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 افتتاحية العدد

، وصلى الله وسلم ىلع اللهم لك الحمد كله والشكر كله، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت
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 : املقدمة .1

من الركائز التي يعول عليها في إنشاء جيل صالح من املواطنين القادرين على النهوض    أنهامجتمع، إذ  ن اللبنات األساسية في بناء أي  املدرسة متعد  

النظر عن ماهية هؤال بغض  هي  بوطنهم،  فاملدرسة  السوية،  أم  االعتقاد  أم  العرق  أم  الجنس  املواطنين من حيث  العملية   ولؤ ساملء  نجاح  األول عن 

كاف مستخدمة  تدريسية  وطرائق  استراتيجيات  من  يناسبها  بما  الفئات  هذه  من  فئة  كل  تخص  بحيث  املتعلمين  فئات  كافة  تستهدف  التي  ة التعليمية 

و  االعتيادية  التعليمية  بين  الوسائل  الفرص  تكافؤ  تكفل  حتى  علىالتكنولوجية  للحصول    املتعلمين  فئاتهم  لهم  اختالف  املناسب  التعليم  على 

  والحتياجاتهم؛ مما يؤهلهم مستقبال للقيام بما هو منوط بهم من مهام.

عل  
ً
ظهروحرصا املتعلمين  بين  الفرص  تكافؤ  الع  ى  غير  الفئات  برعاية  ُيعنى  الذي  الخاصة  التربية  املتعلمين  مفهوم  من  الحاجات  من  ادية  ذوي 

، أم  ية تربوية كانت أم طبية أم نفسيةخالل برامج خاصة مخطط لها تقدم لهم كافة الخدمات الضرور   بما يتفق مع خصائصهم وقدراتهم من  الخاصة

أداؤهم عن الطلبة العاديين في   يختلفمن  هم    ذوي الحاجات الخاصةاجتماعية، أم صحية، أم إرشادية بما يكفل لهم النمو املتكامل، فاملتعلمون من  

املتوسط بشكل يعيق أو دون  بهم تؤهلهم  ا قدر   كونه فوق  إلى برامج تربوية خاصة  الذي يصبحون فيه بحاجة  أنشطتهم األساسية للحد  إنجاز  تهم على 

 ( 2021)الخطيب،  .للقيام باألنشطة التي يقوم بها الطلبة العاديين دون مواجهة إعاقة

التي يواجهها الفرد في تنفيذ عمل ما، في حين    طاتالنشالجسم أو هيكله، والحد من  من وظائف ا   وظيفةفي تقديم  العجز  صطلح يعني  واإلعاقة م

الحياة،   التي يعاني منها الفرد في املشاركة في مواقف  تعكس التفاعل بين مالمح جسم وبالتالي اإلعاقة هي ظاهرة معقدة  أن تقييد املشاركة هي املشكلة 

 ( 2017)الزريقات،  .عيش فيه أو الذي نعيش فيه الشخص ومالمح املجتمع الذي ي
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التعرف  ه إلى  الحالية  الدراسة  وعي  دفت  درجة  الخاصة على  التربية  طلبة  با  معلمي  تدريس  في  التعليم  تكنولوجيا   الحاجاتذوي  ستخدام 

  وتكونت، باستخدام املنهج الوصفي املسحي. وس، دراسات عليا()بكالوري  العلميفي ضوء متغير املؤهل    األردنب  عمانالعاصمة    محافظة  في  الخاصة

الدر  ومعلمة(  112)  من  اسةعينة  الخاصةمن معل  معلم  التربية  الثانيمي  الدراس ي  الفصل  في  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم   / 2020للعام    ، 

لدى   درجة الوعيأن  إلى    أشارت نتائج الدراسةو .  والثبات  الصدقوالتحقق من دالالت    أداة الدراسة  تطوير. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم  2021

الترب الخاصةمعلمي  إلى وجود فروق ذات داللة  إ   "،ةمرتفع"  تجاء  عمانفي    ية  ملتغير    إحصائيةضافة  العلميتعزى  دراسات  ،  بكالوريوس)  املؤهل 

 .لصالح الدراسات العليا (عليا
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ن، أو ولقد تعددت املسميات التي تشير إلى األشخاص الذين يعانون من مشكلة معينة تجعلهم من فئة الطلبة غير العاديين منها تسميتهم باملعاقي

الحاجات أطلق عليهم ذوي  وأخيرا  العاهات،  أو ذوي  املسمى ليصبح ذوي    الخاصة  العاجزين،  التسمية    اإلعاقةوأعيد  خاص  إلى األش بحيث تشير هذه 

  كذلك التسمية تشملو ذين يعانون من اضطرابات مختلفة ومتنوعة، الل
ً
 ( 2019)عطوي،  .الطلبة املوهوبين أيضا

لية والنمائية، واإلعاقة السمعية، واإلعاقة  عاقة العقمنها اإل   ذوي الحاجات الخاصةولقد ظهرت العديد من أنواع اإلعاقات التي يعاني منها الطلبة  

والحركية، وإعاقة الكالم أو اللغة، واضطرابات السلوك، واضطراب طيف التوحد، وصعوبات التعلم، وإصابة الدماغ، والصمم، واإلعاقات البصرية،  

 (. 2015قات، زري)ال ذوي الحاجات الخاصةالصحية، واإلعاقات املتعددة وكلها تؤدي إلى متعلمين من 

واملهتمين في مجال التربية بشكل عام، وقد ال تخلو أي مؤسسة تعليمية منها، وقد    واآلباءل املعلمين  الخاصة من أكثر ما يشغل باالحاجات    وتعد

 
ً
سببا األحيان  بعض  في  املعلم  في  يكون  ألساليبه  نتيجة  يدري  ال  حيث  من  املتعلمين،    لها  مع  تفاعله  أو   التدريس 

ً
األطفال  ن ي  أيضا أهالي  على  ذوي  طبق 

الخاصة فل  .الحاجات  األ إذلك   ن 
ً
تربويا املتقدمة  الدول  في  كبير  بشكل  استخدمت  التي  األطفال    ساليب  وأهالي  املعلمين  ترفد  نجاحها حيث  ذوي  أثبتت 

الخاصة    الحاجات 
ً
بعيدا بشكل علمي،  أطفالهم  التعامل مع  كيفية  في  تساعدهم  والتج   بمعلومات  العشوائية  الكثعن  يعتقد  ير من علماء ريب، حيث 

الكثير من أن  التربوي  الفئة بفعل   النفس  التعامل مع هذه  املتعلمين، حيث جاءت مهاراتهم في  الفئة من  التعامل مع هذه  أساليب  يتعلموا  املعلمين لم 

األساليب اآلن، فقد أصبحت هذه  أما  التربوية   الخبرة والتجربة،  الجامعية  الكليات  الخاصة    يقوميثا  ، وحدتدرس في  التربية  عن أحدث   بالبحثمعلم 

نادية    ؛ 2004،  )الظاهر  .في التعلم الهجين وغيره   الرقمية  افئة ذوي الحاجات الخاصة مثل استخدام التكنولوجي  وتدريب  تساهم في تربية  األساليب التي

 ( 2021وبوعبدهللا، 

التعليم األردنية، فلقد بكافة فئاتهم في املدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية و واألردن من الدول التي اهتمت بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  

السمعية  اإلعاقة  ذوي  من  بالطلبة  تعنى  حكومية  مدارس  وإنشاء  الحكومية،  املدارس  في  التعلم  صعوبات  لطلبة  خاصة  تعلم  غرف  تخصيص  تم 

املدرسية الستق البيئات  تهيئة  العمل على  يتم  كما  فيوالبصرية،  الحكومية،  املدارس  في  الحركية  اإلعاقة  الطلبة من ذوي  املعاقين   بال  الطلبة  أن  حين 

 
ً
حتياجات  تتعهد راعيتهم وزارة التنمية االجتماعية من خالل توفير مدارس خاصة بهم موزعة في كافة أنحاء اململكة، وتمتد رعاية الطلبة من ذوي اال  عقليا

بااللتحا لهم  السماح  مالخاصة من خالل  في كل  لهم  اإلعفاءات  وتوفير  بالجامعات ضمن معدالت مقبولة  العلياق  والدراسات  البكالوريوس   . ن مرحلة 

 ( 2009)املركز الوطني لحقوق اإلنسان، 

بوسائلها  وتعد التعليم  امل  املختلفة  تكنولوجيا  التعليم  في عملية  التعليمية خاصة  العملية  في  يمكن استخدامها  التي  األساليب  أنجح  تمحورة  من 

لها من إيجابيات تعود عليهم بالنفع من الناحية النفسية واالقتصادية واالجتماعية، وعليه فإن ؛ وذلك ملا ذوي الحاجات الخاصةحول املتعلمين من فئة 

التعليم ثورة   ب  تكنولوجيا  املتعلق  التعليم  مجال  خاصة  املجاالت  جميع  في  والتقدم  البحث  مواصلة  تتطلب  الحالي،  العصر  من  في  املتعلمين  ذوي فئة 

من    ى جميع فئات الطلبة سواء كانوا ية تبني كل ما من شأنه تنمية مهارات التفكير وتحفيزها واالرتقاء بها لد. وعلى املؤسسات التربو الحاجات الخاصة

 ( 2020؛ برويس، 2005حبش، ) .بحد ذاتها وسيلة لتحقيق غايات وأهداف ملحة ، باعتبارهاذوي الحاجات الخاصة  طلبة أم من عاديين الطلبة

التعليمية   املؤسسات  بيئة تفاعلية مناسبة لفئة وتسعى  بتوفير  املعنية  الوسائل  الطرق وأنجح  إلى توظيف كل ما هو جديد بأفضل  واألكاديمية 

   .الي وهذا ما تم تسليط الضوء عليه في البحث الح،  (2014)مصطفى،   احتياجاتهم وتلبية   ذوي الحاجات الخاصةتعلمين من امل

 :مشكلة الدراسة . 1.1

          :كما يليتتمثل مشكلة الدراسة الحالية 

إكسابهم سلوكيات حسنة؛ لزيادة دم أن هؤالء األطفال بحاجة لعمل برامج حول  أنماط غير تكيفية متنوعة، كما  جهم في يظهر األطفال واملتعلمين في 

 املجتمع واستقالليتهم، ويعتمد هذا على املعلم بشكل أسا
ً
ألهمية التكنولوجيا الحديثة التي   س ي من خالل وعيه وإدراكه لنوع اإلعاقة واحتياجاتها، ونظرا

مع هذه الفئات والتي كان لها دور فاعل مع فئات ذوي اإلعاقة بشكل عام تزايدت الدراسات التي اهتمت بدراسة  دور واستخدمت ظهرت في اآلونة األخيرة 

استخدام تكنولوجيا بإلى معرفة  درجة وعي املعلمين    (. ومن هنا يهدف البحث الحالي2018من الطلبة كدراسة )سليم،  التكنولوجيا في خدمة هذه الفئة  

ريوس، التعليم في تدريس طلبة ذوي الحاجات الخاصة في محافظة العاصمة عمان، إضافة للكشف عن دور املؤهل العلمي ملعلم التربية الخاصة )بكالو 

 . وعليه تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن أسئلة الدراسة اآلتية: استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس الطلبةبوعي املعلمين  في درجة  دراسات عليا(

 : أسئلة الدراسة . 2.1

 جاءت هذه الدراسة ملحاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 عمان؟محافظة العاصمة  طلبة ذوي الحاجات الخاصة في استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريسبما درجة وعي معلمي التربية الخاصة  .1

تو  .2 إحصائيةهل  داللة  ذات  فروق  الخاصة    (α = 0.05)  جد  التربية  معلمي  وعي  درجة  ذوي  بفي  طلبة  تدريس  في  التعليم  تكنولوجيا  استخدام 

 ؟ (تعزى ملتغير املؤهل العلمي )بكالوريوس، دراسات عليا في محافظة العاصمة عمان الحاجات 
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 :أهداف الدراسة . 3.1

   تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن:

 عمان. محافظة العاصمة استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس طلبة ذوي الحاجات الخاصة فيبعي معلمي التربية الخاصة درجة و  .1

الخاصة    إحصائيةوجود فروق ذات داللة   .2 التربية  تبفي درجة وعي معلمي  التعليم في  الخاصة فاستخدام تكنولوجيا  الحاجات  ي دريس طلبة ذوي 

 عزى ملتغير املؤهل العلمي )بكالوريوس، دراسات عليا(.عمان تمحتفظة العاصمة 

 :أهمية الدراسة . 4.1

 يرى الباحثين أن أهمية هذه الدراسة تتمثل بما هو آت: 

م تكنولوجيا التعليم لفئة ذوي الحاجات الخاصة، وتوفر خدا استب تنبع أهمية البحث الحالي من كونه يسعى إلى تحديد درجة وعي معلمي التربية الخاصة

واملتخصصين إطار نظري يساعد في لفت نظر  املتخصصين إلى ضرورة عمل برامج تأهيلية وتدريبية للمعلمين في امليدان حول  للباحثين  راسة الحاليةالد

 ضرورة استخدام تكنولوجيا التعليم بكل ما تتضمنه من الوسائل واإلمكاني
ً
ية البرامج  على فاعل  ات األفضل لذوي الحاجات الخاصة، مما ينعكس إيجابيا

نولوجيا التعليم التدريبية التي يتلقاها األفراد ذوي الحاجات الخاصة في مدارس ومراكز ومؤسسات التربية الخاصة، وبالتالي تلبية احتياجاتهم. وتلعب تك

 
ً
دورا املضمار  هذا     في 

ً
 بارزا

ً
ارتباطا ترتبط  اذ   ،   

ً
كيف  وثيقا على  التركيز  وبدأ  والتعلم  التدريس  استراتيجيات  التعلم بتطور  لتحقيق  منها  مناسب  هو  ما  ية 

 (. 2014األفضل لفئة ذوي الحاجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم في املواقف التعليمية كما ذكرت دراسة )مصطفى، 

:حدود الدراسة ومحدداتها . 5.1  

  : كما يليدود هذه الدراسة تتمثل ح

 . 2020/2021جرت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني للعام  الحدود الزمانية: •

 اإلطار الجغرافي للدراسة في اململكة األردنية الهاشمية في محافظة العاصمة عمان.  الحدود املكانية: •

 اقتصرت الدراسة على معلمي التربية الخاصة في محافظة العاصمة عمان.الحدود البشرية:  •

 .ستخدمة في الدراسةاة القياس املتحددت نتائج الدراسة باستجابات املعلمين على أد س:القيا  محددات •

:مصطلحات الدراسة . 6.1  

 اشتملت هذه الدراسة على مجموعة من املصطلحات هي على النحو اآلتي:

  . 2020/2021لدراس ي هم معلمو التربية الخاصة في املدارس بمحافظة العاصمة عمان للعام ا  معلمو التربية الخاصة: •

 حصلها معلمو التربية الخاصة على املقياس. هي الدرجة التي ي درجة وعي معلمي التربية الخاصة: •

العمل بما يتفق مع نظام ومنهج تصميم العملية التعليمية وتنفيذها وتقويمها في ضوء األهداف املنشودة باالعتماد على نتائج  تكنولوجيا التعليم: •

مجال   في  التعلاألبحاث  اكتساب  أجل  من  املمكنة  املوارد  كافة  واستثمار  واالتصال  الفاعليةالتعلم  من  قدر  أكبر  بأنها  يم  تعريفها  يمكن  كما   ،

تعامل  النظرية والتطبيق في تصميم وتطوير واستخدام وتقويم الـبرامج الـخاصة ألفراد ذوي الحاجات الخاصة لتيسير عملية التعليم والتعلم، وال

   (.2016املالح،  ؛  2015ان،  اشتيوي وعلي)  علم املتنوعة إلثراء خبراتهم وسماتهم وقدراتهم الشخصيةمع مصادر الت
 
منهجية    بأنها:  وتعرف إجرائيا

الخاصة والتي تتضمن كل من   الحاجات  أو طلبة ذوي  باملتعلمين  الخاصة  التعليمية  العملية  التعليم في  تتضمن توظيف كل معطيات تكنولوجيا 

والتن يستخالتصميم  التي  التعليمية  واألنشطة  واألجهزة  واألدوات  واملواد  والتقويم  ذوي  فيذ  لطلبة  التعلم  إلحداث  الخاصة  التربية  معلم  دمها 

 الحاجات الخاصة.

أو دونه بشكل ملحوظ ومستمر ويحد من    ذوو الحاجات الخاصة: • املتوسط  الطبيعي فيكون فوق  األداء  أداؤهم عن  الذين ينحرف  األفراد  وهم 

النشاطات األساسية االجتماعية، والتربوية، و قدر  تأدية  النجاح في  الخاصة  تهم على  التربوية  البرامج  إلى  الحاجة  إلى درجة تصبح معها  الشخصية 

 ، (2021)الخطيب، حاجة ماسة 
 
  بأنها: وتعرف إجرائيا

ً
ت التي  في القدرة على التعلم أو اكتساب الخبرات أو املهارا  فئة الطلبة الذين يعانون قصورا

 يقومون بها كما يقوم أقرانهم.

 : ةوالدراسات السابق النظري   اإلطار  .2

 في هذا الجزء من الدراسة سوف يتم مناقشة اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تتعلق بهذه الدراسة. 

 اإلطار النطري:   . 1.2

    :اآلتيالتربية الخاصة، وذلك على النحو  لمي، ثم معفئة ذوي الحاجات الخاصةتكنولوجيا التعليم، و  النظري يتناول اإلطار 
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  :تكنولوجيا التعليم  .1.1.2

. ويشير هذا املصطلح  والتي كان لها دور بارز بالعملية التعليمية ككل 1920 تكنولوجيا التعليم نتيجة الثورة العلمية التي حدثت عام ظهرت بدايات

ألدوات واألساليب والتنظيمات التي هي عملية متكاملة تشتمل على كل من األفراد واألفكار وا طويرها، فوالسعي لت ة كافة مكونات النظام التعليمي،إلى إدار 

  تستخدم في تحليل مشكلة ما واستنتاج الحلول املناسبة لها وتنفيذها ومن ثم تقويمها كما تشير إلى
ً
 إدارة املواقف التعليمية بحيث يكون التعليم موجها

 ( 2009، )دعمس .قابل للتحكم فيه

( تكنولوجيا التعليم على أنها مصطلح يشير إلى النظرية والتطبيق في تصميم 1994م )ولقد عرفت جمعية االتصاالت التربوية والتكنولوجيا في عا

 ( 2012؛ الرواضية ودومي والعمري، 2006)أبو جابر،  .وتطوير واستخدام وإدارة وتقويم العمليات واملصادر من أجل التعلم 

عرفت تك  كما  مصطلحلجنة  أنه  على  املصطلح  هذا  األمريكية  التعليم  العملية    نولوجيا  تصميم  في  ومنهج  نظام  مع  يتفق  بما  العمل  إلى  يشير 

املمكنة من أجل   التعليمية وتنفيذها وتقويمها في ضوء األهداف املنشودة باالعتماد على نتائج األبحاث في مجال التعلم واالتصال واستثمار كافة املوارد

 اكتساب التعليم أكبر قدر من الفاعلية
ً
الدراسة واملمارسة األخالقية الخاصة بتسهيل التعلم وتحسين األداء من    بأنهالتعليم  تكنولوجيا ا   ، وعرفت أيضا

 (2015)اشتيوي وعليان،  .خالل ابتكار العمليات واملصادر التكنولوجية املناسبة واستخدامها وإدارتها

تحديد   في  اآلراء  التعلياختلفت  تكنولوجيا  املجالمكونات  هذا  طبيعة  إلى  النظرة  باختالف  التعليم    م  تكنولوجيا  تعريف  إلى  النظر  وباختالف 

اتجا  واإلنسان، في حين هناك  التعليمية  بالعملية  الخاصة  التعليمية واآلالت  املواد  في  تتمثل  التعليم  أن مكونات تكنولوجيا  ه آخر تمثله فالبعض رأى 

عملية التصميم واالستخدام والتقويم والتطوير واإلدارة حيث أن  في  نات تكنولوجيا التعليم تتمثلالتربوية والتكنولوجيا يرى أن مكو   جمعية االتصاالت

االتصاالت رابطة  تمثله  آخر  رأى  وهناك  والتطبيق،  النظرية  مستوى  على  والتأثير  التأثر  مبدأ  على  قائمة  املكونات  هذه  بين  العالقة  ة  التربوي  طبيعة 

ات تكنولوجيا التعليم تتمثل في األجهزة التعليمية والقوى البشرية واستراتيجيات التعليم والتكنولوجيا في الواليات املتحدة األمريكية حيث يرى أن مكون

التعليمية واملواد  والتطبيق  والنظرية  والتقويم  واإلنتاج  التعليم  والتصميم  تكنولوجيا  بتحديد مكونات  االختالف  ونالحظ  التطور ،  بسبب  يعود  وذلك 

 (.2018)شلبي واملصري وأسعد والدسوقي، ملفهوم ديثة نحو ا الحاصل والتأثر بالتوجهات الح

املتزايد في هذا املضمار؛ وذلك ملا للتطور العلمي والبحثي  لتكنولوجيا    ويرى الباحثين أن هذا االختالف في النظر ملكونات تكنولوجيا التعليم عائد 

 مهم في تحسين مخرجات العملية التعليمية.  التعليم من دور 

التكنو  التقدم  ظل   وفي 
ً
إيجابا تنعكس  مميزات  من  لها  ملا  التدريسية؛  العملية  في  التعليم  تكنولوجيا  توظيف  املهم  من  أصبح  الحالي،  على   لوجي 

وامل التشتت، كما تساعد في االرتقاء بأداء املتعلمين من عمليتي التعليم والتعلم سويا، فتكنولوجيا التعليم تساعد في لفت انتباه املتعلمين ومكافحة ع

الذاتي بما يتناسب مع قدرتهم على اإلنجاز  خالل رف التعلم  وبما ع نسبة تفاعلهم مع املعلم، كما ُتحسن اتجاهات املتعلمين نحو التعلم، وتساعدهم في 

في تنمية ة التعقيد وذلك بتقديمها لهم من خالل صور مادية مناسبة، وتساعد  يتفق مع مستوياتهم، وكما تبسط لهم املفاهيم املجردة حتى لوكانت بالغ

القدرة على التعامل مع املشكالت وحلها باستخدام األسلوب العلمي، كما تنمي إحساس املسؤولية لدى املتعلمين في     مهارات التفكير العليا لديهم، وتنمي 

     (2019؛ قراقيش، 2007 اوي،)قط .كونهم املسئولين عن تعلمهم في املقام األول 

لتعليم بكل ما ينبثق عنها من عمليات وتقنيات تعليمية من كونها قادرة على خدمة شرائح مختلفة من املتعلمين  وتأتي أهمية توظيف تكنولوجيا ا 

الطلبة سواء كانوا من ذوي الحاجات الخاصة أم غيرهم  من الطلبة العاديين، حيث تساعد   فأصبحت تلعب الدور الرئيس ي في عملية تدريس كل فئات 

التغل املتعلمين على  التي تحول دون استقاللهم، وتيسرالوسائل  العقبات  عملية تواصلهم االجتماعي وترفع من قدرتهم على استيعاب   ب على كثير من 

حاجات الخاصة لها العديد من اإليجابيات التي من ذوي ال وتطبيق مهارات الحياة اليومية؛ ألن استخدام التكنولوجيا في حياة املتعلمين خاصة الطلبة

كان ذلك من الناحية النفسية أم األكاديمية أم االجتماعية أم االقتصادية وغيرها. ومن هذه الوسائل  اآليباد، والهاتف املحمول الذي تعود عليهم سواء  

التوتر، حيث تتوفر فيها كثير من البرامج املسلية واأللعا التي تدخل البهجة والسرور في نفوس الطلبة، وكان لهاله دور كبير في خفض  دور   ب الجميلة 

يم املستند بارز مع الفئة وساهمت التطبيقات التكنولوجية في تربية فئة الحاجات الخاصة واعداد معلميهم وغيره من توفير أساليب لتعلمهم مثل التقي

 ( 2021؛ الخطيب، 2010)سالم،  .للتكنولوجيا

السم أهم  للتقنيولعل من  الجيدة  نابعات  أنها  الخاصة،  الحاجات  التعليمية لذوي  العامة ات  األهداف  املدرس ي، وتساعد في تحقيق  املنهج  ة من 

املتعلمين، وتتصف با لسهولة والخاصة للدرس، وتمتاز بكونها تتناسب مع مستوى املتعلمين، كما تحتوي على عنصر التشويق واإلثارة والدافعية لدى 

والو  و والبساطة  االستخدام  بمرونة  وتتسم  تعقيد،  بدون  املعلومة  أثناء عرض  الصنع غير مكلفة ضوح  بكونها جيدة  وتمتاز  والتطوير،  التعديل  قابلية 

 ( 2019 ،)سالمة .من فئات اإلعاقة املراد تعليمها  ومالئمة للمستوى املعرفي واللغوي واالنفعالي والجسمي للمتعلمين، كما أنها تتالءم مع أي فئة

املشكالت السلوكية والنفسية للطلبة من ذوي الحاجات الخاصة، كما أنها تسهم في خفض   الوسائل التعليمية كذلك فعالة في عالج كثير من عدوت

الطلبة، بين  الفردية  الفروق  الحركة، وتسهم في عالج مشكلة  االنتباه وفرط  املصاحبة له كتشتت  السلوكيات  الزائد وتحسن بعض  النشاط  إذ   سلوك 

للمتعت متعددة  مثيرات  التعليم  تكنولوجيا  وسائل  على قدم  الخاصة  الحاجات  ذوي  مساعدة  أمكن  ومتنوعة  متعددة  وسائل  استخدمت  وكلما  لمين، 

 
ً
في تكوين اتجاهات مرغوب فيها وبناء مفاهيم   اختالف قدراتهم واستعداداتهم ونمط تعلمهم على التعلم بشكل أفضل، وتسهم تكنولوجيا التعليم أيضا
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ليم املقدمة لذوي الحاجات الخاصة إلى تكوين وبناء مفاهيم سليمة لديهم، إضافة إلى أنها تساعد  ا التعسليمة إذ يؤدي تنويع استخدام وسائل تكنولوجي

املها بهم؛ وذلك ألن تعلم  املحيط  املجتمع  لتكيفهم مع  الالزمة  األكاديمية  املهارات  الخاصة  الحاجات  املتعلمين من ذوي  إكساب  رة واكتسابها يتطلب في 

ب السلوكية لهم، وتقدم لهم كذلك تغذية راجعة فورية والسيما برمجيات مشاهدة نموذج لألداء من خالل  التعليمية  املواقف  املحاكاة ونمذجة  رمجة 

تعزيز الستجاباتهم والذي الحاسوب التي تمكن ذوي الحاجات الخاصة من معرفة الخطأ أو الصواب فيما يتعلق باستجابتهم بشكل فوري، كما تقدم ال 

 ( 2010)سالم،  .ستجابات الصحيحة وتأكيد عملية التعلم يؤدي بدوره إلى تثبيت اال 

التعليمية كونو  العملية  الناجحة في  األمور  أدوات ووسائل وعمليات قد تعد من  ينبثق عنها من  التعليم بكل ما  أن تكنولوجيا  الباحثين  ها قد يرى 

ونا على القطاع التعليمي في اآلونة األخيرة إذ أصبح التعلم عن بعد قطاع التعليمي، مثل ما فرضته جائحة كور يواجهها التشكل حل لبعض املشاكل التي  

لتعليم لهم بما باستخدام معطيات تكنولوجيا التعليم أمر واقع، كما أنها قد تكون من األمور اإليجابية بالنسبة للمتعلمين كونها قد تساعد على تقديم ا 

  جي الهائل. مع لغة عصرهم الحالي الذي يمتاز بالتقدم التكنولو يتفق 

    :فئة ذوي الحاجات الخاصة .2.1.2

الدستور تعد   التشريعات والقوانين ومواد  الخاصة ولقد ظهر ذلك من خالل مجموعة من  اهتمت بفئة ذوي االحتياجات  التي  الدول  األردن من 

( رقم  املادة  منها  الدستور  6األردني  من  التي  (  االحتياجاألردني  لذوي  القانون  رعاية  ضرورة  على  اإلساءة  تنص  أشكال  كافة  من  وحمايتهم  الخاصة  ات 

 ( 1952)الدستور األردني،  .واالستغالل

والتربوية الصحية  منها  لهم  املقدمة  الخدمات  كافة  تطوير  على  العمل  خالل  من  الفئة  بهذه  األردن  اهتمام  واملدارس وظهر  املراكز  فظهرت   ،

بكافة تعنى  التي  الخاصة    واملؤسسات  االحتياجات  ذوي  عام  فئات  في  بلغ  ولقد  والعقلي،  والبصري  والحركي  السمعي  الصعيد  هذه    2008على  عدد  م 

( يفوق  ما  والصفوف  واملؤسسات  )240املراكز  من  ألكثر  باإلضافة  ومركز  مؤسسة  ع280(  موزعة  صفية  مصادر  غرفة  املحافظات(  كافة  . لى 

 (2010)الغرير،

ولقد تم تقديمه  ذوي اإلعاقة في األردن،    من  املوازي حول اتفاقية حقوق األشخاص  /إعداد تقرير اسمه تقرير الظل  2017كما ولقد تم في عام  

السابعة عشرة،   الدورة  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  املعنية  ذو للجنة  بفئة  املعنية  الجهات  التقرير مجموعة من  إعداد هذا  ي حيث عمل على 

والبحوث املعلومات  مركز  منها  الخاصة  امل  -الحاجات  )مؤسسة  مع  بالشراكة  إنسان  أنا  وجمعية  هوية  ومركز  الحسين   IM, Individuellلك 

Människohjälp, Swedish Development Partnerالعملية واملمارسات  التشريعات  تتبع واقع  التقرير  الهدف من هذا  واالستراتيجيات   ( حيث كان 

بذوي والبرام املتعلقة  الوطنية  األردن    ج  داخل  الخاصة  كافة االحتياجات  في  وذلك  اإلعاقة  ذوي  لحقوق  الدولية  االتفاقية  مبادئ  مع  توافقها  ومدى 

أرقام التقرير  التعليم، حيث رصد هذا  املجاالت مجال  السياسية ومن ضمن هذه  الحياة  في  واملشاركة  والعمل  الصحة  منها  املختلفة  ونسب    املجاالت 

%( من األطفال من ذوي اإلعاقة ممن يبلغون سن الخامسة ال يزالون محرومين من  79بة )تتعلق بتعلم الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة منها أن نس

رسوم    %( على90ممارسة حق التعليم، إال أن من الجوانب اإليجابية في دعم تعلم الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة تقديم خصم لهم يصل لنسبة )

الجامعات،   في  التقرير مجموعة  الساعات   كما قدم هذا 
ً
تعد شرطا التي  الطبية  التقارير  إلغاء  منها  التعليم  في مجال  التوصيات  قبول    من  من شروط 

ال بالطلبة ذوي االحتياجات  املتعلقة  البيانات  بيانات تضم  التعليمية، عمل قاعدة  املؤسسات  الخاصة في  خاصة مصنفة الطالب من ذوي االحتياجات 

اإلعاقة وعن ونوع  الجغرافي  والتوزيع  الجنس  التعليم وفق  الذين حرموا من  الطلبة  ونسبة  السكن  إنسان،    .وان  أنا  والبحوث، جمعية  املعلومات  )مركز 

 (2017 منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة،

 خاص الذين ُيطلق عليهم ذوي الحاجات الخاصة أو املعاقين التربية الخاصة من املصطلحات التي تشير إلى املجال الذي يعني بفئة معينة من األش و 

قد تنمية  على  يساعد  مما  والعالجي  والوقائي  والتربوي  التعليمي  الصعيد  على  بهم  تعنى  التي  البرامج  من  مجموعة  توفير  إلى  يحتاجون  راتهم الذين 

 ( 2011)الشريف،  .جتماعي واملنهي في املجتمع الذي يعيشون فيه واالتجاهات اإليجابية نحو أنفسهم مما يساعدهم على تحقيق التوافق الشخص ي واال 

 
ً
لفئة غير العاديين من األشخاص؛ وذلك بهدف مساعدتهم على االرتقاء    ومن املمكن تعريف التربية الخاصة بأنها جملة من البرامج املعدة خصيصا

  ( 2011)عربيات،  .التكيف بقدراتهم إلى أفضل مستوى ممكن من أجل تحقيق الذات والوصول ألقص ى حد من

الخاصة التربية  أن  البعض  التربية    ويرى  برامج  أن  اآلخر  البعض  يرى  حين  في  دون سواهم،  املعاقين  فئة  لخدمة  تكون موجهة  ما  ببرامجها عادة 

العاديين سوا  للمتعلمين  الطبيعي  املتوسط  أداؤهم عن  الذين ينحرف  املتعلمين  للفئة من  تكون موجهة  أن  يجب  أم موهوبين الخاصة  كانوا معاقين  ء 

األ  عند  الغالب  االتجاه  فئة مريكانوهذا  اضافة  وتم  الفئات  كباقي  قدراتهم  تنمي  خاصة  لبرامج  تحتاج  فئة  كونها  الثاني  االتجاه  مع  الباحثين  ويتفق   ،

