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 قواعد النشر

 وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة البحوث  .1
ً
 األكاديمية.أن يكون البحث أصيال

 على الحاسوب على برنامج مايكروسوفت وورد بصيغة  .2
ً
 (doc) ُيرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية على بريد املجلة، بحيث يكون مكتوبا

 (.docxأو ) 

 سم من اليمين واليسار.1.9سم من أسفل و 1.5سم من أعلى و 2بهوامش افتراضية   A4ُيكتب البحث على ملف   .3

 للمتن. 12للعناوين و  14( وبخط Sakkal Majallaوخط الكتابة باللغة العربية ) 1يكون تباعد األسطر   .4

 للمتن. 12للعناوين و  14( وبخط Times New Romanيكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية )  .5

 .صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع 30ال تزيد عدد صفحات البحث عن   .6

كلمة على صفحة مستقلة، على أن يتبع كل ملخص بالكلمات املفتاحية التي تمكن  150يحتوي البحث على ملخص باللغة اإلنجليزية وبواقع   .7

 اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.

 ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.  .8

والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها في رفض البحث دون إبداء يلتزم الباحث بقواعد االقتباس   .9

 األسباب.

 اعتماد منهجية واضحة في كتابة البحث بحيث يحتوي على العناصر املتسلسلة اآلتية:  .10

 منها.املقدمة: وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة، مشكلة الدراسة وأ 
ً
 سئلتها أو فرضياتها جزءا

 أهمية الدراسة 

 .محددات الدراسة)الزمانية، املكانية، واملوضوعية( إن وجدت 

 .التعريفات باملصطلحات 

 .إجراءات الدراسة 

 .النتائج ومناقشتها 

 .التوصيات 

 .املراجع 

 :التاليAPA) )يراعى في كتابة املراجع االلتزام بتوثيق  .11

  ،2016ُيشار إلى املراجع في املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين. مثـال: داود ،Petersen, 1991. 

  حسب اسماملؤلف، باللغتين العربية أواالنجليزية هكذا: )اسم 
ً
توثق املصادر واملراجع في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائيا

 :الى(. مثال -ف )سنة النشر( عنوان الكتاب، رقم الطبعة مدينة النشر: دار النشر. ص: منالعائلة، أول حرف من االسم األول للمؤل

 ( .تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط1999العمري، ن )180-160مصر:دار املعارف. ص 1. 

 Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction Between 

Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100 

 .إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني على الصفحة األولى من البحث باللغتين العربية واإلنجليزية  .12
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ثالث ويكون عرض البحث على اثنين من املحكمين العلميين في ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما على البحث يعرض على محكم يُ   .14

  .قراره هو املرجح في قبول البحث أو رفضه

رر يلتزم الباحث/ الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون وفي حالة عدم الرغبة في تعديل بعض املالحظات يقوم بكتابة رد علمي مب  .15

وإن لم يكن هناك رد علمي مبرر يلتزم الباحث بملحوظات ليعرض على هيئة التحرير، وفي حالة اقتناعها برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة، 

 .املحكمين كما هي

يرسل الباحث/ الباحثون بحثهم بعد التعديل في ملف منفصل وملف آخر يحتوي على التعديالت التي قام بها وأرقام الصفحات، وتبرير علمي   .16

 .للملحوظات التي لم تعدل

 .دم التصرف في البحث إلى حين الحصول على رد نهائي من املجلةإرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وع .17

 .يحصل الباحث على خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين في خالل شهر على األكثر .18

 تحتفظ املجلة بحقها في إخراج البحث، وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في التحرير والنشر. .19
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 # اسم البحث رقم الصفحة

  افتتاحية العدد 

عينة من طالب كليتي التربية فاعلية بعض أساليب التقويم البديل في قياس التحصيل الدراس ي بمقرر مهارات التعلم والتفكير لدى  79

 دراسة مقارنة مع التقويم التقليدي -واآلداب جامعة امللك فيصل 

1 

مات 97
ّ
كاء العاطفي وعالقته بالقيادة الخادمة لدى قائدات املدارس في محافظة املذنب من وجهة نظر املعل

ّ
 2 الذ

الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية  117

 هيئة التدريس

3 

 4 جودة الحياة الجامعية كعامل وسيط بين االغتراب النفس ي وتقدير الذات لدى طالب جامعة امللك سعود 144

التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود مدى تأثير وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج  161

 اإلسالمية من وجهة نظرهم

5 

 6 أثر أنموذج بارمان في تنمية التفكير عالي الرتبة لدى طالب الصف الخامس االعدادي في مادة التربية االسالمية في دولة العراق 178

 7 الصف الثالث األساس ي بوالية صحار فعالية استخدام اآليباد في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم لدى طلبة 193



 افتتاحية العدد

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

، من املجلة الدولية للدراسات التربوية 2019الثاني من املجلد الخامس.. من العام  –يسعدني أن أقدم لهذا العدد

والنفسية، والذي يحوي سبعة ابحاث في مجاالت العلوم التربوية: اإلدارة التربوية، وعلم النفس التربوي، واملناهج وطرق التدريس، 

 والقياس والتقويم التربوي.

جديد الدعوة لجميع الباحثين في العالم، في وعلى طريق العلم، والنمو املعرفي والتربوي واألكاديمي، أنتهز الفرصة لت

 للمشاركة ببحوثهم في األعداد القادمة، دعما للبحث العلمي والعملية التربوية، شاكرين جهودهم ومشاركاتهم.  ،مجاالت التربية

د، من وال يفوتني في هذا املقام، أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير، لكل من ساهم بفكره وجهده في إخراج هذا العد

الباحثين، والسادة املحكمين وهيئة التحرير، واملنسقين، سائلين هللا عز وجل، أن ينفع بهم، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم 

 القيامة، وأن ينفع بما تقدمه املجلة، من بحوث ودراسات للباحثين واملسؤولين في مجاالت التربية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 التوفيق والسداد والهداية والرشاد نسأل هللا تعالى

 رئيس هيئة التحرير

  د.حسن العمري                                                                                                                                                                                    
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لدى فاعلية بعض أساليب التقويم البديل في قياس التحصيل الدراس ي  بمقرر مهارات التعلم والتفكير 

 1عينة من طالب كليتي التربية واآلداب جامعة امللك فيصل  )دراسة مقارنة مع التقويم التقليدي(

 خالد حسن بكر الشريف
 مصر -اإلسكندريةامعة كلية التربية ج في أستاذ مساعد

khhabaah@yahoo.com 

 

  :خلخ امل
سجل وصف سير التعلم ( في قياس  –االستبيانات  -األنشطة  -أوراق العمل -التقويم البديل )ملف األداءهدف إلى قياس فاعلية أساليب 

( من طالب كليتي اآلداب والتربية بجامعة امللك فيصل بمقرر مهارات التعلم والتفكير، مقارنة مع التقويم التقليدي )األسئلة   132التحصيل لدى )

 عند ملوضوعية(، وبجانب أساليب التقويم البديل تضمنت األدوات : اختبارين تحصيليين في املقرر وأشارت النتائج إلى: وجود فروق دالة إحصائيا
ً
ا

 بين درجات طالب 0.01)
ً
كليتي ( بين درجات التقويم التقليدي، والتقويم البديل لصالح التقويم البديل لدى طالب العينة، ووجدت فروق إحصائيا

(، وأشارت قوة معامل االرتباط بين درجتي التقويم التقليدي والتقويم البديل إلى 0.05التربية و اآلداب لصالح كلية التربية في التقويم البديل عند )

 ألساليب التقويم البديل على التحصيل:
ً
 التعبير عن التأثير املوجب الدال إحصائيا

 التقويم البديل (0.507+ )16.27التقويم التقليدي  = 

طالب جامعة امللك فيصل ،التحصيل الدراس ي ،التقويم البديل :الكلمات املفتاحية  

:قدمةامل  
ينادي أصحاب نظريات القياس الحديثة بضرورة تبني اتجاهات حديثة في القياس تسمح بالتحقق من مستويات املتعلمين التحصيلية بطرق 

التقويم التربوي ؛ فالتقويم التربوي الشامل يهتم باملجاالت األساسية الثالث في تحديد املستويات التحصيلية موضوعية وشاملة لكل جوانب ظاهرة 

، والوجداني ومن هذا املنطلق فإن االقتصار على االختبارات التحريرية فقط في مواقف التقييم مثار جدل بين التربويين ي للمتعلمين : املعرفي، واملهار 

وجهد وتكاليف وال يتم تطبيقه إال مرتين أو ثالث على أقص ى تقدير خالل الفصل الدراس ي ؛ ومن ثم فإن قدرة مثل هذه االختبارات  ألنه يستغرق وقت

ت وحدها على تصنيف املتعلمين وفرزهم أصبحت ضعيفة وغير دقيقة ألن هذه االختبارات تهمل نواحي وجدانية وأدائية مهمة متضمنة في املوضوعا

 الدراسية .

دها لذلك اتجهت دراسات التقويم التربوي إلى البحث عن أساليب تقويم بديلة لهذه االختبارات أو مكملة لها على أقل تقدير ال تنادي باستبعا

اس ي وبطرق در وإنما تهدف إلى استكمال النقص فيها عن طريق إمداد املعلمين باملعلومات التي يفتقرون إليها في الحكم على أداء الطالب خالل الفصل ال

يدي ، وفي هذا متنوعة تسمح باستكشاف استعدادات املتعلمين الفنية واألدبية والعلمية وغيرها مما ال تكشفه لنا اختبارات الورقة والقلم بشكلها التقل

والوجداني في تقييم أداء  ي املهار اإلطار تم التركيز على أساليب تقويم بديل شاملة تضم املجال املعرفي بمستوياته وفي نفس الوقت ال تهمل املجالين: 

ي كما املتعلمين ومن خالل عدة محطات أو مواقف تقييمية موزعة على الفصل الدراس ي وال تقتصر على اختبار تحصيلي واحد  في نهاية الفصل الدراس 

 في االختبارات التحريرية.

ان التربوي هذه التحوالت لها ركائز أساسية اعتمدت على التطورات ( إلى أن التقويم البديل أدى إلى تحوالت مهمة في امليد2004ويشير عالم )

، وتقنيات املعلومات ، وما أدت إليه من تصورات فكرية جديدة لنظريات التعلم اإلنساني، ومفهومي الذكاء  املعاصرة التي حدثت في علم النفس املعرفي

 ، واملناهج الدراسية ، والبيئة الصفية، وأساليب التدريس .  Standards التربويةوالتحصيل، وما أسهمت به في تغيير وجهات النظر حول املستويات 

 (34، 2004) عالم ، 

( إلى أن ظهور مفهوم التقويم البديل جاء نتيجة طبيعية لهذه التحوالت فالتحول من السلوكية حيث 2015وفي نفس اإلطار يشير سالم )

ط تمد على نشاالتعلم الخطي، واألهداف التربوية املحددة املرتبطة بالسلوك املالحظ إلى البنائية حيث يبني املتعلم معرفته بنفسه ؛ فالتعلم أصبح يع

يوظفها في فهم املادة املتعلمة ، ويعطيها املعنى، ويربط هذا املعنى بالحقيقة الخارجية ، والتأكيد على دعم  Schemesاملتعلم في بناء مخططات عقلية 

                                                             
  تم إجراء هذا البحث خالل فترة إعارة الباحث كأستاذ مشارك في كلية التربية جامعة امللك فيصل باململكة العربية السعودية   1

http://www.refaad.com/
mailto:khhabaah@yahoo.com
mailto:khhabaah@yahoo.com
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البديل الذي يتسم  االستقاللية، وعدم االعتماد على املعلم وحده ، والسماح للمتعلم بإعداد بيان أعماله ، وتقويم نموه، والتأكيد على التقويم

 (.94،  2015باملوضوعية واالستمرارية والواقعية بوصفه أحد أهم التوجهات املعاصرة  )سالم ، 

قويم مختلف لذلك فإن الثبات على األساليب التقليدية في التقويم ، واالعتماد على األنماط الشائعة في االختبارات، والعجز عن وضع تصور متكامل لت

 بأن يحد من فعالية التقويم بوصفه أداة رئيسة من أدوات التطوير؛ فأساليب التقويم التقليدي مازالت عاجزة عن جوانب التعلم ، 
ً

كل هذا كان كفيال

لحركية، تقويم جوانب كثيرة أساسية ومهمة في شخصية املتعلم ، مثل مهارات التفكير، والقدرة على اتخاذ القرار، والقيم واالتجاهات واملهارات ا

 قدرات اإلبداعية ، واألبعاد االجتماعية.وال

 وهكذا أدى عجز أساليب التقويم التقليدية عن إعطاء صورة شاملة متكاملة عما يجب أن يعرفه املتعلم ويكون قادًرا على أدائه إلى خلل في

 إلى الخلف ؛ أي إلى ما يكو 
ً
ن املتعلم قد درسه بالفعل في مدة سابقة على منظور التقويم ، وقصور في أدواته؛ حيث ينظر التقويم التقليدي دائما

 في ورقة االختبار
ً
، ومعيار الحكم على  التقويم، ويرتبط بمحتوى دراس ي معين ، وال تتناول أدواته إال أجزاء متناثرة منه ليس بينها رابط إال اجتماعها معا

 على الجوانب املعرفية للخبرة غالًبا. أداء املتعلم فيه هو مدى إملامه بما تضمنه ذلك املحتوى الدراس ي ، ويركز 

وال يتقيد  ويمتاز التقويم البديل عن التقويم التقليدي من عدة أوجه؛ حيث ينظر إلى ما يمكن أن يفعله املتعلم إذا ما وضع في موقف ممارسة حقيقي،

املحتوى ، ومعيار الحكم على أداء املتعلم في التقويم  بمحتوى دراس ي معين؛ بمعنى أنه يعني قدرة املتعلم على املمارسة في املواقف بغض النظر عن

 عن أن التقويم البديل يركز على مواقف متكاملة بحيث يم
ً
كن أن البديل هو مدى قربه أو بعده عن األداء الطبيعي في املوقف الحقيقي، هذا فضال

 (.96 ، 2015ينسحب أداء املتعلم فيها على أدائه في معظم املواقف املشابهة )سالم ، 

 مفهوم التقويم البديل

، والتقويم القائم على Authentic Assessmentيوجد أكثر من مصطلح مرادف ملفهوم التقويم البديل، مثل: التقويم األصيل أو الواقعي  

 (.31، 2004، وغير ذلك )عالم، Performance Assessmentاألداء 

ملدى متسع من   Multidimensional Assessmentالتقويم البديل بأنه تقويم متعدد األبعاد  (Baxter et al,1992) ويعرف باكستر ومعاونوه

والتعليق على  القدرات واملهارات، وال يقتصر على اختبارات الورقة والقلم، وإنما يشتمل أيًضا على أساليب أخرى متنوعة ، مثل مالحظة أداء املتعلم ،

 .، ومراجعة إنجازاته السابقةنتاجاته ، وإجراء مقابالت شخصية معه 

 ، بينما يوظف معارفه  : (Herman et al ,1992) كما يعرفه هرمان وآخرون
ً
 نشطا

ً
على أنه يتطلب من املتعلم إنجاز مهام معقدة وذات داللة إنجازا

 Authentic  السابقة ، وتعلمه الحالي ، ومهاراته املناسبة لحل مشكالت واقعية أو أصيلة

التقويم البديل بالتقويم الذي يتطلب من املتعلم تنفيذ أنشطة، أو يكون نتاجات تبين تعلمه، وهذا (Wiggins,1993) ويعرف ويجنز

 عن كثرة املصطلحات املعبرة عن ( 32-31،  2004التقويم القائم على األداء يسمح للمتعلمين إبراز ما يمكنهم أداؤه في مواقف واقعية.)في عالم ،
ً
وبعيدا

التربوي البديل، فإنه يتضمن في مضمونه التحول من أساليب التقويم التقليدية إلى أساليب تقويم بديلة لها تهدف إلى ربط التقويم  معنى التقويم

شكالت، بمشكالت الحياة الواقعية وقيام الطالب بأداء مهام ذات معنى وداللة، تظهر مدى كفاءته وقدرته وتوظف هذه القدرة في حل ما يواجهه من م

 (.2010يح الفرص لتقديم مهام لكل طالب في ضوء مستويات قدراته )البالونة، وتت

 Performance Based Assessmentالتقويم املستند إلى األداء 

 على تحقيقه مست
ً
وى تقويم األداء يتطلب أن يظهر املتعلم بوضوح ، وأن يبرهن ، أو يقدم أمثلة أو تجارب أو نتاجات أو غير ذلك تتخذ دليال

 إلى املالحظة املنتظمة. غير أن تقويم أداء الط
ً
. ويتم تقدير هذه األداءات أثناء تنفيذها استنادا

ً
 معينا

ً
 تعليميا

ً
 أو هدفا

ً
لبة داخل الصف املدرس ي تربويا

دراسات ميدانية ، وعمل يمكن أن يتسع بحيث يشمل: املحادثة الشفوية، والتعبير التحريري، وإجراء التجارب املختبرية، وتصميم البحوث، وإجراء 

 الصحائف املدرسية، والتصوير، وبرمجة الحاسوب ، ورسم الخرائط وتكوين املجسمات، وغير ذلك.

 إلى ويمكن في هذه الحاالت تقييم العمليات املتضمنة في األداء أثناء تنفيذه، كما يمكن تقييم النتاجات النهائية، وتقدير درجة أو مستوى ج
ً
ودتها استنادا

في كثير من األحيان إجراء العمليات والتوصل إلى نتاجات، وبذلك يمكن  Performance Tasksن تقدير تصمم لهذا الغرض . وتتطلب مهام األداء موازي

س ي، أو در تقييم كليهما. وأهم ما يميز هذه املهام أنها مباشرة ، ووظيفية، وواقعية أو حقيقية، أي تماثل مواقف حياتية فعلية خارج نطاق الصف امل

وحة، أو إنشاء العمليات االختبارية ، كما أنها ال تتطلب بالضرورة الورقة والقلم .ومع ذلك فإنه يمكن اعتبار اختبارات املقال التي تتطلب إجابة مفت

، أي تتناول مواقف طبيعية 
ً
وليست مصطنعة كما استجابات حرة، أو حل مشكالت، أحد أساليب تقويم أداء الطلبة، بشرط أن يكون سياقها واقعيا

 (.106 -105، 2004هو الحال في االختبارات التقليدية)عالم ، 

 استراتيجيات التقويم البديل:

 استراتيجية التقويم املعتمد على األداء Assessment Performance-based 
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الواقع مظهرة مدى اتقانهم ملا تعلموه في ضوء تتيح هذه االستراتيجية للطلبة ، توظيف املهارات التي تعلموها في مواقف حياتية جديدة تحاكي 

( والعرض التوضيحي Presentationالنتاجات التعليمية املراد إنجازها ويندرج تحت هذه االستراتيجية عدد من الفعاليات كالتقديم )

(Demonstration( واملحاكاة ،)Simulation( واملناظرة )Debateإن هذه االستراتيجية بما تقدمه من ت ،) قويم متكامل ومباشر، تتيح للطالب لعب دور

 
ً

عن إعطاء كل من  إيجابي في تقييم املهارات املعرفية واألدائية الوجدانية التي يمتلكها، ومشاركة املعلم بوضع معايير تقويم األداء ومستوياته ، فضال

 بهم إلى أعلى مستويات الجودة، مع احتفاظ املعلم واملتعلم فرصة تعديل إجراءات ومهام التقويم، بناء على التغذية الراجعة 
ً
التي يحصلونها، وصوال

 املتعلم بحق الدفاع عن رأيه وأدائه بالحجج والبراهين املنطقية. 

 استراتيجية التقويم بالقلم والورقة:  

تعد االختبارات بأنواعها عماد هذه االستراتيجية ، وركيزتها بما تقدمه من أدوات معدة بإحكام ، تمكن املعلم من قياس قدرات الطلبة 

  ومهاراتهم في مجاالت محددة ، تظهر مستوى امتالكهم للمهارات العقلية واألدائية املتضمنة في النتاجات التعليمية ملحتوى دراس ي تعلموه
ً
)عودة ، سابقا

 ( .Zeidner,1993؛  1998؛ نصر ،  2005

 :استراتيجية املالحظة  
تعد استراتيجية التقويم املعتمد على املالحظة من انواع التقويم النوعي الذي يدون فيه سلوك الطلبة بهدف التعرف على اهتماماتهم 

، بقصد الحصول على معلومات ت
ً
فيد في الحكم على أدائهم، وفي تقوية مهاراتهم وقيمهم وأخالقياتهم وميولهم واتجاهاتهم وتفاعلهم مع بعضهم بعضا

 ( .Lanting, 2000وطريقة التفكير التي ينتهجونها )

 ويمكن تقسيم املالحظة إلى نوعين أساسيين هما :  

 املالحظة التلقائية : تتمثل بمشاهدة سلوك املتعلم وأفعاله في املواقف الحياتية الحقيقية. .1

، آخذين بعين االعتبار تحديد ظروف املالحظة )الزمان ، املكان، املالحظة  .2
ً
املنظمة :تتمثل بمشاهدة سلوك املتعلم بشكل مخطط له مسبقا

 املعايير الخاصة بكل مالحظة(.

 :استراتيجية التقويم بالتواصل 
 علم من معرفة التقدم الذي حققه املتعلم، تقوم هذه االستراتيجية على جمع املعلومات من إرسال واستقبال األفكار ، بشكل يمكن امل  

ً
فضال

وبة( ( .وتتضمن هذه االستراتيجية فعاليات )املؤتمر، املقابلة، األسئلة واألجLanting,2000عن التعرف إلى طريقة تفكيره وأسلوبه في حل املشكالت )

 وأدوات التقويم التي ترتبط بها هي )سجل وصف سير التعلم(. 

  استراتيجية مراجعة الذاتReflection Assessment Strategy 

تقوم على تحويل التعلم السابق إلى تعلم جديد ، وذلك بتقييم ما تعلمه الطالب من خالل تأمله الخبرة السابقة ، وتحديد نقاط القوة 

 ، لذا تعد هذه االستر 
ً
 للتعلم الذاتي بما تقدمه للمتعلم من فرصة والنقاط التي بحاجة إلى تحسين ، وتحديد ما سيتم تعلمه الحقا

ً
 أساسيا

ً
اتيجية مكونا

وتحديد حاجاته حقيقية لتطوير مهاراته ما وراء املعرفية ومهارات التفكير العليا ، وحل املشكالت مما يمكن املتعلم من تشخيص نقاط القوة في أدائه ، 

 (4-3،  2009رهم ،()البشير وب (LaBoskey,1997 ; Schon,1987وتقييم اتجاهاته 

بدراسة التعلم الذاتي وعالقته بالقدرة على اتخاذ القرار الشخص ي لدى   (2017فراج والشريف )وفي دراسة سابقة للباحث الحالي : قام 

( من طالبات جامعة امللك فيصل باململكة العربية السعودية ؛ وتم تطبيق مقياس التعلم الذاتي لطالب الجامعة ، ومقياس اتخاذ  242عينة مكونة من ) 

بين متغيري التعلم الذاتي واتخاذ القرار   0.01موجبة  ذات داللة إحصائية  عند مستوى  وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية .القرار الشخص ي

سواء الشخص ي لدى طالبات جامعة امللك فيصل؛ األمر الذي يؤكد قدرة املتعلم الذي يصل إلى مرحلة التأمل الذاتي على اتخاذ القرارات الشخصية 

 جة لوعيه بنواحي قوته وضعفه. بحل مشكالته أو باملشاركة في تطوير ذاته  كنتي

من األساليب هي : التقديم، والعرض،  19( عن أساليب التقويم البديل في العلوم أشارت الدراسة إلى 2016وفي دراسة األصقة والدوالت )

لطالب )البورتفوليو(، وسلم واألداء العملي، واملعارض، واملالحظة، وتقويم الذات، وتقويم األقران، ويوميات الطالب )السجل القصص ي(، وملف ا

ء رأي التقدير، قائمة الشطب والرصد، واملشاريع، واملقابلة، وخرائط املفاهيم، وسجل وصف سير التعلم، وورقة الدقيقة، وأوراق العمل، واستفتا

 الطلبة، وتقويم العمل املخبري واملهارات املخبرية.

 أساليب التقويم البديل

 ملف األعمال: .1

 ألنه يختلط بمفهوم "حوافظ أوراق الطلبة" أو ا  
ً
 من اإلرباك لدى املربين نظرا

ً
ملطويات يعد مفهوم ملفات األعمال من املفاهيم التي تثير كثيرا

Student Folders  لذلك يفضل البعض تسميته الصحائف الوثائقية أو حوافظ األعمال، أو يمكن االحتفاظ باملصطلح اإلنجليزي )بورتفوليو

Portfolioوهو املصطلح الشائع في مجاالت الفنون، والصحافة، وإدارة األعمال، وغيرها ) 
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ن أكثر وعلى الرغم من تعدد تعريفات مفهوم ملفات األعمال،أو البورتفوليو إال إنها تشترك جميًعا في عناصر معينة، ولعل التعريف التالي يعد م

  (Arter and Spandel, 1992)التعريفات توضيًحا لهذا املفهوم 

هو تجميع مركز وهادف ألعمال الطالب يبين جهوده وتقدمه ، وتحصيله في مجال أو مجاالت دراسية معينة . ويجب  Portfolioملف األعمال 

على تأمالته  أن تشتمل هذه األعمال على مشاركة الطالب في انتقاء محتوى امللف ، ومراشد هذا االنتقاء، ومحكات الحكم على نوعية األعمال وأدلة

 الذاتية على هذه األعمال.

وهذا يبين أن ملف أعمال الطالب )البورتفوليو( الذي يتم تجميعه ألغراض التقويم ليس حافظة أو وعاء يحتوي على جميع أعمال الطالب 

 . فالتعريف يؤكد أن محتويات 
ً
 على خالل املدة الدراسية ، كما أن امللف ال يشتمل على أعمال منتقاة عشوائيا

ً
امللف يتم انتقاؤها بعناية لكي تقدم دليال

لذلك فإن انتقاء الطالب ما يراه من أدلة  حدوث التعلم ، ويبين ما يعرفه الطالب، وما يستطيع أدائه في مجال دراس ي معين، ويوضح إنجازاته وتقدمه.

 ، وأن ي
ً
 إلى أقسام محددة مسبقا

ً
 لخصائص األدلة املناسبة ، ويعد محكات الحكم على كل مناسبة ملجال دراس ي معين يجب أن يكون مستندا

ً
كون مدركا

فسيره ملواءمة عمل من أعماله بمشاركة املعلم واألقران كما ينبغي على الطالب تقديم أدلة على تأمالته الذاتية في كل من هذه األعمال . ويتضمن ذلك ت

جازها ، وكيف تغلب عليها ، وماذا تعلم من أدائه لهذه األعمال ، وغير ذلك من األدلة . األدلة ، وكيف توصل إليها ، والصعوبات التي واجهته أثناء إن

 وكذلك ينبغي على الطالب املقارنة بين أعماله الجيدة وأعماله األقل جودة ، ويحدد جوانب االختالف بينها .

 أهداف ملفات األعمال :

  Portfoliosتعد ملفات األعمال 
ً
 كما أوضحنا مفهوما

ً
ا واسًعا من املحتويات والنتاجات. ويتخذ صيغا

ً
يتميز بالعمومية، حيث إنه يتضمن نطاق

 متعددة؛ لذلك فإن ملفات األعمال لها أهداف متعددة أبرزها :
ً
 وأشكاال

  
ً
 من من املهارات  أهداف تعليمية : تساعد املعلم في تقييم أنشطة ومهام متعددة في آن واحد ، على العكس من االختبارات التي تقيس عددا

ً
محدودا

بذلك يمكن . كما تسهم في مراقبة تقدم الطلبة وتحسن أدائهم خالل العام الدراس ي سواء في العمليات التي يجرونها، أو النتاجات التي يبتكرونها، و 

 تشخيص جوانب ضعف كل منهم للتغلب عليها، وتعزيز جوانب القوة .

 مما يزيد من دافعيتهم  ، وتحمل مسؤولية تعلمهم ، وتعرفهم  كما تسمح هذه امللفات للطلبة بالتأمل في 
ً
كل عمل من أعمالهم ، وتتبع تقدمهم ذاتيا

 احتياجاتهم وميولهم ، وتحسن مفهوم الذات لديهم. كذلك تتيح هذه امللفات لهم الفرصة للتدريب على مهارات التفكير ، واالستدالل وتحليل

ذه األعمال عبر الزمن ، وكذلك مهارات التقويم الذاتي ، وفهم متطلبات العمل املنتج في مواقف الحياة الواقعية املهام التي يقومون بها ، ومقارنة ه

 من خالل محاكاة هذه املواقف في املدرسة.

  أهداف املساءلة التربوية : استخدام ملفات أعمال الطلبة في التقويم واسع النطاقLarge Scale Assessment ا في برامج وكذلك استخدامه

 ، والقبول في الجامعات . High-stakes Assessmentتقويم الطلبة من أجل التخرج، ومنح الشهادات 

 ا . أهداف تقويم البرامج التربوية : ويهدف ذلك إلى التعرف على مدى تحقق املستويات أو النواتج التعليمية التي صممت هذه البرامج من أجله

 أسا
ً
 في املاض ي على االختبارات بأنواعها املختلفة) عالم، واعتمد التقويم اعتمادا

ً
 (.179-176، 2004سيا

  قوائم الرصد/ الشطبCheck list  تشمل قوائم الرصد أو الشطب قائمة األفعال أو السلوكات التي يرصدها املعلم أو املتعلم لدى قيامه :

بات على فقراتها باختيار أحد تقديرين من األزواج التالية : )صح أو خطأ (، بتنفيذ مهمة أو مهارة تعليمية واحدة أو أكثر، وذلك برصد االستجا

 )نعم أو ال(، )موافق أو غير موافق ( . وتعد من األدوات املناسبة لقياس مدى تحقق النتاجات التعليمية.

  ساللم التقديرRating Scale مجموعة من املهام أو املهارات الجزئية املكونة للمهارة  تقوم على تجزئة املهمة أو املهارة التعليمية املراد تقويمها إلى

في حين املطلوبة، بشكل يظهر مدى امتالك الطلبة لها ، وفق تدريج من أربعة أو خمسة مستويات، يمثل أحد طرفيه انعدام أو ندرة وجود املهارة ، 

 (.2005يمثل الطرف اآلخر تمام وجودها )عودة، 

  ساللم التقدير اللفظيRubric  
ً
 إلى عدد من املستويات بشكل أكثر تفصيال

ً
: تتيح هذه األداة للمعلم أن يدرج مستويات املهارة املراد تقويمها لفظيا

 
ً
 تكوينيا

ً
ألدائهم، يمكن  Formative Assessmentمن ساللم التقدير، حيث يتم تحديد وصف دقيق ملستوى أداء الطلبة، مما يوفر تقويما

 (. 2005بالتغذية الراجعة التي يحتاجونها )عودة، املعلم من تزويد الطلبة 

  سجل وصف سير التعلمLearning Log  االطالع: إن تعبير املتعلم كتابة عن موضوعات قرأها أو أشياء شاهدها أو تعلمها ، تتيح للمعلم فرصة 

على آراء الطلبة واستجاباتهم من خالل سجل وصفهم لسير تعلمهم وكيفية ربط ما تعلموه مع خبراتهم السابقة . لذا يعتمد نجاح تطبيق هذه 

ملا  األداة على وجود معلم قادر على خلق بيئة آمنة تشجع الطلبة على التعبير بحرية عما يشعرون به ، دونما خوف أو رهبة من التأثير السلبي

 يكتبون على درجة تحصيلهم.
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  السجل القصص يAnecdotal Records  يقدم بوصفه أداة من أدوات التقويم البديل صورة واضحة عن جوانب النمو الشامل للمتعلم ، من

لم، ومهاراته (، مما يقدم للمعلم مؤشًرا يمكنه من التعرف على شخصية املتعFritz,2001خالل تدوين وصف مستمر ملا تم مالحظته على أدائه )

 (. 6 -5،  2009في البشير وبرهم ،  أو عالجية) أو توجيهية، ، أو إرشادية، تنبؤيهواهتماماته، وتوظيفه ألغراض 

تعلم املتمركز وهناك العديد من األساليب واألدوات في مجال التقويم التربوي البديل؛ يمكن تلخيصها وفق ما انتهى إليه اإلطار النظري  فيما يلي : ال

اتية، حول املشكالت، واملعارض وملفات األعمال، واالستبيانات، وبحوث العمليات، واملوديوالت التعليمية، واملالحظة والتواصل، واملراجعة الذ

والتساؤل الذاتي، واالختبارات الشفوية، وقوائم الرصد والشطب، وساللم التقدير، وسجل وصف سير التعلم، والسجل القصص ي وأوراق العمل، 

 مثل امللف التراكمي وبنوك األسئلة والتقويم املدار بالحاسوب، والتقويم عبر اإلنترنو 
ً
 ت .املشروعات والعمل الجماعي، وتوجهات أحدث نسبيا

معات دراسات على البيئة السعودية قارنت بين أساليب التقويم البديل وأساليب التقويم التقليدي لدى طالب الجا -حدود علمه -ولم يجد الباحث في

 السعودية

 :مشكلة الدراسة
إلى أن استخدام االستبانات املتمركزة  Darling-Hammond and Snyder) (2000,تشير نتائج دراسات كل من دارلنج هاموند وسنايدر 

سسات إعداد حول املشكالت، وملفات األداء، واملعارض، والبحوث من أساليب التقويم البديل الفعالة في تقدير مستويات املتعلمين بكليات التربية )مؤ 

للطالب املعلمين في مؤسسات إعداد املعلمين قبل املعلم(، وذلك من قبيل الوصول إلى تقييم حقيقي للتدريس في هذه الكليات وكذلك تدريب جاد 

إلى أنه يمكن  (Maxwell,2012)الخدمة الستخدام هذه األساليب في ممارساتهم التدريسية بعد التخرج . وفي نفس اإلطار تشير دراسة ماكسويل 

مة ومؤسسات إعداد املعلم بصفة خاصة ؛ ذلك ألن مهام توظيف مهام التقويم الواقعية بفعالية في جهود التقويم في مؤسسات التعليم العالي بصفة عا

ريب على مهارات التقييم الواقعية واألصيلة تتضمن مهارات التفكير وترتبط باملمارسة املهنية األمر الذي يجعلها مناسبة للطالب املعلم خالل فترة التد

 التدريس .

التعلم بخبرات الحياة الحقيقية؛ وهنا يفيد تنوع أدوات وأساليب التقويم إلى أن واقعية التقويم تعني ربط  (Bosco,2014)وتشير بوسكو  

بتعلمهم البديل في مقابلة احتياجات املتعلمين املختلفة وتوفير معايير ومستويات موضوعية للحكم على أدائهم في مهام التقويم البديل املرتبطة 

( على ضعف توافر 2014التقويم البديل املعتمد على األداء؛ لكن تؤكد بوسكو ) والشواهد واألدلة من أعمال الطالب عامل حاسم في نجاح مدخل

 بارامترات واضحة لتقييم مهام التقويم البديل في هذا النوع من التعلم.

دافها وهناك العديد من الدراسات التي تناولت التقويم التربوي البديل في السنوات األخيرة لكن هذه الدراسات تباينت في مناهجها وأه

نحو  وأدواتها فمن حيث املنهج املستخدم استخدمت غالبية الدراسات املنهج الوصفي ملعرفة اتجاهات الطالب املعلمين، واملعلمين أثناء الخدمة

 (Darling-Hammond and Snyder,2000)استخدام أساليب وأدوات بديلة في التدريس وتنفيذ املقررات، ومنها :دراسة دارلنج هاموند وسنايدر 

(، 2016(، واألصقة والدوالت )2015(، ومحمد )2015(، والحارثي )2014(، والعليان )2011سنينة ) (، وأبو عواد وأبو2009دراسة البشير وبرهم )

( وأغلبها أشارت إلى أن اتجاهات املعلمين نحو استخدام أساليب التقويم البديل إيجابية وأنها أكثر 2017عوف ) (، وحسين وأبو2017والسنوس ي )

 
ً
مع أهداف املقررات لكن اإلمكانيات املتاحة والوقت قد تحول دون التوسع في استخدامها . في حين استخدمت بعض الدراسات األخرى املنهج  اتساقا

(، بعض الدراسات اتجهت إلى تدريب املعلمين على بعض أساليب التقويم البديل 2011(، والنمري )2009(، واملزروع )2009التجريبي مثل الشريف )

( لكن لم تكن هناك فروق 2009(، وبعضها اتجه إلى بحث فعالية أساليب التقويم البديل في التحصيل مثل دراسة املزروع )2009مثل دراسة الشريف )

 لصال
ً
( التي استخدمت املنهج شبه التجريبي في بحث أثر 2011ح املجموعة التجريبية في التحصيل في هذه الدراسة ، ودراسة النمري )دالة إحصائيا

ذات الصف األول حقيبة تعليمية قائمة على استراتيجية التساؤل الذاتي وأساليب التقويم األصيل في تنمية مهارات التذوق األدبي والتفكير التأملي لتلمي

 بين متوسطات مجموعات عينة الدراسة في كل من األداتين ؛ لصالح املجموعة التجريبية ، وكانال
ً
حجم  ثانوي وتوصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا

 في التطبيق 
ً
 في كال األداتين ، ولصالح املجموعة التجريبية ، كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

ً
لبعدي بين ااألثر كبيرا

والتفكير التأملي، التحصيل الدراس ي ملهارات التذوق ومهارات التفكير التأملي للمجموعة التجريبية ؛ وهذه النتائج تؤكد أهمية الربط بين التقويم البديل 

جتمع السعودي تتميز دراسات كل من: وأهمية التوسع في أساليب التقويم البديل في اململكة العربية السعودية. فيما يخص الدراسات التي طبقت على امل

( ، 2017عوف ) (، وحسن وأبو2016(، واألصقة والدوالت )2015(، والحارثي )2014(، والعليان )2011(، والنمري )2009(، واملزروع )2009الشريف)

 ( بأنها قارنت بين عينتين من السودان واململكة العربية السعودية. 2017وتميزت دراسة السنوس ي )

يخص أدوات وأساليب التقويم البديل املستخدمة: أشارت الدراسات السابق عرضها مجتمعة إلى مجموعة من أهم أدوات وأساليب  فيما

كالت، التقويم البديل التي يمكن استخدامها بنجاح في دراسة ظاهرة التحصيل الدراس ي هي على سبيل املثال ال الحصر: التعلم املتمركز حول املش

ات األعمال، واالستبيانات، وبحوث العمليات، واملوديوالت التعليمية، واملالحظة والتواصل، واملراجعة الذاتية، والتساؤل الذاتي، واملعارض وملف
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واالختبارات الشفوية، وقوائم الرصد والشطب، وساللم التقدير، وسجل وصف سير التعلم، والسجل القصص ي وأوراق العمل، واملشروعات والعمل 

 مثل امللف التراكمي وبنوك األسئلة والتقويم املدار بالحاسوب، والتقويم عبر اإلنترنت.الجماعي، و 
ً
 توجهات أحدث نسبيا

( على عينة من معلمي املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية أن اتجاهاتهم نحو تطبيق أدوات وأساليب 2014وتشير نتائج دراسة العليان )

تعلم الرياضيات كانت إيجابية ؛ لكن مازال التوسع في استخدام هذه األساليب يحتاج إلى املزيد من الجهود في مجال نشر التقويم البديل في تقويم 

لدى بعض التربويين أن استخدام أساليب التقويم البديل تعني استبعاد الورقة و  خاطئثقافتها وكيفية استخدامها فهناك على سبيل املثال مفهوم 

 التقييم.القلم من مواقف 

( على جامعة شقراء : أن االختبارات املوضوعية واالختبارات التي يعدها األساتذة هي 2015وفي هذا اإلطار تشير كذلك نتائج دراسة الحارثي )

 ، وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة من الطالب وأعضاء هيئة 
ً
 ، وجاءت االختبارات الشفوية األكثر خوفا

ً
 وتفضيال

ً
 التدريس.األكثر تطبيقا

تقويم التربوي وحداثة وازدياد الدراسات عن التقويم البديل في املجتمع السعودي يشير إلى ازدياد الوعي بأهمية التوجه نحو أساليب بديلة حديثة في ال

 . 2030تواكب طرق التدريس الحديثة وتحقق أهداف البرامج التعليمية و وتواكب استراتيجية التعليم في اململكة وفق رؤية 

ورقة وقلم( واستخدامها كأداة  –خاصة أن هناك أوجه قصور واضحة في أدوات التقويم التقليدي من قبيل : االختبارات التحريرية )التقرير الذاتي 

ستذكار هذه وحيدة في قياس القدرة التحصيلية لدى طالب الجامعة : يمثل مشكلة ألن هذه االختبارات تشجع على الحفظ واالستظهار وليس الفهم واال 

رات السابقة االختبارات تقيس القدرات التحصيلية في أدنى مستوياتها وهي التذكر وال تهتم بفهم املعاني وال تطوير مهارات التفكير من أجل ربط الخب

ا ومبدعً 
ً
ا يكون ملفه بيده ووفق رؤيته باملوضوعات الدراسية الجديدة وهو أمر توفره أدوات ووسائل التقويم البديل حيث يكون الطالب إيجابًيا ونشط

 وفي إطار محكات تقييم األداء التي توضح له في بداية املقرر 

 لذك يحدد الباحث مشكلته في ضرورة اإلجابة عن السؤال التالي :

لدى طالب كليتي سجل وصف سير التعلم( في قياس القدرة التحصيلية  -أوراق العمل  -ما فاعلية بعض أدوات التقويم البديل )ملف األعمال  .1

 التربية واآلداب جامعة امللك فيصل في مقرر مهارات التعلم والتفكير ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات) التقويم البديل( لدى كل من طالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك فيصل ممن  .2

 يدرسون مقرر مهارات التعلم والتفكير ؟

 بجامعة امللك فيصل في كل من التقويم التقليدي والتقويم البديل ؟ واآلدابارتباطية بين درجات طالب كليتي التربية  هل توجد عالقة .3

 :أهداف الدراسة
قياس القدرة التحصيلية لدى عينة من طالب كليتي التربية واآلداب جامعة امللك فيصل في مقرر مهارات التعلم والتفكير باستخدام بعض  .1

 سجل وصف سير التعلم(  -أوراق العمل  -التقويم البديل )ملف األعمالأساليب 

 قياس القدرة التحصيلية لدى عينة من طالب كليتي التربية واآلداب جامعة امللك فيصل في مقرر مهارات التعلم والتفكير باستخدام األسلوب .2

 التقليدي )األسئلة املوضوعية في حالة جامعة امللك فيصل(

ق في تقديرات نفس القدرة التحصيلية لدى عينة من طالب كليتي التربية واآلداب جامعة امللك فيصل في مقرر مهارات التعلم مقارنة الفرو  .3

 ملستويات معتمدة في ضوء توصيف املقرر.  -والتفكير باستخدام طريقتين مختلفين )التقويم التقليدي
ً
 التقويم البديل( ووفقا

 :فروض الدراسة 
اللة إحصائية بين متوسطات درجات التقويم البديل، والتقويم التقليدي لدى طالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك توجد فروق ذات د .1

 فيصل بالعينة بعد انتهاء تدريس مقرر مهارات التعلم والتفكير لصالح درجات التقويم البديل.

التربية واآلداب في متوسطات درجات التقويم البديل بعد انتهاء تدريس  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب كليتي : .2

 املقرر 

ل بالعينة ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة بين درجات التقويم البديل ، والتقويم التقليدي لدى طالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك فيص .3

 بعد انتهاء تدريس مقرر مهارات التعلم والتفكير.

 :مية الدراسةأه
رتكان إلى محكات أصيلة تقدر ظاهرة التحصيل الدراس ي في الجامعة بشمولية و بمعايير أكاديمية واضحة ووفق أدوات وأساليب تقويم إن اإل 

قياس  واقعية فعالة ملن أهم أهداف برامج الجودة في الجامعات السعودية ولذلك فإن البحوث التربوية التي تقارن بين أدوات التقويم ودورها في

 وعدم االقتصار على االختبارات التحريرية فقط في تقييم أداء طالب القدرات
ً
 التحصيلية عادة تهتم بإبراز أهمية االتجاه نحو أدوات جديدة نسبيا
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 ألن أدوات التقويم البديل أكثر شمولية ملجاالت التقييم الثالث 
ً
يسية الرئالجامعة، وذلك ليس فقط ملا يشوب هذه االختبارات من عيوب ولكن أيضا

 الوجداني( .  -املهاري  -)املعرفي

وقد تعرض التقويم التقليدي منذ ستينيات القرن املاض ي إلى حملة نقدية شديدة هيأت املناخ لظهور أفكار وأساليب وأدوات مغايرة 

حقيقية، كما أنها ال تسمح إال بقياس تقدم إال معلومات قليلة عن األداء في مواقف االستخدام ال للتقويم، ومن ذلك أن أساليب التقويم التقليدي ال

 عن االرتجال في صياغة أسئلة االختبارات، وعجزها عن إعطاء صورة كاملة عن األداء الفعلي. كما 
ً
أن أجزاء متفرقة مما يجب أن يقاس ؛ فضال

بيعة األداء الذي يتم تقويمه وبذلك تضعف الثقة االختبارات التقليدية ال تستند إلى معايير مكتوبة ومحددة، ومن ثم فإن نتائجها شكلية ال تعبر عن ط

 (95، 2015في تلك النتائج )سالم ، 

وتتناول البحوث والدراسات في مجال التقويم عيوب ومشكالت األسئلة واالختبارات التقليدية في تقدير ظاهرة التحصيل الدراس ي دون 

وضوعية ودراسات إمبريقية تثبت التفوق النظري والعملي ألدوات واساليب التقويم الحديث بنفس القوة عن التقويم البديل واالهتمام بتقديم أدلة م

 ال تزيد عن األسئلة املوضوعية واملقالية التي اعتاد عليها الطالب و ج
ً
لسة أو جلستين البديل على أدوات التقويم التقليدي )الكالسيكي( والتي غالبا

والجهد املتاح في الجامعة لكن في التقويم البديل يكون لدى املعلم فرص أكبر ألخذ صورة كاملة شفويتين في كل فصل دراس ي حسب اللوائح والوقت 

 )بروفيل( عن الطالب وأدائه ومهاراته وميوله وكل نجاح في تحصيله وكل صعوباته كذلك في التحصيل من خالل ملف أعماله.

  توظيفه لتحقيق الهدف من عملية التقويم وخاصة في مقررات التفكير التي إلقاء املزيد من الضوء على ملف األعمال )البورتفوليو( وكيفية

إلى أن مقررات التفكير أولى من غيرها بأدوات التقويم البديل ألنها موضوعات محتوياتها بالفعل  (Maxwell,2012)أشارت دراسة ماكسويل 

كل مناحي الحياة بالتالي البد أن تعكس أدوات وأساليب التقويم في  مرتبطة بالواقع ومشكالت الحياة التي تواجه الطالب فالتفكير يستخدم في

مقررات التفكير ومهاراته مهام تقويم واقعية تتضمن مشكالت حياتية معاشة، وذلك كمقدمة للتوسع في استخدام مثل هذه األدوات واألساليب 

 رامجه.من التقويم البديل في كل املقررات األخرى بالتعليم العالي على اختالف ب

  هناك خطأ شائع أن مهام وأساليب التقويم البديل تكون بعيدة عن الورقة والقلم وهذا غير دقيق فملفات األعمال، وأوراق العمل، وسجل

م وصف سير التعلم وغيرها كلها أساليب يدخل في تطبيقها استخدام الورقة والقلم وحتى بعض األسئلة املقالية املطورة تعد ضمن إطار التقوي

اكرة تم البديل طاملا تربط املقرر بمشكالت الحياة الواقعية وتتطلب اإلجابة عنها التفكير بمستوياته العليا وليس مجرد استدعاء معلومة من الذ

 تلقينها أثناء التدريس .

 :محددات الدراسة
 
ً
ملالءمته لطبيعة البحث وأهدافه . كما يتحدد البحث يتحدد البحث الحالي بطبيعة العينة املستخدمة وباستخدام املنهج شبه التجريبي نظرا

( من طالب 49باألدوات املستخدمة وهي اختبارين تحصيليين وبعض أساليب التقويم البديل من إعداد الباحث  ، وبالعينة املستخدمة والتي تتكون من )

ة امللك فيصل باململكة العربية السعودية ، ثم بالحدود الزمانية ( من جامع21.8( من طالب كلية اآلداب بمتوسط عمر زمني )  83من كلية التربية و)

 هجري. 1440/ 1439هجري للعام الدراس ي الجامعي   1440/ 4/   13إلى  هجري  1440/ 1/   15حيث تم تطبيق البحث في الفترة الزمنية من

 :مصطخلحات الدراسة
األبعاد قائم على املهام، ويتطلب من املتعلم تنفيذ أنشطة يحقق من خالل إنجازها  ويعرفه الباحث على أنه تقويم متعدد :التقويم التربوي البديل

مخرجات تعلمه ويتضمن أساليب وأدوات متنوعة تقابل احتياجات وميول املتعلمين وتكشف عن استعداداتهم وتتيح لهم فرص تقييمية متعددة 

 ، واملهاري، والوجداني.لتحديد مستويات التحصيل لديهم في املجاالت الثالث : املعرفي

: يعرف بأنه مستوى محدد من األداء أو الكفاءة في العمل، ويقاس بمقدار ما يحصله طالب عينة الدراسة، من مهارات ومعلومات التحصيل الدراس ي

 عنه باملعدل الدراس ي الذي حصلوا عليه في اخ
ً
 تبارات هذا الفصل.عند دراستهم ملوضوعات ومقررات آخر فصل دراس ي أنهوه بنجاح، معبرا

: مقرر متطلب كلية يدرسه طلبة كليتي التربية واآلداب واإلعداد العام ضمن الخطة الدراسية لبرامج البكالوريوس حسب مقرر مهارات التعلم والتفكير

 ومرفق توصيف املقرر ضمن مالحق الدراسة.
ً
 لوائحها الداخلية ويتضمن ساعتين معتمدتين أسبوعيا

: نوع من التقويم يعتمد فقط على استخدام االختبارات التحريرية في شكلها التقليدي )األسئلة Classical Assessmentالتقويم التقليدي

التطبيق( كي يجتاز  -الفهم -واألسئلة املقالية الطويلة( وتتطلب من الطالب استخدام قدرته التحصيلية في أدنى مستوياتها )التذكر  -املوضوعية بأنواعها

 بنجاح. االختبار
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 :منهج الدراسة وإجراءاتها
 :استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي )تصميم املجموعة الواحدة( وذلك للمبررات التالية املنهج شبه التجريبي:

 دقة التصميم إذا توفرت فيها شروط الضبط الجيدة. 

 واملتغير التابع: التحصيل الدراس ي ( إلى مثل هذا  –بالبحث الحالي  حاجة متغيرات البحث )املتغير املستقل أدوات التقويم البديل التي تم اختيارها

 .التصميم في التطبيق

 )اإلسهام بالفائدة العلمية ملجتمع البحث )كل من يدرسون مقرر مهارات التعلم والتفكير بجامعة امللك فيصل. 

 ة املقررات الذين يدرسون للشعب املختلفة مقرر مهارات طبيعة االختبارات التحصيلية املرتبطة بمحتوى دراس ي معين في ظل اختالف أساتذ

 التعلم والتفكير وأتيح للباحث مالحظة ذلك االختالف لكونه منسق املقرر بكلية التربية في قسم الطالب خالل السنوات الثالث املاضية.

 :مجتمع الدراسة

لتفكير في مرحلة البكالوريوس بجامعة امللك فيصل ؛ العام الجامعي جميع طالب كليتي التربية واآلداب الذين يدرسون مقرر مهارات التعلم وا

 طالبا . 289شعب بها:  7هجري في الفصل الدراس ي األول وعددهم  1440/  1439

:عينة الدراسة  
؛ حيث يتم ( من طالب كليتي التربية واآلداب جامعة امللك فيصل الذين يدرسون مقرر مهارات التعلم والتفكير 132تكونت العينة من )

شعب بطريقة عمدية حيث يدرس لهم  4تدريس مقرر مهارات التعلم والتفكير لطالب كليتي اآلداب والتربية في شعب مشتركة بكلية التربية وتم اختيار 

( ، وذلك خالل 21.8) من طالب كلية اآلداب بمتوسط عمر زمني  (38( من طالب كلية التربية ، و )49الباحث مقرر مهارات التعلم والتفكير تضمنت  )

 هجري. 1440/ 1439الفصل الدراس ي األول 

 :أدوات الدراسة

 درجة( )تقويم تقليدي(  30االختبار التحصيلي في منتصف الفصل مقرر مهارات التعلم والتفكير ) .1

 : صدق املحتوى 

مهارات التعلم والتفكير باالستناد إلى املفردات التي اتبع الباحث الخطوات العلمية في بناء االختبار التحصيلي وبدأت بتحديد مفردات مادة 

( 5ي )وضعتها لجنة ضمان الجودة بكلية التربية جامعة امللك فيصل في توصيف املقرر، إذ بلغ عدد فصول املادة في النصف األول من الفصل الدراس 

حول املفردات التي يدرسونها بنحو فعلي ،بعدها تم االتفاق على  فصول ، وبعد توزيع استبانة مفردات مادة مهارات التعلم والتفكير ملدرس ي املادة

  30% من املوضوعات التي يمكن أن تدخل في اختبار منتصف الفصل) وهي أول خمسة موضوعات في توصيف املقرر( ، تم صياغة )100
ً
 سلوكيا

ً
( هدفا

ومن ثم صياغة مفردة اختبارية واحدة لكل هدف سلوكي من نوع االختيار من  للمستويات الثالثة األولى من تصنيف بلوم : )املعرفة ، الفهم ، التطبيق(

 مفردة( وعشر مفردات من نوع الصواب أو الخطأ مع مراعاة الدقة والشمولية ألهداف ومفردات االختبار . 20متعدد ذات البدائل األربعة )

( من  5ملحتوى التي تم االتفاق عليها بالرجوع للتوصيف على ) وللتحقق من صالحية تمثيل االختبار للمحتوى الذي يقيسه عرضت عناصر ا

املقرر ،  الزمالء مدرس ي مقرر مهارات التعلم والتفكير بكلية التربية جامعة امللك فيصل ، للتثبت من مدى صالحيتها لتمثيل املحتوى في ضوء توصيف

( مفردة اختبارية في  30ر وصياغة بعض األهداف، فأصبح االختبار يتكون من ) ومدى مالءمتها لألهداف ، وأخذ الباحث بآرائهم في تعديل بعض العناص

 صورته النهائية وتم تطبيقه  على طالب أربع شعب قام الباحث بالتدريس لهم في اختبار منتصف الفصل الدراس ي األول. والجدول التالي يلخص

هدف من أهداف االختبار وتصنيف مستواه حيث لم تسمح سرية  االختبارات مواصفات هذا االختبار وكذلك نسب االتفاق بين املحكمين على كل 

 بعرض املفردات على املحكمين قبل تطبيقها لكن تم تحويل كل هدف بدقة إلى مفردة .

 مواصفات اختبار منتصف الفصل مقرر مهارات التعلم والتفكير  (:1جدول)
 الوزن النسبي نسب االتفاق املستوى  أرقام املفردات الهدف البعد م

%100 تذكر 1 أن يتعرف الطالب تعريف للتفكير مفهوم التفكير 1  20%  

%80 تذكر 2 أن يذكر تعريف ديبونو للتفكير  

%80 تذكر 3 أن يذكر تعريف جون ديوي للتفكير  

%100 تذكر 4 أن يذكر تعريف مهارات التفكير  

%80 فهم 22 أن يحدد الطالب العالقة بين التفكير والذكاء  

%80 تذكر 30 أن يتذكر الطالب  تعريفا للذكاء  

أن يميز الطالب بين مهارات وأساليب وعادات  تصنيفات التفكير ومهاراته 2

 التفكير

%100 فهم 11  23.33%  

أن يميز الطالب بين مفاهيم عنقود مهارات ومهارة 

 رئيسية وفرعية في تصنيفات التفكير

%100 فهم 15  

يذكر الطالب تعريف مهارة رئيسية في التفكير أن %80 تذكر 16   
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%80 تذكر 17 أن يذكر الطالب تعريف مهارة فرعية في التفكير  

أن يتعرف الطالب مفهوم املستوى في تصنيفات 

 التفكير

%80 تذكر 20  

%100 فهم 21 أن يميز الطالب التفكير املهاري عن املعتاد  

التصنيفات الثالثية للتفكير  عن  أن يميز الطالب

 بقية التصنيفات

%80 فهم 25  

%100 فهم 5 أن يتعرف الطالب أهمية تعليم التفكير تعليم التفكير 3  30%  

أن يتعرف الطالب رائد األسلوب املباشر في تعليم 

 التفكير

%100 تذكر 6  

أن يتعرف الطالب رائد أسلوب الدمج في تعليم 

 التفكير

%100 تذكر 7  

%100 فهم 8 أن يتعرف الطالب خصائص األسلوب املباشر  

%100 فهم 9 أن يتعرف الطالب خصائص أسلوب الدمج  

%100 تذكر 10 أن يتعرف برنامجا لتعليم التفكير باألسلوب املباشر  

%80 فهم 23 أن يستنتج الطالب إمكانية تعليم التفكير املهاري   

إمكانية الدمج بين األسلوبين في  أن يستنتج الطالب

 تعليم التفكير

%80 تطبيق 24  

أن يميز الطالب بين خصائص األسلوب املباشر عن 

 أسلوب الدمج في تعليم التفكير

%100 فهم 28  

%100 تذكر 12 أن يذكر الطالب تعريف جون ديوي للتفكير التأملي التفكير التأملي 4  16.66%  

تعريف هابرماس للتفكير التأمليأن يذكر الطالب  %80 تذكر 13   

أن يتعرف الطالب مستويات التفكير التأملي عند 

 دونالد شون 

%100 فهم 14  

%100 تذكر 19 أن يذكر الطالب تعريف جيني موون للتفكير التأملي  

أن يحدد الطالب أول من وضع تعريفا للتفكير 

 التأملي

%80 تذكر 26  

التفكير في التعلمتطبيقات  5 %100 تطبيق 18 أن يتعرف الطالب مفهوم مهارة التعلم الخبري    10%  

أن يتعرف الطالب العالقة بين برامج تنمية مهارات 

 التفكير والتعليم املدرس ي

%100 تطبيق 27  

أن يتعرف الطالب أسلوب تعليم التفكير املستخدم 

 في التعليم املدرس ي

%100 تطبيق 29  

%100  30   مجموع   

 :  ثبات اختبار منتصف الفصل

( من طالب كليتي 138قام الباحث بحساب معامل ثبات اختبار منتصف الفصل في مقرر مهارات التعلم والتفكير على عينة مكونة من )   

،  0.793وانحصرت قيم معامل ألفا كرونباخ للمفردات بين ) (0.809اآلداب والتربية بجامعة امللك فيصل :فبلغت قيمة معامل ثبات ألفا الكلي )

 (.  0.82(  وبمعادلة جتمان  )0.818( وكانت قيمة معامل الثبات الكلي بطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سبيرمان براون )0.808

 درجة( 20أساليب التقويم البديل املستخدمة خالل الفصل الدراس ي ) .2

وات وأساليب التقويم البديل األكثر مناسبة لتقييم أداء الطالب في مقرر مهارات التعلم والتفكير خالل الفصل الدراس ي بنفس الطريقة تم توصيف أد

%( ،حيث تم بناء على ذلك 100% إلى  80والجدول التالي يوضح أساليب التقويم البديل التي تم االتفاق عليها بين املحكمين الخمسة بأعلى نسب  )من 

االستبانات(،  والجدول التالي يوضح   -األنشطة  -سجل وصف سير التعلم -اليب التالية للتقويم البديل خالل الفصل )ملف األعمالاختيار األس

 األدوات التي تم اختيارها ونسب االتفاق عليها بين املحكمين:

 أساليب التقويم البديل املستخدمة خالل الفصل مقرر مهارات التعلم والتفكير  (: 2جدول )
 األداة املوضوع الدرجة املخصصة نسب االتفاق محكات تقييم األداء

سرد موقف مر به الطالب 

 وتوضيح ما تعلمه منه

80% درجات 5   سجل وصف سير التعلم التعلم الخبري  

%100 درجة لكل سؤال درجات 10  واجب منزلي على كل محاضرة سؤال  

محاضرات( 10)  

 ملف األعمال )البورتفوليو(

حضور الندوة والتسجيل 

 واملشاركة

80% درجتين 2  ندوة نظمها لهم أستاذ املقرر عن  

 تنظيم الذات

 األنشطة )حضور ندوة(

إجابة استبيان واحد على األقل 

او  –)استبيان موقع الجامعة 

بالكلية(استبيان لجنة التقويم   

100% درجات 3  اإلجابة عن استبانات تقييم أستاذ  

 املقرر في نهاية الفصل

 االستبيانات التقيميية

درجة 20    املجموع  



 خالد الشريف                                                                 ......فاعلية بعض أساليب التقويم البديل يف قياس التحصيل الدراسي  مبقرر مهارات التعلم والتفكري 

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
88 

 

 درجة( تقويم تقليدي : 20األسئلة املوضوعية في االختبار النهائي ملقرر مهارات التعلم والتفكير ) .3

 صدق املحتوى :

التحصيلي لنهاية الفصل الدراس ي على املوضوعات من توصيف املقرر التي لم يشملها اختبار منتصف الفصل وهي تم التركيز في بناء االختبار 

تفكير بقية موضوعات التوصيف )تصنيف مستويات التفكير التأملي وعالقته بالتعلم ، والتفكير العلمي وأنواع املشكالت وسلوك حل املشكالت ، وال

إلبداعي ومهاراته ، وأدوات التفكير وتطبيقات التفكير في مهارات التعلم ( مع مالحظة أن لجنة الجودة بالكلية تسمح ملدرس الناقد ومكوناته، والتفكير ا

% من موضوعات املقرر حسب التوصيف وتم مراجعة ذلك بالرجوع 25يزيد عن  كل مقرر بالتعديل في موضوعات املقرر بالحذف أو اإلضافة بما ال

ت التعلم والتفكير الستطالع آرائهم حول املفردات التي يدرسونها بنحو فعلي بعد اختبار منتصف الفصل الهدف من ذلك أن تكون ملدرس ي مقرر مهارا

درجة(  30درجة التقييم موزعة بالتساوي على كل موضوعات املقرر فال يجب أن تأخذ املوضوعات التي تم اختبار الطالب فيها في االختبار النصفي )

درجة( بقدر يجعلها تطغى على العناصر األخرى من جهة ومن جهة أخرى يتم تمثيلها بوزن نسبي أكبر من  50ى للظهور في االختبار النهائي )فرًصا أخر 

 ومن ثم صياغة مفردة اختبارية واحدة لكل هدف سلوكي من نوع االختيار من متعدد ذات  24وزنها الحقيقي بالتالي ؛  تم صياغة )
ً
 سلوكيا

ً
البدائل ( هدفا

درجة( مع مراعاة الدقة  30درجة(، وهدف لكل مهمة من مهام التقويم البديل في الجزء املقالي ) 20األربعة والصواب والخطأ في الجزء املوضوعي )

 والشمولية ألهداف ومفردات االختبار .

خبراء متخصصين في العلوم التربوية والنفسية (  5وللتحقق من صالحية تمثيل االختبار للمحتوى الذي يقيسه عرضت عناصر املحتوى على )

ألهداف، وقاموا بتدريس مقرر مهارات التعلم والتفكير من قبل، للتثبت من مدى صالحيتها لتمثيل املحتوى في ضوء توصيف املقرر ، ومدى مالءمتها ل

 ( مفردة اختبارية . 20من االختبار يتكون من )  وأخذ الباحث بآرائهم في تعديل بعض العناصر وصياغة بعض األهداف، فأصبح الجزء املوضوعي

 مواصفات االختبار النهائي مقرر مهارات التعلم والتفكير :( 3جدول )
نسب  الدرجة أرقام املفردات الهدف املحتوى  م

 االتفاق

 الوزن النسبي السؤال

مستويات التفكير التأملي  1

 وعالقته بالتعلم

العمل التمييز بين التفكير أثناء وبعد 

 عند شون 

1 1 80% السؤال األول  

مفردات( 10)  

)عشر -

 درجات(

10%  

التمييز بين التفكير التأملي التحليل 

 والتقويمي جون كون 

2 1 80%  

التمييز بين التفكير التأملي من الدرجة 

 األولى و الثانية فيرلونج

3 1 80%  

التفكير التأملي الناقد عند شيل 

 وجونس

4 1 80%  

تعريف التعلم الخبري عند ديفيد 

 كولب

5 1 100%  

التفكير العلمي وسلوك حل  2

 املشكالت بأنواعها

تصنيف التفكير العلمي ضمن قدرات 

 التفكير التقاربي

6 1 100%  10%  

%100 1 7 تمييز عناصر املشكلة الثالث  

%100 1 8 تعريف املشكلة غير واضحة البنية  

املشكالت مفتوحة النهايةتعريف   9 1 80%  

  1 10 تعريف حل املشكلة

%100 1 11 تصنيف التفكير الناقد التفكير الناقد ومكوناته 3 السؤال  

 10الثاني : )

–مفردات( 

)عشر 

 درجات(

 

10%  

%80 1 12 تعريف التفكير الناقد عند جونسون   

%80 1 13 تعريف التفكير الناقد عن جيلفورد  

%80 1 14 تعريف التمييز بين الحقيقة والرأي  

%100 1 15 تعريف االستدالل  

–التفكير اإلبداعي ومهاراته  4

 العصف الذهني

تصنيف التفكير االبداعي ضمن 

 قدرات التفكير التباعدي

16 1 100%  10 %  

%100 1 17 تعريف الطالقة  

%100 1 18 تعريف املرونة  

أدوات التفكيرتعريف   19 1 100%  

%100 1 20 تعريف األصالة  

بعض التطبيقات في  5

التلخيص –التعلم)املرونة 

التمييز بين الحقية والرأي  –

30- 21 التمييز بين الحقيقة والرأي  10 80% السؤال  

الثالث :) 

عشر 

20%  
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نموذج هونج(–  مفردات( 

الرابع السؤال نموذج هونج التطبيقي لحل املشكالت  10 100% كل خطوة  

 درجة

20%  

%80 5 السؤال الخامس مهارة التلخيص )تطبيقي(   10%  

مهارة املرونة )تطبيق على التفكير 

 اإلبداعي(

السؤال 

 السادس

5 80%   10%  

%100      مجموع   

 ثبات االختبار النهائي : 

 لسرية االختبار التحصيلي قام الباحث بحساب معامل الثبات في اختبار نهاية الفصل في مقرر مهارات التعلم والتفكير بطريقة تستلز 
ً
م نظرا

امل ( من طالب كليتي اآلداب والتربية بجامعة امللك فيصل :فبلغت قيمة مع 132التطبيق مرة واحدة وهي طريقة ألفا كرونباخ على عينة مكونة من ) 

 ( .  0.724و   0.703( وانحصرت قيم معامل ألفا كرونباخ للمفردات بين ) 0.725ثبات ألفا الكلي ) 

 درجة( 30أساليب التقويم البديل املستخدمة في االختبار النهائي للمقرر ) .4

مهارات التعلم والتفكير في اختبار بنفس الطريقة تم توصيف أدوات وأساليب التقويم البديل األكثر مناسبة لتقييم أداء الطالب في مقرر 

ن الخمسة بأعلى نهاية الفصل الدراس ي ملقرر مهارات التعلم و التفكير والجدول التالي يوضح أساليب التقويم البديل التي تم االتفاق عليها بين املحكمي

سجل وصف -خالل اختبار نهاية الفصل ) أوراق العمل%( حيث تم بناء على ذلك اختيار األساليب التالية للتقويم البديل 100% إلى  80نسب  )من 

 سير التعلم ( ، والجدول التالي يوضح األدوات التي تم اختيارها ونسب االتفاق عليها بين املحكمين :

 أساليب التقويم البديل املستخدمة في االختبار النهائي مقرر مهارات التعلم والتفكير : ( 4جدول ) 
االتفاقنسب  محكات تقييم األداء  األسلوب رقم السؤال املوضوع الدرجة املخصصة 

 ومتفق عليها 
ً
الحقائق مثبتة علميا

 ويمكن االستدالل عليها

100% درجات 10  مهارة التمييز بين الحقيقة  

 والرأي

 ورقة عمل الثالث

%100 االلتزام بنموذج هونج للحل درجات 10   ورقة عمل الرابع مهارات حل املشكلة 

نفس معنى الفقرة بألفاظ التعبير عن 

كلمة 20أخرى فيما اليزيد عن   

80% درجات 5   سجل وصف سير التعلم الخامس مهارة التلخيص 

كل استخدام متنوع للجهاز املذكور 

 درجة واحدة

100% درجات 5   ورقة عمل السادس مهارة املرونة 

درجة 30    املجموع   

( 3االختبار النهائي هو األسئلة من الثالث إلى السادس في جدول مواصفات االختبار النهائي رقم )والجزء الخاص بأساليب التقويم البديل في 

درجة للتقويم التقليدي )األسئلة املوضوعية ( وبذلك يكون قد تحقق التوازن بين  20(، و50درجة من الدرجة الكلية لالختبار النهائي ) 30ومخصص لها 

 ( درجة .100درجة لكل نوع من التقويم ( من الدرجة الكلية ملقرر مهارات التعلم والتفكير وهي ) 50م البديل )درجتي التقويم التقليدي والتقوي

 :وبذلك يمكن تلخيص توزيع درجات املقرر كله حسب أساليب التقويم املستخدمة في الجدول التالي

 توزيع درجات مقرر مهارات التعلم والتفكير حسب نوع التقويم: ( 5جدول ) 
 األسلوب التقويم التقليدي التقويم البديل

األسئلة )من الثالث إلى 

 السادس( في االختبار النهائي

مجموعة مهام خالل الفصل 

2الدراس ي جدول   

  اختبار منتصف الفصل األسئلة املوضوعية في االختبار النهائي

 الدرجة 30 20 20 30

 درجة كل تقويم 50 50

 الدرجة الكلية 100

اإلصدار الحادي والعشرين في  SPSS: استخدم الباحث برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة

 املتوسطات .حساب: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب ، ومعامل ارتباط بيرسون الخطي  ، واختبار ت لداللة الفروق بين 

 :عرض النتائج ومناقشتها
 النتائج الخاصة بالسؤال األول 
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سجل وصف سير التعلم    ( في قياس القدرة -االستبيانات  –األنشطة  –أوراق العمل   -ما فاعلية بعض أساليب التقويم البديل )ملف األعمال  -

 مقرر مهارات التعلم والتفكير ؟التحصيلية لدى طالب كليتي التربية واآلداب جامعة امللك فيصل في 

  :لإلجابة عن هذا السؤال يمكن اختبار صحة الفرض اإلحصائي التالي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التقويم البديل ، والتقويم التقليدي لدى طالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك 

 .مهارات التعلم والتفكير لصالح درجات التقويم البديلفيصل بالعينة بعد انتهاء تدريس مقرر 

اإلصدار الحادي والعشرين بحساب اختبار ت لداللة الفروق بين متوسطات  SPSSقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام برنامج حللت

تربية بجامعة امللك فيصل بالعينة قيد البحث  والجدول ( طالب من طالب كليتي اآلداب وال 132درجتي التقويم البديل والتقويم التقليدي لعدد )ن = 

 التالي يلخص نتيجة هذا االختبار:

افات املعيارية ، وقيم " ت" لعينتين مرتبطتين لداللة الفروق بين درجتي التقويم التقليدي والبديل للعينة )ن=  :(6جدول )  (  132املتوسطات واالنحر
 قيمة "ت" البديلالتقويم  التقويم التقليدي املتغيرات

 ع م ع م

 **4.027- 6.18 38.53 7.75 35.83 درجة( 50التحصيل الدراس ي )

 131 درجات الحرية

 عند  
ً
 0.01**دال إحصائيا

( لعينتين مرتبطتين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التقويم التقليدي ، 4.027ويتضح من نتيجة اختبار ت = )

طالب من كليتي التربية واآلداب ( عند مستوى  132البديل لصالح املتوسط األكبر وهو الخاص بدرجات التقويم البديل لدى طالب العينة )والتقويم 

 ( وبذلك يمكن قبول الفرض األول.0.01داللة )

 النتائج الخاصة بالسؤال الثاني

البديل( لدى كل من طالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك فيصل هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات) التقويم 

 ممن يدرسون مقرر مهارات التعلم والتفكير؟

 لإلجابة عن هذا السؤال يمكن اختبار صحة الفرض اإلحصائي التالي:

ات التقويم البديل بعد انتهاء تدريس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب كليتي : التربية واآلداب في متوسطات درج

 املقرر 

اإلصدار الحادي والعشرين بحساب اختبار ت لداللة الفروق بين  SPSSقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام برنامج حللت

( من طالب كلية التربية  49و)ن = ( من طالب كلية اآلداب  83درجة )ن = 50متوسطات درجات طالب كليتي التربية واآلداب في درجة التقويم البديل 

 بجامعة امللك فيصل بالعينة قيد البحث  والجدول التالي يلخص نتيجة هذا االختبار :

افات املعيارية ، وقيم " ت" عينتين مستقلتين لداللة الفروق بين درجتي طالب كليتي التربية واآلداب بالعينة في الت :( 7جدول )   يلقويم البداملتوسطات واالنحر
 قيمة "ت" 83كلية اآلداب ن = 49كلية التربية ن = املتغيرات

 ع م ع م

 *2.174 5.92 37.65 6.38 40.04 درجة( 50التقويم البديل )

 130 درجات الحرية

 عند  
ً
 0.05*دال إحصائيا

متوسطات درجات طالب كلية التربية ، ( لعينتين مستقلتين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 2.174ويتضح من نتيجة اختبار ت = )

( وبذلك 0.05( في درجات التقويم البديل عند مستوى داللة ) 40.04وطالب كلية اآلداب لصالح املتوسط األكبر وهو الخاص بطالب كلية التربية )م= 

 يمكن رفض الفرض الثاني.

 النتائج الخاصة بالسؤال الثالث

بجامعة امللك فيصل في كل من التقويم التقليدي والتقويم البديل ؟ ولإلجابة على هذا  واآلدابهل توجد عالقة ارتباطية بين درجات طالب كليتي التربية 

 الفرض الثالث :
ً
 السؤال يختبر إحصائيا

طالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك فيصل بالعينة  ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة بين درجات التقويم البديل، والتقويم التقليدي لدى

 بعد انتهاء تدريس مقرر مهارات التعلم والتفكير
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اإلصدار الحادي والعشرين بحساب معامل االرتباط الخطي بيرسون بين درجتي  SPSSقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام برنامج حللت

 132بالعينة قيد البحث ن = التقويم البديل والتقويم التقليدي 

 قيمة معامل االرتباط بين درجة التقويم البديل ودرجة التقويم التقليدي لطالب العينة  :(8جدول ) 
 مالحظات مستوى الداللة قيمة معامل بيرسون  العدد ن

 عند  0.000 0.405 132
ً
 0.01دال إحصائيا

( وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات طالب العينة في كل من التقويم التقليدي والتقويم 8ويتضح من جدول )

 عند مستوى )0.405البديل حيث بلغت قيمة بيرسون = )
ً
 ( 0.01( وهي قيمة دالة إحصائيا

البسيط حيث يمكن استنتاج معادلة  ي نحدار ة التقويم البديل من خالل النموذج اال وبالتالي يمكن تفسير العالقة بين درجة التقويم التقليدي ودرج

 لتطبيق تحليل االنحدار الخطي البسيط : SPSSإنحدارية تصف العالقة بين املتغيرين وللوصول إلى ذلك استخدم الباحث برنامج 

 ، 0.405بين املتغيرين هي )  من النتائج السابقة في السؤال الثالث وجد أن قيمة معامل االرتباط الخطي
ً
( وهي قيمة تدل على ارتباط طردي دال إحصائيا

% من التغير في درجات التقويم التقليدي يمكن تفسيرها بالعالقة الخطية مع التقويم 16.4( وهذه القيمة تعني أن 0.164وقيمة مربع معامل االرتباط )

  البديل.

 التقويم البديل( –االنحداري بين املتغيرين :) التقويم التقليدي والجدول التالي يوضح نتيجة تحليل التباين 

 132تحليل التباين االنحداري لتأثير التقويم البديل على درجة التقويم التقليدي ن = :(9جدول ) 
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات البيان النموذج

 0.000* 25.5 1292.4 1 1292.4 االنحدار 1 

 50.6 130 6581.9 البواقي

  131 7874.3 املجموع

 عند مستوى )9ويتضح من الجدول )
ً
( وأن يمكن تفسير جزء من تباين درجات التقويم التقليدي ألثر املتغير املستقل 0.01( أن قيمة ف دالة إحصائيا

 ؛ وأنه يمكن التنبؤ وهو التقويم البديل أي أن تأثير أساليب التقويم 
ً
البديل املستخدمة في تجربة البحث على درجة التقويم التقليدي دال إحصائيا

 بدرجات الطالب التحصيلية بداللة درجاتهم في التقويم البديل وأمكن استخالص معادلة انحدارية كالتالي :

 ( التقويم البديل0.507+ )16.27التقويم التقليدي  = 

الفرض الثالث وأنه وجدت عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات التقويم البديل، والتقويم التقليدي لدى طالب وبذلك يمكن رفض 

 كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك فيصل بالعينة بعد انتهاء تدريس مقرر مهارات التعلم والتفكير.

 :الستنتاجا
سجل  –أوراق العمل  –فاعلية أساليب التقويم البديل املستخدمة في البحث الحالي )ملفات األعمال أثبتت النتائج الخاصة بالسؤال األول 

االستبانات( في تقدير التحصيل الدراس ي لطالب كليتي التربية واآلداب بجامعة امللك فيصل بالعينة ؛ وذلك مقارنة مع  –األنشطة  –وصف سير التعلم 

الذي اعتاد عليه طالب الكليتين وهو األسئلة املوضوعية وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات كل من دارلنج  درجات التحصيل بالتقويم التقليدي

( التي أثبتت أن أساليب التقويم البديل كانت داعمة لبرامج التعلم 2009والشريف ) Darlinng-Hammond and Snyder,2000) )هاموند وسنايدر

( التي لم تجد تأثير دال ألساليب التقويم البديل في التحصيل في مادة مفاهيم البحث 2009تلفت عن دراسة املزروع )في املؤسسات التي طبقت فيها واخ

( التي 2017( في توضيح تفوق أساليب التقويم البديل على نظيراتها في التقويم التقليدي ، ودراسة السنوس ي )2015التربوي ، واتفقت مع دراسة محمد )

يم البديل له درجة عالية من املوافقة والقبول كأساس لعملية إعداد املعلم ؛ وهذه النتائج يمكن تفسيرها بأن أساليب التقويم البديل أثبتت أن التقو 

باإليجاب على درجة التحصيل الدراس ي في  انعكسجعلت الطالب إيجابًيا أكثر يكتب بيده ويكون ملفه ويخرج ألنشطة خارج قاعة الدراسة وكل ذلك 

مقارنة باألسئلة املوضوعية التي تم أخذها كممثل للتقويم التقليدي ألن  -وهو ما أكدته نتيجة السؤال الثالث كذلك -ر مهارات التعلم والتفكيرمقر 

. طالب جامعة امللك فيصل اعتادوا عليها في السنوات األخيرة ألنها ال تتطلب كتابة أو بذل مجهود ذهني كبير لحلها كما أنها تسمح بالتخ
ً
 مين والغش أحيانا

 في استيعابهم ألساليب التقويم البديل من نظرائهم طال 
ً
ب كلية اآلداب وأثبتت النتائج الخاصة بالسؤال الثاني أن طالب كلية التربية كانوا أكثر تفوقا

 بالتحصيل
ً
في هذا املقرر ألنه يدل على مدى امتالكهم  الذين يدرسون معهم نفس املقرر ، وهذه النتيجة تشير إلى أن طالب كلية التربية أكثر اهتماما

 على كل ما
ً
هو حديث من أساليب في التعلم  ملهارات التفكير األساسية والعليا الالزمة للنجاح في مهنة التدريس بعد التخرج ؛ كذلك أكثر انفتاحا

( التي أثبتت أن معلمي الدراسات االجتماعية يحملون 2011سنينة ) عواد وأبو والتدريس والتقويم وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات كل من أبو
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( التي أثبتت أن اتجاهات معلمي الرياضيات نحو استخدام التقويم البديل في 2014معتقدات إيجابية أفضل نحو أساليب التقويم البديل ، والعليان )

 ن استخدام ملفات األعمال أحد عناصر نجاح إعداد الطالب املعلم.( التي أكدت أ2017تقويم تعلم الرياضيات املدرسية كانت إيجابية ، والسنوس ي )

 بين درجات التقويم البديل ودرجات التقويم  ارتباطيةوأشارت النتائج الخاصة بالسؤال الثالث إلى أن هناك عالقة 
ً
موجبة دالة إحصائيا

فقد تم توضيح أن مهام الورقة والقلم على سبيل املثال ليست كلها  رر؛التقليدي لطالب العينة وهذه العالقة تؤكد التكامل بين مهام التقويم في املق

ولكن  تقويم تقليدي؛ وفي كثير من األحيان حين يجرب الطالب مهام التقويم البديل ربما يجدونها جذابة ومفيدة اكثر من مهام التقويم التقليدي

ا من تجريب مهام جديدة قد تكون تقديراتهم في أدائها أقل لكن تعودهم على أساليب التقويم التقليدي لسنوات طويلة جعلهم ربما ي
ً
ستسهلونها خوف

ثقافة التقويم هذه النتيجة تؤكد االرتباط الوثيق بين مهام النوعين من التقويم :التقليدي، والبديل بالتالي التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى 

 البديل ليس مستحيل.

 التوصيات:

  ملا لها من تأثير إيجابي على  .غير اإليجابية نحوها على اختالف التخصصات االتجاهاتضرورة إقناع املعلمين باستخدام التقويم البديل وتعديل

 التحصيل الدراس ي باملقررات بالبرامج الجامعية

 املعلمين بصفة خاصة وذلك قبل تدريب  ضرورة نشر ثقافة التقويم البديل بين خريجي كليات جامعة امللك فيصل بصفة عامة والطالب

 املعلمين عليها ، وتدريب الطالب املعلمين عليها ضمن برامج التنمية املهنية .

 .ضرورة التكامل بين أساليب التقويم التقليدي والتقويم البديل بما يتفق مع تحقيق أهداف تدريس وتقويم املقررات الجامعية 

 ساليب التقويم البديل حسب اختالف األهدافضرورة التنويع في استخدام أدوات وأ. 

  ضرورة ربط تطبيق أساليب وفنيات التقويم البديل بطرق التدريس املستخدمة خاصة: الطريقة االستقصائية، وطريقة املشروعات، والطريقة

 التعاونية، والطريقة الحوارية.

 التفكير اإلبداعي( باعتبارها  –التفكير العلمي –التفكير الناقد  –التأملي  ضرورة تدريب املعلمين على استخدام مهارات التفكير العليا )التفكير

 .املدخل الصحيح لفهم واستخدام كل تطبيقات  التقويم البديل

 .املزيد من الدراسات عن عالقة التفكير التأملي وتطبيقاته خاصة صحف التعلم بأساليب التقويم التربوي البديل 

 :املراجع
: املراجع ال

ً
 عربية:أوال

( درجة استخدام معلمات املرحلة املتوسطة ألساليب التقويم البديلة في تدريس العلوم في 2016) ،األصقة، حصة محمد و الدوالت، عدنان سالم .1

 .48 -37( ، 1) 43منطقة القصيم في اململكة العربية السعودية ، دراسات ، العلوم التربوية ، الجامعة األردنية ، 

( معتقدات معلمي الدراسات االجتماعية حول التقويم البديل في املرحلة األساسية 2011) ،محمد وأبو سنينة، عودة عبد الجوادعواد، فريال  أبو .2

 .266- 229(، 1)24العليا في مدارس وكالة الغوث في األردن، مجلة جامعة القدس املفتوحة للدراسات واألبحاث، 

( استخدام استراتيجيات التقويم البديل وأدواته في تقويم تعلم الرياضيات واللغة العربية في 2009) ،البشير، أكرم عادل وبرهم، أريج عصام .3

 ( من الرابط :2018/ 11/ 27، تم استرجاعه بتاريخ ) 32-1األردن، الجامعة الهاشمية، كلية العلوم التربوية، قسم املناهج وطرق التدريس ، 
https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub103762158.pdf 

التقويم القائم على األداء في تنمية التفكير الرياض ي والقدرة على حل املشكالت لدى طلبة املرحلة  استراتيجية( أثر 2010) ،البالونة، فهمي يونس .4

 . 2551-2494( ،8)24لوم اإلنسانية، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، الع، الثانوية

( أساليب التقويم البديل كما يراها الطالب وأعضاء هيئة التدريس في بعض الكليات بجامعة شقراء، 2015) ،الحارثي، صبحي سعيد عويض .5

 .413 – 355( ، 114) 29املجلة التربوية، جامعة الكويت، املجلس العلمي ، 

( درجة امتالك معلمي اللغة العربية بمنطقة نجران الستراتيجيات التقويم التربوي 2017)، طلعت محمدعوف،  حسين، عبد املنعم أحمد و أبو .6

 .173 – 100( ، 4) 68البديل وأدواته  وعالقتها ببعض املتغيرات، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، 

https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub103762158.pdf
https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub103762158.pdf
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لم وتطوير برامج إعداده، املؤتمر العلمي الرابع والعشرين للجمعية ( التقويم البديل مدخل لالرتقاء بأداء املع2015) ،سالم، علي عبد العظيم علي .7

 119 - 91املصرية للمناهج وطرق التدريس )برامج إعداد املعلمين في الجامعات من أجل التميز ( ، الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، 

تنمية كفايات الطالب/املعلم بكليات التربية، املجلة العربية للعلوم  التقويم التربوي البديل ودورُه في (2017) ،السنوس ي، محمد يوسف أحمد .8

 ( من 2018/ 11/ 24تم استرجاعه بتاريخ )، 85 -68( ،1) 1املركز القومي للبحوث غزة ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،  ونشر األبحاث،
https://www.ajsrp.com/s191016.html 

 .2تطبيقات ، اململكة العربية السعودية ،مكتبة الرشد، ط -هارات التفكير التأملي ؛ مفاهيم ( م2017) ،الشريف، خالد حسن بكر .9

( برنامج مقترح لتنمية مهارات استخدام أساليب التقويم البديل لدى معلمي اللغة اإلنجليزية باملرحلة 2009) ،الشريف، فهد ماجد الفعر .10

( 2018/  11/  26تم استرجاعه بتاريخ )، 517 -467( ، 4) 143جامعة األزهر،  ة واالجتماعية،مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسي املتوسطة،

  www.m5zn.com/newuploads/2014/03/25/docx/b5cf46509da6073.docxومتاح على الرابط :

( االتجاهات الحديثة في تقويم الطالب من منظور الجودة واالعتماد األكاديمي، ورقة عمل مقدمة إلى ملتقى 2008)، عبد الحفيظ سعد مقدم .11

manager/files( على الرابط 2017/ 6/12جامعة أم القرى ومتاح بتاريخ ) /4281114/2 501_________. dochttp://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/file.  

 .مصر، دار الفكر العربي ( التقويم التربوي البديل، أسسه النظرية واملنهجية وتطبيقاته امليدانية،2004) ،عالم، صالح الدين محمود .12

( اتجاهات معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات ، 2014) ،العليان، فهد بن عبد الرحمن .13

 .76 -53( ، 45جامعة امللك سعود ، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ، )

 .دار األمل للنشر والتوزيعة األردنية الهاشمية ، اململك :األردنفي  القياس والتقويم في العملية التدريسية ،( 2005أحمد )  ،عودة .14

( إسهام مكونات التعلم الذاتي في التنبؤ باتخاذ القرار الشخص ي لدى عينة من طالبات جامعة 2017) ،فراج، محمد أنور والشريف، خالد حسن .15

 (.2017ديسمبر  25، مقبول للنشر بتاريخ ) ن، جامعة البحري امللك فيص ، مجلة العلوم التربوية والنفس ي

( التقويم التربوي البديل ودوره اإليجابي في قياس تحصيل الطالب وتقويم أدائهم بمراحل التعليم 2015) ،محمد، خير النور عبد الرحمن .16

 .29-1(، 2) 30كلية التربية جامعة املنوفية ،  -املختلفة: دراسة تحليلية نظرية: مجلة البحوث النفسية والتربوية 

( تطوير مساق األصول الفلسفية للتربية في ضوء فلسفة التقييم املستند إلى األداء: دراسة تطبيقية. دراسات 2004) ،مدبولي، محمد عبد الخالق .17

  32-1( ، 1)10تربوية واجتماعية، كلية التربية جامعة حلوان، 

يل مفاهيم البحث التربوي وزيادة فعالية الذات في البحث لدى طالبات الدراسات ( فعالية التقويم البديل في تحص2009) ،املزروع، هيا محمد .18

  155 – 127( ، 54العليا، مجلة اتحاد الجامعات العربية، )

 التقويم التربوي ، مصر ، دار املعرفة الجامعية. (2003) ،منس ي ، محمود عبد الحليم .19

مجلة ، التعليم العام في األردن تقويم الطلبة بمراحل   في أساليب وأدوات لغة العربيةمعلمي ال مدى استخدام وتنويع (1998) ،حمدان علي ،نصر .20

 .178 - 41( ،7)13قطر،  جامعة، مركز البحوث التربوية

( أثر استخدام حقيبة تعليمية قائمة على استراتيجية التساؤل الذاتي وأساليب التقويم األصيل في تنمية 2011) ،حنان سرحان عوض النمري، .21

ة األزهر، مهارات التذوق األدبي والتفكير التأملي لدى تلميذات الصف األول الثانوي، مجلة التربية للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية، جامع

146 (3 ، )172- 229. 
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Abstract: The Research aimed to investigate the effectiveness of authentic assessment methods 
(portfolio- worksheets- activities- questionnaires- learning log) in assessing the achievement for(132) of 

education and arts students in King Faisal University in the curriculum of learning and thinking skills, 

compared with the traditional assessment ). In addition to the authentic assessment methods, the tools included 
two tests in the course. The results indicated that there were statistically significant differences at (0.01) 

between the traditional and the authentic assessment in favor of the authentic assessment among the sample 

students. there were statistically significant differences at (0.05) between education and arts students in 
authentic assessment degrees in favor of education students 

 It was possible to deduce a regression equation expresses the positive influence statistically significant of 

authentic methods on achievement: 

Traditional assessment = 16.27+ (0.507) authentic assessment 
Keywords: Authentic Assessment, Academic Achievement, King Faisal University.  
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كاء العاطفي وعالقته بالقيادة الخادمة لدى قائدات املدارس في محافظة املذنب من وجهة 
ّ
الذ

مات
ّ
 نظر املعل
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 املخلخ :
تهدف الّدراسة إلى التعّرف على العالقة بين درجة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي، ودرجة ممارسة القيادة الخادمة من 

مات بمحافظة املذنب، وإذا ما كانت هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة، لد
ّ
ات ى قائدوجهة نظر املعل

 264العينة املدارس بمحافظة املذنب، واستخدمت الّدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، حيث اعتمدت في جمع املعلومات على االستبانة، وبلغ عدد أفراد 

طفي والقيادة الخادمة ، معلمة، وقد اختيرت عّينة الّدراسة بطريقة عشوائية، وكانت أهم النتائج: أن درجة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العا

وكذلك  وجود عالقة إيجابية بين الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة لدى قائدات املدارس بمحافظة املذنب من وجهة نظر متحّققة بدرجة كبيرة، 

مات، وأوصت الّدراسة باالهتمام بالذكاء العاطفي، وعقد محاضرات ودورات تدريبية للقائدات حول القيادة ال
ّ
خادمة، وكذلك عدم إغفال أهمية املعل

مات.
ّ
 العالقات اإلنسانّية وتحسينها بين القائدات واملعل

 الذكاء العاطفي، القيادة الخادمة، محافظة املذنب. الكلمات املفتاحية:

 املقدمة:
ة بدور مهّمٍّ وجوهري في تطوير العمل وتجويده، فاملدرسة باعتبارها  -في ظّلِّ التطورات املتسارعة في شتى امليادين -تقوم القيادة اإلداريَّ

ة  ة ووجدانيَّ ة(، وذكاء إداري وقدرات معرفيَّ ة، إنسانيَّ ة، فنيَّ ة )إداريَّ ة تحتاج إلى قائد يتمّتع بمهارات أساسيَّ تؤثر في سلوك املرؤوسين، مؤسسة تعليميَّ

ة. وت ة لالرتقاء باملؤسسة التعليميَّ  ساعد في قيادتهم نحو تحقيق األهداف بخطى تطويريَّ

ر في نجاح املؤسسة التعليمّية، لذلك
ّ
ف على العديد من العوامل، من أهمها: العنصر البشري الذي يؤث

ّ
 باإلضافة إلى أن نجاح القائد يتوق

ة مع (، 65، 2017العاملين، وإلى التحّول من اإلشباع املادي إلى اإلشباع الروحي العاطفي)الحر،  تسعى القيادات الناجحة إلى تنمية عالقات مهنيَّ

ادة الجّيدين والجـدير بالذكر أن ما يمّيز القادة عن بعضهم البعض ليس معامل الـذكاء أو املـهارات الـفنّية فقط، فالقادة العظام يتمّيزون عن الق

ن القادة من االرتقاء بأدائهم )القرنة،بمستويات الذكاء العاطفي لديهم، و 
ّ
(، فمع تغّير النظرة 11، 2016الذي يتكون من مجموعة من املهارات التي تمك

نهم من تحقيق ذاتهم، وظهور قيادات تسعى إلى التركيز على حاجات العاملين 
ّ
 من التقليدّية للقيادة التي ال تهتم بحاجات العاملين وال تمك

ً
وتمكينهم بدال

ز على مصلحة مرؤوسيها، وهي بذلالسيطر 
ّ
ك ة عليهم، وتشجيعهم على اإلبداع واالبتكار، ظهرت القيادة الخادمة، وهي من القيادات الحديثة التي ترك

م، 2007تينة، وخصاونة، والطحاينة،  ترتقي بقيمة األفراد وتعزز روح الجماعة ، فتزداد فرصة أن يكون أولئك املخدومون أنفسهم خدًما لغيرهم )أبو

140-141.) 

توّجه وتعّددت مفاهيم الذكاء العاطفي وتناولها العلماء والباحثون من زوايا مختلفة، تبًعا لنظرتهم وتوّجهاتهم النظرية لهذا املفهوم، حيث 

 ة واالنفعالية.البعض إلى اعتباره مجموعة من القدرات، بينما توجه البعض إلى اعتباره مجموعة من السمات الشخصية واملهارات االجتماعي

قدرة الفرد على الفهم واإلدراك الدقيق لالنفعاالت  ويعّد ماير وسالوفي أبرز من عّد الذكاء العاطفي مجموعة من القدرات، فيعّرفان الذكاء العاطفي بأنه

 (.Salovey & Mayer, 1990, p189 الذاتية والتحكم بها والتعبير عنها، والقدرة على فهم عواطف اآلخرين والتعامل معها )
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فيعّرفه عثمان ورزق ويّتفق بعض الباحثين مع ما توصل إليه ماير وسالوفي، بأن الذكاء العاطفي يتكون من مجموعة من القدرات العقلية، 

وح، وتنظيمها وفًقا ( أن الذكاء العاطفي هو القدرة على االنتباه واإلدراك الجيدْين لالنفعاالت واملشاعر الذاتية وفهمها، وصياغتها بوض36م، 2001)

عقلي واالنفعالي ملراقبة وإدراك دقيق لالنفعاالت اآلخرين ومشاعرهم للدخول معهم في عالقات انفعالّية واجتماعّية إيجابّية، تساعد الفرد على الرقي ال

 واملنهي، وتعلم املزيد من املهارات اإليجابّية للحياة.

، هو جوملان لعاطفي مجموعة من السمات والكفاءات الشخصية واالجتماعيةفي حين أن أبرز من توّجه إلى اعتبار الذكاء ا

(Goleman,1995فعّرفه أنه مجموعة من املهارات االنفعالية واالجتماعية التي يتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح املنهي، وعّرفه أيًضا بقوله إنه ق ،) درتنا

 يق ذواتنا، وإدارة انفعاالتنا وعالقتنا مع اآلخرين بشكل فاعل.على معرفة مشاعرنا ومعرفة مشاعر اآلخرين وعلى تحق

ا، هو قائد يمتلك مجموعة القدرات واملهارات التي يكتسبها، بحيث يستطيع من خاللها فهم نفسه، وفهم اآلخرين،  فالقائد الذكي عاطفيًّ

ّم التعامل مع املواقف التي يمّر بها
َ
(، فهو التعامل اإليجابي مع 47م،2010داخل املؤسسة التربوية )العتيبي، والسيطرة على مشاعره وانفعاالته، ومن ث

م بذاته في جميع الظروف )السفاريني،
ّ
 (.20م، 2006النفس ومع اآلخرين، وقدرة الشخص على ضبط نفسه والتحك

 للقائد يمكن تعريف الذكاء العاطفيوفي ضوء التعريفات السابقة، يتضح أن االختالف يكمن في كون الذكاء العاطفي قدرات أم مهارات لذلك 

مين ب :بأنه
ّ
م بانفعاالته، وكذلك قدرته على التعامل مع املعل

ّ
ا مع مشاعره، وإدارة عواطفه، والتحك شفافية قدرة القائد التربوي على التعامل ذاتيًّ

 قرارات املناسبة وهو ما تركز عليه الدراسة الحالية.وتحفيزهم وإدارة عالقاته معهم، وإدراك احتياجاتهم، وتوظيف ذلك في توجيه أفكاره واتخاذ ال

 أهمية الذكاء العاطفي: 

ره يعّد الذكاء العاطفي من أكثر املفاهيم َحداثة في مجال علم النفس والذكاءات املتعددة، الذي له أثر كبير على حياة الفرد وطريقة تفكي

ر على املؤسسات على اختالف نشاطاتها، سواًء كانت وعالقاته مع اآلخرين، وال يقتصر أثره على الفرد بل يمتد إ
ّ
لى املؤسسة التي يعمل بها، فهو يؤث

الذكاء  مؤسسات ربحية أو غير ربحية، وأصبح استثماره وتنميته أمرين ضروريْين في ظل التطورات املتسارعة والتغييرات املتعددة، فيمكن القول أن

الناجح، حيث إن القدرة على التأثير في اآلخرين هي الصفة األهم في القيادة ، ولتوضيح ذلك يمكن العاطفي صفة أساسّية في تكوين شخصية القائد 

ر أهمية الذكاء العاطفي على العملية التربوية في ما يأتي:  تلخيص بعض النقاط التي ُتظهِّ

 .يساعد الذكاء العاطفي على استقرار العالقات اإلنسانّية بين العاملين في املدرسة 

  الذكاء العاطفي في زيادة فاعلية القيادة ورفع مستوى أداء القائد.يفيد 

 .ا من النمو والتطور  تمّتع العاملين بالذكاء العاطفي يزيد من دافعية العمل لديهم، مما يخلق جوًّ

 .يساعد الذكاء العاطفي على تحسين اإلنتاج ورفع مستوى األداء وتوفير مناخ جيد للعمل 

 سين سلوكهم وضبط انفعاالتهم.رفع معدالت الطالب وتح 

 النماذج املفّسرة للذكاء العاطفي:

نـــال مفهـــوم الـــذكاء العـــاطفي اهتمـــام البـــاحثين فـــي القـــرن العشـــرين، وصـــاحب هـــذا االهتمـــام ظهـــور وتعـــّدد النمـــاذج التـــي ســـعت للوصـــول إلـــى ُبنيتـــه 

لــى التوّصــل إلــى تفسـير لهــذه املفهــوم، إال إن أغلبهـا اســتندت علــى نمــوذج التكوينيـة، وعلــى الــرغم مـن اخــتالف هــذه النمــاذج وتعـّدد الدراســات التــي سـعت إ

 جوملان ونموذج ماير وسالوفي، ومن أهم هذه النماذج:

 :)نموذج ماير وسالوفي )نموذج القدرة 

 فة، الشخصية(.م في كتابهما )الخيال، املعر 1990ويعّد ماير وسالوفي من أوائل الذين قدموا نموذًجا لتفسير هذا املفهوم في عام  

ى التعامل مع فالذكاء العاطفي عند ماير وسالوفي، هو مجموعة من القدرات التي تتعلق بقدرة الفرد على التعرف والتحكم في انفعاالته وكذلك القدرة عل

 فين هما: م( يتكون هذا النموذج من مجالين مختل2010انفعاالت اآلخرين وتقييمها على نحو دقيق، ووفًقا ملا ذكره العتيبي )

لعاطفية التجربة والخبرة: )ويتمثل في قدرة الفرد على اإلدراك الجّيد للمشاعر وردود فعله تجاهها، وأيًضا قدرته على استغالل تلك املعلومات ا .1

 دون االضطرار أو اللجوء إلى فهم تلك املعلومات

االستراتيجيات والخطط: )ويتمثل في قدرة الفرد على فهم وإدراك املشاعر واستعداده لذلك دون الحاجة إلى ضرورة تجربة تلك املشاعر  .2

 الوجدانية(. 

 :)نموذج دانيال جوملان )نموذج مختلط 

املختلطة، والتي ترى أن الذكاء العاطفي عبارة اعتمد جوملان في بناء نموذجه على عمل ماير وسالوفي إال أن نموذج جوملان يعتبر من النماذج  

إدارة عن تركيب يمزج بين القدرات املعرفية والسمات الشخصية، حيث يعبر عن قدرة الفرد على التعرف إلى مشاعره ومشاعر اآلخرين وتحفيز ذاته و 

خمسة أبعاد تتوزع على بعدين رئيسين، هما  (Goleman,2012,P36-29ويتضمن الذكاء العاطفي )انفعاالته وعالقاته مع اآلخرين بشكل فاعل، 

 الكفاءة الشخصية والكفاءة االجتماعية، وهي كاآلتي: 
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تحّدد هذه الكفاءة، كيف يدير الفرد نفسه؟ وهي تتضّمن ثالثة أبعاد، هي: الوعي بالذات وتنظيم الذات والدافعية، وكل بعد الكفاءة الشخصية:  .1

 ندرج تحته مجموعة من الكفاءات واملهارات، وهي كاآلتي:من هذه األبعاد ت

 ( الوعي بالذاتSelf – awareness:)  وتعني قدرة الفرد على فهم مشاعره الشخصية وإدراكه لحالته النفسية وانفعاالته الداخلية، ويشمل

 التقييم الدقيق للذات ،الثقة بالنفس.

 ( إدارة االنفعاالتManaging Emotions:)  وتتضمن القدرة على التعامل مع املشاعر، ومقدرته على التحكم باالنفعاالت السلبية

ثقة، وتحويلها إلى انفعاالت إيجابية ، وتشتمل الكفاءات واملهارات اآلتية وهي: ضبط النفس والسيطرة على االنفعاالت والدوافع، الجدارة بال

 ، االبتكار ويعني الشعور بارتياح لألفكار والتوّجهات واملعلومات الجديدة.الضمير، القدرة على التكّيف في التعامل مع التغيير

  ( تحفيز النفس والدافعيةSelf – Motivation:)  ،القدرة على تحفيز الذات والتفكير اإليجابي، وتتضّمن: دافع اإلنجاز، االلتزام، املبادرة

 التفاؤل.

امل الفرد وعالقاته مع اآلخرين من حيث االهتمام بحاجاتهم ورغباتهم، وتتكون من بعدين وتحّدد هذه الكفاءة طريقة تع الكفاءة االجتماعية: .2

 فرعيين، هما:

 ( التعاطفEmpathy:)  :ويعني وعي الفرد وقدرته على الشعور بانفعاالت اآلخرين والتعامل معها على نحو فاعل، ويتضمن املهارات اآلتية

خرين واستشعار احتياجاتهم، التوجه نحو الخدمة، االستفادة من التنّوع وإيجاد الفرص فهم اآلخرين واإلحساس بمشاعرهم، تطوير اآل 

 للناس على اختالف حاجاتهم وأهدافهم.

 ( التعامل مع العالقات(Handling Relationships:  ويعني القدرة على التفاعل اإليجابي في املواقف االجتماعية، وإقامة شبكة واسعة

ة مع اآلخرين، ويتضمن ذلك املهارات اآلتية: التأثير، التواصل، إدارة الصراع، القيادة، تحفيز التغيير، بناء الروابط، من العالقات اإليجابي

 التعاون واملشاركة تمكين الفريق.

 Theأما مفهوم القيادة الخادمة فقد ظهرت القيادة الخادمة كمصطلح قيادي في بداية السبعينيات من القرن املاض ي، في مقالة بعنوان 

Servant as Leader  كتبها روبرت غرينليف، الذي كان مديًرا للبحوث والتنمية والتعليم في الشركة األمريكية للتلفون والتلغراف، وتعّد رواية

(Herman Hesse بعنوان رحلة الشرق نقطة االنطالق التي استوحى منها غرينليف مقالته، وقد تمحور مفهوم القيادة الخادمة لدى غرينليف بعد هذه )

ا يدفعه لخدمة العاملين، ووضع احتياجاتهم واهتماماتهم ، بمعنى أنه يمتلك شعوًرا داخليًّ
ً

لسعي وا املقالة حول أن القائد الخادم هو خادم أوال

 (Greenleaf,2002لتطويرهم فوق مصلحته. )

لقائد فهي قيادة فاعلة تنبثق من الرغبة في مساعدة اآلخرين، وجعلها من األولويات وهو ما يختلف عن نماذج القيادة الهرمية التي يكون فيها ا

اركتهم في في قمة هرم السلطة، على عكس القيادة الخادمة التي يكون موقعه فيها بين املرؤوسين، ويعمل على تطوير مهاراتهم وتفّهم احتياجاتهم ومش

 (. 87م، 2017صناعة القرار )الحر، 

 وللوهلة األولى يبدو األمر غريًبا، حينما نقول: إن القائد خادم، ولكن الحقيقة التي تتجلى من خالل هذا املفهوم أكثر تجسيًدا لحقيقة 

فالقائد يسعى لتلبية احتياجات العاملين وليس رغباتهم، القيادة ودورها في تحقيق أهداف املنظمات اإلنسانية العاملة، فكلمة الخادم ال تعني الضعف، 

 (.Hunter,2008,p24فما يحتاجون إليه قد ال يكون ما يريدون )

وحتى يتضح مفهوم القائد الخادم يمكن القول أنه من القادة الذين يدفعهم شعور داخلي لخدمة اآلخرين، ويمتلك مهارات تدفعه إلى خدمة 

( يرى أن مفهوم القيادة الخادمة بالغ التعقيد لدرجة يتعذر معها إيجاد تعريف مبسط لها كونها متعددة (krekler,2010,p9املجتمع ككل، كما أن 

أساليب اإلدارة في  األبعاد، ثرية في مظهرها ومترامية األطراف في دالالتها، فالنظرة التقليدية للقيادة تغيرت والقادة في املؤسسات التعليمية تعلموا أن

 املاض ي ال تنفع مع الجيل الجديد من العاملين، والذين يلجؤون إلى االنسحاب من العمل بسبب املدير التقليدي.

ومن هذا املبدأ فالقيادة الخادمة من القيادات التي تعّد العاملين ليس مجرد وسيلة لتحقيق غايات املؤسسة فقط، بل عامل مهم في نجاح 

 معاصًرا يلهم العاملين لتجاوز Hunter,2008,p26احترامه وتلبيه احتياجاته )املؤسسة وفشلها، لذلك تسعى إلى 
ً

(، وتعّد القيادة الخادمة مدخال

قدراتهم وزيادة أدائهم ويمنحهم الثقة بالنفس لتقديم أفضل خدمة أو سلعة باستخدام كفء للموارد مع دعم واضح الحتياجاتهم االجتماعية 

 (.22م، ص2017والعاطفية )القطارنة، 

 من املجد الذاتي، ويلهم العاملين ويحّفزهم مما يشعرهم ب
ً

ا يعتمد على العطاء بدال ا قياديًّ
ً
ثقة ونستنتج من ذلك أن القيادة الخادمة نمط

 القائد بهم فيبذلون جهدهم لخدمة اآلخرين بشكل أفضل.

 الخصائ  واألبعاد األساسية للقائد الخادم:

لحالي ملركز غرينليف للقيادة الخادمة، من أبرز الباحثين الذين درسوا لعدة سنوات كتابات غرينليف، يعد الري سبيرز املدير التنفيذي ا

االستماع، التعاطف، الشفاء والتالحم، الوعي، اإلقناع، عشر خصائص رئيسة للقيادة الخادمة، وهي: ) ( Spears, p27-29 ،2010)وحّدد نموذج 



مات  
ّ
كاء العاطفي وعالقته بالقيادة اخلادمة لدى قائدات املدارس يف حمافظة املذنب من وجهة نظر املعل

ّ
 علي الشايع، عواطف املطريي                                       الذ

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
100 

 

( بأنه أكثر Page & Wong,2000، كما تميز نموذج بيج وونغ )اإلشراف، االلتزام بتطوير الناس، تكوين املجموعة(تكوين املفاهيم )التصّور(، البصيرة، 

، حيث طرح مجموعة من الخصائص املتعلقة بالشخصية واملهام والبيئة، وهي كاآلتي:
ً

 توّسًعا وشموال

  :وتتمثل في )االستقامة والتواصل والخدمة(.الخصائ  الشخصية 

  االهتمام باآلخرين، تمكين اآلخرين، تطوير اآلخرين(. املوّجهة نحو اآلخرين: وتتمثل في الخصائ( 

 :وتتمثل في )الرؤية، وضع األهداف، القيادة(.  الخصائ  املوّجهة نحو املهام 

 :النمذجة، بناء الفريق، املشاركة في صنع القرار(.  وتتمثل في ) الخصائ  املوّجهة نحو العمليات 

اتجه إلى تحديد خصائص القيادة الخادمة في سبع خصائص، تتمثل في اإليثار، التمكين، التواضع، الحب، الخدمة،  (Patterson, 2003)أما 

 الثقة، الرؤية.

اإليثار، التالحم العاطفي، الحكمة، بتحديد خصائص للقيادة الخادمة في خمس خصائص ) Barbuto & Wheelerوقام الباحثان 

 ( كاآلتي:105-104م، 2016، واإلدارة التنظيمية(، وذكرها صالح الدين بالتفصيل )التخطيط املقنع

 :ل الرغبة في التأثير بشكل إيجابي على اآلخرين من  الدعوة لإليثار
ّ
يتم تعريف الدعوة لإليثار باعتبارها خياًرا واعًيا لخدمة اآلخرين، وتمث

ا في القيادة الخادمة.  خالل خدمتهم، والتي تعد أمًرا جوهريًّ

  :ويشمل قدرة القائد على تقديم املساندة والدعم العاطفي لألتباع.التالحم العاطفي 

 وهي القدرة على التقاط اإلشارات، أي املالحظة املستمرة للبيئة والتعرف إلى العواقب املحتملة واآلثار املترتبة على مالحظاتهم.كمةالح : 

  :هو القدرة على استخدام النماذج العقلّية واملنطق لتشجيع التفكير لدى اآلخرين.التخطيط املقنع 

 :أي إلى أي مدى يعّد القادة منظمتهم لتقديم مساهمة إيجابية للجماعة واملجتمع، حيث يوجد لدى القائد الخادم شعور  اإلدارة التنظيمّيـــة

 قوي باملسؤولية االجتماعية.

هذه الخصائص هي  ، ألن((Barbuto & Wheeler,2006والّدراسة الحالية تتبنى األبعاد والخصائص الخمسة للقيادة الخادمة التي قدمها كلٌّ من 

ا بين الباحثين، 
ً
وتعّد أبعاًدا ُبعًدا للقيادة الخادمة، وأسفرت النتائج عن خمسة أبعاد السابق ذكرها،  11فقد قام الباحثان بدراسة األكثر شيوًعا واتفاق

ا، وهو نموذج ُبني على النماذج السابقة، مستفيًدا منها ومطوًرا لها ا وتجريبيًّ  .متميزة مفاهيميًّ

 كاء العاطفي والقيادة الخادمةالذ

ا أفضـل تعّد القيادة من أهم العوامل التي تحّقق النجاح للمؤسسة التعليمية، فهي تتمثل في القدرة على إلهام العاملين والتأثير عليهم ليقـدمو 

لعــاملين، فهــي قيــادة فاعلــة تنبثــق مــن الرغبــة فـــي مــا لــديهم لتحقيــق النجــاح، ويشــير مفهــوم القيــادة الخادمــة إلــى العالقــة املــؤثرة التـــي تــربط بــين القائــد وا

 مساعدة اآلخرين وجعلهم من األولويات.

فــاهم مــع فالقائـد الخــادم ومــا يتميــز بــه مــن خصــائص يكــون قــادًرا علــى تكــوين عالقــات إيجابيــة فــي املدرســة، فهــو قائــد حكــيم يتخــذ مــن اإلقنــاع وســيلة للت

ـا، العاملين، ويسعى إلى دعمهـم واحتـوائهم وتفّهـم  ـا عاطفيًّ ( أن القائـد الـذي يمتلـك 491-490م، 2006)وذكـر الشـامان احتياجـاتهم ممـا يجعلـه قائـًدا ذكيًّ

م فـي االنف
ّ
عـاالت، القـدرة درجة عالية مـن الـذكاء العـاطفي يتمّيـز عـن غيـره فـي بعـض الخصـائص، مـن أهمهـا: القـدرة علـى اإلدارة الذاتيـة، القـدرة علـى الـتحك

 قدرة على معرفة العواطف، التقّمص الوجداني، القدرة على توجيه العالقات اإلنسانية، القدرة على العمل بجّدٍّ ومثابرة.على إدارة العواطف، ال

ئل وباإلضافة إلى ذلك عندما تتوافر لدى القائد الخادم مهارات الذكاء العاطفي يكون أكثر مرونة في مواجهة املشكالت، ووضع الحلول والبدا

العاملين واملدرسة، فيتجنب االندفاع والتهور الذي يؤثر على فعالية عملية صنع القرار، ولكون القائد الخادم عادة ما يتعرض التي تناسب مصلحة 

غوط للضغوط في ظل سعيه لتلبية احتياجات العاملين ومواكبة التغيرات لتحقيق أهداف املنظمة فهو يحتاج إلى ذكاء عاطفي يساعده في تخفيف الض

 فعاالت.وإدارة االن

وبناًء على ما سبق؛ فالقيادة الخادمة في جوهرها قيادة تحتاج إلدارة متوازنة لالنفعاالت والعالقات مع العاملين واملجتمع، فهي تسعى 

ا على الع املين، لذا جاءت الستثمار الذكاء العاطفي، وتوظيفه في إدارة هذه االنفعاالت بما يخدم العاملين واملؤسسة التعليمّية، مما ينعكس إيجابيًّ

ة للتعرف إلى طبيعة العالقة بين درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء العاطفي، وممارسات القيادة الخادمة بمحافظة ا ملذنب من وجهة الّدراسة الحاليَّ

مات. 
ّ
 نظر املعل

منها دراسة أحمد  افها ونتائجها عن الدراسة الحاليةوهناك العديد من الدراسات املتعلقة بالذكاء العاطفي والقيادة الخادمة التي تتباين في أهد

امعة م( التي هدفت الّدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين درجة ممارسة القيادات الجامعية للقيادة الخادمة بجامعة أم القرى لدى موظفات الج2018)

موظفة واستخدم  300الوصفي االرتباطي، تكّونت عّينة الّدراسة من  وعلى مستوى االلتزام التنظيمي لدى عّينة منهن، وقد استخدمت الّدراسة املنهج

سة املالكي االستبانة أداة للدراسة، وتوصلت الّدراسة وجود عالقة ارتباطية طردّية بين ممارسة القيادة الخادمة وبين االلتزام التنظيمي، أما درا

سة القيادة الخادمة لدى مديري املدارس الثانوية، و درجة الرضا الوظيفي من وجهة م(، سعت الّدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين واقع ممار 2017)
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مين، واتبعت الّدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، حيث استخدمت االستبانة لجمع البيانات وتكّونت عّينة الّدراسة من 
ّ
معلًما، وأظهرت  385نظر املعل

كاء 2017ادمة والرضا الوظيفي، في حين أن دراسة ملحم )النتائج وجود عالقة ارتباطية بين القيادة الخ
ّ
م(، هدفت هذه الدارسة إلى التعّرف إلى الذ

انوّية الحكومّية في األردن بمحافظة عّمان وعالقته بمستوى ممارستهم لعملّية صنع القرار األخالقّي 
ّ
من وجهة نظر العاطفّي لدى مديري املدارس الث

مين، وقد تكّونت عّينة
ّ
كاء العاطفّي ودرجة 313الّدارسة من ) املعل

ّ
( معلًما ومعلمة، وقد توّصلت الّدارسة إلى وجود عالقة ارتباطّية إيجابّية بين درجة الذ

دفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة املدارس الثانوية للقيادة الخادمة واستخدمت ه م(،2016عملّية صنع القرار األخالقّي، أما دراسة التمام )

لت أداة الّدراسة باالستبانة، وقد تكّونت عّينة الّدراسة من 
ّ
معلًما وقد توصلت هذه الّدراسة إلى أن مديري  521الّدراسة املنهج الوصفي، وقد تمث

 املدارس الثانوية باملدينة املنورة يمارسون القيادة الخادمة بدرجة عالية.

درجة ممارسة أبعاد الذكاء العاطفي لدى القيادات التربوية في املدارس األهلية  م( هدفت الّدراسة إلى تحديد2016أما دراسة الشمري )

قائًدا، واستخدمت الّدراسة املنهج الوصفي وأداة االستبانة ، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة قادة  83وقد تكّونت عينة الّدراسة من  بمدينة الرياض،

م( إلى معرفة واقع ممارسات القيادة 2016بمدينة الرياض جاء بدرجة منخفضة، وسعت دراسة الشهري )املدارس للذكاء العاطفي في املدارس األهلية 

ًما وأداة الدراسة االستبانة ، وقد توصلت 265املدرسية في ضوء مبادئ القيادة الخادمة في منطقة عسير التعليمّية، وقد تكّونت عّينة الّدراسة من 
ّ
معل

 ارسات القيادة املدرسية ملبادئ القيادة الخادمة تحققت بدرجة عالية. هذه الّدراسة إلى أن جميع مم

هدفت إلى تحديد ما  (Gregory, 2016) وتطرقت العديد من الدراسات األجنبية إلى موضوع القيادة الخادمة والذكاء العاطفي منها دراسة

ملصارف التجارية الصغيرة داخل الواليات املتحدة، وتم استخدام املنهج إذا كانت هناك عالقة بين ممارسات القيادة الخادمة والذكاء العاطفي في ا

وتوّصلت الّدراسة إلى مجموعة من  الوصفي االرتباطي، استهدفت الّدراسة القادة في املصارف الصغيرة ، حيث  شملت عّينة الّدراسة اشتراك مائة قائد،

 ن ممارسات القيادة لخادمة والذكاء العاطفي لدى القادة داخل املصارف األمريكية، أما النتائج، أهمها: وجود عالقة كبيرة ذات داللة إحصائية بي

 على القيادة الخادمة، وقد تم إجراء تحليل ارتباطي  (McCannon, 2015)  دراسة
ً

هدفت إلى تحديد ما إذا كان الذكاء العاطفي ومكوناته تؤثر تأثيًرا داال

من مدراء املدارس ومساعديهم، في مقاطعة ميريالند في  103ستخدام املنهج الوصفي االرتباطي، تكونت العّينة من لدراسة الذكاء العاطفي العام، وتم ا

وأبعاده الواليات املتحدة، وقد ُجمعت البيانات من خالل استخدام استبانة، وتوصلت الّدراسة إلى وجود عالقة إيجابية دالة بين الذكاء العاطفي 

وقد اعتمد الباحث في ( عما إذا كان هناك عالقة ارتباطية بين الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة، Werner, 2013دراسة )شفت والقيادة الخادمة، وك

وأظهرت النتائج وجود عالقة  ( معلم من والية واشنطن،700( قائًدا و)140وقد تكّونت عّينة الّدراسة من )، هذه الّدراسة على املنهج الوصفي االرتباطي

 ارتباطية قوية بين القيادة الخادمة والذكاء العاطفي.

يلي عرض ألبرز النقاط حول الدراسات  ومن خالل استعراض الدراسات العربية واألجنبية برزت أهمية الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة، وفيما

 السابقة:

 السابقة والّدراسة الحالّية:جوانب االتفاق واالختالف بين الّدراسات 

تعددت  يّتضح من خالل استعراض الدراسات العربية واألجنبية، أهمية القيادة الخادمة وتأثير الذكاء العاطفي على القادة، كما أن هذه الدراسات

 وتنّوعت بتنوع األهداف التي سعت إلى تحقيقها، ومن خالل تحليل هذه الّدراسات، يتضح ما يأتي:

ودراسة  (Waddell, 2009)ودراسة  (Werner, 2013) هداف معظم الدراسات مع أهداف الّدراسة الحالية، فيما عدا دراسةتتباين أ .1

(McCannon, 2015). 

في األبعاد التي تناولتها  (McCannon, 2015)ودراسة  (Waddell, 2009)ودراسة  (Werner, 2013)تختلف الّدراسة الحالية عن دراسة  .2

للقيادة  Barbuto & Wheelerللذكاء العاطفي، وجميع أبعاد  Golemanالّدراسة الحالّية، حيث اعتمدت الّدراسة الحالّية على جميع أبعاد 

 تختلف في الحدود املكانّية، حيث تم تطبيق الّدراسة الحالية على محافظة املذنب.الخادمة، كما 

 مشكلة الّدراسة:
عية في ظّلِّ اهتمام وزارة التعليم في اململكة بتطوير التعليم، والسعي إلى التوّصل إلى نماذج وأطر واضحة للتطوير تجمع بين القيادة الوا

داء املدرس ي واالرتقاء األ واملدرسة الفاعلة والتعليم املتمّيز، أولت الوزارة القيادات املدرسية اهتماًما كبيًرا، كون قائد املدرسة املحور األساس ي في تحسين 

 به، مما يسهم في تحسين العملية التعليمّية، والذي ينعكس على مخرجات التعليم.

م( ودراسة 2016وأشارت العديد من الدراسات إلى بروز القيادة الخادمة في املدارس السعودية، حيث أظهرت دراسة )الشهري،

ا متيًنا باملبادئ التي م(، وجود قيادات تمارس مبادئ القيادة ا2016)التمام،
ً
لخادمة بدرجة كبيرة، فالقيادة الخادمة من األنماط القيادّية املرتبطة ارتباط

(، وأوضحت العديد من 23،ص1981دعا إليها اإلسالم، فمن األقوال املأثورة عن الفاروق عمر بن الخطاب قوله: "سيد القوم خادمهم" )القيرواني،

راسات كدراسة)محمد،   , Kerr, Garvin, Heaton)، وكذلك دراسة  (Coetzee, Schaap , 2005) م( ودراسة2011ودراسة )العفنان، م(2005الّدِّ
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Boyle , 2005 ) د ة بشكل جّيِّ ة على إنجاز العمليات اإلداريَّ وقد دعا  ،وتؤثر في سلوك القائد ،، بأن قدرات الذكاء العاطفي تساعد العناصر القياديَّ

الحكومية في اململكة العربية السعودية إلى تنمية املهارات اإلنسانية وعدم االكتفاء بتنمية املهارات اإلدارّية فقط، لتحقيق أعلى  مؤتمر القيادات اإلدارية

م(، 2005عامة، مستويات الفاعلية والكفاءة واإلنتاجّية والتحسين املستمر في األجهزة الحكومية ملواجهة متطلبات وتحّديات املستقبل )معهد اإلدارة ال

ّية افتقار القيادات املدرسية إلى ممارسة الذكاء العاطفي كدراسة )الشمري،
ّ
 م(.2016وقد أظهرت بعض الدراسات املحل

م( أن ذكاء القادة العاطفي واالجتماعي ينعكس إيجاًبا على العالقات اإلنسانية السائدة في مدارسهم، كما 2015فقد أظهرت دراسة )الفي،

ة التي تسعى إلى التغيير وتلبية احتياجات العاملين تواجه َمهّمة شاقة في إدارة العواطف والصراعات في ظل ( أMoor, 2009ذكر ) ن القيادة املدرسيَّ

( أن مستوى اإلجهاد لدى Phipps, 2010وأضاف ) ،املطالبة بالتغيير واإلصالح، لذلك فهي تحتاج إلى ذكاء عاطفي ُيسهم في تخفيف هذه الضغوط

ة2010خادمة يزيد في محاولتهم للتغيير والتطّور، في حين أكدت دراسة العتيبي )القيادة ال ة إلى مهارات عاطفيَّ تساعدهم في  ،م( حاجة القيادات التربويَّ

ة.  التغلب على التحديات والتهديدات التي تواجه املؤسسة التعليميَّ

ة مة والذكاء العاطفي للقائد على املدرسة والعاملين فيها، وتأسيًسا على ما سبق، تظهر أهمية كّلٍّ من ممارسات القيادة الخاد راسات العربيَّ ولندرة الّدِّ

ة سعت إلى التعرف على درجة ممارسة القائدات للذكاء العاطفي -على حّدِّ علم الباحثين-التي درست هذه العالقة  وعالقته  ،فإن الّدراسة الحاليَّ

 اإلجابة عن التساؤالت التالية:بممارسات القيادة الخادمة، وحاولت الدراسة 

مات؟ .1
ّ
  ما درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب ملهارات الذكاء العاطفي من وجهة نظر املعل

مات؟ .2
ّ
 ما درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب للقيادة الخادمة من وجهة نظر املعل

عزى ملتغيرات )املؤهل العلمي، هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة قائدات امل .3
ُ
دارس ملهارات الذكاء العاطفي لدى عّينة الّدراسة ت

 سنوات الخبرة، املرحلة الدراسية(؟

عزى ملتغيرات )املؤهل العلمي، سنو  .4
ُ
ات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة لدى عّينة الّدراسة ت

 الدراسية(؟الخبرة، املرحلة 

ر ما طبيعة العالقة بين درجة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي ودرجة ممارسة القيادة الخادمة بمحافظة املذنب من وجهة نظ .5

مات؟
ّ
 املعل

 أهداف الّدراسة:
 سعت الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

مات.التعّرف إلى درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب  .1
ّ
 ملهارات الذكاء العاطفي من وجهة نظر املعل

مات. .2
ّ
 التعّرف إلى درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب للقيادة الخادمة من وجهة نظر املعل

عزى ملتغير  .3
ُ
ات )املؤهل الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي لدى عّينة الّدراسة ت

 العلمي، سنوات الخبرة، املرحلة الدراسية(؟

عزى ملتغيرات )املؤهل العل .4
ُ
مي، الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة لدى عّينة الّدراسة ت

 سنوات الخبرة، املرحلة الدراسية(؟".

ات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي ودرجة ممارسة القيادة الخادمة بمحافظة املذنب من توضيح طبيعة العالقة بين درجة ممارسة قائد .5

مات.
ّ
 وجهة نظر املعل

 أهمية الّدراسة:
 تكمن أهمية الّدراسة في تناولها مفهوم الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة، وبشكل أكثر تحديًدا يمكن توضيح أهمية الّدراسة في: 

 :األهمية النظرية 

  تمد هذه الّدراسة أهميتها النظرية من قلة األبحاث العربّية التي تناولت موضوع العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة مًعا.تس .1

 خصًبا للباحثين من حيث إضافة معلومات أو اقتراحات بموضوعات تحتاج دراسة. .2
ً

 قد تتيح هذه الّدراسة مجاال

اء املكتبات وقواعد املعلومات بمادة علمية، وسد النقص في الدراسات واألبحاث التي تتناول الذكاء يمكن أن تسهم هذه الّدراسة في إثر  .3

 العاطفي والقيادة الخادمة.
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 :األهمية التطبيقّية 

ومن ثم قد تسهم نتائج هذه الّدراسة في تحديد املشكالت التي تواجه القائدة الخادمة، ومعرفة جوانب الخلل في توظيف الذكاء العاطفي  .1

ب عليها.
ّ
ها والتغل

ّ
 العمل على حل

قد تسهم هذه الّدراسة وتوصياتها في مساعدة املسئولين واملخططين وأصحاب القرار في املؤسسات التعليمية في تطبيق برامج تسعى لتعزيز   .2

 ممارسات الذكاء العاطفي وممارسات القيادة الخادمة.

 حدود الّدراسة:

 :ّدراسة درجة ممارسة القائدات للذكاء العاطفي وفًقا لنموذج جوملان )الوعي بالذات، إدارة االنفعاالت، تحفيز تناولت ال الحدود املوضوعّية

، وهو من أشهر نماذج الذكاء العاطفي، ولجمعه بين جانب (Goleman,2012,p26النفس والدافعية، التعاطف، التعامل مع العالقات( )

(، وعالقته بممارسات القائد الخادم، وتتعّدد تصنيفات أبعاد القيادة 88م، ص2007)حسن، الكفاءة الشخصية والكفاءة االجتماعية 

اإليثار، التالحم العاطفي، الحكمة، التخطيط ( ، وهي: )Barbuto and Wheeler,2006الخادمة، واعتمدت الّدراسة على أبعاد نموذج )

ا، وهو نموذج ُبني على النماذج السابقة مستفيًدا منها ومطوًرا لها.املقنع، واإلدارة التنظيمية(، وتعّد أبعاًدا متمّيزة مفاهي ا وتجريبيًّ  ميًّ

  :على مدارس التعليم العام في محافظة املذنب. تّم تطبيق الّدراسةالحدود املكانّية 

 :مات املدارس بمحافظة املذنب. الحدود البشرّية
ّ
 تّم تطبيق الّدراسة على معل

  :ه.1439-1438يق الّدراسة في الفصل الثاني للعام الّدراس ي تم تطب الحدود الزمانّية 

 مصطخلحات الّدراسة:
م بانفعاالته، وكذلك الذكاء العاطفي:  .1

ّ
ا مع مشاعره، وإدارة عواطفه، والتحك  بأنها قدرة القائد التربوي على التعامل ذاتيًّ

ً
ويمكن تعريفها إجرائيا

مين بشفافية 
ّ
وتحفيزهم وإدارة عالقاته معهم، وإدراك احتياجاتهم، وتوظيف ذلك في توجيه أفكاره واتخاذ القرارات قدرته على التعامل مع املعل

 املناسبة.

 بأنها القيادة الخادمة:  .2
ً
 من السيطرة عليهم، والتفاني في ويمكن تعريفها إجرائيا

ً
مجموعة من األساليب التي يمارسها القائد لتمكين العاملين بدال

 من اإلجبار وتحفيزهم على إطالق طاقاتهم وتوظيفها خدمتهم، والتركيز 
ً

على حاجاتهم والتأكيد على أنها من أولوياته، واتخاذ وسيلة اإلقناع بدال

 في خدمة املدرسة.

 طريقة الّدراسة وإجراءاتها
الذكاء العاطفي وعالقته بالقيادة الخادمة لدى يحاول دراسة  االرتباطي، والذي الوصفي اعتمدت الّدراسة الحالية على استخدم املنهجالّدراسة:  منهج

مات، كونه يساعد في وصف الظاهرة محل الّدراسة وإيجاد العالقة بين الذكاء العاطفي
ّ
والقيادة  قائدات املدارس بمحافظة املذنب من وجهة نظر املعل

 الخادمة.

مات مدارس البالّدراسة:  مجتمع وعينة
ّ
ثانوي( بمحافظة املذنب -متوسط –ابتدائي -نات الحكومّية )رياض أطفالتكّون مجتمع الّدراسة من جميع معل

( معلمة  بمحافظة املذنب، وأخذت العّينة بطريقة 264تكّونت عّينة الّدراسة األساسّية من )، ومعلمة 840ه، والبالغ عددهن 1439-1438لعام 

 ت عّينة الّدراسة كاآلتي: عشوائية، حيث تم استخدام معادلة روبرت ماسون لحساب العينة حيث توزع

راسة بناًء على متغّير املؤهل العلمي1جدول )
 (: توزيع عّينة الدّ

 النسبة املئوية التكرار املؤهل

 18,9 50 دبلوم

 78.4 207 بكالوريوس

 2.7 7 ماجستير فأعلى

 100 264 املجموع

 التدريس(: توزيع عّينة الّدراسة بناًء على متغّير الخبرة في مجال 2جدول )
 النسبة املئوّية التكرار الخبرة

 11 29 سنوات 5أقل من 

 44,3 117 سنوات 10إلى أقل من 5من

 44.7 118 سنة 10أكثر من 

 100 264 املجموع
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راسة بناًء على متغّير املرحلة الدراسية3جدول )
ّ
 (: توزيع عّينة الد

 النسبة املئوية التكرار املرحلة الدراسية

 4,9 13 رياض أطفال

 39,1 103 ابتدائي

 20,8 55 متوسط

 35,2 93 ثانوي 

 100 264 املجموع

 القسم رئيسين، قسمين من االستبانة تكّونت وقد الدراسات السابقة، مراجعة على اعتماًدا االستبانة تم إعداد الّدراسة أهداف لتحقيق أداة الّدراسة:

 محاور  عن عبارة : وهوالثاني ، أما القسم)املؤهل العلمي، الخبرة في التدريس، املرحلة الدراسّية(للمستجيب  الشخصية املعلومات عن عبارة : وهواألول 

األول: الذكاء العاطفي ويتكون) الوعي بالذات، إدارة االنفعاالت، التحفيز والدافعّية، التعاطف،  املحور  :هما من محورين االستبانة وتتكون  الّدراسة،

ملحور الثاني: القيادة الخادمة، ويتكّون) الدعوة إلى اإليثار، التالحم العاطفي، الحكمة، التخطيط املقنع، اإلدارة التنظيمّية(، املهارات االجتماعية(، وا

ت الّدراسة املعيار املوّضح في الجدول رقم )
ّ
 (، للحكم على اتجاه كل فقرة عند4وتم استخدم مقياس ليكرت الخماس ي في إعداد أداة الّدراسة، و تبن

استخدام مقياس ليكرت الخماس ي، وذلك باالعتماد بشكل رئيس على قيمة الوسط الحسابي والوزن النسبي لتحديد مستوى املوافقة على فقرات 

 ومحاور الّدراسة.

مات تحديد درجة ممارسة مهارات الذكاء العاطفي، ودرجة ممارسة القيادة الخادمة تبًعا للمتوسطات4جدول )
ّ
 (: محك

قدرجة 
ّ
ا التحق ا كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدًّ  كبيرة جدًّ

 4,20أكثر من  4.19إلى  3.40 3.39إلى  2.60 2.59إلى  1,80 1,97أقل من  الوسط الحسابي

 %84أكثر من  %83,9% إلى 68 %67.9% إلى 52 %51,9% إلى  36 %35,9أقل من  الوزن النسبي

 صدق وثبات االستبانة:

: الصدق:
ً

 أوال

مين(: الصدق .1
ّ
مات من أعضاء هيئة التدريس الظاهري )صدق املحك

ّ
مين واملحك

ّ
ُعرضت االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من املحك

مين )
ّ
مات، وطلب منهم النظر في االستبانة وإبداء آرائهم حولها. وبلغ عدد املحك

ّ
ًما بالتخصصات 23بكليات التربية، وبعض املشرفين واملعل

ّ
( محك

 معلمة لغة عربية(. -مشرفين -علم النفس -أصول التربية -: )إدارة تربويةاآلتية

ساق الداخلي:  .2
ّ
د من تجانس واتساق أبعاد صدق االت

ّ
تم التحّقق من صدق االستبانة عن طريق صدق االتساق الداخلي، وذلك عن طريق  التأك

للذكاء العاطفي والدرجة الكلّية ملحور الذكاء العاطفي، ونفس األمر الذكاء العاطفي بحساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد املختلفة 

 بالنسبة لألبعاد املختلفة للقيادة الخادمة، فكانت معامالت االرتباط كما هي موّضحة بالجدول اآلتي: 

 (: معامالت االرتباط بين األبعاد املختلفة لالستبانة والدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه5جدول )
مات.درج

ّ
 ة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي بمحافظة املذنب من وجهة نظر املعل

 ُبعد إدارة االنفعاالت ُبعد الوعي بالذات

0790** 0903** 

 ُبعد التعاطف ُبعد التحفيز والدافعّية

0,908** 0,889** 

 ُبعد املهارات االجتماعّية

0,908** 

مات.درجة ممارسة قائدات 
ّ
 املدارس للقيادة الخادمة بمحافظة املذنب من وجهة نظر املعل

 ُبعد التالحم العاطفي ُبعد الدعوة إلى اإليثار

0,910** 0,842** 

 ُبعد التخطيط املقنع ُبعد الحكمة

0,903** 0,920** 

 ُبعد اإلدارة التنظيمّية

0,860** 

ا عند                           0,01مستوى  ** دالة إحصائيًّ

ضح تّم التحّقق من ثبات درجات األبعاد املختلفة لالستبانة الحالية باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ فكانت معامالت الثبات، كما هو مو  الثبات:

 بالجدول اآلتي:
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 (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ الستبانة الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة6جدول )
 الذكاء العاطفي

 التحفيز والدافعّية إدارة االنفعاالت الوعي بالذات البعد

 0,893 0,884 0,740 معامل الثبات

 املحور ككل املهارات االجتماعّية التعاطف الُبعد

 0,927 0,873 0,913 معامل الثبات

 القيادة الخادمة

 الحكمة التالحم العاطفي الدعوة إلى اإليثار البعد

 0,911 0,967 0,924 معامل الثبات

 املحور ككل اإلدارة التنظيمّية التخطيط املقنع البعد

 0,928 0,942 0,937 معامل الثبات

ا، ومما سبق يتضح أن لالستبانة  مؤشرات يّتضح من الجدول السابق أن ملحاور االستبانة وأبعادها املختلفة معامالت ثبات جيدة ومقبولة إحصائيًّ

ذلك صالحية استخدام االستبانة في الّدراسة الحالية للتعّرف إلى الذكاء العاطفي لقائدات املدارس بمحافظة املذنب إحصائية جّيدة، ويتأكد من 

مات.
ّ
 وعالقته بالقيادة الخادمة من وجهة نظر املعل

 نتائج أسئلة الدراسة ومناقشتها:
 
ً
 : نتائج السؤال األول ومناقشتها:أوال

مات؟"، ولإلجابة عن هذا ينص السؤال األول على "ما درجة 
ّ
ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب ملهارات الذكاء العاطفي من وجهة نظر املعل

واملتعلق بالذكاء  السؤال، تم حساب املتوسط واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عّينة الّدراسة على كل عبارة من عبارات املحور األول في االستبانة

 نت النتائج كما يلي:العاطفي، فكا

 (: درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب ملهارات الذكاء العاطفي7جدول )
ق االنحراف املعياري  املتوسط درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب ملهارات الذكاء العاطفي

ّ
 الترتيب درجة التحق

 4 كبيرة 0,73 3,879 الُبعد األول: الوعي بالذات.