 
ً
 ( 2008)الظاهر، . املوهوبين ضمن فئة ذوي الحاجات الخاصة مؤخرا

الباحثون  الخاص  هنا  ويرى  التربية  الطلأن  بكافة  تعنى  خاصة ة  برامج  إعداد  إلى  يحتاجون  الذين  بشكل    بة  تعلمهم  عملية  في  السير  من  تمكنهم 

 يساعدهم على السير في عملية تعلمهم  
ً
إلى جنب مع الطلبة العاديين، وبهذا فإن الباحثون يرون ضرورة أن تشمل التربية الخاصة كل من الطلبة   جنبا

 املعاقين واملوهوبين. 
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لمين غير العاديين واملتعارف عليهم بذوي الحاجات الخاصة الذين يتمثلون في  التربية الخاصة عادة ما يتم إعدادها لخدمة املتع  إن برامجوعليه، ف

أو العقلية أو البصرية أو ذوي اإلعاقات الجسمية والصحية أو ذوي ا السمعية  ابات  الضطر أي من الطلبة املتفوقين واملوهوبين، والطلبة ذوي اإلعاقة 

ذوي صعوبات التعلم أو ذوي اضطرابات التواصل، وعادة ما تتخذ برامج التربية الخاصة مع هذه االنفعالية والسلوكية أو الذين يعانون من التوحد أو  

ن اإلعاقة والسعي لتقليل )ذوي الحاجات الخاصة( املنحى الوقائي واملتمثل في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للكشف املبكر ع  الفئات من الطلبة غير العاديين

أو   الفرد،  السلبية على  آثارها  التعويض مثال ذلك: تقوية من  التخفيف منها من خالل  أو  اإلعاقة  الناجم عن  القصور  إزالة  املتمثل في  العالجي  املنحى 

 
ً
 (. 2010؛ كوافحة وعبد العزيز، et al  ,Ostlund, 2021) حاسة البصر للمعاقين سمعيا

األ وتعّرف فئة ذوي الحا موا ويتعلموا من خالل التدريب وذلك لكي يتوافقوا مع فراد الذين يحتاجون لخدمات خاصة لكي ينجات الخاصة بأنهم 

 
ً
أيضا وتعرف  طاقتهم،  بأقص ى  املشاركة  يمكنهم  بحيث  املهنية  أو  الوظيفية  أو  اليومية  حياتهم  األداء    متطلبات  أداؤهم عن  ينحرف  الذين  األفراد  بأنهم 

النجاح في تأدية النشاطات االجتماعية، التربوية، الشخصية إلى   ىفوق املتوسط أو دونه بشكل ملحوظ ومستمر ويحد من قدراتهم عل  الطبيعي فيكون 

 ( 2021)الخطيب،  .درجة تصبح فيها الحاجة ملحة للبرامج التربوية الخاصة

الخاصة من خالل  الحاجات  املتعلمين من ذوي  إلى مساعدة  الخاصة  التربية     وتسعى 
ً
املتعلمين محورا الفئة من  تجعل من هذه  التي  لها    أهدافها 

واألدوات   حيث الوسائل  باستخدام  وذلك  والتقويم  الكشف  عملية  خالل  من  الخاصة  الحاجات  ذوي  من  املتعلمين  عن  الكشف  في  أهدافها  تتمثل 

التدريسية التي    املناسبة لكل فئة من فئات ذوي الحاجات الخاصة، وإعداد البرامج التعليمية املناسبة لكل فئة منهم، واستثمار أفضل االستراتيجيات 

ا ت بين  الفردية  الفروق  ومراعاة  فئة،  لكل  املناسبة  الحديثة  والتعليمية  التكنولوجية  الوسائل  وإعداد  التربوية،  األهداف  تحقيق  على  ملتعلمين، ساعد 

ة ليستطيعوا ها الوجهة الصحيحة، وتوفير الفرص املناسبة لذوي الحاجات الخاصوتوفير كافة وسائل البحث العلمي الستثمار قدرات املوهوبين وتوجيه 

 ( 2018)العتيبي،  .القيام بأدوارهم داخل مجتمعاتهم والتأكيد على كرامتهم 

توظ الخاصة، هو  الحاجات  ذوي  للطلبة من  تعليمية  أفضل خدمة  تقديم  أجل  من  الخاصة  التربية  برامج  في  توظفيه  تم  ما  أهم  يف ولعل من 

التكنولوجي لعبت  فلقد  الفئة،  في خدمة هذه  التعليم   تكنولوجيا 
ً
دورا بشكل خاص  التعليم  وتكنولوجيا  بشكل عام     ا 

ً
األخيرة على جميع    مهما اآلونة  في 

ب وما األصعدة وباألخص مع فئة ذوي الحاجات الخاصة، حيث ساهمت أدوات التكنولوجيا بشكل ملحوظ في خدمة هذه الفئة مثل استخدام الحاسو 

   اصة من خالل الوسائط املتعددة يتميز به من إمكانيات يمكن أن يقدمها لفئة ذوي الحاجات الخ
ً
ما ُيسمى   )الصوت، الصورة، الفيديو(، وهناك أيضا

املكيفة ) الحاسوب من خالل  Adaptive Technologyبالتكنولوجيا  التعامل مع  إذ تساعدهم على  الخاصة  الحاجات  معدات ( وهي خاصة بفئة ذوي 

 ( 2021)الخطيب،  .وبرمجيات خاصة

بار  دور  استخدام وللتكنولوجيا  فوائد  فمن  الحاسوب،  أجهزة  باستخدام  تقدم  التي  الفوائد  خالل  من  الخاصة  الحاجات  ذوي  فئة  خدمة  في  ز 

استجرار االستجابة املرغوبة، ومن فوائد   الحاسوب مع فئة ذوي الحاجات الخاصة أن لديه القابلية للتفاعل مع املتعلم حيث يتم تقديم املثير وبالتالي

الحدي تراعي التكنولوجيا  أنها  كما  سلبية،  اتجاهات  تبني  عند  املناسب  العقاب  أو  التعزيز  خالل  من  الخاصة  الحاجات  ذوي  لفئة  الدعم  تقديمها  ثة 

من فوائدها أيضا املساعدة في تعليم املهارات األساسية في التعليم الفعال واستثارة دافعية املتعلمين باستخدام الوسائل السمعية والبصرية املناسبة، و 

باا  الثقة  زيادة  خالل  من  النفس ي  الجانب  على  العمل  في  لفائدتها  إضافة  واألكاديمية،  والعضلية  الحركية  املهارات  وتعليم  والحساب  لنفس لقراءة 

للمتعل  التدريب  إمكانية  الحديثة  التكنولوجيا  في  ويتوفر  كما  واملمار واالستقاللية،  التدريب  برمجيات  من خالل  التعلم  فئة صعوبات  التي مين من  سة 

   (Hannaford & Taber, 1982) .تساعد في تحقيق مستوى اإلتقان لدى املتعلمين

لخاصة  ومن أهم سمات تكنولوجيا التعليم أنها تسمح للمتعلم بالتعلم حسب قدراته وسرعته الخاصة وهذا املنطق يتالءم مع فئة ذوي الحاجات ا 

 
ً
وأيضا التحديد،  وجه  بالتكنولوجيا    على  يسمى  ما  القيام هناك  من  الخاصة  الحاجات  ذوي  األفراد  تمكن  تكنولوجية  أدوات  عن  عبارة  وهي  املساندة 

السمعية والبصرية والحركية   الناطقة واملعينات  الحاسوب  الناطقة، وبرامج  الكتب  تأديتها بدونها مثل:  التي يتعذر عليهم  التي جاءت لخدمة باألنشطة 

 ( 2021الخطيب، ؛ 2016 ح،املال ) .هذه الفئات في عملية التعليم وغيرها

ذوي   الطلبة  فئة  خاصة  الطلبة  فئات  جميع  مع  التعليمية  العملية  تسهيل  في  مهم  دور  ذات  تكون  قد  التعليم  تكنولوجيا  أن  الباحثين  ويرى 

املع األقدر على تقديم  الخاصة؛ كونها قد تعد  لها من فئاتاالحتياجات  ينتسبون  التي  الفئة  يتناسب مع نوع  بما  لهم  الطلبة من ذوي االحتياجات   رفة 

 الخاصة مثال على ذلك تقديم املعرفة بشكل بصري للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.  

 : معلم التربية الخاصة .3.1.2

م املراحل الدراسية، وهو من يقديقوم بعملية التعليم للطلبة في كافة  فيما يتعلق بالتعريف باملعلم أنه من  1994( عام 3ورد في قانون التربية رقم )

 (.1994أي خدمة تربوية في املؤسسة التعليمية حكومية أم خاصة )وزارة التربية والتعليم، 

هو صاحب الدور األول في تعليم ول األول عنها وعن تنفيذ رسالتها من أجل تحقيق رؤيتها، فؤ واملعلم ذو أهمية كبيرة في العملية التعليمية كونه املس

 د املتعلمين وإعدادهم اإلعدا 
ً
  الصحيح خلقيا

ً
، فهو مصدر عطاء للمتعلمين فيما يساعدهم على النمو املعرفي من خالل ما يقدمه لهم من معرفة، وعلميا

 ( 2010وسف، ؛ الي2019)الخفاجي،  .كما يسهم في التوجيه الخلقي واملسلكي لهم كونه أنموذجا يحتذى به من قبلهم 
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 وبما أن املعلم هو صاحب الدور األول في إع
ً
 بدرجة كافية؛ ليكون معلما

ً
 داد املتعلمين الذين هم نتاج العملية التعليمية؛ فعليه أن يكون مستعدا

 
ً
 كفؤا

ً
قادرا تجعله  التي  الصفات  من  بكم  يتصف  أن  عليه  لذا  ا   .  باملادة  الكامل  اإلملام  وهي  التدريس  بعملية  القيام  باإلضافة  على  لتخصصه،  ملعرفية 

ن خالل البحث والدراسة املستمرة، واإلطالع على كل ما يخص العملية التدريسية من أساليب واستراتيجيات ووسائل  لحرصه على تطوير هذه املعرفة م

 
ً
عارفا يكون  أن  ويجب  الذكاءات  تعليمية،  أنواع  من  لديهم  وما  وقدراتهم،  حاجاتهم،  حيث  من  املتعلمين  االستثمار بخصائص  ذلك  استثمار  وكيفية   ،

 
ً
 باالس  الصحيح، ويتصف أيضا

ً
   تعداد النفس ي والرغبة في التعليم مما ينعكس إيجابا

ً
   على مدى انغماسه في مهنة التعليم فكرا

ً
   وسلوكا

ً
والرغبة في   وشعورا

عالي والذي يظهر من خالل قدرته على ضبط النفس، ومحبة  النمو املنهي من خالل االلتحاق بالدورات التدريبية، إضافة إلى ذلك اتصافه باالتزان االنف

و  بالشخصية الطلبة،  واالتصاف  الصوت،  ووضوح  السليم،  النطق  على  بحرصه  ويتصف  كما  واملوضوعية،  والحكمة  والعدل  والحزم  املنهي،  االلتزام 

 ( 2021اله، د ال؛ عب2006)خضر، .املرحة، والتحلي بحسن األخالق، والتعبير عن أفكاره بشكل واضح ومالئم 

الخا   وعلى التربية  التدريسية واستخدام كافة  املعلمين بشكل عام ومعلمي  إنجاز مهامهم  التي تساعدهم على  الكفايات  امتالك  صة بشكل خاص 

مهم كمعلمين، ولعل من أهم  املهارات الالزمة لذلك، فعليهم امتالك القدر الالزم من املعلومات والقدرات واملهارات واملعارف التي تساعدهم في إنجاز مها

أن يمتلكها معلم التي يجب  أم الكفايات  أم جسدية  الخبرات والقدرات عقلية كانت  تتمثل في مجموعة من  التي  الشخصية  الكفايات  الخاصة  التربية  ي 

 
ً
لجوانب لتي تمكن املعلم من قياس ا كفايات القياس والتشخيص ا   انفعالية بحيث تساعد املعلم على تقبل املتعلمين من ذوي الحاجات الخاصة، وأيضا

تحليلها والوقوف على جوانب القوة حاجات الخاصة من الناحية العقلية والتربوية ويكون ذلك من خالل جمع البيانات و الخاصة باملتعلمين من ذوي ال

الحكم التشخيص ي عل املتعلمين من ذوي الحاجات الخاصة، ومن ثم القدرة على إصدار  الضعف لدى  املتعلمين من خالل البيانات التي تم  وجوانب  ى 

 
ً
بما يتناسب مع أوضاعهم، وأن يمتلك   امتالك كفايات إعداد خطة تربوية فردية خاصة باملتعلمين من ذوي الحاجات الخاصة   جمعها، يجب عليهم أيضا

 
ً
أن يمتلك كفايااالستراتيجيات املناسبة لتنفي   كفايات القدرة على تنفيذ هذه الخطة بالطريقة الصحيحة مستخدما إلى  ت االتصال بذوي ذها، إضافة 

 (.2012والبنا، )قطناني وعثمان  .املتعلمين من ذوي الحاجات الخاصة حتى يكونوا معينين له في دوره كمعلم ألبنائهم 

ه التدريب املناسب يعود بالنفع  وملا للمعلم من دور مهم في حياة الطفل من ذوي الحاجات الخاصة كان ال بد من االهتمام بتدريب املعلم، ألن تدريب

الوقاية والصح لطبيعية للطفل من خالل تعديل البيئة  ة النفسية في البيئة ا على حياة الطفل من ذوي الحاجات الخاصة كون هذا التدريب يركز على 

 
ً
يعتبر مؤثر رئيس ي في تشكيل سلوك الطفل من ذوي  من التركيز املباشر على الطفل املراد تعديل سلوكه، فاملعلم    االجتماعية التي يعيش فيها الطفل بدال

الخاصة ا   الحاجات  املعلمين  ببرامج تدريب  االهتمام  كان ال بد من  الفئة من خالل فترات نموه. وعليه  العمل مع هذه  االنخراط في  مليداني خاصة قبل 

ل وتأهيله  املعلم،  لدى  العملية  والخبرات  املهارات  تطوير  في  يساعد  ذلك  ألن   الطلبة؛ 
ً
مستقبال معها  يعمل  أن  املخطط  الفئة  مع  فهمه لعمل  وزيادة   ،

 Griest and  ؛2019)عبيدات،    .ستراتيجيات التدريسية املناسبةلحاجات وخصائص الطلبة الذين سيعمل معهم وبالتالي امتالكه مهارة استخدام اال 

Wells , 1983 ) 

املعلم بشكل عام ومعلم التربية الخاصة بشكل خ التعليم أمر  ويعد استخدام  بالغ األهمية على اص لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في عملية 

لذلك العملي؛  بإجرا    الصعيد  تقوم  العالم  دول  من  كثير  املعلومات  فإن  تكنولوجيا  استخدام  مستوى  على  الوقوف  بهدف  للميدان  مسح  عملية  ء 

التدريسية منها على سب العملية  املعلمين في  املعدواالتصاالت من قبل  التقرير  املثال:  )   يل  (، حيث جاء في هذا Korte and Husingمن كورت وهسنج 

األوروبية في     التقرير دراسة مسحية مقدمة من لتكنولوجيا  املفوضية  التوظيف  أن نسبة  إلى  التقرير  أشار  األوربي وغيرها، ولقد  االتحاد  عدد من دول 

كا التدريسية  العملية  في  واالتصاالت  )املعلومات،  بحدود  لتكنولوجيا  %74نت  الدول  بعض  قبل  من  االستخدام  درجات  في  اختالف  يوجد  أنه  كما   )

 ( Korte and Husing, 2006) .%(96دة أعلى نسبة حيث بلغت نسبة االستخدام لديها )حاملعلومات واالتصاالت، ولقد سجلت اململكة املت

يسية مع الطلبة بشكل عام التدريسية كونه املسؤول املباشر عن قيادة العملية التدر   ويرى الباحثين أن املعلم هو من أهم القائمين على العملية

تياجات الخاصة ك يرى الباحثين ضرورة أن يكون املعلم خاصة معلم الطلبة من ذوي االحلومع الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة بشكل خاص، لذ

استثمار   في خدمة  قادرا على  التعليم  تكنولوجيا  إ معطيات  ذلك  يأتى  وال  التدريسية،  املعلم العملية  لهذا  الجيد  اإلعداد  التعلم   ال من خالل  في مرحلة 

  تعليم، وفي امليدان من خالل برامج التدريب املنهي املتطورة بما يتفق مع معطيات العصر التكنولوجي.   لالجامعي من خالل مساقات تختص بتكنولوجيا ا 

 الدراسات السابقة:   . 2.2

 :يليمن األحدث إلى األقدم كما الدراسة الحالية   موضوعذات الصلة ب السابقة عرض الدراسات الجزء من الدراسةهذا في  سيتم 

للطلبة من ذوي    في  (2020أجرت سعيدات ) • التدريسية  العملية  التعليم في  إلى تحديد واقع استخدام تكنولوجيا  املسيلة دراسة هدفت  منطقة 

بص )املعاقين  الخاصة   الحاجات 
ً
البيانات،   ريا لجمع  االستبانة كوسيلة  واستخدمت  الوصفي  املنهج  الباحثة  اعتمدت  التحديد(، حيث  على وجه 

 ( مع30ة الدراسة بـ )وتمثلت عين
ً
  لما

ً
. وأشارت النتائج إلى وجود قصور في توظيف واستخدام تكنولوجيا التعليم مع هذه الفئة من للمعوقين بصريا

 في مؤهالت املعلمين فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا التعليم.  ضعفهناك  ذوي الحاجات الخاصة، كما أن

ى فهم تصورات ومواقف املعلمين فيما يتعلق بتعليمات الكتابة واستخدام إل   بدراسة هدفت  ( Regan,et al, 2019)ريجان وآخرون  قام كل من  و  •

 47التكنولوجيا. بلغت عينة الدراسة )
ً
نات من املعلمين من خالل املقابالت. أشارت النتائج إلى عدادية، وتم جمع البيامن معلمي املرحلة اإل   ( معلما
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التكنولو  أهم أسباب عدم استخدام    وقت  جيا هوأنها تستغرق أن من 
ً
 ا

ً
التكنولوجيا كانت    طويال أن  املعلمون  الوصول لها، ويرى  إمكانية  من حيث 

املعلمين وتصورات أن موقف  إلى  النتائج كذلك  الحادي والعشرين. أشارت  القرن  للتعلم في  لهم  اإلعاقة، وتوفر فرص  للطلبة من ذوي  هم إيجابية 

 سية.خل الفصول الدرا يلعب دورا مهما في تكامل التكنولوجيا دا 

دراسة هدفت إلى الكشف عن مفهوم تكنولوجيا التعليم ووسائلها وأهمية استخدامها في عملية تدريس الطلبة من ذوي    (2019صليلي )أجرى الو  •

(  25ة الدراسة )ذوي اإلعاقة السمعية حيث بلغت عين فئة معلمياقتصرت الدراسة على بدولة الكويت.  املعلمينالحاجات الخاصة من وجهة نظر 

للعام  م استخدام 2017/    2016علما  أهمية  أن  الدراسة  نتائج  أشارت  املعلومات.  لجمع  للدراسة  كأداة  املفتوحة  شبه  املقابلة  واسُتخدمت   ،

ا  نقل  تساعد على  أنها  كما  الخاصة،  الحاجات  ذوي  تعلم  تحد من  التي  املعيقات  تسهيل  تعمل على  كونها  تأتي من  التعليم  لتعلم من تكنولوجيا 

املحسوس،  املجرد    إلى 
ً
نشطا التعلم  وتجعل  التعليمية،  العملية  الطالب محور     وتجعل من 

ً
   ممتعا

ً
ربط  وسهال التكنولوجيا كذلك على  وتساعد   ،

  التعلم بالحياة وبالتالي نقل أثر التعلم ورفع ثقة الطالب بنفسه، إضافة إلى أنها تساعد في توفير التعزيز املناسب للطلبة.

) أجرى  و  • هدفت  ( Hoppe,2003هوب  كمتغير    دراسة  الطبيعي  اللغوي  التدخل  نموذج  باستخدام  الحاسوب  بمساعدة  التعليم  آثار  لفحص 

انوية.  مستقل لخمسة من األفراد البالغين املصابين بالتوحد. ولقد كان يقيم أربعة منهم في منشأة رعاية سكنية خاصة وفرد واحد في املدرسة الث

الحاسوب في هذه الدراسة أدى إلى زيادة في التفاعالت التواصلية للمشاركين. أشارت بيانات كل  يمات بمساعدة  أن إجراء التعلأشارت النتائج إلى  

أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن أجهزة الحاسوب قد تكون أداة قيمة في تعليم مهارات    مشارك إلى قدر كبير من التباين من جلسة إلى أخرى. كما

 توحد.املصابين بال لتفاعل لألفراداالتصال وا 

إلى   هدفتبدراسة    (Pullias & David, 1992)قام كل من بولز وديفد  و  • املتوسطة  اإلعاقات  الطلبة ذوي  الناتجة عن دمج  التأثيرات  إلى وصف 

شديدة. إلى  متوسطة  إعاقات  من  يعانيان  طالبان  فيها  وشارك  املعاصرة،  التكنولوجيا  تعليم  برنامج  في  مصاًبا  (  17  -15بعمر)  الشديدة  األول 

 
ً
اآلخر مضطربا الطالب  وكان  الش يء.  بعض  متخلًفا  وكان  النطق.  في  إعاقة  من  يعاني  وكان     بالتوحد، 

ً
النوعي نفسيا البحث  منهج  استخدام  تم   .

املعلمي واملقابالت مع  بالفيديو  املسجلة  والجلسات  الصفية  املالحظات  البيانات من خالل  تم جمع  حالة( حيث  األ )دراسة  وأولياء  أشارت  ن  مور. 

الخاصة  ا  الحاجات  ذوي  الطلبة  يتسبب  لم  إذ  العاديين  الطلبة  مع  الخاصة  الحاجات  ذوي  الطلبة  دمج  على  كبيرة  مشاكل  يترتب  لم  أنه  لنتائج 

الذي تم جيا التعليم  بمشاكل تؤثر على انضباط الفصل كما تم قبولهم بسهولة من قبل زمالئهم العاديين، وأشارت النتائج إلى أن مدرس تكنولو 

ه بالحد األدنى من التوجيه فقط من قبل وضع الطلبة ذوي اإلعاقة في فصله مع الطلبة العاديين، كذلك أشارت الدراسة إلى ضرورة توفير  تزويد

 التوجيه للطلبة العاديين قبل دمج الطلبة ذوي الحاجات الخاصة معهم.

 : التعقيب على الدراسات السابقة

السابقة، أن هذه الدراسة متفقة مع غيرها من الدراسات في استشعارها أهمية دراسة كل من متغير في الدراسات    إمعان النظر  ُيالحظ من خالل

 الطلبة من فئة ذوي الحاجات الخاصة. بتكنولوجيا التعليم وعالقتها 

في عكما   التعليم  الضوء على استخدام تكنولوجيا  إلقاء  الدراسة مع غيرها في  الاتفقت هذه  ا ملية تدريس  الخاصة مثل  طلبة من ذوي  لحاجات 

الوصفي مثل دراسة )سعيدات، Hoppe,2003دراسة هوب ) باملنهج  املستخدم واملتمثل  البحثي  املنهج  الدراسات في نوعية  اتفقت مع غيرها من  (، كما 

ودراسة  2020 وآخرون  (  اتفقتRegan,et al, 2019)ريجان  كما  الدرا   (،  من  ا الدراسة مع غيرها  تتبع  في  تكنولو سات  في عملية ستخدام  التعليم  جيا 

 (.2019تدريس ذوي الحاجات الخاصة من وجه نظر معلمي هذه الفئة من الطلبة مثل دراسة )الصليلي، 

الدراسةو  اختلفت  في    الحالية  لقد  الدراسات  بعض  ا   تناولهامع  ذوي  تدريس  في  التعليم  تكنولوجيا  باستخدام  املتعلقة  املتغيرات  لحاجات  بعض 

هذه الدراسة دراسة استخدام تكنولوجيا التعليم في عملية التدريس فيما يتعلق بالطلبة من ذوي الحاجات الخاصة بشكل    ففي حين شملت   الخاصة،

لطلبة ( التي اقتصرت على ا 2020عام فإن بعض الدراسات اقتصرت دراستها على فئة معينة من الطلبة ذوي الحاجات الخاصة مثل دراسة )سعيدات،  

ا  ذوي  البصريمن  )الصليلي،  إلعاقة  ودراسة  بعض  2019ة  مع  الدراسة  هذه  اختلفت  كما  السمعية.  اإلعاقة  ذوي  من  الطلبة  على  اقتصرت  التي   )

 ,Pullias & David)الدراسات في املنهج العلمي املستخدم فبعض الدراسات استخدمت منهجية البحث النوعي )دراسة الحالة( مثل دراسة بولز وديفيد 

 ( التي استخدمت منهجية البحث التجريبي في حين استخدمت هذه الدراسة منهجية البحث الوصفي. Hoppe,2003اسة هوب )ودر   (1992

الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في الكشف عن درجة وعي معلمي التربية الخاصة   استخدام تكنولوجيا التعليم في عملية  بوتمتاز هذه 

الطل الحاجتدريس  الخاصة بشكبة من ذوي   ات 
ً
أكثر تحديدا اململكة ل  العاصمة عمان في  اعتماد محافظة  للبحث تم  الجغرافية  املنطقة  ، فمن حيث 

درا  في  االقتصار  يتم  لم  كما  سواها،  دون  منهم  معينة  فئة  على  االقتصار  يتم  لم  الخاصة  الحاجات  ذوي  الطلبة  حيث  ومن  الهاشمية،  سة  األردنية 

التعليم  استخدام تكنو  ال لوجيا  العملية  املوضوع بشكل عام، وتم في  وإنما تم دراسة  أو على مبحث معرفي معين،  تدريسية على مرحلة تعليمية معينة 

وضمن  تحديد عملية البحث من حيث درجة وعي املعلمين حيث تم اقتصار البحث على معلمي التربية الخاصة دون سواهم في ضوء املؤهل العلمي لهم،  

الدور عمليات   في  الالبحث  وقواعد  الجغرافية يات  الحدود  ضمن  مجتمعة  املتغيرات  هذه  شملت  سابقة  دراسات  على  العثور  يتم  لم  املختلفة  بيانات 

 . م 2020/2021املتمثلة في عمان الواقعة في اململكة األردنية الهاشمية للعام 



ا                                                         ....       بة ذوي الحاجات الخاصةدرجة وعي معلمي التربية الخاصة باستخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس طل    قيش وآخرونقر

 541-526، ص: 2021 -3العدد، 10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 534 

 

   :جراءاتالطريقة واإل  .3

 هو آت:الحالية بما  تمثلت الطريقة واإلجراءات املتعلقة بالدراسة

  :نهجية الدراسةم . 1.3

درجة وعي  ج ما هو كائن وتفسير الواقع بقياس  هذا املنه  يصفاستخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي املسحي وكانت أداتها االستبانة، حيث  

 عمان.العاصمة  محافظة في اصةذوي الحاجات الخاستخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس طلبة بالتربية الخاصة  معلمي

 : تمع الدراسة وعينتهامج . 2.3

الدراسة من جميع معلميت في  كون مجتمع  الخاصة  العاصمة  التربية  )  محافظة  العام  الثاني من  الدراس ي  الفصل  في  البالغ 2020/2021عمان   )

  (315عددهم )
ً
حيث تم إدخالهم  ة،مجتمع الدراس في  تربية الخاصةالوقد تم تطبيق أسلوب الحصر الشامل على جميع معلمي ومعلمات ، ومعلمة معلما

 في الدراسة
ً
 30، وذلك بعد استثناء )جميعا

ً
ومعلمة منهم الذين شكلوا العينة االستطالعية للتأكد من ثبات وصدق األداة، وبهذا كان عدد أفراد   ( معلما

البحث املستهدفين في هذا  الدراسة   123) عينة 
ً
التواصل االجتماعيباستخد  لدراسةا   عينةاة على  وبعد توزيع األد  .ومعلمة  ( معلما كان عدد  و ،  ام مواقع 

منها   الكلي  اجمالي  من  استبانة  (112)املسترجع  الدراسة  الفعلية  مجتمع  الدراسة  عينة  االستطالعية،،  لتمثل  العينة  أفراد  استثناء  بعد  وبين   وذلك 

 الحالية.  الدراسة اتتوزيعهم على متغير 

 :أداة الدراسة . 3.3

الدرا لتحقيق هد أ ف  بناء  تم  )سة،  سليم  دراسة  السابقة مثل  والدراسات  األدبيات  مراجعة  بعد  للبحث  البحث، 2018داة  أداة  بناء  تم  ( حيث 

الخاصة  16وتكونت األداة من )  ، استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس طلبة ذوي الحاجات الخاصة في عمانب( فقرة تقيس درجة وعي معلمي التربية 

متوقد   ( 3( بدرجة قليلة و)2( بدرجة قليلة جًدا و)1الذي اشتمل على الدرجات اآلتية: )عها حسب مقياس ليكرت الخماس ي  مياالستبانة جفقرات    ُصّمِّ

و) متوسطة  و)4بدرجة  كبيرة  بدرجة  جًدا،  5(  كبيرة  بدرجة  علىألغراض  و (  الخاصة  درجة   الحكم  التربية  معلمي  الخماس ي وعي  املقياس  لفئات   
ً
وفقا  ،

 للمعادلة اآلتية: ( 2020وباالعتماد على ما جاء في )الصالحات،  ، اإللكترونية االستبانةقرات اإلجابة عن ف تخدم فياملس
ً
  تم تحديد طول الفئة وفقا

 عدد الفئات )مرتفعة، متوسطة، منخفضة(  ÷طول الفئة = املدى  •

 أصغر قيمة لفئات اإلجابة  –املدى = أكبر قيمة لفئات اإلجابة  •

 4=  1 – 5املدى =  •

 1.33=   3  ÷  4ون طول الفئة=  وبالتالي يك

الجدول  في  املبينة  األوزان  الدراسة  الخاصة( لقياس درجة وعي  1)  وتبنت  التربية  التعليم في تدريس  ب  معلمي  ذوي    من  طلبةلاستخدام تكنولوجيا 

 في عمان: الحاجات الخاصة

 رات االستبانة فقرة من فق أوزان درجة املقياس حسب املتوسط الحسابي لكل (:1جدول )

 درجة املقياس  فئة املتوسط الحسابي

 منخفضة  1 – 2.33

 متوسطة  2.34 - 3.66
 مرتفعة  3.67 - 5

  :صدق األداة  .1.3.3

 تم التحقق من صدق االستبانة باستخدام كل من:و 

 :الصدق الظاهري لالستبانة •

، وذلك للتأكد  وعددهم سبعة محكمين راء في ميدان التعليم ا التعليم وخبلوجيتكنو   على مختصين في التربية الخاصة وخبراء في تم عرض االستبانة

إجراء كافة التعديالت الالزمة على االستبانة بحيث تم التأكد من جودة صياغة الفقرات،  تم  في ضوء مالحظات املختصينوق الظاهري لألداة، صدالمن 

 رتها الجديدة بعد التعديل في ضوء آراء املحكمين. االستبانة صو  تأخذومناسبة مستوى وضوحها بما ينسجم مع طبيعة هذه الفئة، ل

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة:  •

( من  تكونت  استطالعية،  عينة  على  تطبيقها  تم  لالستبانة  الداخلي  االتساق  صدق  من  تم  30للتأكد  ثم  ومن  الخاصة،  للتربية  ومعلمة   
ً
معلما  )

الداخلي   االتساق  إر باستاستخراج معامالت صدق  لالستبانة، (Pearson Correlation)  بيرسون   تباطخدام معامل  الكلية  الدرجة  بين كل فقرة مع   ،

ذوي الحاجات   من  طلبةالاستخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس    حول في عمان    معلمي التربية الخاصة  وعي  مدى اتساق الفقرات في قياس درجة   ملعرفة

 : كل فقرة لت االرتباط عامال قيم م اآلتي. ويبين الجدول الخاصة
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 لالستبانةستبانة مع الدرجة الكلية ال معامالت االتساق الداخلي لفقرات ا  :(2) جدول 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

1 .446* 9 .658** 

2 .565** 10 .749** 

3 .802** 11 .779** 

4 .861** 12 .809** 

5 .813** 13 .551** 

6 .815** 14 .769** 

7 .817** 15 .732** 

8 .787** 16 .474** 

الجدول   في  النتائج  لفقرات    ( 2)تشير  االرتباط  قيم معامالت  أن  الكشف عن  إلى  وعي  استبانة  الخاصةدرجة  التربية  استخدام بفي عمان    معلمي 

، مما يشير إلى مناسبة هذه (0.861)  ( و 0.446بين )، تراوحت ما  الهلية  مع الدرجة الك  ذوي الحاجات الخاصة  من  طلبةالتكنولوجيا التعليم في تدريس  

الخاصةوعي  درجة  الفقرات لقياس   التربية  العاصمة  في  معلمي  التعليم في تدريس  عمان    محافظة  الحاجات   من  طلبةالعن استخدام تكنولوجيا  ذوي 

 .الخاصة

 : ثبات األداة. 2.3.3

في عمان، تم   ذوي الحاجات الخاصة  من  طلبةالخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس  استب  ة الخاصةالتربي  معلميدرجة وعي    أداة للتأكد من ثبات  

الداخلي   االتساق  )  لألداة حساب معامل  استطالعية تكونت من  الداخلي على عينة  ألفا لالتساق   ( معلم30حسب معادلة كرونباخ 
ً
ومعلمة من خارج   ا

 153تمع الدراسة )كل مج، حيث شعينة الدراسة ومن داخل املجتمع
ً
( منهم كانوا العينة االستطالعية ثم تم استهداف البقية كعينة 30ومعلمة )  ( معلما

 112للدراسة فكان املسترجع منهم )
ً
(، وبالتالي تم اعتماد 0.93وقد بلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا لألداة ) ،ومعلمة شكلوا عينة الدراسة الحالية ( معلما

 : (3ل )( فقرة، كما يوضح الجدو 16ية من )النهائقياس بصورته امل املقياس حيث يتكون 

 معامالت الثبات ملقياس االستبانة  :(3) جدول 

 معامل ثبات كرونباخ الفا  عدد الفقرات  األداة 

 0.93 16 معلمي التربية الخاصة درجة وعي  استبانة

  :املعالجة اإلحصائية . 4.3

 على النحو التالي:  (؛ SPSS) نامجبر  باستخدامة الالزمة لجات اإلحصائيتم إجراء املعالإلجابة عن أسئلة الدراسة، 

األول  السؤال  عن  ل  ،  لإلجابة  املئوية  والنسب  املعيارية  واإلنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  الخاصة  درجة  تم  التربية  معلمي   استخدام بوعي 

   .مانة في عتكنولوجيا التعليم في تدريس الطلبة من ذوي الحاجات الخاص

الثانيولإلجاب السؤال  احت ،ة عن  الحسابية   مستقلتين  ينللعينت  (ت)اختبار   سابتم  بـاملتوسطات  يتعلق  فيما  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  لقياس 

 . في املؤهل العلمي للمتغير التصنيفي املتمثل

 : النتائج ومناقشتها .4

معلمي التربية الخاصة باستخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس  جة وعي  نص على "ما در والذي ي  ول،عن السؤال األ   النتائج املتعلقة باإلجابة  .1.4

 في محافظة العاصمة عمان؟" طلبة ذوي الحاجات الخاصة

املئوية   والنسب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم  السؤال  عن  الخاصةدرجة  للإلجابة  التربية  معلمي  استخدام ب  وعي 

 :(4، وكانت النتائج كما في الجدول )تدريس الطلبة من ذوي الحاجات الخاصة في عمان يا التعليم فيتكنولوج
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افاتاملتوسطات الحسابية  :(4) جدول  حاجات استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس الطلبة من ذوي البوعي معلمي التربية الخاصة  والنسب املئوية لدرجة املعيارية واالنحر

 اصة الخ

 م الرق

االنحراف   قرةالف

 املتوسط  املعياري 

النسبة  

 املئوية

 درجة

 التقدير 

 مرتفع %82.6 4.13 931. أعي أهمية استخدام تكنولوجيا التعليم مع طلبة ذوي الحاجات الخاصة  1

 مرتفع %82.6 4.13 950. أدرك أن تكنولوجيا التعليم تساعد في عملية الدمج لذوي الحاجات الخاصة  2

 مرتفع %77.8 3.89 981. يا التعليم تقلل من اعتماد طلبة ذوي الحاجات الخاصة على اآلخرين رك أن تكنولوجأد 3

 مرتفع % 77.6 3.88 1.075 تزيد تكنولوجيا التعليم من دافعية التعلم لطلبة ذوي الحاجات الخاصة  4

5 

وي الحاجات رية لطلبة ذأعي بأن تكنولوجيا التعليم تسهم في التغذية الراجعة الفو 

 خاصة ال

1.022 3.96 79.2 % 

 مرتفع

 مرتفع % 79.6 3.98 1.082 تسهم تكنولوجيا التعليم في تصويب األخطاء لطلبة ذوي الحاجات الخاصة  6

7 

يوفر استخدام تكنولوجيا التعليم خبرات )معرفية، مهارية، وجدانية( لطلبة ذوي  

 الحاجات الخاصة 

1.134 3.61 72.2 % 

 متوسط 

8 

يم من القيام باألنشطة الزائدة كفرط الحركة لطلبة ذوي الحاجات  نولوجيا التعلتقلل تك

 الخاصة 

1.057 3.52 70.4 % 

 متوسط 

9 

تسهم تكنولوجيا التعليم في تنمية جميع املهارات لطلبة ذوي الحاجات الخاصة منها  

 )اجتماعية، لغوية، حسية، حركية، عقلية( 

.951 3.68 73.6 % 

 مرتفع

10 

لطلبة ذوي الحاجات الخاصة البهجة والسرور من خالل البرامج  وجيا التعليم تقدم تكنول

 املسلية 

.929 4.04 80.8 % 

 مرتفع

 متوسط  % 71.8 3.59 945. تسهم تكنولوجيا التعليم في إنماء اللغة لطلبة ذوي الحاجات الخاصة  11

12 

الحاجات  لطلبة ذوي  يسهم استخدام تكنولوجيا التعليم بتنمية اتجاهات إيجابية

 ة كالتعاون واملشاركة الخاص

1.081 3.64 72.8 % 

 متوسط 

 متوسط  % 71 3.55 1.056 تساعد تكنولوجيا التعليم في خروج طلبة ذوي الحاجات الخاصة من العزلة واالنطوائية  13

 مرتفع % 74 3.70 928. تعالج تكنولوجيا التعليم مشكلة الفروق الفردية لطلبة ذوي الحاجات الخاصة  14

 مرتفع % 74.6 3.73 880. جيا التعليم الخطط اإلرشادية لفئة ذوي الحاجات الخاصة توفر تكنولو  15

16 

يقلل استخدام تكنولوجيا التعليم من عوامل التشتت وقلة االنتباه عند طلبة ذوي  

 الحاجات الخاصة 

1.003 3.70 74 % 

 مرتفع

 مرتفع  %75.8 3.794 7202. درجة وعي معلمي التربية الخاصة  

وبنسبة    ( 4.13-  3.52درجة الوعي تراوحت ما بين )  استبانة( أعاله أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على  4رقم )  يبين الجدول 

  ذوي الحاجاتة  تعليم مع طلب( التي تنص على "أعي أهمية استخدام تكنولوجيا ال1، وجاءت باملرتبة األولى الفقرة )%(82.6  -%  70.4تراوح بين )مئوية  

تقلل تكنولوجيا التعليم ( التي تنص على "8خيرة الفقرة )، بينما جاءت باملرتبة األ (%82.6بنسبة )  ( وبمستوى "مرتفع"4.13" بمتوسط حسابي )  الخاصة

وقد بلغ    ،%(70.4سبة )وبن  ""متوسط  ( وبمستوى   3.52" بمتوسط حسابي )  ذوي الحاجات الخاصةكة لطلبة  من القيام باألنشطة الزائدة كفرط الحر 

 %(. 75.8وبنسبة ) ."( وبمستوى "مرتفع72029( بانحراف معياري ).3.7946) لحسابي لدرجات مقياس الوعي الكلياملتوسط ا 

إلى   الخاصة   ذوي الحاجات  من   طلبةالاستخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس  فيما يتعلق ب  معلمي التربية الخاصةوتعزى نتيجة درجة الوعي لدى  

الحالي من    املتمثلة  ةالظروف  يتجزأ  ال  جزء  التعليم  تكنولوجيا  أصبحت  حيث  كورونا  جائحة  عل التعليماملنظومة  في  عام ية  بشكل  الدول  مستوى  ى 

بشكل خاص األردني  وا واملجتمع  االجتماعي،  التباعد  الجائحة من ضرورة  ما فرضته هذه  للتعامل مع  املناسب  البديل  لكونها  وذلك  في ع؛  ملية النتقال 

بعدالتدريس   عن  التعلم  إلى  التعليم  في  الوجاهية  الطريقة  إن  ضافةإ   .من  التعليم    لذلك،  تكنولوجيا  يشكل في  استخدام  التعليمية  واملراكز  املدارس 

درة على التعليم من مقت تكنولوجيا  وذلك ملا تتمتع به برامج وأدوا ؛  ذوي الحاجات الخاصةفئة  قوية مع  وله فاعلية    أهمية بالغة في العملية التعليمية
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قدرتها على   ذلك:  مثل  لهؤالء الطلبة كل حسب حاجته  ةحاجات الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة من خالل مخاطبتها ملدخل املعرفة املناسب  مراعاة 

الصم،  مخاطبة و  للطلبة من فئة  البصرية  املهارات  للطلبة من فئة  و تنمية  السمعية والحسية  )سليم،   دراسةليه  إ ما أشارت  ذا  وه  ،الكفيفيناملهارات 

الت2018 تكنولوجيا  وسائل  استخدام  فاعلية  لفئة  ( حول  الخاصةعليم  الحاجات  الحالية  ،  ذوي  الدراسة  نتائج   وتتفق 
ً
دراسة  أيضا نتائج    ريجان  مع 

وال  .ذوي الحاجات الخاصة التعليم لفئة م تكنولوجيااستخدا التوجهات االيجابية للمعلمين في  أشارت الدراسة إلىحيث  (Regan,et al, 2019) وآخرون

جزء ال يتجزأ من حياتنا    وهفشرين أصبح من األساسيات  القرن الواحد والعفي    وما انبثق عنه من معطيات وبرامج وأدوات  التكنولوجي  التطور   نأ ننس ى  

بشكل خاص والتعليم  بشكل عام  جائحة كورونا    ، ، خاصةاليومية  ظل  ومCOVID-19في  ف،  املتوقع  القان  األيام  أن  ي  إلى  يكون دمة  أن   ضرورة   التوجه 

 التعليم فقط.  فييصبح الحاسوب هو األهم بكافة األعمال وليس 

 معلمي التربية الخاصةفي درجة وعي    (α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائية  هل توجد فروق ذات داللة    :الثاني   السؤالب  النتائج املتعلقة  . 2.4

لوريوس، دراسات تعزى ملتغير املؤهل العلمي )بكا في محافظة العاصمة عمان ذوي الحاجات الخاصةطلبة ليم في تدريس ا التعاستخدام تكنولوجيب

 ؟عليا(

 يبين نتائج التحليل. (5)والجدول  تينمستقل تينعينل (ت) اختبار ما خدتستم ا لإلجابة عن السؤال 

 ملتغير املؤهل العلمي )بكالوريوس، دراسات عليا(  باستخداملخاصة لمي التربية اة وعي معدرج لداللة الفروق فينتائج اختبار )ت(  :(5جدول )
 
 تكنولوجيا التعليم وفقا

مقياس درجة  

 الوعي 

مستوى   درجات الحرية  قيمة ت  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املؤهل العلمي 

 الداللة 

 3.418 .000 -3.793 . 61399 3.5130 بكالوريوس 

 . 72603 4.0059 ت عليا دراسا 

  علمي التربية الخاصةمل  العليادراسات  والبكالوريوس  ال  بين   (α= 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ( وجود فروق 5يبين الجدول رقم )

الحسابي كان املتوسط  ريوس، حيث(، ودرجة الوعي لدى الدراسات العليا أعلى من معلمي البكالو -3.793، حيث بلغت قيمة ت )على مقياس درجة الوعي

( البكالوريوس  )3.5130ملعلمي  بانحراف معياري   )61399( الحسابي  املتوسط  بلغ  العليا  الدراسات  ومعلمي   ،).4.0059( بانحراف معياري   )72603 ،).

 ت العليا. ح الدراساوبالتالي توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة الوعي ملعلمي التربية الخاصة تعزى للمؤهل العلمي لصال

كما   معلم البكالوريوس لم  يتوسع بالخبرة بشكل أكبر كمعلم الدراسات العليا في مرحلة املاجستير والدكتوراه   لكون النتيجة    هذه   تعزى مكن أن  يو 

هالت مؤ ب  ا التعليم تكنولوجي  املهارات األساسية الستخدام  نقص في  إلى وجود  اضافةقصور في تدريب املعلمين  وجود    الذي بين(  2020)سعيدات  أشار  

 .ذوي الحاجات الخاصةاملعلمين فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا التعليم لفئة 

 : التوصيات . 3.4

 في ضوء نتائج الدراسة تم التوصل للعديد من التوصيات منهم: 

 .الحاجات الخاصة بامليدان تعامل مع فئاتهم لللتطوير قدرات من مرحلة البكالوريوس   ملعلمي التربية الخاصة حديثي التخرج إعداد برامج تدريبية •

 .ذوي الحاجات الخاصةعداد نشرات توضيحية حول استخدام تكنولوجيا التعليم لفئة إ  •

لفئة    • بتطوير مساقات  األردنية  الجامعات  في  التربوية  العلوم  كليات  تهتم  الخاصةأن  الحاجات  لتتسع  ذوي  البكالوريوس،  في مرحلة  وبالتحديد   ،

  ملية بها لدى املعلمين.النظرية والع عرفةدائرة امل

 على مناطق أخرى.  ذوي الحاجات الخاصةاستخدام تكنولوجيا التعليم مع فئة ب معلمي التربية الخاصةقياس درجة وعي  •

 التدريس. في  ذوي الحاجات الخاصةليم لفئة إعداد دليل تطبيقي موجه للمعلمين، حول آليات وخطوات توظيف تكنولوجيا التع  •

 :اسةمقترحات الدر  . 4.4

 بحاث تقيس درجة توظيف معلمي التربية الخاصة لتكنولوجيا التعليم لطلبة ذوي الحاجات الخاصة.أ جراء إ نوص ي بضرورة  •

 قياس مستوى توجهات املعلمين نحو توظيف تكنولوجيا التعليم في تدريس طلبة ذوي الحاجات الخاصة. •

 في تدريس أبنائهم من طلبة ذوي الحاجات الخاصة. وجيا التعليم قياس مدى رضا أولياء األمور عن استخدام تكنول •
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Abstract:  The current study aimed to identify the awareness degree of special education teachers about the extent of 
using instructional technology in the teaching process of special needs students in Amman in light of qualification 
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To achieve the objectives of the study, the study tool was designed, and the validity and the reliability were verified. The 
results of the study indicated that the level of awareness among teachers was found "high", as well as statistically 
significant differences attributable to the scientific qualification variable (Bachelor, Graduate) In favor of postgraduate 
studies. 

Keywords: special education teacher; instructional technology; special needs group. 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx


ا                                                         ....       بة ذوي الحاجات الخاصةدرجة وعي معلمي التربية الخاصة باستخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس طل    قيش وآخرونقر

 541-526، ص: 2021 -3العدد، 10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 541 

 

17. Qtnany, Mhmd W'thman, Myswn Walbna, Ala' (2012).  Altrbyh Alkhash R'yh Hdythh Fy Ale'aqat Wt'dyl Alslwk. 'man: 
Amwaj Llnshr Waltwzy'. 

18. Alrwadyh, Salh Wdwmy, Hsn Wal'mry, 'Emr(2012). Altknwlwjya Wtsmym Altdrys. 'man: Zmzm Llnshr Waltwzy'. 

19. S'ydat, Dnya (2020). Waq' Astkhdam Tknwlwjya Altelym Fy Tdrys F'at Dwy Alahtyajat Alkhash Alm'aqyn Bsrya Nmwdja 
(Doctoral Dissertation), Klyt Al'lwm Alansanyh Walajtma'yh Jam't Mhmd Bwdyaf Almsylh.  
Http://Dspace.Univ-Msila.Dz:8080/Xmlui/Handle/123456789/21377 

20. Salm, Ahmd (2010). Wsa'l Wtknwlwjya Alt'lym. (T3). Alryad: Mktbt Alrshd. 

21. Shlby, Mmdwh Walmsry, Ebrahym Was'd, Hshmt Waldswqy, Mnal (2018). Tqnyat Alt'lym Wttbyqatha Fy Almnhaj, Msr: 
Dar Aleyman Llnshr Waltwzy'.  

22. Alshryf, 'bd Alftah (2011). Altrbyh Alkhash Wbramjha Al'lajyh, Alqahrh: Mktbt Alanjlwa Almsryh 

23. Alslahat, Amnh (2020). Drjh Twzyf M'lmy Altrbyh Alajtma'yh Walwtnyh Fy Mrhlt Alt'lym Alasasy Fy Alardn Llkhra't 
Aldhnyh Alelktrwnyh Watjahathm Nhwha. [Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh] Aljam'h Alardnyh, 'man – Alardn. 

24. Slamh, 'bd Alhafz (2019). Tsmym Alwsa'l Alt'lymyh Wantajha Ldwy Alahtyajat Alkhash. 'man: Dar Alyazwry Lltba'h 
Walnshr. 

25. Alslyla, Ahmd (2019). Mfhwm Wsa'l Tknwlwjya Alt'lym Mn Wjhh Nzr M'lmy Ale'aqh Alsm'eyh. Drasat - Al'lwm Altrbwyh: 
Aljam'h Alardnyh - 'madt Albhth Alelmy: 46 (2): 221 - 235. 

26. Slym, Tysyr (2018). Fa'lyt Astkhdam Wsa'l Tknlwjya Alt'lym Lltlbh Dwy Alahtyajat Alkhash Fy Jam't Alyrmwk. Mjlt Drasat 
Wabhath: Jam't Aljlfh, 33: 614 - 630. 

27. Alzahr, Qhtan (2004). T'dyl Alslwk, 'man:  Dar Wa'l Llnshr. 

28. Alzryqat, Abrahym (2015). Tra'q Altdrys Fy Altrbyh Alkhash. 'man:  Dar Wa'l Llnshr. 

29. Alzahr, Qhtan (2008). Mdkhl Ela Altrbyh Alkhash, (T2), 'man:  Dar Wa'l Llnshr Waltwzy'. 

30. Alzryqat, Abrahym (2017). Qdaya M'asrt Wtwjhat Hdythh Fy Altrbyh Alkhash. 'man: Dar Alfkr Llnshr Waltwzy'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

 
فاعلية التدريس باستخدام الفصول االفتراضية  
والفصول املقلوبة يف تنمية التحصيل لدى  

طالب الصف األول الثانوي يف مبحث التاريخ يف 
 لواء املزار الجنوبي 

 

 

 

 عمر حسين العمري                                                        الصرايرة عبد القادر أحمد محمد
 أستاذ يف املناهج وأساليب التدريس العامة                                                  األردن -وزارة التربية والتعليم 
       alsarayrhahmad@gmail.com                                                                       األردن -جامعة مؤتة 

 

 

 

 

 

 

 2021/ 7/ 22قبول البحث:                    7/7/2021مراجعة البحث:           29/6/2021استالم البحث:   

DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.10.3.2 

 

 

  

             

 
                                       file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 

 

 542:557، لثثا، العدد العاشراملجلد ال
 ( 2021) كانون األول

 2بحث رقم 



 557-542، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 542 

 

فاعلية التدريس باستخدام الفصول االفتراضية والفصول املقلوبة في تنمية التحصيل لدى 

 الجنوبي طالب الصف األول الثانوي في مبحث التاريخ في لواء املزار 

 أحمد محمد عبدالقادر الصرايرة

 األردن  -وزارة التربية والتعليم 

alsarayrhahmad@gmail.com 

 عمر حسين العمري 

 األردن  -جامعة مؤتة -أستاذ في املناهج وأساليب التدريس العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مة .1 ِّ
 : املقد 

إلى أدى  يتسم العصر الحالي بكم هائل من املعلومات واملعارف، وتقدم في تكنولوجيا االتصاالت الحديثة، وتغير سريع في التطبيقات التقنية؛ مما  

 
 
تفرضه التغيرات الحديثة    تسمية هذا العصر بعصر املعلومات. وانعكس ذلك على مجال التعليم. حيث أصبح التعلم عبر الشبكة، أو التعلم عن بعد واقعا

التكيف مع معطيا في  تساعدهم  ذاتية  ملهارات  بحاجة  املتعلمون  أصبح  والتغيرات  التحوالت  وملسايرة  الحالي.  العصر  في  تطرأ  وتطبيق التي  العصر،  ت 

 .استراتيجيات حديثة تواكب التطور في عمليات التعلم والتعليم

الواقعية من خال التعلم  بيئة  أن يحاكي  التعلم والتعليم؛ ويمكن للمعلم  التربوية في عملية  املستجدات  أكثر  اإللكتروني من  التعلم  بيئات  ويعد  ل 

  الفتراضية، واملعامل االفتراضية التي يمكن تنفيذها من خالل برامج ومواقع خاصة على الشبكةالتعلم اإللكتروني، حيث يتم التعلم بواسطة الفصول ا 

(Sirkemaa, 2014) .   وتم تطبيق هذه الدراسة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها األردن بسبب جائحة كورونا، وخوفا على سالمة الطلبة تم تدريسهم

 .ملقلوبةباستخدام الفصول االفتراضية والفصول ا 

ن أنفسهم،  وتعد الفصول االفتراضية من أحدث تطبيقات التعلم اإللكتروني التفاعلية، والتي توفر بيئة تفاعلية بين املعلم واملتعلم وبين املتعلمي

بواسطة   التقليدية  الفصول  محاكاة  على  االفتراضية  الفصول  فكرة  متباعاإلنترنتوتعتمد  جغرافية  مواقع  في  أنهم  الرغم  على  التعلم ،  تتيح  كما  دة، 

 .(Alotaibi & Almutairy, 2012) للمتعلمين الذين ال يستطيعون الدخول في الوقت املحدد عن طريق مشاهدة الدرس املسجل
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 :لخصامل

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية التدريس باستخدام الفصول االفتراضية والفصول املقلوبة في تنمية التحصيل لدى طالب الصف األول  

الدراسة على مجم التجريبي حيث جرت  شبه  املنهج  اعتّماد  تّم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  الجنوبي،  املزار  لواء  في  التاريخ  في مبحث  وعة  الثانوي 

 23تكونت من )تجريبية  
 
( درست عن طريق الفصول املقلوبة،  22درست عن طريــق الفصول االفتراضية، ومجموعة تجريبية تكونت من )  ( طالبا

 
 
توزعوا على شعبتين دراسيتين عشوائيا القصدية  بالطريقة  االختيار  كان  أبي طالب    حيث  بن  في مدرسة جعفر  الثانوي  األول  الصف  من طالب 

. ولجمع بيانات الدراسة تّم إعداد اختبار التحصيل. تّم التحقق من صدق وثبات هذه األداة قبل تطبيقها،  م2021\2020راس ي  الثانوية للعام الد

الباحث   وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الفصول املقلوبة تنمية التحصيل. وفي ضوء نتائج الدراسة يوص ي 

 .سات في مجال الفصول االفتراضية والفصول املقلوبةأجراء املزيد من الدرا 

 .الفصول االفتراضية ؛ الفصول املقلوبة ؛التحصيل الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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بل البدء ق  كما يعد التعلم املقلوب أحد نماذج التعلم اإللكتروني التي توظف فيه تطبيقات الويب في التعلم الفردي لينفذ املتعلمون أنشطة تعليمية

 
 
   بالفصل الدراس ي العادي، بما ينسجم مع ظروفهم الخاصة، حيث توفر تعلما

 
يختار املتعلم فيه مكان التعلم وزمانه، وفي هذه االستراتيجية يقوم   مرنا

 
 
  املعلم بنشر مقاطع الفيديو التي ينتجها لطالبه، أو يختار مقاطع معدة مسبقا

 
، والتي تشرح موضوعات الدرس الذي سيقوم بتدريسه، من اليوتيوب مثال

املقلوب إال إن ذلك ال يمنع من استخدام العروض اإللكترونية، والكتاب اإللكتروني وعلى الرغم من أن أفالم الفيديو هي الشائعة في استخدام ا  لتعلم 

 ( 2015)الزين،  .التفاعلي، أو املقاطع الصوتية، أو التفاعل مع الطلبة من خالل املنتديات اإللكترونية

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها . 1.1

تحديات متعددة ومتسارعة؛ نتيجة للتطور السريع والتغيير الهائل في املعلومات واملعارف، والتقدم  تواجه املؤسسات التربوية على مستوى العالم  

 
 
تغيير طرق الحصول على املعرفة،    في مجال التقنيات واالتصاالت الحديثة. وهذا التغيير لم يقتصر على كم املعرفة، أو سرعة تحديثها، بل شمل أبضا

 وأصبح  التركيز على أن يتعلم ا 
 
. لذلك جاءت أهمية تحديد املعلم لطرق التدريس املناسبة للمتعلمين بحيث  تناسب ملتعلم بمفرده، ال أن يكون متلقيا

رة على  حاجاتهم وميولهم وقدراتهم، وفي نفس الوقت تستجيب بشكل فوري للتطورات في مجال تقنية املعلومات واالتصاالت؛ إلعداد جيل جديد أكثر قد

  (2018)العقاب،  .لعصر وتحديات املستقبلمواجهة  تطورات ا 

 لدى الطالب في إتقان ا 
 
ملفاهيم  وقد الحظ الباحث من خالل خبرته في التدريس ملبحث التاريخ للمرحلة الثانوية تدني التحصيل، كما أن هناك ضعفا

نصوص جامدة، وبالغالب يتم حفظ واستذكار املعلومات من  واملعارف التاريخية. وتكمن مشكلة الدراسة في طبيعة مبحث التاريخ والتي تظهر على شكل 

الت السرد  على  تعتمد  والتي  التقليدية  الطريقة  على  تركز  زالت  ما  التاريخ  مبحث  تدريس  في  الشائعة  التدريس  طرق  معظم  أن  إذ  الطلبة؛  اريخي قبل 

ا. وربما هذا يفسر جمود مادة التاريخ ونفور بعض الطلبة منها. من هنا للموضوعات التاريخية، دون التحليل والتفسير، أو استخدام مهارات التفكير العلي

اريخ في سعت هذه الدراسة إلى استقصاء تأثير الفصول االفتراضية والفصول املقلوبة في تنمية التحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي في مبحث الت

 :لواء املزار الجنوبي. وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي

في تنمية التحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي في مبحث التاريخ يعزى لطريقة التدريس  α = 0.05) هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية )

 )الفصول االفتراضية، الفصول املقلوبة(؟ 

 :فرضية الدراسة . 2.1

 :تسعى هذه الدراسة الختبار الفرضية اآلتية

في تحصيل طلبة الصف األول الثانوي في مبحث التاريخ يعزى لطريقة التدريس )الفصول االفتراضية،    (α= 0.05) إحصائية ال يوجد فرق ذو داللة  .1

 .الفصول املقلوبة(؟

 الدراسة . 3.1
ُ
 :أهداف

 إلى التعرف على فاعلية  الفصول االفتراضية والفصول املقلوبة في تنمية التحصيل لدى طالب  
ُ
راسة الصف األول الثانوي في مبحث  سعت هذه الّدِّ

 .التاريخ

 :أهمية الدراسة . 4.1

والتربويي .1 املختصين  منه  ليستفيد  التاريخ؛  تدريس مبحث  في  املقلوبة  والفصول  االفتراضية  الفصول  استراتيجية  إطار حول  تقديم  إلى  ن  الحاجة 

اإلشراقية؛ حيث يتم توجيه املعلمين لألخذ في استراتيجيات التدريس الحديثة والباحثين واملشرفين التربويين ومديري املدارس إثناء القيام بمهامهم 

 .واملناسبة خاصة في ظل التعلم عن بعد في تدريس مبحث التاريخ لتطوير االستراتيجيات املستخدمة في مبحث التاريخ في املرحلة الثانوية

يم الستخدام استراتيجية الفصول االفتراضية والفصول املقلوبة في تنمية التحصيل  تساعد في تقديم نموذج إجرائي للمعنيين في وزاره التربية والتعل .2

 . الدراس ي في مبحث التاريخ عند تطوير املناهج، وكذلك الوقوف على الواقع الفعلي  الستخدامها في التدريس

 :حدود الدراسة . 5.1

م للواء يقتصر تطبيق هذه الدراسة على طالب الصف األول الثانوي في مدرسة جعفر بن أبي طالب الثانوية للبنين التابعة ملديرية التربية والتعلي

األول(،    . كما تقتصر هذه الدراسة على تدريس وحدتين من كتاب تاريخ األردن)الفصلم2020/2021املزار الجنوبي في محافظة الكرك، للعام الدراس ي  

 . تمثلت بوحدتين )األردن في العصور القديمة، األردن في صدر اإلسالم العصر الراشدي واألموي(

 محددات الدراسة: . 6.1

 .تمثلت بدقة قياس أدواتها، وتم التأكد من صدقها وثباتها
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 :التعريفات اإلجرائية . 7.1

يحاكي الفصل التقليدي؛ حيث يوفر بيئة مالئمة لالتصال بين    اإلنترنتتعرف الفصول االفتراضية بأنها فصل دراس ي عبر    الفصول االفتراضية: •

   .(CHadha, 2018) املتعلمين عن بعد، ويوفر تجربة تعليمية مشابهة  لفصول دراسية حقيقية

 
 
لعادية يلتقي املدرس والطالب في مدرسة جعفر بن أبي طالب الثانوية للبنين  في هذه الدراسة بأنها فصول شبيهة بالفصول الدراسية ا   وتعرف إجرائيا

، ويتم عرض املحتوى وإجراء النقاش والحوار وتنفيذ  اإلنترنتعن بعد، وفي زمن محدد دون التقيد باملكان باستخدام أدوات وبرمجيات مرتبطة ب

  .(PowerPoint) والعروض التقديمية بوربوينت (Microsoft Teams) األنشطة وتقديم التعزيز والتغذية الراجعة من خالل برنامج

طريقة  تدريس عكس التعلم التقليدي؛ حيث يتم اكتشاف املتعلمين مادة التعلم قبل الحصة الدراسية، ويتم تخصيص وقت   الفصول املقلوبة:  •

ا  ومناقشة  تعلموه،  ملا  املتعلمين  مناقشة  خالل  من  الفهم  لتعميق  الدراسية  من  الحصة  وتقديمها  تصميمها،  يتم  التي  املشكالت  لحل  ألنشطة 

  .(Sharama, A2018)املعلم 

 
 
، وتسجيل مقاطع  (PowerPoint)بأنها نوع من التعلم يتم فيه تصميم وتطوير شرائح بواسطة برنامج العروض التقديمية بوربوينت وتعرف إجرائيا

إرسالها للطلبة من أجل مشاهدتها والتعرف على املحتوى التعليمي في املنزل قبل حضور  فيديو، أو تحديد روابط ملقاطع فيديو من موقع اليوتيوب و 

 .الحصة الدراسية

مقدار املعرفة التي يحصل عليها املتعلم نتيجة املرور بالتدريب والخبرات السابقة،  ويعد مستوى محدد لكفاءة التعلم املدرس ي، ويحدده   التحصيل: •

  (2019)اسماعيلي،  املعلم  بواسطة االختبار.