 5 كبيرة 0,8 3,876 الُبعد الثاني: إدارة االنفعاالت.

 1 كبيرة 0,86 3,99 الُبعد الثالث: التحفيز والدافعية.

 3 كبيرة 0,92 3,88 الُبعد الرابع: التعاطف.

 2 كبيرة 0,88 3,93 الُبعد الخامس: املهارات االجتماعية.

 3,91 الدرجة الكلية ملمارسة مهارات الذكاء العاطفي

 

0,76 

 

 كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن: درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب ملهارات الذكاء العاطفي تحققت بدرجة كبيرة، حيث بلغ 

، ويالحظ أن أعلى األبعاد ممارسة درجات املمارسة كانت في حالة 0,76بانحراف معياري  3,91املتوسط للدرجات الكلية على هذا املحور من االستبانة 

ارة االنفعاالت، د التحفيز والدافعية، وجاءت متحققة بدرجة كبيرة  يليها ُبعد املهارات االجتماعية ثم ُبعد التعاطف ثم ُبعد الوعي بالذات ثم ُبعد إدُبع

ا وكبيرة، وقد يعود ذلك إلى أن هناك  وجاءت جميعها متحّققة بدرجة كبيرة، وكانت متقاربة من حيث أوزانها النسبية، حيث جاءت بدرجة كبيرة جدًّ

ا وثيًقا بين املجاالت الخمسة للذكاء العاطفي، فكل مجال يتكامل مع املجال اآلخر لتكّون منظومة الذكاء العاطفي. وحصول ُبعد 
ً
التحفيز ارتباط

ا وعلى املرتبة األولى، قد يعود إلى أن القائدة تسعى إلى تحقيق أهداف محددة من ب داية السنة الدراسية، ويكون لديها والدافعية على درجة كبيرة جدًّ

خيرة لوزارة الحماس واملثابرة لتحقيق هذه األهداف والقدرة على تأجيل إشباعها لحاجاتها في سبيل تحقيق األهداف، وكذلك قد يعود إلى التوّجهات األ 

ت املختلفة، وتشجيع وزارة التعليم البتكار واإلبداع والتميز التعليم بإعطاء القائدة مزيًدا من الصالحيات التي تجعلها تتمتع بالدافعية لتحقيق اإلنجازا

 وتخصيص مسابقات لتكريم القادة املتمّيزين. 

ة الدورات 
ّ
ويتضح من الجدول السابق حصول ُبعد إدارة االنفعاالت على درجة كبيرة واحتل املرتبة الخامسة واألخيرة، وقد يعود ذلك لقل

ى إدارة انفعاالتهن، حيث يعّد ُبعد إدارة االنفعاالت مهارة أعلى من األبعاد األخرى تحتاج إلى دورات وبرامج تدريبية، التدريبية التي تساعد القائدات عل

 وكذلك قد يعود ذلك إلى كثرة الضغوط واملشاكل اإلدارية التي تواجه القائدة.

ا مع دراسة )ملحم، ( Gregory,2016م(، باإلضافة إلى دراسة )2012ودراسة )املنصوري، م(2009م( ودراسة )أبو دّية،2017وتّتفق هذه النتيجة جزئيًّ

م( التي أظهرت أن ضعف مستوى الذكاء العاطفي الذي تتمتع به 2016( في حين أنها تتعارض مع دراسة )الشمري،Waddell,2009وكذلك دراسة )

رس األهلية، فنظًرا الختالف معايير اختيار القائدة والهدف املادي الذي القائدات، وقد ُيعزى ذلك كون العّينة املستهدفة في دراسته كانت قائدات املدا
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مشاعر تسعى املدارس األهلية إلى تحقيقه بأعلى قدر بغض النظر عن العالقات اإلنسانية، أي تحرص عادة على رفع مستوى اإلنتاجية بغض النظر عن 

 املعلمات.

 
ً
 : نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:ثانيا

مات؟"، ولإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب املتوس
ّ
ط "ما درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب للقيادة الخادمة من وجهة نظر املعل

ة، فكانت النتائج خادمواالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عّينة الّدراسة على كّل عبارة من عبارات املحور الثاني في االستبانة، واملتعلق بالقيادة ال

 كما يأتي: 

 (: درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب للقيادة الخادمة8جدول )
ق االنحراف املعياري  املتوسط درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب للقيادة الخادمة

ّ
 الترتيب درجة التحق

 4 كبيرة 1,12 3,44 الُبعد األول: الدعوة إلى اإليثار.

 5 متوسطة 1,27 3,11 الُبعد الثاني: التالحم العاطفي.

 2 كبيرة 0,97 3,76 الُبعد الثالث: الحكمة.

 3 كبيرة 1,07 3,68 الُبعد الرابع: التخطيط املقنع.

 1 كبيرة 0,99 3,95 الُبعد الخامس: اإلدارة التنظيمية.

 كبيرة 0,98 3,59 الدرجة الكلية ملمارسة القيادة الخادمة.

مات متحققة بدرجة 
ّ
ويتضح من الجدول السابق أن: درجة ممارسة قائدات املدراس بمحافظة املذنب للقيادة الخادمة من وجهة نظر املعل

، ويالحظ أن أعلى األبعاد درجات ممارسة كانت في حالة ُبعد اإلدارة 3,59كبيرة، حيث بلغ املتوسط للدرجات الكلية على هذا املحور من االستبانة 

ظيمية على أعلى تنظيمية ثم ُبعد الحكمة ثم ُبعد التخطيط املقنع ثم ُبعد الدعوة إلى اإليثار ثم ُبعد التالحم العاطفي، وقد ُيعزى حصول اإلدارة التنال

توسطة كأقل ُبعد األبعاد ممارسة ربما ألن بعض هذه املمارسات تظهره جلّية وواضحة للمعلمات، في حين أن ُبعد التالحم العاطفي حصل على درجة م

، وتتفق هذه ممارسة من بين أبعاد القيادة الخادمة، والذي قد ُيعزى إلى كون املشاعر يصعب قياسها وتحتاج إلى وقت، وبعضها يحتاج إلى مواقف تثبتها

ظهر ُبعد التالحم العاطفي كونه أقل ( في ممارسة القادة لُبعد اإلدارة التنظيمية بشكل كبير، في حين Barbuto and Gifford,2010النتيجة مع دراسة )

( ارتفاع درجة مستوى ممارسة القادة للقيادة الخادمة في 2016( ودراسة )التمام،2007تينة وآخرون، األبعاد ممارسة، كما أظهرت نتائج دراسة )أبو

منخفضة وقد يعود ذلك إلى طبيعة العمل في  ( أظهرت أن ممارسة القيادة الخادمة بالجامعات كانت2015املدارس، في حين أن نتائج دراسة )غالي،

 الجامعات والتي تختلف عن البيئة املدرسية.

 
ً
 : نتائج السؤال الثالث ومناقشتها:ثالثا

عزى ملتغيرات )املؤهل الع
ُ
لمي، سنوات "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي لدى عّينة الّدراسة ت

 الخبرة، املرحلة الدراسية(؟"

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات  One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  بالنسبة ملتغّير املؤهل العلمي: .1

مات عّينة الّدراسة حول الذكاء العاطفي والراجعة الختالف املؤهل العلمي )دبلوم 
ّ
لى(، فكانت النتائج كما هي ماجستير فأع –بكالوريوس  –املعل

 موضحة بالجدول اآلتي:

راسة حول درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء العاطفي تبًعا الختالف املؤهل العلمي9)جدول 
 (: داللة الفروق في استجابات عّينة الدّ

درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء 

 العاطفي

 مستوى الداللة قيمةF متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

  0,229 2 0,459 بين املجموعات محور الذكاء العاطفي

0,393 

 

 0,584 261 152,393 داخل املجموعات غير دالة

  263 152,852 الكلي

مات حول ممارسة 
ّ
قائدات املدارس للذكاء العاطفي يتضح من الجدول السابق أنه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املعل

 راجعة الختالف املؤهل العلمي للمعلمات.

مات على اختالف مؤهالتهم العلمّية على درجة ممارسة قائ
ّ
مات في املؤهل العلمي، يؤكد االتفاق بين املعل

ّ
دات املدارس وعدم داللة الفروق بين املعل

م(، وسبب ذلك قد يعود أن الذكاء العاطفي هو 2011م( ودراسة )العفنان،2009)صالح ، ملهارات الذكاء العاطفي، وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة

م( ودراسة 2009قدرات شخصية ال تتأثر بمستوى املؤهل العلمي، الذي قد يتمتع به األشخاص، في حين تعارضت مع نتيجة دراسة)الشهري،

  م(.2009)النمري،



مات  
ّ
كاء العاطفي وعالقته بالقيادة اخلادمة لدى قائدات املدارس يف حمافظة املذنب من وجهة نظر املعل

ّ
 علي الشايع، عواطف املطريي                                       الذ

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
107 

 

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات  One Way ANOVAحليل التباين أحادي االتجاه تّم استخدام تبالنسبة ملتغّير سنوات الخبرة:  .2

مات عّينة الّدراسة حول الذكاء العاطفي، والراجعة الختالف سنوات الخبرة )أقل من 
ّ
 10أكثر من  -سنوات 10إلى  5بين  –سنوات  5املعل

 سنوات(، فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول اآلتي:

راسة حول درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء العاطفي تبًعا الختالف سنوات الخبرة10) جدول 
ّ
 (: داللة الفروق في استجابات عّينة الد

درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء 

 العاطفي

 مستوى الداللة قيمةF متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0,01 4,866 2,748 2 5,495 بين املجموعات العاطفيمحور الذكاء 

 0,565 261 147.357 داخل املجموعات

  263 152,852 الكلي

 وللتعّرف إلى الفروق ذات الداللة بين مجموعات سنوات الخبرة املختلفة في ممارسة مهارات الذكاء العاطفي، تّم استخدام اختبار أقل فرق 

 للمقارنات الُبعدية في حالة داللة تحليل التباين أحادي االتجاه، كما هو موضح بالجدول اآلتي:كأسلوب    LSD دال

راسة حول درجة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي تبًعا الختالف سنوات ا11) جدول 
ّ
 لخبرة(: املقارنات الُبعدية بين استجابات عّينة الد

 

 

 الذكاء العاطفي

 ( 3,77سنوات )م= 10-5بين  (4,22سنوات )م=5أقل من  ةسنوات الخبر 

  *0,451 (3,77سنوات )م= 10-5بين 

 *0,197  (3,97سنوات فأكثر )م= 10

ا عند مستوى  في ممارسة مهارات الذكاء العاطفي لدى قائدات املدارس  0.01يتضح من الجدولين السابقين أنه: توجد فروق دالة إحصائيًّ

واملتعلقة بالدرجة الكلية ملمارسة مهارات الذكاء العاطفي لقائدات املدارس بمحافظة املذنب راجعة الختالف سنوات الخبرة لعّينة بمحافظة املذنب 

( فأصحاب 2009( ودراسة )صالح،2008م( ودراسة )مغربي، 2009م(، ودراسة )الشهري،2009الّدراسة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )النمري،

قل من خمس سنوات هن أعلى املجموعات، وقد يعود ذلك إلى حماس املعلمات ذوات الخبرة القليلة وتفهم قائدات املدارس لحاجتهن سنوات الخبرة أ

 اطفي.للدعم واملساندة وباإلضافة إلى قلة الدورات التدريبية التي تستهدف جانب الذكاء العاطفي بالتالي ال يحدث إي تطور ملحوظ بالذكاء الع

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات  One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه تغير املرحلة الدراسية: بالنسبة مل .3

مات عّينة الّدراسة حول الذكاء العاطفي والراجعة الختالف املرحلة الدراسية )مرحلة رياض األطفال
ّ
 –املرحلة املتوسطة  -املرحلة االبتدائية -املعل

 املرحلة الثانوية( فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول اآلتي:

 (: داللة الفروق في استجابات عّينة الّدراسة حول درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء العاطفي تبًعا الختالف املرحلة الدراسية12) جدول 
تمجموع املربعا مصدر التباين درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء العاطفي  مستوى الداللة قيمةF متوسط املربعات درجات الحرية 

 2,326 1,332 3 3,995 بين املجموعات محور الذكاء العاطفي.

 

 

 غير دالة

 0,573 260 148,857 داخل املجموعات

  263 152,852 الكلي

ا في ممارسة مهارات 12يتضح من الجدول ) الذكاء العاطفي )الدرجة الكلية(  راجعة الختالف املرحلة ( أنه: أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًّ

 ( التي أظهرت وجود فروق راجعة الختالف املرحلة الدراسية.2017يختلف مع دراسة )هبري،  الدراسية وهو ما

 رابًعا: نتائج السؤال الرابع ومناقشتها:

عزى ملتغيرات )املؤهل العلمي، سنو  
ُ
ات الخبرة، هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة لدى عّينة الّدراسة ت

 املرحلة الدراسية(؟.

ة الفروق في استجابات في الكشف عن دالل One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه بالنسبة ملتغير املؤهل العلمي:  .1

مات عّينة الّدراسة حول درجة ممارسة القائدات للقيادة الخادمة والراجعة الختالف املؤهل العلمي )دبلوم 
ّ
ماجستير  –بكالوريوس  –املعل

  فأعلى(، فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول اآلتي:

 

 



مات  
ّ
كاء العاطفي وعالقته بالقيادة اخلادمة لدى قائدات املدارس يف حمافظة املذنب من وجهة نظر املعل

ّ
 علي الشايع، عواطف املطريي                                       الذ
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راسة حول 13) جدول 
ّ
 درجة ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة تبًعا الختالف املؤهل(: داللة الفروق في استجابات عّينة الد

 مستوى الداللة قيمة F متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين القيادة الخادمة

 0,933 0,890 2 1,780 بين املجموعات محور القيادة الخادمة

 

 

 غير دالة

 0,954 261 248,888 داخل املجموعات

  263 250,667 الكلي

ا عند مستوى داللة   α=  0.05  *دالة إحصائيًّ

مات حول ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة راج
ّ
عة يتضح من الجدول السابق أنه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املعل

مات على اختالف مؤهالتهم العلمية على  العلمي للمعلمات، وعدم داللة الفروق بينالختالف املؤهل 
ّ
مات في املؤهل العلمي يؤكد االتفاق بين املعل

ّ
املعل

م( 2015م( ودراسة )غالي،2017م( ودراسة )املالكي،2018درجة ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )أحمد،

عود ذلك إلى كون املعلمات على اختالف مؤهالتهم العلمية يمتلكن إمكانيات تساعدهن على إدراك م(، وقد ي2007تينة وآخرون، وكذلك دراسة )أبو

 النمط القيادي بغض النظر عن املؤهل. 

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات  One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة: .2

مات 
ّ
 10إلى  5بين –سنوات  5عّينة الّدراسة حول درجة ممارسة القائدات للقيادة الخادمة والراجعة الختالف سنوات الخبرة ) أقل من املعل

 سنوات( فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي: 10أكثر من  -سنوات

راسة حول درجة ممارسة 14جدول ) 
ّ
 قائدات املدارس القيادة الخادمة تبًعا الختالف سنوات الخبرة(: داللة الفروق في استجابات عّينة الد

درجة ممارسة قائدات املدارس القيادة 

 الخادمة

 مستوى الداللة قيمةF متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 2,952 2,772 2 5,544 بين املجموعات محور القيادة الخادمة

 

 

 غير دالة

 0,939 261 245,123 املجموعاتداخل 

  263 250,667 الكلي

ا عند مستوى داللة   α=  0.05  *دالة إحصائيًّ

ا في ممارسة القائدات للقيادة الخادمة املتعلقة بالدرجة الكلية راجعة الختال  ف سنوات يتضح من الجدول السابق أنه: ال توجد فروق دالة إحصائيًّ

تينة  ( ودراسة )أبو2015( ودراسة )غالي ،2011ودراسة )الديرية،  (Mccannon, 2015)الخبرة لعّينة الّدراسة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

(، وقد يعود ذلك إلى كون املعلمة بحاجة دائمة إلى التعامل اإلنساني الذي يقوم على احترام حقوقها ويصون كرامتها، حيث أن كل 2007وآخرون، 

 املعلمات يطمحون إلى العمل داخل أجواء قيادية تسودها العالقات اإلنسانية.

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات  One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه : بالنسبة ملتغير املرحلة الدراسية .3

مات عّينة الّدراسة حول درجة ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة والراجعة الختالف املرحلة الدراسية )مرحلة رياض األطفال
ّ
املرحلة  -املعل

 املرحلة الثانوية(، فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول اآلتي: –املرحلة املتوسطة  -االبتدائية

راسة حول درجة ممارسة قائدات املدارس القيادة الخادمة تبًعا الختالف املرحلة الدراسية15)جدول 
 (: داللة الفروق في استجابات عّينة الدّ

درجة ممارسة قائدات املدارس للقيادة 

 الخادمة

املربعاتمجموع  مصدر التباين  مستوى الداللة قيمةF متوسط املربعات درجات الحرية 

 3,044* 2,835 3 8,506 بين املجموعات محور القيادة الخادمة

 

 دالة احصائيا

 0,931 260 242,161 داخل املجموعات

  263 250,667 الكلي

ا عند مستوى داللة   α=  0.05  *دالة إحصائيًّ

راسة حول درجة ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة تبًعا الختالف املرحلة الدراسية(: املقارنات 16)جدول 
 الُبعدية بين استجابات عّينة الدّ

 (3,254املرحلة املتوسطة )م= (3,407املرحلة االبتدائية )م= (4,326مرحلة رياض األطفال )م= املرحلة الدراسية القيادة الخادمة

   *0,6046 (3,65)م=املرحلة االبتدائية  

   *0,8657 (3,39املرحلة املتوسطة )م=

   *0,70730 (3,55املرحلة الثانوية  )م=



مات  
ّ
كاء العاطفي وعالقته بالقيادة اخلادمة لدى قائدات املدارس يف حمافظة املذنب من وجهة نظر املعل

ّ
 علي الشايع، عواطف املطريي                                       الذ
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ا عند مستوى  في ممارسة القائدات للقيادة الخادمة الدرجة الكلية راجعة الختالف 0.05يتضح من الجدولين السابقين أنه: توجد فروق دالة إحصائيًّ

م( وقد يعود وجود 2007( ودراسة )أبو تينة وآخرون،2016الّدراسة، وهذه النتيجة تختلف مع دراسة )عبدالفتاح وأبوسيف،املرحلة التدريسية لعّينة 

هم إلى الحزم في الفروق كون قادة املدارس في قمة الهرم املدرسة فهم يتأثرون بما يواجهون من سلوك الطلبة في املراحل املختلفة ومرحلة املراهقة وحاجت

 والذي ينعكس على عملهم وحزمهم في بعض القرارات، ويمكن أن يعود ذلك إلى أن مدارس رياض األطفال تتمتع باستقرار إداري وتدريس ي، نظًرا التعامل

ات خريللتعامل مع صغار السن الذي يتسم بالبساطة والسهولة، فعندما تسهل املعاملة وتقل املشاكل املدرسية يمكن للقائدة أن تركز على خدمة األ 

 وتسعى لحل مشكالتهن.

 خامًسا: نتائج السؤال الخامس ومناقشتها:

"ما طبيعة العالقة بين درجة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي ودرجة ممارسة القيادة الخادمة بمحافظة املذنب من وجهة 

مات؟"، ولكون املتغيرين )الذكاء العاطفي، القيادة الخادمة( من 
ّ
املتغيرات املستمرة، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون في الكشف عن داللة نظر املعل

 العالقة بين درجة ممارسة القائدات ملهارات الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة، وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول اآلتي:

مات بمحافظة املذنب.(: داللة العالقة بين درجة ممارسة أبعاد مهارات الذكاء العاطفي 17)جدول 
ّ
 ودرجة ممارسة القائدات للقيادة الخادمة من وجهة نظر املعل

 الدرجة الكلية املهارات االجتماعية التعاطف التحفيز والدافعية إدارة االنفعاالت الوعي بالذات الذكاء العاطفي

 0,865** 0,873** 0,825** 0,801** 0,748** 0,662** القيادة الخادمة.

ا عند مستوى داللة     α=  0.01**دالة إحصائيًّ

ا عند مستوى  بين أبعاد الذكاء العاطفي )الوعي بالذات، إدارة  0,01يتضح من الجدول السابق أنه: توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّ

الخادمة لدى قائدات املدارس بمحافظة املذنب من وجهة نظر االنفعاالت، التحفيز والدافعية، التعاطف، اإلدارة التنظيمية( وبين ممارسة القيادة 

مات.
ّ
 املعل

العاطفي وأبعاد القيادة الخادمة كبيرة، كما أن وهذه النتيجة تشير إلى أن حجم تأثير )الداللة العلمية( بين ممارسة كّلٍّ من الدرجة الكلية ملستوى الذكاء 

االجتماعية والقيادة الخادمة، فكلما زاد مستوى املهارات االجتماعية لدى القائدة ارتفع لديها درجة  حجم التأثير كبير في االرتباط بين ُبعد املهارات

قات إيجابية في ممارسة القيادة الخادمة، ولعل ذلك يعود ملا ورد في اإلطار النظري الخاص بهذه الّدراسة بأن القائد الخادم يكون قادًرا على تكوين عال

ا. املدرسة، فهو يتخذ اإل  قناع وسيلة للتفاهم مع العاملين ويسعى إلى دعمهم واحتوائهم وتفهم احتياجاتهم مما يجعله قائًدا ذكًيا عاطفيًّ

اقف املختلفة، كما قد يعود ذلك ملا ذكر في اإلطار النظري كون ُبعد الحكمة والتخطيط املقنع كليهما يتمحوران حول القائد وقدرته على التصرف في املو 

ا. فهو يكون   بارًعا في التعبير عن أفكاره، كما أنه يمتلك املعرفة الالزمة ملساعدة ودعم أتباعه وهو ما يتميز به القائد الذكي عاطفيًّ

ا بين مستوى الذكاء العاطفي ودرجة ممارسة القائدات للقيادة الخادمة مع دراسة ) ( Waddell,2009وتتفق نتائج الّدراسة في وجود عالقة دالة إحصائيًّ

 (.Gregory,2016( ودراسة )McCannon,2015( ودراسة )Werner,2013ودراسة )

 التوصيات:
 ضوء ما تم استخالصه من اإلطار النظري وما أسفرت عنه نتائج الدراسة امليدانية فإن الدراسة توص ى بما يلى: يف

يستدعي رعايته وتنميته عن طريق البرامج التوعوية والتدريبية كشفت النتائج عن ذكاء عاطفي مرتفع لدى قائدات املدارس بمحافظة املذنب، مما  .1

 و إدراج مهارات الذكاء العاطفي ضمن البرامج التدريبية.

ظيفي مراعاة توافر مهارات الذكاء العاطفي للقادة كأحد املتطلبات الضرورية لشغل الوظائف القيادية وإدراجها ضمن استمارة تقويم األداء الو  .2

 ية.للقيادات التربو 

 االهتمام بشروط تعيين القيادات التربوية وضرورة اجتياز املرشح الختبارات مهارات الذكاء العاطفي كشرط أساس ي لشغل الوظيفة. .3

ا. .4  عقد محاضرات ودورات تدريبية للقائدات حول نمط القيادة الخادمة وكيفية توظيفه مدرسيًّ

مات والسعي نحو تعزيز التالحم العاطفي داخل املدرسة الذي ضرورة نشر الوعي حول أهمية العالقات اإلنسانية  .5
ّ
وتحسينها بين القائدات واملعل

ا.  ظهر متحقق بدرجة متوسطة، وبيان دوره في نجاح األفراد مهنيًّ

 الدراسات املقترحة:
مثل الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي القيام باملزيد من الدراسات حول واقع ممارسة القائدات للقيادة الخادمة، وعالقتها ببعض املتغيرات  .1

 وسلوك املواطنة التنظيمي.

 لتشاركية.إجراء املزيد من الدراسات واملتعلقة بذكاء القائدة العاطفي، وعالقته بمتغيرات أخرى كاألداء الوظيفي والقيادة التحويلية والقيادة ا .2
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ة العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة، ومقارنة نتائجها مع نتائج هذه إجراء دراسات أخرى مماثلة لهذه الّدراسة، في مناطق أخرى ملعرف .3

 الّدراسة. 

 املراجع:
 :
ً
 املراجع العربية:أوال

م( درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان للقيادة الخادمة وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في 2013) ،إبراهيم، منى عمر .1

مين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط، عمان.
ّ
 مدارسهم من وجهة نظر املعل

مون واملديرون2007) ،خصاونة، سامر؛ والطحاينة، زياد لطفيتينة، عبد هللا محمد؛ و  أبو .2
ّ
مجلة ، م( القيادة الخادمة في املدارس األردنية كما يدركها املعل

 .160-134(، 4)8العلوم التربوية والنفسية، 

جامعة أم القرى، رسالة ماجستير غير منشورة،  م( ممارسة القيادات الجامعية للقيادة الخادمة وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى موظفات2018)،أحمد، أريج .3

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة.-كلية التربية

مين2016) ،التمام، عبد هللا .4
ّ
-255(، 1)24مجلة العلوم التربوية،  ،م( واقع القيادة الخادمة لدى مديري املدارس الثانوية باملدينة املنورة من وجهة نظر املعل

309. 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري  ،م( الذكاء االنفعالي وعالقته بفعالية القيادة2010) ،جامع، إبراهيم .5

 قسنطينة، الجزائر. 

 الرياض: مكتب التربية العربية لدول الخليج. ،م( القيادة في مدارس املستقبل2017) ،الحر، عبد العزيز .6

 األردن: دار الفكر. ،م( الذكاء الوجداني للقيادة التربوية2006) ،ين، طهحسين، سالمة؛ حس .7

م( درجة ممارسة عمداء كليات التربية في الجامعات األردنية للقيادة الخادمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وعالقتها برضاهم 2011)، الديرية، النا .8

 الهاشمية، األردن.الوظيفي، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 

 دار مؤسسة فلسطين للثقافة. .دمشق: م( الذكاء العاطفي2006) ،السفاريني، إياد .9

 م( الذكاء الوجداني: أسسه، وتطبيقاته، وتنميته. عمان: دار الفكر.2007) ،السمادوني، السيد إبراهيم .10

السعودية، -مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  م( مدى فاعلية الذكاء الوجداني في تطوير مهارات القيادات التربوية.2006) ،الشامان، أمل سالمة .11

 .517-470، 55العدد 

(، 168التربية جامعة األزهر، ) مجلة كلية، م( درجة ممارسة أبعاد الذكاء العاطفي لدى القيادات التربوية في املدارس األهلية بالرياض2016) ،الشمري، راض ي .12

143-174. 

 كلية التربية، جامعة امللك خالد، أبها.، رسالة ماجستير غير منشورة، م( واقع ممارسة القيادة املدرسية في ضوء مبادئ القيادة الخادمة2016) ،الشهري، حسن .13

وظفي القطاع العام والقطاع الخاص بمحافظة الطائف، رسالة ماجستير م( الذكاء الوجداني وعالقته باتخاذ القرار لدى عّينة من م2009) ،الشهري، سعد .14

 مكة املكرمة. -جامعة أم القرى -غير منشورة، كلية التربية

جامعة الشرق األوسط، -رسالة ماجستير غير منشورة، كلية األعمال ،م( أثر الذكاء االصطناعي والعاطفي على جودة اتخاذ القرارات2009)، صالح، فاتن .15

 . األردن

م( القيادة الخادمة ملديري املدارس والرضا الوظيفي للمعلمين في مصر: نموذج بنائي مقترح، مجلة كلية التربية بجامعة عين 2016) ،، نسرينصالح الدين .16

 .166-65(،1)40شمس،

بمدارس التعليم قبل الجامعي بمصر من وجهة م( دور القيادة الخادمة في تحقيق التماثل مع الهوية التنظيمية 2016) ،عبد الفتاح، محمد؛ أبوسيف محمود .17

مين. مجلة العلوم التربوية، 
ّ
 .310-263(، 2)24نظر املعل

م( تصّور مقترح لتوظيف الذكاء العاطفي في الرفع من فاعلية القيادة التربوية، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية 2010) ،العتيبي، تركي .18

 .286-239(،1)2والنفسية،

 (.51-32(،)58)4مصر، -م( الذكاء االنفعالي مفهومه وقياسه. مجلة علم النفس2001)، وق السيد؛ رزق، محمدعثمان، فار  .19

 .40-1(،2)34م( القيادة الخادمة دراسة تطبيقية على قطاعات األعمال، املجلة املصرية للدراسات التجارية، 2010)، عجوة، أحمد .20

ورقة عمل مقدمة ، بالسلوك القيادي لدى اإلداريين التربويين بمنطقة حائل في اململكة العربية السعودية م( الذكاء العاطفي وعالقته2011) ،العفنان، خلف .21

املوهبة واإلبداع منعطفات مهمة في حياة الشعوب، املجلد األول، األردن: املجلس العربي  ،إلى املؤتمر العلمي العربي الثامن لرعاية املوهوبين واملتفوقين

 فوقين. للموهوبين واملت

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة،  ،م( القيادة الخادمة وعالقتها بااللتزام التنظيمي دراسة تطبيقية على الجامعات في قطاع غزة2015) ،غالي، محمد .22

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 م( عن القيادة. الرياض: العبيكان.2016) ،القرنة، داود .23

 أساليب القيادة واتخاذ القرارات الفاعلة. األردن: دار األكاديميون للنشر.م( 2017)،القطارنة، زياد .24
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 بيروت: دار الجيل.، م( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده1981) ،القيرواني، الحسن .25

مان وعالقتهما بمستوى العالقات اإلنسانية م( مستوى الذكاء العاطفي والذكاء االجتماعي ملديري املدارس الثانوية الحكومية في العاصمة ع2015) ،الفي، سميرة .26

مين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط، األردن.
ّ
 السائدة في مدارسهم من وجهة نظر املعل

في مدينة الطائف، رسالة ماجستير غير منشورة، لدى مديري املدارس الثانوية وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين  الخادمة م( القيادة2017)،املالكي، مطلق .27

 كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.

ارها ووكالئها كما يدركها املعلمون، مجلة كلية التربية بال2005) ،محمد، أحمد .28
ّ
ظ
ُ
(. 3فيوم، )م( العالقة بين الذكاء الوجداني والقيادة التربوية ملديري املدارس ون

1-75. 

املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة،  ،دراسة مقارنة على قطاع البنوك ،أثر خصائص القيادة الخادمة على جودة الحياة الوظيفيةم( 2015)،مصطفى، إيمان .29

(1 .)113-143 . 

سالة ماجستير غير منشورة، كلية م( الذكاء االنفعالي وعالقته بالكفاءة املهنية لدى عّينة من معلمي املرحلة الثانوية بمدينة مكة املكرمة، ر 2008)،مغربي، عمر .30

 التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

الذكاء العاطفي لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان وعالقته بمستوى ممارستهم لعملية صنع القرار  م(2017) ،، هبةملحم .31

مين، رسالة ماجستير غير 
ّ
 منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن.األخالقي من وجهة نظر املعل

مات. رسالة 2012) ،املنصوري، نعيم .32
ّ
م( عالقة الذكاء العاطفي ملديري ومديرات مدارس املرحلة األساسية بمنطقة تبوك بالرضا الوظيفي للمعلمين واملعل

 ، جامعة مؤته، الكرك.ماجستير غير منشورة

وعالقته بالسلوك القيادي لدى مديري املدارس الثانوية بمحافظة الطائف، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية م( الذكاء الوجداني 2009)، النمري، أحمد .33

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة. -التربية

 .78-64، 54الجزائر، ع-م( الذكاء الوجداني والتوافق النفس ي لدى املعلم: دراسة إحصائية لعينة من املعلمين. مجلة دراسات2017)،هبري، منال .34

 :
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Abstract: The study aims to identify the relationship between the extent to which school female leaders 
have exercised emotional intelligence skills and the extent of which servant leadership was exercised from the 

point of view of female teachers in Al-Mithnab Governorate; if there is a statistically significant correlational 

relationship between the emotional intelligence and the servant leadership, for female teachers in Al-Mithnab 

Governorate. The study used the descriptive correlational method, and it used the questionnaire in information 

collection. The sample of the study was randomly selected, in terms of (264) teachers. The most important 

results of the study include the degree of practice of the female leaders of the schools of emotional intelligence 

skills was very high. There is a positive relationship between the emotional intelligence and the servant 
leadership of female teachers in Al-Mithnab Governorate from the point of view of female teachers. The study 

recommended that attention be paid to emotional intelligence, and holding lectures and training courses for 

female leaders on the servant leadership, as well as not forgetting the importance of human relations, and 

improving them between female leaders and female teachers. 
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األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج 

 2جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 نائل محمد إبراهيم قرقز
 جامعة القصيم -أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية املشارك في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

dr.nail196833@gmail.com 

 املخلخ :
هذه الدراسة التعرف إلى درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم هدفت 

( عضو هيئة تدريس خالل 377من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. فقد تكونت العينة من جميع أفراد مجتمع الدراسة األصلي والبالغ عددهم )

استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي. ولتحقيق  )165( استبانة واسترجع منها )229م.   تم توزيع )2016/2017س ي الثاني من العام الجامعي الفصل الدرا

. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توفر معايير ضمان جودة 92هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من )
ً
( فقرة موزعة على أحد عشر مجاال

 كانت كبيرة وفي املجاالت اآلتية: مج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالبرا

، خدمات املساندةإدارة شؤون الطلبة وال، التعلم والتعليم، إدارة ضمان جودة البرامج األكاديمية، الرسالة والغاية واألهداف، إدارة البرامج األكاديمية)

العالقات ، البحث العلمي، التخطيط واإلدارة املالية، )املرافق والتجهيزات عمليات التوظيف(، بينما كانت متوسطة في املجاالت اآلتية:، مصادر التعلم

 تعزى ملتغير الجنس وفي جميع املجاالت باستثن(. مع املجتمع
ً
اء مجال الرسالة والغايات واألهداف، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية  البرامج األكاديمية ومجال إدارة ضمان الجودة
ً
وجاءت لصالح )اإلناث(، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا

، التعلم والتعليم، إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة، البرامج األكاديمية إدارة ضمان جودةاألكاديمية،  باستثناء املجاالت اآلتية )إدارة البرامج

تي عمليات التوظيف( وجاءت لصالح )أستاذ مشارك، وأستاذ مساعد(.  وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: تطوير تطبيق املعايير ال

ن جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ومثليتها في الكليات حصلت على درجة متوسطة، إجراء دراسات مستقلة للمقارنة بي

 الشرعية في الجامعات األخرى املحلية والعربية والعاملية.

  معايير ضمان الجودة، البرامج األكاديمية، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة القصيم.الكلمات املفتاحية:  

  :املقدمة
يعد التعليم العالي وسيلة لتقدم ورفاهية املجتمعات، ورقيها وتطورها؛ فالجامعات مؤسسات علمية، وتربوية ذات مستويات رفيعة، تتركز 

التي تتطلبها بيقية مهامها الرئيسة في إعداد الكوادر املؤهلة؛ لتبوء مراكز قيادية في مختلف املجاالت املوجودة في املجتمع وإعداد البحوث النظرية والتط

عملية التقدم العلمي والتكنولوجي في املجتمع، من أجل خدمته من خالل أنشطة علمية متعددة، ومختلفة لتكون على اتصال مستمر به فيتحسن 

 تطويره من خاللها. 

صر والتوقعات املستقبلية تعد قضية ضمان الجودة للجامعات من القضايا املهمة وامللحة في الوقت الحاضر وفي ظل ما فرضه الواقع املعا

 باتجاه العوملة وما نتج عنها من ظاهرة التنافسية واالنفتاح العالمي في كافة املجاالت، وخاصة في ظل ثورة املعلوما
ً
ت واالتصاالت. إن كل التي تتجه جميعا

 على الجامعات السعودية القيام بمراجعة برامجها األكاديمية بشكل دوري والتح
ً
قق من جودة مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها. حيث أن ذلك أصبح لزاما

 االهتمام بضمان جودة البرامج األكاديمية يعد الدعامة األساسية لتحقيق التنمية املستدامة. 

تعود . تعد اململكة العربية السعودية من الدول العربية السباقة إلى تبني ضمان الجودة في جامعاتها وما تقدمه للطالب من برامج أكاديمية

م، وذلك عند إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، وتتمتع هذه الهيئة 2003بدايات ضمان الجودة في اململكة العربية السعودية إلى عام 

في مؤسسات التعليم العالي فوق  باالستقاللية املالية واإلدارية تحت إشراف مجلس التعليم العالي. وتعنى هذه الهيئة بمتابعة شؤون االعتماد األكاديمي

العالي  الثانوي ما عدا التعليم العسكري. ويكمن الهدف من وراء إنشاء هذه الهيئة في قيامها بمسؤولية وضع املعايير القياسية ملؤسسات التعليم

وفي معايير الجودة املطلوبة. وفي سبيل ذلك أصدرت وبرامجها التعليمية كافة بما فيها برامج الدراسات العليا، ومن ثم تقويمها واعتمادها شريطة أن تست

                                                             
2

 ".م 2015ھ /1436( خالل السنة الجامعية 3293يتقدم الباحث بجزيل الشكر لجامعة القصيم ممثلة بعمادة البحث العلمي على دعمها املادي لهذا البحث تحت رقم ) 

http://www.refaad.com/
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ل"، وقد شملت املعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للتقويم االهيئة دليل "معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في برامج مؤسسات التعليم الع

، هي: املعيار األول: الرسالة والغايات واألهداف، املعيار الثاني: إدارة واالعتماد األكاديمي لضمان جودة املؤسسات والبرامج التعليمية أحد عشر معياًر 

املساندة، املعيار  البرامج، املعيار الثالث: إدارة ضمان جودة البرامج، املعيار الرابع: التعلم والتعليم، املعيار الخامس: إدارة شؤون الطلبة والخدمات

رافق والتجهيزات، املعيار الثامن: التخطيط واإلدارة املالية، املعيار التاسع: عمليات التوظيف، املعيار السادس: مصادر التعلم، املعيار السابع: امل

 ( .2011العاشر: البحث العلمي، املعيار الحادي عشر: العالقات مع املجتمع )الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،

كلية موزعة على عدد من املحافظات في منطقة القصيم،  (23الناشئة، والتي يوجد فيها )وحيث أن جامعة القصيم من الجامعات السعودية 

 لكثير من التوصيات التي تمخضت عنها الكثير 
ً
 لقلة الدراسات التي تناولت موضوع ضمان الجودة على مستوى الجامعة، وكذلك تحقيقا

ً
من ونظرا

م، واملؤتمر العربي الدولي 2009جال التعليم العالي مثل: املؤتمر الثاني للجودة في التعليم العالي عام الدراسات السابقة واملؤتمرات املحلية والعربية في م

(؛ ودراسة 2016(؛ ودراسة  أبو هاشم )2017(؛ ودراسة نصيرات )2017م، ودراسة الغزو والقرعان )2017السابع لضمان جودة التعليم العالي عام 

(Al- Homoud, Said, 2016) ( والتي أكدت جميعها على ضرورة 2012؛ ودراسة آل الفهيد )) 2014(؛ ودراسة حمادنة )2015ودراسة آل سفران )؛

 يمية. األخذ بمفهوم ضمان الجودة في البرامج األكاديمية وتقويمها، وكذلك التوصية بإجراء املزيد من الدراسات حول ضمان جودة البرامج األكاد

 لكون البحث قد عمل 
ً
في لجنة الجودة في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم، ورغبة منه في املشاركة في تطوير ونظرا

ة والدراسات البرامج األكاديمية في الكلية، لذا قام بإجراء هذه الدراسة بعنوان "درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريع

 لقصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس". اإلسالمية في جامعة ا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 
 تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في محاولتها اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:

 ما درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة .1

 التدريس؟

 بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس في تحديدهم لدرجة توفر معايير ضمان جودة البرامج  .2
ً
هل توجد فروق دالة إحصائيا

 األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم تعزى ملغير الجنس، والرتبة األكاديمية؟

 أهداف الدراسة 
 الحالية إلى تحقيق األهداف التالية: تسعى الدراسة    

 التعرف إلى أهم معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية والخطوات التي ينبغي للجامعات إتباعها لضمان جودة برامجها األكاديمية. .1

ة الشريعة والدراسات اإلسالمية في التعرف إلى تقديرات أفراد عينة الدراسة حول تحديد درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلي  .2

 جامعة القصيم.

والدراسات اإلسالمية تحديد الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة  .3

 .في جامعة القصيم تعزى ملتغير الجنس ، والرتبة األكاديمية

والتوصيات لزيادة فعالية تطبيق معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة تقديم االقتراحات  .4

 القصيم.

 أهمية الدراسة 
 تستمد الدراسة الحالية أهميتها من خالل:    

 في جامعة القصيم. تناولها موضوعا مهما أال وهو معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة .1

 تعد الدراسة الحالية إضافة للمكتبة العلمية من خالل تسليطها الضوء على جودة البرامج األكاديمية.  .2

 .تقديم التوصيات واملقترحات لالستفادة منها في تحسين جودة هذه البرامج بما يتالءم واحتياجات سوق العمل .3

 حدود الدراسة 
 وإمكانية تعميم نتائجها على الحدود اآلتية:تقتصر حدود الدراسة الحالية 

تقتصر الدراسة الحالية على التعرف على درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات الحدود املوضوعية: 

، هي: )الرسالة والغايات واألهداف، إدارة 
ً
البرامج، إدارة ضمان جودة البرامج، التعلم والتعليم، اإلسالمية في جامعة القصيم في ضوء أحد عشر مجاال
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، العالقات إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة، مصادر التعلم، املرافق والتجهيزات، التخطيط واإلدارة املالية، عمليات التوظيف، البحث العلمي

  مع املجتمع(. 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم في اململكة العربية السعودية. الحدود املكانية: 

 .م2016/2017العام الجامعي  الفصل الثاني من الحدود الزمنية:

أستاذ مشارك، أعضاء هيئة التدريس العاملين في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم، وممن هم برتبة )أستاذ،  الحدود البشرية:

 أستاذ مساعد، محاضر، معيد(.

 مصطخلحات الدراسة 
 اشتملت الدراسة الحالية على املصطلحات التالية:

 :هي الدرجة الكلية التي يتم الحصول عليها من استجابات عينة الدراسة حول فقرات االستبانة التي أعدت لهذا الغرض.    درجة توفر 

 واملواصفات واملبادئ التوجيهية التي يمكن استخدامها؛ لضمان أن املواد، واملنتجات، والعمليات صالحة ألغراضها : مجموعة املتطلبات املعايير

(ISO, 2017 .) 

 هي مجموعة املواصفات الالزمة للتعليم العالي والجامعي الجيد الذي يمكن قبوله؛ لضمان جودته، وزيادة فعاليته على  :معايير ضمان الجودة

. ويقصد بها في هذه الدراسة بيان املستوى املتوقع املقبول لجودة البرامج (15، 2011، املنافسة في الساحات التربوية العاملية )الحاج وآخرون

ية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم، والذي قررته الجهة املانحة لالعتماد بشأن درجة أو ناتج معين، يراد األكاديمية في كل

 الوصول إليه وال يقل عن الحد األدنى للمعيار القياس ي.

 صات الشرعية.: يقصد بها في هذه الدراسة جميع البرامج األكاديمية في جامعة القصيم في التخصالبرامج األكاديمية 

 هي جامعة سعودية عامة، موقعها في منطقة القصيم تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم واملاجستير والدكتوراه وفق الدراسة جامعة القصيم :

 املنتظمة.

 األدب النظري والدراسات السابقة 

: األدب النظري 
ً
 أوال

 مفهوم ضمان جودة البرامج األكاديمية

التعليمية الشرعية بجميع مستوياتها إلى تطوير التعليم بشكل مستمر من خالل االستفادة من املنجزات الجديدة املفيدة تسعى املؤسسات 

لح الجودة، أو والنافعة، وتعتبر معايير الجودة واالعتماد األكاديمي من املداخل التنظيمية الحديثة لالرتقاء بالتعليم العام والعالي ، ورغم أن مصط

 لشاملة أو ضمان الجودة قد اقترن في الوقت الحاضر بالفكر الغربي بمدارسه املختلفة وهناك رواد في هذا املجال وضعوا املبادئ والنماذجالجودة ا

قد ورد نة، فواألسس واملعايير التي تعمل على أساسها الهيئات العاملية واإلقليمية واملحلية. إال أن تعبير الجودة ليس غريبا عن نصوص الكتاب والس

 ")سورة الكهف: :"بألفاظ أخرى كاإلبداع واإلتقان واإلحسان ويقول هللا سبحانه وتعالى
ً
ْحَسُن َعَمال

َ
ُهْم أ يُّ

َ
َوُهْم أ

ُ
ْبل
َ
َها ِلن

َ
 ل
ً
ة
َ
ْرِض ِزين

َ
ى األ

َ
ا َما َعل

َ
ن
ْ
ا َجَعل

َّ
(،  7ِإن

ْحِسِنيَن" )سورة 
ُ ْ
َ ُيِحبُّ امل وا ِإنَّ َّللاَّ

ُ
ْحِسن

َ
. ففي هذه اآلية الكريمة أمر باإلحسان والتحسين املستمر بصورة تشمل جوانب (195البقرة :وقوله تعالى: " َوأ

ق جودة الحياة كلها، والعبرة بالكيف ال بالكم، والعملية التعليمية تتطلب تجويد كل عناصرها ، وإحسان العمل في ميادين التعليم من خالل تحقي

من خالل بعض اإلجراءات مثل: تحسين فاعلية العملية التعليمية، والعمل ضمن الشروط والضوابط التعليم كمقصد شرعي يأمر به اإلسالم، وذلك 

واإلتقان كما واملعايير املحددة من قبل مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية،  بهدف تقليل األخطاء، والخروج بنواتج تعليمية يتوفر فيها اإلحسان 

 أن يتقنه" )األلباني،  أمرنا محمد صلى هللا عليه وسلم: "
ً
ويعتبر مفهوم ضمان الجودة من أكثر املفاهيم (. 384، 1988إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال

، فمعنى ضمان الجودة يمكن تناوله بال حدود؛ نظر لعدم وجود اتفاق أو رأي موحد حوله، حيث أن هناك مفاهيم عديدة لضمان الجودة، و 
ً
قبل جدال

ان الجودة ال بد من التعرف على املفاهيم واملفردات ذات العالقة به وهي الجودة، وإدارة الجودة الشاملة، واالعتماد األكاديمي، التعرف على مفهوم ضم

 ومن ثم تعريف ضمان الجودة. 

 :مفهوم الجودة .1

 أي صار جيدتعود كلمة الجودة في اللغة العربية إلى الفعل جود، وهي تعني نقيض الرديء، وجاد الش يء ُجودة وَجودة 
ً
، وأجدت الش يء فجاد ا

د فالن في عمله الش يء، والتجويد مثله. ويقال هذا الش يء جيد بين الُجودة والَجودة. وقد جاء َجودة وأجاد: أتى بالجيد من القول أو الفعل. ويقال: أجا

اللغة اإلنجليزية تعني الكيفية أو النوعية، وكذلك تعني  ( فيQuality(، في حين أن كلمة الجودة )254، 2004وأجود وجاد عمله بجود َجودة )ابن منظور، 
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(، وكذلك تعني مجموعة من 2008االمتياز، وأحيانا تعني تلك العالمات أو املؤشرات التي يمكن من خاللها تحديد الش يء أوفهم بنيته )مجيد والزيادات، 

 (.2010املحددة أو املتوقعة من املستفيد )الخطيب والخطيب،الخصائص واملميزات لكيان ما تعبر عن قدرتها على تحقيق املتطلبات 

اه أما بالنسبة ملفهوم الجودة في التعليم، فإنها تعني قدرة املؤسسة التعليمية على تحقيق احتياجات املستفيد من املؤسسة التعليمية، ورض

التعليمية في الخريجين بما يحقق رضا املجتمع بوصفه املستفيد األول  التام عن املنتج )الخريجين(، وبمعنى آخر فإنها تعني مدى تحقيق أهداف البرامج

 (.2003من وجود املؤسسة التعليمية )فرج وحافظ، 

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة: .2

بشرية املتاحة، تعرف إدارة الجودة الشاملة بأنها مجموعة املبادئ والسياسات والهياكل التنظيمية املتميزة باستخدام كافة املوارد املادية وال

 .(2004، بغرض تحسين األداء والخدمات املقدمة وتحقيق أعلى معيار لألداء والتحقق من مدى تطابق األداء والخدمات مع املعايير املستهدفة )محفوظ

 :مفهوم االعتماد األكاديمي  .3

ملراقبة الكليات والجامعات والبرامج األكاديمية يعرف االعتماد بأنه عملية مراجعة للجودة الخارجية، تستخدم بواسطة التعليم العالي 

 . CHEA,2017)لضمان الجودة وتحسينها )

 مفهوم ضمان الجودة: .4

يعرف مصطلح ضمان الجودة بأنه تأدية العمل الصحيح على نحو صحيح من املرة األولى مع االعتماد على االستفادة بتقويم املستفيد في 

 (. 2010معرفة مدى تحسن األداء )داوود، 

 كما يعرف بأنه جميع السياسات والعمليات املوجهة نحو توفير كل ما يساعد على تحقيق الجودة واملحافظة عليها، واالرتقاء بها )البهواش ي

 (.2005والربيعي، 

تقييم املؤسسات مجموعة من األنشطة واإلجراءات واملعايير املستخدمة في فحص و أما بالنسبة لضمان الجودة في التعليم، فإنه يعرف بأنه 

ه التعليمية والدراسية؛ للتحقق من استيفاء الشروط واملقومات األكاديمية والتنظيمية واإلدارية التي تضمن تحقيق رؤية ورسالة وأهداف هذ

 (.2005ها عامليا )مخيمر، املؤسسات في مجاالت التعليم والتعلم والبحوث وتطوير املعرفة وخدمة املجتمع، بشكل يتالءم مع تلك املستويات املتعارف علي

( بأن هناك عالقة تبادلية للتأثير والتأثر بين مفهوم 2011وتجدر اإلشارة هنا إلى بيان العالقة بين ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي؛ حيث يذكر فاضل )

ومراجعتها واملخرجات والعمليات ملؤسسات التعليم  ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، ويرجع ذلك إلى أن ضمان الجودة يعنى بعمليات تقويم املدخالت

ستوى جودة البرامج العالي وفق معايير محددة للتأكد من مطابقتها للمعايير املعترف بها. أما االعتماد، فإنه يحتاج الحصول عليه املرور بعمليات لتقويم م

 من أنواع األكاديمية املختلفة وذلك في ضوء معايير الجودة. وهذا يدل على أن اال 
ً
عتماد يعد وسيلة لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ويعد نوعا

 لتحقيق ضمان الجودة )سكر، 
ً
 تطويريا

ً
 (. 2006التقويم املؤسس ي، ومدخال

  أهداف ضمان جودة البرامج األكاديمية
 ( أهداف تطبيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها األكاديمية بما يلي: 2003لخص حسن )

ضمان الوضوح والشفافية للبرامج األكاديمية املقدمة للطلبة في هذه املؤسسات، وتحديد أهداف واضحة ودقيقة لهذه البرامج، والتحقق  .1

 الل توفير آلية ملساءلة جميع املعنيين باإلعداد والتنفيذ واإلشراف عليها.من توفر الشروط الالزمة لتحقيق هذه األهداف بفاعلية من خ

ات املهن ضمان أن األنشطة التربوية للبرامج املعتمدة تلبي متطلبات االعتماد األكاديمي وتتفق مع املعايير العاملية في التعليم العالي ومتطلب .2

 وكذلك حاجات الجامعات، والطلبة، والدولة، واملجتمع.

 مج.عزيز سمعة البرامج املعتمدة لدى املجتمع الذي يثق بعمليتي التقويم الخارجي واالعتماد األكاديمي، وكسب دعم وثقة املجتمع بهذه البرات .3

االرتقاء بمستوى الخدمات املهنية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي للمجتمع، بما يضمن تحقيق أقص ى استفادة من املوارد واملصادر  .4

  إلى مخرجات تعليمية عالية الجودة.وصوال

 (. & Venter, 2007 BezuidenhoLاالستعداد لعملية االعتماد البرامجي أو التخصص ي ) .5

( أن عملية ضمان الجودة تهدف إلى تأكيد الجودة والنوعية في التعليم العالي، ويتطلب ذلك تجويد وتطوير 20110ويرى املليجي والبرازي )

، العملية التعليمية بكل عناصرها وأبعادها، كما يحتاج إلى إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، وبنيته، وأسس قبول الطلبة، والتدريس

 للوقوف على والتقييم، وإعداد املناهج واملقرر 
ً
 مرجعيا

ً
ات الدراسية، وضرورة ربطها بالحياة الواقعية واملستقبل، كما أن ضمان الجودة يقدم إطارا

ظم الروابط بين البرامج األكاديمية، واألجهزة األكاديمية واإلدارية ملؤسسات التعليم العالي، حيث تؤدي ضمان الجودة إلى تحسين فعالية ن

 فإن وجود تقييم خارجي لتقييم فاعلية اإلدارة الجامعية، سيزيد من كفاءة مؤسسات التعليم العالي وفعاليتها. التعليم، وفي الوقت نفسه 
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  معايير ضمان جوة البرامج األكاديمية
تعد معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية متطلبات الحد األدنى من معايير الجودة التي يشترط للبرامج األكاديمية استيفاؤها من أجل 

، إذ أن ضمان كاديميةإجازاتها واعتمادها بطاقة استيعابية معينة. والبد من التمييز بين معايير اعتماد البرامج األكاديمية ومعايير ضمان جودة البرامج األ

النتائج جودة التعليم هو فحص إجرائي نظامي للمؤسسة وبرامجها األكاديمية لقياس املنهجية من حيث مناسبة الترتيبات املخططة لتحقيق أهدافها، و 

ن خالل تقويمها الذاتي من حيث ترتيب التحقيقات واإلجراءات للنتائج املطلوبة، والتقويم واملراجعة من حيث قيام املؤسسة بالتحسين والتطوير م

 حددتها 
ً
حد الهيئة الوطنية للترتيبات والطرق والتنفيذ والنتائج. ويتم التقويم الذاتي للبرامج األكاديمي في الجامعات السعودية في ضوء أحد عشر معيارا

هذه املعايير على النحو اآلتي على النحو اآلتي )الهيئة  للتقويم واالعتماد األكاديمي في وثيقة " معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية " ويمكن عرض

 (: 2011الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، 

يجب أن تكون رسالة البرنامج متسقة مع رسالة املؤسسة وتدعم تطبيقها على غايات ومتطلبات البرنامج، الرسالة والغايات واألهداف ) املعيار األول:

 كل مناسب األهداف واألولويات األساسية للبرنامج، وأن تكون مؤثرة في توجيه التخطيط والعمل فيه(.ويجب أن تحدد بوضوح وبش

 بين تحقيق املساءلة أمام كبار املسؤولين إدارة البرنامج ) املعيار الثاني:
ً
 مناسبا

ً
يجب أن تقوم إدارة البرنامج بقيادة البرنامج قيادة فعالة تعكس توازنا

املجلس اإلداري األعلى )مجلس الجامعة أو مجلس األمناء( للمؤسسة التعليمية التي تقدم البرنامج، وبين تحقيق املرونة التي تسمح باإلدارة العليا و 

 نية، وممثليبالوفاء باملتطلبات الخاصة بالبرنامج املعني. ويجب أن تشمل عملية التخطيط للبرنامج إشراك ذوي العالقة، مثل: )الطلبة، والجهات امله

 للطالب الصناعة، وأعضاء هيئة التدريس( في وضع غايات البرنامج وأهدافه ومراجعتها وتعديلها بناء على نتائج املراجعة. وفي البرامج التي تضم 
ً
قسما

 للطالبات يجب أن تكون املوارد متكافئة في القسمين، ويجب أن يكون هناك اتصال فعال بينهما، ومشاركة كاملة في عمليات 
ً
التخطيط وصنع وقسما

ة الراجعة من القرار في كل منهما. ويجب أن تكون هناك مراقبة دورية لجودة املقررات وجودة البرنامج، وأن تجرى التعديالت الالزمة بناًء على التغذي

 .(عملية التقويم، والتطورات في البيئة الخارجية التي تؤثر على البرنامج

يجب أن يقوم أداء أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من املوظفين بالبرنامج بشكل دوري، وأن يلتزموا بتحسين إدارة ضمان جودة البرنامج ) املعيار الثالث:

ا. أدائهم وتحسين الجودة في البرنامج بشكل عام. ويجب أن تجرى عمليات تقويم للجودة في كل مقرر دراس ي، وأن تعد خطط للتحسين ويتم تنفيذه

ع ن يستند تقويم الجودة إلى األدلة والبراهين، وأن يتضمن النظر في مؤشرات أداء محددة ومناسبة ومعايير مقارنة مرجعية خارجية تحمل طابويجب أ

 التحدي. ويجب أن يتمركز االهتمام حول نواتج تعلم الطلبة في كل مقرر دراس ي، والتي تسهم بدورها في تحقيق األهداف العامة للبرنامج(.

يجب أن تكون نواتج تعلم الطلبة محددة بدقة، ومتسقة مع متطلبات املؤهالت الوطنية، وذلك في جميع البرامج التعلم والتعليم ) املعيار الرابع:

 مع متطلبات التوظيف، أو ما تتطلبه ممارسة املهنة. ويجب أن 
ً
يتم تقويم مستويات العلمية، أما في البرامج املهنية فينبغي أن تتوافق نواتج التعلم أيضا

أعضاء  التعلم والتحقق منها من خالل عمليات مالئمة، وأن تتم مقارنتها بمعايير قياسية مرجعية خارجية مناسبة وذات مستوى رفيع. ويجب أن يكون 

ات تدريسية مالئمة للنواتج هيئة التدريس مؤهلين بصورة مناسبة، ولديهم الخبرة الالزمة للقيام بمسؤولياتهم التدريسية، وأن يطبقوا استراتيجي

ج من خالل التعليمية املختلفة، وأن يشتركوا في األنشطة املناسبة لتحسين كفاءاتهم التدريسية. ويجب أن يتم تقويم جودة التدريس وفاعلية البرنام

 )تقويمات الطلبة، واستطالع آراء الخريجين، واستطالع آراء أصحاب األعمال(، مع أهمية استخدام األدلة 
ً
والنتائج املستخلصة من هذه املصادر أساسا

 الشطرين(. لخطط التحسين. ويجب أن تكون املستويات املطلوبة في أقسام الطالب وأقسام الطالبات متماثلة، وال بد من توفير املوارد بشكل متكافئ في

طلبة فعالة وعادلة، ومتجاوبة مع احتياجات الطلبة إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة )يجب أن تكون عمليات قبول ال املعيار الخامس:

ة بسهولة املتقدمين للقبول في البرنامج. ويجب أن تكون املعلومات الخاصة بمتطلبات البرنامج وشروط القبول فيه، ومتطلبات إكمال البرنامج متوفر 

البرنامج. ويجب أن يتم وصف آليات التظلم واالستئناف وحل  للطلبة الذين يتقدمون للبرنامج، وعند الحاجة لهذه املعلومات في مرحلة الحقة من

 ي البرنامج(.النزاعات بوضوح، وأن يتم إعالنها، وتطبيقها بعدالة. ويجب تقديم خدمات اإلرشاد املنهي املتعلقة بالوظائف املتصلة بمجاالت الدراسة ف

الخاصة بها كافية لتلبية احتياجات البرنامج ومقرراته الدراسية، ويمكن  مصادر التعلم )يجب أن تكون مصادر التعلم والخدمات املعيار السادس:

افٍّ الوصول إليها بسهولة عند حاجة الطلبة لها. ويجب أن تقوم هيئة التدريس بتقديم معلومات باحتياجات مصادر التعلم قبل استخدامها بوقت ك

 لطبيعة البرنامج ليتم تطويرها، ويجب أن يشترك أعضاء هيئة التدريس والطلبة في ت
ً
قويم ما يتم توفيره من هذه املصادر. ويجب أن يراعى التباين وفقا

ة لتشغيل وأساليب التدريس في االحتياجات الخاصة باملواد املرجعية، وقواعد البيانات اإللكترونية، ووحدات الحاسب، واملساعدات التقنية املطلوب

 هذه التجهيزات(. 

لتجهيزات )يجب توفر مرافق وتجهيزات مناسبة للوفاء باحتياجات التعلم والتعليم في البرنامج. ويجب أن تتم متابعة مدى املرافق وا املعيار السابع:

 فين(.استخدام املرافق والتجهيزات، وأن يتم تقويمها بانتظام لتحديد مدى كفايتها، وذلك من خالل املشاورات مع هيئة التدريس والطلبة واملوظ
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ة التخطيط واإلدارة املالية )يجب أن تكون املوارد املالية كافية لضمان تقديم البرنامج بفعالية. ويجب أن تكون متطلبات البرنامج معروف املعيار الثامن:

، يمكن إدراجها ضمن خطة ميزانية املؤسسة التعليمية. ويجب أن تتوفر املرونة الكافية بما يضمن اإلدارة الفعالة لل ، وبوقت كافٍّ
ً
انية ميز مقدما

 واالستجابة لألحداث غير املتوقعة، ويجب أن تكون تلك املرونة مصحوبة بدرجة مناسبة من املساءلة وآليات تقويم التقارير(.

عمليات التوظيف )يجب أن يكون لدى هيئة التدريس وغيرهم من املوظفين في البرنامج املؤهالت والخبرات الالزمة للقيام بمهامهم  املعيار التاسع:

ريسية ومسؤولياتهم األخرى، ويجب التحقق من تلك املؤهالت والخبرات قبل التعيين. ويجب أن يعطى أعضاء هيئة التدريس الجدد فكرة واضحة التد

 فين تقعن البرنامج، وعن مسؤولياتهم التدريسية قبل أن يبدأوا عملهم. ويجب أن يتم تقويم أداء جميع أعضاء الهيئة التدريسية وغيرهم من املوظ
ً
ويما

، وأن يتم تقدير األداء املتميز، مع تقديم الدعم للتنمية املهنية وتطوير األداء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس(.
ً
 دوريا

على جميع املعيار العاشر: البحث العلمي )ينبغي أن يضع البرنامج استراتيجية للبحث العلمي تتفق مع طبيعة املؤسسة التعليمية ورسالتها. وينبغي 

مع  ضاء هيئة التدريس أن يشاركوا في أنشطة البحث العلمي بصورة كافية ومناسبة، بما يضمن بقاءهم على دراية باملستجدات في مجال تخصصاتهم،أع

راف على شأهمية أن ينعكس ذلك على أدائهم التدريس ي. كما يجب أن يشارك أعضاء هيئة التدريس القائمون بالتدريس في برامج الدراسات العليا، أو اإل 

 أن تتوافر املرافق والتجهيزات الالزمة لدعم أنشطة مأبحاث طلبة الدراسات العليا، 
ً
شاركة نشطة في البحث العلمي في مجاالت تخصصاتهم. ويجب أيضا

ويجب أن تقدر اإلنجازات  البحوث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا؛ للوفاء بهذه املتطلبات في املجاالت ذات العالقة بالبرنامج.

 البحثية ألعضاء هيئة التدريس، وأن ينعكس ذلك على محكات تقويمهم وترقيتهم(.

ليمية، وأن املعيار الحادي عشر: العالقات مع املجتمع )يجب أن يكون للبرنامج إسهامات جوهرية مناسبة في خدمة املجتمع الذي توجد به املؤسسة التع

 من األنشطة  يتم االستعانة بعلم وخبرة
ً
أعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة احتياجات املجتمع لتلك الخبرات. وتشمل اإلسهامات في خدمة املجتمع كال

لون عن إدارة التي ينفذها منسوبو البرنامج، والتي تأتي نتيجة مبادرات منهم، إضافة إلى البرامج الرسمية التي تنظمها املؤسسة التعليمية أو املسؤو 

دمة . ويجب توثيق هذه األنشطة واإلعالن عنها داخل املؤسسة التعليمية وفي املجتمع، وأن تقابل بالتقدير إسهامات أعضاء هيئة التدريس في خالبرنامج

 املجتمع(.

 متطلبات تطبيق ضمان الجودة في البرامج األكاديمية 

ة تحتاج عملية تطبيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها األكاديمية متطلبات أساسية؛ حتى تستطيع تقبل مفاهيم الجودة بصور 

كاديمية األ سليمة قابلة للتطبيق العملي وليس مجرد مفاهيم نظرية بعيدة عن الواقع، ولكي تترجم مفاهيم الجودة في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها

 (: 2008للوصول إلى رضا املستفيد من املؤسسة. وهذه املتطلبات )مجيد والزيادات، 

 دعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام ضمان الجودة.  .1

 ملحلي.ااألخذ بعين االعتبار األهداف التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها وتوجيهها نحو احتياجات ورغبات الطلبة وأولياء أمورهم ومؤسسات املجتمع  .2

 مشاركة جميع العاملين في املؤسسة. .3

 تدريب جميع العاملين على نماذج الجودة. .4

 إدخال التحسينات على األساليب واإلجراءات املعمول بها في املؤسسة. .5

 تطوير املنهاج الدراسية وأساليب التقويم.- .6

 توفير قاعدة للبيانات واملعلومات الستخدامها في عملية اتخاذ القرارات.  .7

 ع العاملين ومنحهم الثقة والسلطة ألداء األدوار واملهام املطلوبة منهم. تشجي .8

 االستفادة من التجارب في مؤسسات تعليم العالي املماثلة. .9

 االبتعاد عن الخوف.   .10

 مراحل الحصول على شهادة ضمان الجودة للبرامج األكاديمية 
تعتمد عملية منح شهادة ضمان الجودة للبرامج األكاديمية من قبل الهيئات الدولية على مجموعة من الضوابط التي يجب دراستها بعناية 

 (:  18، 2011وأخذها في االعتبار عند التقدم بطلب الحصول على الشهادة، وهي )الجلبي، 

 من مجلس الكلية، وكذلك البيانات الوصفية الكافية عن تتقدم الكلية بطلب الحصول على شهادة ضمان الجودة للبرنا .1
ً
مج األكاديمي معتمدا

 البرنامج من خالل ملء استمارة خاصة بذلك.

 يتم رفض طلب التقدم لضمان جودة البرامج األكاديمية إذا تبين لفريق الجودة في هيئة االعتماد أن البرنامج غير مستوفي للشروط املؤهلة .2

يئة، وفي هذه الحالة ال يجوز للكلية إعادة التقدم إال بعد انقضاء املدة املحددة من قبل هيئة االعتماد على األقل من تاريخ واملحددة من قبل اله

 رفض الطلب.
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 في حال استيفاء البرنامج للشروط املؤهلة للتقدم لشهادة ضمان الجودة، وذلك بما يفيد قبول  .3
ً
طلب ال تقوم هيئة االعتماد بمخاطبة الكلية رسميا

ارد في خالل مدة ال تزيد عن شهر واحد من تاريخ التقدم وتحثها على البدء بملء االستمارات ذات العالقة بضمان الجودة املعدة لهذا الغرض والو 

 دليل ضمان جودة البرامج األكاديمية. 

 تماد.يتعين على الكلية أن تدفع رسوم ضمان جودة البرامج األكاديمية واملحددة من قبل هيئة االع .4

 من انتهائها من عملية التقويم، وذلك 60تقوم هيئة االعتماد بإخطار الكلية التابع لها البرنامج محل التقويم بنتائج عملية التقويم خالل ) .5
ً
( يوما

 إحدى الحاالت اآلتية:
ً
 بكتاب موص ى عليه متضمنا

نامج األكاديمي في الكلية على تحقيق متطلبات جودة املحاور أو تمنح شهادة ضمان الجودة من قبل هيئة االعتماد عند التأكد من مقدرة البر  - أ

بسجالت  املعايير للبرنامج األكاديمي. وتقوم الهيئة باإلعالن عن هذا املنح بإضافة اسم البرنامج واملؤسسة التابعة إلى سجل البرامج املعتمدة

 الهيئة وبموقعها اإللكتروني.

ألكاديمي في حالة عدم مقدرته على تحقيق بعض املعايير الخاصة بجودة البرنامج األكاديمي، تحجب شهادة ضمان الجودة عن البرنامج ا - ب

 وتصميم البرامج واملقررات، والتعليم والتعلم، حيث تعتبر من املعايير األساسية في عملية ضمان الجودة. 

ة في البرنامج واملجاالت املطلوب تحسينها، مع التأكيد على تتولى هيئة االعتماد إخطار الكلية بالنتيجة النهائية والتي تتضمن مجاالت القو  - ج

بل االستعداد التام للهيئة لتقديم مختلف جوانب التوجيه واإلرشاد ملساعدة الكلية في الوفاء بمعايير ضمان جودة البرامج األكاديمية من ق

 الهيئة. 

 معوقات تطبيق ضمان الجودة في البرامج األكاديمية 

 : ) 2016يق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي مجموعة من املعوقات، أهمها )رقاد ولعكيكزة،تواجه عملية تطب

 عدم وضوح سياسة تطبيق نظام ضمان الجودة. .1

 عدم حرص القيادة على توثيق سياسة تطبيق نظام ضمان الجودة. .2

 تحقيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.عدم حرص القيادة على التواصل مع هيئات االعتماد املسؤولة عن التأكد من  .3

 املركزية في اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق نظام ضمان الجودة. .4

 عدم قناعة القيادة بأهمية تطبيق نظام ضمان الجودة. .5

 .عدم حرص مسؤولي ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي على إجراء التقويم الذاتي للمؤسسة وبرامجها األكاديمية .6

 قلة البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومسؤولي ضمان الجودة فيما يتعلق بآليات تطبيق نظام ضمان الجودة. .7

( أهم املعوقات التي تعترض تطبيق ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في اآلتي: عدم اتساق رسالة البرامج مع رسالة الجامعة، 2014وحدد املطوع )     

عملية التقويم لعناصر الجامعة بصورة دورية، وعدم وجود إدارة لعمليات ضمان الجودة، وعدم مناسبة عمليات تقويم معايير التعلم،  وعدم إجراء

 وقلة الدعم املخصص لتحسين جودة التدريس. 

: الدراسات السابقة 
ً
 ثانيا

 ( دراسة هدفت التعرف إلى تقويم جودة البرامج األ2017أجرى الغزو والقرعان ) كاديمية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة. وقد استخدمت

الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة البكالوريوس من مستوى السنة الثالثة والرابعة في جميع الكليات 

م. تكونت عينة الدراسة 2016راس ي الثاني من العام الجامعي ( طالبا وطالبة للفصل الد15152العلمية واإلنسانية في الجامعة والبالغ عددهم )

( طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية. أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقويم طلبة مرحلة البكالوريوس من 400من )

 تعزى مستوى السنة الثالثة والرابعة في جامعة اليرموك لجودة البرامج األكاديمية كانت مت
ً
وسطة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير الكلية. 

 ( دراسة هدفت إلى مدى توافر معايير جودة البرنامج األكاديمي في برنامج إعداد معلمي املوسيقى في الجامعة األردنية من 2016أجرى نصيرات )

 وطالبة ممن هم على مقاعد الدراسة في تخصص التربية املوسيقية ( 53وجهة نظر الطلبة في التخصص. وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
طالبا

( مجاالت. وقد أظهرت 6واألداء املوسيقي. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام استبانة مكونة من )

عداد معلمي املوسيقى في الجامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة كانت كبيرة وفي نتائج الدراسة أن توافر معايير جودة البرنامج األكاديمي في برنامج إ

مجال  جميع املجاالت اآلتية )أهداف برنامج البكالوريوس، واملنهاج، وطرق التدريس، والتقويم، والجانب التطبيقي امليداني(، وكانت متوسطة في

 )املرافق والتجهيزات العينية(.
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  ( إلى التعرف على درجة تطبيق معيار جودة التعلم والتعليم في برامج كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة 2017)وهدفت دراسة قرقز

تغير القصيم من وجهة نظر الطالب املتوقع تخرجهم ، باإلضافة إلى التعرف فيما إذا كانت هناك فروق في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى مل

دل التراكمي. وقد تكونت عينة الدراسة من الطلبة الذكور املتوقع تخرجهم في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في الفصل البرنامج، واملع

( طالبا. ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم تطوير استبانة 155م في جامعة القصيم ، والبالغ عددهم )2014/  2013الصيفي من العام الجامعي 

ة، موزعة على خمسة مجاالت هي: )نواتج تعلم الطلبة، تقييم الطلبة، املساعدات التعليمية للطلبة، جودة التدريس، أنشطة ( فقر 34مكونة من )

ة جاءت الخبرة امليدانية(. وقد أظهرت نتائج الدراسة  أن درجة تطبيق معيار جودة التعلم والتعليم في برامج كلية الشريعة والدراسات اإلسالمي

(، حيث جاء في املرتبة األولى مجال جودة التدريس 0.44( وبانحراف معياري بلغ )3.148ع املجاالت، وبمتوسط حسابي بلغ )متوسطة في جمي

(، في حين جاء في املرتبة األخيرة مجال املساعدات التعليمية للطلبة بمتوسط حسابي 0.41( وبانحراف معياري بلغ )3.468بمتوسط حسابي بلغ )

(. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  بين استجابات أفراد 0.43اف معياري بلغ )( وبانحر 2.796بلغ )

 ا فأعلى(.عينة الدراسة تعزى ملتغير البرنامج، بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير املعدل التراكمي  لصالح )جيد جد

 ( دراسة هدفت إلى تقويم جودة برنامج ماجستير علم النفس بكلية التربية جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطلبة في 2016اشم )وأجرى أبو ه

 وطالبة في جميع مسارات البرنامج، طبقت عليهم استبانة مكونة من )76ضوء معايير االعتماد األكاديمي. تكونت عينة الدراسة من )
ً
( 7( طالبا

أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لتقويم جودة برنامج ماجستير علم النفس بكلية التربية جامعة امللك خالد من وجهة نظر مجاالت. وقد 

تدريس، الطلبة في ضوء معايير االعتماد األكاديمي كانت كبيرة وفي جميع املجاالت اآلتية )أهداف البرنامج، والتعلم والتعليم، وأعضاء هيئة ال

 والتسجيل، واملرافق والتجهيزات(، ومتوسطة في مجالي )املقررات الدراسية، واإلشراف(. والقبول 

 ( بدراسة بهدف التعرف إلى مستوى تطبيق معايير هيئة االعتماد للبرامج التربوية في الدراسات العليا في كليات التربية 2016قامت العزام وعليمات )

سة املنهج الوصفي التحليلي. ولتحقيق ذلك تم تصميم استبانة وفق معايير هيئة االعتماد للبرامج الجامعات األردنية الحكومية. اتبعت الدرا

، و 23التربوية في الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية، ووزعت على عينة مكونة من )
ً
 أكاديميا

ً
عضو هيئة تدريس(.  161قائدا

تطبيق معايير هيئة االعتماد للبرامج التربوية في الدراسات العليا في الجامعات األردنية الحكومية جاء  وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى 

 وفي املجاالت اآلتية )البرنامج التعليمي، والطلبة، وفاعلية البرنامج، والبحث العلمي وتبادل التعليم، واملصادر، والتفاعل م
ً
ع املجتمع متوسطا

يرة في باقي املجاالت اآلتية )الرؤية والرسالة واألهداف، والحاكمية واإلدارة، وأعضاء الهيئة التدريسية والكوادر الفنية والعالقات الدولية(، وكب

 تعزى ملتغير الجنس.
ً
 واإلدارية(. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 وقام Al- Homoud, Said, 2016) برامج الهندسة واإلدارة الصناعية في جامعة امللك فهد للبترول ( بدراسة هدفت للتعرف على تقويم جودة

اهات واملعادن. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تقويم جودة برامج الهندسة واإلدارة الصناعية في جامعة امللك فهد للبترول واملعادن تتطلب اتج

ت، كما تبين أن كل برنامج أكاديمي يتطلب أدوات وأساليب تقويم جديدة في أساليب التقويم، ومنها التقويم الذاتي الذي يجري كل خمس سنوا

من قبل  خاصة به، ومن أهم األبعاد التي تم التركيز عليها في التقويم هي: أعضاء هيئة التدريس، واملناهج املقررة، والخدمات الطالبية املقدمة

ووصولهم إلى غاياتهم الوظيفية بعد التخرج. وقد أوصت الدراسة بضرورة الكليات، األمر الذي يساهم في تعزيز تعلم الطلبة وتحقيقهم النجاح، 

 وجود فهم مشترك لرسالة البرامج األكاديمية وأهدافها ونتائجها، وضرورة بذل الجهود من أجل تحسين جودة تقويم البرامج األكاديمية. 

 ( بدراسة هدفت للتعرف على درجة تقويم برامج الدراسا2015وقام آل سفران ) ت العليا بكلية التربية في جامعة امللك خالد في ضوء معايير

ونت الجودة واالعتماد األكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. وقد تك

 وطالبة من طلبة الدر 279( عضو هيئة تدريس، و)50عينة الدراسة من )
ً
اسات العليا. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام استبانة ( طالبا

( مجاالت. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لتقويم برامج الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة امللك خالد في ضوء 9مكونة من )

تية )اللوائح والنظم التعليمية، والتعليم والتعلم، وتقويم تعلم معايير الجودة واالعتماد األكاديمي كانت متوسطة وكذلك في جميع املجاالت اآل

فعة في الطالب، واإلمكانات املادية ومصادر التعلم، واإلمكانات البشرية، وخدمة املجتمع، وضمان جودة البرنامج والتحسين املستمر(، وكانت مرت

 املجالين اآلتيين )مواصفات البرنامج التعليمي، وإدارة البرنامج(. 

 ( للتعرف إلى درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في برامج الدراسات العليا في كليات التربية في  )2014هدفت الدراسة التي أجراها حمادنة

( عضو هيئة تدريس ممن هم برتبة أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد. ولتحقيق هدف 115الجامعات األردنية. تكونت عينة الدراسة من )

. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في برامج الدراسة 
ً
قام الباحث بتطوير استبانة موزعة إلى اثني عشر مجاال

)الرسالة الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد جاءت كبيرة وفي جميع املجاالت اآلتية: 

هداف، والخطة الدراسية، والطلبة والخدمات الطالبية، وأعضاء هيئة التدريس، والتعلم والتعليم، واملكتبة ومصادر التعلم، والعدالة واأل 

ادية، صادر املوالشفافية، وإدارة برامج الدراسات العليا(، بينما كانت متوسطة في باقي املجاالت اآلتية: )البحث العلمي، والتفاعل مع املجتمع، وامل
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 تعزى ملتغير الجنس، وكذلك تعزى ملتغير الرتب
ً
ة وإدارة ضمان جودة برامج الدراسات العليا(. كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

 األكاديمية.   

 ( إلى التعرف على درجة توفر معايير االعتماد األكاديمي في برامج 2012وهدفت الدراسة التي أجرتها آل الفهيد ) الدراسات العليا التربوية بجامعة

( عضو هيئة تدريس ممن هم برتبة أستاذ، 32اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. تكونت عينة الدراسة من )

ظهرت نتائج الدراسة أن وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد. ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة استبانة موزعة على عشرة مجاالت. وقد أ

معايير االعتماد األكاديمي في برامج الدراسات العليا التربوية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية متوفرة بدرجة متوسطة في 

اندة، ومصادر مجاالت:)الرسالة واألهداف، وإدارة البرنامج، والتعليم والتعلم، وأعضاء هيئة التدريس، وإدارة شؤون الطالب والخدمات املس

ارت التعلم، واملرافق والتجهيزات، والبحث العلمي، والعالقة مع املجتمع(، بينما متوفرة بدرجة ضعيفة في مجال جودة تحسين البرامج. كما أش

 تعزى ملتغير الجنس، وكذلك تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية.
ً
 النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا

  وأجرتAl-Subait, 2012) (Elzubeir &   دراسة بهدف التعرف إلى درجة تطبيق معايير الجودة في برنامج ماجستير التعليم الطبي في جامعة

امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي من خالل 

طالبة وطالبة(. وقد أظهرت نتائج  11عضو هيئة تدريس، و 67ق والسجالت. وقد تكونت عينة الدراسة من )استخدام املقابالت وتحليل والوثائ

الدراسة أن درجة تطبيق معايير الجودة في برنامج ماجستير التعليم الطبي في جامعة امللك سعود بن عبد العزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس والطلبة كانت مرتفعة. 

 ( بهدف التعرف إلى تقويم جودة البرامج األكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة من وجهة نظر الخريجين. 2009ة قامت بها أبو دقة )وفي دراس

( طالب وطالبة. أظهرت 30ولتحقيق ذلك تم توزيع استبانة على عينة عشوائية من الخريجين في التخصصات املختلفة في الجامعة وتكونت من )

ة أن درجة تقويم الطلبة الخريجين لجودة البرامج األكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة كانت مرتفعة، كما أظهرت النتائج عدم نتائج الدراس

 وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغير الجنس. 

 ( فقد هدفت التعرف إلى درجة تطبيق معايير الجودة في البرامج األكاديمية2004أما دراسة شبيطة وعويد )  .الشرعية في الجامعات الفلسطينية

( عضو هيئة تدريس العاملين في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية في 43اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. وتكونت عينة الدراسة من )

قلقيلية(. ولتحقيق هدف الدراسة  الجامعات الفلسطينية )جامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس أبو ديس، وجامعة الخليل، وكلية الدعوة/

( مجاالت. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لتطبيق معايير الجودة في البرامج األكاديمية الشرعية 6تم استخدام استبانة موزعة على )

مجال )جودة املناهج الدراسية(، ومتوسطة في الجامعات الفلسطينية كانت متوسطة، أما فيما يتعلق باملجاالت فقد كانت درجة التطبيق كبيرة في 

رامج(، في املجاالت اآلتية: )جودة املستوى النوعي للخريجين، وجودة اإلشراف األكاديمي، وجودة البحث العلمي، وجودة املؤتمرات والندوات والب

 وقليلة في مجال )جودة الكتب واملؤلفات الدينية(.  

 تعقيب على الدراسات السابقة 

 يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة التالي: 

  من الجامعات بتطبيق معايير ضمان الجودة فيها، ملا له من دور في حصول الجامعة على شهادة ضمان الجودة 
ً
 متزايدا

ً
إن هناك اهتماما

جتمع وسوق العمل على مستوى عالي من واالعتماد األكاديمي، وينعكس ذلك على جودة التعليم والتعلم في الجامعات، ويعطي اطمئنان للم

 املهارات لخريجي هذه الجامعة. 

  وفي أداة الدراسة. تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها موضوع معايير ضمان جودة في البرامج األكاديمية 

 بع، واستخدام االستبانة أداة لتحقيق أهداف الدراسة، استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة، وتحديد املنهج املت

 وكذلك في تطوير أداة الدراسة، ومناقشة النتائج والتوصيات.

  تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في محاولتها معرفة درجة توفر معايير ضمان جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة

 القصيم. والدراسات اإلسالمية في جامعة

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 

 :منهج الدراسة

؛ ملالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة، وذلك باستخدام االستبانة كأداة مسحية لجمع   
ً
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي نظرا

 البيانات من أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة القصيم.
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   :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم في الفصل األول للعام 

والنسب املئوية  ( يبين توزيع التكرارات1( عضو هيئة تدريس موزعين على البرامج األكاديمية. والجدول )377، والبالغ عددهم )م2016/2017  الجامعي

 ألفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسة.

 التكرارات والنسب املئوية ألفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسة :(1جدول )
 النسب املئوية التكرارات الفئة املتغير

 0.71 269 ذكور  الجنس

 0.29 108 إناث

 0.28 104 أستاذ مشارك فأعلى الرتبة األكاديمية

 0.38 145 أستاذ مساعد

 0.13 48 محاضر

 0.21 80 معيد

 100.0 377 املجموع

  :عينة الدراسة

 لصغر حجم املجتمع فقد تكونت العينة من جميع أفراد مجتمع الدراسة األصلي والبالغ عددهم )
ً
( عضو هيئة تدريس. وفي الوقت 377نظرا

 165( استبانة واسترجع منها )229الدراسة وذلك الختيارهم في قياس ثبات األداة. لقد تم توزيع )( عضو هيئة تدريس من عينة 20نفسه تم استثناء )

 ( يبين التكرارات والنسبة املئوية ألفراد العينة حسب متغيرات الدراسة.2استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي. والجدول ))

 يرات الدراسةالتكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة حسب متغ(: 2جدول )
 النسب املئوية التكرارات الفئة املتغير

 0.58 95 ذكور  الجنس

 0.42 70 إناث

 0.20 32 أستاذ مشارك فأعلى الرتبة األكاديمية

 0.39 65 أستاذ مساعد

 0.28 46 محاضر

 0.13 22 معيد

 100.0 165 املجموع

 :أداة الدراسة
البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر  لتقدير درجة توفر معايير ضمان الجودة في

هيئة الوطنية أعضاء هيئة التدريس، قام الباحث بتطوير استبانة بعد االطالع على األدب النظري ومعايير ضمان جودة البرامج األكاديمية الصادرة من ال

  &  Al- Homoud, 2016)  (Said ؛ (2016(؛ وأبو هاشم )2017سات السابقة مثل: دراسة كل من الغزو والقرعان )للتقويم واالعتماد األكاديمي والدرا

( فقرة موزعة 92(. وقد تكونت االستبانة في صورتها النهائية من )2004وشبيطة وعويد ) ؛& Al-Subait, 2012 (Elzubeir)(؛ و2015وآل سفران )

، هي: )الرسالة والغاية واألهداف، وإدارة البرامج األكاديمية، وإدارة ضمان جودة البرامج األكاديمية، والتعلم وا
ً
لتعليم، وإدارة على أحد عشر مجاال

لتوظيف، والبحث العلمي، والعالقات شؤون الطلبة والخدمات املساندة، ومصادر التعلم، واملرافق والتجهيزات، والتخطيط واإلدارة املالية، وعمليات ا

 
ً
، 3، متوسطة 4، كبيرة 5مع املجتمع(. واستخدام الباحث سلم ليكرت الخماس ي لتقدير درجة التوفر، وقد تم اعتماد املعيار اآلتي في الحكم: )كبيرة جدا

 2قليلة
ً
 (. 3ا هو مبين في الجدول )(. وتم استخدام املعيار اإلحصائي اآلتي لغرض تقدير درجة التوفر. كم1، قليلة جدا

معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من  (: املعيار اإلحصائي لتقدير درجة توفر3جدول )

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 املستوى  الفئة م

1 1.00- 1.80   
ً
 قليلة جدا

 قليلة 1.81-2.60 2

 متوسطة 2.61-340 3

 كبيرة 3.41-420 4

5 4.21-5.00  
ً
 كبيرة جدا
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 صدق أداة الدراسة: 

للتحقق من صدق أداة الدراسة، تم عرضها على مجموعة من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس في كليتي الشريعة والدراسات 

محكمين. وقد طلب منهم إبداء الرأي بأداة الدراسة بغرض مدى صالحية فقرات ( 10اإلسالمية وكلية التربية في جامعة القصيم، والبالغ عددهم )

 األداة، ووضوحها، وسالمة صياغتها اللغوية، وتمثيلها للغرض الذي بنيت من أجله. وقد استفاد الباحث من مالحظات املحكمين من حيث تعديل

( يبين عدد فقرات االستبانة قبل عملية التحكيم 4فقرات. والجدول )بعض الفقرات أو حذفها أو إضافة فقرات جديدة وإعادة صياغة بعض ال

 وبعدها. 

 (: عدد فقرات االستبانة قبل عملية التحكيم وبعدها4جدول )
عدد الفقرات بعد  عدد الفقرات قبل التحكيم املجال الرقم

 التحكيم

عدد الفقرات 

 املحذوفة

عدد الفقرات 

 املضافة

 0 1 10 11 الرسالة والغاية واألهداف 1

 0 0 11 11 األكاديمية إدارة البرامج 2
 0 0 6 6 البرامج األكاديمية إدارة ضمان الجودة 3
 0 0 17 17 التعلم والتعليم 4
 0 1 11 12 إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة 5
 0 0 7 7 مصادر التعلم 6
 0 0 5 5 املرافق والتجهيزات 7
 0 3 5 8 التخطيط واإلدارة املالية 8
 0 0 5 6 عمليات التوظيف 9
 1 5 6 9 البحث العلمي 10

 0 2 9 11 العالقات مع املجتمع  11

 1 12 92 103 املجموع

 :ثبات أداة الدراسة
( عضو هيئة 20للتحقق من ثبات أداة الدراسة، تم اختيار عينة عشوائية استطالعية من خارج عينة الدراسة األصلية، مكونة من )

ى في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم. وتم توزيع االستبانة عليهم، وبفارق أسبوعين تم تطبيق االستبانة مرة أخرى علتدريس 

(، كما تم حساب معامل ثبات االتساق 0.89العينة االستطالعية. وبعدها تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين، وبلغت قيمته لألداة )

(. واعتبرت هذه القيم أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق، وبالتالي 0.96لداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمته لألداة )ا

سة ( يبين قيم معامالت ثبات اإلعادة ومعامالت االتساق الداخلي لكل مجال من مجاالت الدرا5فهي تصلح لتحقيق أغراض الدراسة. والجدول )

 واألداة ككل.  

 قيم معامالت ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي ملجاالت أداة الدراسة واألداة ككل :(5جدول )
 معامل ثبات اإلعادة عدد الفقرات  املجال الرقم

 معامل ارتباط بيرسون 

 معامل ثبات االتساق الداخلي

 ألفا -كرونباخ 

 0.91 0.91 10 الرسالة والغاية واألهداف 1

 0.89 0.86 11 األكاديمية إدارة البرامج 2

 0.87 0.84 6 البرامج األكاديمية إدارة ضمان الجودة 3

 0.90 0.89 17 التعلم والتعليم 4

 0.88 0.86 11 إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة 5

 0.84 0.90 7 مصادر التعلم 6

 0.90 0.86 5 املرافق والتجهيزات 7

 0.96 0.83 5 املاليةالتخطيط واإلدارة  8

 0.89 0.87 5 عمليات التوظيف 9

 0.88 0.90 6 البحث العلمي 10

 0.87 0.90 9 العالقات مع املجتمع  11

 0.96 0.89 92 املجموع

 :متغيرات الدراسة
:
ً
 املتغيرات املستقلة: أوال
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 .)الجنس: )ذكر، أنثى 

  ،محاضر، معيد(.الرتبة األكاديمية: )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد 

: املتغير التابع: 
ً
توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة  تقدير درجةثانيا

 باملتوسطات الحسابية.التدريس في جامعة القصيم، والذي يعبر عنه بدرجة استجابة عينة الدراسة على أداة الدراسة وتم حسابه 

  :إجراءات تطبيق الدراسة
 اتبع الباحث في تنفيذ إجراءات الدراسة الخطوات اآلتية:

 .تحديد مجتمع وعينة الدراسة 

 امعة تصميم أداة الدراسة )استبانة درجة تقدير توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في ج

 لقصيم( وفق إجراءات البحث العلمي املعتمدة ملعايير الصدق والثبات.ا

 ( عضو هيئة تدريس.20تطبيق االستبانة على عينة استطالعية بلغ عددها ) 

 .توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة واإلجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم 

 جمع البيانات وتفريغها ثم تحليلها إجراء التحليالت اإلحصائ( ية باستخدام البرنامج اإلحصائيSPSS.للوصول إلى النتائج وتفسيرها والتوصيات ،) 

 :املعالجات اإلحصائية
 تم استخدام املعالجات اإلحصائية اآلتية:

   .املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة عن السؤال األول والثاني 

 ( اختبارIndependent Sampled T – Test وتحليل التباين األحادي ،)ONE WAY) ANOVA( واختبار ،)LSD للمقارنات البعدية )

 لإلجابة عن السؤال الثاني.

 نتائج الدراسة ومناقشتها
ت :"ما درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسا أوال: النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشته، وهو

 اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟".

مية في جامعة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقدير درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكادي

 ذلك.( يبين 6القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. والجدول )

افات املعيارية لتقدير درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في جامعة القصيم من وجهة نظ :(6جدول ) ر أعضاء املتوسطات الحسابية واالنحر

 حسب املتوسطات الحسابية.
ً
 هيئة التدريس مرتبة تنازليا

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال الرقم الرتبة

 كبيرة 0.60 3.79 إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة 5 1

 كبيرة 0.52 3.76 الرسالة والغاية واألهداف 1 2

 كبيرة 0.93 3.73 عمليات التوظيف 9 3

 كبيرة 0.54 3.66 التعلم والتعليم 4 4

 كبيرة 0.65 3.64 مصادر التعلم 6 5

 كبيرة 1.00 3.60 األكاديميةإدارة ضمان جودة البرامج  3 6

 كبيرة 0.54 3.57 إدارة البرامج األكاديمية 2 7

 متوسطة 0.51 3.31 املرافق والتجهيزات 7 8

 متوسطة 0.81 3.09 البحث العلمي 10 9

 متوسطة  0.71 3.06 العالقات مع املجتمع 11 10

 متوسطة 0.87 2.89 التخطيط واإلدارة املالية 8 11

 كبيرة 0.49 3.46 الحسابي الكلي لألداةاملتوسط 

( أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات 6يبين الجدول ) 

للدور الفاعل  وقد يعزى ذلك إلى(. 3.46اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد جاءت كبيرة وبمتوسط حسابي بلغ )
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شرف على الذي تقوم به وكالة التطوير والتخطيط والجودة في الكلية وما ينبثق عنها من وحدات وبرنامج فهناك وحدة لضمان الجودة في الكلية وهي ت

مية و برنامج جودة األنظمة، وقد حصلت جوائز متعددة في برامج الجودة في الكلية الثالثة وهي : برنامج جودة الشريعة و برنامج جودة الدراسات اإلسال 

تقويم الجامعة في مجال ضمان الجودة، هذا وقد تقدمت الكلية ببرنامج الشريعة للحصول على االعتماد األكاديمي للبرنامج من الهيئة الوطنية لل

أعضاء هيئة التدريس في البرامج املختلفة، وخصوصا أن الكلية تطلب من واالعتماد األكاديمي في اململكة، وهذا مؤشر على أن ثقافة الجودة منتشرة بين 

 وأكاديميا  فيؤدي ذلك لزيادة درجة ممارسة 
ً
املعايير في البرامج عضو هيئة التدريس تسليم متطلبات الجودة للبرنامج األكاديمي التي يتبع له املدرس إداريا

 األكاديمية.

( التي أظهرت نتائجها أن درجة توافر معايير جودة البرنامج األكاديمي في برنامج إعداد 2017نصيرات )تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من  

( التي أظهرت نتائجها أن الدرجة الكلية لتقويم جودة برنامج ماجستير علم النفس بكلية التربية 2016معلمي التربية الفنية كانت كبيرة؛ وأبو هاشم )

( التي أظهرت نتائجها أن الدراسة أن 2014نظر الطلبة في ضوء معايير االعتماد األكاديمي كانت كبيرة؛ ودراسة حمادنة )جامعة امللك خالد من وجهة 

د جاءت درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في برامج الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ق

التي أظهرت نتائجها أن درجة تطبيق معايير الجودة في برنامج ماجستير التعليم الطبي في جامعة امللك سعود  (Al-Subait&  Elzubeir,2012)كبيرة؛ 

 ( التي أظهرت نتائجها أن درجة تقويم الطلبة الخريجين لجودة البرامج األكاديمية كانت مرتفعة.2009بن عبد العزيز كانت مرتفعة؛ و أبو دقة )

( التي أظهرت نتائج دراستها أن درجة تقويم جودة  البرامج األكاديمية 2017ين تختلف هذه النتيجة عن دراسة كل من الغزو والقرعان )في ح 

امعات ( التي أظهرت نتائجها أن مستوى تطبيق معايير هيئة االعتماد للبرامج التربوية في الدراسات العليا في الج2016كانت متوسطة؛ و العزام وعليمات )

؛ و آل سفران )
ً
( أن الدرجة الكلية لتقويم برامج الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة امللك خالد في ضوء 2015األردنية الحكومية جاء متوسطا

في برامج الدراسات العليا ( التي أظهرت نتائجها أن معايير االعتماد األكاديمي 2012معايير الجودة واالعتماد األكاديمي كانت متوسطة؛ و آل الفهيد )

( التي أظهرت نتائجها  أن الدرجة الكلية لتطبيق 2004التربوية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية متوفرة بدرجة متوسطة؛ وشبيطة وعويد )

 معايير الجودة في البرامج األكاديمية الشرعية في الجامعات الفلسطينية كانت متوسطة. 

 ات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجاالت أداة الدراسة، وكانت على النحو اآلتي: وقد تم حساب املتوسط

 املجال األول: الرسالة والغايات واألهداف 
 (.7مبين في الجدول )تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال الرسالة والغايات واألهداف. كما هو 

 حسب املتوسطات الحسابية.  :(7جدول )
ً
افات املعيارية لفقرات مجال الرسالة والغايات واألهداف مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

  0.77 4.67 اإلسالمية.تتوافق الرسالة مع املعتقدات والقيم  3 1
ً
 كبيرة جدا

  0.84 4.64 يتم اعتماد الرسالة رسميا من قبل الجهات املعنية داخل الجامعة.  8 2
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 1.00 3.94 تتسق رسالة البرامج مع رسالة الجامعة. 1 3

 كبيرة 1.21 3.90 صياغة الرسالة واضحة. 5 4

 كبيرة 1.18 3.85 رسالة البرامج قابلة للتحقق. 4 5

 كبيرة 1.30 3.67 توجه الرسالة غايات وأهداف البرامج. 7 6

 كبيرة 1.31 3.65 يتم مراجعة رسالة البرامج دوريا في ضوء الظروف املتغيرة.  10 7

 متوسطة 1.12 3.33 تحدد الرسالة اتجاهات تطوير البرامج بما يتناسب وطبيعة واحتياجات الطلبة. 2 8

 متوسطة 1.12 3.30 لدى أعضاء هيئة التدريس برسالة البرامج. وجود وعي 9 9

 قليلة 0.68 2.58 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صياغة الرسالة. 6 10

 كبيرة 0.52 3.76 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

واألهداف(، وتراوحت املتوسطات  ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )الرسالة والغايات7يبين الجدول )

 ما بين )
ً
" في املرتبة األولى تتوافق الرسالة مع املعتقدات والقيم اإلسالمية.( ونصها "3(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.67-2.58الحسابية تنازليا

" في املرتبة األخيرة وبمتوسط الرسالةمشاركة أعضاء هيئة التدريس في صياغة ( ونصها" 6(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.67وبمتوسط حسابي )

( وهو ما يقابل درجة توفر )كبيرة(. ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى مشاركة أعضاء هيئة 3.76(. وقد بلغ  املتوسط الكلي للمجال )2.58حسابي )

يس في البرامج املختلفة ، وخصوصا أن البرامج التدريس في صياغة الرسالة والغايات واألهداف ، وأن ثقافة الجودة منتشرة بين أعضاء هيئة التدر 

جة تحرص على إعالن الرسالة والغايات واألهداف في املجالس العلمية لألقسام ومناقشتها واعتمادها فيؤدي ذلك لنشر ثقافة الجودة وزيادة در 

 ممارستها في البرامج األكاديمية.
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( 2016هرت نتائجها أن مجال أهداف برنامج البكالوريوس متوفر بدرجة كبيرة؛ أبو هاشم )( التي أظ2017تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من نصيرات )

( التي أظهرت نتائجها أن مجال الرؤية والرسالة واألهداف 2016التي أظهرت نتائجها أن مجال أهداف البرنامج قد جاء بدرجة كبيرة؛ والعزام وعليمات )

 أظهرت نتائجها أن مجال الرسالة واألهداف قد جاء بدرجة تطبيق كبيرة.    ( التي2014قد جاء بمستوى كبير؛ وحمادنة )

 بدرجة متوسطة. 2012في حين تختلف هذه النتيجة عن دراسة آل الفهيد )
ً
 ( التي أظهرت نتائجها أن مجال الرسالة واألهداف قد جاء متوفرا

 املجال الثاني: إدارة البرامج األكاديمية 

 (.8الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال إدارة البرامج األكاديمية. كما هو مبين في الجدول )تم استخراج املتوسطات 

 حسب املتوسطات الحسابية8جدول )
ً
افات املعيارية لفقرات مجال إدارة البرامج األكاديمية مرتبة تنازليا  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة التوفر االنحراف املعياري  الحسابياملتوسط  الفقرة  الرقم الرتبة

  0.51 4.84 وجود وصف وظيفي واضح لرئيس القسم.  1 1
ً
 كبيرة جدا

  0.57 4.82 يلتزم أعضاء هيئة التدريس بقواعد املمارسات األخالقية والسلوك في كافة واجباتهم ومهامهم 10 2
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 0.98 4.16 للبرامج.مشاركة أعضاء هيئة التدريس في التخطيط  6 3

تركز عمليات التخطيط على )نواتج تعلم الطلبة، ومحتويات املقررات، واستراتيجيات  7 4

 التعلم، والتقويم(.

 كبيرة 0.99 4.15

وجود آليات للتأكد من تحقق األهداف القريبة املدى، واألهداف املتوسطة املدى، واألهداف  8 5

 بعيدة املدى.

 كبيرة 1.13 3.44

 متوسطة 1.15 3.33 تشجع إدارة البرامج مبادرات أعضاء هيئة التدريس وتكافئها. 2 6

 متوسطة 1.17 3.22 تقدم إدارة البرامج تقارير دورية عن أداء أعضاء هيئة التدريس في القسم.  4 7

 متوسطة 1.19 3.03 وجود خطط استراتيجية للبرامج تراعي العوامل البيئة الداخلية والخارجية. 5 8

 متوسطة 0.98 2.85 تتحمل إدارة البرامج املسؤولية عن جودة أنشطة البرامج وفاعليتها.  3 9

 متوسطة 0.97 2.79 تراجع خطط البرامج دوريا في ضوء املتغيرات. 9 10

 قليلة 0.68 2.58 اإلعالن عن املصادر املالية املخصصة للبرامج في القسم. 11 11

 كبيرة 0.54 3.57 الكلي للمجالاملتوسط الحسابي 

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )إدارة البرامج األكاديمية(، وتراوحت املتوسطات الحسابية 8يبين الجدول )

 ما بين )
ً
املرتبة األولى وبمتوسط حسابي " في وجود وصف وظيفي واضح لرئيس القسم( ونصها "1(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.84-2.58تنازليا

" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي اإلعالن عن املصادر املالية املخصصة للبرامج في القسم.( ونصها" 11(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.84)

قافة الجودة منتشرة بين أعضاء هيئة أن ثوقد يعزى ذلك إلى ( وهو ما يقابل درجة توفر )كبيرة(. 3.57(. وقد بلغ املتوسط الكلي للمجال )2.58)

دة التدريس في البرامج املختلفة، وخصوصا أن البرامج تحرص إشراك أكبر عدد ممكن من األعضاء في عمليات الجودة فيؤدي ذلك لنشر ثقافة الجو 

 وزيادة درجة ممارستها في البرامج األكاديمية.

( التي أظهرت نتائجها أن مجال الحاكمية واإلدارة قد جاء بمستوى كبير؛ وآل 2016تفق هذه النتيجة مع دراسة كل من والعزام وعليمات )

( التي أظهرت نتائجها أن مجال إدارة برامج 2014( التي أظهرت نتائجها أن مجال إدارة البرنامج قد جاء بدرجة مرتفعة؛ وحمادنة )2015سفران )

 الدراسات العليا قد جاء بدرجة تطبيق كبيرة.   

 بدرجة متوسطة. 2012تختلف هذه النتيجة عن دراسة آل الفهيد )في حين  
ً
 ( التي أظهرت نتائجها أن مجال إدارة البرنامج قد جاء متوفرا

 املجال الثالث: إدارة ضمان جودة البرامج األكاديمية

 (.9كاديمية. كما هو مبين في الجدول )تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال إدارة ضمان جودة البرامج األ

 حسب املتوسطات الحسابية :(9جدول )
ً
افات املعيارية لفقرات مجال إدارة ضمان جودة البرامج األكاديمية مرتبة تنازليا  . املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

 املعياري 

درجة 

 التوفر

 كبيرة 1.13 4.15 عمليات التقويم الذاتي على مؤشرات محددة مسبقاتبنى  5 1

 كبيرة 1.17 4.12 االستعانة بخبراء مستقلين للتأكد من نتائج عمليات التقويم الذاتي 6 2

 متوسطة 1.25 3.38 تتضمن عمليات التقويم استيفاء معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في البرامج. 4 3

 متوسطة 1.27 3.36 شمولية عمليات التقويم الذاتي للمدخالت والعمليات واملخرجات وتركيزها بشكل أكبر على املخرجات 3 4

 متوسطة 1.26 3.33 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في عمليات التقويم الذاتي للبرامج 1 5

 متوسطة 1.28 3.26 واإلرشادات واملساءلةتشجع إدارة البرامج اإلبداع واالبتكار في إطار السياسات  2 6

 كبيرة 1.00 3.60 املتوسط الحسابي الكلي للمجال
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( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )إدارة ضمان جودة البرامج األكاديمية(، وتراوحت 9يبين الجدول )  

 ما بين )
ً
" تبنى عمليات التقويم الذاتي على مؤشرات محددة مسبقا( ونصها " 5جاءت الفقرة رقم )(، حيث 4.15-3.26املتوسطات الحسابية تنازليا

تشجع إدارة البرامج اإلبداع واالبتكار في إطار السياسات ( ونصها " 2(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.15في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي )

وقد ( وهو ما يقابل درجة توفر )كبيرة(. 3.60(. وقد بلغ املتوسط الكلي للمجال )3.26حسابي ) " في املرتبة األخيرة وبمتوسطواإلرشادات واملساءلة

أن ثقافة الجودة منتشرة بين أعضاء هيئة التدريس في البرامج املختلفة، وخصوصا أن البرامج تحرص إشراك أكبر عدد ممكن من يعزى ذلك إلى 

 فة الجودة وزيادة درجة ممارستها لدى أعضاء هيئة التدريس.األعضاء في عمليات الجودة فيؤدي ذلك لنشر ثقا

( التي أظهرت نتائجها أن مجال ضمان جودة البرنامج والتحسين املستمر قد جاء 2015تختلف هذه النتيجة عن دراسة كل من آل سفران )

اسات العليا قد جاء بدرجة تطبيق متوسطة؛ وآل الفهيد ( التي أظهرت نتائجها أن مجال إدارة ضمان جودة برامج الدر 2014بدرجة متوسطة؛ وحمادنة )

 بدرجة ضعيفة. 2012)
ً
 ( التي أظهرت نتائجها أن مجال تحسين جودة البرامج قد جاء متوفرا

 املجال الرابع: التعلم والتعليم

 (.10في الجدول )تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال التعلم والتعليم. كما هو مبين 

 حسب املتوسطات الحسابية :(10جدول )
ً
افات املعيارية لفقرات مجال التعلم والتعليم مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

 كبيرة 1.09 4.18 وجود وصف واضح ملخرجات التعلم املطلوبة من البرامج. 1 1

 كبيرة 1.23 4.16 مناسبة خبرات ومؤهالت أعضاء هيئة التدريس للمقررات التي يدرسونها.  15 2

 كبيرة 0.96 4.15 وجود برامج للتنمية املهنية لجميع أعضاء هيئة التدريس. 13 3

 كبيرة 0.98 4.13 وجود برامج للتهيئة والتدريب في مهارات التدريس ألعضاء هيئة التدريس. 12 4

 كبيرة 0.99 4.12 وجود آليات للتأكد من مدى تحقيق الطلبة لنواتج التعلم املطلوبة. 3 5

تتضمن الخطط الدراسية معلومات تفصيلية عن )املعارف واملهارات املطلوبة، واستراتيجيات  4 6

 التعليم، وأساليب التقويم(.

 كبيرة 1.00 4.10

 كبيرة 1.05 4.08 الدراسية واستراتيجيات التعلم املستخدمة.يتفق محتوى املقررات  5 7

 كبيرة 1.09 4.06 يتم تقويم أعمال الطلبة بصورة عادلة وموضوعية. 9 8

 كبيرة 1.23 4.04 تتصف الكتب املقررة في الخطة بالحداثة. 14 9

 متوسطة 1.16 3.39 يعطى الطلبة تغذية راجعة عن أدائهم ونتائج تقويمهم. 11 10

 متوسطة 1.19 3.38 توضح آليات التقويم عند بداية تقرير املقررات الدراسية. 8 11

 متوسطة 1.23 3.36 يتم تقويم املقررات الدراسية واستراتيجيات التعلم بصورة دورية. 6 12

 متوسطة 1.24 3.35 تتوافق مخرجات التعلم مع متطلبات املؤهالت الوطنية. 2 13

ييهئ أعضاء هيئة التدريس الطلبة قبل الذهاب إلى امليدان من خالل اللقاءات التعريفية والدروس  17 14

 التوضيحية. 

 متوسطة 1.27 3.33

 متوسطة 1.21 3.32 يحدد أعضاء هيئة التدريس أوقات كافية ومحددة لتقديم املشورة واإلرشاد للطلبة. 10 15

 متوسطة 1.27 3.30 تتفق آليات تقويم الطلبة مع أنماط التعلم املطلوبة.  7 16

  1.55 1.79 يقوم أعضاء هيئة التدريس بزيارات ميدانية للطلبة.  16 17
ً
 قليلة جدا

 كبيرة 0.54 3.66 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما  ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات10يبين الجدول )
ً
مجال )التعلم والتعليم(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

"في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي  وجود وصف واضح ملخرجات التعلم املطلوبة من البرامج( ونصها "1(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.18-1.79بين )

(. وقد 1.79" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي )تدريس بزيارات ميدانية للطلبةيقوم أعضاء هيئة ال( ونصها " 16(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.18)

أن ثقافة الجودة منتشرة بين أعضاء هيئة التدريس في البرامج وقد يعزى ذلك إلى ( وهو ما يقابل درجة توفر )كبيرة(. 3.66بلغ املتوسط الكلي للمجال )

عدد ممكن من األعضاء في عمليات الجودة فيؤدي ذلك لنشر ثقافة الجودة وزيادة درجة ممارستها  املختلفة، وخصوصا أن البرامج تحرص إشراك أكبر

 في البرامج األكاديمية.

( التي أظهرت نتائجها أن مجال التعلم والتعليم قد جاء بدرجة كبيرة. في حين تختلف هذه 2016تتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو هاشم )

التي  2015)( التي أظهرت نتائجها أن مجال التعلم والتعليم جاء بدرجة متوسطة، وتختلف مع دراسة آل سفران )2017النتيجة عن دراسة قرقز )

( التي أظهرت نتائجها أن مجال التعلم والتعليم قد جاء بدرجة 2014أظهرت نتائجها أن مجال التعليم والتعلم قد جاء بدرجة متوسطة؛ وحمادنة )

 بدرجة متوسطة. 2012) تطبيق كبيرة؛ وآل الفهيد
ً
 ( التي أظهرت نتائجها أن مجال التعليم والتعلم قد جاء متوفرا
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 إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندةاملجال الخامس: 

 (.11). كما هو مبين في الجدول إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندةتم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(11جدول )  حسب املتوسطات الحسابية إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

  0.42 4.88 عادل وموضوعي. تطبق متطلبات قبول الطلبة في البرامج بشكل 1 1
ً
 كبيرة جدا

  0.51 4.84 يتم التحقق رسميا من استيفاء الطلبة ملتطلبات التخرج. 7 2
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 0.99 3.98 يتم اإلعالن بالوسائل املختلفة عن نتائج قبول الطلبة. 2 3

 كبيرة 1.05 3.98 وجود برامج إرشادية لتهيئة الطلبة الجدد.  4 4

 كبيرة 1.10 3.64 وجود سجالت مبرمجة ملتابعة تحصيل الطلبة. 5 5

 كبيرة 1.14 3.59 وجود آليات لتلقي تظلمات الطلبة. 8 6

 كبيرة 1.12 3.56 وجود آليات للتعامل مع السلوكيات األكاديمية غير املقبولة. 9 7

 كبيرة 1.15 3.53 وجود آليات تحكم سرية معلومات سجالت الطلبة. 6 8

 متوسطة 1.21 3.33 وجود نظام دعم لحل مشكالت الطلبة )ماليا، ونفسيا، وصحيا، وعائليا، وشخصيا(.  11 9

 متوسطة 1.22 3.26 وجود مرشدون ملمون بتفاصيل متطلبات املقررات إلرشاد الطلبة. 3 10

 متوسطة 1.21 3.22 وجود برامج لإلرشاد األكاديمي واملنهي للطلبة. 10 11

 كبيرة 0.60 3.79 الحسابي الكلي للمجالاملتوسط 

(، وتراوحت إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )11يبين الجدول ) 

 ما بين )
ً
 الطلبة في البرامج بشكل عادل وموضوعيتطبق متطلبات قبول ( ونصها " 1(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.88-3.22املتوسطات الحسابية تنازليا

" في املرتبة األخيرة  وجود برامج لإلرشاد األكاديمي واملنهي للطلبة( ونصها " 10(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.88" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي )

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة وقد يعزى ذلك إلى وفر )كبيرة(. ( وهو ما يقابل درجة ت3.79(. وقد بلغ املتوسط الكلي للمجال )3.22وبمتوسط حسابي )

ئة إلى أن الكلية تحرص على تطبيق أسس قبول الطلبة في البرامج بشكل عادل وموضوعي، ويشير كذلك إلى أن ثقافة الجودة منتشرة بين أعضاء هي

من األعضاء في عمليات الجودة فيؤدي ذلك لنشر ثقافة الجودة التدريس في البرامج املختلفة، وخصوصا أن البرامج تحرص إشراك أكبر عدد ممكن 

 وزيادة درجة ممارستها في البرامج األكاديمية.

 ( التي أظهرت نتائجها أن مجال الطلبة والخدمات الطالبية قد جاء بدرجة تطبيق كبيرة.2014تتفق هذه النتيجة مع دراسة حمادنة )

 بدرجة 2012تختلف هذه النتيجة عن دراسة آل الفهيد )
ً
( التي أظهرت نتائجها أن مجال إدارة شؤون الطالب والخدمات املساندة قد جاء متوفرا

 متوسطة. 

 مصادر التعلم املجال السادس: 

 (12. كما هو مبين في الجدول )مصادر التعلمتم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(12جدول)  حسب املتوسطات الحسابية مصادر التعلماملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

  0.67 4.85 سهولة الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية واملجالت. 2 1
ً
 كبيرة جدا

  0.73 4.82 وجود أنظمة إلكترونية تساعد الوصول إلى مصادر املعلومات داخل الجامعة وخارجها. 5 2
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 1.13 3.45 إمكانية استفادة أعضاء هيئة التدريس من خدمات املكتبة لساعات طويلة.  1 3

 كبيرة 1.13 3.44 توفر عدد كاف من الكتب واملجالت لتلبية احتياجات البرامج. 6 4

 كبيرة 1.16 3.42 كفاية املرافق والتجهيزات في املكتبة بما يتالءم مع احتياجات البرامج. 7 5

 متوسطة 0.93 2.85 توفر املكتبة برامج إرشادية ألعضاء هيئة التدريس الستخدام مرافقها. 7 6

 متوسطة 0.68 2.62 توفر املكتبة خدمة توفير املراجع من جامعات أخرى. 4 7

 كبيرة 0.56 3.64 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما بين مصادر التعلم( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )12يبين الجدول )
ً
(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

"في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي  اإللكترونية واملجالتسهولة الوصول إلى قواعد البيانات ( ونصها " 2(، حيث جاءت الفقرة رقم )2.62-4.85)

(. وقد 2.62" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ) توفر املكتبة خدمة توفير املراجع من جامعات أخرى ( ونصها" 4(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.85)

أن ثقافة الجودة منتشرة بين أعضاء هيئة التدريس في البرامج وقد يعزى ذلك إلى ( وهو ما يقابل درجة توفر )كبيرة(. 3.64بلغ  املتوسط الكلي للمجال )
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ستها املختلفة، وخصوصا أن البرامج تحرص إشراك أكبر عدد ممكن من األعضاء في عمليات الجودة فيؤدي ذلك لنشر ثقافة الجودة وزيادة درجة ممار 

 في البرامج األكاديمية.

( التي أظهرت نتائجها أن مجال املصادر قد جاء بمستوى متوسط؛ وآل 2015من العزام وعليمات ) تختلف هذه النتيجة عن دراسة كل

( التي أظهرت نتائجها أن 2014( التي أظهرت نتائجها أن مجال اإلمكانات املادية ومصادر التعلم قد جاء بدرجة متوسطة؛ وحمادنة )2015سفران )

 بدرجة 2012تطبيق كبيرة؛ وآل الفهيد )مجال املكتبة ومصادر التعلم قد جاء بدرجة 
ً
( التي أظهرت نتائجها أن مجال مصادر التعلم قد جاء متوفرا

 متوسطة.

افق والتجهيزات   املجال السابع: املر

 (.13كما هو مبين في الجدول ) املرافق والتجهيزات.تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(13جدول ) افق والتجهيزاتاملتوسطات الحسابية واالنحر  حسب املتوسطات الحسابية املر
ً
 مرتبة تنازليا

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

  1.05 4.24 توفر متطلبات الصحة والسالمة في املرافق والتجهيزات. 2 1
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 1.15 3.95 توفر مرافق وتجهيزات بما يلبي احتياجات البرامج. 1 2

 كبيرة 0.95 3.88 توفر وسائل وخدمات لذوي االحتياجات الخاصة. 4 3

كفاية املرافق والتجهيزات ملمارسة أعضاء هيئة التدريس والطلبة ألنشطتهم األكاديمية  3 4

 والبحثية.

 متوسطة 0.68 2.62

 متوسطة 1.58 1.82 أجهزة الحواسيب والبرمجيات الحتياجات البرامج.مناسب  5 5

 متوسطة 0.51 3.31 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما املرافق والتجهيزات( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )13يبين الجدول ) 
ً
(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي  توفر متطلبات الصحة والسالمة في املرافق والتجهيزات( ونصها "2(، حيث جاءت الفقرة رقم )4.24-1.82بين )

(. 1.82" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ) مناسب أجهزة الحواسيب والبرمجيات الحتياجات البرامج( ونصها " 5(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.24)

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن تجهيزات املبنى لم تكتمل بسبب حداثة ( وهو ما يقابل درجة توفر )متوسطة(. 3.31د بلغ املتوسط الكلي للمجال )وق

 بأول . 
ً
 االنتقال إلى املبنى الجديد للكلية وما زالت عطاءات التجهيز قائمة وتكتمل أوال

( التي أظهرت نتائجها أن املرافق والتجهيزات العينية متوفر بدرجة متوسطة؛ وآل سفران 2017نصيرات )تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من  

( التي أظهرت نتائجها أن مجال 2014( التي أظهرت نتائجها أن مجال اإلمكانات املادية ومصادر التعلم قد جاء بدرجة متوسطة؛ وحمادنة )2015)

 بدرجة متوسطة. 2012متوسطة؛ وآل الفهيد ) املصادر املادية قد جاء بدرجة تطبيق
ً
 ( التي أظهرت نتائجها أن مجال املرافق والتجهيزات قد جاء متوفرا

 التي أظهرت نتائجها أن مجال املرافق والتجهيزات قد جاء بدرجة كبيرة. ) 2016في حين تختلف هذه النتيجة عن دراسة أبو هاشم ) 

 الية  املجال الثامن: التخطيط واإلدارة امل

 (.14كما هو مبين في الجدول ) التخطيط واإلدارة املالية.تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(14جدول )  حسب املتوسطات الحسابية التخطيط واإلدارة املاليةاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 درجة التوفر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة  الرقم الرتبة

 متوسطة 1.24 3.38 وجود نظام محاسبي تخضع له ميزانية البرامج. 4 1

 متوسطة 1.24 3.36 يتم إعداد تقارير دورية عن ميزانية البرامج طوال السنة. 5 2

 متوسطة 1.24 3.35 الجودة.توفر موارد مالية كافية لتقديم برامج عالية  1 3

 قليلة 0.72 2.58 وجود وصف واضح للصالحيات املالية للبرامج. 3 4

  1.55 1.79 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في عملية التخطيط للميزانية. 5 5
ً
 قليلة جدا

 متوسطة 0.87 2.89 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

(، وتراوحت املتوسطات الحسابية التخطيط واإلدارة املاليةواالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )( املتوسطات الحسابية 14يبين الجدول )

 ما بين )
ً
" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي  وجود نظام محاسبي تخضع له ميزانية البرامج( ونصها "4(، حيث جاءت الفقرة رقم )3.38-1.79تنازليا

" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي  مشاركة أعضاء هيئة التدريس في عملية التخطيط للميزانية( ونصها " 5(، في حين جاءت الفقرة رقم )3.38)

أن العمليات املالية والتخطيط للميزانية وقد يعزى ذلك إلى ( وهو ما يقابل درجة توفر )متوسطة(. 2.89(. وقد بلغ  املتوسط الكلي للمجال )1.79)

 من اختصاص أعضاء هيئة التدريس ، وكما أن عضو هيئة التدريس ال يعتني بمعرفة األمور املالية . ومعرفة تفاصيل ذلك ليست 
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 املجال التاسع: عمليات التوظيف   

 (.15كما هو مبين في الجدول ) عمليات التوظيف.تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(15جدول )  حسب املتوسطات الحسابية عمليات التوظيفاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط  الفقرة  الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 درجة التوفر

تفي بمتطلبات تتضمن عملية توظيف أعضاء هيئة التدريس خبراتهم ومهاراتهم وسماتهم الشخصية التي  1 1

 التدريس في البرامج.

 كبيرة 1.13 3.98

 كبيرة 1.16 3.94 يتم التحقق من صحة املؤهالت والخبرات الخاصة باملرشحين قبل تعيينهم. 3 2

 كبيرة 1.24 3.89 يعطى جميع أعضاء هيئة التدريس فرصا عادلة ومناسبة للتطوير الشخص ي واملنهي.  5 3

 كبيرة 1.12 3.60 هيئة التدريس بسرية تامة مع توثيقها وحفظها.يتم تقويم أداء أعضاء  4 4

 متوسطة 1.50 3.22 يتم تزويد املرشحين للتوظيف ببيانات كاملة عن مواصفات الوظيفة وشروط التعيين فيها. 2 5

 كبيرة 0.93 3.73 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما عمليات التوظيفاملعيارية لفقرات مجال )( املتوسطات الحسابية واالنحرافات 15يبين الجدول )
ً
(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

تتضمن عملية توظيف أعضاء هيئة التدريس خبراتهم ومهاراتهم وسماتهم الشخصية التي تفي ( ونصها "1(، حيث جاءت الفقرة رقم )3.98-3.22بين )

يتم تزويد املرشحين للتوظيف ببيانات ( ونصها " 2(، في حين جاءت الفقرة رقم )3.98متوسط حسابي )" في املرتبة األولى وببمتطلبات التدريس في البرامج

( وهو ما يقابل 3.73(. وقد بلغ املتوسط الكلي للمجال )3.22" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي ) كاملة عن مواصفات الوظيفة وشروط التعيين فيها

أن معايير التوظيف واضحة املعالم واألسس لعضو هيئة التدريس فقد مر بها عند تقدمه للتعيين في الجامعة ك إلى وقد يعزى ذلدرجة توفر )كبيرة(. 

األقسام على وهي تركز على الكفاءة العلمية واملهنية وتحرص على تطوير مهاراتهم األدائية سواء دورات تهيئة املدرسين الجدد ، وكما يركز في مجالس 

عيين وهي أسس واضحة ويطلب من املتقدم أن يقدم الوثائق الدالة على امتالكه للكفاءة في األداء كحضور الدورات املختلفة أو الشفافية عند الت

 تقديمها مما انعكس على الحكم بممارسة املعيار التاسع بدرجة كبيرة.  

 املجال العاشر: البحث العلمي   

 (.16كما هو مبين في الجدول ) البحث العلمي.تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(16جدول )  حسب املتوسطات الحسابية  البحث العلمياملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط  الفقرة  الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 التوفر

 متوسطة 1.24 3.39 تتسم بحوث أعضاء هيئة التدريس باألصالة واالبتكار. 2 1

 متوسطة 1.24 3.36 توفر املرافق والتجهيزات الالزمة إلجراء البحوث. 6 2

 متوسطة 1.21 3.33 توفر الدعم املالي الالزم إلجراء البحوث. 5 3

 متوسطة 1.21 3.32 واضحة تحدد التوقعات املتعلقة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس في األنشطة البحثية والعلمية.وجود آليات  1 4

 قليلة 0.73 2.57 توفر الدعم الكافي ملساعدة أعضاء هيئة التدريس الجدد في تطوير برامجهم البحثية. 3 5

 قليلة 0.73 2.56 األبحاث املشتركة. يتاح لطلبة الدراسات العليا فرصة املشاركة في مشروعات 4 6

 متوسطة 0.81 3.09 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما بين البحث العلمي( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )16يبين الجدول )
ً
(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

(، في 3.39" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي )تتسم بحوث أعضاء هيئة التدريس باألصالة واالبتكار( ونصها "2(، حيث جاءت الفقرة رقم )2.56-3.39)

" في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي  يتاح لطلبة الدراسات العليا فرصة املشاركة في مشروعات األبحاث املشتركة( ونصها " 4حين جاءت الفقرة رقم )

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن هناك وقد يعزى ذلك إلى ( وهو ما يقابل درجة توفر )متوسطة(. 3.73الكلي للمجال )(. وقد بلغ املتوسط 2.56)

% من أفراد عينة الدراسة من يحملون رتبة معيد ومحاضر وهؤالء ما زالت معرفتهم بإجراءات البحث العلمي في الجامعة متوسطة،  41نسبة تصل إلى 

نشر ثقافة الجودة املتعلقة في معيار البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس كافة مع التركيز على الفئات اآلتية : معيد ، محاضر ، وينبغي العمل على 

 أستاذ مساعد 

ى ( التي أظهرت نتائجها أن مجال البحث العلمي وتبادل التعليم قد جاء بمستو 2015تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من العزام وعليمات )

( التي أظهرت نتائجها أن مجال 2012( التي أظهرت نتائجها أن مجال البحث العلمي قد جاء بدرجة متوسطة؛ وآل الفهيد )2014متوسط؛ وحمادنة )
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 بدرجة متوسطة؛ وشبيطة وعويد )
ً
( التي أظهرت نتائجها أن مجال جودة البحث العلمي قد جاء بدرجة تطبيق 2004البحث العلمي قد جاء متوفرا

 متوسطة. 

 املجال الحادي عشر: العالقات مع املجتمع    

 (.17كما هو مبين في الجدول ) العالقات مع املجتمع.تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال 

افات املعيارية لفقرات مجال  :(17جدول )  حسب املتوسطات الحسابية العالقات مع املجتمعاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

املتوسط  الفقرة  الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 درجة التوفر

  0.92 4.21 ترتبط ترقية أعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم بالخدمات التي يقدمونها للمجتمع املحلي. 3 1
ً
 كبيرة جدا

 متوسطة  1.32 3.30 التي تقدم للمجتمع املحلي.يتم إعداد تقارير سنوية حول الخدمات  2 2

 متوسطة 1.22 3.28 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الندوات واملؤتمرات ذات مساس باملجتمع املحلي. 5 3

 متوسطة 1.19 3.27 ينسق إدارة البرامج مع الوحدات املعنية في الجامعة بشأن مبادرات خدمة املجتمع، منعا من تكرارها. 4 4

 متوسطة 1.22 3.26 وجود وصف واضح للخدمات التي تقدمها البرامج للمجتمع املحلي. 1 5

 متوسطة 1.50 3.22 تقيم إدارة البرامج عالقات وطيدة مع مؤسسات املجتمع املحلي.  6 6

 قليلة  0.76 2.48 وجود قاعدة بيانات تشمل النشاطات التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في خدمة املجتمع املحلي.  9 7

 قليلة  1.84 2.30 ترتبط إدارة البرامج بصالت مستمرة مع املدارس املوجودة في املجتمع املحلي. 7 8

 قليلة 1.75 2.18 تحافظ إدارة البرامج على تواصل فعال مع خريجي البرامج. 8 9

 متوسطة 0.71 3.06 املتوسط الحسابي الكلي للمجال

 ما بين البحث العلمياملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال )( 17يبين الجدول )  
ً
(، وتراوحت املتوسطات الحسابية تنازليا

" في  ترتبط ترقية أعضاء هيئة التدريس وتقييم أدائهم بالخدمات التي يقدمونها للمجتمع املحلي( ونصها " 3(، حيث جاءت الفقرة رقم )2.18-4.21)

" في املرتبة  تحافظ إدارة البرامج على تواصل فعال مع خريجي البرامج( ونصها " 8(، في حين جاءت الفقرة رقم )4.21املرتبة األولى وبمتوسط حسابي )

هذه النتيجة إلى أن ويمكن أن تعزى ( وهو ما يقابل درجة توفر )متوسطة(. 3.06(. وقد بلغ املتوسط الكلي للمجال )2.18األخيرة وبمتوسط حسابي )

% من أفراد عينة الدراسة من يحملون رتبة معيد ومحاضر وهؤالء ما زالت معرفتهم  بدور وواجبات ومهام عضو هيئة في  41هناك نسبة تصل إلى 

ألستاذ املساعد ممن له خبرة الجامعة تجاه املجتمع متوسطة ممن انعكس على درجة ممارسة هذا املعيار ، بينما نجد أن رتبة أستاذ ، أستاذ مشارك ، وا

تعلقة في على علم أن من شروط الترقية خدمة املجتمع في البحوث واملحاضرات واملشاركات العلمية وغيرها ، وينبغي العمل على نشر ثقافة الجودة امل

حاضر ، أستاذ مساعد وخصوصا حديث التعيين أو معيار العالقات مع املجتمع  بين أعضاء هيئة التدريس كافة مع التركيز على الفئات اآلتية : معيد ، م

 املتعاقد معهم من خارج اململكة.

( التي أظهرت نتائجها أن مجال التفاعل مع املجتمع والعالقات الدولية قد جاء 2015تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من العزام وعليمات )

( التي أظهرت نتائجها أن 2014خدمة املجتمع قد جاء بدرجة متوسطة؛ وحمادنة )( التي أظهرت نتائجها أن مجال 2015بمستوى متوسط؛ وآل سفران )

 2012مجال التفاعل مع املجتمع قد جاء بدرجة تطبيق متوسطة؛ ودراسة آل الفهيد )
ً
( التي أظهرت نتائجها أن مجال العالقة مع املجتمع قد جاء متوفرا

 بدرجة متوسطة.

: النتائج املتعلقة بالسؤال ال
ً
 بين متوسطات تقديرات درجة توفر معايير ضمان ثانيا

ً
ثاني ومناقشته، وهو: "هل توجد فروق دالة إحصائيا

الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغيري 

 الدراسة )الجنس، والرتبة األكاديمية(؟".

 غير الجنسمت - أ

( لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات درجة توفر معايير ضمان Independent Samples T – Testلإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام اختبار )

مجال من مجاالت أداة الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لكل 

 ( يبين ذلك.18الدراسة تعزى ملتغير الجنس. والجدول )

 

 



 .....                                                          نائل قرقزدرجة توفر معايري ضمان جودة الربامج األكادميية يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة القصيم 

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
136 

 

تقديرات درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة ( لداللة الفروق بين متوسطات T – Test(: نتائج اختبار )18جدول )

 أعضاء هيئة التدريس لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة تعزى ملتغير الجنسوالدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر 
 الداللة اإلحصائية T االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الجنس  املجال الرقم

 *0.013 2.523 0.51 3.67 ذكور  الرسالة والغاية واألهداف 1

 0.51 3.87 إناث 

 0.257 1.136 0.56 3.53 ذكور  األكاديمية إدارة البرامج 2

 0.51 3.62 إناث 

 *0.043 2.036 0.97 3.74 ذكور  البرامج األكاديمية إدارة ضمان الجودة 3

 1.02 3.76 إناث 

 0.20 1.287 0.54 3.62 ذكور  التعلم والتعليم 4

 0.55 3.73 إناث 

 0.132 1.515 0.59 3.73 ذكور  إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة 5

 0.60 3.88 إناث 

 0.052 1.965 0.55 3.57 ذكور  مصادر التعلم 6

 0.55 3.74 إناث 

 0.873 0.16 0.54 3.30 ذكور  املرافق والتجهيزات 7

 0.48 3.31 إناث 

 0.499 0.678 0.91 2.85 ذكور  التخطيط واإلدارة املالية 8

 0.83 2.95 إناث 

 0.369 0.9 0.89 3.67 ذكور  التوظيفعمليات  9

 0.99 3.80 إناث 

 0.152 1.438 0.83 3.01 ذكور  البحث العلمي 10

 0.78 3.20 إناث 

 0.91 0.113 0.75 3.05 ذكور  العالقات مع املجتمع  11

 0.66 3.07 إناث 

 بين متوسطات تقديرات18) ل يبين الجدو 
ً
درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية  ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ستثناء الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس على مجاالت األداة واألداة ككل تعزى ملتغير الجنس با

البرامج األكاديمية وبمستوى داللة إحصائية  ال إدارة ضمان الجودة، ومج)0.013مجال الرسالة والغاية واألهداف وبمستوى داللة إحصائية )

حيث وجاءت لصالح )اإلناث(. وربما يكون السبب بعدم وجود فروق في بقية املعايير حيث تعزى النتيجة إلى أن اإلدارة في الكليتين واحدة، من )0.043)

وتحرص العمادة على استقطاب أفضل الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس ذكورا أن العميد مسئول عن  أعضاء هيئة التدريس من الذكور واإلناث، 

لورش، مع وإناثا ، وكما تهتم إدارة الكلية بتطوير مهارات العضو من كال الجنسين،  في جانب التنمية املهنية من خالل الدورات وحلقات النقاش وا

 ة بعضو هيئة التدريس بغض النظر عن الجنس. الحرص على التقدم لالعتماد األكاديمي، الذي يتطلب العناي

 على مجاالت األداة 2014(؛ وحمادنة )2012تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من آل الفهيد )  
ً
( التي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا

 واألداة ككل تعزى ملتغير الجنس. 

 على مجاالت األداة واألداة 2009أبو دقة )؛ (2016) في حين تختلف هذه النتيجة مع دراسة كل من العزام وعليمات 
ً
( عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ككل تعزى ملتغير الجنس. 