 
 
تاريخ. ويقاس بالعالمة الكلية التي يحصل عليها الطالب  بأنه نتائج ما تعلمه الطالب في مبحث التاريخ للصف األول الثانوي في مبحث ال  ويعرف إجرائيا

 .في االختبار التحصيلي الذي أعده الباحث ألغراض هذه الدراسة

  الصف األول الثانوي: •
 
  .أحد صفوف املرحلة الثانوية في األردن، وتقدر أعمارهم بالسنة السابعة عشر تقريبا

في كافة مدارسها    م2020/    2017وأعيدت طباعته عام    م2016وزارة التربية والتعليم األردنية عام    الكتاب املدرس ي الذي أقّرت تدريسه  مبحث التاريخ: •

 .لفروع التعليم كافة، ومن ضمن هذه الفروع طلبة الصف األول الثانوي 

  :اإلطار النظري  .2

ساعدت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املؤسسات التربوية في تحقيق أهدافها وتلبية احتياجاتها، خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث تحرص 

 وتزيد   هذه املؤسسات على بناء مجتمع املعرفة، وتحقيق مخرجات التعلم والتعليم من خالل تطبيقات التعلم اإللكتروني؛ لرفد احتياجات سوق العمل

كالجيل الثاني؛ مما شجع  اإلنترنتمن كفاءة املتعلمين، وقد ساعد النمو املتسارع في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في ظهور تقنيات حديثة في خدمات 

 . (Marshall, 2013)   املؤسسة التعليمية على تبني هذه التكنولوجيا ودمجها بالعملية التعليمية، ونشر مصادر التعلم بشكل مجاني

م وتعددت تعريفات مفهوم التعلم اإللكتروني؛ حسب نظرة املختصين له والهدف من التعلم اإللكتروني. حيث يعرف بأنه وسيلة للتعليم باستخدا 

وشبكة   كالحاسوب  الحديثة  االتصال  بواباتاإلنترنتوسائل  واستخدام  إلكترونية،  ومكتبات  ورسومات،  وصورة،  صوت،  من:  املتعددة  والوسائط   ، 

 أ (. ويعرف    2015)الباروني،  الشبكات العاملية للمعلومات سواء عن بعد، أو في فصل دراس ي
 
أنه استخدام التقنيات الحديثة بكافة أنواعها إليصال    يضا

لكتروني تعلم يعتمد على الحاسوب، يتيح فرص تكرار املواقف ( والتعلم اإل2014املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة )زهران والدبور،  

 .وتطبيقاتها في التعليم والتعلم   اإلنترنت بأنه استخدام الحاسوب، وشبكة  ويمكن تعريفه بطريقة مختصرة    (.2015)عبد الرؤوف،    التعليمية مرات مختلفة

التع تكافؤ فرص  بما تحقيق  بالتعلم،  املتعلمين حسب قدراتهم وطاقاتهم، وسرعتهم  التعليم لجميع  بإتاحة  اإللكتروني  التعلم  لم  وتتحدد فلسفة 

ين دون التأثر بالبعد الجغرافي أو اختالف الجنس أو العرق، أو للذين منعتهم ظروفهم لجميع املتعلمين؛ للحصول على تعلم أفضل، وإيصال التعلم للمتعلم

 ( 2018)عمرو،  .من االلتزام بالصفوف التقليدية، أو من لديهم عوائق كاملرض املزمن أو ظروف العمل

التعلم بطريقة ممتعة وشيقة؛ ويساعد على تثب  اإللكتروني من دافعية املتعلم في  املتعلمين، وعدم نسيانها لكونهم  ويزيد التعلم  يت املعلومة لدى 

كان التعلم بحيث يكونوا مكتشفين للمعلومة، وليسوا متلقين، كما يقلل من امللل والسآمة، ويعطي املتعلمين حرية اختيار املحتوى التعليمي، ووقت وم

والشائع،   )العييد  قيود  دون  رغبتهم  اإللكتر2015حسب  التعلم  تطبيقات  وتتعدد  املقلوبة(.  والفصول  االفتراضية  الفصول  مثل  الفصول    ، وني  وتعد 

 .االفتراضية والتي توفر بيئات تعلم إلكتروني من أحدث هذه التطبيقات

 :الفصول االفتراضية . 1.2

 اإلنترنتيوفر الفصل االفتراض ي بيئة مالئمة لالتصال بين املتعلمين عن بعد، ويحاكي تجربة تعليمية مشابهة  للفصول الدراسية الحقيقية عبر  

(CHadha,2018).   وأدوات تشاركية عبر منصات  تفاعلية  وتطبيقات  برامج  قائم على  بعد  تفاعلي عن  إلكتروني  تطبيق  االفتراض ي عبارة عن   والفصل 

ضاهي  إلكترونية من أجل تحقيق التواصل بين أطراف عملية التعلم االفتراضية من خالل الصوت والفيديو والنصوص املكتوبة لتحقيق موقف تعليمي ي 

 .الواقع دون قيود زمانية ومكانية
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 :وتشير األدبيات ذات الصلة بالفصول االفتراضية بأنه يمكن تصنيفها إلى ما يأتي  

وتعرف بأنها فصول افتراضية تقدم للمشاركين التعليم مباشرة في الوقت   :SynchrounousVirtual Class room االفتراضية املتزامنةالفصول   •

الصوت،  لهم من خالل  املتاحة  األدوات  تفعيل  بواسطة  والتشارك  التفاعل  ويتم  واحد.  زمن  في  واملتعلمين  املعلم  يتواجد كل من  نفسه؛ حيث 

ديو، وألواح الكتابة التفاعلية، والدردشة النصية، وتبادل اآلراء حول موضوع التعلم ومهاراته، وتقديم تغذية راجعة فورية؛ لذلك والصورة، والفي

الحق الوقت  في  التعليمية  املادة  املعلم واملتعلمين محتوى  استخدام  التقليدية من حيث  التدريسية  بالقاعات  بأنها شبيهة  الفصول  يقي تعد هذه 

 .(Abdelrashid & Sharaby, 2015) ليتمكنوا من التواصل والتفاعل كما هو وجها لوجه في الفصول التقليدية املباشر

وهي فصول تتيح التفاعل بشكل غير مباشر بين املعلم واملتعلمين؛   :A Synchrounous Virtual Class room  الفصول االفتراضية غير املتزامنة •

وامل املعلم  تواجد  تشترط  واملواد حيث ال  املهام  اتاحة  ويتم  زمن.  أو  بمكان  غير مقيدة  التعلم، فهي  انعقاد جلسات  نفسه عند  الزمن  في  تعلمين 

قت التعلم التعليمية والتقويم وفرص التعلم دون تحديد موعد ملزم لهم حسب اختيار املتعلم ورغبته في املشاركة، ولهم الحرية املطلقة في اختيار و 

 .(Abdelrashid & Sharaby, 2015) غير مقيدة باملوقع الجغرافي اإلنترنتمن أشكال االتصال املستخدمة عبر املناسب. كما تعد شكل 

وهي فصول تجمع بين الفصل االفتراض ي املتزامن وغير املتزامن معا؛ حيث يقدم التعلم للمتعلمين بشكل متزامن   الفصول االفتراضية املدمجة: •

 .(Abdelrashid&Sharaby, 2015)  وغير متزامن

التجارية،  اإللكتروني  التعلم  إدارة  أنظمة  من  يعد  حيث  عليه؛  الدراسة  تنفيذ  تم  الذي  تيميز  مايكروسوفت  عن  للحديث  هنا  اإلشارة  وتجدر 

يو ، وعقد مؤتمرات فيداإلنترنتوباستطاعة املستخدم إجراء االجتماعات، واملكاملات الصوتية عبر الفيديو، وعقد الجلسات واستضافه االجتماعات عبر  

جيجابايت، ويمكن للمتعلم إنشاء امللف للمحتوى   10ساعة، وتوفر سعة تخزينية لحفظ امللفات تصل إلى    24شخص في مدة زمنية تصل إلى    300إلى  

 .وورد بوربوينت إكسل،  وكذلك إجراء عمليات البحث وإرسال الرسائل بشكل غير محدود  باستخدام تطبيقات أوفيس ـ 

 ويعرف بأنه نظام  
 
   وصورة،  إدارة للتعلم اإللكتروني، وهو لوحة رقمية تقوم بإحضار املحادثات صوتا

 
في مكان واحد،   واملحتويات، والتطبيقات معا

املؤسسة   ويمكن للمدرسين إنشاء فصول دراسية إلكترونية، أو االتصال في مجموعات التعلم االفتراضية االحترافية، والتواصل مع الطلبة داخل وخارج 

 ( 2020)مايكروسوفت، . يمية التعل

املؤسسة بعمل ذلك من خالل بالفصول واملالحظات والواجبات، وتقوم  التيمز االحتفاظ  العمل  (onenote, teams)ومن مميزات  ، والتعاون في 

عبر   والفصول  االجتماعات  في  والتفاعل  وبوربوينت،  وورد  خالل  من  التعليمية  واألنشطة  واملشاريع،  الصوت   ،اإلنترنتالجماعي،  مؤثرات  واستخدام 

وبات ترتبط  والفيديو الجتماع املعلم بمجموعات الطلبة، وإرسال الواجبات ومتابعتها من قبل املعلم، ومشاركة الشاشة. ومن الصعوبات التي تواجهه صع

، وهناك صعوبات  اإلنترنتوبة فهمها عبر  بمشاكل فنية من حيث صعوبة القيام ببعض أنواع التمارين، وبعض املواد تحتاج التدريس في املدرسة بسبب صع

  .(Rababah, L. 2020)اإلنترنتتقني النقطاع االتصال ب

 ;Tonsmann, 2014)وتتكون الفصول االفتراضية من مجموعة عناصر أساسية وتعد مكونات لتوظيف العمل في الفصل االفتراض ي؛ ويشير كل من

Bondi, et al., 2016; Hussen, 2016)، لهذه العناصر كاآلتي: 

اور بالصوت  أدوات التفاعل املباشر بالصوت والصورة: توفر هذه األدوات التفاعل املباشر بين املعلم واملتعلمين، واملتعلمين أنفسهم، حيث يتم التح •

املتحدثين، شخصية  وتوضيح  الصورة،  لعرض  الفيديو  واستخدام  اآلراء،  لتبادل  امليكروفون  التف  واستخدام  بين  ويتم  والصورة  بالصوت  اعل 

 .املتعلمين حول املهارات

املكتوبة • النصوص  التحاور في  املعلم واملتعلمين، واملتعلمين   :(Text Chat) أداة  بين  أو نصية، ومتبادلة  األداة وسيلة محادثات مكتوبة  تعد هذه 

 .أنفسهم؛ حيث تعد وسائل تحاورية مهمة ال تشتت االنتباه أثناء الحوار

ال • التفاعليةالسبورة  والتطبيقات  :(white board) بيضاء  الشروحات  مختلف  خاللها  من  يعرض  حيث  ؛  واملتعلمين  املعلم  يراها  شاشة  وهي 

عرض  والعروض؛ وتحتوي أدوات مساندة، مثل: أداة عرض الرموز وأداة التحديد، وأداة الرسم واألشكال، والخطوط وغيرها، ويمكن الكتابة عليها و 

 .هااملثيرات من خالل

التطبيقات املتنوعة أثناء التعلم مثل: عروض الفيديو، والبوربوينت، والصور  :(Application sharing) أداة عرض التطبيقات • وهي أداة لعرض 

 .والرسوم، وتمكن هذه األداة املتعلمين مشاركة التطبيقات أو مشاركة سطح مكتب الكمبيوتر الخاص املعلم واملتعلمين أثناء التعلم 

وت  ز الفصول االفتراضية بتوفير بيئة تفاعلية للتعلم؛ حيث توفر العديد من املحتويات املتنوعة وأدوات التواصل والتعبير، واملشاركة بالص وتتمي •

  .( Kusc,M. & Arslan, H .2016)والصورة والفيديو، وإرفاق امللفات، ومشاركة التطبيقات؛ مما يزيد من تنمية املهارات االجتماعية

 :أدوات الفصول االفتراضية .1.1.2

يذكر كل من )سعادة  االفتراضية؛ حيث  الفصول  في  تستخدم  أساسية  أدوات  وزيتون 2007  ،والسرطاوي   ،هناك    ، 2013  ،والعجرمي  ،2006،  ؛ 

 :( هذه األدوات كما يأتي2009، وخميس
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   .internet relay chat التحاور املباشر على الشبكة •

 .Real – time Audio with visuals املرئياتالصوت املباشر مع  •

 .Application Sharing التطبيقات املشتركة •

 .Bach Board السبورة اإللكترونية •

 .االختبارات القصيرة واستطالع الرأي  •

 .اإلنترنتالتصفح عبر  •

 .الغرف الجانبية •

 .Sharing مشاركة سطح املكتب وامللفات •

 :الفصول املقلوبة . 2.2

 لوجه  يمتاز 
 
واستراتيجيات التعلم ، التعلم املقلوب بالجمع بين التعلم الفردي والتعلم الجماعي, وكذلك يجمع بين طرق التعليم واستراتيجياته وجها

للفصول املقلوبة (. ويمكن النظر  2015  ،كما يعد هذا النوع من التعليم من أنواع التعلم املتمركز حول املتعلم )الزهراني،  اإللكتروني القائم على الويب

 متعددة   بأنها نموذج لتعلم جديد يتم فيه استخدامه مقاطع الفيديو، وإجراء النقاشات والحوارات بهدف تنمية تعلم الطلبة وإكسابهم مهارات تفكير

(Kozikogu, 2019). 

 ( 2020وسرحان،  )هارون  :ولنجاح استراتيجية  الفصول املقلوبة ال بد من تحقيق بعض املعايير األساسية  كما يأتي

ومستويات املتعلمين،  البيئة التعليمية املرنة:  ويقصد بها مرونة النظام التعليمي، وإعادة  ترتيب املعلم  بيئة التعلم بما يتناسب مع املوقف التعليمي،    •

 .وحاجاتهم، وتعدد مسارات وطرق التدريس، والتقويم 

تبنى   • املتعلم  أن ثقافة  إلى  التعلم: وتشير   ثقافة 
 
املتعلم محورا التعلم؛ ليصبح  املشاركة في عملية    على فلسفة  التعلم، ويقوم باستمرار في  لعملية 

 
 
  تشكيل املعرفة بشكل إيجابي وفعال، في حين يكون دور املعلم موجها

 
 .ومرشدا

ملادة التعليمية،  وترك الحرية للمعلم الختيار املحتوى الدراس ي: يعتمد تحديد وتحليل املحتوى على قرارات يتخذها املعلم حسب طبيعة املتعلمين،  وا  •

 .املحتوى 

•  
 
 .، وتزويده بالكفايات الالزمة؛  لتطبيق استراتيجية التعلم املقلوباملعلم املتمكن:  وتعني إعداد املعلم وتدريبه، وتطويره مهنيا

 .تب عليه متابعة حضور املتعلمين، ومتابعه سير التعلم الدعم اإلداري والتقني: يتطلب تطبيق التعلم املقلوب املوافقة من اإلداريين ملا يتر  •

يم. كما ينوع وفي الفصول املقلوبة يقوم املعلم بدور املالحظة، وتوجيه وإرشادهم املتعلمين. باإلضافة إلى تقديم التعزيز والتغذية الراجعة، والتقو 

والت باألقران،  والتعلم  النشط،  التعلم  مثل  التدريس؛  وطرق  الذاتيباستراتيجيات  والتعلم  واالستقصاء،  املشكلة،  حل  على  القائم   & Hamdan)علم 

Arfstrom, 2013).    
 
لهم. ويقوم املعلم بإعداد املواد التعليمية   ويتسم  دور املعلم في الفصول املقلوبة باملعلم امليسر واملتابع  لتعلم الطلبة وليس ملقنا

 ( 2016)أبو الروس وعمارة،  .يميمطبوعة وإلكترونية مرئية ومسموعة كالفيديو التعل

التعليمي، وامل املحتوى  املالحظات لفهم  املرتبطة به، وتسجيل  املهارات واملعارف  التعليمي واكتساب  الفيديو  املتعلم بمشاهدة  شاركة ويكمن دور 

حظات املتعلمين، وإنجاز األنشطة التعليمية بشكل فردي الفاعلة لألفكار والقضايا املتضمنة في املواد التعليمية، واملبادرة بطرح األسئلة والتعليق على مال 

 .(Canzittu, 2016)  وجماعي،  واملشاركة في عمليات التقويم الذاتي واألقران

الحديثة  وتتسم الفصول املقلوبة من تمكين املتعلمين من تحديث  املناهج الدراسية، واستغالل وقت الحصة  بفاعلية أكثر، واستخدام التقنيات  

وتعزيز التواصل بمرونة، وتحقيق التوازن بين أهداف العملية التعليمية، والتنويع في استخدام طرق التدريس املعتمدة على دمج التكنولوجيا في التعليم، 

 (2016)عبد الواحد، . االجتماعي بين املعلم واملتعلمين، وتوفير كافة وسائل التشويق وجذب االنتباه للمتعلمين

ده إثناء ويواجه استخدام استراتيجية التعلم املقلوب عدة سلبيات، تتمثل بحاجة  املعلم إلى بذل جهد إضافي بعد الدوام الرسمي، باإلضافة إلى جه

 ( 2015)الزين،  .تنفيذ الحصه الدراسية، وعدم توفير املدرسة املصادر التي تساعد املعلم على تسجيل الفيديو

لفصول االفتراضية والفصول املقلوبة في تنمية التعلم، أجريت العديد من الدراسات. ومن الدراسات التي تناولت فاعلية وفي سياق دور وفاعلية ا 

 ( التي هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام الواقع االفتراض ي2020التدريس باستخدام الفصول االفتراضية في تنمية التحصيل دراسة الريامية والنجار )

(3D Mozaik)   األساس ي العاشر  الصف  طالبات  لدى  البصري  التفكير  ومهارات  التحصيل  تنمية  وتكونت عينة    ،في  االجتماعية.  الدراسات  في مبحث 

إلى مجموعتين  ،( طالبة50الدراسة من ) مت  ّسِّ
ُ
)  ،وق التجريبية من  )  ،( طالبة27تكونت املجموعة  الضابطة من  أدوات 23واملجموعة  ( طالبة. وتكونت 

واختبار  ، اختبار تحصيلي أو اختبار في مهارات التفكير البصري. وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية على االختبار التحصيليالدراسة من 

 .مهارات التفكير البعدي ولصالح املجموعة التجريبية
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تاريخ لدى طالبات الصف السادس األساس ي في  ( دراسة هدفت الكشف عن أثر املتاحف االفتراضية في تنمية تحصيل ماّدة ال2019وأجرت عوض )

التجريبي املنهج شبه  الدراسة  البيانات  ،األردن واتجاهاتهّن نحوها. واتبعت  الوصفي لجمع  املسحي   واستبانة   ،واملنهج 
 
 تحصيليا

 
اختبارا الباحثة  وأعدت 

الدراسة من ) االتجاهات. وتكونت عينة  املتحف   ،( طالبة25تجريبية مكونة من )مجموعة  ،  قسمت ملجموعتين  ،( طالبة50لقياس  درست باستخدام 

( من  مكونة  ضابطة  ومجموعة  طالبة25االفتراض ي،  داللة   ،(  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت  االعتبارية.  الطريقة  باستخدام  درست   
ُ
حيث

 .إحصائية بين املجموعتين على اختبار التحصيل املعرفي ولصالح املجموعة التجريبية

التفكير الناقد وبعض 2012رت مجاهد )وأج الفصول االفتراضية في تدرس التاريخ وأثرها على التحصيل وتنمية  ( دراسة للتعرف على استخدام 

التربية بكلية  املعلمات  الطالبات  اإللكتروني لدى  التواصل  التحليلي  ،مهارات  الوصفي  املنهج  الدراسة  التجريبي  ،واستخدمت  أدوات   ،واملنهج    واشتملت 

اختبار تحصيلي الناقد  ،الدراسة على  التفكير  ملهارات  اإللكتروني  ،واختبار  التواصل  ملهارات  )  ،وبطاقة مالحظة  الدراسة من   ،( طالبة60وتكونت عينة 

إلى مجموعتين التجريبية )،  وقسمت  )،  ( طالبة30املجموعة  الضابطة  الدراسة وجود فروق ذات داللة إحص  ،( طالبة30واملجموعة  ائية عند وأظهرت 

 في   اإللكتروني   التواصل  ملهارات  املالحظة   وبطاقة   ،الناقد  التفكير  واختبار  ،التحصيلي  االختبار  في  التجريبية  املجموعة  ولصالح(  α≤0.05مستوى الداللة )

 .البعدي  التصنيف

 الدراسات السابقة: . 3.2

 : املقلوبة في تنمية التحصيل فقدوفي سياق الدراسات التي تناولت فاعلية التدريس باستخدام الفصول 

وتكونت عينة   ،دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام التعلم املعكوس في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في األردن  (2020الحوري )أجرى  •

( من  باستخدا 53الدراسة  املرورية  والسالمة  الكريم،  العيش  وحدتي  التجريبية  املجموعة  درست   .
 
وطالبة  

 
طالبا ودرست  (  املقلوبة،  الفصول  م 

لصالح  املجموعة الضابطة املادة التعليمية ذاتها بالطريقة العادية. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية على اختبار التحصيل  

 .املجموعة التجريبية التي درست باستخدام التعلم املعكوس

ي فاعلية التعلم املقلوب في تنمية مهارات التعلم الذاتي والتحصيل املعرفي في مقرر الدراسات   (2018وسعت دراسة الغامدي واألنصاري ) • إلى تقص ّ

 ،واختبار للتحصيل املعرفي  ،وتم إعداد مقياس ملهارات التعلم الذاتي  ،االجتماعية والوطنية لدى طالبات املستوى األول الثانوي في مدينة الطائف

 درست املجموعة األولى واملكونة من  ،( طالبة68وتكونت عينة الدراسة من ) ،ه التجريبيواعتمدت الدراسة املنهج شب
ُ
قّسمت إلى مجموعتين بحيث

املحوسبة34) التفكير  خرائط  خالل  من   
 
طالبة  )،  ( من  الثانية  املجموعة  وتكونت  املقلوب.  التعلم  على  بالطريقة  34واملعتمدة  درست   

 
طالبة  )

نتائج وأظهرت  الذاتي  االعتيادية.  للتعلم  التفكير  مهارات  مقياس  على  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  ولصالح  ،  الدراسة  التحصيل  واختبار 

 .املجموعة التي درست باستخدام التعلم املقلوب

• ( الشمري  دراسة  تعلم   (2018وهدفت  نحو  والدافعية  األكاديمي  التحصيل  في  املعكوس  الصف  استراتيجية  استخدام  أثر  على  مقّرر    للتعرف 

 من  52وتكونت عينة الدراسة من )  ،الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية لدى طالب الصف األول املتوسط في اململكة العربية السعودية
 
( طالبا

تخدام مجموعة تجريبية درست باس  ،وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين  ،الصف األول املتوسط في مدرسة بدر املتوسطة بمحافظة الدوامي 

واستخدمت الدراسة    ،ومقياس للدافعية  ،وتم إعداد اختبار تحصيلي  ،وأخرى ضابطة درست بالطريقة االعتيادية  ،استراتيجية الصف املعكوس

ية للطلبة على التحصيل األكاديمي والدافعية نحو تعلم مقرر   ،املنهج التجريبي
ّ
وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العالمات الكل

  .ولصالح املجموعة التجريبية ،الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية

التعلم املقلوب على التحصيل وبقاء أثره في تدريس التاريخ لدى بدراسة استهدفت التعرُّف على فاعلية استراتيجية    ( 2016كما قامت عبد الغني )  •

الثانوية املرحلة  )  ،طالب  من  الدراسة  عينة  تكونت  التجريبي.  املنهج  الدراسة  الثانوية100واعتمدت  السالم  مدرسة  من  طالبة  إلى   ،(  قسمت 

التحصيل مستوى  زيادة  الدراسة  نتائج  وأظهرت  وضابطة.  تجريبية  باستخدام وبقا  ،مجموعتين:  درست  التي  املجموعة  ولصالح  التعلم  أثر  ء 

 .استراتيجية التعلم املقلوب

 : التعقيب على الدراسات السابقة

 : يمكن تسجيل بعض املالحظات على الدراسات السابقة

 .التاريخولكنها نادرة في مبحث  تعدد الدراسات في مجال الفصول االفتراضية والفصول املقلوبة في مختلف املباحث، •

 .جاءت معظم الدراسات في مبحث الدراسات االجتماعية في ما يخص املواد األدبية، وتنوعت وتعددت في مجال املواد العلمية •

 .ثبتت الدراسات تفوق طريقه التدريس باستخدام الفصول املقلوبةأ  •

يخ باستخدام الفصول االفتراضية والفصول املقلوبة على حد تميزت هذه الدراسة بأنها األولى من نوعها في األردن في ما يخص تدريس مبحث التار  •

 .علم الباحث
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)الريامية  • دراسة  التحصيل  وهو  الهدف  حيث  من  الدراسة  هذه  مع  املقلوبة  والفصول  االفتراضية  الفصول  باستخدام  في  الدراسات  اتفقت 

( واختلفت 2016، وعبد الغني،  2018، والشمري،  2018، والغامدي واالنصاري،  2020، والحوري،  2012  ومجاهد،  2019وعوض،    ،2020والنجار،

 .(2012 ، ومجاهد،2019، وعوض، 2020الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية من حيث الهدف بتعدد أهدفها كدراسة )الريامية والنجار،

،وعوض،   2020ملنهج مع هذه الدراسة كدراسة )الريامية والنجار، اتفقت الدراسات باستخدام الفصول االفتراضية والفصول املقلوبة من حيث ا  •

( واختلفت بعض الدراسات السابقة عن هذه الدراسة في تعدد مناهجها    2018، والشمري،  2018، والغامدي واالنصاري،  2020، والحوري،  2019

 .( 2016، وعبد الغني، 2012كدراسة )مجاهد،

ا  • الفصول  باستخدام  الدراسات  والنجار،  اختلفت  )الريامية  كدراسة  املرحلة  حيث  من  املقلوبة  والفصول  ،  2019وعوض،    ،2020الفتراضية 

( واتفقت بعض الدراسات السابقة مع هذه الدراسة في املرحلة كدراسة )الغامدي  2018، والشمري،  2018، والغامدي واالنصاري،  2020والحوري،  

 .( املرحلة الجامعية2012تناولت دراسة )مجاهد،(.بينا 2016وعبد الغني،  2018واالنصاري، 

،  والشمري،  2019، وعوض،    2020غلبها لإلناث كدراسة )الريامية والنجار،  أاختلفت جميع الدراسات السابقة عن هذه الدراسة من حيث الجنس   •

 .كور واإلناث( للذ2020( للذكور، ودراسة )الحوري، 2018( بينما دراسة )والشمري، 2016، وعبد الغني،  2018

 الطريقة واإلجراءات:  .3

 : منهج الدراسة . 1.3

ثانية درست من خالل   االفتراضية وتجريبية  الفصول  أولى درست من خالل  التجريبي ذي تصميم مجموعتين: تجريبية  املنهج شبه  تم استخدام 

 . الفصول املقلوبة

راسة . 2.3 ِّ
 :مجتمع الد 

لوا  في  والتعليم  التربية  ملديرية  التابعة  الحكومية  املدارس  في  الذكور  العلمي  الثانوي  األول  الصف  الدراسة من جميع طالب  املزار  تكّون مجتمع  ء 

 298والبالغ عددهم )  ،م  2020/2021الجنوبي للفصل الدراس ي الثاني للعام  
 
وذلك  ،  شعبة  ( 13و)  ،( مدراس من مدارس الذكور 10موّزعين على )  ،( طالبا

 .م 2020/2021حسب إحصائيات مديرية التربية والتعليم للواء املزار الجنوبي للعام الدراس ي 

راسة . 3.3 ِّ
نة الد   :عي 

؛ لتوافر التقنيات  
 
الحاسوبية تم اختيار شعبتين من طلبة الصف األول الثانوي العلمي في مدرسة جعفر بن أبي طالب الثانوية الشاملة للبنين قصديا

ولتوافر أكثر من شعبة في الصف. وقد تم اختيار شعبة )أ( املجموعة التجريبية األولى ودرست وحدتين    ،ولتعاون املعلمين إلجراء هذه الدراسة  ،املناسبة

باستخدام الفصول   ،دي واألموي(ووحدة األردن في صدر اإلسالم )العصر الراش  ،دراسيتين من مبحث تاريخ األردن وهما: وحدة األردن في العصور الحجرية

 23االفتراضية وتكونت من )
 
 22. وشعبة )ب( املجموعة التجريبية الثانية ودرست نفس الوحدتين باستخدام الفصول املقلوبة وتكونت من )( طالبا

 
  .( طالبا

راسة . 4.3  :أدوات الد 

 
ا
 :اختبار التحصيل  :أوال

والوحدة الثانية )األردن في صدر اإلسالم، العصر   :املادة التعليمية: الوحدة األولى )األردن في العصور القديمة(قام الباحث ببناء اختبار تحصيل في 

ضوء جدول  الراشدي واألموي(. وذلك بعد تحليل املحتوى، واستخراج األهداف السلوكية وتصنيفها بناء على تصنيف بلوم، ثم بناء جدول املوصفات. وفي  

 40( فقرة من نوع االختيار من متعدد، لكل فقرة أربعة بدائل. وبهذا تكون أعلى عالمة 40ء االختبار التحصيلي حيث  تكون االختبار من )املواصفات تم بنا

وسط وأقل عالمة صفر. وتم تحديد مدة االختبار من خالل تحديد الزمن الذي استغرقه أول طالب في العينة االستطالعية، وآخر طالب، وحساب املت

 .( دقيقة40حسابي، حيث بلغ متوسط املدة )ال

 :صدق االختبار •

 تم توزيع االختبار بصورتهِّ األولية
ُ
(  40واملكّون من )  ،قام الباحث بالتحّقق من صدق االختبار التحصيلي باالعتماد على تقديرات املحكمين حيث

 من ذوي الخبرة واالختصاص في الجامعات  15على )  ،فقرة 
 
واملشرفين التربويين    ،في تخصص املناهج وطرق التدريس, والقياس والتقويم   ،األردنية( محكما

وإلبداء آرائهم ومالحظاتهم بفقرات االختبار من حيث   ،واملعلمين الذين يدرسون املواد االجتماعية وخاصة مبحث التاريخ في مديرية تربية املزار الجنوبي

اللغوية والصياغة  يرْونها مناسبةوأّية مالحظ  ،املحتوى  اتفاق)  ،ات  بنسبة  املتمثل  املعيار  الباحث على   
 
واقتراحات  80معتمدا وفي ضوء مالحظات   .)%

  .( فقرة 11( أهداف وتعديل )4املحكمين تم حذف )
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 :ثبات االختبار •

بفارق زمني  (Test_Retest) االختبار وإعادة التطبيقبعد إجراء التعديالت الالزمة في ضوء آراء املحكمين، تم التحقق من ثبات االختبار، بتطبيق  

 20مدة أسبوعين على عينة استطالعية مؤلفة من )
 
عّد هذه القيم  0.93من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، وقد بلغ قيمة معامل الثبات )  ( طالبا

ُ
( وت

 
 
ا يمكن الوثوق به األمر الذي يدل مقبولة علميا  .على صالحية تطبيقه على عينة الدراسة  وتدل على ثبات مرتفع نسبيًّ

 :تحديد معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار •

بين مجمل اإلجابات لكل فقرة من   الصحيحة  املئوية لإلجابة  التحصيلي عن طريق حساب النسبة  الصعوبة لفقرات االختبار  تم حساب معامل 

  فقرات االختبار، كما تم حساب معامالت التمييز لفقرات
 
   االختبار عن طريق ترتيب نتائج الطلبة وفقا

 
  للدرجة الكلية ترتيبا

 
ثم قام الباحث بتحديد   تنازليا

%( وللوصول إلى مؤشر التمييز فقد تم االعتماد على العالقة الرياضية التالية: معامل تمييز الفقرة   27)  %( في مقابل املجموعة الدنيا  27املجموعة العليا)  

العليا   الصحيحة في املجموعة  الدنيا( ÷ )عدد    –= )عدد اإلجابات  الصحيحة في املجموعة  املجموعتين(.  والجدول رقم)أ عدد اإلجابات  ( 1فراد احدى 

  .يوضح نتائج ذلك

 مالت صعوبة فقرات االختبارمعا(: 1جدول )

 معامل التمييز معامل الصعوبة   الفقرة   معامل التمييز معامل الصعوبة  الفقرة  

1 0.50 0.70 21 0.66 0.50 

2 0.61 0.47 22 0.70 0.55 

3 0.38 0.58 23 0.32 0.35 

4 0.76 0.70 24 0.35 0.80 

5 0.59 0.83 25 0.55 0.60 

6 0.37 0.71 26 0.41 0.58 

7 0.55 0.80 27 0.47 0.41 

8 0.66 0.60 28 0.55 .820 

9 0.48 0.50 29 0.63 0.70 

10 0.55 0.49 30 0.70 .660 

11 0.58 0.70 31 0.55 0.69 

12 0.40 0.65 32 0.44 0.49 

13 0.50 0.50 33 0.49 0.50 

14 0.49 0.60 34 0.57 0.76 

15 0.61 0.63 35 0.48 0.71 

16 0.55 0.39 36 0.60 .490 

17 0.40 0.45 37 0.63 0.61 

18 0.45 0.60 38 0.70 0.58 

19 0.55 0.40 39 0.51 0.70 

20 0.70 0.70 40 0.65 0.52 

ن االختبار احتوى أ ( مما يشير ذلك إلى  0.76  –  0.32ن معامالت صعوبة فقرات االختبار قد تراوحت بين )أ ( إلى  1تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )

 
 
الذي    على تدرج واسع بمستويات صعوبة فقرات االختبار ويعد ذلك مؤشرا الفقرات ومناسبتها لهدف االختبار  جله، كما تراوحت أ عد من  أ على جودة 

( بين  ما  التمييز  اال 0.83  - 0.35معامالت  أن فقرات  تمييز موجبة وتؤكد على  كما تعطينا هذه ( وهي جميعها معامالت  تمييز جيد،  بمعامل  تتمتع  ختبار 

 
 
 .على صدق االختبار إذ أن معامل تمييز الفقرة أو قدرتها على التمييز دليل على صدق االختبار املعامالت دليال

 :متغيرات الدراسة . 4.4

 :يشتمل التصميم البحثي لهذه الدراسة على املتغيرات اآلتية

  .والتدريس باستخدام الفصول املقلوبة( ،التدريس ولها مستويات )التدريس باستخدام الفصول االفتراضيةاملتغير املستقل: طريقة  •

 .وتتمثل في اختبار التحصيل  :املتغيرات التابعة •

 :إجراءات الدراسة . 5.4

 إجراءات الضبط )التكافؤ(: •

مجموعتي الدراسة قبل إجراء الدراسة. وقد تم التحقق من التكافؤ من خالل للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة تم تطبيق االختبار التحصيلي  

في التطبيق القبلي كما قام الباحث بإجراء بعض االختبارات، وذلك من أجل   (Independent Samples Statistics) اجراء اختبار )ت( للعينات املستقلة
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أكد من اعتدالية التوزيع من خالل معامل االلتواء واختبار سميرنوف، واختبار ليفين للتحقق ضمان مالئمة البيانات الفتراضات اختبار )ت(، حيث تم الت

 .( يوضح نتائج ذلك3( )2من تجانس التباين بين املجموعات، والجدول )

 (: اختبار تجانس التباين واعتدالية التوزيع  للبيانات في التطبيق القبلي2جدول )

 اعتدالية التوزيع لتحقق من تجانس التباين   Levine’sاختبار 

 مستوى الداللة    Kolmogorov-Smirnov   سميرنوف   Skewness معامل االلتواء  مستوى الداللة  Fقيمة  

0.666 0.419 0.107 
0.939 

0.167 

لى تحقق شرط تجانس التباين بين إ ، ومستوى الداللة املرافقة لها، والتي تشير  (F)نالحظ أن قيم اختبار ليفين لتجانس التباين، ومن متابعة قيمة

(، وهي مؤشر على تجانس التباين، وقد تم التأكد من البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باحتساب  0.05املجموعات؛ حيث أن قيمة مستوى الداللة أكبر من )

 (، كما تم التأكد من الداللة اإلحصائية العتدالية التوزيع من خالل اختبار سميرنوف 0من القيمة )، حيث كانت القيم تقترب  (Skewness)معامل االلتواء

Kolmogorov-Smirnov( قيمته  بلغت  والذي   ،0.939( عن  تزيد  والتي  له،  املرافقة  الداللة  مستوى  متابعة  ومن  شرط 0.05(  تحقق  إلى  يشير  مما   ،)

 .اعتدالية التوزيع 

 اختبار )ت( للتحقق من تكافؤ املجموعات  في التطبيق القبلي نتائج : (3)جدول 

 

 

 (α≤ 0.05) مستوى داللة ذات داللة إحصائية عند *     

الجدول) البيانات في  القبلي بداللة قيمة )ت(،  3تشير  القياس  املقلوب( في  الفصل  االفتراضية،  املجموعتين )الفصول  بين  إلى عدم وجود فروق   )

 .ومستوى الداللة املرافقة لها، مما يشير إلى تكافؤ املجموعات في القياس القبلي

 إجراءات التجريب:  •

 :إجراءات التجريب وفق الخطوات اآلتيةتمت 

الوحدة    ،قسمت عينه الدراسة إلى مجموعتين تجريبيتين بالطريقة العشوائية البسيطة، حيث درست املجموعة التجريبية األولى وحدتين دراسيتين .1

بطريقة الفصول    ،وهي وحدة األردن في صدر اإلسالم )العصر الراشدي واألموي(  ،أّما الوحدة الثانية  ،األولى هي وحدة األردن في العصور القديمة

 .بطريقة الفصول املقلوبة ،االفتراضية، ودرست املجموعة التجريبية الثانية نفس الوحدتين الدراسيتين

 . كما تم تطبيق االختبار التحصيلي بعد إجراء الدراسة .2

االفتراضية من خالل الشرح والتوضيح عبر قروب واتس آب، وإرسال فيديو توضيحي  والتعرف على تم تدريب الطلبة على كيفية استخدام الفصول   .3

  .وظيفة كل أداة من أدوات الفصول االفتراضية وكيفية استخدامها، وذلك من خالل الفيديو التوضيحي

لتصميم التعليم. حيث   (ADDIE) لوبة من خالل نموذجتم تصميم املادة التعليمية بطريقة الفصول االفتراضية، ومرة أخرى بطريقة الفصول املق .4

 :يتكون هذا النموذج من املراحل اآلتية

 .التحليل: في هذه املرحلة تم تحديد املادة التعليمي، وتحديد األهداف العامة، وتحديد خصائص الفئة املستهدفة . أ 

األ  .ب وتحديد  التعليمي،  املحتوى  تحليل  السابقة تم  املرحلة  في ضوء  التعليمية،  التصميم:  األنشطة  تحديد  تم  كما  السلوكية،  التعليمية  هداف 

  .والوسائط التعليمية املناسبة. وكذلك كيفية إجراء النقاشات والحوارات، وتبادل اآلراء واألفكار بين أعضاء املجموعة

بطري .ج مخططات ورسومات  شكل  على  الورق  على  التعليمية  املادة  مواصفات  تحديد  تم  السيناريو:  الفصول  كتابة  طريقة  حسب  األولى  قتين، 

 .االفتراضية، والثانية حسب الفصول املقلوبة

مية، التطوير: في هذه املرحلة تم تحويل مواصفات املادة التعليمية التي ستدرس بوساطة الفصول االفتراضية والفصول املقلوبة من: أهداف تعلي .د

مادية إلكترونية، لتتناسب مع جلسات الفصول االفتراضية من خالل الفيديوهات  ومحتوى تعليمي، ووسائط وأنشطة تعليمية، وتقويم، إلى صيغ  

  .والروابط اإللكترونية، والعروض التقديمية. كما تم إعداده بطريقة أخرى لتتناسب مع الفصول املقلوبة

  20ول املقلوبة على عينة استطالعية من  التنفيذ )االستخدام(: في هذه املرحلة تم تدريس املادة التعليمية وفق الفصول االفتراضية والفص .ه
 
،  طالبا

  .وتم مالحظة تعلم الطلبة والوقوف على املشكالت والصعوبات التي تواجههم. وتم التعديل والتحسين في ضوء ذلك

تكنولوجيا التعليم، واملشرفين  ( محكمين من أعضاء من هيئة التدريس املتخصصين في 7التقويم: تم عرض  الفصول االفتراضية واملقلوبة على ) .و

  .التربويين، ومعلمي الحاسوب، وطلب إليهم إبداء آرائهم، وتم التعديل في ضوء مالحظاتهم 

 

 مستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة ت  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد  املجموعة 

 0.268 43 1.12 4.26123 11.39 23 الفصول االفتراضية 

 6.53148 13.23 22 الفصل املقلوب 
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 : نتائج الدراسة .4

في تنمية التحصيل لدى طالب    (α= 0.05) النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة والذي نصه "هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية  .1.4

عزى لطريقة التدريس )الفصول املقلوبة، الفصول االفتراضية(؟ 
ُ
 الصف األول الثانوي في مبحث التاريخ ت

؛ للكشف عن الفروقات في التطبيق البعدي،  (Independent Samples Statistics)  لإلجابة عن هذا السؤال إجراء اختبار )ت( للعينات املستقلة

رات، وذلك من أجل ضمان مالئمة البيانات في التطبيق البعدي الفتراضات اختبار )ت(، حيث تم التأكد من اعتدالية كما قام الباحث بإجراء بعض االختبا

 .( يوضح نتائج ذلك5( )4التوزيع من خالل معامل االلتواء، واختبار سميرنوف، واختبار ليفين للتحقق من تجانس التباين بين املجموعات، والجدول )

 اختبار تجانس التباين واعتدالية التوزيع  للبيانات في التطبيق البعدي: (4)جدول 

 اعتدالية التوزيع  لتحقق من تجانس التباين  Levine’sاختبار  

 مستوى الداللة  Kolmogorov-Smirnov   سميرنوف   Skewness معامل االلتواء  مستوى الداللة  Fقيمة  

0.203 0.65 0.04 
0.09 

0.20 

، ومستوى الداللة املرافقة لها، والتي تشير إلى تحقق شرط تجانس التباين بين  (F) اختبار ليفين لتجانس التباين، ومن متابعة قيمةنالحظ أن قيم 

أكبر من ) (، وهي مؤشر على تجانس التباين بين املجموعات، وقد تم التأكد من البيانات تتبع 0.05املجموعات حيث أن قيمة مستوى الداللة املرافقة 

(، كما تم التأكد من الداللة اإلحصائية العتدالية التوزيع 0، حيث كانت القيم تقترب من القيمة )(Skewness)لتوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواءا 

(، مما 0.05)( ومن متابعة مستوى الداللة املرافقة له، والتي تزيد عن  0.09والذي بلغت قيمته ) Kolmogorov-Smirnov من خالل اختبار سميرنوف

 .يشير إلى تحقق شرط اعتدالية التوزيع

 : (5)جدول 
ا
 ملتغير املجموعة  نتائج اختبار )ت( للكشف عن الفروقات في القياس البعدي للتحصيل وفقا

 

  

 (α≤ 0.05)   ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة*     

( إلى وجود فروق بين املجموعتين )الفصول االفتراضية، الفصل املقلوب( في القياس البعدي للتحصيل بداللة قيمة 5تشير البيانات في الجدول)

ومستوى   ))ت(،  االفتراضية  الفصول  ملجموعة  الحسابي  املتوسط  أن  تبين  والتي  الحسابية،  للمتوسطات  الرجوع  وعند  لها،  املرافقة  (  28.57الداللة 

%( وهي 22مما يشير إلى أن الفروق لصالح الفصل املقلوب. كما يؤكد حجم األثر املحسوب، والذي بلغت قيمته )  )33.55وملجموعة الفصل املقلوب )

س وجود أثر كبير بحسب تصنيف " كوهين" مما يؤكد ذلك على تأثير الفصول املقلوبة في تنمية التحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي قيمة تعك

  .التحصيل( يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على اختبار 6مقارنة بالفصول االفتراضية. والجدول )

افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على اختبار التحصيل : (6)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

وساط وكذلك في األ ( وجود فروق ظاهرية في مستوى أداء أفراد املجموعتين على اختبار التحصيل  في التطبيق البعدي،  6تشير البيانات في الجدول )

(، والختبار داللة 27.58(، وللمجموعة الفصول املقلوبة )12.10الحسابية املعدلة؛ حيث بلغ املتوسط الحسابي املعدل ملجموعة الفصول االفتراضية )

نة الدراسة على اختبار التحصيل أحادي االتجاه، وذلك ملقارنة مستوى أداء أفراد عي (Ancova) هذه الفروق؛ فقد تم استخدام تحليل التباين املصاحب

 
 
وفقا البعدي  التطبيق  الضبط(،   في  )متغير  املصاحب  املتغير  التدريس( هو  تنفيذ  )قبل  القبلي  التطبيق  في  األداء  واعتبار مستوى  )املجموعة(،  ملتغير 

 .( يوضح نتائج ذلك7والجدول رقم  )

 

 

 

 

 حجم االثر  مستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة ت  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد  املجموعة 

 % 22 0.001 43 3.45 5.18 28.57 23 الفصول االفتراضية 

 4.45 33.55 22 الفصل املقلوب 

الوسط   القياس البعدي  القياس القبلي  فئات املتغير 

الحسابي  

 املعدل 

 الخطأ املعياري    

الوسط  

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

 االنحراف  الوسط الحسابي

 املعياري 

 1.012 28.430 5.17710 28.5652 4.26 11.39 الفصول االفتراضية 

 1.035 33.687 4.44787 33.5455 6.53 13.23 الفصول املقلوبة
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 لفحص الفروق في التطبيق البعدي الختبار التحصيل (Ancova) تحليل التباين املصاحب أحادي االتجاه: (7) جدول 

 

 

 

 

  

   (α = 0.05) دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

؛ مما يشير إلى  (α = 0.05)( وهي أقل0.00(، ومستوى الداللة املرافقة )71.219والبالغة ) (F) (  إلى أن قيمة7تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )

في   إحصائية  داللة  ذات  القبلي وفقوجود فروق  األداء  بعد ضبط  وذلك  التحصيل،  البعدي الختبار   القياس 
 
االفتراضية،   ا )الفضول  املجموعة  ملتغير 

( يظهر أن املتوسط الحسابي املعدل لدى أفراد مجموعة الفصول االفتراضية 5الفصول املقلوبة(، وبالرجوع للمتوسطات الحسابية املعدلة في الجدول )

(، مما يشير إلى ارتفاع مستوى التحصيل  لدى أفراد مجموعة الفصول املقلوبة مقارنة بأفراد مجموعة 33.687ول املقلوبة )( وملجموعة الفص28.430)

%( وهي قيمة تعكس وجود أثر كبير بحسب تصنيف " كوهين" مما يؤكد 62.9الفصول االفتراضية، كما يؤكد حجم األثر املحسوب والذي بلغت قيمته )

( يوضح التفاوت بين  1فصول املقلوبة في تنمية التحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي مقارنة بالفصول االفتراضية. والشكل رقم )ذلك  على تأثير ال

 
 
 .لألوساط الحسابية املعدلة املجموعات في التطبيق البعدي الختبار التحصيل، وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:التفاوت بين املجموعات في التطبيق 1شكل )
ا
 .لألوساط الحسابية املعدلة البعدي الختبار التحصيل وفقا

وطريقة  ويمكن أن تعزى إلى مالحظة الباحث أثناء التطبيق من اهتمام املتعلمين وحماسهم تجاه التعلم، وتعدد أسئلتهم ملوضوعات املادة من جهة، 

 
 
جهة أخرى. كذالك دور الفصول املقلوبة في تنمية التعلم الذاتي لديهم، وتثير   الختبار الثانوية العامة من  دراسة مادة تاريخ األردن لالستعداد مستقبال

 
 
  اهتمامهم خاصة لتوفر املادة في أي وقت وأي مكان، باإلضافة لدور التعلم املقلوب في جعل املتعلم محورا

 
في العملية التعليمية التعلمية. وهذا ما  أساسيا

 .(2018مدي واألنصاري، الغا)( ودراسة 2020أكدته دراسة )الحوري،

 أتيح  
ُ
 من تلقيها؛ حيث

 
للمتعلم دور املتعلم كما ويمكن أن ترجع هذه النتيجة للنظرية البنائية والتي تشير إلى أن املتعلم هو من يقوم ببناء املعرفة بدال

 على رفع مستوى التحصيل  ،وحرية التعلم من خالل استراتيجية الفصول املقلوبة التي حققت التعاون والتفاعل لدى املتعلمين ،النشط
 
وانعكس إيجابيا

 ملبادئ النظرية البنائية االجتماعية من خالل إيجاد بيئة افتراضية تحاكي الواقع ،(2015 ،لديهم )إبراهيم 
 
تعلم والتواصل وتطبيق ال ،وكذلك تعد تطبيقا

 أّن التعلم تفسير وبناء وتعديل لفهم الواقع  ،ودعم التعلم التعاوني بين املتعلمين  ،االجتماعي بشكل مستمر
 
ووفرت الفصول املقلوبة فرص    ،وترى أيضا

التعليمية واملادة  التعلم  مصادر  مع  والتفاعل  املعرفة  بناء  أجل  من  خبراتهم  لتطبيق  للمتعلمين  مص  ،التعلم  كاألوراق ووفرت  باملعلومات  غنية  ادر 

 (Anekew, 2017)  .التكنولوجية, وأوراق املحادثة, والتعاون للوصول للمعلومات

 Lai) وتوفير استقاللية املتعلم   ،ويعزو الباحث هذه النتيجة ملا للتعلم املقلوب من خبرات تمثلت بزيادة قدرات املتعلمين على تنظيم التعلم الذاتي

& Hwang, 2016)  وبناء بيئة تعلمية تمركز حول املتعلم  ،اإلضافة إلى نقل املادة التعليمية خارج الغرفة الصفيةب (Bergmann & Sams, 2012)   
 
وأيضا

أكثر الحصة تفاعلية  املقلوبة استغالل لوقت  الفصول  الحديثة بمرونة  ،حققت  التقنيات  املتعلمين  العملية    ،واستخدام  أهداف  بين  التوازن  وحققت 

ووفرت وسائل   ،وعززت التواصل االجتماعي بين املعلم واملتعلمين  ،والتنويع في استخدام طرق التدريس املعتمدة على التكنولوجيا في التعليم   ،يةالتعلم

 .(2016 ،التشويق وجذب االنتباه. )عبد الواحد

مستوى   قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين

 الداللة 

 حجم األثر 

 مربع آيتا 

 .236 .*001 12.992 3016.899 1 301.844 املجموعة 

    23.234 42 975.807 الخطأ 

     45 44529.000 الكلي  

     44 4176.000 الكلي املصحح 

12.1

27.58
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  .(2016ودراسة عبدالغني،  2018والغامدي واألنصاري،  2020وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من )الحوري، 

 : التوصيات . 2.4

 :في ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة يمكن إيراد التوصيات اآلتية

 . الدراسية األساسية و الثانوية ضرورة استخدام الفصول االفتراضية والفصول املقلوبة في التعليم لجميع املراحل  •

ث  تدريب املعلمين على استخدام الفصول االفتراضية والفصول املقلوبة وعقد دورات لهم و خاصة معلمي التربية االجتماعية الذين يدرسون مبح •

 . التاريخ

التعاون بين املعلمين على مستوى املدرسة واملديرية  لكتروني وتفعيلها ملختلف املباحث الدراسية وإيجاد نوع من تزويد املدارس بتطبيقات للتعلم اإل •

 .لتصميمها

 :املراجع

 :
ا
 :املراجع العربيةأوال

 .. عمان: األردن، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيعدمج التكنولوجيا بالتربية والتعليم (. 2015إبراهيم، جمعة. ) .1

 .. عمان: األردن، دار اليازوري العلميةالتحصيل الدراس يأنماط التفكير ومستويات (. 2019إسماعيلي، يامنة. ) .2

 .194-179 :(3) :مجلة جامعة الزيتونة(. التعلم اإللكتروني. 2015الباروني، فتحية. ) .3

4. ( أحمد.  العلوم  2017التويجي،  جامعة  طلبة  لدى  الناقد  التفكير  مهارات  ملقرر  األكاديمي  التحصيل  في  املقلوب  التعلم  استراتيجية  فاعلية   .)

 .62–48  :(9)6 :املجلة التربوية الدولية املتخصصةوالتكنولوجيا فرع عدن. 

بداعي واالتجاهات نحو مادة الدراسات االجتماعية والوطنية (. فاعلية استراتيجية التعلم باللعب في تنمية مهارات التفكير اإل 2018الحارثي، سعد. ) .5

 .783–754 :(1)174 :مجلة كلية التربيةلطالب الصف الثالث املتوسط في اململكة العربية السعودية. 

ية لدى أعضاء هيئة التدريس (. فاعلية التعلم املعكوس القائم على التدوين املرئي في تنمية مهارات تصميم االختيارات اإللكترون2015حسن، نبيل. ) .6

 .176–113 :(61) :دراسات عربية في التربية وعلم النفسبجامعة أم القرى. 

(. أثر استخدام استراتيجية التعلم املعكوس في تحصيل طلبة الصف السادس األساس ي في مادة التربية الوطنية في األردن. 2020الحوري، مدين. ) .7

 .80-58 :(10) :مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسة

 .والتوزيع.  القاهرة: مصر، دار السحب للطباعة والنشر 2تكنولوجيا التعليم والتعلم ط(. 2009خميس، محمد. ) .8

(. فاعلية الصف املقلوب في تنمية التحصيل الدراس ي لدى طالبات كلية التربية بجامعة قطر واتجاهاتهّن 2016أبو الروس، عادل وعمارة، توران. ) .9

 .94- 6 :(5)10 :املجلة الدولية التربويةنحوه. 

في تدريس الدراسات االجتماعية على تنمية التحصيل   (3DMozaik) االفتراض ي (. فاعلية استخدام الواقع  2020الريامية، بسماء والنجار، نور. ) .10

 .336–291 :(34)137 :املجلة التربويةومهارات التفكير البصري لدى طالبات العاشر األساس ي. 

عينة من العاملين في مجال كلية  (. تحديات تضيق التعلم اإللكتروني لذوي االحتياجات الخاّصة من وجهة نظر 2014زهران، أيمن والدبور، أحمد. ) .11

 .997-957 :(38)12 :التربية. مجلة التربية، جامعة عين شمس

(. فاعلية استراتيجية الصف املقلوب في تنمية مستوى التحصيل املعرفي ملقرر التعليم اإللكتروني لدى طالب كلية 2015الزهراني، عبد الرحمن. ) .12

 .502-471 :(162)2 :ية التربيةمجلة كلالتربية بجامعة امللك عبد العزيز. 

 .(. التعليم اإللكتروني. الرياض: السعودية، الدار الصولوكية2006زيتون، حسن. ) .13

(. أثر استخدام استراتيجية التعلم املقلوب في التحصيل األكاديمي لطالبات كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.  2015الزين، حنان. ) .14

 .186 –171 :(4)1 :التربوية املتخصصةاملجلة الدولية 

 ، املوقع شبكة األلوكة، مجتمع إصالح التربية والتعليم 11/12/2020. تم الرجوع إليه بتاريخ التعليم املقلوب أين ومتى طبق(. 2016سبتي، عباس. ) .15

(www.alukah.net). 

 .. رام هللا: فلسطين، دار الشروقفي ميادين التربية والتعليم فلسطين  اإلنترنتاستخدام الحاسوب و (. 2007سعادة، جوودة والسرطاوي، عادل. ) .16

(. أثر استخدام استراتيجية الصف املعكوس في التحصيل األكاديمي والدافعية نحو مقرر الدراسات االجتماعية والتربية 2018الشمري، محمد. ) .17

ة كلية التربيةالوطنية لدى طالب الصف األول املتوسط في اململكة العربية السعودية. 
ّ
 .232–210 :(71)3 :مجل

تفاعل ضمن الفصول االفتراضية في تنمية مهارات التفكير الراض ي وامليل نحو التعلم الرياض ي  فاعلية األنماط املختلفة لل(. 2015صالح، محمود. ) .18

 .. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، مصرلدى طالب الثانوية العامة
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Abstract: The study aimed to know the effectiveness of teaching using virtual classrooms and flipped classrooms in 
developing the achievement of first-year secondary students in the subject of history in the Southern Mazar District. To 
achieve the objectives of the study, the quasi-experimental approach was adopted, where the study was conducted on an 
experimental group consisting of (23) students who were taught through virtual classes and an experimental group 
consisting of (22) taught by flipped classrooms, where the choice was by the intentional way. They were distributed 
among two study divisions randomly from the first-year secondary students at Jaafar bin Abi Talib Secondary School for 
the academic year 2020/2021 AD. To collect the study data, an achievement test was prepared. The validity and 
reliability of this tool were verified before its application and the results of the study showed that there were statistically 
significant differences in favor of flipped classes and development of achievement. According to the results of the study, 
the researcher recommends conducting more studies in the field of virtual classrooms and flipped classrooms. 

Keywords: Achievement; Flipped classes; Virtual classes. 
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 املقدمة:  .1

املجتمعا املقومات األساسية لحياة  التعليم من  جانب خدمات  يعد  إلى  املعاصرة وذلك  السكن والصحة و   اجتماعيةت  ،  األمن وغيرهاأخرى مثل 

 ونجد أن التعليم التقليدي موجود منذ بداية املنظومة التربوية ومازال مستمر 
 
عنه بالكلية ملا  االستغناءوإننا ال نعتقد أنه من املمكن حتى وقتنا الحاضر  ا

 ( 2019 إيمان، )سامي، ال يمكن أن يتوفر لها بديل. إيجابياتله من 

الوسائل اإللكترونية إلبقاء الطالب على اتصال مع املعلمين    على استخدامالقائمة  التعليم الحديث و   إستراتيجيات  أهم حد  عن بعد أ   ويعد التعليم 

املواد   إلى  آنذاك  بدأ   وقدهذا    التعليمية،والوصول  باملراسلة  بالتعليم  عرف 
ُ
ت وكانت  التاسع عشر  القرن  في  العاملية  التربوية  املؤسسات  في   . استخدامها 

 (2020)فريق العمل، 

أول تم    ولقد عام    تأسيس  جامعة شيكاغو  في  باملراسلة  للتعليم  الجامعة  م  1892إدارة مستقلة  وبذلك صارت  على،  التي   األولى  العالم  مستوى 

الطالب إلى  بالدرجات  إرسالها  ويعيدون  املعلمون،  ثم يصححها  بالبريد  والوظائف  واجباتهم  يرسلون  الطالب  كان  بعد، فقد  التعليم عن  وكان  تعتمد   ،

 ( 2020. )نصار، جمال، التحكم بنظام الفحص يتم عن بعد
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 :امللخص

نحو   األولى  الثالثة  الصفوف  ومعلمي  األمور  أولياء  اتجاهات  عن  الكشف  الدراسة  هذه  والتعليم  هدفت  بعد  عن  التعليم  استخدام 

 157التقليدي باألردن، وتكونت عينة الدراسة من )
 
( ولي أمر طالب ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث ببناء استبانتين 235ومعلمة ومن )  ( معلما

وت  ضبطها  وبعد  التقليدي،  والتعليم  بعد  عن  التعليم  جدوى  نحو  األمور  وأولياء  املعلمين  اتجاهات  أظهرت  لقياس  الدراسة  عينة  على  طبيقها 

األكاديمي للطالب ووجود   املستوى  اإللكتروني وجدواه في رفع  التعلم  البحث نحو استخدام  اتجاهات بدرجة متوسطة لدى عينة  النتائج وجود 

األ  الثالث  الصفوف  لطالب  األكاديمي  املستوى  رفع  في  التقليدي  التعليم  استخدام  جدوى  نحو  منخفضة  بدرجة  املرحلة اتجاهات  من  ولى 

( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  أظهرت  كما  ومعلمي (  α≥0.05االبتدائية،  األمور  أولياء  اتجاهات  في 

وجود   وعدم  الجنس،  ملتغير  تعزى  بعد  عن  التعليم  استخدام  عند  األولى  الثالث  الداللة الصفوف  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات    فروق 

(0.05≤α) نسفي اتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم التقليدي تعزى ملتغير الج . 

األمور   أولياء  دور  وتعزيز  بعد  عن  التعليم  إستراتيجيات  تراعي  أنشطة  املدرسية  املناهج  بتضمين  الباحث  أوص ى  النتائج  هذه  ضوء  وفي 

 واملعلمين من خالل تأهيلهم وتدريبهم بشتى الوسائل للتعرف وممارسة هذا النوع من التعليم. 

 .االتجاهات ؛التعليم التقليدي  ؛التعليم عن بعد :الكلمات املفتاحية

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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 للطالب واملعلمين واملؤسسات التربوية،   كورونا،التي يعاني بها العالم جراء جائحة  في هذه املرحلة
 
هذه وتعد أصبحت استمرارية التعليم أكثر تحديا

يف معها،  حقيقية  تجربة  الجائحة  
ّ
التك  

 
واملعلمين و نحاول جميعا الطالب  بين  والتواصل  العمل  أساليب  لتعزيز  الجهود  الكثير من  تكريس  علينا فقط 

 (2020)فريق العمل،  بهدف استمرارية العملية التعليمية.

 :دراسةأهمية ال . 1.1

األكاد املستوى  السلبية على  آثارها  التعليم عن بعد، وعن  الرافضة لفكرة  التواصل االجتماعي  التعليقات على مواقع  أن مقدار  الباحث  يمي  يرى 

 إيصال املعلومة إلى األطفال في هذه املرحلة.للطالب، خاصة مرحلة الصفوف الثالث األولى، و صعوبة 

هذا ال سيما وأنها أهم مرحلة عمرية في حياة الطالب، فهي مرحلة تعلم األحرف و تركيب الكلمات وأساسيات العد وغيرها  ومن هنا ظهرت أهمية  

 تخدام التعليم عن بعد والتعليم التقليدي باألردن.البحث وهي " دراسة مقارنة التجاهات أولياء األمور و معلمي الصفوف الثالثة األولى نحو اس

 :  لدراسةهدف ا . 2.1

ا  الصفوف  التعليم عن بعد لطلبة  إلى  التقليدي  التعليم  االنتقال من  األمور واملعلمين نحو  أولياء  اتجاهات  إلى تعرف  الحالي  البحث  لثالث  يهدف 

 
 
 إيجابية أكثر على املستوى األكاديمي لهم.  األولى في األردن وأيهما يعكس أثارا

 مشكلة الدراسة و أسئلتها:  . 3.1

ب التعليم عن  استخدام  نحو  األولى  الثالثة  الصفوف  ومعلمي  األمور  أولياء  اتجاهات  ما  التالي:  السؤال  باإلجابة عن  الدراسة  عد تتلخص مشكلة 

 تآلية:والتعليم التقليدي باألردن؟ وتفرع عن هذا السؤال األسئلة ال

 ما اتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم عن بعد وقدرته على إيصال املعلومة للطالب؟  .1

 ما اتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم التقليدي وقدرته على إيصال املعلومة للطالب؟  .2

ذات   .3 توجد فروق  )هل  الداللة  إحصائية عند مستوى  استخدام α≤0.05داللة  نحو  األولى  الثالث  الصفوف  ومعلمي  األمور  أولياء  اتجاهات  في   )

 التعليم عن بعد تعزى ملتغير الجنس؟ 

األولى نحو استخدام ( في اتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالث  α≤0.05هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

  التعليم التقليدي تعزى ملتغير الجنس؟

 :مصطلحات الدراسة . 4.1

التقليدي • واملحتوى التعليم  املنهاج  تلقين  أساس ي على  بشكل  تعتمد  التي  القديمة  التقليدية  التعليمية  الوسائل  املعتمد على  األسلوب  ذلك  : هو 

مث القديمة  التعليمة  الوسائل  استخدام  يملك من  للطالب وكذلك  ما  املعلم على عرض  دور  يقتصر  األقالم حيث  السبورة،  املدرس ي،  الكتاب  ل 

ملتعلم  معلومات ومعرفة بصرف النظر عن املستوى العمري أو العقلي أو الكفاءة وهذا النوع من التعليم يرتكز على ثالث ركائز أساسية املعلم و ا 

 (2019واملعلومة. )سامي، إيمان، 

بعد • عن  استخدام  :  التعليم  على  أساس ي  بشكل  تعتمد  التي  التقليدية  وغير  الحديثة  التعليمة  الوسائل  في  عليه  املعتمد  األسلوب  ذلك  هو 

والتواصل االتصال  وتقنيات  أدوات  محوسب،  منهاج  اإلنترنت،  مثل  الحديثة  التعليمة  والوسائل  على   التكنولوجيا  أساس ي  بشكل  تعتمد  التي 

 دون اللجوء إلى النظام القديم مما يحفز الطالب على التفكير واإلبداع.  إلى الطالب بطريقة أسهل وأوضح وأبسط اإلنترنت بهدف إيصال املعلومات

بعد   عن التعليم  وسائل التعليم  عبر منصات استخدام عند واملعارضة املؤيدة  املدارس طلبة أمور  معلمي وأولياء وميول  أراء عن : عبارة االتجاهات •

 بإجابتهم  عليها املعلمون وأولياء أمور الطلبة يحصل التي بالدرجة الكلية االتجاهات وتقاس  عام بشكل التدريس قليدي فيواستخدام التعليم الت

 املقياس )االستبانة( الذي صممه الباحث لهذا الغرض.  فقرات عن

 :النظري   اإلطار  .2

 مقدمة:

تسعى كافة الدول إلى   متميز ولذلكضمان مستقبل للتقدم، و املجتمع فهو الحجر األساس ي أهمية كبيرة بالنسبة للفرد و  ن للتعليم أ فيه  ال شكمما 

 ( 2019)هاجر،  .املعلم والبيئة التعليمية الطريقة، التعليمي، املحتوى  ،الطالبعناصرها والتي تشتمل على  التعليمية، و االهتمام الشديد بالعملية 

   األردنالعالم و   يعانيه  وبسبب ما
 
التعليم    إلىل من التعليم التقليدي  املدارس والتحو   إغالق  إلىكورونا فقد اقتضت الحاجة    جائحةجراء    خصوصا

املعتمد على   بعد  اإلمكانوذل  الحديثةاالتصال    أدواتعن  للتخفيف قدر  االجتماعي    ك  التباعد  واملحافظة على  االكتظاظ  التخفيف من   أجلمن  من 

 . كورونا جائحةانتشار 
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 ن كل أزمة تحصل في أي مجتمع تكشف عن أمور سلبية وإيجابية، كما أنها توضح مدى االستعداد الحكومي واملجتمعي ملواجهة األزمة والحد من إ 

املجتمع على  العاملية    أثارها  األزمة  كشفت  فيروس  الناجمة  آليةالحولقد  انتشار  ملواجهة (كورونا)عن  واضحة  خطط  إلى  املجتمعات  حاجة  مدى  عن 

 (2020اإلبراهيم، عادل، املختلفة. )األزمات 

املجانية “درسك” وذلك من خالل بث   اإللكترونيةأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل منظومة “التعليم عن بعد” من خالل منصتها  عليه بناءو 

 كما بادرت العديد من املدارس الخاصة على تفعيل هذه 
 
 وتوفير املحتوى التعليمي  ستراتيجيةاإل املواد التعليمية تلفزيونيا

 
  إلكترونيا

 
 .للطالب أيضا

 :و التعليم التقليدي  الفرق بين التعليم عن بعد  . 1.2

 هذه الفروق: الجدول التالي حيث يوضح  عن بعد،العديد من الفروق بين التعليم التقليدي والتعلم  أظهرتالدراسات  أنيرى الباحث 

 والتعليم التقليدي عليم عن بعد ت الفروقات بين ال: (1)جدول 

 التعليم التقليدي  التعليم عن بعد  من حيث 

التكنولوجية في بعض   األدوات بعض  أوبواسطة الكتاب فقط  املختلفة  وأدوات التكنولوجيابواسطة صفحات الويب   التعليم   أسلوب