 متغير الرتبة األكاديمية  - ب

( لداللة الفروق بين لداللة الفروق بين متوسطات ONE WAY ANOVAالتباين األحادي )لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام 

معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة تقديرات درجة توفر 

 ( يبين ذلك.19التدريس لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية. والجدول )
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لداللة الفروق بين متوسطات تقديرات درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية ( ONE WAY ANOVAنتائج اختبار )(: 19جدول )

 األكاديمية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة تعزى ملتغير الرتبة
 الداللة اإلحصائية F متوسط املربعات درجات الحرية  مجموع املربعات مصدر التباين املجال الرقم

 0.631 0.577 0.156 3 0.469 بين املجموعات  الرسالة والغاية واألهداف 1

 0.271 161 43.598 داخل املجموعات

  164 44.067 املجموع الكلي 

*0.001 5.394 1.442 3 4.325 بين املجموعات  األكاديمية إدارة البرامج 2  

 0.267 161 43.036 داخل املجموعات

  164 47.361 املجموع الكلي 

*0.038 2.874 2.786 3 8.357 بين املجموعات  البرامج األكاديمية إدارة ضمان جودة 3  

 0.969 161 156.064 داخل املجموعات

  164 164.422 املجموع الكلي 

*0.034 2.959 0.847 3 2.542 بين املجموعات  والتعليمالتعلم  4  

 0.286 161 46.107 داخل املجموعات

  164 48.649 املجموع الكلي 

*0.001 6.174 2.023 3 6.068 بين املجموعات  إدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة 5  

 0.328 161 52.741 داخل املجموعات

  164 58.808 املجموع الكلي 

 0.536 0.729 0.228 3 0.684 بين املجموعات  مصادر التعلم 6

 0.313 161 50.397 داخل املجموعات

  164 51.082 املجموع الكلي 

 0.079 2.303 0.595 3 1.786 بين املجموعات  املرافق والتجهيزات 7

 0.259 161 41.619 داخل املجموعات

  164 43.405 املجموع الكلي 

 0.645 0.556 0.428 3 1.284 بين املجموعات  التخطيط واإلدارة املالية 8

 0.769 161 123.878 داخل املجموعات

  164 125.163 املجموع الكلي 

*0.006 4.358 3.542 3 10.625 بين املجموعات  عمليات التوظيف 9  

 0.813 161 130.833 داخل املجموعات

  164 141.458 املجموع الكلي 

 0.447 0.891 0.591 3 1.774 بين املجموعات البحث العلمي 10

 0.664 161 106.863 داخل املجموعات

  164 108.636 املجموع الكلي

 0.553 0.701 0.358 3 1.073 بين املجموعات  العالقات مع املجتمع  11

 0.51 161 82.151 داخل املجموعات

  164 83.224 املجموع الكلي 

 بين متوسطات تقديرات درجة توفر معايير ضمان الجودة في البرامج األكاديمية في كلية 19يبين الجدول )
ً
( عدم وجود فروق دالة إحصائيا

مجال من مجاالت أداة الدراسة تعزى ملتغير الرتبة الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لكل 

، التعلم والتعليم، إدارة شؤون الطلبة والخدمات البرامج األكاديمية إدارة ضمان جودةاألكاديمية،  األكاديمية باستثناء املجاالت اآلتية: )إدارة البرامج

البرامج األكاديمية، وإدارة ضمان جودة البرامج األكاديمية، والتعلم والتعليم،  وملعرفة مصادر الفروق بين مجاالت )إدارةاملساندة، عمليات التوظيف(. 

 ( يبين ذلك. 20. والجدول )LSD)وإدارة شؤون الطلبة والخدمات املساندة، وعمليات التوظيف( تم استخدام اختبار املقارنات البعدية )
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 مجال من مجاالت أداة الدراسة تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية( للمقارنات البعدية لكل LSDنتائج اختبار )(: 20جدول )
 الفئة املسيطرة الداللة اإلحصائية متوسط الفرق  الفئة املقارنة الفئة املقارنة

0.34712- أستاذ مشارك أستاذ  أستاذ مشارك 0.002 (*)

0.30954- أستاذ مساعد  أستاذ مساعد 0.01 (*) 

 - 0.843 0.02841 محاضر 

 أستاذ مشارك 0.002 (*)0.34712 أستاذ أستاذ مشارك

 - 0.706 0.03758 أستاذ مساعد

 أستاذ مشارك 0.004 (*)0.37552 محاضر 

 أستاذ مساعد 0.01 (*)0.30954 أستاذ أستاذ مساعد

0.03758- أستاذ مشارك  0.706 - 

 أستاذ مساعد 0.013 (*)0.33794 محاضر

0.02841- أستاذ محاضر ومعيد  0.843 - 

0.37552- أستاذ مشارك  أستاذ مشارك 0.004 (*)

0.33794- أستاذ مساعد  أستاذ مساعد 0.013 (*)

 بين متوسطات جدول املقارنات القبلية السابق، حيث جاءت الفروق لصالح )أستاذ، 20يبين الجدول رقم ) 
ً
( وجود فروق دالة إحصائيا

ألنهما أصحاب املتوسطات الحسابية األعلى من بين الرتب األخرى، وهذا انطبق على جميع املعايير ويرى الباحث االكتفاء أستاذ مشارك وأستاذ مساعد( 

 بهذا الجدول لعدم التكرار واإلطالة غير الضرورية لعدم اختالف النتائج بالنسبة للمقارنات البعدية.

وربما تعزى النتيجة إلى أن عضو هيئة التدريس من ذوي الرتبة العلمية األعلى قد مر بمجموعة من الخبرات العملية والدورات التدريبية   

ة ) ساعدته على تكوين ثقافة علمية حول مفاهيم ومتطلبات الجودة مما أدى إلى انتشار ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون رتب

اذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(، ونجد أن الجامعة لديها مجموعة من الدورات ويطالب عضو هيئة التدريس بحضورها، وتحرص عمادة أست

ج، وتوصيف التطوير األكاديمي بجامعة القصيم على عقد دورات تدريبية يقدمها مدربين على كفاءة عالية في موضوع : توصيف البرنامج، وتقرير البرنام

( ساعة تدريبة بمعنى أن املتقدم 40ر وتقرير املقرر، ونواتج والجودة في العملية التدريسية، بل إن الجامعة تشترط للترقية لرتبة أعلى حضور )املقر 

ر، ونواتج ( ساعة تدريبية، وتحرص الكليات العلمية أن تكون من بين هذه الدورات ما يتعلق وتوصيف املقرر وتقرير املقر 80للترقية يشترط أن يحضر)

بمتطلبات  التعلم والجودة في العملية التدريسية ، وكما تحرص األقسام العلمية على نشر ثقافة الجودة بين منسبيها من خالل عرض ومناقشة ما يتعلق

كانت الرتبة العلمية أعلى الجودة وثقافتها في جلسات مجالسها العلمية، وتعقد دورات وورش تدريبية حول نماذج الجودة وتطبيقاتها العملية ، وكلما 

، ويتم كانت معرفة عضو هيئة التدريس أكثر، وهذه الخبرة املتوالية ال يتعرض لها املحاضر واملعيد باعتبار أنهما ليسوا من أعضاء مجلس القسم 

تهم بمتطلبات الجودة فجاءت تقديرهم ابتعاثهم إلكمال دراسة املعيد لدراسة املاجستير واملحاضر للحصول على درجة الدكتوراه مما ينعكس على معرف

تشكيل لجان  لدرجة تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي األدنى مقارنة بالرتب العلمية ألعضاء هيئة التدريس، وكما تعمل األقسام العلمية على

العلمية، ومن ضمن سياسات األقسام العلمية تنويع  جودة فيها للقيام بمهام الجودة في القسم ونقل ثقافة الجودة ملنسوبي القسم بمختلف درجاتهم

 املشاركين في هذه اللجان من أجل اشراك أكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس مما يؤدي لنشر ثقافة الجودة.  

 تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية.( التي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائي2014( ؛ وحمادنة )2012تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من آل الفهيد )
ً
 ا

 التوصيات 
 في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحث بالتالي:

العالقات مع ، البحث العلمي، التخطيط واإلدارة املالية، تطوير تطبيق املعايير التي حصلت على درجة توفر متوسطة، وهي: )املرافق والتجهيزات .1

 املجتمع(.

 وعمليات ومخرجات البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم. إجراء تقويم دوري لكافة مدخالت .2

ي عقد دورات وورش عمل وحلقات النقاش لنشر ثقافة معايير الجودة ومؤشراتها بين املعيدين واملحاضرين، وتدريبهم على آليات التقويم الدور  .3

 للحكم على جودة هذه البرامج.
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 اص بمعايير ضمان جودة برامج كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ليتناسب مع خصوصية العلوم الشرعية.إعداد دليل خ .4

لجامعات إجراء دراسات مستقلة للمقارنة بين جودة البرامج األكاديمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ومثليتها في الكليات الشرعية في ا .5

 ملية.األخرى املحلية والعربية والعا

 :املراجع
: املراجع العربية:

ً
  أوال

 ( لسان العرب املحيط. بيروت: دار الرسالة. 2004) ،ابن منظور، محمد بن مكرم .1

( تقويم جودة البرامج األكاديمية بالجامعة اإلسالمية بغزة من وجهة نظر الخريجين. مجلة العلوم التربوية والنفسية 2009) ،أبو دقة، سناء .2

 . 116-87(،2) 10)الجامعة اإلسالمية بغزة(، 

( تقويم برنامج ماجستير علم النفس بكلية التربية جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطلبة على ضوء معايير 2016) ،أبو هاشم، السيد محمد .3

 .219-201(، 24) 9االعتماد األكاديمي. املجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، 

التربوية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء ( تطوير برامج الدراسات العليا 2012) ،آل الفهيد، غدير بنت عبد هللا بن منديل .4

 معايير االعتماد األكاديمي. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية.

وء معايير الجودة واالعتماد ( تقويم برامج الدراسات العليا بكلية التربية جامعة امللك خالد في ض2015) ،آل سفران، محمد حسن سعيد .5

 . 871-847(، 3) 42األكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا. مجلة دراسات العلوم التربوية، 

ف ( سلسلة األحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها )السلسلة الصحيحة(. بيروت: مكتبة املعار 1988) ،األلباني، محمد ناصر الدين .6

 اإلسالمية. 

تجارب عاملية. القاهرة: عالم  -( ضمان الجودة في التعليم العالي: مفهومها ومبادئها2005) ،البهواش ي، السيد عبد العزيز والربيعي، سعيد بن حمد .7

 الكتب.

إلجراءات، النتائج(. مؤتمر ( ضمان جودة واعتماد البرامج األكاديمية في املؤسسات التعليمية )األهداف، ا2011) ،الجلبي، سوسن شاكر مجيد .8

في رابطة جامعات لبنان بالتعاون مع املكتب الوطني لبرنامج تمبوس األوروبي "نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لضمان جودة التعليم العالي 

 / نيسان، بيروت، لبنان. 30-29لبنان"، 

( دليل ضمان جودة البرامج 2011) ،والخرابشة، محمد أمينالحاج، فيصل عبد هللا ومجيد، سوسن شاكر وأبو الرب، عماد الدين صادق  .9

 األردن.  –األكاديمية في كليات الجامعات العربية أعضاء االتحاد. اتحاد الجامعات العربية، األمانة العامة، عمان 

ر الدولية. تم االسترجاع بتاريخ الجودة الشاملة ونظم االعتماد األكاديمي في الجامعات في ضوء املعايي ،(2003) ،حسن، عماد الدين شعبان .10

 . faculty.ksu.edu.sa/alisaad/DocLib  من املصدرم، 6/12/2017

( درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في برامج الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات األردنية: 2014) ،حمادنة، همام سمير أحمد .11

 األردن.   –املعوقات ومقترحات التطوير. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد 

 ة: أنموذج مقترح. إربد: عالم الكتب الحديث.( االعتماد وضبط الجودة في الجامعات العربي2010) ،الخطيب، أحمد، والخطيب، رداح .12

 ( إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم. الكويت: دار الفالح للنشر والتوزيع.2010) ،داوود، عبد العزيز أحمد .13

ائرية: دراسة حالة الجامعات ( معوقات تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجز 2016) ،رقاد، صليحة، ولعكيكزة، ياسين .14

  .119-107(، 3العمومية الجزائرية. املجلة الجزائرية للدراسات املحاسبية واملالية، )

( تقويم أداء جامعة األقص ى بغزة كخطوة على طريق تحقيق جودتها الشاملة. املؤتمر العربي األول "جودة الجامعات 2006) ،سكر، ناجي .15

 ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية وجامعة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة. ومتطلبات التراخيص واالعتماد"

( مدى تطبيق معايير الجودة في التخصصات الشرعية في الجامعات الفلسطينية. بحث مقدم إلى 2014) ،شبيطة، مها توفيق وعويد، محمد .16

/أيلول، جامعة 24-23الجودة إلعداد الخطط الدراسية التي تعتمد لدى مؤسسات التعليم العالي في الدراسات الشرعّية، املؤتمر العلمي الدولي )

 اليرموك، إربد. 

( مستوى تطبيق معايير هيئة االعتماد للبرامج التربوية في الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات 2016) ،العزام، ميسم وعليمات، صالح .17

 .1372 -1346(،7)29األردنية الحكومية. مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، 

( تقييم جودة البرامج األكاديمية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة. مجلة العلوم 2017) ،الغزو، علي محمد والقرعان، محمود فيصل .18

 . 418-390(، 4) 25التربوية والنفسية )الجامعة اإلسالمية بغزة(، 
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( إدارة األقسام األكاديمية في ضوء معايير الجودة الشاملة واالنتماء بجامعتي أم القرى وامللك عبد العزيز. رسالة 2011) ،فاضل، مها قاسم .19

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.

 ( إدارة املؤسسات التربوية. القاهرة: عالم الكتب.2003) ،ي فرج، حافظ وحافظ، محمد صبر  .20

قرقز، نائل محمد، درجة تطبيق معيار جودة التعلم والتعليم في برامج كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة القصيم من وجهة نظر  .21

( 1( ، العدد )32واالجتماعية، جامعة مؤتة، األردن، املجلد )الطالب املتوقع تخرجهم،  مجلة مؤتة للدراسات والبحوث، سلسلة العلوم اإلنسانية 

 (.174 - 139م، ص )2017هـ/1439، لعام

( إدارة الجودة الشاملة واالعتماد للجامعة ومؤسسات التعليم العالي. املؤتمر السنوي الثاني عشر )العربي الرابع( 2005) ،محفوظ، أحمد فاروق .22

 / ديسمبر، جامعة عين شمس، القاهرة. 19-18آفاق اإلصالح والتطوير"،  –ليم الجامعي ملركز تطوير التعليم الجامعي "التع

( الطريق إلى الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات العربية. املؤتمر السنوي الثاني عشر )العربي الرابع( 2005) ،مخيمر، عبد العزيز جميل .23

 / ديسمبر، جامعة عين شمس، القاهرة. 19-18آفاق اإلصالح والتطوير"،  –ملركز تطوير التعليم الجامعي "التعليم الجامعي 

( معوقات الحصول على االعتماد األكاديمي وضمان الجودة للبرامج التعليمية في كلية العلوم والدراسات 2014) ،املطوع، نايف بن عبد العزيز .24

 .127-111(، 17)7بية لضمان جودة التعليم الجامعي، اإلنسانية في جامعة شقراء باململكة العربية السعودية، املجلة العر 

( الجودة الشاملة واالعتماد املؤسس ي: رؤى مستقبلية لتحقيق جودة التعليم في عصر 2006) ،املليجي، رضا إبراهيم والبرازي، مبارك عواد .25

 املعلوماتية. القاهرة: عالم الكتب. 
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Abstract:     This study aims to identify the degree of availability of the quality assurance criteria of academic 

programs at the faculty of Sharia’a and Islamic studies at Al-Qassim University from the viewpoint of the 
faculty members, in addition to identifying whether there are differences in the study sample responses due to 

academic rank and sex. The study sample consisted of faculty members and those in similar situation at the 

Faculty of Sharia'a and Islamic Studies in the second semester of the academic year, 1437-1438 Hegira - 

2016/2017, and has a total of 377 faculty members. In order to achieve the objectives of the study, a 
questionnaire of 92 paragraphs was developed, distributed in eleven areas of quality criteria: (message, goals 

and objectives, programme management, Programme Quality Assurance Department, learning and education, 

management of student affairs and support services, learning resources, utilities and equipment, planning and 
financial management, recruitment processes, scientific research, relations with the community). The results 

of the study showed that the degree of application of the criteria of quality assurance of academic programmes 

at the faculty of Sharia'a and Islamic Studies was high on the following criteria (message, goals and 
objectives, programme management, Programme Quality Assurance Management, learning and education, 

student management and support services, learning resources, recruitment processes) and have been monitored 

by arithmetic mean ranging from (3, 57-3, 79), while the degree of application of the quality assurance criteria 

of academic programmes at the Faculty of Sharia'a and Islamic Studies was moderate to the following criteria: 
(facilities and equipment, planning and financial management, scientific research, relations with society) and 

have been monitored by arithmetic mean ranging from (2, 89-3, 30), while the degree of application of the 

tool as a whole is significant, with an arithmetic mean of (3, 46) and with a standard deviation (0.49). The 
criteria of the administration of student affairs and support services came first at an arithmetic mean reached 

(3, 79) with a standard deviation of (0.60), while the criterion of planning and financial management was 

ranked last at an arithmetic mean (2, 89) with a standard deviation (0.87). The results also showed statistically 

significant differences in the level of significance )05.0(   among the responses of the study sample due to 

the gender variable in the first criterion, while the third criterion is in favour of females, there are no 

differences in the rest of the criteria, while the results showed a statistically significant difference attributable 

to the academic grade variable for the benefit of (Associate Professor and Assistant Professor).  

Keywords: Degree of Application, Criteria, Quality Assurance, Academic Programs. 
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جودة الحياة الجامعية كعامل وسيط بين االغتراب النفس ي وتقدير الذات لدى طالب جامعة 

 امللك سعود

 وائل السيد حامد السيد
 جامعة امللك سعود -املشتركة السنة األولي املشتركةأستاذ الصحة النفسية املساعد بعمادة السنة األولى 

whamed@ksu.edu.sa  

  :خ خلامل
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الحياة الجامعية كعامل وسيط بين االغتراب النفس ي وتقدير الذات لدى طالب جامعة امللك 

 بنسبة )136بعينة قدرها )سعود، 
ً
وأعد  .املنهج الوصفي التحليلي الباحث . استخدمالدراسة املستجابين ألدوات الدراسة%( من مجتمع 13( طالبا

 لكًل من )جودة الحياة الجامعية + االغتراب النفس ي + تقدير الذات(. وتوصلت النتائج إلى أنه 
ً
  بين مقياس مقياسا

ً
توجد عالقة ارتباط دالة احصائيا

  بين  غياب املعنيالنفس ي وأبعاده دون بعد  جودة الحياة الجامعية وبين مقياس االغتراب
ً
لدى أفراد الدراسة، كما توجد عالقة ارتباط دالة احصائيا

 إلى أنه توجد جودة الحياة الجامعية مقياس تقدير الذات ومقياس جودة الحياة الجامعية وأبعادها دون بعد 
ً
لدى أفراد الدراسة، كما توصلت أيضا

الجامعية وتقدير الذات، ووجود عالقة دالة موجبة بين جودة الحياة الجامعية واالغتراب النفس ي، وأن جودة الحياة عالقة موجبة بين جودة الحياة 

  في جودة الحياة الجامعية لدى 
ً
 أنه توجد فروق غير دالة احصائيا

ً
أفراد الدراسة الجامعية لها دور وسيط بين تقدير الذات واالغتراب النفس ي، وأخيرا

بالقيام ببناء برنامج تأهيلي للطالب املغتربين بالجامعة يزيد من تقديرهم لذاتهم ويقلل من إحساسهم باالغتراب وأوصت يتهم العلمية. تعزي لنوع كل

 النفس ي، وأشارت إللى ضرورة تبني عمادة تطوير املهارات لسلسلة دورات تدريبية تهدف لتحسين جودة الحياة لدى طالب الجامعة.

 .تقدير الذات ،االغتراب النفس ي ،جودة الحياة الجامعيةية: الكلمات املفتاح

  :تمهيد
إن مرحلة الحياة الجامعية تعتبر بداية الحياة الحقيقة للشباب، فتتشكل فيها شخصية الطالب األكاديمية ويتم فطامه عن سلوكه الطفولي 

وتعتبر بيئة الجامعة هي األساس الذي ُيشكل مشاعر الطالب  البيئة الجديدة.واإلنتقال للتوافق مع متطلبات الحياة الجامعية ويبدأ في التواصل مع 

االغتراب الجامعي نحو العملية التعليمية، وجودة الحياة الجامعية تساعد الطالب على إدارته لوقته، وإحساسه بتقدير اآلخرين له، وعدم إنفصالة ب

 تختلف عن مدينة الطالب النفس ي عن البيئة الجامعية خاصةٍّ أن معظم الجامعات األ 
ً
م كجامعة امللك سعود، تكون بالعاصمة، أي بمدينة غالبا

 األساسية مما يستدعي معه املعيشة بسكن الجامعة الداخلي، وقد يصيبه ذلك يالشعور باالغتراب النفس ي.

:  الدراسة بمشكلة التعريف
ً
 علميا

 م(2017املحتسب والعبادلة والعكر )لدراسة متغيرات الدراسة مثل دراسة كل من  واألجنبية العربية، الدراسات من العديد أجريت قد
 الحياة، وجودة البطالة وقلق املرونة بين العالقة عن الخريجين. وهدفت إلى الكشف وقلق البطالة لدى الحياة جودة بين وسيط كمتغير بعنوان املرونة

 العزل  بعد البطالة وقلق الحياة جودة العالقة بين عن والكشف الحياة، وجودة قلق البطالة بين وسيط كعامال املرونة اعتباار امكانية والتعرف على

 لدى الحياة؛ مقياس قلق البطالة مقياس املرونة؛ مقياس جودة :البحث أدوات الوصفي، واستخدم للمرونة. واعتمد الباحث على املنهج اإلحصائي

. وشملت عينة البحث عدد )5457والبالغ عددهم ) رفح، فلسطين، بمحافظة يجينالخر  جميع من تكون  الدراسة الخريجين، مجتمع
ً
( 300( خريجا

  في
ً
  البطالة وقلق املرونة خريج في محافظة رفح، وتوصلت إلي أنه توجد فروق دالة احصائيا

ً
كما  الجامعة، من للتخرج التحصيلي التقدير ملتغير تبعا

 ملتغير البطالة وقلق املرونة في فروق وجدت الدراسة
ً
  دخل تبعا

ً
  بين سلبية عالقة العائلة؛ ووجدت أيضا

ً
 البطالة، ووجود وقلق املرونة دالة احصائيا

  بين إيجابية عالقة
ً
في تحسين  ولها دور  البطالة، سلًبا على قلق وتؤثر الحياة جودة مع مباشرة عالقة لها املرونة وأن، وجودة الحياة املرونة دالة احصائيا

  لعبت املرونة وأن التعرض لقلق البطالة، الحياة أبعاد جودة
ً
  دورا

ً
 في كما وجدت .البطالة وجودة الحياة قلق بين وسيطا

ً
  املرونة فروق دالة احصائيا

ً
 تبعا

 في اإلناث، ووجود فروق لصالح الجنس ملتغير
ً
  الحياة جودة دالة احصائيا

ً
 مباشر ارتباط معامل ووجود األعزب، لصالح االجتماعية الحالة ملتغير تبعا

  .املرونة لتأثير اإلحصائي العزل  عند الحياة، وجودة البطالة قلق بين

http://www.refaad.com/
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بعنوان االغتراب النفس ي لدى الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات األوكرانية وعالقته ببعض املتغيرات، وهدفت  م(2015ودراسة الطائي )

والتعرف على الفروق في االغتراب  إلى التعرف على مستوى الشعور باالغتراب النفس ي لدى الطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات األوكرانية،

 
ً
واستخدمت مقياس االغتراب النفس ي إعداد:  الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، املنهج متغيرات الديموغرافية، وقد استخدمت الباحثةلل النفس ي تبعا

 في فروق وجود ( من الطلبة، وكشفت النتائج عن عدم74م. لجمع البيانات، وبلغت العينة )2006العاسمي،  رياض
ً
 مستوى الشعور  دالة احصائيا

النفس ي  باالغتراب الديموغرافية، مع زيادة الشعور  للمتغيرات س ي لدى الطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات األوكرانية تبعاباالغتراب النف

 لديهم. 

 من جامعة عشوائية م( بعنوان االغتراب النفس ي لدى طلبة الجامعة، وهدفت إلى التعرف على االغتراب النفس ي لعينة2014دراسة علوان )

اإلنكليزية، تاريخ، علم النفس(، وتحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية في  العربية، رياضيات، جغرافية، فيزياء، اللغة لألقسام )اللغة التربية كليةبابل 

لقياس مفهوم الكبيس ي  مقياس واستخدمت االغتراب النفس ي التى تعزو ملتغير جنس الطلبة،  وقد استخدمت املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة،

، و)50م(، ولجمع البيانات، وبلغت العينة )2006االغتراب النفس ي عند الطلبة )
ً
، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروك ذات داللة 50( طالبا

ً
( طالبة

 منهم. إحصائية في االغتراب النفس ي تبعا ملتغير الجنس )ذكور. إناث( حيث وجد ان الذكور أكثر اغترابا من اإلناث واعلى درجة

 وعلم النفس ي اإلرشاد قسمي طلبة من عينة على ميدانية الذات )دراسة بتقدير وعالقتها الحياة بعنوان جودةم( 2014دراسة أدم والجاجان )

رشاد اإل  الذات لدى طلبة جامعة دمشق بقسمي بتقدير دمشق، وهدفت إلى التعرف على مستوى جودة الحياة وعالقتها بجامعة التربية كلية في النفس

واستخدمت  النفس في كلية التربية حسب املتغيرات الديموغرافية، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، وعلم النفس ي

العينة م(، لجمع البيانات، وبلغت 2007إعداد جعفر ) من الذات م(، ومقياس تقدير2006وكاظم ) الحياة من إعداد منس ي جودة مقياس الدراسة

الدراسة، كما  أفراد لدى الذات وتقدير جودة الحياة ذات داللة إحصائية بين عالقة ارتباط وجود ( من الطلبة، وكشفت نتائج الدراسة عن عدم100)

 الديموغرافية.  للمتغيرات تبعا ذات داللة إحصائية في متغيرات الدراسة كشفت أنه ال توجد فروق

وتشرين، وهدفت إلى التعرف على مستوى جودة الحياة لدى طلبة  دمشق جامعتي طلبة لدى الحياة جودةبعنوان  م(2012ودراسة نعيسة )

 استبانة جودة واستخدمت الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، املنهج جامعتي تشرين ودمشق حسب املتغيرات الديموغرافية، وقد استخدمت الباحثة

 للمتغيرات تبعا الحياة جودة ذات داللة إحصائية في فروق وجود ن الطلبة، وكشفت النتائج عن عدم( م360الحياة لجمع البيانات، وبلغت العينة )

 وتشرين. دمشق جامعتي لدى طلبة الجامعية الحياة مستوى جودة الديموغرافية، مع تدني

لديهم جودة حياة جامعية منخفضة، ولقد الحظ الباحث من خالل استعراضه للدراسات السابقة؛ تأثر الطلبة الجامعيين املغتربين ممن 

هذا بتدني فعاليتهم والحماس للدراسة والشكوى من كثرة الشعور باالغتراب النفس ي عن الحياة الجامعية، ويؤثر ذلك على تقديرهم لذاتهم، ومن 

الذات لدى طالب جامعة امللك سعود، املنطلق اهتمت الدراسة الحالية بدراسة جودة الحياة الجامعية كعامل وسيط بين االغتراب النفس ي وتقدير 

 وبذلك يكمن سؤال الدراسة الرئيس في:

 هل جودة الحياة الجامعية تعتبر عامل وسيط بين االغتراب النفس ي وتقدير الذات لدى طالب جامعة امللك سعود؟

 ويتفرع منه تساؤالت فرعية؟

 :أسئلة الدراسة
 واالغتراب النفس ي بأبعاده لدى أفراد الدراسة؟ما العالقة بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها  .1

 ما العالقة بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة؟ .2

 هل تعتبر جودة الحياة الجامعية عامل وسيط بين االغتراب النفس ي وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة؟ .3

اة الجامعية لدى أفراد الدراسة تعزي لنوع كليتهم العلمية )كلية التربية/ كلية اآلداب/ كلية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة الحي .4

 اللغات والترجمة(.

  :أهداف الدراسة 

 تحديد العالقة بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها واالغتراب النفس ي بأبعاده لدى أفراد الدراسة. .1

 بأبعادها وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة.تحديد العالقة بين جودة الحياة الجامعية  .2

 التعرف على مدى إمكانية أن تعتبر جودة الحياة الجامعية كعامل وسيط بين االغتراب النفس ي وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة. .3

 اآلداب/ كلية اللغات والترجمة(.الكشف عن الفروق في جودة الحياة لدى أفراد الدراسة التى تعزي لنوع كليتهم العلمية )كلية التربية/ كلية  .4
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 :أهمية الدراسة
الدراسات النفسية وهو جودة الحياة الجامعية، واالغتراب النفس ي،  مجاالت من مهم جانب إثراء في املساهمة إلى الحالية الدراسة تسعى

 .ى في جامعة امللك سعودلدى الطالب املغتربين من املقيمين بالسكن الجامع بينهما العالقة وتقدير الذات ومعرفة طبيعة

 حدود الدراسة:

 :هي دراسة جودة الحياة الجامعية، واالغتراب النفس ي، وتقدير الذات. الحدود املوضوعية 

 :الطالب املغتربين من املقيمين بالسكن الجامعى. عينة عشوائية من الحدود البشرية 

 :السكن الجامعى بجامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية. الحدود املكانية 

 :هـ.1439-1438تم التطبيق في الفصل الثاني من العام الجامعي  الحدود الزمنية 

 مصطخلحات الدراسة:

 Quality of Life :  جودة الحياة
تقدمها له  التى في الخدمات البيئة الجامعية من رقي ماتوفره له خالل حاجاته من إشباع وقدرته على والصحة النفسية بالرضا الفرد شعور 

 (.148م، ص2012منه )نعيسة،  واالستفادة إدارته للوقت حسن مع بكل من مجاالتها الدراسية، والصحية، والنفسية، واالجتماعية،

في الدراسة  ودة الحياة الجامعية املستخدمهي الدرجة التى يحصل عليها أفراد الدراسة على مقياس جالتعريف اإلجرائي لجودة الحياة الجامعية: 

 لهم. بالنسبة معنى لها حددوا وأن سبق قد حياتهم التى عن رضاهم والهناء النابعين من الحالية، والتى تعكس شعورهم بالسعادة

  psychological alienation االغتراب النفس ي:
لضـعف الشخصـية  ويتعـرض النفسـية الضـغوط مـن واملعانـاة االجتماعيـة واملعـايير القـيم ورفـض الثقـة وفقـدان االنتمـاء بعـدم الفـرد شـعور 

 (.148م، ص2002داخل املجتمع )زهران،  تتم التى الثقافية واالجتماعية العمليات بتأثير واالنهيار

 في الدراسة الحالية. النفس ي املستخدمهي الدرجة التى يحصل عليها أفراد الدراسة على مقياس االغتراب التعريف اإلجرائي لالغتراب النفس ي: 
  self-esteemتقدير الذات:

ازه رغبة الفرد في أن يكون موضع تقدير وقبول من اآلخرين، وحاجته إلى التقدير واالعتراف بأهميته، فهو يحتاج إلى املدح والتشجيع عند إنج

 هاما في إشباع حاجته إلى التقدير 
ً
وذلك بتقديم الثناء والتعزيز اللفظي واملادي له لدى تحقيق أي إنجاز، فمن شأن ألي عمل، ويلعب املحيطون به دورا

  (.78م، ص2003ذلك، أن يعزز ثقته بنفسه ويرفع من رضاه عنها )الضيدان، 
 حالية.في الدراسة ال هي الدرجة التى يحصل عليها أفراد الدراسة على مقياس تقدير الذات املستخدمالتعريف االجرائي لتقدير الذات: 

 فروض الدراسة:

 يوجد ارتباط موجب دال احصائيا بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها واالغتراب النفس ي بأبعاده لدى أفراد الدراسة. .1

 يوجد ارتباط موجب دال احصائيا بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة. .2

 سيط بين االغتراب النفس ي وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة.جودة الحياة الجامعية تعتبر عامل و  .3

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة الحياة الجامعية تعزي لنوع كلية أفراد الدراسة العلمية .4

 :منهج وإجراءات الدراسة
  

ً
 دقيقا

ً
، استخدم الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا

، بحيث يؤدي ذلك إلى الوصول إلى فهم لعالقات 
ً
 وكيفيا

ً
الظاهرة مع  هذهويجمع املعلومات والبيانات عنها ويقوم بتصنيفها وتنظيمها والتعبير عنها كميا

 إلى استنتاجات تساهم في فهم الواقع وتطويره )عبيدات وآخرون، 
ً
(؛ فقام الباحث بفحص العالقة 276م، ص2007غيرها من الظواهر؛ ويؤدي أيضا

في الطالب الدراسة بين )جودة الحياة الجامعية، واالغتراب النفس ي؛ وتقدير الذات( لدى طالب الكليات اإلنسانية بجامعة امللك سعود، وتمثل مجتمع 

طالب  ( من236( من طالب كلية اآلداب؛ وعدد )441كلية التربية؛ وعدد ) ( من طالب353من عدد )املقيمين بالسكن الجامعي لجامعة امللك سعود؛ 

(، 1030)كلية اللغات والترجمة، بإجمالي 
ً
مارس وحتي 1الفترة من  خالل وطبق الباحث على العينة التى استجابات ألدوات البحث اإللكترونية في طالبا

 (.source-http://etc.ksu.edu.sa/ar/open( طالب )136م، وكانت )2018مارس 11

http://etc.ksu.edu.sa/ar/open-source
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   :عينة الدراسـة

 من طالب30عدد ) : بلغ عدد أفراد العينة االستطالعية للدراسة الحاليةعينة استطالعية 
ً
جامعة امللك سعود املمثلين ملجتمع الدراسة،  ( طالبا

 وتم اختيارهم من مجتمع الدراسة )الكليات اإلنسانية بجامعة امللك سعود( لضبط املقاييس والتأكد من حسن صياغة األسئلة وفهمها والتأكد

قدير الذات(. كما هدفت الدراسة االستطالعية من وضوح املفاهيم املستخدمة باملقايس التالية )جودة الحياة الجامعية، واالغتراب النفس ي؛ وت

   أول ثالثين استجابة على املقياس.–إلى التحقق من صدق أدوات الدراسة وثباتها، وقد اختيرت هذه العينة بطريقة عشوائية 

 هـ؛ املوافق 1439-1438( طالب من جامعة امللك سعود خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي 136: تكونت من )عينة الدراسة االساسية

 م. 2017-2018

 وكانت خصائ  عينة الدراسة كما هو موضح بالجدول التالي: 

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الكليات اإلنسانية املشاركة :(1جدول )

 

 

 

 42.6( بما نسبته )58السابق أن شارك طالب كلية اآلداب بعدد )يتضح من الجدول  
ً
%( من إجمالي أفراد عينة الدراسة، وهي أكبر نسبة مشاركة تمثيال

( 30%( من إجمالي أفراد الدراسة، وشارك طالب كلية اللغات والترجمة بعدد )35.3( بما نسبته )48من أفراد الدراسة، وشارك طالب كلية التربية بعدد )

 %( من إجمالي أفراد الدراسة، وهي أقل فئات الكليات املمثلة في مجتمع الدراسة.22.1بما نسبته )

   :أدوات الدراسـة
: مقياس االغتراب النفس ي )إعداد الباحث(:

ً
 فرعية أبعاد (5مقسمة على ) ( عبارة40وقد أعده الباحث للبيئة السعودية وتكون املقياس من ) أوال

السابقة  من العديد من الدراسات جمعت التى العناصر من كبيرة العاملي ملجموعة التحليل نتجت عن لكل ُبعد ثماني عبارات بواقع لالغتراب النفس ي

 تناولها التى االغتراب النفس ي لتحديد أبعاد النفس ي، موضوع االغتراب تناولت الدراسات التى بعض على االطالع فيها الضغوط النفسية تم حول موضوع

  في دراساتهم حثون البا
ً
م(، 2017(، نعيسة )2007(،علي )2006(، علي )2002(، موس ى)1989الجامعة مثل دراسة أبكر ) بطلبة منها ما يتعلق وخصوصا

 .ثم حدد الباحث في ضوء هذه املقاييس خمسة أبعاد ليتألف منها مقياس االغتراب النفس ي م(،2014علوان )

ل كل منها مظهًرا من وصف املقياس:  - أ ِّ
ّ
االغتراب النفس ي، ويندرج تحت كل ُبعد فقرات فرعية مظاهر اشتمل املقياس على خمسة أبعاد رئيسية ُيمث

 ( عبارة وهي: 27وكان عددها األولي )

 : شعور اإلنسان بالضعف في قدراته وإمكاناته، والفشل في تدبير أموره ومقدراته املستقبلية.Powerlessnessالعجز  .1

.Meaning lessnessغياب املعني  .2
ً

 : عدم القدرة على إدراك معني محدد للحياة، عدم رغبته في الوجود بالحياة أصال

: يشرع الفرد لنفسه الوسائل والسبل غير الشرعية إلنجاز األهداف التى يبتغيها وأن A nomie-Normlessnessغياب املعايير )األنومي(  .3

 بالغش(. تضاربت مع العرف السائد )النجاح

 : فقدان القدرة على إقامة العالقات االجتماعية مع اآلخرين.Social Isolationالعزلة االجتماعية  .4

 شعور الفرد بالرفض لنفسه وملجتمعه. Rebellion :Socialالتمرد االجتماعي  .5

ـل كـل منهـا مظهـًرا مـن وصف املقياس:  - ب ِّ
ّ
االغتـراب النفسـ ي، وينـدرج تحـت كـل ُبعـد فقـرات فرعيـة مظـاهر اشـتمل املقيـاس علـى خمسـة أبعـاد رئيسـية ُيمث

 ( عبارة وهي: 27وكان عددها األولي )

.Meaning lessnessغياب املعني  .1
ً

 : عدم القدرة على إدراك معني محدد للحياة، عدم رغبته في الوجود بالحياة أصال

ل والســبل غيــر الشــرعية إلنجــاز األهــداف التــى يبتغيهــا وأن : يشــرع الفــرد لنفســه الوســائA nomie-Normlessnessغيــاب املعــايير )األنــومي(  .2

 تضاربت مع العرف السائد )النجاح بالغش(.

 : فقدان القدرة على إقامة العالقات االجتماعية مع اآلخرين.Social Isolationالعزلة االجتماعية  .3

 شعور الفرد بالرفض لنفسه وملجتمعه. Rebellion :Socialالتمرد االجتماعي  .4
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 طريقة تصحيح املقياس:   - ج

اســتخدم املقيــاس أســلوب ليكــرت الخماســ ي حيــث يعطــى للمبحــوث فرصــه لتحديــد درجــة موافقتــه علــى البنــد مــن بــين خمســة بــدائل تتــراوح بــين )ال 

إلـى ارتفـاع مسـتوى االغتـراب ( 5إلـى أدنـى مسـتوياته، بينمـا يشـير تقـدير ) ( إلـى انخفـاض االغتـراب النفسـ ي1(، حيـث يشـير تقـدير )5إلى كثيرا جدا=1مطلقا=

 التى يتعرض لها الطالب.   النفس ي

علــى فقــرات املقيــاس، إذ تشــير  وبــذلك تســتخرج الدرجــة الكليــة التــى يحصــل عليهــا الطالــب بجمــع الــدرجات التــى تمثــل مســتويات االغتــراب النفســ ي

 عند الطالب. الدرجة املرتفعة على املقياس إلى زيادة مستوى االغتراب النفس ي

 الخصائ  السيكومترية للمقياس    - د

 الصدق:    .1

من ذوي االختصاص في مجال محكمين  8استخدم الباحث صدق املحتوى، حيث أخضع املقياس إلى اجراءات التحكيم وعرض املقياس على 

ت الصــحة النفســية، وعلــم الــنفس، وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى آرائهــم حــول مالئمــة الفقــرات تحــت األبعــاد التــى تنتمــي إليهــا، وقــد تــم تطبيــق مالحظـــا

م بحذف العبارات التى لم تصل ومقترحات السادة املحكمين حول مفردات املقياس ليتم تعديل بعض العبارات ونقل البعض االخر ألبعاد إخري أو القيا

 ( عبارة من عبارات املقياس في صورته األولية. 13( عبارة بعد حذف عدد )40%( وبذلك أصبح املقياس يحتوي على عدد )80بنسبة رضا أعلى من )

 :االتساق الداخلي والثبات 

قام الباحث بحساب التجانس الداخلي للمقياس، من خالل حسـاب معـامالت االرتبـاط بـين درجـات الطـالب علـى كـل عبـارة والدرجـة الكليـة للُبعـد           

 ( عبارة من خالل صدق املحكمين. 40التى تنتمي إليه املفردة، ملفردات املقياس البالغ عددها )

 التالي:وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول 

 (30ودرجة معامالت الثبات بعد حذف العبارة في مقياس االغتراب النفس ي  )ن= درجة معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للُبعد :(2جدول )

 العجز

Powerlessness 

 غياب املعني

Meaninglessness 

 غياب املعايير )األنومي( 

A nomie-ormlessness 

 االجتماعيةالعزلة 

Social Isolation 

 التمرد االجتماعي

Social Rebellion 

 م
معامل 

 ارتباط

معامل 

 ثبات
 م

معامل 

 ارتباط

معامل 

 ثبات
 م

معامل 

 ارتباط

معامل 

 ثبات
 م

معامل 

 ارتباط

معامل 

 ثبات
 م

معامل 

 ارتباط

معامل 

 ثبات

1 0.33* 0.59 1 0.58** 0.58 1 0.44** 0.73 1 0.36** 0.47 1 0.77** 0.61 

2 0.36* 0.57 2 0.51** 0.6 2 0.73** 0.65 2 0.41** 0.57 2 0.65** 0.66 

3 0.58** 0.52 3 0.67** 0.55 3 0.75** 0.64 3 0.53** 0.26 3 0.43** 0.72 

4 0.56** 0.52 4 0.44** 0.63 4 0.68** 0.66 4 0.43** 0.32 4 0.43** 0.72 

5 0.63** 0.49 5 0.34 0.62 5 0.58** 0.69 5 0.47** 0.33 5 0.64** 0.66 

6 0.38** 0.58 6 0.51** 0.59 6 0.72** 0.66 6 0.34 0.58 6 0.72** 0.64 

7 0.47** 0.56 7 0.59** 0.58 7 0.59** 0.68 7 0.44** 0.34 7 0.59** 0.77 

8 0.66** 0.48 8 0.47** 0.62 8 0.23 0.78 8 0.43** 0.31 8 0.36* 0.83 

 (0.01(                                          )**( داله عند مستوي )0.05داله عند مستوي ))*( 

( من ُبعد غياب املعايير 8( من ُبعد غياب املعني، وضرورة حذف العبارة رقم )5( ضرورة حذف العبارة رقم )2تبين من الجدول رقم )

االجتماعية لعدم داللتهما احصائًيا في االرتباط مابينهما وبين مجموع البعد الذي تنتميان له، وبذلك يصبح ( من ُبعد العزلة 6)األنومي(، العبارة رقم )

 ( بعد حذف املفرداتان غير املرتبطان.38عدد مفردات املقياس )

يه العبارة دالة عند مستوي داللة كما يتبين من الجدول أن باقي معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للُبعد التى تنتمي إل

(، ومما سبق يتضح أن أبعاد التجانس الداخلي ملقياس االغتراب النفس ي      لطالب جامعة 0.77( و)0.33(، وتنحصر بين درجة ارتباط )0.05إحصائية )

.
ً
 امللك سعود عالية، مما يجعلها مقبولة علميا
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  االغتراب النفس يثبات مقياس: 

( 2( للمقياس ككل بعد استبعاد درجة كل عبارة على حدة وجاءت النتائج كما بالجدول رقم )αل ثبات ألفا كرونباخ )تم حساب قيم معام

 ( للبعد ككل بُعد حذف كل عبارة بقيمة ألفا الكلية للبُعد: αعند مقارنة قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ )

 ( من بُعد العجز أكبر من قيم ألفا بعد حذف كل عبارة لذا وجب علينا حذفهم لتصبح قيمة ألفا 6، 1كانت قيمة ألفا لكل من العبارات ،)

 من )0.64الكلية للبُعد بعد االستغناء عن تلك العبارات )
ً
 ( قبل حذفهما. 0.58(، بدال

 ( من بُعد غياب املعني لتصبح قيم4قيمة ألفا للعبارة ،)( من )0.63ة ألفا الكلية للبُعد 
ً
 ( قبل حذفها.0.62(، بدال

 ( من )0.79(، من بُعد غياب املعايير )األنومي( لتصبح قيمة ألفا الكلية للبعد )8، 1قيمة ألفا لكل من العبارات 
ً
 ( قبل حذفهما.0.71(، بدال

 ( من بُعد العزلة االجتماعية لتصبح 6، 1قيمة ألفا لكل من العبارات ،)( من )0.58قيمة ألفا الكلية للبُعد 
ً
 ( قبل حذفهما.0.36(، بدال

 ( من بعد التمرد االجتماعي أكبر من قيم ألفا بعد حذف كل عبارة لذا وجب علينا حذفهم لتصبح 8، 7، 4، 3قيمة ألفا لكل من العبارات ،)

 من )0.83قيمة ألفا الكلية للبُعد بعد االستغناء عن تلك العبارات )
ً
 ( قبل حذفهما.0.70(، بدال

(، ويتوافر فيه شرط 0.89( عبارة الالئي كانت تمثالن ثقل على ثبات املقياس، أصبح ثبات مقياس االغتراب النفس ي )13وبعد حذف عدد )

 .الثبات بدرجة مقبولة عمليا في مقياس االغتراب النفس ي

( عبارة موزع على 27اب النفس ي أصبح املقياس يتكون من )( بعد حساب مؤشرات الصدق والثبات ملقياس االغتر 3ومن خالل جدول رقم )

( ال تنطبق على 1األبعاد الخمسة، ويجيب عليهم املفحوص عن طريق اختيار إجابة من بين خمسة إجابات على أسلوب ليكرت؛ وتتراوح الدرجات ما بين )

 و )
ً
 ( تنطبق على تماما.5إطالقا

باط بين اجمالي كل بُعد من األبُعاد الخمسة واجمالي مقياس االغتراب النفس ي وكانت النتيجة أن كما قام الباحث أيًضا بحساب معامالت االرت

 هناك ارتباط دال احصائًيا بينهم.

ارات غير ( ومعامالت االرتباط بين كل بُعد وإجمالي مقياس االغتراب النفس ي بعد حذف العبαعدد العبارات النهائية لدرجة معامالت ألفا كرونباخ ) :(3جدول )

 الدالة لطالب جامعة امللك سعود

 البًعد م
 معامل ارتباط البُعد

 مع اجمالي املقياس
 معامل الثبات املعدل

عدد العبارات 

 النهائية

 Powerlessness 0.58** 0.64 6 العجز 1

 Meaninglessness 0.62** 0.63 6غياب املعني  2

 A nomie-ormlessness 0.67** 0.80 6غياب املعايير )األنومي(  3

 Social Isolation 0.77** 0.58 5العزلة االجتماعية  4

 Social Rebellion 0.66** 0.83 4التمرد االجتماعي  5

 27 0.89 مقياس االغتراب النفس ي

: مقياس جودة الحياة الجامعية )إعداد الباحث(
ً
 من النابعين والهناء والسعادة وقد أعده الباحث للبيئة السعودية لقياس شعور الفرد بالرضا :ثانيا

تقبله لها  سبق قد حياته الجامعية لثراء البيئة ورقي الخدمات التى تقدم له في املجاالت الصحية واالجتماعية والتعليمية والنفسية التى عن رضاه

  ملواجهة االغتراب النفس ي، وتدعيم تقدير الذات.اآلخرين  مع التوافق اإليجابى أجل وأقتناعه بتلك املميزات اإليجابية بالبيئة الجامعية من

 التى العناصر من كبيرة الحياة؛ ونتجت تلك العبارات عن التحليل العاملي ملجموعة قام الباحث بمراجعة العديد من املقاييس للرضا عن  

 م(.2012م(؛ األعسر )2008م(؛ أحمد )2006) وكاظم م(؛ منس ي1998حول املوضوع مثل: مقياس الدسوقي ) السابقة من العديد من املقاييس جمعت

تغطى جوانب جودة الحياة الجامعية من الرغبة في )جودة الصحة  فرعية أبعاد (3مقسمة على ) ( عبارة19تكون املقياس من )وصف املقياس:  - أ

 الجامعية(.النفسية( والرضا عن بذل املجهود في )جودة إدارة الوقت( واملثابرة في مواجهة )جودة الدراسة 

 طريقة تصحيح املقياس: - ب

استخدم املقياس أسلوب ليكرت الخماس ي حيث يعطى للمبحوث فرصه لتحديد درجة موافقته على البند من بين خمسة بدائل تتراوح بين )ال 

( فيتم تصحيحها في 16،  11، 5بنود املقياس التى أعدت في اتجاه ارتفاع جودة الحياة باستثناء العبارات ارقام )(، ل5الى كثيرا جدا=1مطلقا=

حساس االتجاه العكس ي. وتشير الدرجة املرتفعة على املقياس الى االحساس العالي بجودة الحياة الجامعية، بينما تشير الدرجة املنخفضة الى اال 

 املنخفض بجودة الحياة الجامعية.

 الخصائ  السيكومترية للمقياس  - ج
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 الصدق:    .1

من ذوي االختصاص في مجال محكمين  8استخدم الباحث صدق املحتوى، حيث أخضع املقياس إلى اجراءات التحكيم وعرض املقياس على 

ت الصحة النفسية، وعلم النفس، وذلك من أجل الحصول على آرائهم حول مالئمة الفقرات تحت األبعاد التى تنتمي إليها، وقد تم تطبيق مالحظا

املحكمين حول مفردات املقياس ليتم تعديل بعض العبارات ونقل البعض االخر ألبعاد اخري أو القيام بحذف العبارات التى لم  ومقترحات السادة

( عبارة من عبارات املقياس في صورته 11( عبارة بعد حذف عدد )19%( وبذلك أصبح املقياس يحتوي على عدد )80تحظي بنسبة رضا أعلى من )

 األولية. 

  الداخلي والثبات:االتساق 

لتى قام الباحث بحساب التجانس الداخلي للمقياس، من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجات الطالب على كل عبارة والدرجة الكلية للُبعد ا          

 ( عبارة من خالل صدق املحكمين. 19تنتمي إليه املفردة، ملفردات املقياس البالغ عددها )

 هو موضح بالجدول التالي: وجاءت النتائج كما

 (30ألبعاد مقياس جودة الحياة الجامعية لدى أعضاء هيئة التدريس )ن= درجة معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  :(4جدول )

 جودة الصحة النفسية جودة إدارة الوقت الجامعية جودة الدراسة

 معامل ارتباط م
معامل 

 ثبات
 معامل ارتباط م

معامل 

 ثبات
 معامل ارتباط م

معامل 

 ثبات

1 0.51** 0.53 7 0.76** 0.67 14 0.47** 0.67 

2 0.70** 0.45 8 0.65** 0.70 15 0.56** 0.65 

3 0.78** 0.49 9 0.61** 0.71 16 0.80** 0.55 

4 0.65** 0.50 10 0.67** 0.70 17 0.72** 0.60 

5 0.51** 0.53 11 0.60** 0.72 18 0.69** 0.61 

6 0.11 0.76 12 0.63** 0.71 19 0.40** 0.80 

جودة الدراسة معامل ثبات بُعد 

 (0.55الجامعية )

13 0.47** 0.78 
الصحة النفسية  معامل ثبات بُعد جودة

 (0.74)معامل ثبات إدارة الوقت  (0.68)

 (0.01)**( داله عند مستوي )                                                                    

( من ُبعد جودة الدراسة الجامعية، لعدم داللتها احصائًيا في االرتباط مابينها وبين مجموع البعد 6( ضرورة حذف العبارة رقم )4تبين من الجدول رقم )

 ( بعد حذف املفردات غير املرتبطة.18التى تنتمي له، وبذلك يصبح عدد مفردات املقياس )

ية من الجدول أن باقي معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للُبعد التى تنتمي إليه العبارة دالة عند مستوي داللة إحصائ كما يتبين

مللك لطالب جامعة ا (، ومما سبق يتضح أن أبعاد التجانس الداخلي ملقياس جودة الحياة الجامعية0.80( و)0.40(، وتنحصر بين درجة ارتباط )0.01)

.
ً
 سعود عالية، مما يجعلها مقبولة علميا

  جودة الحياة الجامعيةثبات مقياس: 

 تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة )أول ثالثين 30قام الباحث بحساب الثبات على العينة االستطالعية املكونة من )
ً
( طالبا

( αعليهم الباحث املقياس للتحقق من ثباته. فتم حساب قيم معامل ثبات ألفا كرونباخ )استجابة على التطبيق اإللكتروني الدوات الدراسة( وطبق 

( للبعد αللمقياس ككل بعد استبعاد درجة كل عبارة على حدة وجاءت النتائج كما بالجدول السابق. وعند مقارنة قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ )

 د:ككل بعد حذف كل عبارة بقيمة ألفا الكلية للبعُ 

 ( من بُعد جودة الدراسة الجامعية أكبر من قيم ألفا بعد حذف كل عبارة لذا وجب علينا حذفها لتصبح قيمة 6كانت قيمة ألفا للعبارة رقم ،)

 من )0.76ألفا الكلية للبُعد بعد االستغناء عن تلك العبارة )
ً
 ( قبل حذفها.0.55(، بدال

 ( من بُعد جودة إد13قيمة ألفا للعبارة رقم ،)( من )0.78ارة الوقت لتصبح قيمة ألفا الكلية للبُعد 
ً
 ( قبل حذفها.0.74(، بدال

 ( من )0.80(، من بُعد جودة الصحة النفسية لتصبح قيمة ألفا الكلية للبعد )19قيمة ألفا للعبارة رقم 
ً
 ( قبل حذفها.0.68(، بدال
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ح يتوافر شرط الثبات بدرجة مقبولة عمليا في مقياس جودة الحياة وبعد حذف عدد الثالث عبارات التى كانت تمثل ثقل على املقياس، أصب

 .الجامعية

( عبارة موزع على 16بعد حساب مؤشرات الصدق والثبات ملقياس جودة الحياة الجامعية بالجدول السابق أصبح املقياس يتكون من )

 و)1جابات على أسلوب ليكرت؛ وتتراوح الدرجات ما بين )األبعاد الثالثة، ويجيب عليهم املفحوص عن طريق اختيار إجابة من بين خمسة إ
ً
( 5( ال مطلقا

 وكثيًرا جًدا.

كما قام الباحث أيًضا بحساب معامالت االرتباط بين اجمالي كل بُعد من األبُعاد الثالثة واجمالي مقياس جودة الحياة الجامعية وكانت 

 النتيجة أن هناك ارتباط دال احصائًيا بينهم.

 ومعامالت االرتباط بين كل بُعد وإجمالي مقياس جودة الحياة الجامعية ألفراد الدراسة (αعدد العبارات النهائية لدرجة معامالت ألفا كرونباخ ) :(5جدول )

 البًعد م
 معامل ارتباط البُعد

 مع اجمالي املقياس
 معامل ثبات

عدد العبارات 

 النهائية

 5 0.76 **0.55 الجامعية جودة الدراسة 1

 6 0.78 **0.78 جودة إدارة الوقت 2

 5 0.80 **0.75 جودة الصحة النفسية 3

 16 0.81 مقياس جودة الحياة الجامعية

 (0.01)**( داله عند مستوي )                                                                    

: مقياس تقدير الذات )إعداد الباحث( 
ً
 ذاته إلى الفرد ينظر أن بمعنى نفسه إلى اإليجابية وقد أعده الباحث للبيئة السعودية لقياس نظرة الفرد :ثالثا

فقام الباحث بمراجعة  الخبرات الجديدة. لتقبل واستعداده وجدارته بكفاءته الفرد إحساس كافية وتتضمن بدرجة بالنفس، الثقة تتضمن نظرة

 من العديد من املقاييس جمعت التى من العناصر كبيرة العاملي ملجموعة التحليل ونتجت تلك العبارات عنالعديد من املقاييس لتقدير الذات؛ 

 م(.2011م(؛ حسين وعبد )2007م(؛ جعفر )2007حول املوضوع، مثل دراسة عثمان ) السابقة

  تغطى جوانب تقدير الذات عند طالب الجامعة. ( عبارة15تكون من )وصف املقياس:  - أ

استخدم املقياس أسلوب ليكرت الخماس ي حيث يعطى للمبحوث فرصه لتحديد درجة موافقته على البند من بين  صحيح املقياس:طريقة ت  - ب

 خمسة بدائل تتراوح بين )
ً
  = ا،ال تنطبق على أبدا

ً
إلى أدنى مستوياته،  ( إلى انخفاض تقدير الذات1، حيث يشير تقدير )(5= وتنطبق على تماما

 لدى الطالب.   ( إلى ارتفاع مستوى تقدير الذات5) بينما يشير تقدير

على فقرات املقياس، وتشير الدرجة  وبذلك تستخرج الدرجة الكلية التى يحصل عليها الطالب بجمع الدرجات التى تمثل مستويات تقدير الذات

 الطالب. املرتفعة على املقياس إلى زيادة مستوى تقدير الذات عند

 

 الخصائ  السيكومترية للمقياس   -ج

 الصدق:    .1

من ذوي االختصاص في مجال محكمين  8استخدم الباحث صدق املحتوى، حيث أخضع املقياس إلى اجراءات التحكيم وعرض املقياس على 

ل الصحة النفسية، وعلم النفس، وذلك من أجل الحصول على آرائهم حول مالئمة الفقرات، وقد تم تطبيق مالحظات ومقترحات السادة املحكمين حو 

%( وبذلك أصبح املقياس يحتوي 80مفردات املقياس ليتم تعديل بعض العبارات أو القيام بحذف العبارة التى كانت نسبة رضا املحكمين عنها أقل من )

 ( عبارة من عبارات املقياس في صورته األولية. 12( عبارة بعد حذف عدد )15على عدد )

 :االتساق الداخلي والثبات 

ية للُبعد التى قام الباحث بحساب التجانس الداخلي للمقياس، من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجات الطالب على كل عبارة والدرجة الكل          

 ( عبارة من خالل صدق املحكمين. 15تنتمي إليه املفردة، ملفردات املقياس البالغ عددها )

 وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي:
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 (30)ن=ألبعاد مقياس تقدير الذات لدى أعضاء هيئة التدريس  درجة معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية :(6جدول )

 م
معامل 

 ارتباط

معامل 

 ثبات
 م

معامل 

 ارتباط

معامل 

 ثبات
 م

معامل 

 ارتباط

معامل 

 ثبات

1 0.49** 0.80 6 0.61** 0.78 11 0.67** 0.78 

2 0.43** 0.80 7 0.62** 0.78 12 0.67** 0.78 

3 0.52** 0.79 8 0.63** 0.78 13 0.40** 0.80 

4 0.38** 0.81 9 0.63** 0.78 14 0.31* 0.80 

5 0.65** 0.78 10 0.53** 0.79 15 0.15 0.85 

 0.83 معامل ثبات مقياس تقدير الذات

 (0.01)**( داله عند مستوي )                                                                    

 في 15تبين من الجدول السابق ضرورة حذف العبارة رقم )
ً
االرتباط مابينها وبين مجموع املقياس، وبذلك يصبح عدد مفردات املقياس ( غير دالة احصائيا

ألفـراد الدراسـة عاليـة، ممــا  ( بعـد حـذف العبـارة غيـر املرتبطـة، وأن بـاقي معـامالت االرتبـاط بـين درجـة كـل عبـارة والدرجـة الكليـة ملقيـاس تقـدير الـذات14)

.
ً
 يجعلها مقبولة علميا

  تقدير الذاتثبات مقياس: 
 التى تم اختيارهما بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة )أول 30الباحث بحساب الثبات على العينة االستطالعية املكونة من )قام 

ً
( طالبا

( αخ )ثالثين استجابة على التطبيق اإللكتروني ألدوات الدراسة( وطبق عليهما املقياس للتحقق من ثباته فتم حساب قيم معامل ثبات ألفا كرونبا

( بعد حذف α( عند مقارنة قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ )6ياس ككل بعد استبعاد درجة كل عبارة على حدة وجاءت النتائج كما بالجدول رقم )للمق

 كل عبارة بقيمة ألفا الكلية للمقياس: 

 ( أكبر من قيم ألفا بعد حذف كل عبارة لذا وجب علينا حذفها لت15كانت قيمة ألفا للعبارة رقم ،)بعد  صبح قيمة ألفا الكلية للمقياس

 من )0.85االستغناء عن تلك العبارة )
ً
( قبل حذفها؛ النها كانت تمثل ثقل على املقياس، أصبح يتوافر شرط الثبات بدرجة مقبولة 0.83(، بدال

 .عمليا في مقياس تقدير الذات

( عبارة، ويجيب عليها املفحوص عن طريق 14املقياس يتكون من ) أصبح والخالصة أنه بعد حساب مؤشرات الصدق والثبات ملقياس تقدير الذات

 اختيار إجابة من بين خمسة إجابات على أسلوب ليكرت.

 :عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها
: نتائج الفرض األول:

ً
  أوال

بأبعادها واالغتراب النفس ي بأبعاده لدى أفراد ن  الفرض األول على أنه: يوجد ارتباط موجب دال احصائيا بين جودة الحياة الجامعية 

 .الدراسة

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام معامل االرتباط بطريقة بيرسون ما بين درجات الطالب على مقياس جودة الحياة الجامعية 

م على مقياس االغتراب النفس ي بأبعاد املقياس الخمسة وهم: الجامعية، جودة إدارة الوقت، جودة الصحة النفسية(، ودرجاته بأبعاده )جودة الدراسة

راسة على عبارات ًبعد )العجز، غياب املعني، غياب املعايير )األنومي(، العزلة االجتماعية، التمرد االجتماعي(؛ ومن خالل جوانب االستجابات ألفراد الد

 أفراد الدراسة، وبعد املعالجة االحصائية أسفرت عن النتائج التالية:   كل من مقياس جودة الحياة الجامعية؛ ومقياس االغتراب النفس ي لدى
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 مصفوفة معامالت االرتباط بين مقياس جودة الحياة بأبعادها ومقياس االغتراب النفس ي بأبعاده :(7جدول )

 املقاييس وابعادها
غياب 

 املعني

غياب املعايير 

 األنومي

العزلة 

 االجتماعية

التمرد 

 االجتماعي

مقياس 

االغتراب 

 النفس ي

مقياس جودة 

 الحياة الجامعية
 إدارة الوقت الدراسة

الصحة 

 النفسية

 0.10 0.16 0.10 *0.18 **0.71 *0.17 **0.47 **0.34 **0.49 العجز

 *0.18 0.08 0.03 0.13 **0.69 *0.15 **0.43 **0.36 1 غياب املعني

غياب املعايير 

 األنومي
 1 0.49** 0.26** 0.75** 0.17* 0.09 0.10 0.16 

 0.12 *0.24 0.09 *0.22 **0.80 **0.34 1   العزلة االجتماعية

 0.10 0.12 **0.34 **0.28 **0.51 1    التمرد االجتماعي

مقياس االغتراب 

 النفس ي
    1 0.27** 0.17* 0.20* 0.19* 

جودة  مقياس 

 الحياة 
     1 0.77** 0.74** 0.66** 

 جودة الدراسة

 الجامعية
      1 0.23** 0.23* 

 **0.33 1        جودة إدارة الوقت

 (0.01(                                   )**( داله عند مستوي )0.05)*( داله عند مستوي )

  بأبعادها واالغتراب النفس ي ومن الجدول السابق يتضح تحقق الفرض األول "توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين جودة الحياة الجامعية

 (.0.01( دال احصائيا عند مستوى داللة )0.27بأبعاده لدى أفراد الدراسة" جزئًيا: حيث كانت عالقة االرتباط بينهم موجبة بمعامل ارتباط )

 (.0.05مستوى داللة )جودة الحياة الجامعية عند  توجد عالقة ارتباط دالة احصائًيا بين مقياس االغتراب النفس ي مع كل أبعاد مقياس 

  وى توجد عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بين مقياس جودة الحياة الجامعية وبين كل أبعاد مقياس االغتراب النفس ي لدى أفراد الدراسة، عند مست

اس جودة الحياة الجامعية (؛ ما عاد ُبعد غياب املعني من مقياس االغتراب النفس ي، فال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بين مقي0.05داللة )

 وبينه لدى أفراد الدراسة.

م( التى أفادت أن التعليم يسهم في تعميق الشعور باالغتراب النفس ي حيث يدفع الكثير من الطالب الى 2014وهذا يتفق مع دراسة علوان )

للجوء الى تناول السكائر والخمر واالعتقاد بالخرافة دوائر التسلط كالضياع والعزله ويواجه الطالب الكثير من الصراعات النفسية وشرود الذهن وا

 على أن
ً
الفرد او الطالب، كما يؤثران على العملية التربوية  ضياع يؤديان الى املعنى العجز وغياب وتبني عالقات سطحية مع االخرين؛ كما أكدت أيضا

 .ومستقبل الجيل الجديد

 ثاني
ً
 : نتائج الفرض الثاني:ا

 على أنه: يوجد ارتباط موجب دال احصائيا بين جودة الحياة الجامعية بأبعادها وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة.ين  الفرض الثاني 

 راسةوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام معامل االرتباط بطريقة بيرسون ما بين مقياس جودة الحياة الجامعية بأبعاده )جودة الد

الستجابات أفراد الدراسة على عبارات كل  تقدير الذاتوجوانب درجات الطالب على مقياس ؛ لوقت، جودة الصحة النفسية(الجامعية، جودة إدارة ا

؛ ودرجات الطالب على مقياس جودة الحياة الجامعية وأبعاده لدى أفراد الدراسة واسفرت املعالجة االحصائية عن النتائج كما تقدير الذاتمن مقياس 

 يوضحها الجدول التالي:  
 بأبعادها ومقياس تقدير الذات جودة الحياةمعامالت االرتباط بين مقياس  :(8جدول )

 املقاييس وابعادها
مقياس جودة الحياة 

 الجامعية

جودة الدراسة 

 الجامعية
 إدارة الوقت 

الصحة 

 النفسية

 **0.49 **0.46 0.06 **0.47 مقياس تقدير الذات

 (0.01(                          )**( داله عند مستوي )0.05)*( داله عند مستوي )                          

السـابق "يوجـد ارتبـاط موجـب دال احصـائيا بــين تقـدير الـذات وجـودة الحيـاة الجامعيـة بأبعادهــا أتضـح تحقـق الفـرض الثـاني جزئًيـا مـن نتــائج الجـدول 

 لدى أفراد الدراسة" حيث كشفت النتائج:

 ( عند مستوى 0.47أنه توجد عالقة ارتباط موجبة دالة احصائًيا بين مقياس جودة الحياة الجامعية ومقياس تقدير الذات بمعامل ارتباط )

 (.0.01)داللة 
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 الصحة النفسية( مقياس  كما توجد عالقة ارتباط دالة احصائًيا بين مقياس تقدير الذات مع كل من ُبعد )جودة إدارة الوقت(، وُبعد )جودة

 (.0.01جودة الحياة الجامعية عند مستوى داللة )

 الحياة الجامعية. جودةمقياس لجامعية( من توجد عالقة ارتباط غير دالة احصائًيا بين مقياس تقدير الذات وبعد )جودة الدراسة ا 

التى هدفت دراسة  م(2014وهذا يعني أن كلما زادت جودة الحياة الجامعية زاد تقدير الطالب لذاتهم، وهذا يختلف عن نتيجة دراسة أدم والجاجان )

دمشق(، وكشفت  بجامعة التربية كلية في النفس وعلم النفس ي اإلرشاد قسمي طلبة من عينة على ميدانية الذات )دراسة بتقدير وعالقتها الحياة جودة

 نتائجها عن أن الفروق بينهم فروق غير دالة إحصائية.