 األحيان 

  والوسائط املتعددة بين املتعلم على مدى التفاعلية  يقوم مدى التفاعلية 

 أيضا و بين املعلم و املتعلم 

 يكون بين املتعلم و الكتاب  واملتعلم واليسمح فقط بين املعلم  

  أجل  وإتالفها منإلى جمع جميع الكتب جدا ألنك بحاجة   ةصعب  تكون بعد النشر أيضا  – غير مكلفة –سهلة  التحديث إمكانية

 مكلفة جدا جدا  –التعديل 

افر /   وزمن محددبأماكن محددة متوفرة  زمان و  متوفرة بأي مكان   اإلتاحة التو

من حيث اإلرشاد والنصح وتقديم  يعتمد على املعلم  االعتمادية

  األدوات كبر بسبب استخدام  واملتعلم  بصورة أ  املشورة

 التكنولوجية في البحث عن املعلومة و استخدامها 

في   األساس ي فهو الناقل وامللقن وله الدور يعتمد على املعلم 

 املعلومة إيصال تبسيط و 

 وزمان  محدد بمكان –غير مرن  وزمان  غير محدد بمكان –مرن  نظام التعليم 

ه يحتاج إلى بنية تحتية وأجهزة   كبيرة آلية ميتطلب كلفة    املاليةالكلفة  ألنَّ

 ومعدات إلكترونية 

 كبيرة   آليةمال يتطلب إلى تكلفة 

أكثر جاذبية وإثارة الحتوائه على نصوص كتابية وصور   املحتوى التعليمي 

 ية ثابتة ومتحركة ومقاطع صوت

 بعض الصور  كتاب مطبوع به نصوص كتابية، و 

 تتم بطريقة بشرية بحتة    لكترونيآإتتم  التقييم  املتابعة و 

 الغش  والحد مناملباشرة من املعلم  سهله بسبب املراقبة صعبة بسبب الخوف من املمارسات الخاطئة كالغش  املصداقية 

 : التعليم التقليدي و   عن بعد وسلبيات التعليم إيجابيات  . 2.2

 :التقليدي سلبيات التعليم  و إيجابيات  •

 التقاء املعلم واملتعلم التعليم التقليدي هو إيجابيات  أبرز ن من إ 
 
تنفيذها في مختلف  كما يسهلبينهم، قوى وسيلة لالتصال تعد أ حيث  لوجهوجها

   ، وتمتاز األدبيةمالئمة لبعض املواد العلمية و   أكثرو املجتمع،  شريحة كبيرة من    تخدمو التعليمية،  البيئات  
 
 إيمان،  )سامي،   .املتدنية   آليةاملبالتكلفة    أيضا

2019 ) 

 أسلوب  واقتصارها علىللطالب    املعلومةإيصال    آليةملقن مما يعكس    إلىمشرف    وتحويله من غفال دور املعلم  إ من سلبيات التعليم التقليدي  و 

 إمكانية دم  لى جانب ذلك عبين الطالب وإ   الفرديةالفروق    مراعاة وعدم    للمعلومة  جانب العقلي للطالب في مقدار حفظه ال  واالعتماد علىالتلقين فقط  

التعليمي   املحتوى  ذلك    املترتبة  ليةاالع  لية اامل  للكلفة  باستمرارتحديث  منعلى  التعليم    والتقليل  كثافة  فرص  بسبب  داخل   أعدادالجيد  الطالب 

 .والقاعاتالصفوف 

 : التعليم عن بعدو سلبيات  إيجابيات •

الظروف  التعليم عن بعد    إيجابيات  أبرز ن من  إ  التعليمية في كل  العملية  التعلم وضمان استمرار  الطالب في  تعزيز مبدأ  و   ،األحوالو حماية حق 

و  الذاتي  للمعلومة    ليةافعالتعلم  الوصول  املعلم  ،  املعرفة من خالل سهولة  يحتاج  للجميع فال  الوقت  بشكل متكرر،    أعضاء  إلىتوفير  املحتوى  نفس 

في  و  التعليمي  إيصال  املرونة  إ املحتوى  الطالب    هليوالوصول  قبل  العمل،  من  امللقن  وان  ، (2020)فريق  املعلم من  دور  املوجه  إلىتقال  تعدد  و ،  املشرف 

الكتاب فقط اقتصارها على  املعرفة وعدم  أي وقت  و ،  مصادر  املعلم في  التواصل مع  أجوبة عنسهولة  التي يريد  أ هاوطرح األسئلة  نه يساعد على ، كما 

 ( 2019 إيمان، )سامي،  .األخطاءتوسيع نطاق التعليم واملساهمة في التقويم الفوري والتعرف على النتائج وتصحيح 

 إلىيؤدي  كما أنه  ،  ووسائل اتصال وتدريب  أجهزة معدات و   إلىتحتاج    ألنها خاصة في البداية    ليةاالع  ليةااملالتكلفة  :  التعليم عن بعد  ومن سلبيات 

 فصل الطالب  ويتم فيه  ،  نتيجة لعدم وجود تفاعل مباشر بين املعلم و املتعلم   األحيانامللل في بعض  
 
)فريق   زمالئهعلى    بسبب صعوبة تعرفه  اجتماعيا

تقييم  و   ،(2020العمل،   املصداقيةصعوبة  قلة  بسبب  وذلك  التشتيتو ،  الطالب  فرص  توفر  اإلنصافو   للعدالةافتقارها  و ،  زيادة  تفاوت    بسبب 

https://www.alanba.com.kw/tags/131384/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ar/
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على املشاركة الفاعلة   أولياء األمور دم مقدرة  ع و   ،عم للمشاركة عن بعدااملستوى التعليمي للوالدين الدو   لوجيا الالزمة والوقت والتحفيز للطالبالتكنو 

  أبنائهم في تعليم 
 
 ( 2019، إيمان )سامي، .املعلومةإيصال في  أسلوبو   ليةاعمهاره حيث يحتاج األولى الصفوف الثالث  مرحلةلطالب في ا  خصوصا

   السابقة:الدراسات  . 3.2

بالدراسة ومقارنتها  منها  لالستفادة  االطالع عليها  تم  والتي  الدراسة  والقريبة من موضوع  السابقة  الدراسات  العديد من  االطالع على    لية االح  بعد 

 في البيئة األردنية والعربية حيث تم تطبيق    حيث
 
  2020الدراسة عن بعد في عام  الحظ الباحث ندرة في الدراسات التي تبحث التعليم عن بعد خصوصا

 بسبب جائحة كورونا.وأصبح إ 
 
 لزاميا

جراء دراسة حول املمارسات التربوية للوالدين في التعليم عن بعد للمرحلة االبتدائية وعالقتها بكفاءة إدارة الوقت  بإ  (2021قامت ألفت األش ي ) •

سر سعودية ولديهم طفل أو طفلة  ( أب و أم من أ 500نة الدراسة من )يوقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي حيث تكونت ع  ،والجهد

%( من 74.2)  أنالدراسة    وأظهرت  ، ثالث ابتدائي ( بمحافظة جدة   -ابتدائي  ثاني  -ابتدائي  اختالف مستوياتهم الدراسية )أول باملرحلة االبتدائية ب

التعليم عن بعد   أنالعينة يرون    أفراد%( من  25.8بعد للمرحلة االبتدائية بينما )أفراد العينة يرون أن التعليم التقليدي افضل من التعليم عن  

العينة أن مسؤولية متابعة الطفل/ الطفلة أثناء التعليم عن   أفراد%( من  77.8)  أن  أظهرتكما  ،  افضل من التعليم التقليدي للمرحلة االبتدائية 

 )  أفرادينة يرون بأن املسؤولية تقع على عاتق )جميع  الع  أفراد%( من  12.6بعد تقع على عاتق األم ويليهم )
 
العينة   أفراد%( من  9.6األسرة( وأخيرا

)األب( تقع على عاتق  املسؤولية  بأن  النفس ي  أظهرتكما  ،  يرون  واالستعداد  )التهيئة  املختلفة  األبعاد  بين  طردية  ارتباطية   -النتائج وجود عالقة 

التعليم عن بعد التعليم   عالتواصل م  -تهيئة مكان  للوالدين في  التربوية  املمارسات  املختلفة وأظهرت عن بعد و   املدرسة( لقياس  اإلدارية  املراحل 

( بنسبة  النفس ي  االستعداد  و  التهيئة  كانت  بعد  عن  التعليم  في  للوالدين  التربوية  املمارسات  أكثر  أن  البحث  مع    ،%(35.1نتائج  التواصل  يليها 

( الثالثة بنسبة )%(  33.4املدرسة بنسبة  باملرتبة  التعليم عن بعد  تهيئة مكان  البحث  كما  .  %(31.5تأتي  نتائج  أكثر   أنوضحت  األم كان من  عمل 

  أفراد %( ويأتي عدد 73.8يليه املستوى التعليمي لألم بنسبة )  ،%(82.6العوامل املؤثرة على املمارسات التربوية للوالدين في التعليم عن بعد بنسبة )

بامل الثالثة بنسبة )األسرة  الرابعة بنسبة )64.3رتبة  باملرتبة  األم  التعليمي لألم    ،%(58.7%( ويأتي عمر  املستوى  أن  البحث عن  نتائج  كما كشفت 

الوقت والجهد بنسبة ) إدارة  املؤثرة على كفاءة  العوامل  أكثر  )  ،%(87.7كان من  األم بنسبة  التعليمي لألب  78يليه عمر  املستوى  يليه  بنسبة  %( 

(68.9 )% 
 
 %( . 61.2باملرتبة الرابعة عمل األم بنسبة ) وأخيرا

زيد ) • أبو  التعليم    (2021قامت وريدة  بها  التي   ودوره   اإللكترونيبعمل ورقة بحثية ناقشت  املعوقات واملشكالت  التعليمية وأهم  العملية  في دعم 

اإللكتروني و فيه  تواجهه حيث قامت بعرض عرفت   التعليم  اإللكتروني و   أهدافهمفهوم  التعليم  التوجه لسياسة  الدوافع ومسببات    أبرز و ماهية 

العزلة )مشكلة مشاعر  ومنها  اإللكتروني  التعليم  تواجه  التي  واملعوقات  اإللكتروني  ،املشاكل  التعليم  في قضية  االنضباط  مشكلة عدم   ،مشكلة 

مشكلة الجمود التي تفرضها لوائح    ،تدني مستوى معاهد التعليم اإللكتروني  ،حضور املدرس واملشاكل التقنية املتعلقة بقضية التعليم اإللكتروني

  األفرادها )أبرز اع سياسة و توجه التعليم اإللكتروني وكان من  تبكما حددت الفئات الذين يقومون با  ،بعض الجامعات حول التعليم اإللكتروني(

من يعاني من مشاكل وقضايا أسرية تمنعه من الحضور    ،الفصول التعليمية التقليدية  إلىمرض يمنعهم من الحضور    أوالذين يعانون من إعاقة  

التقليدية التعليمية  والبعد  ،للفصول  السفر  مشاكل  من  يعاني  الحرم  من  مكان  لديه  ،الجامعي   عن  للتوجه    من  شخصية  سياسة   الليدوافع 

اإللكتروني بالعمل    ،التعليم  يرغب  شأ  ،الدراسة(  فترة   أثناءمن  التي من  الحلول  بعض  تواجه تطبيق سياسة  كما عرضت  التي  املعوقات  نها صد 

عقد ورش و دورات تدريبية توضح    ،كثر من قبلأ إيجابية إبداعيةالتعليم اإللكتروني وتتمثل ب )العمل على نشر ثقافة التعليم اإللكتروني بطريقة 

االستفادة من خبرات الدول    ، تحسين وتطوير البيئة التحتية الالزمة لتطبيق سياسة التعلم اإللكتروني  ،برامج التعليم اإللكتروني وتقنياته  ةماهي

 .نجاحها و اتباعها( أسبابالخارجية في التعليم اإللكتروني والبحث عن 

ا   إستراتيجيةجراء دراسة حول استخدام  بإ   (2019قامت املجالي ) • دمج لدى معلمي املرحلة األساسية في لواء وادي السير واختالفها تبع 
ُ
التعلم امل

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد املنهج الوصفي، وتكونت عينة  ة املشرفة )مدارس حكومية، مدارس خاصة(.ملتغيري النوع االجتماعي  والسلط

( من  السير،350دراستها  وادي  لواء  في  الُعليا  األساسية  املرحلة  معلمي  من   
 
ومعلمة ا  معلم  استخدام   (  درجة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد 

النوع االجتماعي    إستراتيجية املرحلة األساسية، جاء بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير  دمج لدى معلمي 
ُ
امل التعلم 

ُيعزى  إحصائية  داللة  ذي  أثر  الخاصة، ووجود  املدارس  لصالح  ،مدارس خاصة(،  )مدارس حكومية  املشرفة  السلطة  وملتغير  املعلمات،  لصالح 

  .وع االجتماعي  والسلطة املشرفةللتفاعل بين الن

)   أظهرتو  • الشيماء  طالب    ( 2018الحيحي،  لدى  املتعددة  الذكاءات  تنمية  في  اإلنجليزية  اللغة  مادة  تدريس  في  اإللكتروني  التعلم  استخدام  أثر 

العاصمة/عمان، في محافظة  األساس ي  الخامس  ملالئم  الصف  القصدية  بالطريقة  كانت  التي  دراستها  الدراسة منوتكونت عينة  أهداف   (46)  ة 

 طالب
 
  ( 25من طالب الصف الخامس األساس ي في محافظة العاصمة، ووزعت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية إلى مجموعة تجريبية مكونة من )  ا

 طالب
 
 طالب  (21)  ، وضابطة مكونة من ا

 
وأظهرت النتائج    ، استخدمت الباحثة وطورت مقياس تقدير الذكاءات النمائية املتعددة لألطفال )ميداس(ا
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بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة على مقياس تقدير الذكاءات النمائية املتعددة    (α≤0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى )وجود فرو 

 .التي درست باستخدام التعلم اإللكتروني لصالح املجموعة التجريبية،

التعلم املدمج، ملعرفة تصورات كل من املعلم استخدام  تعرف إمكانات ومعوقات  إلى    هدف  في دراسته  (Martinsen , 2017)   مارتينسين  أنونجد   •

 املنهج املختلط في جمع وتحليل البيانات الكمية   إستراتيجية. وتم استخدام  أسترالياواملتعلم للتعلم املدمج في صفين من صفوف العلوم الثانوية في 

ا وطا52عينة الدراسة من )  وتكونت  والنوعية،   هم نتائج أ%( منهم من الذكور. وأظهرت  65و)  %( من أفراد العينة من اإلناث،35لبة، وكان )( طالب 

 الدراسة أن التعلم املدمج كان له تأثير إيجابي على تحصيل الطالب. 

دمج على التحصيل    قد أجريا دراسة بهدف التحقق من  (Ceylan & Kesici, 2017بينما سيالن وكاسيتش ي )  •
ُ
  ، واستخدموااألكاديميأثر التعلم امل

 53االختبار التحصيلي هو أداة الدراسة، و تكونت عينة دراستهم من)  في دراستهم املنهج شبه التجريبي، وكان
 
، موزعين ما بين املجموعتين ( متعلما

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق   املدرسة املتوسطة في تركيافي  2015/2014 الدراس يالضابطة والتجريبية من الصف السادس األساس ي للعام  

 للمتعلمين لصالح املجموعة التجريبية التي درست من خالل بيئة التعلم املدمج.  األكاديميذات داللة إحصائية في التحصيل 

التعليم املتمازج في مديرية   إلى  قاما بدراسة هدفت  (AL-Hadhoud & AL-Hattami  ,  2017الهدهود والحطامي )  أنحين    في • تعرف واقع تنفيذ 

امليدان املنهج املسحي الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع  ،  تربية عمان الخامسة والصعوبات التي تعوق عملية تنفيذه في  وتم استخدام 

العربية والرياضيات والعلوم، والبا الخامسة لتخصص معلم الصف واللغة  ا، في حين اشتملت  1188لغ عددهم )املعلمين في تربية عمان  ( معلم 

( الدراسة على   110عينة 
 
اختيارهم عشوائيا تم  ومعلمات  تربية  ،  ( معلمين  في مديرية  املتمازج  التعليم  تنفيذ  واقع  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد 

(، وذلك يعود إلى وجود عوائق متعددة مثل تدني جاهزية  0.37معياري=    وانحراف،    3.56عمان الخامسة جاء بدرجة متوسطة )متوسط حسابي= 

 ، يليها ازدحام الغرف الصفية باملتعلمين.اإلنترنتشبكة 

التي   • دراسته  في  مرشود  )   أجراهابينما  الغوث   إلى  هدف   ( 2016عام  وكالة  مدارس  في  املدمج  التعلم  تطبيق  صعوبات  شمال    تعرف  في  الدولية 

 83نظر املديرين، حيث تكون مجتمع الدراسة من ) فلسطين من وجهة
 
ومديرة، وتم اعتبار مجتمع الدراسة هو نفسه العينة، وتم استخدام  (مديرا

أظهرت عدم وجود  واالستبانة كأداة بحث. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الصعوبة الكلية على جميع املجاالت )متوسطة( كما    املنهج الوصفي، 

ا ملتغير الجنس، واملؤهل العلمي باستثناء مجالي )مدير املدرسة،  والبنية التحتية( ولصالح الفئة الثانية )أكثر من بكالوريوس(، وال توجد    فروق تبع 

 سنوات(.  10-5انية )من ا ملتغير سنوات الخبرة اإلدارية باستثناء مجالي)مدير املدرسة، والبنية التحتية( ولصالح الفئة الثفروق تبع  

ستراتيجيتي التعلم املدمج والتعلم املعكوس في تحصيل طلبة الصف السابع في مادة أثر إ استقصت في دراستها    (2016الشكعة )  أنوكذلك نجد   •

بالطريقة   احتفاظهم بالتعلم مقارنة  اختبار تحصيلي،    االعتيادية واستخدمتالعلوم ومقدار  التجريبي، وقامت بإعداد  تكونت عينة و املنهج شبه 

ا، تم توزيعهم على مجموعة ضابطة  133الدراسة من ) ومجموعتين تجريبيتين. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ( طالب 

ب تعلمت  التي  املجموعة  ولصالح  التجريبيتين  املجموعتين  لصالح  التحصيلي  االختبار  في  الطالب  درجات  املدمج    إستراتيجيةمتوسطات  التعلم 

 التعلم املعكوس. إستراتيجيةمقارنة باملجموعة التي تعلمت ب

املشاريع اإللكترونية في تنمية مهارة تصميم املواقع في    إستراتيجيةدراسة هدفت إلى قياس مدى تأثير توظيف    ( 2016جرى النحال وعقل ) ا أكم •

املنهج الباحث  واستخدم  كما    غزة،  الوصفي،  واملنهج  )التجريبي  على  الدراسة  عينة  واشتملت  للدراسة،  أداة  االستبانة  الباحثان  ( 21استخدم 

 العينة التجريبية كانت لديهم القدرة أعلى تصميم املواقع وعمل قائمة بمها ارت التصميم.  أفرادوأظهرت النتائج أن  طالبة،

جرى دراسة هدفت التعرف إلى واقع استخدام التعليم املدمج في تدريس العلوم الطبيعية في املرحلة الثانوية من وجهة أ فقد    (2015الفهيد )  أما •

الدراسة من )نظر   وتكونت عينة  القصيم،  بمنطقة  العلوم  ومعلمي  واالستبانة 200مشرفي  الوصفي  املنهج  استخدام  تم  ومعلم، حيث  ( مشرف 

وأظهرت   بحث،  أفرادكأداة  موافقة  ارتفاع  التعلم   النتائج  استخدام  أهمية  محور  في  أفرا   العينة  موافقة  جاءت  بينما  بصورة املدمج،  العينة  د 

 .ر درجة استخدامهمتوسطة في محو 

أثر  إلى    (Cracraft  ,  2015كراكرفت )هدفت دراسة  كذلك  و  • املتعلمين وتعّرف  املئوية لدرجات تقييم  النسب  املدمج في زيادة  التعلم  تأثير  تعرف 

وتكون  تجريبي واالختبار كأداة بحث،  الشبه  عتيادي، حيث تم استخدام املنهج  التعلم املدمج في زيادة معدالت نجاح املتعلمين مقارنة بالتعليم اال 

طلبة    مجتمع الواليات    الصفالدراسة من  في  في مدينة ميدويست  ابتدائية  في مدرسة  األمريكيةالخامس  الدراسة املتحدة  تكونت عينة  ، حيث 

و)57من) املدمج،  التعلم  في صف  ا  طالب  في صف  62(  ا  طالب  لتحصيل (  جوهرية  فروق  وجود  عدم  الدراسة  نتائج  وأظهرت  االعتيادي،  التعليم 

 املتعلمين في الصف املدمج مقارنة بالصف التقليدي. 
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 : الدراسة إجراءاتو  منهجية .3

الوصفي   املنهج  الباحث على  الدراسة و   ملالئمتهاعتمد  البيانات عن طريق عينة ومن  حيث إ   أدواتهاملجتمع  يهتم بجمع  البيانات نه  ثم تنظيم هذه 

 
 
ويتناول هذا املنهج تلخيص البيانات وتحليلها عن طريق مقاييس النزعة ،  ثم عرضها في جداول تكرارية أو رسوم بيانية أو أشكال هندسية  ،ووصفها كميا

 املركزية ومقاييس التشتت وّيعد املنهج الوصفي ملخص
 
 جيد  ا

 
 ( 2014 ،ين الكاف)ز  .ملجموعة كبيرة من املعلومات والبيانات ا

التحليالت   يستخدم  لإلجابة عن    اإلحصائيةوسوف  واملنهجية  الدراسة  لهذه  اتبعها   اإلجراءاتالدراسة وفرضياتها وتوضيح    أسئلةاملناسبة  التي 

 . ليةاالحالباحث في تنفيذ الدراسة 

 الدراسة:  مجتمع  . 1.3

أمور الطلبة أولياء  من  مدارس مديريات التربية والتعليم في العاصمة عمان و   األولى فيمجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات الصفوف الثالثة    تكون 

 والتعليم في العاصمة عمان.  مديريات التربيةعلى اختالف طبقاتهم االجتماعية ومستواهم التعليمي في مدارس 

   :عينة الدراسة . 2.3

في مدارس العاصمة عمان وتم اختيارهم بالطريقة   األولى  مر طالب في مرحلة الصفوف الثالث  معلمة وولي أ معلم و   392تكونت عينة الدراسة من  

كما يوضح    )الجنس(  ولياء األمور عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغرافية للمعلمين )الجنس( واملتغيرات الديموغرافية أل   أفرادالعشوائية وتم توزيع  

 (3(،)2)التاليان الجدوالن 

 أولياء األمور عينة الدراسة حسب املعلمين و  أفرادتوزيع : (2)جدول 

 املئوية  النسبة العينة أفراد  الفئة

 % 40.1 157 املعلمين

 % 59.9 235 أولياء األمور 

 
افية للمعلمين  أفرادتوزيع : (3)جدول   عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغر

 النسبة املئوية  العدد  الفئات  املتغير 

 

 الجنس 

 % 41.4 65 ذكر

 % 58.6 92 أنثى 

 % 100 157 املجموع 

  58.6)  فقد كانت  اإلناث نسبة    أما  %(   41.4عينة الدراسة حسب متغيراتها الديموغرافية، حيث كانت نسبة الذكور)  أفراد( توزع  3لجدول )ا يوضح  

 )% 

افية أل  أفرادتوزيع : (4)جدول   ولياء األمور عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغر

 النسبة املئوية  العدد  الفئات  املتغير 

 

 الجنس 

 % 39.6 93 ذكر

 % 60.4 142 أنثى 

 % 100 235 املجموع 

  اإلناثنسبة    أما  %(،   39.6حسب متغيراتها الديموغرافية، حيث كانت نسبة الذكور)من أولياء األمور  عينة الدراسة    أفراد( توزع  4لجدول )ا   يبين

 . %( 60.4فكانت )

 :الدراسة  أداة. 3.3

ببناء  واختبار فرضياتهاالدراسة    أسئلةعن    لإلجابة الباحث  األمور أل   والثانية  للمعلمين    هماأولاستبانتين    قام  اتجاهات  وذلك    ولياء  أولياء ملعرفة 

الثالثة    األمور  الصفوف  نحوومعلمي  التقليدي   األولى  والتعليم  بعد  عن  التعليم  في    ألغراضالستخدامها    استخدام  الثالث  مرحلة  الدراسة  الصفوف 

بر  ك( إلعطاء مجال أ5 - 1قيمه بين )وتم توزيع استجابات أفراد عينة الدراسة على االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماس ي التدريجي حيث تراوحت   األولى.

ار وذلك لتحديد درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات أداة الدراسة، وتحويلها إلى بيانات كمية يمكن  ألفراد العينة في عملية االختي

 قياسها 
 
 )كبيرة جد :حيث حددت خمس مستويات كبدائل على النحو التالي  إحصائيا

 
 قليلة جد ،(4قليلة ) ،(3متوسطة ) ،(2كبيرة ) ،(1) ا

 
كونت  تو ، ( (5) ا

 ( يوضح ذلك.5والجدول ) ( 23فقد تكونت أيضا من ) أولياء األمور بالنسبة الستبانة  أما( 34من ) املعلمات/استبانة املعلمين

 

 

 



  مروان العوايشة                                                        استخدام التعليم عن بعد والتعليم التقليدي باألردناتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالث األولى نحو   

 572-558، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 564 

 

 توزيع فقرات االستبانة على مجاالتها: (5جدول )

 إلى استبانة موجهه  عدد الفقرات  مجاالت االستبانة 

افية   املعلمين  1 املعلومات الديموغر
 أولياء األمور  1

 املعلمين  6 التدريبية  التكنولوجية و  االحتياجات 
 أولياء األمور  6

 املعلمين  15 ما يتعلق بالتعليم عن بعد 

 أولياء األمور  6

 املعلمين  8 ما يتعلق بالتعليم التقليدي 

 أولياء األمور  5

 صدق الدراسة:  . 4.3

 الظاهري:الصدق  •

التحقق من   التربية والتكنولوجيا وعددهم )تم  املحكمين من ذوي االختصاص في مجال  ( محكمين ألبداء  7االستبانة  بعرضها على مجموعة من 

وتم التعديل بناء على مالحظات املحكمين واعتمد املقياس بصورته    أولياء األمور مالحظاتهم حول الصياغة اللغوية ومناسبة فقرات املقياس للمعلمين و 

 . النهائية

 الصدق البنائي: •

البنائي   الصدق  بلغت  تطبيق االستبانة على  تم  لحساب  األمور    10  معلمين و  10عينة استطالعية  أولياء  بيرسون وتم  من  ارتباط  حساب معامل 

 .  يوضح ذلك( 7الجدول )و  (6)والجدول   آليةا بالبعد الذي تنتمي ( والذي يظهر قدرة كل فقرة من فقرات الدراسة ومدى ارتباطهRويرمز له )

 بيرسون بين فقرات استبانة املعلمين/املعلمات قيمة معامل االرتباط : (6)جدول 

 معامل االرتباط  الفقرة معامل االرتباط  الفقرة   معامل االرتباط  الفقرة

 **716. 21س  **703. 11س  **799. 1س 

 **789. 22س  **712. 12س  **792. 2س 

 **823. 23س  **777. 13س  **777. 3س 

 **818. 24س  **779. 14س  **789. 4س 

 **797. 25س  **717. 15س  **767. 5س 

 **804. 26س  **737. 16س  **840. 6س 

 **824. 27س  **750. 17س  **700. 7س 

 **793. 28س  **790. 18س  **760. 8س 

 **864. 29س  **692. 19س  **679. 9س 

  **673. 20س  **704. 10س 

**Correlation is significant at the 0.01 level 

( الجدول  املعلمين حيث    ( 6يوضح  استبانة  لها في  الكلي  االرتباط  الفقرات و معامل  االتجاه نحو  تمثل محور      6  س   إلى  1  الفقرات من س   ن إ قيم 

محور    .  26س    إلى  22  سأما األسئلة من  التعليم عن بعد،  االتجاه نحو  تمثل محور    21  س  إلى    7  االحتياجات التكنولوجية و التدريبية ، ومن ستوفر  

 االتجاه نحو التعليم التقليدي. 

ارتباط )ملقيمة    دنىأ كانت  و  للفقرة س    (0.673**عامل  تنتمي ملحور   20وكانت   التعليم عن بعد  االتجاه نحو  والتي 
 
عند    ، وجميعها دالة إحصائيا

 بر الفقرات صادقة بنائيتتع وعليه 0.01مستوى 
 
 . ا

 أولياء األمور قيمة معامل االرتباط بيرسون بين فقرات استبانة : (7جدول )

 

 

  

 معامل االرتباط  الفقرة معامل االرتباط  الفقرة

 0.796** 10س  0.886** 1س 

 0.765** 11س  0.860** 2س 

 0.815** 12س  0.881** 3س 

 0.855** 13س  0.906** 4س 

 0.898** 14س  0.916** 5س 

 0.933** 15س  0.920** 6س 

 0.812** 16س  0.702** 7س 

 0.909** 17س  0.871** 8س 

  0.895** 9س 

**Correlation is significant at the 0.01 level 
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االتجاه نحو  تمثل محور    6  س  إلى  1  الفقرات من س  نإ حيث    أولياء األمور ( قيم الفقرات ومعامل االرتباط الكلي لها في استبانة  7يوضح الجدول )

التقليدي التعليم  االتجاه نحو  يتمثل محور    بينماالتعليم عن بعد،    االتجاه نحو  تمثل محور   12  س   إلى  7  االحتياجات التكنولوجية والتدريبية، ومن س 

 .  17س   إلى 13  ب س

 التعليم عن بعد    االتجاه نحو  والتي تنتمي ملحور   7( وكانت للفقرة س  0.702**عامل ارتباط )ملقل قيمة  أ و 
 
 وعليه  0.01عند    وجميعها دالة إحصائيا

 بر الفقرات صادقة بنائيتتع
 
 .ا

 ثبات الدراسة:  . 5.3

  بلغخارج عينة الدراسة حيث    أولياء األمور ( من  10( من املعلمين و)10استطالعية مكونة من )للتحقق من ثبات االستبانة تم تطبيقها على عينة  

أ  املقياس )كرونباخ  ثبات  املعلمين واملعلماتمعامل  استبانة  األمور في استبانة  و  ،0.93  لفا( في  االستبانة وصالحيتها   0.95  أولياء  ثبات  وهذا مؤشر على 

 .للتطبيق

 الدراسة:  متغيرات . 6.3

  :على النحو التالي   آليةالحالدراسة  متغيرتم تحديد 

 . املتغير املستقل: الجنس •

 العينة نحو جدوى التعلم التقليدي والتعلم عن بعد للصفوف الثالثة األولى من املرحلة االبتدائية.املتغير التابع : اتجاه  •

 اإلحصائية:املعالجة  . 7.3

 ( إلجراء املعالجة اإلحصائية املناسبة:SPSSالحاسوب اإلحصائي )اعتمدت الدراسة على برنامج 

 . عينة الدراسة على فقرات االستبانة أفراداملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب للتعرف على درجة استجابة  •

 . التعليم عن بعد نحو جدوى للتعرف على داللة الفروق في متغير )الجنس(  (t-testاختبار ) •

 . التعليم التقليدي  نحو (على داللة الفروق في متغير )الجنس للتعرف (t-test)اختبار  •

 . معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق االستبانتين •

 .لفا للتحقق من ثبات االستبانتينمعامل كرونباخ أ  •

 ( Subedi,2016)  :ليةاالتعينة الدراسة على كل فقرة من فقرات الدراسة تم استخدام املعادلة  أفراددرجات موافقة  لتحديد •

 

 1.33=   1-5          =األدنى الحد  –الحد األعلى  طول الفئة =                 

 3                            عدد املستويات                                                    

ودرجة    املتوسط،ستوى  تمثل امل  ( 3.66  –  2.34درجة املوافقة الثانية )نخفض و املستوى  وتمثل امل  ( 2.33  –  1)األولى  تصبح درجة املوافقة    هوعلي

 مرتفع  ( املستوى 5 - 3.67املوافقة الثالثة )

 إجراءات الدراسة: . 8.3

 ذات الصلة.  وتوصيات املؤتمراتاملقاالت املوثقة  السابقة و  األبحاثوالدراسات و االطالع على املراجع  •

 والخروج باستبانة نهائية وبدرجة موافقة كبيرة. بعض الدراسات ثم عرضها على مجموعة محكمين  إلىبالرجوع  تطوير االستبانتين •

 لكترونياالستبانتين إ   إعداد •
 
بروتوكوالت التباعد و  كوروناة  النتائج وتحليلها وذلك بسبب جائح  وجمع  إيصالهاباالعتماد على نماذج جوجل لسهولة    ا

 االجتماعي. 