 
ً
  : نتائج الفرض الثالث:ثالثا

 .ين  الفرض الثالث على أنه: جودة الحياة الجامعية تعتبر عامل وسيط بين االغتراب النفس ي وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة

 Maximum Likelihoodبطريقة األرجحية العظمى )(  (Path Analisisمن صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء تحليل املساروللتحقق 

Estimation كمتغير وسيط، وتم بناء نموذج سببي بناء على األساس النظري االغتراب النفس ي وتقدير الذاتعلى جودة الحياة الجامعية ( ملعرفة تأثير ،

 اذج والدراسات ذات الصلة واستخدم الباحث النموذج السببي.واستقراء النم

 واعتمد الباحث على عدد من املؤشرات اإلحصائية لبناء النموذج السببي كما يظهرها الجدول التالي: 

 (136املؤشرات اإلحصائية املستخدمة لخلحكم على مدى مطابقة النموذج املقترح لبيانات الدراسة الحالية )ن = :(9جدول)
 قيمة املؤشر املؤشر اإلحصائي 

 Chi_Square 11.7اختبار  1

 Gfi 0.69) مؤشر حسن املطابقة ) 2

 0.94 (AGFi) مؤشر حسن املطابقة املصحح 3

(، وهي قيمة غير دالة 11.7من أجل التحقق من حسن املطابقة النموذج استخدم الباحث مؤشرات املطابقة مثل )كاي تربيع( وبلغت )

؛ 
ً
 لهذا املؤشر، ومؤشر )حسن املطابقة( وبلغت )احصائيا

ً
(، ومؤشرات )حسن املطابقة 0.69مما يعطي مؤشر بقبول النموذج ككونه مالئم وفقا

 على أن النموذج مالئم.0.94) املصحح(
ً
 ( وهي قيمة تقترب من الواحد الصحيح مما يعطي مؤشرا قويا

الثالث على أنه يمكن بناء نموذج سببي ملتغيرات الدراسة "جودة الحياة الجامعية تعتبر عامل  ومن نتائج املؤشرات السابقة تتحق صحة الفرض

 .بناء النموذج السببيوسيط بين االغتراب النفس ي وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة" في ضوء نتائج قيم مؤشرات إمكانية 

 (136مخلخ  نتائج تحليل املسار )ن= :(10جدول )

 ملتغير املؤثراملتغير املتأثر ا
 االغتراب النفس ي جودة الحياة الجامعية

 قيمة )ت( Sig التاثير قيمة )ت( Sig التاثير

 0.03 2.3 0.21  جودة الحياة الجامعية

 0.13 1.5 0.14 0.000 6.5 0.49 تقدير الذات

كلما  جودة الحياة الجامعيةوهذا يدل على أنه كلما ازدادت  االغتراب النفس يلها عالقة مباشرة سلبية مع  جودة الحياة الجامعيةوالنتائج توضح ان 

 على  جودة الحياة الجامعيةفيقل بزيادتها، وكذلك وجد ان  االغتراب النفس يساعد ذلك بالتغلب على 
ً
تقدير الذات، فكلما زادت أدت إلى تؤثر إيجابيا

 بين  حياة الجامعيةجودة ال. وقد تبين أن مساعدة الطالب في رفع تقديرهم الشخص ي لذواتهم
ً
 وسيطا

ً
، ويرجع االغتراب النفس يو  تقدير الذاتلعبت دورا

االغتراب تساعد في زيادة اإلهتمام التى يحصل عليه الطالب الجامعي لذا تزيد من قدرته على مواجهة  جودة الحياة الجامعيةالباحث سبب ذلك إلى أن 

 على مواجهة مشاكله وحلها بتقدالنفس ي
ً
 وهادئ النفس، ، ويصبح قادرا

ً
ير ذاتى وثقة أقوي بالنفس، وأكثر قابلية للعمل واإلنتاج، وتجعله يعيش مطمئنا

 في املجتمع، ويزيد من رغبته في الحياة. 
ً
 فعاال

ً
، كما تساعده على أن يكون شخصا

ً
 صاحب شخصية متزنه انفعاليا

 

 

 

 

 

 



 وائل السيد حامد                                                           جودة احلياة اجلامعية كعامل وسيط بني االغرتاب النفسي وتقدير الذات لدى طالب جامعة امللك سعود 

 2019 -2، العدد5املجلد -التربوية والنفسيةاملجلة الدولية للدراسات 
155 

 

 

 

 

 

 

 

 متغيرات الدراسةشكل املسار التخطيطي للنموذج السببي للعالقة بين  

 

 :
ً
 : نتائج الفرض الرابعرابعا

 ين  الفرض الثالث على أنه: توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة الحياة الجامعية تعزي لنوع كلية أفراد الدراسة العلمية؟

 إلــى اخــتالف م
ً
تغيــر نــوع كليــتهم العلميــة )كليــة التربيــة / كليــة للتعـرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي إجابــات أفــراد الدراســة طبقــا

( لتوضـيح داللـة الفـروق فـي إجابـات أفـراد الدراسـة One Way ANOVAاآلداب / كلية اللغات والترجمـة( اسـتخدم الباحـث "تحليـل التبـاين األحـادي" )

 إلى اختالف املتغير، وجاءت النتائج كالتالي:
ً
 طبقا

 إلى اختالف طبيعة الكلية العلمية :(11جدول ) 
ً
 (One Way ANOVA" )باستخدام اختبار "تحليل التباين األحادي نتائج الفروق في إجابات أفراد الدراسة طبقا

  فأقل 0.05* دالة عند مستوى 

 

 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مربعاتمجموع  مصدر التباين املتغير م

 جودة الدراسة الجامعية 1

 47.257 2 94.514 بين املجموعات

 19.334 133 2571.42 داخل املجموعات 0.091 2.444

  135 2665.934 املجموع

 جودة إدارة الوقت 2

 23.444 2 46.888 بين املجموعات

 15.737 133 2092.987 داخل املجموعات 0.229 1.490

  135 2139.875 املجموع

 جودة الصحة النفسية 

 3.896 2 7.792 بين املجموعات

 15.085 133 2006.326 داخل املجموعات 0.773 0.258

  135 2014.118 املجموع

 مقياس  جودة الحياة 3

 108.902 2 217.803 بين املجموعات

 71.621 133 9525.579 داخل املجموعات 0.222 1.521

  135 9743.382 املجموع
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جودة الحياة الجامعية عدم تحقق الفرض الرابع فيتضح من النتائج املوضحة أعاله أنه توجد فروق غير ذات داللة إحصائية، في كل من 

 طبيعة نوع كليتهم العلمية )كلية التربية / كلية اآلداب / كلية اللغات والترجمة(.وأبعادها، عند أفراد الدراسة تعزو ملتغير 

 أو أبعادها الثالثة.  جودة حياة الطالب الجامعية الكلية التى يدرس بها الطالب ال تؤثر على  وذلك يكشف أن طبيعة

 :املراجــع
 التربية كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة السعودية، العربية البنات باململكة كليات طالبات لدى االغتراب م( ظاهرة1989) ،أبكر، سميرة حسن .1

 السعودية. للبنات، جدة،

 .املصرية األنجلو القاهرة: مكتبة .العاملية منظمة الصحة إعداد املختصرة، الصورة :الحياة جودة مقياس م(2008) ،إسماعيل أحمد، بشرى  .2
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االجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة كلية التربية الرياضية جامعة كربالء، مجلة م( التوافق النفس ي 2011) ،حسين، علي؛ وعبد، اليمة .5

 (.193-177(، )3)11القادسية لعلوم التربية الرياضية، 

 الجامعة، )رسالة لطالب االغتراب لتصحيح معتقدات انفعالي عقالني نفس ي صحة ارشاد برنامج م( فاعلية2002) ،زهران، سناء عبد السالم .6

 .دمياط جامعة املنصورة، منشورة(، غير دكتوراه

م( تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة نايف العربية للعلوم 2003) ،الضيدان، الحميدي محمد .7

 األمنية. 

ت األوكرانية وعالقته ببعض املتغيرات، مجلة األستاذ، الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعا لدى النفس ي م( االغتراب2015) ،إيمان الطائي، .8

 (.280-253(، )215جامعة بغداد، )

 ، الرياض: دار أسامة.5: مفهومه، أدواته، أساليبه. ط( البحث العلمي2007)،عبيدات، ذوقان؛ وعدس، عبد الرحمن؛ وعبد الخالق، كايد .9

م( االكتئاب وعالقته بتقدير الذات ومعنى الحياة لدى الشباب، رسالة ماجستير منشورة، جامعة عين شمس، كلية 2007) ،عثمان، محمد سعد .10

 التربية، مصر. 

 .400-389، ص ص 17مجلة كلية التربية األساسية، جامعة بابل، عم( االغتراب النفس ي لدى طلبة الجامعة، 2014) ،علوان، رشا محمد .11

دمشق، ص ص  ،1، ع24دمشق، مج  جامعة مجلة املصرية، بعض الجامعات في السوريين الطلبة لدى االغتراب مظاهر م(2008) ،بشرى  علي، .12

78-105. 
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Quality of University Life as a Mediator between Psychological Alienation 

and Self-Esteem among Students of King Saud University 
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 Professor of Mental Health Assistant- Common First Year- King Saud University- KSA 
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Abstract: The study aimed to identify the quality of university life as a mediator between psychological 
alienation and self-esteem among KSU students. A sample of (136) students (13%) of the study population 

responded to the study tools. The researcher used the descriptive analytical method. He prepared a measure for 

(quality of university life, psychological alienation, self-esteem). 
The results showed that there is a statistically significant correlation between the quality of life of the 

university and the measure of psychological alienation and its dimensions without the absence of the 

concerned individuals in the study. There is also a statistically significant correlation between the self-

assessment scale and the quality of life and dimensions of the university, , And also found that there is a 
positive relationship between the quality of university life and self-esteem, and the existence of a positive 

relationship between the quality of university life and psychological alienation, and that the quality of 

university life has a role of mediator between self-esteem and psychological alienation, and finally there are 
differences See statistically significant in the quality of university life among members of the study attributed 

to the type of scientific college. 

And recommended the establishment of a program of rehabilitation for expatriate students in the 
university to increase their self-esteem and reduce their sense of psychological alienation, and pointed to the 

need to adopt the Deanship of Skills Development for a series of training courses aimed at improving the 

quality of life for university students. 

Keywords: quality of university life, psychological alienation, self-esteem. 
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على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية  االجتماعيمدى تأثير وسائل التواصل 

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

 محمد أحمد أحمد فتحي زغاري 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -البرامج التحضيريةعمادة  -أستاذ مساعد املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية

dr_design2010@yahoo.com 

  املخلخ :
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد مدى تأثير وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة 

هذا الهدف قام الباحث بتحديد مفهوم التلوث اللغوي، وتصنيفاته، وأسبابه، وكذلك وسائل اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم، ولتحقيق 

( محاور هي التلوث اللغوي بشكل عام، والتلوث الهجيني، والتلوث 8التواصل االجتماعي وعالقتها بالتلوث اللغوي، وقام الباحث ببناء استبانة تضمنت )

( طالب 167بي، والتلوث الداللي ، والتلوث اإلمالئي، والتلوث العامي، ثم قام الباحث بتطبيق االستبانة على )الصوتي، والتلوث الصرفي، والتلوث التركي

اعي بشكل من طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيرا لوسائل التواصل االجتم

 وي لدى عينة الدراسة.جزئي على التلوث اللغ

 .طالب عمادة البرامج التحضيرية، وسائل التواصل االجتماعي ،التلوث اللغوي  الكلمات املفتاحية:

 املقدمة: 
ا ف حياة الفرد واملجتمع وضرورة من ضرورات الحياة االجتماعية، وتتضمن اللغة العربية أربعة فنون لغوية:  يتعد اللغة جزًءا أساسيًّ

الستماع، أما االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، ويعد االستماع أول هذه الفنون اللغوية ممارسة، بينما يعد التحدث نوع من أنواع االستجابة ل

د الكتساب املعارف والوقوف على فكر اآلخرين، ويأتي فن الكتابة متأخًرا بحسب ترتيبه بين بقية الفنون؛ استجابة وتطبيًقا وسيلة الفر  يالقراءة فه

 للفنون السابقة.
الوظيفية التواصلية، فالتواصل ال يتم بين أفراد املجتمع إال من خالل  يوتشتمل اللغة على وظائف عديدة لعل أهمها وأبرزها بل وأقدمها ه

 اللغة فعن طريقها يعبر اإلنسان عن أفكاره ومشاعره واتجاهاته ومتطلباته سواء باللغة املنطوقة أو املكتوبة.

لتواصل االجتماعي ال يقل أهمية عن الوسائل وما وصل إليه اإلعالم من تطور بعد ظهور الشبكة العنكبوتية وما أتاحته من خدمات عبر مواقع ا

وقت يشاءون، كما إنها تقدم معلومات في مناحي  ياإلعالمية التقليدية، حيث قربت املسافات وجعلت العالم قرية كونية صغيرة يلتقي عبرها الناس في أ

 (12، 2014الحياة املختلفة؛ كتابة ونطًقا وسمًعا وصورة في آن واحد )عوفي، 

قع التواصل االجتماعي الركيزة األساسية لإلعالم الجديد أو البديل، فهي تتيح لألفراد أو الجماعات التواصل فيما بينهم عبر الفضاء وتعد موا

 االفتراض ي، وقد مكنت هذه املواقع متصفحيها من مشاركة امللفات، والصور، وتبادل مقاطع الفيديو، وهيأت ملستخدميها فرص إنشاء املدونات

قع ونية وإجراء املحادثات الفورية وإرسال الرسائل، وتصدرت الشبكات االجتماعية هذه ثالثة مواقع هامة و رئيسة هي: الفيسبوك و تويتر ومو اإللكتر

قرني وآخرون، لتنامي وتطور هذه املواقع االجتماعية؛ فقد أقبل عليها ما يزيد عن ثلثي مستخدمي شبكه االنترنت.  ) ال ةاليوتيوب ونتيج  مقاطع الفيديو 

2015 ،211) 

خرى، وتتميز اللغة العربية بقدرتها الفائقة على االشتقاق وتوليد املعاني، واأللفاظ، وقدرتها على التعريب، واحتواء األلفاظ من اللغات األ 

 (866، 2010وسالسة )متولي، بجانب غزارة صياغتها، وكثرة أوزانها، وهذه السعة من األوزان والتراكيب أكسبتها القدرة على التعبير بوضوح 

ض املنتديات ومع هذه القدرة الفائقة التي تتميز بها اللغة العربية، إال إنه ظهرت العديد من التحديات التي تقف أمامها لعل أبرزها ما يوجد في بع

وتداولها في كثير من املنتديات بعيًدا عن اللغة  والصحف واملجالت اإللكترونية من وجود أخطاء إمالئية ونحوية ولفظية يضاف إليها التعبير عن األفكار

حافظة على العربية الفصحى باستخدام اللهجات بصفة أساسية سواء في املجاالت األدبية أو غيرها من املجاالت مما يشكل عائًقا أمام األجيال في امل

 (174، 2014اللغة العربية  ) على، 
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تي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل االجتماعي، وتتمثل هذه الظاهرة في: استخدام وتعد ظاهرة التلوث اللغوي من الظواهر ال   

صاحبته أثار الكلمات األجنبية على حساب اللغة العربية، وكذلك استخدام مزيج بين اللغة العامية واألرقام الالتينية والرموز نتج عنه لغة ملوثة، و 

وبذلك أصبحت تمثل أحد أوجه الغزو الثقافي فالغرب متفوق على دول العالم العربي في الصناعة ، و بذلك  ضارة على االستخدام السليم للغة العربية،

ة في ظل هو مصدرا للتكنولوجيا ، والدول العربية تستورد هذه التكنولوجيا وما تحمله من  ثقافات وافدة مما زاد من حالة ضعف اللغة العربية خاص

غة العربية، أو بسبب عدم مواكبة اللغة العربية للغات األجنبية األخرى وتطورها، حتى أصبح الفرق كبيًرا بين اللغة العربية عدم انتباه املسؤولين عن الل

لسهولة واللغات األجنبية مثل اإلنجليزية؛ فنجد الكثير يستخدمون املصطلحات األجنبية مما يدل على عدم وجود ما يقابلها في اللغة العربية أو 

 م لتكون أكثر عملية من لغة القرآن الكريم كما يزعمون .  االستخدا

وراء لقمة العيش واالهتمام بتوفير االحتياجات املادية  ي( أن من أهم أسباب التلوث اللغوي: انشغال األهل في السع2014) يويرى السالمون

جسدًيا دون االهتمام بتنميته عقلًيا وروحًيا ، واختالف شكل األسرة لألبناء دون تسليحهم بذخيرة من القيم اإلسالمية ، واهتمام األم بتنمية الطفل 

تاب يحتل مكانة هامة من  20واملدرسة واملجتمع عن املاض ي حيث كانت األم متفرغة ألبنائها، وتالميذ الفصل الواحد ال يزيدون عن  طالًبا، كما كان الكِّ

املطربون الشعبيون بما تحمله من كلمات هابطة ومتدنية ، وما تأتي به الفضائيات من مواد  اهتمامات األسرة ، وكذلك األغاني العشوائية التي يرددها

 تدمر ثقافة ولغة األطفال والكبار ، والتفكك األسري وانتشار ظاهرة الطالق ألقى باألبناء في دائرة الفساد األخالقي.

العديد من مواقع التواصل االجتماعي التي يتواجد بها مختلف وقد استشعر الباحث هذه الظاهرة من خالل تواجده بشكل مستمر على 

ير الفئات من الشباب، وكذلك العديد من الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة من حيث أسبابها ومظاهرها وسبل عالجها، وتوصل بعضها إلى التأث

  ،(2013(، ودراسة )عمر، 2011(، ودراسة )أبو سليمان، 2014)عوفي،  السلبي ملواقع التواصل االجتماعي على اللغة العربية من هذه الدراسات: دراسة

 (.2013ودراسة )عثمان، صالح، 

( التي Salim, 2017وكذلك نتائج بعض الدراسات التي أشارت إلى استخدام نسبة كبيرة جّدا من الشباب ملواقع التواصل االجتماعي منها دراسة سالم ) 

 توصلت إلى أن:

  أكثر الدول بها عدد مستخدمين علىFacebook   من عدد سكانها ، تليها السعودية بها أكثر 37مليون مستخدم بنسبة  33هي مصر حيث بها %

 % من السكان.43مليون مستخدم بنسبة  16% من السكان ، تليها الجزائر بها أكثر من 58مليون مستخدم بنسبة  18من 

  أكثر الدول املستخدمة ملوقعTwitter     1.7% من السكان ، تليها مصر بها أكثر من 8.1مليون مستخدم بنسبة  1.7هي السعودية بها أكثر من 

 % من السكان.2ألف مستخدم بنسبة  800% من السكان، تليها الجزائر بها أكثر من  1.8% مليون مستخدم بنسبة 

   أكثر الدول املستخدمة ملوقعLinkdin   من السكان ، تليها السعودية بها أكثر من  32.5مليون مستخدم بنسبة  3من  هي اإلمارات بها أكثر %

 % من السكان. 2.6مليون مستخدم بنسبة  2.4% من السكان ، تليها مصر بها أكثر من 8.7مليون مستخدم بنسبة  2.5

تي توصلت إلى: أن نسبة الشباب الشباب الذين ( ال2008( ، ودراسة الحاج )2014وكذلك نتائج بعض الدراسات منها دراسة السلمان، حراق )  

% يميلون إلى استخدام الرموز 41% يستخدمون اللغة العامية ، و87% ، و 61% إلى 56يستخدمون لغة مزدوجة بين العامية والفصحى تتراوح ما بين 

 واالختصارات.

 (101، 2008( ، )الحاج، 22، 2013، )عمر،  (21-20، 2013ولعل من مظاهر هذا التلوث اللغوي ما يلي: )عثمان، صالح،      

 فيما يتعلق بالكتابة: - أ

 .كثره االخطاء اللغوية الشائعة املخالفة للمسموع من اللغة وأصولها الثابتة 

  .عدم السالمة في األسلوب و تركيب الجمل تركيًبا ينُم عن التكلف، وغلبة الركاكة 

   غيرها إهماال تاًما.إهمال عالمات الترقيم من فاصلة وقاطعة وشارحة و 

   .املبالغة في  استعمال الكلمات العامية في الصحافة العربية عموًما 

  .اإلكثار من استعمال الكلمات األجنبية بال داعٍّ مع سهولة املقابل العربي لها 

 فيما يتعلق باللغة اللفظية: - ب

  .القضاء تقريبا على النطق الصحيح للذال والثاء والظاء 

  .الوقف على التاء املقفلة تاء ال هاء في نحو فتاة، الزكاة 

 .أداء الكالم املكتوب بالفصحى بطريقة اللهجة العامية و بنبرات الحديث الدارج 

  .غلبة اللهجات العامية املحلية على الفصحى في معظم اإلذاعات املسموعة واملرئية 

  .إدخال الكالم الهجين بكثرة إلى اللغة 
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  . اتسام األصوات املصاحبة للمقاطع املصورة، وكذلك التعليقات املرافقة للصور بالكثير من اإلشكاالت اللغوية من حيث النطق و املخارج 

ائل من مظاهر هذا التلوث اللغوي أيّضا بث لغة عامية محشوة باألخطاء عبر وسائل اإلعالم املختلفة، وكذلك ما ينشر على مواقع اإلنترنت ووس

 (205، 2014لتواصل االجتماعي من لغة عامية تعتمد على الرموز واألرقام مكان الحروف العربية )السيد، ا

اللغة  وكذلك من مظاهر التلوث اللغوي ما يعرف باللغة الهجينة والتي يستخدمها الكثير في كتابة املحادثات عبر وسائل التواصل االجتماعي وهذه

فر لوحة مفاتيح عربية على األجهزة التي يستخدمونها، فأصبحوا يكتبون لغة إنجليزية بمعان عربية، وتسعى هذه تفرضها بعض الظروف منها عدم تو 

 (.14، 2016( ، )ميلود، 196، 2015الظاهرة إلى هدم الهوية العربية )البانول، 

 اإلطار النظري و الدراسات السابقة:
 التلوث اللغوي: 

 نشأة التلوث اللغوي: .1

التلوث اللغوي نتيجة ظهور اللغة الهجينة التي اصطلح عليها الشباب باسم العربيزي أو الفرانكو أراب مع نهاية األلفية املاضية و بدأت ظاهرة 

تواصل تنامت بشكل سريع في األوساط الشبابية في العقدين األخيرين من األلفية الثالثة، وهي ظاهرة لغوية وليدة الشبكة العنكبوتية ومواقع ال

تماعي يستعملها أصحابها في التواصل مع بعضهم البعض باستعمال خليط من اللغة اإلنجليزية و العربية و اللهجات الدارجة و بعض اللغات االج

حروف املستعملة  إن الاملحلية البربرية و القبطية و الكردية و العربية وغيرها، وتنطق هذه اللغة املولدة في املجتمعات العربية غالًبا العربية العامية إال

في املواقع  في كتابتها و التلفظ بها يغلب عليها الحرف الالتيني مع استبدال حروف عربية بأرقام التينية وهذه اللغة أشبه ما تكون الشيفرة تستعمل

 (14، 2014املختلفة للتواصل االجتماعي و الدردشة. )عوفي، 

قع التواصل االجتماعي تغول بعدما بات يستمد خطره من الغموض الذي يتسم به، وهذا النسق اللساني الشبابي الجديد الذي ارتبط بموا

بحسب فهو نسق لغوي غير واضح املعالم، ال تحكمه قواعد لغوية، أو نحوية، أو صرفية، أو إمالئية وكل من يستخدم هذا النسق الجديد يتصرف فيه 

ربية مع ركاكة واضحة في التعبير، وأخطاء لغوية، ونحوية، وصرفية ، ومرة ثانية يكتب حاجته، وبحسب هواه، فمرة يكتب اللهجة العامية بالحروف الع

باته في مواقع اللهجة العامية بحروف أجنبية )فرنسية أو إنجليزية ( فيكتب تراكيب ركيكة، ويكثر من األخطاء النحوية والصرفية ، ومرة ثالثة يمزج كتا

في شكل صور مثل:  ،، ؛ لذلك فإن نتيجة هذه الصدمة  ين النسقين اللسانيين السابقين، ونسق ثالث إيقونالتواصل االجتماعي بين نسق لساني مكون م

إلى  اللغوية التي مست جانبا مهما من النسق اللساني للغة العربية الفصحى جعل املهتمين باللغة العربية يدقون ناقوص الخطر، ويشيرون صراحة

 .لى اللغة العربيةخطورة مثل هذه األنساق اللغوية ع

 تعريف التلوث اللغوي: .2

( التلوث اللغوي بأنه تداخل األعجمية بالعربية تولد عنه لغة كتابه تسمى اللغة الهجين أسماها الشباب 153، 2014تعرف املنصور )  

 بالعربيزي لوثت اللغه املكتوبة بالعجمة والرقمنة و الرموز التصويرية وغيرها.

ظاهرة تطلق على التداخل لخليط يجمع بين اللغة العربية الفصحية، واللهجة العامية، واألجنبية، واألرقام، والحروف، والرموز  ويعرفه الباحث بأنه :

لمات ليكون تراكيب جديدة على مجتمعنا، يتفوه بها الشباب أو يكتبونها، وتتسم بعدم وجود قواعد تتميز بالثبات والدقة تتشكل على أساسها الك

ثة ألذن السامع و  املكتوبة، وِّ
َ
َوثة بالتعابير العامية وغيرها من األرقام والحروف والرموز، وُمل

َ
 عين القارئ.ليكون املنتج النهائي عبارة عن لغة هجينة ُمل

ويمكن التوصل إلى مجموعة من أشكال هذا التلوث تم استنباطها من خالل تعريف التلوث اللغوي، وكذلك التواجد بشكل مستمر على   

 تستقطب الشباب كما في النقطة التالية: يواقع التواصل االجتماعي التم

 :أشكال التلوث اللغوي  .3

 :يه"، أو إبدال حركة بأخرى مثل:   التلوث الصوتي يك" بالهاء لتكون "لبَّ وهو التلوث الناتج عن إبدال حرف بحرف مثل: إبدال الكاف في كلمة "لبَّ

عبة كرة القدم" لت
ُ
عبة كرة القدم" بكسر الالم، وكذلك التلوث الناتج عن حذف حرف مثل:    حذف حرف التضعيف في إبدال الضمة في " ل كون "لِّ

َقاعة"، وحذف حركة النون في كلمة "أشعر بالَحَنق" لتصبح ساكنة "أشعر بالحْنق"، وأيًضا التلوث الناتج عن
ُ
اعة" لتصبح "ف قَّ

ُ
الزيادة  كلمة " ف

ُك ما واجبه اإلدغام، أو القلب وكلها من أشكال كالزيادة في حرف من حروف اللين 
َ
مثل: كلمة "رِّيتاج" والصواب "رِّتاج" ، وكذلك التلوث الناتج عن ف

 التلوث املتصلة بأصوات اللغة العربية "الصوامت" و حركاتها "الصوائت".

  :أفعال، على سبيل املثال للتلوث املتصل بأبنية األسماء:  وهو التلوث املتصل باألبنية الصرفية، سواء أكانت أبنية أسماء أم أبنيةالتلوث الصرفي

ْرُت برؤيتك" ، وكذلك ضبط أبنية املصدر مثل: "ذهَب فال  ْرُت برؤياك" والصواب "ُسرِّ هاًبا" الخلط بين مصادر الفعل املتعدد املعاني مثل: "ُسرِّ  ذِّ
ن ٌ

هاًبا" بفتح الذال ، وكذلك التلوث الخاص بأبنية األفعال
َ
ب". والصواب "ذ سِّ

ْ
َسب يك

َ
َسب" والصواب "ك

ْ
ب َيك  مثل: "كسِّ
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 :وهو التلوث املتصل باألغالط النحوية، وله أشكال متعددة منها على سبيل املثال: إدخال حرف التعريف على "ال" النافية فمثال  التلوث التركيبي

داة النحوية مثل: "كلما ذاكرت دروسك كلما نححت" يقال: "هذا من الالمعقول" والصواب "هذا من غير املعقول"، وكذلك التوظيف املخطئ لأل 

 والصواب "كلما ذاكرت دروسك نححت".

 :تُه سيارُته"،  التلوث الداللي
َّ
وهو التلوث املتصل بالداللة، ولها أشكال كثيرة منها: قلب املعنى ومثال ذلك " استقل فالن سيارته" والصواب "استقل

 صادر ومثال ذلك "بكى من شدة التأثير" والصواب "بكى من شدة التأثر".ومن أشكاله أيًضا  الخلط بين معاني امل

 :وهو ما يتصل بالرسم اإلمالئي للكلمات فنجد الكثير من امللوثات اإلمالئية منها: كتابة التاء املربوطة هاًء، والخطأ في الهمزات،  التلوث اإلمالئي

خلط بين التاء املفتوحة واملربوطة، وكتابة همزة الوصل همزة قطع والعكس، وعالمات والخلط بين واو الجماعة وعالمة رفع املذكر السالم، وال

 الترقيم.

 :وهو عمل هجين من اللغة العربية وغيرها من اللغات األخرى كاألجنبية أو الفرنسية مما ينتج عنه شكل جديد يسمى أحياًنا  التلوث الهجيني

 حراي "األرابش" أو "اللغة الهجينة" ، وهذا التلوث الهجيني ال يتوقف عند حد الدمج بين لغتين مثل: "أنا  "بالعربيزي" أو "العربتيني" أو "الفرانكو" أو

بي = ال أريد" ، بل تتعدى ذلك لتحل األرقام والرموز محل  " "ال ماLAA MABIهناك س ي يو"، وال استعمال األجنبية لتعبر عن العربية مثل: "

 يشير إلى وجه يدل على الغضب. p:"والرمز  " وتعنى "ال نسيتLa2 nesait:pالحروف ومثال ذلك: " 

 :يمكن اعتبارها فصحى وال يمكن  وهو خلط اللغة العربية الفصحية باأللفاظ العامية الدارجة مما ينتج عنها لغة مشوهة ال التلوث العامي

 اعتبارها عامية، ومثال ذلك "أنت قروشتني" بمعنى "أنت أربكتني".
، رجوع إلى كافة أشكال امللوثات السابقة نجد أنها تصنع لنا مفهوًما جديًدا هو التلوث اللغوي الذي هو عبارة عن مزيج من التلوث الصوتيوبال  

 والصرفي، والتركيبي، والداللي، واإلمالئي، والهجيني، والعامي.

 أسباب التلوث اللغوي: .4

 ( أن من أسباب هذه الظاهرة:21، 2014يرى عوفي)

  للكتابة، مما  أجبر الكثير من العرب على استخدام الحروف الالتينية،  ةبرامج الدردشة في التسعينات التي لم تتح سوى الحروف الالتيني ظهور

ة في ومن املعلوم أن برامج الدردشة ظهرت قبل ظهور الهاتف املحمول أو الرسائل القصيرة في البلدان العربية، و لم تكن الحروف العربية متاح

 األجهزة الحاسوبية و شبكة اإلنترنت وللعرب سابقة في الكتابة بالالتينية حيث يكتبون اسمائهم في جوازات السفر بالعربية والالتينية.

 قافية،االكتساح الخطير للغة اإلنجليزية الذي عم الوطن العربي عامة في العقدين األخيرين، شمل األسرة، والشارع، واملؤسسات التعليمية، والث 

غيرها،  إذا لم يستعمل هذه اللغة أو –والسيما الشباب منه –واالقتصادية، واالجتماعية، واإلدارية، و السياسية جعل اإلنسان العربي

هذا االكتساح ترويج وسائل اإلعالم املختلفة لهذا  تأثيركالفرنسية كما هو الحال في البلدان املغاربية فهو متخلف و غير متحضر، وقد زاد من 

 اال 
ً
 ، وتعددت اللغات بسبب االزدواجية و الثنائية اللغوية.متداد، فكثر شيوع املفردات األجنبية على ألسنة الناس طلبة وأساتذة وعماال

  ع الكثير من املحطات الفضائية العربية التلفزيونية املحطات اإلذاعية من برامج و لقاءات، فقد أصبح الكثير منها يقدم باللغة العامية م

 تعاد تماًما عن اللغة العربية الفصحى، بل وإدراج كلمات من اللغة اإلنجليزية في كالم تلك البرامج بدال من إدراج اللغة الفصحى.االب

  ملكة كما أن الغاية تحقيق التواصل بين مستعملي العربية والعمالة الوافدة التي تتعدد لغاتها حسب انتماءاتها ألن هذه العمالة جاءت إلى امل

  ال وهي
ً
عن اللغة العربية ولم تخضع لتعليم رسمي وغير رسمي عن اللغة العربية، و مع ضرورة تواصلها مع املجتمع الجديد الذي  تعرف شيئا

 قدمت إليه كان والبد من تطوير لغة سهلة ومبسطة لتتواصل  مع لغة هذه الثقافة الجديدة.

  ج التعليمية الجامعية جعل الطالب والطالبات ينظرون إلى اللغة العربية نظرة ازدراء طغيان الثقافة العربية وسيطرة اإلنجليزية على البرام

 وسخرية فهم يمجدون اإلنجليزية ألنها لغة الحضارة  وتحقيق الرغبات.

  .يرى الكثير من املتخصصين واملعنيين بشؤون العربية الفصحى أن اإلعالم  له دور خطير في ذيوع  وانتشار ظاهرة العربيزية 

 ( أن من أسباب هذه الظاهرة :226-218، 2011كما يرى أبو سليمان )

  لغة أو فكًرا أو طبيعة مرحلة املراهقة و ما يقترن بها من توافر أجواء الترف و االنفتاح األمر الذي يدفع املراهق إلى االبتداع غير املراعي للموروث

 عادات أو أعرافا.

 تمثل في التمظهر الكاذب و الزهو بمعرفه لغة غريبة أو أجنبية،  والقدرة على االبتداع في لغته.رياء األنا و املحاكاة العمياء و هو ي 

 .املشكالت التي تواجه الشباب في الوطن العربي و التي منها البطالة وعدم االهتمام بقدرات ومواهب الشباب 

 كل التي يدبرها األعداء و عدم القدرة على مالحقة ومواكبة التقدم و حالة العرب اليوم حيث يعانون من االنزواء و االنكفاء على معالجة املشا

 االزدهار ، مما انعكس على لغتهم.
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 .التنشئة األسرية واملجتمعية حيث ضعف املتابعة واملراقبة، و قلة العناية باألبناء و خاصة في مرحلة الشباب 

 ض برامجها و مسلسالتها و أفالمها و أقالمها في إضعاف تمسك الشباب املؤسسة اإلعالمية حيث تسهم بعض وسائل اإلعالم العربية في بع

املألوف في بعروبتهم و لغتهم العربية وذلك باستئثار العامية فيها بأحياز زمنية  كبيرة وإذاعتها أللفاظ أجنبية، أو محرفة، أو تراكيب خارجة عن 

 لغتنا. 

  التربوية، والتثقيفية، والدينية في تحصين الشباب ضد الخروج على املوروث اللغوي.املؤسسة التعليمية حيث ضعفت املؤسسة التعليمية 

 .وسائل التواصل االجتماعي 

 ( أن من أسباب التلوث اللغوي: 314، 2007ويرى الزاوي )    

 خاص ببلدان الخليج.مخلفات االستعمار، والتدفق املصطلحي للتكنولوجيات الحديثة، وكذلك اليد العاملة الوافدة، وهذا السبب 

نه من خالل عرض الباحث للسابق تأكد له  أن حصر هذه األسباب ليس باألمر السهل؛ وذلك لتفاوت تأثير تلك األسباب في نشأتها ونموها، كما أ 

د الشباب موضوع شائك يتداخل فيه العديد من العناصر ؛ لذا سيحاول الباحث التوصل إلى مجموعة من أهم  أسباب التلوث اللغوي عن

 :باململكة العربية السعودية بشكل خاص و مجمل على النحو التالي

 :أسباب ثقافية اجتماعية 

افة انفتاح املجتمع السعودي على الثقافات الغربية أدى إلى دمج بعض املفردات األجنبية في اللغة العربية بشقيها املكتوب واملنطوق، باإلض

ة في كل ش يء والرقى، كما أن طبيعة العصر الذي يعيشه الشباب، والذي يتطلب السرعإلى أن إتقان اللغة اإلنجليزية أو األجنبية أصبح نوًعا من التباهي 

وال  لكى يتواكب والتطور الذي يحدث في شتى املجاالت بشكل لحظي أدى ذلك إلى بحث الشباب عن لغة سريعة تحقق لهم التواصل السريع فيما بينهم

 تقيدهم بالكثير من الضوابط والقواعد التي تخضع لها اللغة العربية.

 : أسباب نفسية 

الشباب بلغتهم وأهمية الحفاظ عليها ؛ أدى ذلك إلى ضعف الوعى اللغوي لديهم، وتعتبر هذه يعتبر من األسباب النفسية عدم اعتزاز 

الخروج عن مسئولية مشتركة بين الشباب واملؤسسات التعليمية، كما أن طبيعة مرحلة املراهقة والتي يتسم الشباب فيها بالتمرد على الواقع ومحاولة 

 ة التي يتواصلون بها والتي تحتاج من اآلخرين التعرف على قواعدها غير الثابتة حتى يستطيعوا فهمها.املألوف جعلت الشباب يستمتعون بهذه اللغ

 :أسباب تعليمية 

، قلة الثقة باللغة العربية ومقدرتها لالستجابة للتحديات املعاصرة وقدرتها أن تكون حاملة للمعرفة مثلما كانت حافظة للتراث وناقلة له

ة االهتمام باللغة العربية وتدريس معظم العلوم باللغة األجنبية خاصة للنشء الصغير، وكذلك إهمال اللغة العربية وعلومها؛ انعكس ذلك كله على قل

 كبير. مما أثر على لغة الشباب واهتمامهم بها، وبالتالي تواجد جيل من الشباب ال يعرف الكثير عن لغته وليس لديه الرغبة في استخدامها بشكل 

 ية:أسباب عامل 

ذي تتمثل األسباب العاملية في حالة الضعف التي يعيشها العرب في شتى أرجاء املعمورة، وعدم القدرة على مواكبة التطور الكبير والسريع ال

استخدامها، يشهده الغرب في شتى املجاالت خاصة فيما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا؛ مما أكسب لغة الغرب مكانة كبيرة وأجبر الكثيرين على تعلمها و 

لها كوسيلة من وسائل باإلضافة إلى ظهور برامج الدردشة ومواقع التواصل االجتماعي التي باتت من األمور التي ال يستطيع الفرد االبتعاد عنها كلًيا أو إغفا

 التواصل االجتماعي الحديثة.

 :أسباب تقنية 

وحـة مفــاتيح عربيــة وكـذلك العديــد مــن البرمجيـات، وإلــى اآلن مــازال هنــاك تتعلـق ببنــاء الحواســيب ونظـام عملهــا، ففــي البدايـة كانــت ال توجــد ل

، باإلضافة إلى عدم وجود برامج التدقيق اللغوي الداعمة لشبكات التواصل االجتماعي والبريد يلوحات غير معربة لكن بشكل أقل مما كان عليه في املاض 

 اإللكتروني وغيرها.

 األثار السلبية للتلوث اللغوي: .5

مـن أشـد األثــار السـلبية لهـذه الظــاهرة واقًعـا و تـأثيًرا و ســرعة فـي االنتشـار االنحـراف فــي الرسـم الكتـابي فبعــد أن تشـوهت اللغـة ملفوظــة  تعتبـر

ملؤسسـات أرقـى ااستجدت ظروف لتمسخها مكتوبة، فاألخطاء اإلمالئيـة والنحويـة ال تبـرأ منهـا املخاطبـات الرسـمية، وال تسـلم منهـا التعـاميم األكاديميـة فـي 

بالرقمنـة، والتـزم  التعليمية التي تنشد االمتياز و تتطلع إلى مرتبة متقدمة في سباق الجودة، وقد تحور الرسم الكتابي في اللغة املحدثة، واسـتكمل تهجينـه

 (16، 2014كثير من الشباب بالخط الالتيني. )عوفي، 

 (51، 2014)الحميد،  ومن اآلثار السلبية للتلوث اللغوي:   
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 ســتخدام هــذه اللغــة قــد يــؤدي الــى قلــة اســتخدام اللغــة العربيــة وهــذا األمــر يقــود بطبيعــة الحــال إلــى ضــعف التحــدث باللغــة العربيــة أو إتقــان ا

 مهاراتها النحوية واإلمالئية واللغوية.

  .كثره استخدامها يؤدي إلى  ضعف املحتوى العربي في اإلنترنت و تقليله بشكل عام 

  لغة العربية والدفاع عنها وتسويتها باللغات األخرى من حيث توفير الدعم الالزم لها من قبل الشركات املصـنعة وصـنع القـرار تقليل االعتزاز بال

 في العالم.

اقع التواصل االجتماعي:   مو

اقع التواصل االجتماعي وتطورها: .1  نشأة مو

تم إطالق موقع كالس  1995األمريكية بفضل شبكة اإلنترنت،  وفي عام  ةنشأت مواقع التواصل االجتماعي اإللكتروني في الواليات املتحد

ظهر موقع آخر عرض وظائف أولية على شبكة  1997الذي كان الغرض منه هو الربط بين زمالء الدراسة، وفي سنه  Calssmates.comمايت دوت كوم 

ئمة من األعضاء وجماعات يدور بينهم نقاش حول حياتهم الشخصية يضم قا Sixdgrees.com  التواصل االجتماعي وهو موقع سكس دجريز دوت كوم

دقاء لكن بغض النظر عن انتمائاتهم العرقية والدينية أو الثقافية ، حيث سمح هذا املوقع بإنشاء ملفات شخصية مع إرسال الرسائل الخاصة إلى األص

كانت معظم الشبكات االجتماعية موجهة  1999ية لصاحب املوقع ، وفي سنة هذا املوقع لم يدم طويال حيث أغلق ألسباب مالية وعدم جني أرباح ماد

هذا املوقع القى رواًجا كبيًرا؛ حيث   Frendster.comتم إطالق موقع فرندستر دوت كوم   2002للشعب األسيوي و إلى ذوي البشرة السمراء ، وفي سنة 

الذي نال أكثر شهرة على مستوى العالم كأول   Myspace.comظهر ماى سبيس  2003كان وسيلة للتعارف وتكوين الصداقات اإللكترونية، وفي عام 

على يد مارك زوكربيرج وأصبح املوقع األكثر رواًجا على  Facebook.comظهر موقع آخر وهو الفيسبوك   2004شبكة اجتماعية مفتوحة، وفي سنه 

أطلقت  2006إلى درجة تربعه على عرش مواقع التواصل االجتماعي،  و في بداية سنة مستوى العالم من قبل رواد اإلنترنت بفضل تطبيقاته املتجددة 

زي، شركة أودي األمريكية موقع تويتر مع ظهور املدونات الصغيرة، كما ظهرت مواقع التواصل االجتماعي حسب االختصاص أو املهن املختلفة. )فو 

2014 ،246-247) 

اقع التواصل االجتماعي: .2  تعريف مو

 بير : مجموعة من املواقع على شبكة اإلنترنت تتيح التواصل بين عدد كالتواصل االجتماعي هيقع امو 
ً
 من املستخدمين يجمع بين أفرادها اهتماما

 
ً
فات البريد اإللكتروني ومشاركة امللفات النصية واملصورة ومل شبه انتماء يتم التواصل بينهم من خالل الرسائل أو املحادثة الفورية أو أو مشتركا

هم من خالل الفيديو والصوتيات، وهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بين األفراد سواء أكانوا أصدقاء معروفين في الواقع أم أصدقاء تم التعرف علي

 (3281، 2015السياقات االفتراضية. ) العريش ي، الدوسري، 

نت تسمح للمستخدم بإنشاء حساب شخص ي مغلق أو متاح لالطالع في نظام وإطار خدمات تعتمد على شبكة اإلنتر ( بأنها : 6، 2017ويعرفها متولى )    

دة قائمة محدد باإلضافة إلى تحديد قائمة باملستخدمين اآلخرين الذين يمكنهم االطالع على ما يتم نشره ومشاهدة ما يقومون بنشره، كما يمكن مشاه

 بمن يتواصلون معهم داخل إطار املنصة وقواعدها. 

 بكات التواصل االجتماعي:أنواع ش

 تصنف شبكات التواصل االجتماعي حسب األهداف التي تسعى إلى تحقيقها على النحو التالي:  

 شبكات التنشئة االجتماعية : وهي الشبكات التي أنشئت من أجل الترفيه والتواصل االجتماعي بين األعضاء وغالًبا ما تستخدم للعثور وعرض 

 على الشبكة مثل الفيسبوك وماي سبيس. قوائم األصدقاء املوجودة

   مثل شبكة التواصل االجتماعي : هي الشبكة التي تستخدم من أجل إيجاد عالقات جديدة، وتضم عدًدا كبيًرا من أسماء املستخدمين غير املعروفة

 موقع لينكد إن.

  املعلومات أو املصادر، كما تستخدم من أجل نشر قوائم  الشبكات االجتماعية لالبحار : وهي وسيلة ملساعدة املستخدمين على إيجاد نوع من

 (132-131، 2016هو موقع روابط انترنت. )قادري،  Diggاالتصال وقوائم توفير سبل الوصول إلى املعلومات واملوارد املرتبطة بها مثل موقع 

 ( 132-131، 2016التالي: )قادري، كما تصنف شبكة التواصل االجتماعي تبًعا إلى الوسائل التي تستخدمها على النحو     

  العامة مثل : فيسبوك وماي سبيس. االجتماعيةالشبكات 

  .املدونات مثل : سكاي بلوج و ويكيبيديا 

  .أدوات التشارك لتسجيالت الفيديو من اليوتيوب واملوسيقى مثال ديزر والصور مثل : فلكر أر 

    أدوات الدردشة مثل : املنتدياتPHpbb لة اآلني ماسنجر، وويندوز اليف، منصات إنشاء الشبكات االجتماعية مثل نظام املراسNing . 

 شتركوسائل اإلشهار الصغيرة تويتر واملواقع املشتقة منها تويتكسر إضافة إلى غيرها من املواقع األخرى التي تربط شعوب العالم تحت موضوع م 
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 تأثير وسائل التواصل االجتماعي على اللغة العربية:  .3

تعد وسائل التواصل االجتماعي من الوسائل التي لها فوائد كثيرة إذا أحسن استخدامها، فقد قربت املسافات وجاوزت الحدود واآلفاق 

واحدة وجمعت بين الشتات وأصبحت ملتقى يجمع فيه الناس الذين تناءت ديارهم وتباعدت أوطانهم، والذين لم يكونوا يحلمون باالجتماع حول مائدة 

  اآلراءب أطراف الحديث وتبادل لتجاذ
ً
وكان نفعها عظيًما ألهل العلم والدعوة  وللمتعلمين واملعلمين، فقد تيسر  ،حول قضايا مختلفة تهمهم جميعا

وإن كانت  هيلهؤالء وأولئك الوصول إلى بغيتهم وإجابات تساؤالتهم وإشكاالتهم بأسرع طريقة إلى غير ذلك من فوائد ومنافع هذه الوسائل املستحدثة. ف

دوات وسائل إعالم أساسا ولكنها في الوقت نفسه وسائل تعليم، ووسائل تجارة، ووسائل تسلية، ووسائل معرفة، ووسائل دعوة، بل وأداة قوية من أ

 (3، 2017الحروب املختلفة. )أنصاري، 

مستخدمي شبكة التواصل االجتماعي ليسوا على مستوى على اللغة سلًبا ألن  ويعتبر انتشار وسائل التواصل االجتماعي عامال مهًما في التأثير

 (.103، 2017تعليمي وثقافي واحد، كما أنها ساعدت على انتشار العاميات بحيث صارت معلًما لها ومن ثم خلقت واقًعا لغوًيا جديًدا. ) عبد الكريم، 

 تحديد املشكلة:
جتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة تتحدد مشكلة البحث الحالي في بحث مدى تأثير مواقع التواصل اال 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  من وجهة نظرهم، ويمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في السؤال التالي:

اقع التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  من ما مدى تأثير مو

 وجهة نظرهم؟

 فروض البحث: 

ن سعود يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد ب

 من وجهة نظرهم، ويتفرع من هذا الفرض الرئيس الفروض التالية: 

  أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اللغوي  بشكل عام( لدى طالب عمادة البرامج يوجد

 .التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم

 )لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية  يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الهجيني

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

  يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصوتي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

  كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصرفي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية يوجد أثر بدرجة

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

 مج التحضيرية يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث النحوي( لدى طالب عمادة البرا

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

 معة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الداللي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجا

 .اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم

 لتواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اإلمالئي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل ا

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

 عة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث العامي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجام

 .اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم

 أهمية البحث:
ي رغم وجود العديد من الدراسات التي تناولت مواقع التواصل االجتماعي باعتبارها أحد املستحدثات التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة والت

مواقع التواصل االجتماعي وظاهرة التلوث اللغوي كأحد  تناولت العالقة بين –في حدود علم الباحث  –انتشرت بشكل واسع، إال إنه لم توجد دراسة 

 الظواهر التي تنامت في ظل مواقع التواصل االجتماعي، وبالتالي تتجلى أهمية البحث الحالي في:

 .ا وهي ظاهرة التلوث اللغوي
ً
 تناول ظاهرة هامة من الظواهر التي تنامت حديث

  االجتماعية وكذلك التكنولوجيا الحديثة وهو مواقع التواصل االجتماعي.تناول موضوع حديث ومرتبط بالحياة والعالقات 
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 ج تحليل نتائج ومعطيات عينة من الشباب السعوديين الجامعيين باعتبارهم العنصر األنشط في املجتمع السعودي، ولهم الدور األهم في اإلنتا

 والتطور.

  التلوث اللغوي بشكل أكثر تفصيال وعمًقا . أن يكون البحث الحالي نواة لسلسة من األبحاث التي تتناول 

 د البحث:و حد
 يلتزم البحث الحالي بالحدود التالية:

   167عينة من طالب عمادة البرامج التحضيرية  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بلغت  
ً
 .طالبا

  
ً
  ثالثة مواقع من مواقع التواصل االجتماعي هي األكثر انتشارا

ً
  عامليا

ً
 وهي فيس بوك، وتويتر، ولينكد إن . وعربيا

 مصطخلحات البحث:  
( التلوث اللغوي بأنه تداخل األعجمية بالعربية تولد عنه لغة كتابه تسمى اللغة الهجين أسماها الشباب 153، 2014تعرف املنصور ) التلوث اللغوي:

 ا.املكتوبة بالعجمة والرقمنة و الرموز التصويرية وغيره اللغةبالعربيزي لوثت 

ظاهرة تطلق على التداخل لخليط يجمع بين اللغة العربية الفصحية، واللهجة العامية، واألجنبية، واألرقام، والحروف، والرموز  ويعرفه الباحث بأنه:

اسها الكلمات ليكون تراكيب جديدة على مجتمعنا، يتفوه بها الشباب أو يكتبونها، وتتسم بعدم وجود قواعد تتميز بالثبات والدقة تتشكل على أس

ثة ألذ وِّ
َ
َوثة بالتعابير العامية وغيرها من األرقام والحروف والرموز، وُمل

َ
 ن السامع وعين القارئ.املكتوبة، ليكون املنتج النهائي عبارة عن لغة هجينة ُمل

اقع التواصل االجتماعي:  نوعها تشجع على املشاركة  من خالل منصات فريدة من   Service Networking Socialاجتماعيهي خدمة تواصل مو

 .(Reitz, 2012,44)النشطة بين أعضائها، ويمكن وصفها بأنها االندماج بين علم االجتماع والتكنولوجيا 

 إجراءات الدراسة:
 
ً
 : منهج الدراسة:أوال

اللغوي لدى طالب عمادة البرامج نظًرا ألن الهدف الرئيس من الدراسة الحالية هو تحديد مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي على التلوث 

لظاهرة التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم، فإن املنهج الوصفي هو املنهج املناسب لهذه الدراسة، والذي يعتمد على دراسة ا

 
ً
  كما هي في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا

ً
 دقيقا

ً
  ، ويعبر عنها كيفيا

ً
  –، وقد استخدم الباحثوكميا

ً
املنهج الوصفي املسحي امليداني، الذي يتم  –تحديدا

 بواسطته استجواب عينة من أفراد مجتمع الدراسة، وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة.

 
ً
 : بناء أداة الدراسة )االستبانة(ثانيا

ى بيانــات ومعلومــات وحقــائق مرتبطــة بواقــع معــين وقــع اختيــار الباحــث علــى االســتبانة لتكــون أداة لهــذه الدراســة؛ ألنهــا مــن األدوات املالئمــة للحصــول علــ

 ( ، وتم بناء االستبانة وفًقا للخطوات التالية:109، 2007)عبيدات ، عدس ، كايد، 

 أ ـ تحديد مصادر بناء االستبانة: اعتمد الباحث في بناء االستبانة على :

 .الدراسات والبحوث املرتبطة بالتلوث اللغوي، ومواقع التواصل االجتماعي 

 .استطالع رأى أجرى على عينة من طالب الجامعة 

 ب ـ بناء االستبانة في صورتها األولية:

ستبانة في ضوء املصادر السابقة، تم بناء االستبانة في صورتها األولية، وقد اشتملت على غالف ومقدمة تخاطب املحكمين، ثم الجزء األول من اال 

 -الدرجة العلمية  -التخصص  -اله، ثم املطلوب من املحكمين، وأخيًرا معلومات عن املحكم )االسم ويشتمل على: تعريف التلوث اللغوي وتعديد أشك

التلوث  -عام  جهة العمل(، أما الجزء الثاني من االستبانة فقد اشتمل على محاور التلوث اللغوي، وتم وضعها في ثمانية محاور هي: التلوث اللغوي بشكل

ويندرج    ،( فقرة27التلوث العامي، وبلغ عدد الفقرات ) -التلوث اإلمالئي -التلوث الداللي -التلوث النحوي  -لوث الصرفيالت -التلوث الصوتي-الهجيني 

 أمام كل محور الفقرات املحققة له، وبذلك تم إعداد االستبانة في صورتها املبدئية تمهيًدا لضبطها.

 ج ـ ضبط االستبانة:

 صدقها وثباتها وفًقا للخطوات التالية:تم ضبط االستبانة والتحقق من     

 صدق االستبانة: -د 

 تم التحقق من صدق االستبانة وأنها صالحة لقياس ما وضعت من أجله وذلك من خالل:
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  التأكـد مــن الصــدق الظــاهري لالســتبانة: وتـم ذلــك مــن خــالل عــرض االسـتبانة فــي صــورتها املبدئيــة علــى عـدد مــن املحكمــين املتخصصــين فــي املنــاهج

ا مـن وطرق التدريس ؛ ملعرفة آرائهم حول مدى اتساق كل محور مع البنود املحققة له، ومدى السالمة اللغوية لكل بند، وقد أبدى املحكمـون عـددً 

أنـواع أخــرى تغييـر املحــور الثالـث مـن )التلــوث النحـوي( إلــى )التلـوث التركيبـي( ألن التلــوث النحـوي يشـتمل علــى والتعليقـات، كــان أبرزهـا املالحظـات 

 ويتداخل معها ، وتعديل بعض الصياغات، وقد استجاب الباحث لذلك.

 ( مــــن طــــالب عمــــادة البــــرامج 25التأكــــد مــــن صــــدق االتســــاق الــــداخلي لالســــتبانة: فبعــــد إعــــادة صــــياغة االســــتبانة، تــــم تطبيقهــــا علــــى عينــــة قوامهــــا )

األصلية للدراسـة الحاليـة(، وقـد تـم حسـاب معـامالت االرتبـاط بـين درجـة كـل التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )من غير العينة 

الدرجـة عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وكذلك معامالت االرتباط بـين درجـة كـل محـور مـن محـاور االسـتبانة و 

درجة كل بند من بنود املحور ودرجة املحور الـذي تنتمـي إليـه ، وتـم حسـاب الصـدق  الكلية ملحاور االستبانة، وقد تم حساب معامالت االرتباط بين

وهي تدل على معامل  0.93،  0.58العاملي باستخدام معيار مربعات االرتباط وتراوحت معامالت االرتباط بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية بين 

 0.01،  0.05صدق مقبول وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 

درجـة وهــو معامـل ثبـات مقبــول  0.67تـم حسـاب ثبــات االسـتبانة باسـتخدام معامــل ألفـا كرونبـاخ ، حيــث وصـل معامـل الثبــات إلـى   ثبـات االســتبانة:  -هــ 

 ملثل هذه األداة.

   
ً
 : تحديد العينة : ثالثا

سعود اإلسالمية بطريقة عشوائية حيث بلغت العينة  تم اختيار عينة البحث من طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن  

استبانة نتيجة عدم  33هـ، وبعد تطبيق االستبانات عليهم بشكل إلكتروني تم استبعاد  1440ـ  1439طالبا من طالب العمادة خالل العام الدراس ي  200

 با .( طال167الجدية في تسجيل االستجابات، وبذلك أصبحت العينة النهائية للبحث هي )
 
ً
 : املعالجة اإلحصائية :  رابعا

  استخدم الباحث في معالجاته اإلحصائية األساليب التالية:

 التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة البحث . .1

 معامل ألفا كرونباخ لضبط االستبانة.  .2

 املتوسط الحسابي املرجح للوقوف على آراء عينة البحث . .3

 وقد أسفر تطبيق هذه األساليب اإلحصائية عن العديد من النتائج يمكن إجمالها وتفسيرها من خالل املحور التالي : 

 خام
ً
 : نتائج البحث وتفسيرها: سا

 يستهدف هذا املحور عرض نتائج البحث املتعلقة بأسئلة البحث وفروضه وتفسيرها ، وتحقيقا لهذا الهدف يتم تناول اآلتي: 
 علق بإجابة سؤال البحث الحالي: نتائج تت - أ

ما مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن ين  سؤال البحث على : 

 سعود اإلسالمية  من وجهة نظرهم؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرض الرئيس التالي:

ن سعود يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد ب

 من وجهة نظرهم، ويتفرع من هذا الفرض الرئيس الفروض التالية: 

  اللغوي )التلوث اللغوي  بشكل عام(  لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية  يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث

 .بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم

  معة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الهجيني( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجا

 عود من وجهة نظرهم.اإلمام محمد بن س

  معة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصوتي(  لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجا

 اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

  عة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصرفي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجام

 اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

  طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة  يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث النحوي( لدى

 اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.
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  معة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الداللي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجا

 .اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم

  رة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اإلمالئي( لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة يوجد أثر بدرجة كبي

 اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

  مج التحضيرية بجامعة يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث العامي( لدى طالب عمادة البرا

 اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم.

 
ً
للتحقق من الفرض الفرعي األول )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اللغوي  بشكل  : أوال

، قام الباحث بحساب التكررات ، والنسب املئوية ، جهة نظرهم( عام(  لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من و 

 واملتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة لعبارات البند األول )التلوث اللغوي بشكل عام ( وجاءت النتائج كما يلي: 

 الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند األول )التلوث اللغوي بشكل عام( :(1جدول )
 

 التلوث اللغوي 

 )بشكل عام(

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 3.4 0.60176 

 وتم حساب املتوسط حسب املقياس الخماس ي للمتوسط املرجح ـ الذي سيطبقه الباحث في جميع نتائج البحث الحالي اآلتي: 

 الذي يوضح طريقة حساب املتوسط املرجح :(2جدول) 
افق تماما  1.79إلى  1من   غير مو

 غير موافق  2.59إلى  1.80من 

 محايد 3.39إلى  2.60من 

 موافق  4.19إلى  3.40من 

 موافق بشدة  5إلى  4.20من 

، وهو ما يعني أن  3.4( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند األول )التلوث اللغوي بشكل عام(  1يتضح من الجدول )

اعي على التلوث اللغوي بشكل عام، وبذلك يستطيع موافقة عينة البحث على عبارات هذا البند ، مما يدل على وجود أثر كبير ملواقع التواصل االجتم

إلى أن تواجد الطالب  –من وجهة نظر الباحث  –الباحث أن يحكم على وجود أثر ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي بشكل عام ويرجع ذلك 

ساعدهم على التواصل حتى وإن كان ذلك على حساب اللغة لفترات طويلة على مواقع التواصل االجتماعي مما جعلهم يبحثون عن لغة سهلة وسريعة ت

 الفصيحة وقواعدها.

 
ً
ى : للتحقق من الفرض الفرعي الثاني )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الهجيني(  لدثانيا

رات، والنسب املئوية، واملتوسطات ا، قام الباحث بحساب التكر من وجهة نظرهم( طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود

 الحسابية الستجابات أفراد العينة لعبارات البند الثاني )التلوث الهجيني( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي: 

 الهجيني()التلوث  الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند الثاني :(3جدول )
 

 التلوث الهجيني

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 3.6165 0.78671 
     

، وهو ما يعني موافقة عينة  3.6( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند الثاني )التلوث الهجيني( 3يتضح من الجدول )

يدل على وجود أثر كبير ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث الهجيني، وبذلك يستطيع الباحث أن يحكم على البحث على عبارات هذا البند ، مما 

إلى بحث الطالب عن اختصارات تسهل عملية التواصل  –من وجهة نظر الباحث  –وجود أثر ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث الهجيني ويرجع ذلك

 حروف الالتينية أو بعض حروف اللغة اإلنجليزية وكذلك استخدام األرقام والرموز.مما يجعلهم يستخدمون بعض ال

 
ً
 : للتحقق من الفرض الفرعي الثالث )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصوتي(  لدىثالثا

رات، والنسب املئوية، واملتوسطات ا، قام الباحث بحساب التكر ن سعود من وجهة نظرهم(طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد ب

 الحسابية الستجابات أفراد العينة لعبارات البند الثالث )التلوث الصوتي( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي: 
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 )التلوث الصوتي( الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند الثالث  :(4جدول) 
 

 التلوث الصوتي

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 2.9353 0.78373 

، وهو ما يعني  توسط تأثير  2.93( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند الثالث )التلوث الصوتي( 4يتضح من الجدول )

إلى استخدام هذا النوع بشكل شبه دائم في الحياة العامة بين  –من وجهة نظر الباحث –التلوث الصوتي ، ويرجع ذلكمواقع التواصل االجتماعي على 

الطالب مثل إبدال حرف بآخر مما جعل الطالب عينة البحث غير متأكدين من أن السبب في التلوث الصوتي عندهم يرجع إلى مواقع التواصل 

 ذلك في التواصل بشكل عام . االجتماعي أم ألنهم اعتادوا على

لدى طالب   وبالتالي يتم رفض الفرض الفرعي الثالث )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصوتي(

 .عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 
ً
فرعي الرابع )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصرفي(  : للتحقق من الفرض الرابعا

رات، والنسب املئوية، ا، قام الباحث بحساب التكر  لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 واملتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة لعبارات البند الرابع )التلوث الصرفي( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي: 

 )التلوث الصرفي( الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند الرابع :(5جدول) 
 

 التلوث الصرفي 

 نحراف املعياري اال  املتوسط عدد الطالب

167 2.8467 0.74976 

وهو ما يعني  توسط تأثير  2.84( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند الرابع )التلوث الصرفي( ، 5يتضح من الجدول )

هذا النوع بشكل شبه دائم في الحياة العامة بين  إلى استخدام –من وجهة نظر الباحث –مواقع التواصل االجتماعي على التلوث الصرفي، ويرجع ذلك

ملفعول؛ الطالب، وكذلك شيوع بعض األخطاء الصرفية بين الطالب في التواصل الحياتي بشكل عام مثل: الخطأ في ضبط أبنية املصدر، والخطأ في اسم ا

إلى مواقع التواصل االجتماعي أم ألنهم اعتادوا على ذلك في  مما جعل الطالب عينة البحث غير متأكدين من أن السبب في التلوث الصرفي عندهم يرجع

 التواصل بشكل عام .

لدى طالب   وبالتالي يتم رفض الفرض الفرعي الرابع )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الصرفي(

 .ن سعود من وجهة نظرهم(عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد ب

 
ً
: للتحقق من الفرض الفرعي الخامس )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث التركيبي(  خامسا

رات، والنسب املئوية، ا، قام الباحث بحساب التكر  لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

  واملتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة لعبارات البند الخامس )التلوث التركيبي( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي:

 )التلوث التركيبي( الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند الخامس: (6جدول) 
 

 التلوث التركيبي 

 االنحراف املعياري  سطاملتو  عدد الطالب

167 2.8491 0.73.23 

، وهو ما يعني  توسط 2.84( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند الخامس )التلوث التركيبي( 6يتضح من الجدول ) 

وانتشار   ،إلى عدم التزام الطالب بالقواعد اللغوية للغة –من وجهة نظر الباحث –تأثير مواقع التواصل االجتماعي على التلوث التركيبي، ويرجع ذلك

 األخطاء اللغوية بين الناس مما قد يجعل الطالب غير متأكدين من أن وسائل التواصل االجتماعي هي السبب في التلوث التركيبي عندهم.