او   (WhatsAppنشر االستبانة عبر تطبيق ) • التواصل  الثالث   هاتفيا( والتواصل   Facebook)  الجتماعيمواقع  الصفوف  مع مجموعة من معلمي 

 . الطلبة أمور أولياء في العاصمة عمان و  األولى 

البيانات   •  تحليل 
 
البيانات  حيث    إحصائيا املحللتم جمع  إ   اإلحصائي وتزويد   لكترونيباستجابات االستبانتين 

 
ومن ثم تفريغها في جداول وتحليلها    ا

 
 
 .إحصائيا

 .ومناقشتهاعرض النتائج  •

 . من نتائج هليإ املقترحة حسب ما يتم التوصل التوصيات و تقديم  •

 



  مروان العوايشة                                                        استخدام التعليم عن بعد والتعليم التقليدي باألردناتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالث األولى نحو   

 572-558، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 566 

 

 نتائج الدراسة:  .4

اتجاهات أولياء األمور ومعلمي الصفوف الثالثة األولى نحو استخدام التعليم عن إلى معرفة  يتناول هذا الجزء عرض لنتائج الدراسة التي هدفت  

 وفق بعد والتعليم التقليدي باألردن
 
 تي: على السؤال اآل  اإلجابة ملتغير الجنس، وذلك من خالل  ا

بالسؤال    . 1.4 املتعلقة  إيصال   األول: النتائج  على  وقدرته  بعد  عن  التعليم  استخدام  نحو  األولى  الثالث  الصفوف  ومعلمي  األمور  أولياء  اتجاهات  ما 

 املعلومة للطالب؟ 

 املعلمين:من وجهه نظر  •

تم   السؤال  الجانب  لإلجابة على هذا  وفق هذا  االستبانة  ملجاالت  املوافقة  ودرجة  والرتب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  احتساب 

 : يوضح ذلكالتالي ( 8والجدول )

افقة ملجاالت االستبانة(: 8جدول ) افات املعيارية والرتب ودرجة املو  من وجهة نظر  املعلمين املتوسطات الحسابية واالنحر

الوسط   الفقرة رقم الفقرة 

 الحسابي

  االنحراف 

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

 الرتبة

 14 متوسطة  1.128 2.83 التعليم عن بعد  إستراتيجيات  أتفهم 7س  

 13 متوسطة  1.044 2.87 التعليم عن بعد  إستراتيجيات على تفعيل  أقدر 8س  

الدخول واستخدام املواقع الخاصة بالتعليم    آلية على    تدربت  9س  

 عن بعد

 15 متوسطة  1.057 2.74

املتعددة  أقدر  10س   الوسائط  من  املناسب  النوع  اختيار  على 

 للتعليم عن بعد 

 12 متوسطة  1.051 2.87

التعليمية    أدوات   أوظف  11س   العملية  في  بعد  عن  التعليم 

 )الوسائط و الوسائل التكنولوجية( 

 10 متوسطة  1.070 2.94

في    اإللكترونيةاملصادر    أوظف  12س   الطلبة  ملساعدة  املناسبة 

 التعليمية للتعليم عن بعد  األهداف تحقيق 

 8 متوسطة  1.145 3.06

 4 متوسطة  1.099 3.26 املعلومة للطالب   يساعد التعليم عن بعد في إيصال 13س  

التعليم    أوراق  إعداد  أستطيع  14س   استخدام  عند  للطالب  عمل 

 عن بعد

 11 متوسطة  1.168 2.88

 3 متوسطة  1.120 3.28 للطلبة في التعليم عن بعد  األكاديمي املستوى قياس  يمكنني  15س  

الغياب    إدارة  أستطيع  16س   مشكلة  مع  والتعامل  الدرس  وقت 

و  امللل  الجانب  ومشكلة  على  التركيز  يرافق  الذي  الضجر 

 التعليم عن بعد  عند استخدام  النظري 

 6 متوسطة  1.222 3.14

زيادة  إستراتيجيات   تسهم 17س   في  بعد  الطلبة    التعليم عن  مقدرة 

زياده    / التعليم  نحو  /الدافعية  )االنضباط  تحقيق  على 

 الفهم( 

 2 متوسطة  1.110 3.29

في    أستطيع  18س   الحديثة  التقنيات  )السجالت    إعداداستخدام 

 الطلبة و تحصيلهم الدراس ي(   أداءالصفية / تقيم 

 9 متوسطة  1.139 3.06

بعد    استخدام  19س   عن    األكاديمي  املستوى   رفع   يسهم التعليم 

 للطلبة

 1 متوسطة  1.241 3.57

التعاون  20س   األمور مع    يتم  يخص    أولياء  الطلبة    أبنائهم بما 

املاد اقص ى درجات االستفادة من  املعطاة  لتحقيق  العلمية  ة 

املستوى   ورفع  لهم  للطلبة  استخدام  الدراس ي  التعليم    عند 

 عن بعد

 7 متوسطة  1.289 3.11

تقديم 21س   مباشر    يتم  بشكل  راجعة  استخدام تغذية    عند 

 التعليم عن بعد 

 5 متوسطة  1.236 3.17

  متوسطة  0.828 3.07 املؤشر العام 

للطالب جاء بدرجة   األكاديميفي رفع املستوى اتجاهات معلمي الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم عن بعد وجدواه  أن( 8يبين الجدول )

 انحراف( و 3.07)املتوسط الحسابي  بلغ    متوسطة حيث
 
 معياري  ا

 
، مما يدل على عدم وجود قناعة تامة لدى  متوسطةوافقة  امل  درجةوكانت  (  0.828)بلغ    ا

ذلك   وقد يرجع  السنية،  املرحلة  التعليم مع هذه  النوع من  استخدام هذا  في  املناسب  املعلمين  التدريب  تلقيهم  النوع من  إلى عدم  استخدام هذا  على 

تأهيل أولياء األمور ملساعدة أبنائهم لتلقي هذا النوع من    التعليم وعدم قناعتهم بإمكانية استخدامه من قبل الطالب في املرحلة العمرية الصغيرة، وعدم

"  و (  19)  الفقرة   جاءت   وقد  التعليم، املستوى  التي تنص على  التعليم عن بعد يسهم رفع  األولى   "    للطلبة   األكاديمياستخدام  بمتوسط حسابي  باملرتبة 

تسهم إستراتيجيات التعليم عن بعد   ( والتي تنص على "17وجاء باملرتبة الثانية الفقرة )  ،( وبدرجة موافقة متوسطة1.241)    معياري    انحرافب( و 3.57)

درجة موافقة ( و 1.110( وانحراف معياري )3.29" بمتوسط حسابي )في زيادة مقدرة الطلبة على تحقيق )االنضباط/الدافعية نحو التعليم/ زياده الفهم( 

بمتوسط حسابي   "الدخول واستخدام املواقع الخاصة بالتعليم عن بعد    آليةتدربت على  والتي تنص على "    (9الفقرة )  األخيرة وجاء باملرتبة    متوسطة،
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، وهذا الترتيب يؤكد على أن املعلمين لديهم اتجاه إيجابي نحو التعليم عند بعد ملا يرون فيه ( وبدرجة موافقة متوسطة1.057انحراف معياري )ب( و 2.74)

 من إمكانيات 
 
  ولكنهم لم يتلقوا تدريبا

 
 على استخدامه.  مناسبا

 :من وجهة نظر أولياء األمور  •

جدوى   نحو  األمور  أولياء  اتجاهات  بعد  ملعرفة  عن  املوافقة التعليم  ودرجة  والرتب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  احتساب  تم 

 . يوضح ذلكالتالي ( 9ملجاالت االستبانة وفق هذا الجانب و الجدول )

افقة ملجاالت االستبانة(: 9جدول ) افات املعيارية والرتب ودرجة املو  من وجهة نظر  أولياء األمور  املتوسطات الحسابية واالنحر
الوسط   الفقرة رقم الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

 الرتبة

على 7س   بواقع  امل استخدام  و   الدخول   تدربت  التعليم  الخاصة 

 عن بعد

 6 ة متوسط 1.174 2.85

 3 ة متوسط 1.092 3.63 وصول املعلومة للطالب   يسهم التعليم عن بعد في 8س  

في 9س   بعد  عن  التعليم  املستوى    يساهم    األكاديمي تحسين 

 للطلبة  

 4 ة متوسط 1.165 3.57

بعد    يسهم 10س   زيادة التعليم عن  تحقيق    في  الطلبة على  مقدرة 

 نحو التعليم / زياده الفهم (   )االنضباط /الدافعية 

 2 ة مرتفع 1.045 3.93

األمور   يستطيع 11س   لتحقيق    أبنائهممساعدة    أولياء  الطلبة 

  املعطاة للطلبة قص ى درجات االستفادة من املادة العلمية  أ

 بعد التعليم عن عند استخدام لهم  األكاديمي رفع املستوى و 

 5 ة متوسط 1.143 3.35

  للطلبة  األكاديمي رفع املستوى التعليم عن بعد في  استخدام 12س  

 يرضيني 

 1 ة مرتفع 1.114 4.08

  ة متوسط 0.905 3.57 املؤشر العام 

(  3.57) الجزءاملتوسط الحسابي لهذا جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ اتجاهات أولياء األمور نحو استخدام التعليم عن بعد  أن( 9يبين الجدول )

( معياري  بانحراف  و 0.905و  موافقة  (  باملرتبة    متوسطة.درجة  )  األولىوجاء  "  12الفقرة  على  تنص  التي  املستوى (  رفع  في  بعد  عن  التعليم  استخدام 

للطلب )4.08" بمتوسط حسابي )ة يرضيني  األكاديمي  أولياء    مرتفعة( وبدرجة موافقة  1.114( وانحراف معياري  إيجابي لدى  اتجاه  مما يدل على وجود 

يسهم   ( والتي تنص على "10وجاء باملرتبة الثانية الفقرة )،  األمور نحو استخدام التعليم عن بعد واعتقادهم أنه يرفع من املستوى األكاديمي لدى األبناء

الفهم(   زياده  التعليم/  نحو  )االنضباط/الدافعية  تحقيق  على  الطلبة  مقدرة  زيادة  في  بعد  عن  )التعليم  حسابي  بمتوسط  معياري  3.93"  وانحراف   )

الدخول  ( والتي تنص على "  7الفقرة )  األخيرة ، وجاء باملرتبة  ، وهذا يؤكد النتيجة األولىمرتفعة( وبدرجة موافقة  1.045) واستخدام املواقع  تدربت على 

، ويرجع ذلك إلى عدم تلقيهم التدريب املناسب  ( وبدرجة موافقة متوسطة1.174( وانحراف معياري )2.85"متوسط حسابي )  الخاصة بالتعليم عن بعد

مستعدة لها وأنها اضطرت  الستخدام هذا النوع من التعليم، ويرجع هذا من وجهة نظر الباحث إلى أن جائحة كورونا لم تكن األنظمة التعليمية في األردن 

واجهة هذه األزمة ووضع تدريب أولياء األمور في الحسبان وخاصة إلى استخدام هذا النوع من التعليم دون سابق إنذار وعليها وضع خطة إستراتيجية مل

 أولياء أمور طالب الصفوف الثالث األولى.

ومعلمي الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم التقليدي وقدرته على إيصال    ما اتجاهات أولياء األمور : الثانيالنتائج املتعلقة بالسؤال  . 2.4

  املعلومة للطالب؟

 :من وجهه نظر املعلمين •

الحسابية    عنلإلجابة   املتوسطات  احتساب  تم  السؤال  املعياريةهذا  املوافقة  واالنحرافات  ودرجة  الجانب    والرتب  هذا  وفق  االستبانة  ملجاالت 

 : يوضح ذلكالتالي ( 10) والجدول 
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افات املعيارية والرتب ودرجة املوافقة ملجاالت االستبانة(: 10جدول )  من وجهة نظر  املعلمين املتوسطات الحسابية واالنحر
الوسط   الفقرة رقم الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

 الرتبة

التعليم    آليةعند استخدام    بسهولة   املعلومة للطالب  تصل  22س  

 التقليدي

 7 منخفضة  1.032 2.21

التعليم    أوراق  إعداد  ستطيعأ 23س   استخدام  للطالب عن  عمل 

 التقليدي

 5 منخفضة  0.997 2.22

استخدام  للطلبة    األكاديمياملستوى  قياس    يمكنني 24س   عند 

 التعليم التقليدي  آلية

 2 منخفضة  1.256 2.29

وقت الدرس / التعامل مع مشكلة الغياب /  إدارة) أقدر على 25س  

التركيز   يرافق  الذي  الضجر(  و  امللل  مشكلة  مش  التعامل 

 التعليم التقليدي   آلية عند استخدام على الجانب النظري 

 4 منخفضة  1.046 2.24

زيادةالتعليم التقليدي    يسهم 26س   تحقيق    في  الطلبة على  قدرة 

 )االنضباط / الدافعية للتعليم / زيادة الفهم(  

 6 منخفضة  1.064 2.22

في    استخدام يسهم   27س   التقليدي  املستوى التعليم    رفع 

 للطلبة  األكاديمي

 8 منخفضة  1.083 2.18

التقليدي   28س   التعليم  مع  يسهل  األمور التعاون    فيما   أولياء 

قص ى درجات االستفادة من املادة  لتحقيق أ  م أبناءهيخص  

 لهم    األكاديميو رفع املستوى العلمية املعطاة للطلبة 

 1 منخفضة  1.061 2.31

مباشر  تقدم   29س   راجعة بشكل  التعليم  تغذية  استخدام   عند 

 التقليدي

 3 منخفضة  1.099 2.26

  منخفضة 0.879 2.24 املؤشر العام 

  األولى الفقرة وجاء باملرتبة    منخفضة.( وبدرجة موافقة  0.879( وبانحراف معياري )2.24املتوسط الحسابي لهذا املحور بلغ )  أن (  10يبين الجدول )

يسهل التعليم التقليدي التعاون مع أولياء األمور فيما يخص أبناءهم لتحقيق أقص ى درجات االستفادة من املادة العلمية املعطاة ( التي تنص على "  28)

مما يوحي بوجود قناعة لدى أولياء   منخفضة( وبدرجة موافقة  1.061( وانحراف معياري )2.31" بمتوسط حسابي )  األكاديمي لهم بة ورفع املستوى  للطل

استخدام آلية يمكنني قياس املستوى األكاديمي للطلبة عند    ( والتي تنص على "24وجاء باملرتبة الثانية الفقرة )  ،بعدم جدول التعليم التقليدي األمور  

التقليدي  )  التعليم  بمتوسط حسابي   "2.29( وانحراف معياري  وبدرجة موافقة  1.256(  املعلمين    منخفضة(  اعتقاد لدى  يؤكد على وجود  بعدم  وهذا 

يسهم استخدام ( والتي تنص على " 27الفقرة ) األخيرة ، وجاء باملرتبة في قياس املستوى األكاديمي للطالب واالختبارات الورقية االعتيادية األساليبكفاءة 

، وهذه النتيجة تؤكد منخفضة( وبدرجة موافقة 1.083( وانحراف معياري )2.18" بمتوسط حسابي )التعليم التقليدي في رفع املستوى األكاديمي للطلبة 

في رفع املستوى األكاديمي للطالب وبذلك فإن اتجاهات املعلمين   قناعة معلمي الصفوف الثالثة األولى باملرحلة االبتدائية بعدم جدوى التعليم التقليدي 

 عامة نحو استخدام التعليم التقليدي منخفضة وأنهم ال يقتنعون بجدواه وخاصة في ظل الظروف الحالية وتطورات العصر الذي نعيش فيه. 

 :أولياء األمور من وجهه نظر  •

الجانب    عنلإلجابة   هذا  وفق  االستبانة  ملجاالت  املوافقة  ودرجة  والرتب  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  احتساب  تم  السؤال  هذا 

 . يوضح ذلكالتالي ( 11والجدول )

افات املعيارية والرتب ودرجة املوافقة ملجاالت االستبانة(: 11جدول )  من وجهة نظر  أولياء األمور  املتوسطات الحسابية واالنحر
الوسط   الفقرة رقم الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

 الرتبة

تصل املعلومة للطالب بسهولة عند استخدام آلية التعليم   13س  

 التقليدي

 3 منخفضة  1.097 2.17

املستوى   14س   رفع  في  التقليدي  التعليم  استخدام  يسهم 

 للطلبة األكاديمي 

 2 منخفضة  1.094 2.23

تحقيق   15س   الطلبة على  زيادة قدرة  في  التقليدي  التعليم  يسهم 

 )االنضباط / الدافعية للتعليم / زيادة الفهم( 

 5 منخفضة  1.117 2.07

األمور   يستطيع  16س   لتحقيق    أبنائهممساعدة    أولياء  الطلبة 

العلمية   املادة  االستفادة من  ورفع      املعطاةاقص ى درجات 

استخدام    األكاديمي املستوى   عند  التعليم    آليةلهم 

 التقليدي

 1 منخفضة  1.096 2.30

املستوى    استخدام  17س   رفع  في  التقليدي    األكاديميالتعليم 

 يرضيني  للطلبة

 4 منخفضة  1.200 2.14

  منخفضة 0.989 2.18 املؤشر العام 
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الفقرة  األولى . وجاء باملرتبة منخفضة( وبدرجة موافقة 0.989( وبانحراف معياري )2.18املتوسط الحسابي لهذا املحور بلغ ) أن( 11يبين الجدول )

العلمية املعطاة  ورفع املستوى األكاديمي يستطيع أولياء األمور مساعدة أبنائهم الطلبة لتحقيق اقص ى درجات االستفادة من املادة  ( التي تنص على "16)

وجاء باملرتبة الثانية الفقرة    ،منخفضة( وبدرجة موافقة  1.096( و انحراف معياري )2.30" بمتوسط حسابي )  لهم عند استخدام آلية التعليم التقليدي 

(14" على  تنص  والتي  للطلبة    (  األكاديمي  املستوى  رفع  في  التقليدي  التعليم  استخدام  )يسهم  حسابي  بمتوسط   "2.23( معياري  وانحراف   )1.094 )

)  األخيرة ، وجاء باملرتبة  منخفضةوبدرجة موافقة   "    ( 15الفقرة  الطلبة على تحقيق )االنضباط/ والتي تنص على  التقليدي في زيادة قدرة  التعليم  يسهم 

للتع الفهم(الدافعية  زيادة  )  "ليم/  )2.07بمتوسط حسابي  وانحراف معياري  و بدرجة موافقة  1.117(  في منخفضة(  كبير  توافق  النتائج  وتؤكد هذه   ،

 نحو استخدام التعليم التقليدي وجدواه في رفع املستوى األكاديمي للطالب. الرؤية بين املعلمين وأولياء األمور 

الثالث:    . 3.4 بالسؤال  املتعلقة  )النتائج  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ومعلمي  α≤0.05هل  األمور  أولياء  اتجاهات  في   )

 الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم عن بعد تعزى ملتغير الجنس؟ 

باستخراج املتوسط الحسابي  حيث قام الباحث  لقياس الفروق بين متوسطين حسابيات  (  T-Testاختبار )استخدام  لإلجابة على هذا السؤال تم  

بيان  إلجابات املعلمين وثم املقارنة فيما بينها للتوصل لاملعياري    االنحرافو ابي  سوثم استخراج املتوسط الح  أولياء األمور إلجابات  و االنحراف املعياري  

 .يوضح ذلكالتالي ( 12والجدول ) طات الحسابية بين املتوس  اإلحصائيةالفروق 

 الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية (: 12جدول )

مستوى   قيمة ت  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد  النوع  التصنيف 

 الداللة 

  0.82 3.06 65 ذكور  املعلمين

0.988 

0.336 

 0.73 3.08 92 إناث 

 0.453 0.888 0.9 3.5 93 ذكور  أولياء األمور 

  0.87 3.62 142 إناث 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين وأولياء األمور نحو استخدام التعليم عن بعد وجدواه في رفع  (  12يتضح من الجدول )

 اتجاهات عينة الدراسة ب، وأن جنس املعلمين وأولياء األمور ال يؤثر في  املستوى األكاديمي لدى الطال 

في اتجاهات أولياء األمور ومعلمي  α≤0.05هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع:    .4.4  )

  الصفوف الثالث األولى نحو استخدام التعليم التقليدي تعزى ملتغير الجنس؟

الفروق   املعيارية ملجاالت االستبانة ولبيان  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  السؤال تم احتساب  املتوسطات    اإلحصائيةلإلجابة على هذا  بين 

 يوضح ذلك.التالي ( 13( والجدول )T-Testالحسابية تم استخدام اختبار )

 املتوسطات الحسابية ( لبيان الفروق اإلحصائية بين T-Test(: اختبار )13جدول )

مستوى   قيمة ت  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي العدد  النوع  التصنيف 

 الداللة 

 0.44 0.77 0.63 2.2 65 ذكور  املعلمين

 0.65 2.28 92 إناث 

 0.52 0.75 0.6 2.19 93 ذكور  أولياء األمور 

  0.61 2.17 142 إناث 

وجدواه نحو استخدام التعليم التقليدي  ء في اتجاهاتهم ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين وأولياعدم وجود فروق ( 13يتضح من الجدول )

 في رفع املستوى األكاديمي للطالب وأن جنس أفراد العينة ال أثر له في اتجاهاتهم. 

ملستوى التعليمي واالقتصادي لديه،  لنفس الظروف وتشابه ا ويعزو الباحث ذلك إلى التشابه بين املعلمين واملعلمات واألباء واألمهات في تعرضهم  

 التعليم عن بعد  أسلوب أنكما 
 
  يعد موضوعا

 
  أولياء األمور عند املعلمين و  جديدا

 
 . لم يسبق ممارسته سابقا

الدراسة أهمية خاصة تختلف  التعليم التقليدي مما جعل لهذه  سابقة جمعت بين التعليم عن بعد و دراسات    -في حدود علمه-لم يجد الباحث  و 

 . التعليم التقليدي باستخدام التعليم عن بعد و  عن غيرها من الدراسات املتعلقة

 التوصيات:  . 5.4

 :باآلتييوص ي الباحث  الدراسة،ليها في ضوء النتائج التي توصلت إ 

 التدريسية. التعليم عن بعد في العملية  إستراتيجياتاستخدام تشجيع املعلمين على التعرف و  •

 . لتنمية هذا الجانب لديهم األحيانالطالب في معظم عن بعد املعتمدة على املعلمين و  التعليم  إستراتيجياتتراعي  أنشطةتضمين املناهج الدراسية  •
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التعليم عن بعد  بين التعليم التقليدي من جانب و نها و بيالدمج    إستراتيجياتادة التعليمية املراد تدريسها وطرق و مواد دراسية تربط بين امل  إدخال •

 .أخرمن جانب 

 .لذلك زمةال الوتوفير الوسائل  أكثرالتعليم عن بعد  إستراتيجياتتدريب كادر املعلمين على استخدام الكفاءات و  إيجاد •

 . للتعليم  اإللكترونيةنها رفع قدرتهم على استخدام الوسائل املهارات الالزمة التي من شأ وإكسابهم  أولياء األمور تعزيز دور  •

 مباشرة. بصورة  أولياء األمور  إلى بعد تكون موجهةورش عمل وفيديوهات توعوية تبرز أهمية التعليم عن  إجراء •

 املراجع:

 :
ً
 العربية:املراجع أوال

 https://www.almrsal.com/post/444782 مقال منشور، الرابط .والتعلم عن بعدكورونا  . (2020اإلبراهيم، عادل ) .1

  –(. املمارسات التربوية للوالدين في التعليم عن بعد للمرحلة االبتدائية وعالقتها بكفاءة إدارة الوقت و الجهد 2021األش ي، ألفت بنت عبدالعزيز ) .2

 (.19) :املجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعيةدراسة ميدانية على عينة من األسر السعودية بمحافظة جدة. 

لكتروني في تنمية الذكاءات املتعددة ملادة اللغة اإلنجليزية لدى طالب الصف الخامس األساس ي  أثر استخدام التعلم اإل  . (2018الحيحي، الشيماء ) .3

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن. .بالعاصمة /عمان

. املؤتمر العلمي الثالث ت و املشكالت التي تواجههالتعليم اإللكتروني ودورة في دعم العملية التعليمية وأهم املعوقا(.  2021أبو زيد، وريدة محمد ) .4

 جامعة الزاوية.  ،لكلية التربية العجيالت

 ، مكتبة القانون واالقتصاد  ، 1ط  . SPSS  تطبيق العمليات اإلحصائية في البحوث العلمية مع استخدام برنامج.  (2014عبد هللا عمر )  ،زين الكاف .5

 الرياض: اململكة العربية السعودية.

 مقال منشور، الرابط .الفرق بين التعليم التقليدي والتعليم الحديث .(2019سامي، إيمان ) .6
https://www.almrsal.com/post/841632#%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D
9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB 

فارس .7 هناء مصطفى  العلوم  (.  2016)  الشكعة،  مادة  في  السابع  الصف  متعلمين  تحصيل  في  املعكوس  والتعلم  املدمج  التعلم  استراتيجيتي  أثر 

 األوسط، عمان، األردن.)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق  ومقدار احتفاظهم بالتعلم.

عد في مواجهة أزمة كورونا .(2020فريق عمل ) .8  مقال منشور، الرابط .التعليم عن بُ
https://ar.zenit.org/2020/03/26/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d9%8f%d8%b9%d8%af-
%d9%81%d9%8a-
%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/  

تركي  .9 بن  بن فيصل  تركي  نظر مشرفي (.  2015)  الفهيد،  الثانوية من وجهة  املرحلة  في  الطبيعية  العلوم  تدريس  في  املدمج  التعليم  استخدام  واقع 

 أم القرى، مكة املكرمة، السعودية. منشورة(، جامعة)رسالة ماجستير غير  .ومعلمي العلوم بمنطقة القصيم 

 منشور، الرابط مقال  .العوامل املؤثرة في التحصيل الدراس ي .(2016كامل، هبه ) .10
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D
8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B
3%D9%8A 

11. ( وفاء  استخدام    .(2019املجالي،  السير  إستراتيجيةدرجة  وادي  لواء  في  األساسية  املرحلة  معلمي  لدى  املدمج  غير   .التعلم  ماجستير  )رسالة 

 منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

. مجلة  (. صعوبات تطبيق التعلم املدمج في مدارس وكالة الغوث الدولية في شمال فلسطين من وجهات نظر املديرين2016مرشود، جمال محمد ) .12

 .96-77 :(1) 11: جامعة الخليل للبحوث

.  املشاريع اإللكترونية في تنمية مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية  إستراتيجيةأثر توظيف    . (2016النحال، عادل ناظر  وعقل، مجدي سعيد ) .13

 . جامعة األقص ى، غزة ،)رسالة ماجستير غير منشورة( 

  https://www.turkpress.co/node/70457  مقال منشور، الرابط .كوروناالتعليم عن بعد في زمن  . (2020نصار، جمال ) .14

 https://www.almrsal.com/post/444782 الرابط منشور،مقال  .التعليميةما هي عناصر العملية  .(2019) هاجر، .15

 :
ً
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1. AL-Hadhoud, N.A., & AL-Hattami, A.AL. (2017). Blended Learning and the Obstacles to its Implementation. International 
journal of Pedagogical Innovations, 5(1): 72-89. https://doi.org/10.12785/ijpi/050106 
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https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.turkpress.co/node/70457
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Abstract: This study aimed to reveal the attitudes of parents and teachers of the first three grades towards the use of 
distance education and traditional education in Jordan. The study sample consisted (157) male and female teachers, 
(235) parents of students and parents towards the feasibility of distance education and traditional education. After 
adjusting and applying them to the study sample, the results showed that there are moderate-level trends in the 
research sample towards the use of e-learning and its feasibility in raising the academic level of students.  There are 
low-level trends towards the feasibility of using traditional education in raising the academic level of class students. 
The results also showed that there were no statistically significant differences at the significance level (α≤0.05) in the 
attitudes of parents and teachers of the first three grades when using distance education due to the gender variable, 
and there were no statistically significant differences at the significance level (α≤0.05) in the attitudes of parents and 
teachers of the first three grades towards the use of traditional education due to the gender variable. 
The researcher recommended that school curricula include activities that take into account distance education 
strategies and enhance the role of parents and teachers through rehabilitating and training them in various ways to 
identify and practice this type of education. 
Keywords: Distance education; Traditional education; Attitudes. 
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 :املقدمة .1

 
 
اللغة  ت اطلقوا عليها عد  ، حيث 

ً
العرب جميعا لغة  هي  الشريف،  النبوي  والحديث  الكريم،  القرآن  لغة  إنها  املشهورة،  الحية  اللغات  من  العربية 

و  العلم  لغة  إنها  إذ  والتعبير،  والتفاهم  والتفكير  بينهم،  فيما  والتواصل  االتصال  عملية  في  واستخدموها  الصوتي،  الرمزي  النظام   
ً
املعرفة، قديما  لغة 

فاللغة العربية لم تعد مجموعة من  ،  وكانت لغة األدب والفن، وانتشرت لتصبح لغة قومية للكثير من الشعوب التي تختلف وتتباين في أصلها ونشأتها

، والتعبير وبها يستطيع أن ينمى شخصيته ،بل أصبحت أداة للتعبير عما يفكر به  ،األصوات والنغمات يعبر بها كل إنسان عن غرضه، وما يجول بخاطره 

 عن مشاعره، وأحاسيسه، وبها يستطيع أن يكتسب املعارف، والخبرات، واالتجاهات، والقيم، وأنماط السلوك املختلفة. 

 
 في الجامعة األردنية  2021/  2020أجريت هذه الدراسة بدعم من جامعة آل البيت خالل إجازة التفرغ العلمي املمنوحة للباحث خالل العام الدراس ي   *
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 :امللخص

العليا في   املرحلة األساسية  في  العربية  اللغة  امتالك معلمي  الكشف عن درجة  راسة  ِّ
الد  الغربية هدفت  الشمالية  البادية  مديرية تربية 

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  الوصفي.  املنهج  الدراسة  استخدمت  لها،  وممارستهم  األدبي  التذوق  اختيارهم 90ملهارات  تم  ومعلمة   
ً
معلما  )

( فقرة، موزعة على أربعة  21وثباتها وتكونت من )بالطريقة العشوائية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة بعد التأكد من صدقها 

بية ملهارات  مجاالت. وقد أظهرت النتائج أن درجة امتالك معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية الغر 

%(، في حين  72ونسبة مئوية )  (3.6سابي لدرجة االمتالك )حيث بلغ املتوسط الح  وممارستهم لها كانت متوسطة على األداة ككل  التذوق األدبي

( املمارسة  لدرجة  الحسابي  املتوسط  )3.58بلغ  وبنسبة  متوسطات  71.6(  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  وأظهرت   .)%

العلي األساسية  املرحلة  في  العربية  اللغة  امتالك معلمي  درجة  في  الدراسة  أفراد عينة  الجنس تقديرات  ملتغيرات  تعزى  األدبي  التذوق  ملهارات  ا 

درجة  في  الدراسة  أفراد عينة  تقديرات  بين متوسطات  إحصائية  داللة  ذات  األداة ككل. كذلك عدم وجود فروق  في  والخبرة  العلمي  واملؤهل 

الجنس واملؤهل العلمي والخبرة في األداة ككل. وقد ممارسة معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية العليا ملهارات التذوق األدبي تعزى ملتغيرات  

( بين درجة امتالك معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية 0.84وجدت عالقة ارتباطيه إيجابية )طردية( بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون )

لها. وفي ضوء النتائج توص ي الدراسة: تدريب املعلمين على أهم   العليا في مديرية تربية البادية الشمالية الغربية ملهارات التذوق األدبي وممارستهم 

 استراتيجيات، وطرق تنمية مهارات التذوق األدبي، من خالل عقد الدورات، وورش العمل التدريبية أثناء الخدمة. 