بي(  لدى وبالتالي يتم رفض الفرض الفرعي الخامس )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث التركي

 طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 
ً
: للتحقق من الفرض الفرعي السادس )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث الداللي(  سادسا

رات، والنسب املئوية، ا، قام الباحث بحساب التكر محمد بن سعود من وجهة نظرهم(لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام 

 واملتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة لعبارات البند السادس )التلوث الداللي( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي: 
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 )التلوث الداللي( الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند السادس :(7جدول) 
 

 التلوث الداللي 

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 3.4647 0.80481 

، وهو ما يعني أن موافقة  3.4( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند السادس )التلوث الداللي( 7يتضح من الجدول )

أن يحكم على عينة البحث على عبارات هذا البند، مما يدل على وجود أثر كبير ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث الداللي، وبذلك يستطيع الباحث 

إلى بحث عدم وجود ضوابط وقواعد للتواصل عبر مواقع  –من وجهة نظر الباحث –وجود أثر ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث الداللي ويرجع ذلك

 .التواصل االجتماعي سواء الكتابة أو بالصوت ساعد على انتشار هذا النوع من التلوث 

 
ً
سابع )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اإلمالئي(  : للتحقق من الفرض الفرعي السابعا

رات، والنسب املئوية، ا، قام الباحث بحساب التكر لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 ينة لعبارات البند السابع )التلوث اإلمالئي( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي:واملتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الع

 )التلوث اإلمالئي( الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند السابع :(8جدول)
 

 التلوث اإلمالئي 

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 2.5084 1.07851 

، وهو ما يعني عدم موافقة 2.5( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند السابع )التلوث اإلمالئي( 8يتضح من الجدول ) 

ث أن يحكم على عينة البحث على عبارات هذا البند، مما يدل على عدم وجود أثر ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث اإلمالئي، وبذلك يستطيع الباح

إلى أن األخطاء التي يقع فيها الطالب أثناء الكتابة  –من وجهة نظر الباحث –عدم وجود أثر ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث اإلمالئي ويرجع ذلك

 سليمة لغويا. ترجع إلى عوامل أخرى منها عدم إتقان الطالب لقواعد الكتابة بشكل تام، وعدم اهتمام الطالب بأن تكون كتاباتهم

السابع )يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث اإلمالئي(  لدى طالب وبالتالي يتم رفض الفرض الفرعي 

 عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

)يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي )التلوث العامي(  لدى ثامنا : للتحقق من الفرض الفرعي الثامن 

رات، والنسب املئوية، واملتوسطات ا، قام الباحث بحساب التكر طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهم(

 ارات البند الثامن )التلوث العامي( وجاءت إجمالي النتائج كما يلي:الحسابية الستجابات أفراد العينة لعب

 )التلوث العامي( الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على عبارات البند الثامن :(9جدول)
 

 التلوث العامي 

 االنحراف املعياري  املتوسط عدد الطالب

167 4.3892 0.96224 

، وهو ما يعني موافقة عينة  4.4( أن املتوسط  الحسابي لدرجة موافقة عينة البحث على عبارات البند الثامن )التلوث العامي( 9يتضح من الجدول )

طيع الباحث أن البحث على عبارات هذا البند بدرجة كبيرة، مما يدل على وجود أثر كبير جدا ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث العامي، وبذلك يست

إلى انتشار اللهجة العامية بين الشباب والتي  –من وجهة نظر الباحث –يحكم على وجود أثر ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث العامي ويرجع ذلك

إلى  اختالف املستوى الثقافي يلجأ إليها الشباب كلغة تواصل فيما بينهم عبر مواقع التواصل االجتماعي لسهولتها وعدم وجود قواعد لها، باإلضافة 

 .والتعليمي ملستخدمي مواقع التواصل االجتماعي مما أدى إلى انتشار العامية والبعد عن قواعد اللغة 

 
ً
يوجد أثر بدرجة كبيرة الستخدام وسائل  )( للبحث الحالي والذي ينص على من خالل النتائج السابقة يمكن للباحث قبول الفرض الرئيس )جزئيا

 (ل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهمالتواص

اقع التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب عمادة البرامج التحضيرية : كما يمكن اإلجابة عن سؤال البحث الحالي      ما مدى تأثير مو

 من خالل الجدول التالي :  بن سعود اإلسالمية  من وجهة نظرهم؟بجامعة اإلمام محمد 
 الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على فقرات بنود االستبانة :(10جدول )

 املتوسط الفقرات  البند الرئيس م

1  

 

 

 

التلوث اللغوي بشكل 

 3.754491018 تضعف مواقع التواصل االجتماعي من العناية باللغة العربية 

 3.832335329 تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى حدوث التغريب اللغوي  2

 3.568862275 تؤثر مواقع التواصل االجتماعي في مستوى اللغة العربية الفصيحة لديَّ بالسلب  3

 2.874251497 تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى طمس هوية الحرف العربي 4

 3.425149701 مواقع التواصل االجتماعي الحصيلة اللغوية لديَّ تضعف  5
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 3.724550898 تؤدي مواقع التواصل االجتماعي إلى إحداث تراكم لغوي ال عالقة له باللغة العربية عام 6

 2.371257485 أستخدم اللغة العربية الفصيحة في تواصلي املكتوب مع اآلخرين عبر مواقع التواصل االجتماعي  7

 3.497005988 أجد صعوبة في استخدام اللغة العربية الفصيحة في التواصل مع أصدقائي عبر مواقع التواصل االجتماعي  8

9  

 التلوث الصوتي

ا مكان حرف في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي مثل: إبدال حرف الكاف في كلمة "لبيك" 
ً
أبدل حرف

 بالهاء "لبيه" 

3.856287425 

عبة كرة القدم" بدال من  10 أبدل حركة بأخرى في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل: أن اقول "لِّ

عبة كرة القدم"(
ُ
 "ل

3.778443114 

 

ا من حروف اللين على الكلمة في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل: أن أقول "ريتاج"  11
ً
أزيد حرف

 بدال من "رتاج"(

3.215568862 

 

12  

 

 

 

 التلوث الصرفي

ْرُت برؤياك"  أخلط بين مصادر الفعل متعدد املعاني في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل: "ُسرِّ

ْرُت برؤيتك"(  بدال من "ُسرِّ

2.443113772 

 

هاًبا" بدال من أخطئ في ضبط أبنية املصدر في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي  13 )مثل: "ذهب فالن ذِّ

هاًبا"(
َ
 "ذهب فالن ذ

2.473053892 

 

أخطئ في اسم املفعول في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل: أن أقول "مبروك" بدال من  14

 "مبارك"(

3.892215569 

15  

 

 التلوث التركيبي

 2.0958083838 التواصل االجتماعيألتزم قواعد النحو العربي عند الكتابة على مواقع 

دخل حرف التعريف "أل" على "ال" النافية في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل: "هذا من  16
ُ
أ

 الالمعقول" بدال من "هذا من غير املعقول(

2.682634731 

سقط حرف الجر في بعض الجمل في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل  17
ُ
االجتماعي )مثل: "فالن يحتاُجني" بدال أ

)"  من "يحتاج إلىَّ

3.77245509 

18  

 التلوث الداللي

أخلط بين معاني املصادر في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي مثل: "بكى من شدة التأثير" بدال من 

 "بكى من شدة التأثر"

3.05988024 

 2.395209581 مواقع التواصل االجتماعي )مثل: أن أقول "عجبُت منه" بدال من أعجبني"(أقلب املعنى في أثناء تواصلي عبر  19

أخلط بين معاني ظروف الزمان )مثل: أن أقول "غادر فالن قبل ُبرهة" بدال من " غادر قبل ُهنيهة"( في أثناء  20

 تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي

3.107784431 

21  

 

 التلوث اإلمالئي

 3.137724551 أخلط بين التاءين: املربوطة، واملفتوحة في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي

عنى باستخدام عالمات الترقيم )مثل : عالمة االستفهام "؟" ، والفاصلة "،"  ، وعالمة التعجب "!" وغيرها(  في  22
ُ
أ

 أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي

3.898203593 

 

أخلط بين همزة القطع وألف الوصل )مثل: أن أكتب أسكت بدال من اسكت( عند تواصلي عبر مواقع التواصل  23

 االجتماعي

3.353293413 

24  

 

 

 التلوث الهجيني

وتعني )يضحك بصوت عال( عبر مواقع التواصل  LOLأستخدم االختصارات التي تظهر باللغة الالتينية مثل: 

 االجتماعي

2.700598802 

وتعني )يضحك بصوت عال( عبر مواقع التواصل  LOLأستخدم االختصارات التي تظهر باللغة الالتينية مثل:  25

 االجتماعي

2.449101796 

 2.383233533 أستخدم األرقام والرموز بدال من الحروف في كتابتي عبر مواقع التواصل االجتماعي 26

دخل  التلوث العامي  27
ُ
اللهجة العامية على لغتي في أثناء تواصلي عبر مواقع التواصل االجتماعي )مثل: كلمة "قروشتني" بدال من أ

 كلمة "أربكتني"

4.389221557 

 

لى يوضح الجدول السابق متوسط استجابة عينة البحث لكل فقرة من فقرات بنود االستبانة، والجدول التالي يوضح متوسط استجابات عينة البحث ع

 جميع بنود االستبانة 

 الذي يوضح متوسط استجابات عينة البحث على جميع بنود االستبانة :(11جدول)
 عياري امل االنحراف املتوسط عدد الطالب املحور 

 0.60176 3.4000 167 التلوث بشكل عام

 0.78373 2.9353 167 التلوث الصوتي

 0.74976 2.8467 167 التلوث الصرفي

 0.73023 2.8491 167 التلوث التركيبي

 0.80481 3.4647 167 التلوث الداللي

 1.07851 2.5084 167 التلوث اإلمالئي

 0.78671 3.6156 167 التلوث الهجيني

 0.96224 4.3892 167 التلوث العامي

 0.812219 3.251125  املتوسط العام
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وهذا يعني وجود تأثير متوسط ويقارب إلى درجة كبير ملواقع التواصل االجتماعي على  3.25( يكون املتوسط العام لجميع املحاور هو 11من خالل جدول )

 التلوث اللغوي بشكل جزئي 

تأثير ملواقع التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي ـ بشكل جزئي ـ  لدى طالب ( يمكن استنتاج أن هناك 11( والجدول رقم )10ومن خالل الجدول رقم )

مالئي( حيث ، في جميع املحاور عدا املحور الخامس )التلوث اإل عمادة البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم

أما املحور الثالث )التلوث الصوتي(، واملحور الرابع )التلوث الصرفي(، واملحور الخامس )التلوث  ،توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود تأثير لهذا املحور 

لوث اللغوي لهذه املحاور، وتتفق هذه التركيبي(، واملحور السابع )التلوث اإلمالئي( فتوصل البحث إلى توسط تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الت

 (.2013(، ودراسة )عثمان، صالح، 2013(، ودراسة )عمر، 2011(، ودراسة )أبو سليمان، 2014دراسة )عوفي، النتيجة مع 

 التوصيات واملقترحات: 
 في ضوء نتائج البحث يمكن التوصل إلى مجموعة من التوصيات واملقترحات 

 في ضوء ما توصل إليه البحث الحالي يوص ي الباحث بما يلي:  التوصيات:

 .عقد دورات وورش عمل لطالب البرامج التحضيرية لرفع الكفاءة اللغوية لديهم 

 .عقد ندوات لطالب البرامج التحضيرية لتوعيتهم بأهمية اللغة العربية واستخدامها تحدثا وكتابة 

  الطالب على االهتمام بها.عقد مسابقات في اللغة العربية لتشجيع 

 يمكن التوصل لعدد من األفكار البحثية املنبثقة من البحث الحالي كما يلي:  املقترحات:

 .مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي على التلوث اللغوي لدى طالب املرحلة الثانوية 

  بها طالب اململكة العربية السعودية .العالقة بين التلوث اللغوي ونوعية املدارس )األهلية ـ الخاصة( التي يدرس 

 .تأثير مواقع التواصل االجتماعي على مهارات التواصل الشفهي والكتابي لدى طالب الجامعة 

 :املراجع
 
ً
 املراجع العربية: :أوال

( ظاهرة الروشنة في اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة العربية بمصر، بحوث مؤتمر الدورة السابعة والسبعين القسم 2011) ،أبو سليمان، ص .1

 .299-217األول، 

 .8-3، ص 8، ع 49( وسائل التواصل االجتماعي وتهور املستخدمين، مجلة صوت األمة، الهند، مج 2017) ،أنصاري، أ .2

 .208-185، 32جينية ولغة بال هوية، مجلة الحكمة للدراسات األدبية واللغوية، الجزائر، ع ( تعددية ه2015) ،البانول، ع .3

 ، األردن : دار البداية.1( اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة، ط2008)، الحاج ، و  .4

، السعودية: مركز امللك عبد العزيز 1حديثة، ط( الشباب واللغة مشكلة اللغة الهجين، لغة الشباب العربي في وسائل التواصل ال2014) ،الحميد، ع .5

 الدولي لخدمة اللغة العربية.

 .315-313( عالقة اللغة العربية بالعاميات، الندوة الدولية الفصحى وعاميتها، الجزائر، 2007) ،الزاوي، أ .6

، 614( دور األسرة في مقاومة التلوث اللغوي، التلوث اللغوي اغتيال لعقول األطفال، مجلة الوعى اإلسالمي، الكويت، ع 2016) ،السالموني، ن .7

78:79. 

، السعودية: مركز امللك عبد 1( العربيزي من منظور حاسوبي، لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة، ط2014) ،السلمان، ع ، حراق، ف .8

 هللا بن عبد العزيز الدولي.

 .207ـ 176، 127( مشكالت اللغة العربية، مجلة مجمع اللغة العربية، مجلد 2014) ،السيد، م .9

 .120-90، ص 5املعاصرة في وسائل التواصل االجتماعي، مجلة جسور ، مصر، ع  (  مستويات العربية2017) ،عبد الكريم، أ .10

 ( ، عمان : دار الفكر.10( البحث العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه . ط )2007) ،عبيدات، ذ ، عدس، ع ، كايد، ع .11

تمر الدولي الثاني للغة العربية: اللغة العربية في خطر ( اشكاليات اللغة العربية في مواقع التواصل االجتماعي، املؤ 2013) ،عثمان، ن ، صالح، م .12

 الجميع شركاء في حمايتها.

(  أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي على القيم واألمن الفكري، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية 2015) ،العريش ي، ج ، الدوسري، س .13

 .3346-3273، ص 17، ج 38والعلوم اإلنسانية، مصر، ع 

 .166:184، 8، ع  6( اللغة العربية في عصر الرقمنة، املشكالت والحلول، مجلة كلية التربية، السودان، مج 2014) ،ي، ععل .14
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طر (  اللغة العربية ووسائط اإلعالم املتعددة قراءة في لغة التآنس الدردشة،  املؤتمر الدولي الثاني للغة العربية: اللغة العربية في خ2013) ،عمر، ع .15

 .25-1ع شركاء في حمايتها، ص الجمي

( اللغة العربيزية الهجينة في مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على اللغة العربية الفصحى، أبحاث ودراسات الندوة الثامنة، الحرف 2014) ،عوفي، ع .16

 .66-11العربي، جمالياته وإشكاالته، السعودية: مركز امللك عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، ص 

 ، القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر.1( تكنولوجيا اإلعالم الحديث، ط2014) ،فوزي، ش .17

 ، عمان: الدار املنهجية للنشر.1(  التواصل االجتماعي، ط2016) ،قادري، ح .18

امللك عبد العزيز الدولي ، السعودية: مركز 1( . واقع النشاط اللغوي في مواقع التواصل االجتماعي تويتر نموذًجا، ط2015) ،القرني، م ، وآخرون .19

 لخدمة اللغة العربية.

( قياسات وسائل التواصل االجتماعي املفهوم والتحديات : دراسة تحليلية، املؤتمر الثامن والعشرون لالتحاد العربي للمكتبات 2017) ،متولي، أ .20

 .20-1، مصر، ص واملعلومات: شبكات التواصل االجتماعي وتأثيرها في مؤسسات املعلومات في الوطن العربي

( اللغة العربية بين االنتماء والهوية والتحديات املستقبلية في عصر الرقمنة، املؤتمر الحادي والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات 2010) ،متولي، ن .21

 .903-857، 1واملعلومات، لبنان، ج 

، 1صة، لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة، ط(  نظرات في اللغة املعاصرة: جوانب متغيرة واستعماالت خا2014) ،املنصور، و .22

 السعودية: مركز امللك عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.

ة، كلية التربية باملرج، ي(  واقع اللغة العربية في وسائل اإلعالم العربية في ضوء إشكالية الفصحى والعامية، املجلة الليبية العامل2015) ،ميلود، ج .23

 .19-1، 9جامعة بنغازي، ع

 
ً
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The Effect of Social Media on Language Pollution among Students of the 

Deanship of Preparatory Programs at Imam Muhammad Bin Saud Islamic 

University From their Point of View 

Mohamed Ahmed Ahmed Fathi Zoghary 
Assistant Professor of Curriculum and Teaching Methods of Arabic Language to the Deanship of Preparatory 

Programs- Imam Muhammad Bin Saud Islamic University 

dr_design2010@yahoo.com 

Abstract:  The objective of this study is to determine the effect of social media on language 

pollution among students of the Deanship of Preparatory Programs at Imam Muhammad Bin Saud University. 

In order to achieve this goal, the researcher identified the concept of linguistic pollution, its classifications and 
reasons, And the researcher built a questionnaire included (8) items are: linguistic pollution in general, and the 

pollution of the hybrid, and pollution, and verbal pollution, and synthetic pollution, and the pollution of 

semantic, and spelling pollution, and public pollution, And then the researcher applied the questionnaire to 
(200) students of the Deanship of preparatory programs at the University of Imam Muhammad bin Saud 

Islamic, and found that the study that the impact of social media in part on the linguistic contamination in the 

sample study. 

Keywords: language pollution, social media, deanship preparatory programs students. 
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نموذج بارمان في تنمية التفكير عالي الرتبة لدى طالب الصف الخامس االعدادي في مادة أأثر 

 العراقالتربية االسالمية في دولة 

 رائد ادريس محمود . أ.د
 العراق -جامعة تكريت -كلية التربية للبنات

 م. إحسان نظير حسين
 العراق -جامعة تكريت -كلية التربية للعلوم االنسانية

ehsannadher@tu.edu.iq 

 املخلخ :
الصف الخامس اإلعدادي في مادة التربية يهدف البحث الحالي إلى التعرف على "أثر أنموذج بارمان في التفكير عالي الرتبة لدى طالب 

 "االسالمية في دولة العراق

 وقد صاغ الباحث الفرضية الصفرية اآلتية:

( بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية الذين يدرسون باستعمال انموذج بارمان 0.05"ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )

 "االختبار البعدي للتفكير عالي الرتبة بطة الذين يدرسون باستعمال الطريقة االعتيادية فيومتوسط درجات طالب املجموعة الضا

ولتحقيق هدف البحث اتبع الباحث املنهج التجريبي، واختار التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي ذا املجموعتين التجريبية والضابطة وكان 

،
ً
الن املنهج التجريبي أقرب مناهج البحوث لحل املشكالت بالطريقة العلمية، واملدخل األكثر صالحية لحل املشكالت التعليمية وتطوير  اختياره قصديا

 (388:  2002بنية التعليم وأنظمته املختلف. )ملحم، 

( طالب، والتي 414عراق والبالغ عددهم )ويتمثل مجتمع البحث بطالب الصف الخامس االعدادي/ الفرع العلمي في مدينة تكريت املركز/ ال

( في عدد من البلدان العربية، واختار إحدى االعداديات الصباحية التابعة ملديرية تربية صالح الدين / قسم تربية تكريت وهي 11تعادل املرحلة )

ــــ حي القادسية.  إعدادية ابن املعتم للبنين الواقعة في تكريت ــ

، وزعوا على مجموعتين لتكون إحداهم التجريبية وبلغ عدد طالبها )63ث )وبلغ عدد طالب عينة البح
ً
( طالب، واألخرى ضابطة 33( طالبا

، وكافأ الباحث بين مجموعات البحث في متغيرات )الذكاء، العمر الزمني، التحصيل الدراس ي لألبوين، االختبار القبلي 30وبلغ عدد طالبها )
ً
( طالبا

اظهرت نتائج البحث تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في االختبار البعدي للتفكير عالي الرتبة، وقدم الباحث للتفكير عالي الرتبة(، و 

 من االستنتاجات والتوصيات واملقترحات
ً
 .عددا

 .التفكير عالي الرتبة، أنموذج بارمان الكلمات املفتاحية:

 املقدمة:
وعلمية كبيرة شملت كل جوانب الحياة مما اوجب على دول العالم محاولة مواكبة تلك التطورات شهد العالم تطورات تكنولوجية 

 من تلك املجاالت التي فرض ذلك التطور على العاملين فيها مواكبة تلك التطورات، فقد سعى 
ً
التربويون واالستفادة منها؛ وكان مجال التربية واحدا

يدة وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للدور الكبير الذي تطمح به التربية للطالب وجعله متفاعل ايجابي في املوقف إليجاد استراتيجيات ونماذج تدريسية جد

 عن سعيها لتعليمه التفكير وبناء معارفه واتجاهاته.
ً
 التعليمي فضال

صورة جديدة لدورة التعلم، إذ يتكون من يعد أنموذج بارمان من النماذج التدريسية املستندة الى النظرية البنائية الذي بناه بارمان وهو 

 ( 203: 2007أربعة مراحل منتظمة ومتدرجة يتم اتباعها في اثناء التدريس لتحقيق اهداف التعلم. )اللولو، واحسان، 
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  :مشكلة البحث
قدراتهم على استيعاب محتوى تلك ان املتتبع لواقع تدريس مادة التربية االسالمية في مدراسنا يالحظ انه هناك ضعف واضح لدى الطالب في 

ليها الدهر املادة والتفاعل معها، وعند البحث عن اسباب ذلك سنجد ان ابزر تلك االسباب هي ان املادة مازالت اسيرة للطرائق التقليدية التي أكل ع

 على أداء الطالب، إذ نجد ان س ذلك سلبوشرب التي تركز على جانب الحفظ واالستظهار وتغفل جانب الفهم واالستيعاب وتنمية التفكير، فانعك
ً
ا

الب لم الطالب يحفظون دون فهم لغرض الحصول على الدرجات العالية في االختبارات فسرعان ما تختفي تلك املعلومات حال انتهاء االختبار الن الط

 يربطوها ببنيتهم املعرفية وشبكاتهم املفاهيمية.

(، عند عرضها 3: 2019(، ودراسة )العبيدي،3: 2005على سبيل التمثيل ال الحصر منها دراسة )الجميلي، وهذا ما أشارت اليه عدد من الدراسات     

عتيادية التي ال ملشكلة البحث إلى عدم إملام مدرس ي التربية اإلسالمية بالطرائق الحديثة في التدريس، وافتقارهم الستعمالها واعتمادهم على الطريقة اال 

 عن ضعف إدراكهم ألساليب استثارة دافعية الطالب وطرائقها، وقلة تساعد الطالب على تنمي
ً
ة قدراتهم املعرفية واملهارية وتنمية تعلمهم الذاتي، فضال

 اهتمامهم بتطبيق قواعد تدريس التربية اإلسالمية وأسسها. 

مية كونه مهتم بهذا االمر واعتقاده بأن طرائق التدريس لذا حاول الباحث التقص ي عما يسهم في حل بعض املشكالت املتعلقة بتدريس التربية اإلسال     

الة فوقع اختياره على انموذج بارمان عس ى ان يسهم بالنهوض بتدريس هذه املادة، وبناًء على ما سبق وم ن خالل لقاء هي أحد األساليب والوسائل الفعَّ

 بية صالح الدين حدد مشكلة البحث الحالي باالتي:الباحث مع أ.م.د خالد طريد مشرف مادة التربية االسالمية في مديرية تر 

 إصرار اغلب مدرس ي مادة التربية االسالمية على استعمال الطريقة االعتيادية. .1

 عزوف املدرسين او ضعف توجههم او خوفهم من استعمال الطرائق او االستراتيجيات او النماذج الحديثة. .2

 عدم تضمين املحتوى الدراس ي للمادة مهارات للتفكير تعمل على تنمية التفكير لدى الطالب.  .3

  :أهمية البحث
األخرين للتربية اإلسالمية أثر كبير على النشء وإعداد املواطن الصالح زيادة على تكوين املعتقدات اإليمانية عنده، وتعلمه واجباته نحو ربه و 

  املحيطين به ونفسه وهي إلى
ً
 راقيا

ً
جانب ذلك األساس في تكوين معايير سلوك الفرد املناسبة وغرس القيم األخالقية النبيلة واملثل العليا في نفسه وجدانا

داد للحياة وإرادة قوية متجهه نحو الخير تساعده على تهذيب نفسه ويشمل منهج التربية اإلسالمية مواد كسب املهارة وتعلم الصناعات املختلفة واإلع

 عن مواد ترقية الوجدان وإبراز عظمه هللا سبحانه فا
ً
ي خلقه.  لعملية والعمل الجاد الذي يعين اإلنسان على عمارة األرض بمقتض ى منهج هللا، فضال

 (228: 1990)مدكور 

  ملسلم بسنة رسوله إنَّ التربية اإلسالمية تعمل على بناء املسلم الصالح امللتزم باإلسالم عقيدة وشريعة ونظام حياة، وتوثيق صلة ا
ً
فهما

. )الكبيس ي، وآخران، 
ً
 وتطبيقا

ً
(، فهي األساس األول واملهم لتربية اإلنسان، وتعد هدفه وغايته في هذه الحياة، إذ إنها تتعامل مع العقيدة 3: 2011وعمال

 كل جوانب شخصية االنسان 
ً
من حيث توجيه سلوكه ومأل فراغ قلبه والسيطرة على الصحيحة التي ينطلق منها واليها االنسان في كل زمان ومكان متناوال

 (7: 1988جوارحه. )عطا،

الذي  ويرى الباحث ان التربية االسالمية هي دستور املسلم وحصنه املنيع ومالذه االمين ورباطه بربه الكريم؛ ألنها مستمدة من القران الكريم

قران الكريم لتيسر حياة البشرية وترشدهم الى الفالح في الدنيا واالخرة، وتزودهم هو دستور املسلمين والحديث النبوي الشريف الذي يأتي بعد ال

ية بتدريسها باملهارات واملعارف والقيم التي تمكنهم من التكيف مع حياتهم الدنيا وتكوين الشخصية السوية ذات الصفات الحميدة،  لذا حري بنا العنا

 ا وازدهاراها.وتذليل كل الصعاب التي تقف عائق أمام تطويره

و وثيق الصلة إن تعليم التفكير وتنمية مهاراته يعد هدف اساس ي ال يحتمل التأجيل بل ينبغي أن يكون في صدارة االهداف التربوية ألي مادة دراسية، فه  

 (15:  2007باملواد الدراسية كافة، وما يصاحبها من طرائق تدريس وانشطة ووسائل تعليم وعمليات تقويم.)حبيب، 

ويرى الباحث أهمية تنمية التفكير لدى املتعلمين وجعلها عادة لديهم وابعادهم عن الحفظ االصم ملحتوى املادة الدراسية وتعويدهم على 

اتنا ية وعاداستثمار قدراتهم العقلية وتوظيفها في أثناء تعلمهم ليدركوا حقيقة األشياء وكي ال يقعوا فريسة للثقافات التي تتعارض مع قيمنا الدين

                                 االجتماعية.
ولضمان  وُيعد التفكير عالي الرتبة أحد االبعاد التربوية التي بدا التربويين االهتمام به لتحقيق االهداف التربوية لعملية التعلم والتعليم،

ال الذي يسمح لألفراد باستخدام اقص ى طاقاتهم العقلية لت حقيق النجاح والتكيف السليم في مجال التعلم والحياة العامة. )العتوم التطور املعرفي الفعَّ

 (201:  2009واخرون، 
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طلبة وقد اشار العديد من الباحثين التربويين إلى أنَّ هذا النوع من التفكير له أهمية كبيرة للنشاط العقلّي وال ينحصر هذا النشاط على ال

لى املستويات واملراحل األولية، على الرغم من كونه تفكير ينطوّي على تنظيم ذاتّي لعملية التفكير الجامعيين وتدريسيهم فحسب  بل يتعدى ذلك إ

 على إيجاد بناء معرفّي واضح في ظلَّ تدفق املعلومات وتزاحمها. ) آدي وميخائيل، 
ً
 ( 30:  2009وينطوي أيضا

على من حفظ الحقائق او قول ش يء يعود إلى شخصٍّ بالطريقة نفسها التي وهنا تتجلى أهمية التفكير عالي الرتبة في كونه تفكير على مستوى أ

 -الحفظ عن ظهر قلب-قيل فيها هذا القول، وعندما يحفظ الشخص او يعيد املعلومات من دون الحاجة للتفكير في االمر نحن نسميها الحفظ االصم 

لقيام به اي ال يفكر لنفسه فالتفكير عالي الرتبة ينتقل بالتفكير من السطحية في هذا ألنه يجعل االنسان كأداة التسجيل  اي انه يعمل ما مبرمج على ا

بعضها البعض  التفكير إلى مستويات ارفع من مجرد تكرار الحقائق والتقليد واملحاكاة االلية ؛ بل يجب التعامل مع املعارف  في أن نفهمها ونربطها مع

 (45: 2012ونطبقها ونحن نسعى لحلول جديدة ملشكالت جديدة. )جاني ،ونصنفها ونعالجها ونضعها معا بطرائق جديدة، 

وبالرغم من التطور الحاصل في مجاالت طرائق التدريس اال ان التعليم وخاصة في املرحلة االعدادية الزال بحاجة الى التطوير من طريق 

تقني وتحقيق االهداف التعليمية وتسهم في رفع مستوى التحصيل استعمال طرائق واستراتيجيات ونماذج تعليمية حديثة تواكب التطور العلمي وال

 (245: 2010)حسو،                         وتنمية مهارات التفكير الذي ُيعد من االهداف املهمة الذي تسعى التربية الحديثة لتحقيقه.                                         

لطريقة دور مؤثر في تحقيق األهداف التربوية؛ ألنها املحرك األساس للتعلم، فالتمكن العلمي للمدرس ال وبناًء على ما سبق يرى الباحث ان ل

لل في يكفي كي يوصل املحتوى العلمي لطلبته فالبد له من طريقة فضلى تمكنه من إيصال معلوماته لطلبته وتحفزهم للتعلم وتقض ي على الرتابة وامل

 داخل غرفة الصف.  

وذج )بارمان( من الفلسفة البنائية القائمة على تفسير املتعلم للظواهر ومدى استيعابها في ضوء خبرته السابقة، إذ نادت ضرورة وأنبثق أنم

 ة من املفاهيماستعمال أفكار بنائية في التدريس وذلك بإعادة املتعلم إلى املفهوم األولي أو إلى نقطة البداية لقياس مقدرته الفردية على تفسير جمل

اوز مشكالت وكيفية تنمية هذه املقدرة أو كيفية نفيها ومحاولة ربطها بمفهوم سبق أن تعرف عليه املتعلم في مراحله الدراسية السابقة ولذلك يتم تج

 (26: 2002تغير املفاهيم عبر الخبرة السابقة للمتعلم. )املومني، 

الطلبة؛ ألنه  يساعد على ربط التعلم الجيد بالتعلم القديم، ويحث املتعلم على ويرى الباحث ان لهذا النموذج أهمية كبيرة في تحفيز تعلم 

 توسيع معلوماته عن طريق تقديم األمثلة وإعطاء التطبيقات املتنوعة مما يسهم في إثراء عملية تعلم الطلبة وتثبيتها في ذاكرتهم.

 
ً
 على ما مّر ذكره يمكن أن نخلخ  أهمية البحث بما يأتي: وتأسيسا

 أهمية التربية االسالمية كونها وسيلة لبناء شخصية الفرد املتكاملة . .1

 أهمية التفكير عالي الرتبة كونه اداة املتعلم لحل مشكالته وادراك العالم من حوله. .2

 اهمية انموذج بارمان كونه من نماذج التعلم الحديثة التي تعمل على تنمية التفكير.  .3

 حلة نمو نضج في كافة جوانب املتعلم.اهمية املرحلة االعدادية كونها مر  .4

 :هدف البحث
 يهدف هذا البحث إلى معرفة:    

 "اثر انموذج بارمان في تنمية التفكير عالي الرتبة لدى طالب الصف الخامس العلمي في مادة التربية االسالمية في دولة العراق".

  :فرضية البحث
( بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية االولى الذين يدرسون باستعمال a<0.05"ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )

االختبار البعدي للتفكير عالي  انموذج بارمان ومتوسط درجات طالب املجموعة الضابطة الذين يدرسون باستعمال الطريقة االعتيادية في

 "الرتبة

  :حدود البحث
 يتحدد هذا البحث بـ :

 الصف الخامس العلمي في املدارس الثانوية واالعدادية في محافظة صالح الدين/مركز مدينة تكريت. طالب الحدود املكانية: .1

 . 2018-2017الفصلين الدراسيين االول والثاني للعام الدراس ي  الحدود الزمانية: .2

 .2017الكتاب املنهجي ملادة التربية االسالمية املعد من قبل وزارة التربية العراقية لسنة  الحد املوضوعي: .3
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 :تحديد املصطخلحات
:
ً
 أنموذج بارمان: عرفه كل من: أوال

  ( بارمانBarman ) :ألربعة مراحل هي:  بأنه 
ً
هي احدى نماذج التدريس الحديثة التي تؤكد على التفاعل االيجابي بين املعلم واملتعلم وتسير وفقا

 (Barman et al ,1992:22) مرحلة التحديد أو التخمين، مرحلة االستقصاء، مرحلة الحوار، مرحلة التطبيق( . )

 التعلم البنائي، يتكون من أربع مراحل تؤكد املعرفة القبلية للطلبة بصفتها مرحلة تسبق : " أنموذج تعليمي يستند الى  زاير وآخرون بأنه

 (292: 2014االستقصاء، واملراحل هي: ) التحديد أو التخمين، واالستقصاء، والحوار، والتطبيق(". )زاير وآخرون، 

 التعريف اإلجرائي لنموذج بارمان : 

هي خطوات نموذج تدريسية أعتمدها الباحث مع طالب الصف الخامس االدبي )املجموعة التجريبية( في أثناء تدريسه ملوضوعات كتاب التربية  

(، مرحلة Application Phase(، مرحلة التطبيق )Assessment Phaseمرحلة التحديد أو التخمين )[اإلسالمية على وفق مراحله االربع 

 لتنمية تفكيرهم عالي الرتبة. ]( Investigative Phase(، مرحلة االستقصاء )Dialogue Phase)الحوار

: التفكير عالي الرتبة: عرفه كل من:
ً
 ثانيا

 ( ليبمانLipman:بأنه )  التفكير الجيد الذي يجمع في ما بين مكونيه التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي أي أنه مكافئ الندماج كال النمطين من"

تكون فكير حيث يتضمن التفكير الناقد املحاكمة املنطقية ، في حين يتضمن التفكير اإلبداعي املحاكمة العقلية اإلبداعية ، فالتفكير الجيد يالت

" .)ليبمان ، 
ً
 عقليا

ً
 ( .35: 1998من مجموع القدرات الناقدة واإلبداعية والتي تساعد الفرد على أن يصحح تفكيره بنفسه ويفكر تفكيرا

 مجموعة من املهارات التي تتضمن مالحظة وتصنيف وتنظيم املعلومات والقدرة على التساؤل الناقد وحل املشكالت العتوم وآخرون بأنه :

 (227:  2009مفتوحة النهاية وتحليل البيانات والقدرة على صياغة التنبؤات وتتضمن املهارات األربعة األخيرة من تصنيف بلوم (.)العتوم و اخرون 

 التعريف اإلجرائي للتفكير عالي الرتبة : 

هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها طالب الصف الخامس العلمي قبل وبعد تدريسهم للنموذج التعليمي )بارمان( على اختبار كاليفورنيا      

 ملهارات التفكير عالي الرتبة بمجاالته األربعة املعد ألغراض البحث الحالي.

 :النظرية البنائية

البنائيون في  إن كلمة بنائية مشتقة من البناء أو البنية وتطلق في العربية الى ما يبنى وبنية الش يء هيأته التي بني عليها؛ ومن هذا املفهوم ينطلق   

 قيمة لألبنية الجزئية رؤيتهم للوجود، إذ يرون أن كل ما في الوجود هو عبارة عن بناء متكامل يشتمل على ابنية جزئية تربط بينها عالقات محددة وال

 يعطي للبناء الكلي قيمته. )عط
ً
 محددا

ً
 2015ية، منفصلة عن بعضها وإنما قيمتها في العالقة التي تربط بعضها بالبعض اآلخر وتجمعها لتؤلف نظاما

:246) 

ة ثمانينيات القرن العشرين وكان لعلم النفس وتشير ادبيات البحث إلى أن التعليم البنائي قد اعتمد على نطاق واسع في العلوم والرياضيات في بداي

سية التي تعتمد املعرفي إسهامات وقواعد أساسية  للتعلم  البنائي  الذي يؤكد التفكير والفهم واالستدالل وتطبيق املعرفة فهو ال يهمل املهارات االسا

ه نتيجة  لبناء عقلي، فالطالب يتعلمون من طريق تنظيم وموائمة على الفكرة التي ترى الطالب  يبني معرفته  بنفسه، فهو ينظر إلى التعلم على أن

 ( .24،29: 2007املعلومات الجديدة مع املعلومات الحالية مما يخلق لديهم حالة من اإلبداع والتميز. )زيتون،

ومات وبنائها في ذهن املتعلم، إذ يرى هؤالء ويتضح للباحث مما سبق أن النظرية البناية عبارة عن مجموعة من أفكار العلماء في كيفية تنظيم املعل   

لتكيف، أي أن العلماء وعلى رأسهم بياجيه ان الفرد لديه بنى معرفية داخل عقله وان املعلومات التي يكتسبها يتم بنائها من طريق عمليات املوائمة وا

 الفرد السابقة. املعلومات التي تلقاها الفرد تتعرض لعمليات عقلية داخلية من أجل تكيفها مع بنية

 وقد استندت البنائية مبدئيا إلى أربع نظريات وهي:

 نظرية بياجيه في التعلم املعرفّي والنمو املعرفّي. .1

 النظرية املعرفية في معالجة الطالب )املتعلم( للمعرفة وتركيزها في العوامل الداخلية املؤثرة في التعلم. .2

 غرفة الصف أو املختبر أو امليدان. النظرية االجتماعية في التفاعل االجتماعّي في .3

 (49: 2007النظرية اإلنسانية في إبراز أهمية )املتعلم(، ودورها الفاعل في اكتشاف املعرفة وبنائها. )زيتون،  .4

 : األسس التي تستند إليها النظرية البنائية 

 تستند النظرية البنائية إلى مجموعة من األسس على النحو االتي :    

التعلم تتضمن إعادة الطالب بناء معرفته من طريق تفاعله مع مادة التعلم ومعرفته السابقة إليجاد روابط قوية بين الخبرات إنَّ عملية  .1

 الجديدة والخبرات السابقة .
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 بناء املعرفة .إنَّ التدريس الفعال يعتمد بشكل كبير على مدى تهيئة الفرص املالئمة التي تمكن الطالب من أداء دورُه اإليجابي في عمليات  .2

 التشديد على الطرائق واألساليب التي تزيد من فرص املشاركة اإليجابية للطلبة ومن تلك الطرائق: هي املناقشة واالستجواب وحل املشكالت .3

 والعصف الذهني.

 للتفاعل املشترك بين الطلبة من جانب، والطلبة واملعلم من جانب آخر ملا له من دور في عملية التعلم. .4

 ( .256-255: 2009الطالب الذي يتفاعل مع محتوى التعلم يمكنُه من إعادة بنائُه املعرفي ودمج التعلم الجديد بالتعلم السابق.  )عطية، إنَّ  .5

ان ويتفق الباحث الى ما ذهب اليه )عطية( الى أن النظرية البنائية تستند الى أسس في مقدمتها نشاط املتعلم ودوره اإليجابي في التعلم، و   

 التعلم عملية اجتماعية تفاعلية تجري من طريقها بناء املعارف لدى االفراد.

 :املبادئ التي نادت بها النظرية البنائية في التعلم 

 نادت النظرية البنائية بمجموعة من املبادئ منها:  

 املتعلم ال يتلقى وال يستقبل املعرفة بشكل سلبي، وانما يتم بنائها من خالل نشاطه ومشاركته الفاعلة في عمليتي التعليم والتعلم. .1

 في بناء التعلم الالحق حيث تؤثر هذه الخبرة .2
ً
 اساسيا

ً
 ان كانت  تلعب معلوماته وخبراته السابقة دورا

ً
في تعلمه للمعرفة الجديدة وقد تؤثر سلبا

 غير صحيحة.

، حيث يتشكل املعنى داخل بنيته املعرفية بناًء على رؤية خاصة به، فاألفكار ليست ذات  .3
ً
معنى يبني املتعلم معنى ما تعلمه بنفسه بناء ذاتيا

 ثابت لدى االفراد.

 ابتكاره وتكمن في عقله ثم انها تصبح اساس نظرته الى العالم من حوله. املعرفة ليست موجودة بشكل مستقل عن املتعلم فهي من .4

-378: 2007يحدث التعلم على نحو افضل عند مواجهة املتعلم بمشكلة او موقف حقيقي له عالقة بواقعه الحياتي وتمثل معنى له. )زيتون،  .5

379 ) 

على املتعلم اإلبداعي واملتفاعل  واالجتماعي، مما يمكن املتعلم من بناء معارفه بنفسه يتضح مما سبق أن من أبرز مفاهيم النظرية البنائية هي التركيز   

 بحيث تكون ذات معنى لديه.

 من النماذج التدريسية ومن هذه النماذج ما تناوله البحث الحالي وهو انموذج بارمان التدريس ي. 
ً
 وقدمت النظرية البنائية عددا

  (Barman) أنموذج بارمان

ورات التي تميزت بطابع الحداثة التي حدثت في الدراسات والبحث ذات العالقة بالنمو العقلي للمتعلم خاصة من املنظور املعرفي من التط

 الى ما قام به علماء النفس والتربية املعاصرين له بتصورات جديدة 1990)للعالم جان بياجيه( هو االنموذج الذي أطلقه شارلز بارمان عام )
ً
( استنادا

 عن استناده الى الكم الكبير لت
ً
لبرامج التنموية تعلق باملفاهيم والعمليات العقلية الواجب اكتسابها للطلبة في مختلف املراحل الدراسية واالعمار فضال

طلق عليها دورة التعلم فوق املعرفية وفيه
ُ
 على املنظرون الخاص لجان بياجيه، وأ

ً
بقت اعتمادا

ُ
ا جمع بارمان بين التربوية التي صممت واعدت وط

ـ )دورة استعماالت ونماذج فوق املعرفية وبين مبادئ أو اساسيات نظرية بياجيه، وقد مض ى هذا االنموذج بعدد من التطورات حتى وصل الى ما يسمى ب

 التعلم فوق املعرفية( والشكل االتي يوضح املراحل األربع لدورة التعلم املطورة:

 
 دورة التعلم املطورة: (1شكل)

                                                        (Barman & et-al.p :21 .1992)                                                        
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دورة التعلم نموذج بارمان ال يختلف عن أولقد اقترح بارمان أن دورة التعلم العادية ال تحتوي على أسلوب محدد إلظهار املعرفة السابقة، ف

نصر ) باستثناء أن املعلمين يجعلون تصورات املتعلمين عن املفاهيم العلمية الواضحة قبل بداية الدرس، وهذا التعديل الذي اضافه بارمان هو ع

عد دورة بان لتجسيد التنبؤ أو التخمين( أو استعمال أوراق التنبؤ للمتعلمين حتى تتضح أفكارهم العلمية، وقد ظهرت دورة التعلم فوق املعرفة ب

 (45: 2014مدخل املراحل األربعة عندما بارمان مع إضافة أن يطلب من املتعلم اظهار تفكيره بجدية. )جميل،

( السابق في تأكيده املعرفة القبلية للطالب بصفتها Barman, 1989يتكون هذا األنموذج من أربع مراحل؛ لكنه يختلـف عـن أنموذج بارمان )

 ستقصاء.مرحلة تسبق اال 

 :على وفق انموذج بارمان خطوات التدريس

 (: Assessment Phase)مرحلة التحديد أو التخمين  .1
يستعمل املدرس أساليب تساعد الطلبة على تحديد معرفتهم عن موضوع الدرس، وهذه املرحلة تساعدهم على التوصل إلى الفهم الصحيح 

 ملفاهيم الدرس. 

 (: Investigative Phase)مرحلة االستقصاء  .2
وفيها تقدم مشكلة مفتوحة للطلبة، تتضمن إمكانات واستراتيجيات متعددة لحلها، وهي تيهئ املجال ألنشطة الطلبة، وألسئلتهم ذات الصلة 

 بموضوع الدرس. 

 (: Dialogue Phase)مرحلة الحوار .3
 تصبح الخبرة االستقصائية في املرحلة السابقة األساس لوضع صياغة علمية للمفهوم. 

 (: Application Phase)مرحلة التطبيق  .4
مة يتنافس الطلبة لتقديم أمثلة متعددة عن املفهوم، وتطبيق املعلومات التي حصلوا عليها في املراحل السابقة، وعلى االنتقال املعرفي مله

 (.392:  2014)زاير واخرون، جديدة، ودورة تعليمية جديدة، ويحدث التقويم في مراحل الدورة التعليمية كلها. 

 التفكير عالي الرتبة 

   :مفهومه 

رى البعض يرى بعض العلماء ان التفكير عالي الرتبة احد أشكال التفكير املتطور كالتفكير الناقد واإلبداعي والتفكير ما وراء املعرفة، في حين ي

 األخر انه مزيج من عدة اشكال من التفكير املتطور ويظهر على نحو مجموعة من األنشطة 
ً
الذهنية املفصلة التي تتطلب محاكمة عقلية، وتحليال

 متعددة، وهو يتجنب الحلول أو الصياغات البسيطة، وإنَّ مهمة املفكر هو أن ينش ئ مع
ً
 ملعايير متعددة ويتضمن حلوال

ً
نى أي ألوضاع معقدة وفقا

 ( .231:  2012الوصول إلى معنى على الرغم من عدم وضوح الخبرة أو املوقف.  )العتوم، 

ط التفكير يتضح مما تقدم من املفاهيم املختلفة للتفكير عالي الرتبة، بأنه احد انماط التفكير املستقل الذي يمتلك من الخصائص ما يميزه عن أنما       

 تفكير والتعلم هي :العادي والناقد واالبداعي والتأملي وغيرها. كما ركزت غالبية مفاهيم التفكير عالي الرتبة على ثالثة افتراضات عن ال

ال يمكن فصل مستويات التفكير عن مستويات التعلم فكالهما متداخالن ولكل منهما العديد من املستويات، كما أنه يمكن تقييم مهارات  .1

 لفات االنجاز.داءات املتعلمين في غرفة الدراسة ومآالتفكير عالي الرتبة من خالل تقديم أسئلة االختيار من متعدد ومالحظات املعلم وتقييم 

أن تعلم مهارات التفكير عالي الرتبة تتضمن العديد من عمليات التفكير التي يمكن تطبيقها في املواقف املعقدة التي تتضمن العديد من  .2

 املتغيرات.

غرفة الدراسة  من الصعب تعلم مهارات التفكير عالي الرتبة دون وجود مادة للمحتوى، إذ يتعلم الطالب من الحياة اليومية ومن خبرات .3

 (.52: 2015واملدرسة )القرني، 

 نماذج تصنيف مهارات التفكير عالي الرتبة 

 هناك العديد من النماذج التي قدمت تصنيفات ملهارات التفكير عالي الرتبة، وكما يأتي:

التصــنيف، الترتيــب(، ومهــارات تحليــل نمـوذج أرتــر وســاملون: صــنف مهــارات التفكيــر علــى مهــارات تنظـيم املعلومــات وتشــمل )التمثــل، املقارنــة،  .1

املعلومـات وتتضــمن )تحديــد كفايــة الحجــج ودقتهــا، تعــرف النمــاذج، عالقاتــه باملشــكلة(، مهــارات التركيــز وتشــمل )االحســاس باملشــكلة، تحديــد 

وتشــمل )االســتنتاج، التنبــؤ، املشـكلة، تحديــد الهــدف(، مهــارات جمـع املعلومــات وتشــمل )املالحظــة، التـذكر، التســاؤل(، مهــارات توليــد األفكـار 

م ، اعادة البناء(، مهارات التركيب وتتضمن )التلخيص، التكامل، تطوير املخرجات(، مهارة التقويم وتشمل )تحديد املعايير الهامة الصدار حك

 املراجعة(.
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 :( 1994تصنيف )كارولينا الشمالية  .2

نســـخة  1994الـــذي اعـــده قســـم التعلـــيم العـــام لواليـــة كارولينـــا الشـــمالية عـــام  يمثــل تصـــنيف كارولينـــا الشـــمالية ملهـــارات التفكيـــر عـــالي الرتبـــة 

 مــن )مهــارة التركيــز، 1988معدلــة لتصــنيف الجمعيــة االمريكيــة لتطــوير املنــاهج و التعلــيم الــذي اعــده )مــارزانو و زمــالؤه،
ً
( إذ دمــج و ادراج كــال

( و اضــيف مجــال مــن تصــنيف بلــوم و هــو التطبيــق Knowledgeاملعرفــة مهــارة جمــع املعلومــات، مهــارة التــذكر( فــي مجــال واحــد اطلــق عليــه )

(Applying و هــو املجــال الــذي أهملــه مــارزانو و زمــالؤه فــي تصــنيف الجمعيــة االمريكيــة لتطــوير املنــاهج و التعلــيم ، إذ ان تصــنيف كارولينــا )

 (68:  2012ير في مدارس والية كارولينا الشمالية )جاني، الشمالية يضم سبعة مجاالت ملهارات التفكير و استعمل في بناء اختبارات للتفك

اف ، واملجـــاالت هـــي )املعرفـــة ، التنظـــيم ، التطبيـــق ، التحليـــل ، التوليـــد ، التكامـــل ، التقـــويم( ، و مهاراتهـــا : )تعريـــف املشـــكالت ، وضـــع االهـــد   

الترتيب ، التمثيل ، تحديـد الخصـائص و املكونـات ، تحديـد العالقـات  املالحظة ، صياغة االسئلة ، الترميز ، االستدعاء ، املقارنة ، التصنيف ،

 و االنماط ، االستنتاج ، التنبؤ ، التوسع ، التلخيص ، اعادة البناء ، وضع املعايير و التحقق(.

 :دراسات تناولت انموذج بارمان 

 (:2015دراسة جعفر ) .1

". اجريت هذه الدراسة في البالغية واألداء التعبيري عند طلبة الصف الخامس االدبينموذجي لورسباش وبارمان في اكتساب  املفاهيم أأثر " 

           العراق/جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية.

لبة املجموعة ( طالب وطالبة من الصف الخامس االدبي، الذين اختارهم الباحث بطريقة عشوائية، إذ بلغ عدد ط193بلغت عينة الدراسة )  

( 64( طالبا وطالبة ايضا، في حين بلغ عدد طلبة املجموعة الضابطة )65( طالبا وطالبة، وعدد طلبة املجموعة التجريبية الثانية )64التجريبية االولى  )

( طالبة، استمر تطبيق التجربة 97( طالبا، و )96( طالبا وطالبة، بواقع )193طالبا وطالبة، وبذلك اصبح عدد الطلبة في مجموعات البحث الثالث )

، درس الباحث نفسه مجموعتي البحث.
ً
 فصال دراسيا

، لكل مفهوم ثالث فقرات، االولى تعريف 51أعّد الباحث اختبارين، األول كان في اكتساب املفاهيم اإلسالمية، وبلغ عدد فقراته الكلي )
ً
( فقرة

املفهوم، ثم تأكد الباحث من صدقه وثباته وطبقه على طلبة عينة البحث، اما االختبار الثاني فكان في املفهوم، والثانية تمييز املفهوم، والثالثة تعميم 

 األداء التعبيري من طريق تحديد موضوع يكتب فيه الطلبة، ثم تصحيحه وفق محكات التصحيح املتعارف عليها.

(، ومعامل ارتباط 2تين مستقلتين، وتحليل التباين االحادي، ومربع كاي )كااالختبار التائي لعيناستعمل الباحث الوسائل االحصائية االتية: )    

 (.بيرسون 

 توصلت الدراسة الى ما يأتي:    

  تفوق طلبة املجموعة التجريبة األولى الذين درسوا على وفق انموج بارمان على طلبة املجموعة الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقة

 (. 140-1:  2015االعتيادية )جعفر،

 (2015دراسة جميل ) .2

 أثر انموذج بارمان في تنمية الفهم القرائي لدى طالبات الصف الرابع االدبي في مادة املطالعة". "

 اجريت هذه الدراسة في العراق/جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم االنسانية.    

 بين  ( طالبة من طالبات الصف الرابع االدبي في50بلغت عينة الدراسة )  
ً
االعدادية العراقية للبنات في قضاء الخالص، وزعت عشوائيا

( طالبة في املجموعة الضابطة التي تدرس 25( طالبة في املجموعة التجريبية التي تدرس طالباتها على وفق انموذج بارمان، و)25مجموعتين، وبواقع )

 
ً
 ، درست الباحثة نفسها مجموعتي البحث. طالباتها بالطريقة االعتيادية، استمر تطبيق التجربة فصال دراسيا

( فقرة من نوع االختيار من متعدد، وسؤال من نوع ترتيب الكلمات، وسؤال من نوع 35أعّدت الباحثة اختباًر في الفهم القرائي تكون من )

 امالء الفراغات، وتأكدت الباحثة من صدقه وثباته، ثم طبقته على طالبات عينة البحث.

 الوسائل االحصائية االتية: )االختبار التائي لعينتين مستقلتين، ومربع كاي، ومعامل ارتباط بيرسون( استعملت الباحثة

وفق  توصل الدراسة الى تفوق طالبات املجموعة التجريبية الالتي درسن على وفق انموذج بارمان على طالبات املجموعة الضابطة الالتي درسن على

  ي(-: أ2015رائي.)جميل، الطريقة االعتيادية في الفهم الق

، موزعين ضمن مجموعتين التجريبية )63اما البحث الحالي فقد كانت عينة البحث تتكون من )
ً
 والضابطة )33( طالبا

ً
 وتتفق نتائج البحث مع 30( طالبا

ً
( طالبا

 نتائج الدراسات السابقة بتفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة.

  التفكير عالي الرتبة:دراسات تناولت 

 (2012دراسة الظفير) .1
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وية " أثر نموذجي مارزانو وكلوزماير في اكتساب مفاهيم الحديث النبوي الشريف وتنمية مهارات التفكير عالي الرتبة لدى طلبة املرحلة الثان

 للدراسات العليا.في مبحث الثقافة اإلسالمية في األردن". اجريت هذه الدراسة في االردن/جامعة عمان العربية 

( طالب في شعبة)أ( التي تمثل في 31( طالب من طالبات الصف االول الثانوي، ووزعوا على ثالثة شعب وبواقع )89بلغت عينة الدراسة )  

ة التي تدرس على وفق (طالب في شعبة )ب( التي تمثل املجموعة التجريبية الثاني31املجموعة التجريبية األولى التي تدرس على وفق انموذج مارزانو، و)

 ( طالب في شعبة )ج( التي تمثل املجموعة الضابطة التي تدرس على وفق الطريقة االعتيادية.27نموذج كلوزماير، و)

، درس الباحث نفسه مجموعتي البحث.
ً
 كامال

ً
 دراسيا

ً
 استمر تطبيق التجربة عاما

 تكون من )
ً
 تحصيليا

ً
 في التفكير عالي الرتبة تكون من ( فقرة من نوع االخ20أعّد الباحث اختبارا

ً
تيار من متعدد ، كما اعد الباحث اختبارا

 بعد أن تأكد الباحث من صدقهما وثباتها طبقهما على طالب عينة البحث.( فقرة من نوع االختيار من متعدد، 20)

 ن، ومعادلة ألفاكرونباخ(.استعمل الباحث الوسائل االحصائية االتية: )تحليل التباين الثنائي، ومعامل ارتباط بيرسو  

 توصلت الدراسة الى ما يأتي:   

 ة. تفوق الطالب الذين درسوا على وفق انموذج مارزانو على الطالب الذين درسوا على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التفكير عالي الرتب

 (.104-1: 2012)الظفير ، 

 (2016دراسة كاظم ) .2

اجريت هذه   "،اثر استراتيجية ثنائية التحليـل والتركيب في تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي والتفكيــر عالـي الرتبــة في مادة علم األحياء  "

 الدراسة في العراق/ جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة.

ت التي اختارها الباحث بطريقة قصدية، ثم أجري اختيار شعبتين من ( طالبة من طالبات اعدادية أجنادين للبنا69بلغت عينة الدراسة )

( طالبة في املجموعة الضابطة، استمر تطبيق التجربة فصال 35( طالبة في املجموعة التجريبية و )34الصف الرابع العلمي بصورة عشوائية، بواقع )

،  درست الباحثة نفسها مجموعتي البحث.
ً
 دراسيا

 للفصول الخمسة األخيرة من كتاب علم األحياء للصف الرابع العلمي مؤلفا من )أعدّت الباحثة اختب 
ً
 تحصيليا

ً
(  فقرة تمثلت باألسئلة 47ارا

 ( مقالية.15( موضوعية و )15( فقرة تمثلت في نوعين من األسئلة : )30املوضوعية، وتبنت الباحثة اختبار التفكير عالي الرتبة الذي تكون من )

 الوسائل االحصائية االتية: )االختبار التائي لعينتين مستقلتين، ومربع كاي،  معامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الفا كرونباخ(. استعملت الباحثة

 توصلت الدراسة الى : 

 (. 0.7) وجود فرق ذات داللة احصائية لصالح املجموعة التجريبية في اختبار التفكير عالي الرتبة وبحجم أثر متوسط للمتغير املستقل بلغ

 ي(. -: أ2016)كاظم ، 

، موزعين ضمن مجموعتين التجريبية )63ما البحث الحالي فقد كانت عينة البحث تتكون من )أ
ً
 والضابطة )33( طالبا

ً
 30( طالبا

ً
 وأعد الباحث اختبارا

ً
( طالبا

بتفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في اختبار ( فقرة، وتتفق نتائج البحث مع نتائج الدراسات السابقة 40للتفكير عالي الرتبة تكون من )

 التفكير عالي الرتبة.

 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة

 اثبتت جميع الدراسات السابقة فاعليتها في متغيرات انموذج بارمان والتفكير عالي الرتبة التي طبقت عليها. .1

 على الخطوات العلمية في بناء الخطط التدريسية على وفق انموذج بارمان.افاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف  .2

 افاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف على كيفية اعداد اختبار التفكير عالي الرتبة.  .3

 منهجية البحث:
 ملنهجية البحث والتصميم التجريبي ومجتمع البحث وعينته وتكافؤ مجموعات

ً
الدراسة وضبط املتغيرات  يتضمن هذا الفصل عرضا

 عن الوسائل اإلحصائية املستخدمة في عملية تحليل النتائج للوصول إلى هدف البحث.
ً
 الدخيلة وإعداد الخطط التدريسية وأداة البحث فضال

املجاالت اإلنسانية ويعد البحث العلمي أداة ووسيلة موضوعية للكشف عن الحقيقة العلمية وهو طريق مقبول لتثبيت وترسيخ الحقيقة في 

 (13:  2008وعرضها ونقدها بموضوعية. )شحاتة، 

 :إجراءات البحث
 التصميم التجريبي: .1
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وقد استعمل الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي، وتصميم املجموعات التجريبية واملجموعة الضابطة عشوائية االختيار، ذو 

 (. 1ي وردت في العنوان وكما موضح في الجدول )االختبار القبلي والبعدي، وحسب املتغيرات الت

 التصميم التجريبي للبحث: (1جدول )
 البعدي املتغير التابع املتغير املستقل القبلي املجموعة

 اختبار التفكير عالي الرتبة التفكير عالي الرتبة انموذج بارمان اختبار التفكير عالي الرتبة التجريبية

 االعتياديةالطريقة  الضابطة

 مجتمع البحث وعينته: .2
 مجتمع البحث:  . أ

دة وبما أن البحث الحالي يهدف إلى التعرف على " أثر أنموذج بارمان في تنمية التفكير عالي الرتبة لدى طالب الصف الخامس اإلعدادي في ما

اإلعدادية الواقعة في مدينة تكريت / املركز والبالغ عددها  التربية االسالمية" لذا فإن مجتمع البحث يشمل طالب الصف الخامس اإلعدادي في املدارس

صف خمس إعداديات حسب إحصائية السجل اإلحصائي املدرس ي االعدادي لقسم تربية تكريت التابع ملديرية تربية صالح الدين، مع أعداد الطالب لل

 .2018 – 2017ي الخامس االعدادي للفرع العلمي بقسميه )اإلحيائي والتطبيقي(،  للعام الدراس 

 عينة البحث: . ب

 لى:إويمكن تقسيم عينة البحث 

 :عينة املدارس 

الح اختار الباحث )إعدادية ابن املعتم للبنين( بصورة قصدية عينة للبحث من بين مدارس البنين الثانوية التابعة للمديرية العامة لتربية ص

 لتطبيق التجربة وذلك.
ً
 الدين؛ لتكون مجاال

 :عينة الطالب 

 وذلك لوجود شعبتين تمكن الباحث من 
ً
واختار الباحث الصف الخامس العلمي )اإلحيائي( دون الخامس األدبي وكان اختياره مقصودا

 موزعين على شعبتين )أ 65إجراء تجربته، وبلغ عدد طالب الصف الخامس العلمي الفرع االحيائي )
ً
  –( طالبا

ً
ب(، واختار الباحث عشوائيا

( طالب، والشعبة )ب( 33ع اإلحيائي لتكون املجموعة التجريبية االولى والتي تدرس باستعمال أنموذج بارمان وعدد طالبها )شعبة )أ( من الفر 

 ( طالب.30لتكون املجموعة الضابطة والتي تدرس بالطريقة االعتيادية وعدد طالبها )

 إجراءات الضبط: .3

قبل الشروع بالتجربة بإجراء تكافؤ إحصائي لبعض املتغيرات التي يرى إنها قد تؤثر لغرض تحقيق التجانس بين أفراد عينة البحث قام الباحث 

 في نتائج البحث بين مجموعتي البحث وهذه املتغيرات هي:

 ( متغير الذكاء: حيث كافئ الباحث بين مجموعتي البحث باستعمال اعتمد الباحث اختبار اوتسOtis املصمم لقياس القابلية العقلية )

 (275:  2002)مراد و سليمان، العامة. 

 .باألشهر 
ً
 العمر الزمني للطالب محسوبا

 .درجات االختبار النهائي للعام السابق )الرابع اإلعدادي( في مادة التربية اإلسالمية 

 .التحصيل الدراس ي لآلباء 

 .التحصيل الدراس ي لألمهات 

 .درجات االختبار القبلي للتفكير عالي الرتبة 

 عدم وجود فرق ذو داللة احصائية في مجال التكافؤ.وقد اظهرت النتائج 

 إعداد أداة البحث: 

  اختبار التفكير عالي الرتبة 

عدت لقياس التفكير عالي الرتبة ومنها:
ُ
 اطلع الباحث على عدد من االختبارات العربية واملحلية أ

 للمرحلة اإلعدادية، لذا أعد الباحث اختبار 
ً
 للتفكير عالي الرتبة يخص مادة التربية اإلسالمية ويكون مناسبا

ً
 للتفكير ولم يجد الباحث اختبارا

ً
ا

بار التفكير عالي الرتبة واعتمد الباحث في إعداد اختعالي الرتبة باالعتماد على األساليب واملهارات التي اعتمدها من خالل تعاريف التفكير عالي الرتبة، 

(، وهو نسخة معدلة لتصنيف الجمعية االمريكية 1994الذي أعده قسم التعليم العام لوالية كارولينا الشمالية عام)على تصنيف نورث كارولينا 

 (  1988لتطوير املناهج والتعليم. )مارزانو واخرون ،
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التقويم( وتسع مهارات فرعية هي:  -التكامل  -التوليد  -بعة مجاالت رئيسة هي: )التحليل وأعد الباحث اختبارا لقياس التفكير عالي الرتبة يتضمن أر 

 وهي: التحقق( -وضع املعايير  -اعادة بناء  -التلخيص  -التوسع  -التنبؤ  -االستنتاج  -االنماط  -تحديد العالقات  -املكونات  –)تحديد الخصائص 

ت املتضمنة للمعلومات والعالقات فيما بينها، وتحديد املكونات والسمات واالدعاءات واالفتراضات وهي عملية فحص االجراءا مهارة التحليل: .1

 تحديد العالقات واألنماط(. –وتمييزها، وتتكون من مهارتين فرعيتين هما )تحديد الخصائص واملكونات 

ة بطريقة بنائية، وربط االفكار الجديدة مع االفكار السابقة، وهي عملية االستعانة باملعرفة السابقة في توليد معلومات جديد مهارة التوليد: .2

 التوسع(. –التنبؤ  –وتتكون من ثالث مهارات فرعية هي )االستنتاج 

وهي عملية ترتيب االجزاء املتضمنة عالقات مشتركة مع بعضها البعض، بحيث تؤدي الى فهم اعمق لتلك العالقات،  مهارة الدمج والتكامل: .3

 إعادة البناء(. –رتين فرعيتين هما )التلخيص وتتكون من مها

التحقق  –وهي عملية تقدير صحة النتائج واالفكار التي تم التوصل اليها، وتتكون من مهارتين فرعيتين هما )وضع املعايير  مهارة التقويم: .4

 والثبات(.

( 4( فقرات، أما املهارة الثالثة فتضمنت )4رة الثانية )( فقرات، وتضمنت املها8( فقرة، حيث تضمنت املهارة األولى )40تكون االختبار من )

( فقرات، واملهارة الثامنة 4( فقرات، واملهارة السابعة )6( فقرات، واملهارة السادسة )4( فقرات، واملهارة الخامسة )4فقرات، وتضمنت املهارة الرابعة )

 ( فقرات.4( فقرة، واملهارة التاسعة )2)

 صدق االختبار:

الباحث في دراسته على الصدق الظاهري في إيجاد صدق أداة البحث، وهو املظهر العام لالختبار من حيث نوع املفردات وكيفية اعتمد 

ة يبدو صياغتها ومدى خواصها ويتناول تعليمات االختبار ودقتها ودرجة وخواص ومدى مناسبة االختبار للغرض الذي وضع من أجله، بمعنى إلى أي درج

 لقياس ما ُصمم من أجله. )العزاوي، املقياس ظاه
ً
 مناسبة

ً
(، وعرض الباحث فقرات االختبار والتعليمات واإلجراءات على مجموعة من 94:  2007ريا

الءمتها الخبراء واملتخصصين بطرائق التدريس وطرائق تدريس التربية اإلسالمية وعلوم القرآن، ملعرفة آرائهم ومالحظاتهم بصدد صالحية فقراته وم

لم يتم ستوى عينة الدراسة ودقة قياسها ملا وضعت من أجله ومدى وضوح التعليمات. وتم األخذ بهذه املالحظات والتعديالت التي أبداها الخبراء و مل

 حذف أو تغير أي فقرة من قبل الخبراء لذا بقي عدد الفقرات دون تغيير.

 ثبات االختبار:

( الستخراج Alfa – Cronbachكرونباخ   –ة تحليل التباين باستخدام معادلة )الفا وللتحقق من ثبات االختبار استعمل الباحث طريق

(، وبلغت قيمة 74:  1988ثبات االختبار ألنها تعتمد على اتساق فقرات االختبار مع بعضها وكذلك اتساق كل فقرة من فقرات االختبار ككل. )محمد، 

 (.0,86معامل الثبات )

 عن )الشامي، Anastasia & Urbina ,1997ويشير )
ً
( إن اقتراب معامل الثبات من الواحد الصحيح يزيد من االتساق الداخلي للمقياس. نقال

2012  :116) 

 صياغة تعليمات االختبار:

دون حدد الباحث عدد من التعليمات الخاصة باالختبار تضمنت قراءة االختبار بدقة والتأني باإلجابة وعدم ترك اي فقرة ب تعليمات اإلجابة: - أ

 اجابة مع تحديد الوقت املخصص لإلجابة.

أعدَّ الباحث ورقة تتضمن مفتاح التصحيح إلجابات الطالب لكل فقرة من فقرات االختبار، وأعطى درجة واحدة لكل  تعليمات التصحيح: - ب

إلجابة غير صحيحة أو املتروكة ( وأقل درجة هي )الصفر( واعتبر الباحث إن ا81فقرة أي تكون أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي )

 تعتبر الدرجة )صفر(.

 العينة االستطالعية:

( طالب من طالب الصف الخامس اإلعدادي في إعداديات مدينة تكريت إلجراء اختبار العينة االستطالعية عليهم 100اختار الباحث )

ء االختبار، وأجرى الباحث االختبار يوم األحد املوافق لغرض التعرف على وضوح التعليمات ومستوى صعوبة الفقرات والوقت الالزم إلجرا

 ( دقيقة.50وسجل الباحث الوقت املستغرق من الطالب واستخرج متوسط وقت اإلجابة وبلغت ) 7/10/2012

 إجراءات تطبيق التجربة:

، بإجراء االختبار القبلي للتفكير عالي الرتبة ملجموعتي البحث؛ 14/10/2017باشر الباحث بإجراءات تطبيق التجربة يوم األحد املوافق 

ى ، حيث امتدت التجربة على مد15/5/2018وانتهى الباحث من إجراءات التجربة بإجراء االختبار البعدي للتفكير عالي الرتبة يوم الثالثاء املوافق 

 والتي تمثل العام الدراس ي.  23)
ً
 ( أسبوعا

 لكل مجموعة وحسب توزيع مديرية تربية صالح الدين للحصص الدراسية.
ً
 وتولى الباحث تدريس املجموعتين وبواقع حصة واحدة أسبوعيا
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 الوسائل االحصائية:

 : إليجاد ثبات االختبارات استعمل الباحث: معامل ألفا كرونباخ أ.

 ن          مجموع تباينات األسئلة                            

ــــــ   )معامل                ــــــ ـــــ ــــــ ـــ (1ر= ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ ــ  ـــــ

ـــــ                             تباين الدرجات الكلية           1ن ـ

 ( 366،  2002حيث إن:     ن = عدد فقرات االختبار       )مراد وسليمان ،      

 : إليجاد التكافؤ في التحصيل الدراس ي لألبوين.2ب. مربع كا

 2) التكرارات املشاهدة ــــــ التكرارات املتوقعة (                   

ـــ 2كا                   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ= ـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ   ـــ

 التكرارات املتوقعة                                    

 (              366،  2002)مراد وسليمان ،                                       

 ( لعينتين مستقلتين :t-testاالختبار التائي )ج. 

  

   

 

 
 حيث أن :

 = الوسط الحسابي للعينة الثانية  2= الوسط الحسابي للعينة األولى              س 1س

 = عدد أفراد العينة الثانية  2= عدد أفراد العينة األولى                     ن 1ن

 (              366،  2002)مراد وسليمان ،     = التباين للعينة الثانية 2= التباين للعينة األولى                       ع 2ع

 عرض النتائج ومناقشتها  
( بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية االولى الذين يدرسون باستعمال انموذج 0.05"ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى )

 "االختبار البعدي للتفكير عالي الرتبة الطريقة االعتيادية فيبارمان ومتوسط درجات طالب املجموعة الضابطة الذين يدرسون باستعمال 

ــــ الضابطة(  1وللتثبت من هذه الفرضية الصفرية وتعرف داللة الفرق بين درجات االختبار البعدي للتفكير عالي الرتبة للمجموعة )التجريبية

( بينما كان املتوسط الحسابي للمجموعة 64,5لمجموعة التجريبية )العينتين املستقلتين، حيث بلغ املتوسط الحسابي لاستعمل الباحث اختبار 

( وهي اعلى من القيمة الجدولية 7,27وأظهرت النتائج تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة حيث بلغت القيمة املحسوبة ) ( 45الضابطة )

يبية على املجموعة الضابطة في االختبار البعدي للتفكير عالي الرتبة، والجدول وبذلك ترفض الفرضية الصفرية لتفوق املجموعة التجر ( 2.04البالغة )

 ( يوضح النتائج.2)
 االختبار البعدي للتفكير عالي الرتبة نتائج  :(2جدول )

املتوسط  العدد املجموعة

 الحسابي

الداللة اإلحصائية  القيمة التائية االنحراف املعياري 

 الجدولية املحسوبة 0.05عند مستوى 

 دالة إحصائيا 2,04 7,27 9,55 64,5 33 التجريبية

 4,86 45 30 الضابطة

 االستنتاجات:
 من االستنتاجات وهي:      

ً
 في ضوء النتائج التي ظهرت في الدراسة الحالية قدم الباحث عددا

 اكد البحث على فاعلية انموذج بارمان في العملية التعليمية. .1

 التفكير عالي الرتبة ضمن املوقف التعليمي يؤدي الى زيادة فاعلية الطالب ورفع مستواهم العلمي.ان تضمين مهارات  .2

 أسهم أنموذج بارمان في تنمية القدرات العقلية لدى الطالب من خالل خطواته التي حققت نتائج افضل في اختبار التفكير عالي الرتبة. .3

 

 ت = 

 2س – 1س

 (2/ن1+  1/ن1) 2(ع1 – 2+ )ن 2(ع1 – 1ن)

 2 - 2+ ن 1ن
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 التوصيات:
 االخذ بها من ذوي الشأن:في ضوء نتائج البحث وضع الباحث 

ً
 من التوصيات آمال

ً
 عددا

دى التأكيد على مدرس ي مادة التربية االسالمية على استعمال استراتيجيات ونماذج تدريسية حديثة ملا لها من دور كبير في زيادة الدافعية ل .1

 الطالب ورفع مستويات التفكير.

دة التربية االسالمية للتعريف بالتفكير عالي الرتبة ومهاراته وكيفية االستفادة منه إقامة عدد من الدورات والندوات التي تستهدف مدرس ًي ما .2

 في املوقف التعليمي. 

 حث املدرسين على ضرورة استعمال املستويات الثالث العليا من مستويات االهداف وعدم التركيز على الحفظ واالستظهار فقط. .3

 املقترحات:
 من  

ً
 االقتراحات الستكمال دراسته الحالية وهي:اقترح الباحث عددا

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية وعلى مراحل دراسية مختلفة ومواد دراسية اخرى. .1

 إجراء دراسة مشابهة للنماذج التدريسية مع متغيرات اخرى كالتحصيل او انواع اخرى من التفكير. .2

 بنائية مع متغير التفكير عالي الرتبة.استعمال نماذج دراسية اخرى من ضمن نماذج النظرية ال .3

 :املراجع
: املراجع العربية:

ً
 أوال

 .ترجمة زينات دعنا. عمان، دار الفكر ،ورفع املعايير التربوية التدخل املعرفّي والتحصيل األكاديمّي (2009، )آدي، فيليب وميخائيل شاير .1

فاعلية برنامج تدريبي قائم على عادات العقل في تنمية مهارات التفكير عالي الرتبة عند طلبة املرحلة االعدادية.  (2012،)جاني، نوال جوحي .2

 .كلية التربية، الجامعة املستنصرية، بغداد)أطروحة دكتوراه غير منشورة(، 

رسالة )، أثر انموذج بارمان في تنمية الفهم القرائي لدى طالبات الصف الرابع االدبي في مادة املطالعة (2015،)جميل، رشا حكمت .3

 .جامعة ديالى، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةماجستير غير منشورة(، 

  .دار الفكر العربي، القاهرة، 2ط ،تعليم التفكير في عصر املعلومات (2007، )حبيب، مجدي عبد الكريم .4

 .دار الكتب والوثائق، بعداد العراق ،الشاملة استراتيجيات وطرائق ونماذج واساليب وبرامج املوسوعة (2014)،واخرون علي سعد زاير، .5

 .دار الشروق، عمان، االردن ،النظريات البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم (2007،)زيتون، عايش محمود .6

فاعلية التدريس بمهارات التفكير عالي الرتبة في تحصيل مادة علم األحياء وكفاية التمثيل املعرفي ( 2012، )الشامي، عالء احمد عبد الواحد .7

 .)أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة بغداد، كلية التربية / ابن الهيثم، وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع العلمي

 .مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة ،1ط،التربوية والنفسيةاملرجع في مناهج البحوث  (2008، )شحاتة، حسن .8

 .دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،2ط،تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية(2009، )العتوم، عدنان يوسف وآخرون  .9

 .دار املسيرة، عمان، االردن ،تنمية مهارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عملية (2012،)العتوم، عدنان يوسف .10

  .مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر ،طرق تدريس التربية االسالمية (1988)، عطا، ابراهيم محمد .11

 .دار املنهجية، عمان ،البنائية وتطبيقاتها استراتيجيات تدريس حديثة (2015،)عطية، محسن علي .12

 .دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تدريسالجودة الشاملة والجديد في ال (2009،)عطية، محسن علي .13

ثر استخدام استراتيجية التعلم املستند الى الدماغ في تدريس العلوم علي تنمية التفكير عالي الرتبة وبعض أ (2015،)القرني، مسفر بن خفير .14

، كلية التربية وحة دكتوراه غير منشورة()اطر  ،عادات العقل لدى طالب الصف الثاني املتوسط ذوي انماط السيطرة الدماغية املختلفة

 .االساسية، جامعة ام القرى، اململكة العربية السعودية

فاعلية برنامج مقترح على وفق نظرية الذكاءات املتعددة في تنمية مهارات القراءة الناقدة والكتابة اإلبداعية ( 2012، )كاظم، رباب عبد الواحد .15

 .)أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة بغداد، كلية التربية / ابن رشد ،لدى طالبات الصف الرابع األدبي

املديرية العامة للمناهج، وزارة ، التربية اإلسالمية للصف الثاني املتوسط (2011،)الكبيس ي، حمد عبيد وعبد الستار حامد وعبد الجبار اآللوس ي .16

 .التربية، العراق

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، فلسطين ،العلوم تدريس( 2007،)اللولو، فتحية، واحسان االغا .17

 .منشورات وزارة الثقافة، مكتبة األسد، دمشق ،ترجمة/ أبراهيم يحيى الشهابي، املدرسة وتربية الفكر (1998،)ليبمان، ماثيو .18
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Ihsan Nadher Hussein 
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Abstract:  The current research aims to identify the "impact of the Barman model in high-level 
thinking among fifth grade students in Islamic education in the State of Iraq" 

The researcher formulated the following zero hypothesis: 

"There is no statistically significant difference at (0.05) between the mean scores of the experimental group 
using the Barman model and the mean scores of the control group students who are studying using the 

standard method of post-high-level thinking" 

 In order to achieve the research objective, the researcher followed the experimental method. He 
chose the experimental design with partial control of the experimental and control groups. His choice was 

intentional, because the experimental approach is the closest method of research to solve the problems in the 

scientific way, and the most suitable approach to solving the educational problems and developing the 

education structure and its different systems. (Melhem, 2002: 388) 
 The research society consists of the students of the fifth grade preparatory / scientific branch in the 

city of Tikrit center (Iraq), which number (414) students, which equivalent to stage (11) in a number of Arab 

countries, and chose one of the morning economics of the Department of Education Salah Eddin / Department 
of Education Tikrit, Ibn al-Mu'tam for boys located in Tikrit Al-Qadisiyah neighborhood. 

 The research society consists of the students of the fifth grade preparatory / scientific branch in the 

city of Tikrit center (Iraq), which number (414) students, which equivalent to stage (11) in a number of Arab 
countries, and chose one of the morning economics of the Department of Education Salah Eddin / Department 

of Education Tikrit, Ibn al-Mu'tam for boys located in Tikrit Al-Qadisiyah neighborhood. 

The number of students in the research sample was 63 students, distributed in two groups to be one of them 

experimental and the number of students was 33 students, the other was an officer and the number of students 
was 30 students. , The tribal test of high-level thinking), and the results showed that the experimental group 

exceeded the control group in the post-test of high-level thinking,The researcher presented a number of 

conclusions, recommendations and proposals: 

Keywords: Barman model, high-level thinking 
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في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث   iPadفعالية استخدام اآليباد 

 األساس ي بوالية صحار

عليانشاهر ربحي   

 جامعة صحار –كلية التربية  -أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم املساعد

se72sc@gmail.com 

 أماني بنت سليمان القاسمية
 ماجستير مناهج وطرق تدريس العلوم

 :خلخ امل
الدراس ي ملادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساس ي بوالية صحار. هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن فعالية اآليباد في التحصيل 

( طالبا وطالبة من طلبة الصف الثالث األساس ي بمدرسة العهد الزاهر، موزعين على 51استخدم فيها املنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبا وطالبة، واملجموعة الضابطة درست 25د" باستخدام اآليباد، وضمت) مجموعتين: املجموعة التجريبية تم تدريسها" وحدة استقصاء املوا

( طالبا وطالبة. مادة الدراسة تمثلت في برنامج تدريبي تم تصميمه باستخدام تطبيقات اآليباد، ومنها تطبيق الكتاب 26بالطريقة االعتيادية، وضمت)

جموعة من املحكمين للتحقق من صدق محتواه. كما تم اعداد اختبار بعدي التفاعلي كتطبيق رئيس وتطبيقات أخرى، وقد تم عرضه على م

( فقرة يقيس تحصيل الطلبة في املجموعتين. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 28للمجموعتين في وحدة استقصاء املواد، تكون من)

التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية. وفي ضوء نتائج ( بين املتوسط الحسابي لدرجات املجموعتين α≤ 0.05إحصائية عند مستوى)

روات الدراسة فإنها توص ي بدعم تعلم العلوم باستخدام اآليباد من خالل تضمين املناهج ألنشطة تفاعلية ذات صلة باملحتوى، وتفعيل الورش والد

 ن إجراءاتهم التدريسية.التدريبية لزيادة خبرة معلمي العلوم في استخدام تطبيقات اآليباد لتحسي

 اآليباد، التحصيل الدراس ي، والية صحار. الكلمات املفتاحية:

 :املقدمة
 بمقدار الدول  تقدم يقاس وأصبح واملجتمعات، الدول  لتصنيف السائدة السمة أصبحت التي التكنولوجيا، بعصر الحالي عصرنا يوصف 

  املتسارع التكنولوجي التقدم وساهم وغيرها. والزراعية والطبية واالقتصادية الصناعية املجاالت في للتكنولوجيا توظيفها
ً
 منظومة على التأثير في أيضا

 واألجهزة. التقنيات أحدث خاللها من يطبق تعلمية تعليمية استراتيجيات استحداث خالل من التعليم،

 Laptop  املحمول  الحاسوب بين متوسطة حالة تعد وهي أشكالها، أحد اآليباد وجهاز اللوحية، األجهزة املستخدمة التقنيات بين منو 

 من فكان للطلبة، اليومية الحياة من جزءا اللوحية األجهزة في املتمثلة الحديثة التقنية أصبحت وقد .منهما كال مميزات وتجمع الذكية، والهواتف

 من كبيرا فارقا يشكل التعليم أصبح أبل، شركة طريق عن2010 العام في لوحي جهاز أول  انتاج فبعد التعليم. في فاعلة بطريقة توظف أن وري الضر 

 يوالذ للتعليم أبل ملؤتمر 2012 عام في عقدها خالل من وذلك التعليم، في الجهاز هذا واستثمار ابداعية بطريقة البرامج من لعدد تطويرها خالل

 (.2014 الرويلي، التعليم) مجال في نوعية نقله املؤتمر هذا فكان التفاعلي، الكتاب فكرة خالله من عرضت

 بها، يتمتع التي املزايا من له ملا التعليمية، املراحل وملختلف العلوم أنواع مختلف لتدريس جديدا تعليميا عصرا الجهاز هذا ظهور  مثل وقد

 باإلضافة الطلبة، مجموعات بين تفاعلي بشكل وتوظيفه املناسبين، ووزنه حجمه بسبب وخارجه، الصف داخل آلخر مكان من للنقل قابليته بينها: ومن

 هذه تحقيق الى تؤدي مختلفة تطبيقات على الحتوائه للمعلومات، الوصول  سهولة خالل من املشكالت وحل الذاتي التعلم على الطلبة يشجع أنه إلى

 .(ey,Sween & Dunn 2018) األهداف

 أو تعليمية وسيلة أو مرجع أي احتواء على لقدرته وذلك سواء؛ حد على واملتعلم للمعلم بالنسبة املفضلة األجهزة من اآليباد جهاز يعد كما

 على لقدرته وذلك الدروس؛ تحضير في مساعدا عامال يكون  أن كذلك ويمكن التقليدية، بالوسائل مقارنة أفضل نتائج تحقيق على ويعمل كما كتاب،
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 في وعملية سهلة طرقا ويقدم كما خارجها، أم الصفية الغرفة داخل سواء صحيحة بصورة التعلم لتحقيق باألمثلة الطالب ويدوتز  البيانات معالجة

 (.,Murphy 2011 للمعلم) إرشادات تقديمه خالل من للطالب املعلومات تقديم كيفية

 كما (.2015 ،الشهري الجنوبية) وكوريا املتحدة الواليات ركيا،ت الهند، بينها من مدارسها، في اآليباد لتوظيف الدول  من العديد سارعت وقد

 راشد بن محمد برنامج في متمثلة املتحدة العربية اإلمارات دولة بينها من مدارسها، في اآليباد توفير إلى أيضا سارعت التعاون  مجلس دول  بعض وأن

 التعليمي) النظام في التقنية دمج خالل من العالم في الحاصلة التكنولوجية جوانبال في التطور  ملواكبة للتعليم حديثة طريقة يقدم حيث الذكي، للتعلم

 (.2012 اإلمارات، حكومة

 التقليدية، الحقيبة أعباء من التخفيف بهدف املستقلة املدارس من مدرسة 30في اإللكترونية الحقيبة مشروع طرحت التي قطر دولة كذلك

 والتعليم التعليم وزارة ) اإللكترونية املدرسة تأسيس إلى للوصول  تمهيدا وذلك االنترنت، ومواقع طبيقاتالت خالل من للمعلومات الوصول  وتسهيل

 (.2013 العالي،

 أكدت حيث معلمة،  240من يقرب ملا تدريبية دوراتاآليباد  استخدام في مشروعها خالل من والتعليم التربية وزارة نفذت الكويت وفي

 املعلومات) توصيل عملية في والطالب املعلم على ويسهل ومتعة، تشويق وسيلة كونه التعليم في أهميته على بالبرنامج امللتحقات واملوجهات املعلمات

 (.2013 ،التركي

 التعليم، في الحديثة التقنية الوسائل توظيف أهمية على والتعليم التربية وزارة أكدت فقد التطورات هذه عن بمعزل  عمان سلطنة تكن ولم

 من وذلك العمل، سوق  متطلبات مع يتماش ى بما واالستراتيجيات الخطط تطوير وتم األولى، الحلقة مدارس في التعلم مصادر مراكز توفير خالل من

 وخلص كما (.2007 العريمي، األساس ي) التعليم يف الحديثة التكنولوجية التقنيات استخدام على والتركيز املجال، هذا في البحوث إعداد تشجيع خالل

 التعليمية املؤسسات في اإللكتروني التعليم بتطبيق التوصية منها: التوصيات من العديد الى قابوس السلطان جامعة في املقام التعليم تقنيات مؤتمر

 (.2014 النعيمي، التعليم) لتكنولوجيا عمانية جمعية وإنشاء

 الدراسة تأتي ل في توظيف املستحدثات التكنولوجية في التعليم، يتطلب منها اتخاذ اجراءات منظمة بهذا الخصوص، من هناإن تسارع الدو        

 التجريبية الدراسات ندرة ظل في عمان، سلطنة في بالتعليم الخاصة التطويرية التوجهات مع وتتماش ى الصلة، ذو العالمي الحراك مع لتنسجم الحالية

 الدراس ي للعام األولى الحلقة مناهج على ستطبق أنها وخاصة التدريس، في اآليباد استخدام فعالية في بحثت التي - الباحثين معرفة حدود في – املحلية

 التعليمي. كامبردج نظام مناهج اعتماد فيه سيتم الذي الحالي

 :الدراسة مشكلة
 املختلفة، الدراسية املراحل عبر تقدمهم مدى إلى تشير الطلبة بشأن إدارية راتاقر  اتخاذ في عليها ُيعتمد التي الوسيلة الدراس ي التحصيل ُيعد

 مؤسسات في املختلفة التخصصات في قبولهم وكذلك األساس ي، بعد ما التعليم مرحلة في املختلفة املعرفة فروع على وتوزيعهم الطلبة اختيار في كذلك

 آثار من لها ملا األمور  وأولياء املربين تؤرق التي التربوية املشاكل أحد يعتبر الطلبة تحصيل في لضعفا أن إلى (2013 السلخي) أشار وقد العالي. التعليم

 املدارس، من الطالب تسرب في سببا تعد حيث التعليمي، النظام على سلبية آثارا لها أن كما بالفشل. شعورهم في سببا تعتبر حيث الطالب، على سلبية

 واألسرة. الدولة ميزانية على تؤثر بحيث االقتصاد على أثرها وكذلك

 عينات على وتطبق سنوات، أربع كل مرة تنظم التي TIMSS  والرياضيات العلوم في الدولية االختبارات نتائج إلى ُيشار اإلطار هذا وضمن

 العلوم اختبارات في أخرى  عربية ودول  عمان سلطنة ترتيب 2015 األخيرة الدورة نتائج أظهرت والثامن. الرابع الصفين في الطلبة من عشوائيا مختارة

 على وقطر (،25 املركز) على البحرين وحصلت (،23 املركز) على املتحدة العربية ماراتاإل  حصلت لالختبار تقدمت دولة (37) بين فمن الثامن، للصف

 ،33 ،32 ،31 ،30 املراكز) على ومصر( املغرب السعودية، ان،لبن الكويت، األردن، الدول) حصلت كذلك (،29 املركز) على عمان وسلطنة (،26املركز)

TIMSS &  األساس ي) الرابع للصف العلوم اختبار في اشتركت دولة (47 أصل) من (42 املركز) على السلطنة طلبة حصول  كذلك الترتيب. على (36 ،34

2015 PIRLS,.) الطلبة أداء لتحسين التدريس استراتيجيات وتطوير املقدمة، اهجاملن في النظر إعادة إلى والتربويين املسؤولين يحفز هذا كل 

  الدراس ي. وتحصيلهم

 جودة عمان سلطنة في الطلبة تحصيل مستويات تدني إلى تؤدي التي العوامل بين من أن عمان بسلطنة (2017 التعليم) مجلس يشير كما

 العليا التعليم معايير ثقافة بناء هما: أولويتين على العمل خالل من عليمالت مجلس توصيات تركزت لذلك أهمية؛ األكثر العامل وهو التدريس،

 تحويل الى واالنتقال املفتوحة التعليمية املصادر استخدام تفعيل على شجعت كما التدريس. مهارات في املعلمين قدرات وتطوير األداء(، )مستويات

 التعليم. مجال في توفره أن يمكن وما الحديثة التقنية إمكانيات من لالستفادة وذلك رقمية، محتويات إلى الكتاب

 املوجود التعلم مصادر مركز في وجودها يقتصر  التي الحاسوب وأجهزة التفاعلية السبورة التعليم في املستخدمة التقنيات ضمن ومن

 نظرا الستخدامها كافية فرص الطالب يمنح ال كما دائم، بشكل الطلبة تنقل استخدامها ويتطلب الدراسية، القاعات في منها يستفاد وال باملدرسة،
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 سهولة حيث من للمعلم يمكن ميزة يمثل الذي اآليباد أهمية تأتي هنا من مدرسة. كل في الحاسوب ومختبرات التعلم مصادر غرف من قليل عدد لتوفر

 اآلتي: السؤال خالل من الحالية الدراسة مشكلة تحددت تقدم، ما ضوء في للطالب. وتشويق جذب كعامل الصفية الغرف داخل واستخدامها نقلها

 صحار؟ بوالية األساس ي الثالث الصف طلبة لدى كامبردج( مناهج العلوم) ملادة الدراس ي التحصيل في اآليباد فعالية ما

 اآلتية: الصفرية الفرضية اختبار سيتم الدراسة سؤال عن ولإلجابة

 البعدي التحصيل اختبار في والضابطة التجريبية املجموعتين درجات متوسطي بين (α= 0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 األساس ي. الثالث الصف طالب لدى العلوم ملادة

 :الدراسة أهمية
 ظهر قد اآليباد جهاز أن حيث التعليمية، العملية في جديدا موضوعا تناولت أنها في النظرية الناحية من الحالية الدراسة أهمية تكمن

 غير متعددة مجاالت في ودراسات لبحوث انطالقة الدراسة هذه وستكون  مستقبال، التعليم في بارز  دور  له يكون  وربما ،)م2010عام) في جديد كمخترع

 الطبيعية. العلوم

 حسب العلوم مادة في األساس ي الثالث الصف طلبة تحصيل في اآليباد فعالية عن كشفت الدراسة هذه فإن التطبيقية، الناحية من أما

 واملشرفين العلوم ومعلمات معلمي سيفيد تدريبيا برنامجا قدمت كما عمان، سلطنة في (2017/2018) الدراس ي العام من بدءا املطبقة كامبردج مناهج

 املطبقة. الوحدة بمحتوى  املرتبط التحصيلي لالختبار جانموذ قدمت كما ،اآليباد عبر تطبيقات الستخدام تطبيقية نماذج على الحتوائه

 :الدراسة حدود
 الصف طلبة لدى املواد" استقصاء " وحدة تدريس في اآليباد عبر تطبيقات استخدام فعالية على الحالية الدراسة اقتصرت املوضوعية: الحدود 

  كامبردج(. )مناهج العلوم مادة في الدراس ي التحصيل في األساس ي الثالث

 م.2018 /2017الدراس ي العام من الثاني الدراس ي الفصل خالل الدراسة تنفيذ تم زمانية: حدود  

 الباطنة. شمال بمحافظة والتعليم التربية ملديرية التابعة (1- 4 األساس ي) للتعليم الزاهر العهد مدرسة في الدراسة تنفيذ تم مكانية: حدود 

 (25 وعددها) التجريبية مجموعتين، إلى مقسمين وطالبة طالبا (51 على) الدراسة تطبيق تم بشرية: حدود  
ً
 باستخدام تدريسها تم وطالبة طالبا

  االعتيادية. بالطريقة تدريسها تم (26) وعددها وضابطة ،اآليباد

 الدراسة: متغيرات
 مستويين: وله التدريس طريقة املستقل: املتغير .1

 اآليباد تطبيقات باستخدام التدريس طريقة. 

 التقليدية. التدريس طريقة 

 الدراس ي. التحصيل التابع: املتغير .2

 :الدراسة مصطخلحات

 شركة طريق عن إنتاجها تم أجهزة :اآليباد Apple التطبيقات بتحميل وتسمح باللمس، تعمل واالستخدام، الحمل سهلة ،2010 عام يناير في 

 املتجر. من واملختارة للدراسة املناسبة التعليمية

 املشكالت حل على وقدرات تفكير وأساليب وقيم وميول  واتجاهات ومهارات معارف من التالميذ يكتسبه ما كل" بأنه يعرف الدراس ي: التحصيل 

 ويعرف (.89 ص: ،2003 النجار، و شحاته ) املعلمون" يعدها التي باالختبارات، قياسه ويمكن املدرسية، الكتب في عليهم مقرر  هو ما لدراسة نتيجة

 البعدي االختبار في األساس ي الثالث الصف في الطالبة الطالب/ عليها يحصل التي الدرجة :بأنه الحالية الدراسة في إجرائيا الدراس ي التحصيل

 العلوم. مادة في املواد" "استقصاء لوحدة

 ُيعرف على أنه: " عبارة عن برنامج محوسب يتم فيه تحويل الكتاب املدرس ي املقرر من صورته الورقية إلى صورة  :الكتاب اإللكتروني التفاعلي

أخرى الكترونية تفاعلية، حيث يتم استبدال املحتوى الساكن من صور ورسومات وأمثلة وأنشطة بمحتوى تفاعلي يتيح للمتعلم التفاعل معه، 

 iBooks(.وقد استخدمت الدراسة تطبيق 192، ص: 2013لحاسوب العادي أو الحاسوب اللوحي")أبو زايدة، ويتم تشغيل هذا الكتاب بواسطة ا

Author ( كأحد تطبيقات متجر أبل املتوفر علىApple StoreMac والخاص بتصميم الكتب اإللكترونية التفاعلية على جهاز )Mac  وإمكانية

، وكان الهدف من تصميم الكتاب iBooksوقرائته عبر تطبيق  iosع األجهزة التي تعمل بنظام وخاصية تصديره كذلك إلى جمي iTunesنشرها على 
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اب التفاعلي هو جذب انتباه الطالب لطريقة جديدة للتدريس مقارنة بالكتاب املدرس ي الورقي، وكذلك استخدام األجهزة اللوحية في تشغيل الكت

 لعلوم، وبالتالي زيادة في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم لدى الطلبة في وحدة "استقصاء املواد".وتصفحه كأداة تزيد من دافعية الطالب نحو تعلم ا

 :اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة
يعتمد تبني األجهزة اللوحية في التعليم على مدى توفيرها في املدارس، وتضمينها بالتطبيقات التعلمية املتنوعة ، كذلك على مدى نشر  

 لروجرز الذي Diffusion of Innovations Theory  املعلومات حول استخدامها كوسيلة تعلمية جديدة، وهذا ما تؤكده نظرية انتشار املبتكرات

البتكار حتى أو ايعرف عملية تبني األفكار الجديدة واملستحدثة بوجه عام أنها "العملية العقلية التي يمر خاللها الفرد من وقت سماعه أو علمه بالفكرة 

وتمر هذه العملية بثالث مراحل هي: مرحلة الوعي بالفكرة الجديدة بشكل عفوي أو مقصود، ومرحلة (. Rogers, 1983)ينتهي به األمر إلى أن يتبناها "

ويوضح  شأن تبنيها أو رفضها.االهتمام والتعرف على واقع هذه الفكرة، ومرحلة تقييم الفكرة )أو االبتكار( وإخضاعها للتجريب العملي التخاذ قرار ب

 هذه الخطوات: 1النموذج في الشكل 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نموذج خطوات تبني األجهزة اللوحية في التدريس(1 )شكل

وقد ساهمت هذه النظرية في وصف كيفية انتشار األفكار املستحدثة، وتغيير األساليب والدوافع التي تقود األفراد إلى اإلقناع والتبني  

املرئية ( من خالل وسائل اإلعالم اآليبادومنها )للمبتكرات. في ضوء افتراضات هذه النظرية تتضح أهمية نشر املعلومات والترويج للمبتكرات الجديدة 

 واملكتوبة واملسموعة، وعقد املؤتمرات وورش العمل ذات الصلة، إضافة إلى تحفيز الباحثين لتنفيذ دراسات نوعية وكمية توص ي بمدى فعالية

 استخدام املبتكرات في مجاالت الحياة املختلفة.

اآليباد في التحصيل الدراس ي لدى الطلبة منها دراسة وقد أثبتت العديد من الدراسات فعالية استخدام مبتكرات التكنولوجيا الحديثة  مثل 

( التي طبقت املنهج التجريبي على شعبتين تم اختيارهما عشوائيا من إحدى املدارس الخاصة في مدينة عمان، وأظهرت نتائجها وجود 2017)السعايدة، 

 ة التي درست العلوم باستخدام اآليباد.فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات التحصيل الدراس ي لصالح املجموعة التجريبي

التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام اآليباد في تدريس وحدة املجسمات لتنمية التصور املكاني  )2015ودراسة)العبداللطيف، 

بق فيها املنهج شبه ال
ُ
تجريبي، وتكونت عينة الدراسة من والتحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن األساس ي بمدارس الحصاد التربوي بعمان. ط

( طالبا وطالبة، حيث أظهرت نتائج الدراسة إلى فعالية الوحدة التعليمية 56( طالبا وطالبة، والضابطة) 62مجموعتين، املجموعة التجريبية) 

 باستخدام اآليباد في وحدة املجسمات على تحصيل طلبة الصف الثامن األساس ي.

هدفت إلى الكشف عن فعالية األجهزة اللوحية وتطبيقاتها التعليمية في تنمية تحصيل طالب الصف الرابع  ( التي2014ودراسة) الرويلي، 

( طالبا، 18( طالبا من طالب الصف الرابع مقسمين ملجموعتين كل منهما يتكون من)36األساس ي في مادة الرياضيات، فقد اشتملت عينة الدراسة على) 

( لصالح املجموعة التجريبية α≤ 0.05فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات املجموعتين عند مستوى الداللة) وكشفت نتائج الدراسة إلى وجود 

 التي درست باستخدام اآليباد.

( التي هدفت لقياس أثر استخدام اآليباد على تحصيل طلبة الصف الخامس في مادة الرياضيات، وقد Carr, 2012وأشارت دراسة كار)       

( طالبا من طالب الصف الخامس اإلبتدائي في اثنين من املدارس اإلبتدائية في والية فرجينيا الريفية، وملدة تسع أسابيع، وأظهرت 104دراسة) شملت ال

خل واستخدام دنتائج تحليل التباين أن التأثير بين االختبار القبلي واالختبار البعدي لم يكن كبيرا بين املجموعتين، وأوصت الدراسة بزيادة مدة الت

 مشاركين إضافيين.
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( فقد هدفت إلى البحث في كيف يعمل جهاز اآليباد في تعزيز ميل الطالب للتعلم وزيادة تحصيلهم Mckenna, 2012أما دراسة مكينا) 

ز اآليباد والصف اآلخر الدراس ي، فقد أجريت الدراسة على صفين في مدرسة ابتدائية بمنطقة وسط كاليفورنيا، وقد درس أحد الفصلين باستخدام جها

أشهر، وخلصت إلى أن استخدام أجهزة اآليباد قد عزز التعلم لدى الطالب، وكذلك زاد من  3درس بالطريقة االعتيادية، وأجريت الدراسة ملدة 

 تحصيلهم الدراس ي.

 في أهمية الكشف عن فعال
ً
ية اآليباد في التحصيل الدراس ي وبمراجعة للدراسات السابقة، يتضح أن الدراسة الحالية تتفق معها جميعا

( في العلوم. كما أن اإلضافة في الدراسة 2017للطلبة، ولو أن معظم الدراسات السابقة تم تطبيقها على تدريس الرياضيات ما عدا دراسة )السعايدة، 

ة عمان، في حين أن املوقع الجغرافي للدراسات الحالية تتضح من استخدامها لطلبة من الصف الثالث األساس ي كعينة للدراسة في أحد املدارس في سلطن

 السابقة توزع ما بين األردن والسعودية وواليتي كاليفورنيا وفيرجينيا.

  :منهجية الدراسة
 .1حسب كما يظهر في الجدول  Static Group Comparison Designاتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي 

 : تصميم الدراسة(1 )جدول 
 التطبيق البعدي نوع املعالجة الدراسةمجموعتا  

 اختيار املجموعتين

 التجريبية والضابطة

 واختبار تكافؤهما

 التدريس باستخدام التجريبية -

 تطبيقات عبراألجهزة اللوحية

 

 اختبار تحصيلي في وحدة استقصاء املواد

 التدريس باستخدام الطريقة االعتيادية الضابطة -

 :مجتمع الدراسة 

( التابعة ملديرية التربية 4-1مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الثالث األساس ي املقيدين بمدرسة العهد الزاهر للتعليم األساس ي)تكون 

( طالبا و طالبة موزعين على خمس 126( وقد بلغ عددهم )2018/ 2017والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، خالل الفصل األول من العام الدراس ي)

كمعلمة سابقة فيها، كما وتتوفر شبكة واي  تم اختيار مدرسة العهد الزاهر لتطبيق الدراسة بطريقة قصدية، كون الباحثة الرئيسة عملتشعب، وقد 

 ( في جميع أركانها، مما سهل على الباحثة تطبيق الدراسة. Wi-Fiفاي)

 :عينة الدراسة
عة تجريبية، واألخرى مجموعة ضابطة وقبل أن يتم اختيار الشعبتين تم اختيار شعبتين من الشعب الخمس بحيث اعتبرت إحداهما مجمو 

( لثالثة صفوف تم اختيارها من ضمن مجتمع tيوضح نتائج اختبار)2تم تطبيق اختبار التكافؤ لضمان أن الفرق يحدث فقط نتيجة املعالجة. والجدول 

 الدراسة الختبار التكافؤ.
 ثالث وثالث ثاني وثالث أول للصفوف ثالث  t-test : نتائج (2 )جدول 

Sig  قيمةt  الصف عدد األفراد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 

 .123  -1.569 
-1.569 

2.072 

2.079 

7.28 

8.19 

25 

26 

 ثالث ثالث

 ثالث ثاني

.139 1.504 
1.538 

2.072 

3.092 

7.28 

6.18 

25 

28 

 ثالث ثالث

 ثالث أول 

.007 -2.786 
-2.826 

3.092 

2.079 

6.18 

8.19 

28 

28 

 ثالث أول 

 ثالث ثاني

للصفين  0.05وهي أكبر من قيمة الداللة اإلحصائية   p= 0.123 يتضح أن قيمة الداللة اإلحصائية2من خالل النتائج التي ظهرت في الجدول 

فين ثالث ثالث ثالث ثالث وثالث ثاني، وبالتالي فهي غير دالة إحصائيا، أي أنه ال توجد فروق بين هاتين املجموعتين. كذلك الداللة اإلحصائية بين الص

بالتالي فهي غير دالة إحصائيا أيضا، أي أنه ال توجد فروق بين هاتين ، و 0.05وهي قيمة أكبر من قيمة الداللة اإلحصائية  p=0.139وثالث أول بلغت 

 0.05وهي قيمة أصغر من قيمة الداللة اإلحصائية  p= 0.007 املجموعتين. في حين أن الداللة اإلحصائية بين الصفين ثالث أول وثالث ثالث تساوي 

 ين.وبالتالي فإن فهي دالة إحصائيا، أي أنه توجد فروق بين املجموعت

وإمكانية اختيارهما في  وعليه فإن الصفوف) ثالث ثالث وثالث أول(، )ثالث ثالث و ثالث ثاني( ال توجد بينهما فروق دالة إحصائيا مما يعني تكافؤهما     

( طالبا 51ينة الدراسة ) تطبيق الدراسة. وقد وقع االختيار على الصفين) ثالث ثالث، وثالث ثاني( لتقارب عدد الطلبة في املجموعتين، وبلغ حجم ع

( موزعين على شعبتين: شعبة مثلت املجموعة التجريبية) ثالث 4-1وطالبة من طالب الصف الثالث األساس ي بمدرسة العهد الزاهر للتعليم األساس ي)

 بة.( طالبا وطال26( طالبا وطالبة، والشعبة األخرى) ثالث ثاني( مثلت املجموعة الضابطة وعددها) 25ثالث( وعددها)
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 :مادة الدراسة

تضمن شرحا مفصال للتطبيقات املستخدمة في الدراسة وكيفية عملها في تدريس وحدة) استقصاء املواد( ملادة  تمثلت في برنامج تدريبيي

 العلوم للصف الثالث األساس ي باستخدام اآليباد.

 تصميم البرنامج التدريبي

وقد تم  )استقصاء املواد( باستخدام الوحدة التفاعلية عن طريق تطبيقات اآليباد،قام الباحثان بإعداد برنامج تدريبي لتنفيذ وحدة 

ي تصميمه بشكل سهل ومفصل لكل جزء حتى يسهل اتباع خطواته، ويكون هناك تقبل من املعلم الستخدام اآليباد كأحد املستحدثات التكنولوجية ف

ول نماذج التصميم التعليمي املناسبة في تصميم البرنامج التدريبي وهي) عليان والعرفج، التدريس. وتمت االستعانة باألدبيات التربوية ذات الصلة ح

(. وقد 2005؛ الحيلة، 2008؛ عبد العزيز، 2011؛ العنزي، 2011؛ العشيري 2013؛ خليل، 2014؛ الشبول و عليان، 2014؛ عليان والشورى، 2015

؛ 2014؛ املصري، Al Lily et al., 2018ولتحقيق ذلك فقد تمت االستعانة باألدب النظري )تم تصميم البرنامج بحيث يتناسب وخصائص املتعلمين، 

فلسفة التعليم في سلطنة عمان والتي تنادي بتوظيف املعرفة  مبادئ(، كما تم االخذ في االعتبار 2005؛ الهويدي، 2009أبو حطب و صادق، 

في تلبية االحتياجات الحالية والعمل على توفير  لإلسهامحرص على تحقيق التنمية املستدامة والتكنولوجيا كونها أهم مكونات املجتمعات الحديثة وال

(،كما راعى التصميم معايير تتوافق ودمج التكنولوجيا في التعليم من خالل االستفادة من بعض األدبيات 2017املتطلبات املستقبلية) مجلس التعليم، 

 يلي: (، وقد تضمن البرنامج ما2006؛ الحلفاوي 2005في هذا الخصوص )عزمي، 

حيث تم التعريف باألجهزة اللوحية وباألخص جهاز اآليباد، ومميزاته في العملية التعليمية، وكذلك تم التعريف بالكتاب التفاعلي  اإلطار النظري: .1

وذلك حرصا على امتالك املعلم للمعارف واملهارات ومقارنته بالكتاب الورقي، كما وتم التطرق إلى خدمة الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في الدراسة، 

 والتي تسهم في بناء اتجاه ايجابي نحو األجهزة اللوحية واستخدامها في التدريس.

وقد تضمن جدول توصيف الحصص الدراسية الخاصة بالوحدة، وكذلك جدول الخطة الزمنية املقترحة لتدريس وحدة  اإلطار اإلجرائي: .2

 قسيم اإلطار اإلجرائي كما يلي:استقصاء املواد، وتم ت

 طريقة توصيل اآليباد بالسبورة البيضاء: وفيه شرح لألجهزة والوصالت التي يحتاجها املعلم وشرح كيفية توصيل األجهزة اللوحية بالسبورة 

 (.Apple TVالبيضاء عن طريق جهاز) 

 دليل استخدام التطبيقات هو عبارة عن مجموعة من التطبيقات تم تحميلها م(ن متجر أبلApple store استخدمت في تدريس وحدة )

 .3استقصاء املواد، وتم تقسيمها إلى ثالث مجموعات كما في الجدول 

 : التطبيقات املستخدمة في الدراسة(3 )جدول 
 الوصف اسم التطبيق التطبيق

 

 

 تطبيقات 

 عرض 

 املحتوى 

 

 الكتاب التفاعلي 

iBooks author. 

،  وهو التطبيق الرئيس ي في البحث، والذي macهو تطبيق لتصميم الكتاب التفاعلي على جهاز 

 تم تصميم الكتاب التفاعلي من خالله حسب الدروس الواردة في وحدة استقصاء املواد.

 تطبيق الخرائط الذهنية

LitePopplet 

طة من قبل الطالب هو تطبيق لتصميم الخرائط الذهنية للدروس، حيث يتم تصميم الخري

بعد شرح الدرس، ويتضمن خيارات الكتابة باليد وبالطباعة، كما يمكن إدراج الصور من 

 الجهاز.

تطبيق ملف أنشطة الطالب 

smart notebook  

هو تطبيق كتاب الطالب لإلجابة عن األسئلة، ولتصوير األنشطة العملية وتسجيل املالحظات، 

 .Google Driveكما يمكن مشاركة األنشطة وحفظها في ملفات املجموعات على تطبيق 

 الدمى  تطبيق

Sock puppet   

الدمية بالشرح، تطبيق الدمى هو تطبيق مشوق يتم فيه تسجيل لصوت وفكرة بالدرس وتقوم 

 ويمكن اختيار الخلفيات والدمى من بين عدة خيارات، ويتم التفاعل معها من قبل الطلبة.

تطبيقات 

الحوسبة 

السحابية 

cloud 
computing 

 تطبيق

Dropbox 

وهو تطبيق يتم فتح حساب خاص  .خاص بأعمال اعداد وتطبيق مواد الدراسة وأداتها

باملستخدم، حيث ساعد في عملية تصميم الكتاب التفاعلي وبناء البرنامج التدريبي، من خالل 

 حفظ امللفات الخاصة بالدراسة، وإمكانية فتحها من جميع األجهزة بنفس الحساب. 

 



 شاهر عليان، أماني القامسية                                                                                            ....يف التحصيل الدراسي ملادة العلوم  iPadفعالية استخدام اآليباد   

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
199 

 

 تطبيق

Google Drive 

، تم   Dropboxلتطبيقهو أحد تطبيقات الحوسبة السحابية، طريقة عمله مشابهه 

 ، ومشاركتها.   Smart notebook استخدامه لحفظ أنشطة الطالب في تطبيق

 

 

 

 

تطبيقات 

اإلدارة 

 الصفية

 تطبيق

Classroom Timer 

 

ويمكن استخدامه يعتبر تطبيق الساعة من التطبيقات التي تساعد املعلم في ضبط الصف، 

بصور مختلفة، في الدراسة الحالية تم استخدامه لضبط وقت األنشطة، حيث يتم تحديد 

مدة النشاط، ويقوم التطبيق بالعد تنازليا حتى انتهاء الوقت، ويعطي صوت تعزيز ايجابي عند 

 .انتهاء الطالب من النشاط قبل املوعد املحدد

 

 تطبيق

Teacher Kit  

اإلدارة الصفية، يتم انشاء حساب خاص باملستخدم، ثم البدء بإدراج  هو أحد تطبيقات

األسماء والصور للطالب وإضافة الدرجات، كما ويعمل على رصد الغياب والحضور للطالب، 

 .واالختيار العشوائي للطالب

 

 

برامج 

مساندة 

 للتطبيقات

األسئلة التفاعلية  تطبيق

 املساند للكتاب التفاعلي 

Book widjets 

يساعد في اعداد أسئلة تفاعلية يمكن تشغيلها على أجهزة الهاتف أو األجهزة اللوحية أو برنامج

 .  iBOOKالحاسوب أو تطبيق

تطبيق األسئلة التفاعلية 

 املساند مللف أنشطة الطالب

Smart notebook 

على  Smart Notebook تطبيق لألسئلة التفاعلية على جهاز املاك، ويمكن ربطه بتطبيق

 كود. للبار scanجهاز الطالب من خالل عمل 

 

وهي عبارة عن خطط خاصة لكل حصة من حصص الوحدة، والتي تضمنت األهداف التعليمية كما جاءت في دليل املعلم  الخطط التدريسية:  .3

حظات حسب منهج كامبردج للصف الثالث األساس ي ملادة العلوم، واالجراءات واألنشطة املتبعة في تنفيذ الحصة، وكذلك التقويم والواجبات واملال 

سالمة إن وجدت، حيث أن الوحدة قد انقسمت الى دروس نظرية ودروس عملية تم خاللها )الدروس العملية( الدمج حول الحصة وقواعد األمن وال

ة من خالل في استخدام أدوات الحقيبة التعليمية باإلضافة للوحدة التفاعلية من خالل األجهزة اللوحية، باإلضافة الى األسئلة التفاعلية املستخدم

للكتاب التفاعلي أو التطبيقات   سوآءاة، كما ويلي كل خطة تدريسية تفصيال بالشرح والصور لكل اجراء ورد في الخطط، تطبيقات األجهزة اللوحي

 األخرى.

 وفقا ملراحله الخمس: التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقويم كما يأتي: ADDIEوقد تم بناء البرنامج التدريبي وفقا لنموذج 

 ، وتتضمن الخطوات اآلتية:Analyze. مرحلة التحليل 1

  تحديد األهداف العامة: وهو الهدف العام للدراسة، متمثال في تنمية التحصيل الدراس ي من خالل استخدام األجهزة اللوحية في تدريس وحدة

 املواد. استقصاء

 حصة دراسية.  13دروس موزعة على  5ة في اختيار الوحدة الدراسية:  فقد تم اختيار وحدة استقصاء املواد للصف الثالث األساس ي متمثل 

  تحليل خصائص املتعلمين: حيث أن طالب الصف الثالث األساس ي يبلغون التاسعة من العمر وهذه املرحلة عند بياجيه هي مرحلة العمليات

جهاز لكل أربعة طالب للعمل بشكل املحسوسة وتنتقل فيها لغة الطفل من التمركز حول الذات إلى لغة تغلب عليها االجتماعية، لذلك تم توفير 

والتي  تعاوني فيما بينهم واكتساب الخبرات واملهارات املختلفة، كما وتتميز هذه املرحلة بقدرة الطالب على القيام بمهارات التصنيف والترتيب

للطالب بناء على خصائص هذه املرحلة)  يسميها بياجيه األحداث العقلية التي تتسم بدرجة عالية من التعقيد، وقد تم تضمين األنشطة املناسبة

 (.2009؛ أبوحطب و صادق، 2014؛ املصري، 2005الهويدي، 

  7تحديد االحتياجات: وتتمثل في توفير (أجهزة لوحيةiPadsوالتطبيقات والبرامج  املستخدمة وتكلفتها، وجهاز كمبيوتر )Mac   من شركة

 .HDMI، ووصلة Apple TV( لتصميم الكتاب التفاعلي، وكذلك جهاز عرض، باإلضافة لجهاز  Appleأبل)

  تحديد األداة املستخدمة لتحقيق الهدف العام: وهو اختبار تحصيلي من نوع اختيار من متعدد، حيث تم اعداد جدول مواصفات للست

 مستويات لألهداف التعليمية لدروس الوحدة حسب تصنيف بلوم.

 ، وتتضمن الخطوات اآلتية:Designلة التصميم . مرح2

  ساس ي.صياغة األهداف التعليمية اجرائيا: وتتمثل في األهداف كما تم إدراجها في دليل املعلم لكتاب العلوم حسب نظام كامبردج للصف الثالث األ 
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  وقوانين واملتضمنة في كتاب العلوم للصف الثالث  ومبادئتحليل املحتوى وتنظيمه: من خالل تحديد عناصر املعرفة العلمية من مفاهيم

 األساس ي.

 اختيار التطبيقات املناسبة: من خالل تحليل األهداف التعليمية وتحليل املحتوى، فقد تم اختيار التطبيقات التي تسهم في تحقيق األهداف 

 بالصورة املطلوبة.

  محتوى الدروس في الوحدة املختارة، وقد اشتملت  صور مستقلة وألبوم صور، اختيار الوسائط املتعددة املناسبة لكل درس: وذلك بعد تحليل

 وصور تفاعلية وفيديو، وأسئلة تقويمية تفاعلية متنوعة.

 ، وتتضمن الخطوات اآلتية:Development. مرحلة التطوير 3

   تصميم طريقة عرض الدروس في الكتاب التفاعلي: فقد بدأ التصميم بالغالف املعبر عن محتوى الوحدة الدراسية، ثم يليه عرض فيديو يعمل

( 1تلقائيا بعد فتح الكتاب، وتم تصميم كل درس بحيث يكون بلون مختلف عن الدرس التالي، كما تم كتابة رقم الدرس باألسفل حيث يعبر الرقم)

 ( يعبر عن الدرس الثاني.2لدرس األول والرقم )عن ا

 .تصميم محتوى الوسائط املتعددة: حيث تم تصميم املحتوى ومدة العرض لكل نشاط، بحيث يتماش ى مع هدف الدرس ويحقق الغاية منه 

 ، وتتضمن الخطوات اآلتية:Implementation. مرحلة التنفيذ 4

 لتفاعلي: حيث تم ادراج الوسائط بأنواعها حسب كل درس في الكتاب.تضمين الوسائط املتعددة املعدة في الكتاب ا 

 وى، تحميل التطبيقات املختارة في أجهزة الطالب: وهي التطبيقات كما تم توضيح شرح عمل كال منها في البرنامج التدريبي )تطبيقات عرض املحت

 تطبيقات الحوسبة السحابية(.

 وهي نفس التطبيقات الخاصة بالطالب إضافة عليها تطبيقات اإلدارة الصفية متمثلة في تطبيق تحميل التطبيقات في جهاز املعلمة املنفذة :

Teacher kit  وClassroom timer  ألن املعلمة هي التي تديرهما، باإلضافة الى تطبيق الحوسبة السحابية ،Drop box  حيث ساعد املعلمة في

 اعداد البرنامج التدريبي والكتاب التفاعلي.

 صديره دير الكتاب التفاعلي إلى جميع األجهزة: وذلك بعد االنتهاء من تحكيمه وتطبيقه على العينة االستطالعية وإخراجه بصورته النهائية تم تتص

ى (، باإلضافة الGB64و  GB32( وبمساحة تخزينية تتنوع بين )Apple iPad Airإلى جميع األجهزة بواقع جهاز لكل أربعة طالب، وكان من نوع )

 جهاز املعلمة، كما وتمت طباعة محتويات كل حصة دراسية وإلصاقها في كراس الطالب للرجوع إليها في غير وقت الحصة.

  اإلخراج الفني للبرنامج التدريبي: وذلك بتضمين أهدافه وشرح مفصل لكل تطبيق وطريقة استخدامه في الحصة الدراسية والخطط الدراسية

 وشرح آلية تنفيذها.

وفيها تم التحقق من صدق محتوى البرنامج التدريبي وكذلك الكتاب التفاعلي، والذي يعتبر التطبيق الرئيس ي في  :Evaluationلتقويم مرحلة ا .5

 الدراسة، وتتضمن خطوتين هما:

  املعلومات ومحكمين في تحكيم البرنامج التدريبي: حيث تم عرض البرنامج التدريبي على مجموعة من املحكمين من ذوي التخصص في تقنيات

ر تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم، في املدرسة العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة وجامعة السلطان قابوس وكلية التربية بصحا

مدرسة العهد وكذلك كلية الشرق األوسط من حملة الدكتوراه واملاجستير والبكالوريوس، وكذلك مشرفين علوم ومعلم أول ومعلمة علوم ب

الزاهر، للتحقق من الدقة اللغوية ووضوح الصياغة اللغوية، والتأكد من ارتباط األنشطة بمواضيع وحدة الدراسة، ومدى مناسبة استخدام 

رحات، جهاز اآليباد والوقت املخصص لتنفيذ األنشطة، واإلخراج الفني للبرنامج التدريبي. وفي ضوء آراء املحكمين تم تنفيذ بعضا من املقت

ك استبدال مقطع فيديو بآخر يتناسب مع الهوية العربية، وكذلك إضافة مقاطع للواقع املعزز تشرح عمل كل تطبيق في البرنامج التدريبي، وذل

فة حصتين لسهولة تقبل املعلم املنفذ الستخدام األجهزة في التعليم من خالل التقليل من الغموض في شرح البرنامج التدريبي، كما تم اقتراح إضا

 لدروس الوحدة وتم التعديل وفق هذا املقترح.

   تجريب الكتاب التفاعلي على العينة االستطالعية: حيث تم تطبيق الكتاب التفاعلي على العينة االستطالعية، بحضور معلم أول ومجموعة من

الخرى املستخدمة في الدراسة، من أجل تحقيق الهدف املعلمات، وتسجيل املالحظات التي تساعد في تحسين عمل الكتاب التفاعلي والتطبيقات ا

 وكانت مرحلة التقويم متزامنة مع جميع مراحل اعداد البرنامج التدريبي. املوضوع ألجله.

 :االختبار التحصيلي

؛ 2005هويدي، ؛  ال2007من خالل االطالع  على الدراسات السابقة واملصادر املتنوعة ذات الصلة بموضوع الدراسة، ) عياش و الصافي، 

(، وكذلك على كتب العلوم للصف الثالث واملتمثلة في كتاب التلميذ وكتاب النشاط، وعلى مخرجات التعلم الواردة في دليل املعلم الصادر 2003علي، 

تطبيقات عبر األجهزة اللوحية،  من وزارة التربية والتعليم، تم تصميم أداة الدراسة واملتمثلة في اختبار تحصيلي لقياس فعالية وحدة تفاعلية من خالل
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والتركيب وتم تصميم فقرات االختبار بحيث تشتمل على مستويات التفكير في تصنيف بلوم في املجال املعرفي وهي) التذكر والفهم والتطبيق والتحليل 

اعداد أسئلة االختبار حسب املستويات الستة  باألدب النظري في االستعانةلجدول املواصفات لالختبار التحصيلي. وقد تمت  1والتقويم(، ويشير ملحق

 (.وفيما يأتي تفصيل ألداة الدراسة وخطوات اعدادها.2003هالله،  لبلوم)الزبيدي وأبو

 :صدق االختبار

صدق االختبار يعني أن يقيس االختبار الهدف الذي وضع لقياسه وليس شيئا آخر ويتوقف صدق االختبار على عاملين: الهدف من االختبار 

( من أساتذة املناهج 7(.وقد تم قياس صدق االختبار بعرضه على مجموعة من املحكمين وعددهم)2009والفئة الت سيطبق عليها االختبار )ملحم، 

يرية املدوطرق تدريس العلوم باملديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، واملعلمات األوائل ومعلمات العلوم، ومشرفين ومشرفات ب

ا ولغويا، العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، إلبداء مالحظاتهم حول االختبار من حيث: سالمة الصياغة اللغوية لفقرات األسئلة علمي

م(، ومدى مناسبة تحليل، تركيب، تقوي ومدى ارتباطها بمواضيع الوحدة، وكذلك تمثيل أسئلة االختبار ملستويات بلوم لألهداف) تذكر، فهم، تطبيق،

كما وتم  البدائل لفقرات أسئلة االختبار، وقد تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض األسئلة، وكذلك استبدال بعض البدائل بأخرى أكثر مناسبة للسؤال.

 ( سؤال.30( درجة موزعة على )30تحديد درجات االختبار بدرجة واحدة لكل سؤال ليكون مجموع درجات األسئلة)

 :رات االختبارتحليل فق

( 28تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية بمدرسة العهد الزاهر من خارج عينة الدراسة ، ولكن من ضمن مجتمع الدراسة بلغ عددهم)   

 لتطبيق االختبار،(، وهي قيم مقبولة 0.63 – 0.3تراوحت قيم معامل الصعوبة بين ) طالبا وطالبة، ثم حساب معامل الصعوبة والتمييز لبنود االختبار.

( حيث كانت قدرتها التمييزية صفر، 16الفقرة ) ( وهما30نتائج معامل التمييز للفقرات فقد وجهت إلى حذف فقرتين من فقرات االختبار وعددها ) أما

 ( فقرة. 28ختبار بعد حذف الفقرتين)( وكانت قدرتها التمييزية سالبة، وعليه فإن مجموع فقرات اال 10وبالتالي فأنها ال تظهر أي فروق فردية، والفقرة)

 :ثبات االختبار
املستخدمة في تحليل فقرات االختبار عن طريق معادلة كودر  االستطالعية تم التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على العينة

( 0.94املمكنة". وقد بلغ معامل الثبات)  :" تعطي معدل جميع معامالت الثبات الناتجة من جميع التجزئات)2009( والتي عرفها ملحم) 20ريتشاردسون)

 وهي نسبة مقبولة ألغراض الدراسة.

 :تحديد زمن االختبار

( دقيقة، من خالل حساب متوسط الزمن الذي استغرقه أول طالب وآخر طالب لإلجابة على أسئلة 35تم تحديد الزمن املناسب لتطبيق االختبار بـ )  

 .االختبار من قبل العينة االستطالعية

 :إجراءات الدراسة
 اتبعت الدراسة اإلجراءات اآلتية لتحقيق أهداف الدراسة:

 .اختيار وحدة )استقصاء املواد( ملادة العلوم للصف الثالث األساس ي 

 .تحليل محتوى وحدة )استقصاء املواد( وإعداد الخطط التدريسية لكل حصة من حصص الوحدة 

  بما يتناسب واملرحلة العمرية وفي ضوء مخرجات التعلم للوحدة الدراسية.التخطيط إلجراءات تصميم الكتاب التفاعلي 

  اختيار التطبيقات التي تدعم تدريس الوحدة وتقسيمها الى تطبيقات خاصة بعرض املحتوى، وتطبيقات اإلدارة الصفية، وكذلك تطبيقات

 الحوسبة السحابية.

  باستخدام األجهزة اللوحية.إعداد البرنامج التدريبي املفصل لكيفية تطبيق التدريس 

  (أجهزة باإلضافة لجهاز الباحثة، وملحقاتها.7توفير األجهزة اللوحية وعددها ) 

  (تصدير الكتاب التفاعلي من جهازMac (الى تطبيق )iBook في جميع األجهزة اللوحية، وكذلك التطبيقات األخرى املستخدمة في تدريس )

 الوحدة.

 رسة واختبار تكافؤهما.اختيار عينة الدراسة من املد 

  حضور بعض الحصص الدراسية في أحد املدارس الخاصة بوالية صحار)مدرسة صحار العاملية( ولقاء أحد املدرسين، واالطالع على تنفيذ

للحلقة عاما، ويطبق هذا العام بمدارس سلطنة عمان  15الحصص الدراسية وفق نظام كامبردج، حيث أن املدرسة تطبق هذا النظام ألكثر من 

 األولى من التعليم األساس ي.

 .إعداد أداة الدراسة واملتمثلة في اختبار التحصيل الدراس ي والتحقق من صدقه وثباته 
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 ام الحصول على املوافقة من املكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتعليم بتطبيق الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من الع

 م.2018/ 2017الدراس ي 

 .تدريب الطالب على استخدام الوحدة التفاعلية املتمثلة في الكتاب التفاعلي والتطبيقات الداعمة له 

 .البدء في تطبيق الدراسة باستخدام تطبيقات عبر األجهزة اللوحية 

 .تطبيق االختبار التحصيلي على عينة الدراسة 

  (املعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائيةSPSS.) 

 .استخراج النتائج وتحليلها والتعليق عليها 

 .صياغة التوصيات واملقترحات في ضوء نتائج الدراسة 

 :صعوبات تطبيق الدراسة
 صادف تطبيق الدراسة بعض الصعوبات متمثلة في ما يلي: 

  استغرق وقتا طويال وساعات من العمل املتواصل.اعداد الكتاب التفاعلي 

  ة لوحية تكون تطلب تطبيق الدراسة توفيرا لألجهزة اللوحية وملحقاتها من قبل الباحثة لعدم توافرها باملدرسة، كما وأن املدارس التي تتوفر بها أجهز

لتعليمية التي يوفرها اآليباد وغير املتوفرة بمتاجر شركات (، وذلك يتعارض مع التطبيقات اAppleمن نوع آخر غير اآليباد الذي تنتجه شركة) 

 األجهزة اللوحية األخرى.

 ترنت بطء شبكة اإلنترنت في املدرسة، وهذا ما الحظته الباحثة أثناء التطبيق االستطالعي للدراسة، وتم تفادي هذه اإلشكالية بتوفير مودم إن

 متنقل.

  جهزة قبل وقت الحصة، مع عدم وجود معلمة مساعدة، شكل عبء على الباحثة، واضطرارها الى املزامنة بين األجهزة والتأكد من شحن األ

 تخصيص حصص إضافية لذلك.

 :نتائج الدراسة
"ما فعالية األجهزة اللوحية في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم لدى طلبة الصف الثالث األساس ي بوالية  نص سؤال الدراسة على ما يأتي:     

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات طلبة املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار  صحار؟"

 .4التحصيلي. وكانت النتائج كما يوضحها الجدول 

افان املعياريان لدرجات طلبة مجموعتي الدراسة على االخت(4 )جدول   بار التحصيلي في وحدة استقصاء املواد: املتوسطان الحسابيان واالنحر
 املعياري  االنحراف  املتوسط الحسابي العدد املجموعة             

 التجريبية

 الضابطة

25 

26            

 22.84 

19.77 

 4.469 

5.631     

(، واملتوسط الحسابي 4.469( بانحراف معياري قدره) 22.84أن املتوسط الحسابي لدرجات طلبة املجموعة التجريبية) 4يتضح من الجدول 

( لصالح 3.07(، مما يدل على وجود فرق بين متوسطي درجات املجموعتين وقدره )5.631( بانحراف معياري قدره)19.77لدرجات املجموعة الضابطة)

التجريبية. وللكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي مجموعتي الدراسة)اختبار صحة الفرضية الصفرية( عند مستوى املجموعة 

 (، تم تطبيق االجراءات اآلتية:  α= 0.05الداللة)

 اختبار التوزيع الطبيعي لدرجات عينة الدراسة 

ويلك( لتحديد  -سميرنوف( واختبار )شابيرو -حيث تم اختبار مدى اعتدالية التوزيع لدرجات عينة الدراسة من خالل اختبار) كوملوجروف  

 (:5االختبار اإلحصائي املناسب للتحقق من صحة الفرضية الصفرية، وكانت النتائج كما في الجدول) 

 ويلك( للتأكد من مدى اعتدالية التوزيع لدرجات املجموعتين) التجريبية والضابطة(-واختبار) شابيروسميرنوف(  -: نتائج اختبار )كوملجروف(5 )جدول 
Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnovͣ اسم الصف  

الداللة درجات الحرية  درجات الداللة    

 ثالث ثالث 008.  25          008.            25

 ثالث ثاني

 التحصيل 

 000. 26         011.          26 الدراس ي
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وهي أصغر من  ρ=0.008ويلك(  -سميرنوف( واختبار) شابيرو -الختبار) كوملوجروف)ρتظهر نتائج االختبار إلى أن قيمة الداللة اإلحصائية)

دالة إحصائيا وهذا يعني أن الدرجات ال تتبع ، مما يدل على أن الفروق بين درجات الطلبة في االختبار التحصيلي α =0.05قيمة الداللة اإلحصائية عند  

 ρللصف ثالث ثاني وقيمة  ρ=0.000سميرنوف(  -(الختبار) كوملوجروفρالتوزيع الطبيعي للصف ثالث ثالث. وكذلك تظهر نتائج االختبار أن قيمة)

 فإن الدرجات ال تتبع التوزيع الطبيعي للصف ثالث ثاني. وبالتالي  α= 0.05وهما أصغر من قيمة الداللة اإلحصائية عند  0.011ويلك(  -الختبار) شابيرو

( أو اختبار التباين t- testمن خالل نتائج اختبارات التوزيع الطبيعي للدرجات يتضح أنها قد أخلت بأحد شروط استخدام االختبارات البارامترية مثل)

ANOVAوبالتالي  تم استخدام ا ،( ختبار مربع كايChi square كأحد االختبارات الالبارامترية الختبار فرضية الدراسة، حيث ظهرت النتائج كما في )

 .6الجدول 

 : نتائج اختبار مربع كاي(6 )جدول 
 ᵡ² ρقيمة  dfدرجة الحرية  العدد الصف

 0.000 43.33 16 25 ثالث ثالث

 26 ثالث ثاني

 Chi،وتظهر نتائج اختبار 0.05ومستوى الداللة يساوي (df=16) بقيمتها الجدولية عند درجة الحرية  Chi squareوتتم مقارنة قيمة 

square  إلى أن القيمة املحسوبة لالختبارᵡ² =43.33 (والتي تساوي  )16، 0.05وهي أكبر من القيمة الجدولية ملربع كاي عندᵡ² =26.296 وبالتالي تم  ،

( بين متوسطي درجات املجموعتين α= 0.05رفض الفرضية الصفرية الذي تنص على أنه" ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)

ض البديل والذي ينص على" التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل البعدي ملادة العلوم لدى طالب الصف الثالث األساس ي"، وعليه فإننا نقبل الفر 

( لصالح املجموعة التجريبية"، هذه النتيجة تشير إلى فعالية استخدام األجهزة اللوحية α= 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

 في التحصيل الدراس ي ملادة العلوم للصف الثالث األساس ي.

(، )الرويلي، 2017الية األجهزة اللوحية في التحصيل الدراس ي وملواد املختلفة منها:) السعايدة، وقد جاءت العديد من الدراسات لتؤكد على فع     

 (.Carr, 2012(، )2013(، )املوال، 2014

يعزى ذلك إلى البرنامج التدريبي الذي تم تصميمه لتطبيق الدراسة، حيث اتصف بشموله ألهداف الوحدة والخطط التدريسية لكل درس  

 مدعما بالصور والتطبيقات املستخدمة في كل درس. ولكل جزئية

ن كما وأن األجهزة اللوحية بشكل عام تعتبر مألوفة لدى الطالب حيث ومن خالل استطالع الباحثة لعدد الطلبة في املجموعة التجريبية والذي  

قية الطالب الذين ال يمتلكون جهازا فإنهم يستخدمون أجهزة طالبا، وحتى أن ب 25طالبا من أصل  15يمتلكون أجهزة لوحية أو أجهزة هاتف ذكي قد بلغ 

عضهم البعض والديهم، وهذا يدل على أن معظم الطلبة لديهم خلفية حول آلية عمل الجهاز. كما وأن جهاز اآليباد قد عزز التفاعل اللفظي بين الطلبة ب

( بأن تفاعل الطالبات لفظيا قد ازداد 2013)املوال، الشرع،  كدت دراسةوكذلك بينهم وبين املعلمة، حيث زاد من فرص التفاعل داخل الصف، وقد أ

 عند التدريس باستخدام األجهزة اللوحية، إضافة إلى زيادة في استجابات الطالبات ومبادراتهن.

ما أدى إلى زيادة في تحصيلهم باإلضافة إلى ذلك فإن جهاز اآليباد قد حفز الطلبة الخجولين غير الفاعلين في الصف، حيث تدرجوا في التعلم م 

الباركود،  قارئ الدراس ي، كما وأنه زاد من اهتمام الطلبة بمادة العلوم حيث يتواصلون ملعرفة التطبيقات املستخدمة لتحميلها على أجهزتهم كتطبيق 

فضولهم ملعرفة ما يحويه الباركود، حيث جاءت وتطبيق الخريطة الذهنية باإلضافة لتطبيق الدمى، واهتمامهم بكتابة الواجبات واألنشطة اإلثرائية ل

(، لتشير إلى تكون اتجاه ايجابي لدى الطالب نحو األجهزة اللوحية، وزيادة الدافعية لديهم عند استخدام األجهزة 2017(، )أكرم، 2016دراسات )قنيبي، 

 اللوحية.
ويلة قد ساعد في استخدامه ألغراض متنوعه خالل تدريس وحدة وطريقة تصميم الجهاز من حيث سهولة حمله وبطاريته التي تستمر لفترة ط 

ات حتى ال استقصاء املواد، كتصوير األنشطة وكتابة املالحظات عليها، واستخدامه خالل الزيارات امليدانية خارج الصف للتصوير واالحتفاظ باملالحظ

 وفي بيئة تكنولوجية محفزة للتعلم. يتم نسيانها عند العودة للصف، وهذا كله يؤدي الى التعلم بطريقة جديدة

كما أن تطبيقات جهاز اآليباد جاءت منسجمة مع املرحلة العمرية لطلبة الصف الثالث األساس ي، والخصائص السيكولوجية حسب مراحل  

قية مرتبطة باألشياء املادية، أو التي عاما( يستطيعون القيام بعمليات حقي11 -8النمو املعرفي لدى بياجيه، حيث أن الطالب في هذه املرحلة من العمر) 

حظة مر بها سابقا، والتي من خاللها تنمو لدى الطالب قدرات التصنيف والترتيب والتفكير فيها من أبعاد مختلفة، فمن خالل عرض الدروس تم مال 

صاص املاء( كما ينحح طالب هذه املرحلة في قدرة الطلبة على تصنيف املواد حسب خصائص مختلفة )كالصالبة واملرونة واللمعان وقدرتها على امت

املرتبطة باألشياء، مثل: )الدبابيس، املسامير، بعض املفاتيح( قابلة للمغنطة وبالتالي فإنه يستنتج أن جميع هذه املواد مصنوعة  باالستنتاجاتالقيام 

 ع املواد املصنوعة من الحديد يجذبها املغناطيس.من الحديد من خالل األنشطة التفاعلية باستخدام اآليباد، وبالتالي يستنتج أن جمي

ثاني توزيع درجات الصف الثالث 
 ثالث
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كما وأن طالب هذه املرحلة يميلون إلى تفهم وجهات نظر اآلخرين ويكون أقل تمركزا نحو الذات وأكثر اجتماعية، حيث أن اآليباد تم  

دة، وكذلك بين املجموعات املختلفة من خالل وتم تبادل الخبرات وحل األنشطة والنقاش داخل املجموعة الواح استخدامه ملجموعة من أربع طالب،

الل ربط كل جهاز بالسبورة لعرض النتائج؛ مما عزز التواصل االجتماعي بين أفراد املجموعة، حيث أن التطبيقات وفرت خبرات مباشرة سواء من خ

الطالب معها ويكون استنتاجات ويصدر أحكام ويتنبأ ، حيث يتعامل iPadوالفيديوهات، الزيارات امليدانية باستخدام  األنشطة التفاعلية، والصور،

 بالحوادث املستقبلية بمساعدة بعض املواد الخام من البيئة.

 :توصيات الدراسة
 في تحصيل الطلبة في مادة العلوم، وفي ضوء هذه نتيجة الدراسة فإنها توص ي الدراسة بما يأتي:  iPadكشفت الدراسة عن فعالية استخدام جهاز 

 العلوم باستخدام التكنولوجيا ومن بينها جهاز اآليباد، حيث يتم استخدام اآليباد كجزء من تدريس مادة العلوم، خالل الحصة  دعم تعلم

 الصفية و من خالل تضمين مجموعة من األنشطة واألسئلة الصفية التفاعلية، والصور والفيديوهات املشوقه، ذات الصلة بمحتوى املادة والتي

 لبة لها.تعزز من فهم الط

  تضمين مناهج العلوم لتطبيقات علمية خاصة باآليباد، بحيث تتم إعادة صياغة مخرجات التعلم واملحتوى التعلمي بما ينسجم مع هذه

التطبيقات، وكذلك تضمينها ملجموعة من األنشطة واألسئلة التفاعلية تقيس مدى تعلم الطالب ومتابعة مستوى تحصيلهم بما يتناسب مع 

 كأحد البرامج التعليمية. Book widgets، وبرنامج Smartnotebook برنامج

 ملعلم، تفعيل برامج مساعدة للمعلم في إدارة العملية التعليمية، حيث أن كثرة السجالت الورقية الخاصة باملعلم تؤدي إلى زيادة األعباء على ا

من املهام الخاصة باملعلم في مكان واحد ومنها: )متابعة الغياب،  كأحد البرامج الخاصة باإلدارة الصفية يجمع العديد Teacher Kitفتطبيق 

 متابعة السلوك، جدول الحصص، دفتر الدرجات، تقارير إحصائية، التواصل مع الطالب وأولياء أمورهم(.
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Abstract: The current study aimed to investigate the effectiveness of iPads in science achievement for 
the 3

rd 
grade students in Sohar Governate. Qusai- experiment method was used. The study sample was 

consisted of (51) male and female in 3
rd

 grade in AL-Ahd AL-zaher primary school. They were distributed 
into two groups:  experimental that consisted of (25) students were learned using iPads, and control group of 

(26) students were learned by traditional method. Study material was a training program that was designed 

using interactive book and other applications in iPads, and was reviewed by specialists in science education 

and information technology. Also, post-test exam was designed and applied on the two groups at the end of 
the experiment. Findings showed that there was a significant statistical difference at (α ≤ 0.05) between the 

two groups' mean in favor of the experimental one. So, the study recommended that it is important to support 

science teaching and learning by iPad during including science curriculum with interactive relevant activities, 
and holding workshops to qualify teachers to use iPads in their teaching procedures. 

Keywords: IPAD, Science Achievement, Sohar State. 
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