 معلمي اللغة العربية. ؛مهارات التذوق األدبي ؛درجة املمارسة ؛: درجة االمتالكالكلمات املفتاحية

mailto:adeebhamadnah@yahoo.com
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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عد األدب أحد الفروع املهمة من فروع اللغة العربية، وتتضح أهمية دراسة األدب في أنه  ف   ه يبعث في النفس السرور واالرتياح؛ ملا تحتوين جميل وي 

مالقط األدبية  الشعرن  ع  وم  جيد  و لالب  م الحك  نوالنثر،  املثيرة الخيال  يغة،  واملتعة  اإلنسانالفضفاض،  تكوين شخصية  في  األدب  ساهم  وي  وفهمه   ،، 

ًما في ركب الحياة ،  وعامله املحيط به  ،لذاته د 
 
الفنون الجميلة األدب من    ، كما أنوكأنه عصا سحرية تمتد ملحاولة التغيير والتجديد والتطوير والساعي ق

ه يؤثر في الوجدان بقدر ما فيه من جمال التصوير، وحسن التعبير، وروعة الخيال، فالقارئ   يشعر بلذة التي تعبر عن مشاعر النفس اإلنسانية، إذ إن 

، أو يرى صو 
ً
 موسيقيا

ً
 أو قصة جديدة، كتلك اللذة التي يشعر بها حين يسمع لحنا

ً
آل   ؛  2013زقوت،  )    .رة جميلةمع النص سواء كان قصيدة أو مقاال

 (2014عبدالباري، ؛ 2015تميم، 

وتقديره، ولألدب دور كبير في تنمية التذوق األدبي لدى الطلبة بمراحل التعليم العام، في  دراكهم لنواحي الجمال، ولهذا فإن تذوق النص األدبي  

 عن أنه  
ً
الحصيلة النهائية لدراسة البالغة والنقد، وثمرة من ثمرات التعرف على أساليبها هو الحصيلة أو الهدف األسمى من تدريس مادة األدب، فضال

 بالطبع وممارستها ممارسة فعلية سليمة، ويعني التذوق في أرقى مستوى له قدرة الفرد على إدراك ما في  النص األدبي من ضعف وقوة، وقبح وجمال م
ً
بنيا

 ( 2001)طعيمة، ومناع،  .يستمتع  أو ينفر منه على مقومات البالغة والنقد األدبي، مما يجعله

أو    كان 
ً
املتلقي قارئا يثير شعور  الذي  النثر  أو  الشعر  الجيد من  الكالم   " بأنه:  األدبي بمفهوم األدب، وعرف  التذوق  ارتبط مفهوم    وقد 

ً
مستمعا

).  (441،  2013البكر،  ) الركابي  بأنه(  183:  2005ويعرف  األدبي  بين    : "التذوق  اإلنشائي، واملفاضلة  بها تقدير األدب  التي يستطاع  املوهوبة  امللكة  تلك 

الفنية الحاسة  تلك  أو  األدبي، وعرض مزاياه وعيوبه  شواهده ونصوصه،  العمل  بها في تقويم  يهتدي  بينما  "التي  (  145:  2017يعرف حبوش ومقابلة )، 

األدبي للنص  وتفسير  تحليل  " عملية  بأنه:  األدبي  واملعايشة التذوق  الشخصيات  تقمص  وذلك من خالل  الرداءة؛  أو  بالجودة  األحكام عليه  ؛ إلصدار 

وبالنظر إلى هذه التعريفات يمكن القول أن التذوق األدبي سلوك يعبر به القارئ أو السامع عن استيعابه  الحقيقية لألحداث املوجودة في العمل األدبي  ".

ومشاركته لألديب في عواطفه، وتأثره بالصورة الجمالية التي يحتويها النص، وإحساسه بالواقع املوسيقي لأللفاظ    للفكرة التي يرمي إليها النص األدبي،

 والتراكيب، واالستمتاع بالتعبيرات اإلبداعية، وقدرته على التمييز بين الجيد والرديء في النصوص األدبية. 

( أهمية  2014ويشير عبدالباري  األدبي  للتذوق  بأن  للمبدع وللمتلقي على حد سواء(  بالنسبة  أول   ،كبرى  أنه  للمبدع في  بالنسبة  أهميته  وتكمن 

أبدعه خياله ملا  املتأمل  ليتأملها   ،متذوق لعمله عندما يقف من نفسه موقف  املقالة يعود  أو  القصة  أو  القصيدة  ينتج  أن  ، وما حققه من روائع فبعد 

يتذوقها عندما  أكبر  بنشوة  أهميت  ،ويشعر  وانفعاالتهأما  القارئ  عاطفة  تستثير  األدبية  النصوص  تذوق  أن  في  فتتضح  للمتلقي  بالنسبة  فيجعله    ،ه 

كما أن تذوق العمل األدبي يمكنه من الوقوف   ،ويتفاءل لتفاؤله  ،فيفرح لفرح األديب ويحزن لحزنه  ،يتفاعل مع الجو النفس ي املسيطر في العمل األدبي

 تحمل في طياتها خبرات األديب واتجاهاته وثقافته ونظرته تجاه الكون والحياة واإلنسان. على ما في العمل األدبي من أفكار

( إلى أن التذوق األدبي يستند إلى خبرة تذوقية تكاملية تتكامل بين عدة جوانب تشكل شخصية  2016( وعبد الباري )2010ويشير كل من العمدة )

 ب اآلتية: والنظر فيه من الجوان املتلقي، بهدف تحليل النص

: يقصد به قدرة املتلقي على فهم واستيعاب النص األدبي من الناحية الفكرية، وذلك باستخراج األفكار الواردة فيه، وفهم دالالت الجانب العقلي •

أن  هذا   الدراسات على  العديد من  الفنية. وتؤكد  املنتجات  التقويمية على  التذوق  املعاني، والقدرة على إصدار األحكام  أكثر جوانب  الجانب من 

ا من  الذي يحظى باهتمام املعلمين أثناء تدريسهم، ويتضح ذلك في االمتحانات؛ حيث يركز املعلم على الحفظ واالستظهار للنصوص األدبية وما به

 مرادفات، ومظاهر للجمال، وأفكار دون أن يعيش الطالب في جو النص ويشغل به وجدانه. 

، والتأثر بالعاطفة حاسيس الكاتب، وقدرته على أن يستشف الحالة النفسية التي يعبر عنها في فهمهأل صد به تمثل القارئ  ويق  الجانب الوجداني: •

والحالة النفسية املسيطرة عليه، فيفرح لفرحه، ويبكي لحزنه، ويهتم لهمه، ويسعد لسعادته، ويتضمن هذا الجانب خصال الشخصية والدوافع  

ن ما يعرف باسم الشخصية، وهذه الشخصية هي ما تميز كل شخص عن غيره  والقيم واالتجاهات وامل يول التي يتمتع بها، وكل هذه املتغيرات تكو 

 من الناس.

الجمالي • بين هذه  الجانب  فيما  والتداخالت  العالقات  وإدراك  النص،  أجزاء  أثر كل جزئية من  إدراك  أي  األدبي،  النص  به تذوق شكل  ويقصد   :

 ملا يتركه العمل األدبي من تأثيرات وجدانية وعاطفية، ودرجة انفعاله وتجاوبه  األجزاء، ويختلف ت
ً
ذوق الجانب الجمالي للنص من متلٍق آلخر نظرا

 مع النص. 

: للتنشئة دور كبير في تزويد املتذوق بأساليب سلوكية تجعله يفضل نماذج من األدب ويعارض أخرى، فاملتذوق ال يتذوق النص  الجانب االجتماعي •

ت بحظ تلقيه له فقط، وإنما في ضوء ما أرسته أياٍد كثيرة ساهمت في تكوين هذا الذوق، مثل: التنشئة االجتماعية والتربية الثقافية التي ساهمب

 وافر في تكوين الشخصية. 

عية(؛ بحيث ال يمكن الفصل بين  أن  التذوق األدبي عملية تتكامل وتتوازن فيها الجوانب )العقلية والوجدانية والجمالية واالجتماللباحث  يتضح  

أو إلغاء دور أحدها؛ فحتى يستطيع املتلقي تذوق النص األدبي ال بد من الوقوف على األفكار واملعاني والصور الفنية والح الجوانب،  الة النفسية هذه 

 .لألديب
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ة في األلفاظ ل، واملتمثهالخصائص الفنية والجمالية املميزة لمن  مجموعة    ن ( إلى أن العمل األدبي مكون م2014وفي ذات السياق يشير الخيري )

واألفكار   األسلوب املوحية،  الصادقة،    العميقة،  الجياشة  والعاطفة  فيوالخيال  املؤثر،  توافرت  إذا  والتي  الساحر،  فإنهالشجي  باملتعه،  تدفع  إلى لمين  ا 

ب  هوتذوق  هلامليل  و   هءتا قر  على  .هواالستمتاع  يؤكد  الباحث  تذوق    وهنا  املعلم  على  التي  األدبية،  النصوص  تذوق  عناصر  أهم  من  العناصر  هذه  أن 

للعال وادراك  للمعاني،  وفهم  األدبية،  للنصوص  أعمق  تصور  إلى  للوصول  املراحل؛  في مختلف  الطلبة  لدى  في ضوئها، وتنميتها  األدبية  قات، النصوص 

 وألوان الجمال. 

التذوق   تفسير عملية  حاولت  التي  النظريات  ظهرت مجموعة من  أو  األدبي  ولهذا  املبدع كمتذوق،  جانب  بو   قارئ سواء من  األدبي  صفة  العمل 

 ( 2016)عبد الباري،  :الحلقة املتممة لدورة هذا العمل، ومن هذه النظريات ما يلي

أنه    :اإللهاميالتفسير  نظرية   • األدبي على  العمل  إبداع  القفسر  للمبدع  أو حتى توجيهه، ومن ثم فقد  على    درة عمل ليس  أو ضبطه،  التحكم فيه 

   تياراتبرزت  
ً
التعقيد، وليست  غاية في  من مبدأ مؤداه أن عملية اإلبداع بصفة عامة، واإلبداع األدبي بصفة خاصة    تناهض هذا الفكر وانطالقا

 
ً
 غف عمال

ً
 كما تصوره األقدمون.  ال

التحليل   • اإلبداعية    النفس ي:نظرية  األعمال  أن  إلثبات  النظرية  لذا سعت هذه  للفنان،  الشخصية  الخبرات  اإلبداع من صميم  فسرت حقيقة 

 .ليست سوى تنفيس أو تسامي لرغبات مكبوتة

السلوكية • السلوك   :النظرية  النظرية  في  السيكولوجي  املجرب  إن  ، حيث 
ً
 فسيولوجيا

ً
تفسيرا والتذوقي  اإلبداعي  السلوك  بالسلوك فسرت  يهتم  ية 

 م
ً
أن تحقق قدرا ن الظاهر، وليس باآللية الداخلية للسلوك، حيث نظرت إلى السلوك الخارجي بين كل من املبدع واملتلقي، وحاولت قدر جهدها 

 الضبط التحكم في املثير )العمل األدبي(، وكيف تحدث االستجابة حول هذا العمل أو ذاك. 

أهم املهارات اللغوية التي ينبغي على املتعلمين اكتسابها خاصة في املرحلة األساسية العليا؛ ألنها تعد حجر األساس  وتعد مهارات التذوق األدبي من 

الجما نواحي  إدراك  ويتمكن من  وعاطفته،  وتراكيبه،  النص، وصوره،  أفكار  الوقوف على  املتعلم  يستطيع  األدبية، فمن خاللها  النصوص  فهم  في  في  ل 

 (2018)زقوت، . سب القدرة على التحليل والتذوق والتمييز واملفاضلة، واحتذاء األسلوب األدبي الراقي في التعبيرالنص األدبي، ويكت

 بما يلي: مهارات التذوق األدبي  ( 2006مدكور )وقد حدد 

األدبي • النص  فهم   :تفسير  على  املتعلم  قدرة  خالل    وهي  من  املتضمنة،  األفكار  وفهم  النص  معان ا العبار   استحضارمعاني  على  تشمل  التي  ت 

النص النص  متشابهة ملعاني  الواردة في  الرموز  إبر   املسموع، وقدرته على تحديد داللة  أفكارا املسموع مع  للنص من  املشكلة  املختلفة  العناصر    ز 

درب ي  أن  املعلم  ومهمة  وأساليب،  وألفاظ  بيانية  باملنا  وأخيلة وصور  املهارة  الغامضاملتعلمين على هذه  والحوار حول  واألفكار    قشة  املعاني  من 

 الواردة في النص. 

في النص: • االتجاهات واالنفعاالت والعواطف  وتعني قدرة   الكشف عن الحركة النفسية  الكشف عن  النفسية لألديب، والقدرة على   املتعلم في 

بهاا استخر  يصف  التي  الصفات  في    ج  تظهر  التي  الشخصيات  من  غيره  أو  نفسه  الظروف    النصاألديب  معايشة  املتعلم  على  وبذلك  املسموع؛ 

 أحاطت باألديب وأثرت فيه.  واألحداث التي

في النص:  • الجمالية من شخص آلخر نظر   يختلف   اإلحساس بالجوانب الجمالية  بالجوانب    اإلحساس والتذوق 
ً
تأثير  ا األدبي من  العمل  يتركه  ملا 

نفس في  وعاطفي  ع  وجداني  الجانب  هذا  ففي  املحسناتاملتلقي،  يستخرج  أن  املتعلم  وتحديد    لى  نفسه،  على  وأهميتها  أثرها  بيان  مع  البديعية 

 الجمال في النص املسموع. مواطن

األديب، أو لعمل آخر ألديب آخر   ء مفاضلة بين عمل وعمل آخر لنفسا تحليله للنصوص بإجر  حيث يقوم املتعلم في أثناء تحليل مضمون النص: •

 أدبًيا وافًيا. إظهار عناصر الصوت والحركة واللون الواردة في النص، في نفس املوضوع، مع
ً

 والوقوف على الصور الفنية وتحليلها تحليال

 قدرة األديب في إظهار تجربته.  ي فيها، وبيان مواطن التأثر والتأثير، والحكم علىأ ويبدي الر  وهي األحكام التي يصدرها املتلقي، تقويم النص: •

التي   العوامل  بين  ومن  الفردية  للفروق  مراعاة  دون  واالستظهار  الحفظ  على  تعتمد  التي  التدريس  طرائق  استخدام  النصوص؛  تذوق  تعيق 

تتضمنه ما  على  والتركيز  إطار    املتعلمين،  النصوص ضمن  معالجة  تجري  حيث  األدبي؛  التذوق  بمهارات  العناية  دون  ومعلومات  معان  من  النصوص 

(؛ لذلك ال   2013الجمالي الذي تضفيه املحسنات البديعية، مما أدى إلى الضعف في مهارات التذوق األدبي )البكر،    ضيق، دون التعرض إلظهار الجانب

املهار  تنمية هذه  أن يكون هناك نماذج تدريس مخصصة من أجل  تنفيذ هذه   (. Emmert,1994)ت بشكل حقيقيا بد  القادر على  العربية  اللغة  ومعلم 

لم طرف رئيس في هذا التواصل، وضعفه اللغوي عامل مؤ   ثر في نجاح النماذج التدريسية لكن بحاجة إلى امتالك مهارات التذوق األدبي وممارستها، فاملع 

لذا   أو فشلها،  التعليمية  للتعرف على    جاءتالعملية  الحالية  امتالك معالدراسة  العربية  درجة  اللغة  تربية لمي  في مديرية  العليا  األساسية  املرحلة  في 

 . البادية الشمالية الغربية ملهارات التذوق األدبي وممارستهم لها
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 :الدراسات السابقة . 1.1

 :ومنها ،حظيت مهارات التذوق األدبي باهتمام الدراسات والبحوث التربوية

)  ةـدراس • وعتوم  العربية    (2019الشهري  اللغة  معلمي  لدى  األدبي  التذوق  ومهارات  االنفعالي  الذكاء  بين  العالقة  على  التعرف  إلى  هدفت  التي 

ما مقياس الذكاء االنفعالي الذي    ومعلماتها في املرحلة الثانوية بمنطقة نجران، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم املنهج الوصفي التحليلي، وصم 

ز ع املقياسان على عينة الدراسة البالغ عددها    فقرة،  (20)فقرة، ومقياس التذوق األدبي الذي تكون من    (38)تكون من    ومعلمة.    (105)وو 
ً
معلما

مرتفع، وأن مستوى مهارات التذوق األدبي مرتفع أيًضا، كما أظهرت  أظهرت النتائج أن مستوى الذكاء االنفعالي عند معلمي اللغة العربية ومعلماتها

االنفعالي  ا  الذكاء   في مستوى 
ً
األدبي  لنتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا التذوق  العلمي،  ومستوى  الجنس، واملؤهل  ملتغيرات  بشكل عام تعزى 

أيضا النتائج  نت  وبي  الخبرة،  ومعلما  وسنوات  العربية  اللغة  لدى معلمي  األدبي  التذوق  ومهارات  االنفعالي  الذكاء  بين  ارتباطية  في  وجود عالقة  تها 

 الثانوية.  املرحلة

هدفت التحقق من امتالك طالب الصف الثاني املتوسط بمكة املكرمة ملهارات التذوق األدبي، وخلصت الدراسة  دراسة    ( 2015آل تميم ) وأجرى   •

يأتي:   ما  املهارات    إعدادإلى  الفكري،  باملضمون  الخاصة  املهارات  ومنها:  املتوسط  الثاني  الصف  لطالب  املناسبة  األدبي  التذوق  بمهارات  قائمة 

املهارات   بالعاطفة،  املتوسط في املرتبطة  الثاني  الصف   في مستوى طالب 
ً
تدنيا النتائج  اللغوية، وأظهرت  املهارات  املهارات األسلوبية،  التصويرية، 

.
ً
 مهارات التذوق األدبي عامة، وفي كل مهارة رئيسة خاصة، إذ كانت جميع املهارات دون مستوى التمكن املطلوب من هذه املهارات جميعا

رس ي اللغة العربية ملهارات التذوق األدبي في موضوعات األدب والنصوص لدى طلبة  دراسة هد  ( 2015وأجرى حسن ) • فت تعرف مدى ممارسة مدَّ

رسة. توصلت الدِّ  ( مد40)الصف الرابع األدبي في العراق، استخدم املنهج الوصفي عن طريق إعداد بطاقة مالحظة تم تطبيقها على    ومدَّ
ً
راسة رسا

أن   أهمها:  نتائج  داللة  ممارسة مدإلى عدة  ذات   
َ
أنَّ هناك فروقا تبين  كما  بشكل عام،  كانت متوسطة  األدبي  التذوق  ملهارات  العربية  اللغة  رس ي 

( الداللة  املمα = 0.05إحصائية عند مستوى  في مدى   ) 
ً
تبعا األدبي  التذوق  ملهارات  الجنس    ارسة  اإلناثملتغير  ذات  لصالح  ، وعدم وجود فروق 

 ( في مدى املمارسة تعزى ملتغير)املؤهل العلمي(. α = 0.05ى الداللة )داللة إحصائية عند مستو 

• ( وأثره    (2013وقام محمد  األدبي،  النص  تحليل  في  العربية  اللغة  كفايات معلمي  لتنمية  برنامج  فاعلية  التحقق من  استهدفت  نماء إ ي  فبدراسة 

فاعلية برنامج تنمية كفايات تحليل النص األدبي لدى معلمي اللغة  النتائج  ت  أظهر و ،  توق األدبي لدى طالب املرحلة الثانوية باإلمارا ذالت  تمهارا 

 مهارات التذوق األدبي لدى طالب املرحلة الثانوية باإلمارات. العربية، وفاعلية هذا البرنامج في تنمية

• ( الشديفات  من  ( 2013وأجرى  اإلبداعي  باملستوى  األدبي  التذوق  مهارات  تنمية  إلى  هدفت  مهارات    دراسة  على  قائم  تعليمي  برنامج  بناء  خالل 

ن  ت نتائج التذوق األدبي باملستوى اإلبداعي من خالل تدريس نصوص أدبية لدى طلبة قسم اللغة العربية في كلية اآلداب في الجامعة الهاشمية، وبي 

ا  لصالح  واملرونة  التوسع  مهارتي  في  الطريقة  ألثر  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  داللة  الدراسة  ذات  فروق  وجود  وعدم  التجريبية،  لطريقة 

الطريقة, وا  بين  التفاعل  جدت فروق ذات داللة إحصائية ألثر  التوسع، واملرونة فقد و  أما مهارتا  الطالقة واألصالة،  لجنس, إحصائية في مهارتي 

 وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس في جميع املهارات. 

العليا بقطاع    معلمي اللغة العربية باملرحلة األساسية  عن مستوى مهارات التذوق األدبي لدى   الكشفدراسة هدفت إلى    (2008وأجرى مقداد ) •

الثقافة  ومعلمة.  130تم تطبيق استبانة على عينة عشوائية عنقودية بلغ عددهم )اإلسالمية.    غزة، وعالقته بمستوى 
ً
وتوصلت الدراسة  ( معلما

متغير سنوات    مستوى مهارات التذوق األدبي تعزى إلى  املعلمين عينة الدراسة، مع وجود فروق في  ستوى التذوق األدبي لدى ضعف في م  إلى وجود

املعلمين من  لصالح  في  5ة  ئف  الخبرة  فأكثر، وعدم وجود فروق  بين   سنوات  توجد عالقة  كما ال  الجنس،  األدبي،   متغير  التذوق  مهارات  مستوى 

 الدراسة.  اإلسالمية لدى املعلمين عينةالثقافة  ومستوى 

• ( والب  فلود  الناقدة   (Flood & Lapp, 2002وأجرى  بالقراءة  لة 
 
واملتمث للطلبة  العليا  القرائية  القدرات  أثر  عن  الكشف  إلى  هدفت  دراسة 

ا عالًيا بين نتائج الطلبة ذوي املهار 
ً
ات القرائية املتقدمة واستجاباتهم بمهارات التذوق واإلبداعية بمهارات التذوق األدبي، وقد أظهرت النتائج ارتباط

 األدبي.

•  ( روزاريو  اللغة (  Rosario, 2001وأجرت  يدرسون  الذين  األمريكية،  املدارس  في  الثانوية  املرحلة  طلبة  إحساس  عن  الكشف  إلى  هدفت  دراسة 

ن جماليات النصوص التي تتناغم وأذواقهم، أما النصوص اإلنجليزية لغة ثانية، بجماليات نصوص تلك اللغة، توصلت الدراسة أن الطلبة يتذوقو 

نعكس التي ال تنسجم ومشاعرهم وأذواقهم وال تتناسب وقدرات التعبير والتحليل لديهم، فإنهم يعزفون عنها، وال يستطيعون فهمها، األمر الذي ي

 سلًبا على تذوقهم لها واحساسهم بما فيها من جمال. 
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 ِّ
الحالية في تناولها موضوع مهارات التذوق األدبي؛ إال أنَّ الد  راسة  ِّ

 بينها والد 
ً
ابقة، يالحظ توافقا راسات السَّ ِّ

راسة الحالية قد  من خالل عرض الد 

راسات في   ِّ
وممارستهم لها، بينما الدراسات  تناول درجة امتالك معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية العليا ملهارات التذوق األدبي  تميزت عن تلك الد 

  
ً
فمثال آخر  ومتغير  األدبي  التذوق  مهارات  بين  العالقة  تناولت  )السابقة  وعتوم  الشهري  التذوق 2019دراسـة  ومهارات  االنفعالي  الذكاء  بين  العالقة   )

( الشديفات  اإلبداعي، ودراسة2013األدبي، ودراسة  األدبي واملستوى  التذوق  بين مهارات  العالقة   )  ( األدبي 2008مقداد  التذوق  بين مهارات  العالقة   )

 والثقافة اإلسالمية. 

 :مشكلة الدراسة . 2.1

 وصعوبات تواج
ً
الطلبة في املراحل التعليمية وبخاصة في املرحلة   هيرى الباحث أنه على الرغم من أهمية مهارات التذوق األدبي إال أن هناك ضعفا

األدبية،   النصوص  تذوق  في  العليا  من  األساسية  التمكن  مستويات  في  العليا  األساسية  املرحلة  طلبة  عند  الدراسات وجود ضعف  بعض  بينت  حيث 

  
ً
 ونثرا

ً
األدبية شعرا النصوص  املهارات وتطبيقها على  األدبي، وممارسة هذه  التذوق  العيد،  2009الهزايمة،  ؛  2008مقداد،  )مهارات  الزبيدي،  2010؛  ؛ 

البكر،  2011 األدبية؛  ن  ولك(،  2013؛  النصوص  في  العيب  تربية  بل  ليس  على  في  واستظهحفظالطلبة  إلى ا،  هار ها  يرجع  إنما  الضعف  هذا  مرد  وأن 

العربية,   اللغة  معلمي  قبل  من  القاصرة  التدريسية  ضعاملمارسات  إلى  ذلك  يرجع  مما وربما  االدبي  التذوق  ملهارات  العربية  اللغة  معلمي  امتالك  في  ف 

التالي:.  ينعكس على ممارستها الرئيس  السؤال  في  الحالية  الدراسة  تحديد مشكلة  تقدم يمكن  ما  في  ما    وفي ضوء  العربية  اللغة  امتالك معلمي  درجة 

 الغربية ملهارات التذوق األدبي وممارستهم لها؟ املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية 

 : أسئلة الدراسة . 3.1

 تحاول هذه الدراسة االجابة عن األسئلة اآلتية: 

 ؟ما درجة امتالك معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية الغربية ملهارات التذوق األدبي .1

 معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية الغربية ملهارات التذوق األدبي؟ ما درجة ممارسة  .2

الغربي .3 الشمالية  البادية  تربية  في مديرية  العليا  األساسية  املرحلة  في  العربية  اللغة  امتالك معلمي  درجة  بين  ارتباطية  توجد عالقة  ملهارات  هل  ة 

 دبي وممارستهم لها؟التذوق األ 

4. ( البادية α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  العليا في مديرية تربية  املرحلة األساسية  في  العربية  اللغة  امتالك معلمي  ( في درجة 

 الشمالية الغربية ملهارات التذوق األدبي تعزى ملتغير )الجنس، املؤهل العلمي، الخبرة في التدريس(؟ 

البادية   في(  α ≤ 0.05ق ذات داللة إحصائية عند )هل توجد فرو  .5 العليا في مديرية تربية  املرحلة األساسية  في  العربية  اللغة  درجة ممارسة معلمي 

 الشمالية الغربية ملهارات التذوق األدبي تعزى ملتغير )الجنس، املؤهل العلمي، الخبرة في التدريس(؟ 

   :أهداف الدراسة . 4.1

 تحقيق ما يلي: إلىالدراسة تهدف هذه 

 . ملهارات التذوق األدبي امتالك معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية الغربية درجةإلى  التعرف .1

 األدبي.  التعرف إلى درجة ممارسة معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية الغربية ملهارات التذوق  .2

 . درجة االمتالك ودرجة املمارسةالكشف عن وجود عالقة ارتباطيه بين  .3

الغر  .4 الشمالية  البادية  تربية  مديرية  في  العليا  األساسية  املرحلة  في  العربية  اللغة  معلمي  امتالك  درجة  متوسطات  بين  الفروق  داللة  بية فحص 

 الخبرة في التدريس. و املؤهل العلمي، و ، ملهارات التذوق األدبي وممارستهم لها، وفقا ملتغيرات الجنس

 أهمية الدراسة: . 5.1

 ملهارات التذوق األدبي  بناء مقياس  أهمية الدراسة في    تكمن
ً
البيئة العربية عموما    األردنيةو   يتناسب مع 

ً
التذوق  ، وتقديم معلومات عن  خصوصا

معلمو اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم عامة ومديرية البادية الشمالية الغربية  نتائجها على  في إمكانية توظيف  كما تكمن أهميتها  ،  األدبي ومهاراته

أدبي بإدخال نصوص  والتعليم  التربية  وزارة  في  العربية  اللغة  مناهج  وأهميتها، كذلك معدو  األدبي  التذوق  مهارات  الضوء على  بتسليط  تراعي  خاصة  ة 

األدبي التذوق  للباحثين  ، وقد تمهارات  العليا  تيح  الدراسات  في بحوث مشابهة.وطلبة  االستفادة منها  تم    إمكانية  التي  النتائج  إمكانية توظيف  تكمن في 

 . التوصل إليها في املدارس

 اإلجرائية:التعريفات  . 6.1

اللغة العربية نتيجة تفاعلهم مع النص األدبي لتقديره    معلميمجموعة من املهارات التي يتضمنها النص األدبي، ويمتلكها    :مهارات التذوق األدبي •

الجمال اللغوي الذي يظهر في تعبيره عن مشاعره، والتفاعل العقلي والوجداني مع النص  والحكم عليه حكًما موضوعًيا ومن تلك املهارات إدراك  
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األدبي للعمل  متذوق  ويتلق  وقارئ  تدريسهاألدبي،  أثناء  املعلم  يراعيها  والتي   وتعرف    .، 
 
في   إجرائيا العينة  أفراد  عليها  حصل  التي  الدرجة  بأنها: 

 الباحث لهذا الغرض.  أعده الذي دبي مهارات التذوق األ فقرات مقياس استجاباتهم عن 

 املرحلة الدراسية التي تشتمل الصفوف من السابع األساس ي لغاية العاشر األساس ي. هي :املرحلة األساسية العليا •

العربية • اللغة  التربية  معلم  وزارة  قبل  من   
ً
رسميا املكلف  الشخص  هو  األردنية  :  طلبة والتعليم  تدريس  بمهمة  العليا املرحلة    للقيام  األساسية 

 للمقررات املتعلقة باللغة العربية. 

 :ومحدداتها حدود الدراسة . 7.1

راسة الحدود املوضوعية:  • ِّ
 .من وجهة نظرهم  ملهارات التذوق األدبي وممارستهم لهامعلمي اللغة العربية  امتالك علىاقتصرت الد 

 . البادية الشمالية الغربيةالحكومية في األساسية  الدراسة على املدارس اقتصرت الحدود املكانية: •

 .2020/2021 للعام الدراس ي األول الدراسة في الفصل الدراس ي ت طبق: الحدود الزمنية •

 . املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية الغربية معلمي اللغة العربية فياقتصرت الدراسة على  الحدود البشرية: •

راسة، وكذلك  :  املحددات • ِّ
الد  السيكومترية ألداة  الخصائص  راسة في ضوء  ِّ

الد  نتائج هذه  راسة    موضوعيةبمدى  يتحدد تعميم  ِّ
الد  استجابة عينة 

راسة.  ِّ
 لإلجابة عن أداة الد 

 :الطريقة واإلجراءات .2

 الدراسة:  منهج . 1.2

راسة الحالية واإلجابة عن أسئلت ِّ
 ملناسبته في تحقيق أهداف الد 

ً
، والتي  هاتم استخدام املنهج الوصفي الذي يصف الظاهرة كما هي في الواقع، نظرا

امل هذا  وفق  الظاهرة  فهم  سهولة  إلى  إضافة  االستبانة،  طريق  عن  الكمية  البيانات  جمع  تم  حيث  البيانات،  لجمع  أداة  سهولة  تستخدم  وبالتالي  نهج 

 تفسيرها.   

 :ةمجتمع الدراس . 2.2

الغربية   الشمالية  البادية  تربية  مديرية  في  العليا  األساسية  املرحلة  في  العربية  اللغة  ومعلمات  معلمي  جميع  من  راسة  ِّ
الد  مجتمع  والبالغ تكون 

راس ي 452عددهم ) ِّ
حسب إحصائيات مديرية تربية البادية الشمالية الغربية من العام الد   ومعلمة بِّ

ً
 .  2020/2021( معلما

 : عينة الدراسة . 3.2

 ومعلمة، منهم )90)تكونت عينة الدراسة من 
ً
 ( معلم40( معلما

ً
%( من 20) حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية بنسبة( معلمة 50و) ا

راسة حسب متغيرات: الجنس، واملؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة في التدريس. 1والجدول )مجتمع الدراسة.  ِّ
 ( يبين توزع أفراد عينة الد 

راسة حسب: (1جدول ) ِّ
 متغيراتها   توزع أفراد عينة الد 

 النسبة املئوية  العدد  الفئات  املتغير 

04 ذكور  الجنس   44 % 

 % 56 50 إناث 

 % 100 90 املجموع 

 % 58 52 بكالوريوس  املؤهل العلمي 

 % 42 38 دراسات عليا

 % 100 90 املجموع 

 % 48 43 سنوات             5أقل من  عدد سنوات الخبرة 

 % 52 47 سنوات فأكثر  5

 % 100 90 املجموع 

 الدراسة: ةاأد. 4.2

راسات السابقة   ِّ
راسةفي ضوء مراجعة األدب التربوي والد  ِّ

  (، 2015(، وآل تميم )2019الشهري وعتوم )  مثل دراسة  ،وأدواتها املتعلقة بموضوع الد 

( )2015وحسن  ودراسة مقداد  بصورتها  ،  (2008(،  استبانة  الباحث  أول من أعد  الديموغرافية كقسم  املتغيرات  تضمنت مجموعة من  األولية حيث 

( فقرات، 7وعدد فقراته ) اللغوي  املجال األول:  :، موزعة على أربعة مجاالت هيمهارة من مهارات التذوق األدبي( 24االستبانة والقسم الثاني احتوى على )

 ( فقرات.6وعدد فقراته ) النقدي  :رابع، واملجال ال( فقرات6وعدد فقراته )التذوقي  ، واملجال الثالث:فقرات (5الوجداني وعدد فقراته ) واملجال الثاني:



  اديب حمادنة                                                                        ....درجة امتالك معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية الغربية 

 591-573، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 579 

 

  

راسةصدق  .1.4.2 ِّ
  :أداة الد 

املناهج وطرائق تدريس املحكمين من ذوي االختصاص في  األولية على مجموعة من  تم  عرضها بصيغتها  الدراسة؛  أداة  اللغة    للتحقق من صدق 

)  ،العربية  لكل فقرة من  11والبالغ عددهم  اللغوية  الصياغة  الدراسة من حيث:  أداة  في  الرأي  إبداء  منهم  لب 
 
ط إذ  ؛ 

ً
االستبانة، ومدى ( محكما فقرات 

حيث تم إجراء  ، وصالحيتها في تحقيق أهداف الدراسة، وقد أخذ الباحث بتوجيهات وآراء املحكمين  لمجاالتوضوحها من عدمه، ومدى انتماء الفقرات ل

 مجاالت.  ةأربع موزعة على  ( فقرة 21االستبانة بعد التحكيم بصورتها النهائية مكونة من )لتصبح  وحذف ثالث فقرات  ،بعض التعديالت اللغوية

راسة .2.4.2 ِّ
 :ثبات أداة الد 

 ومعلمة25سة؛ تم  تطبيقها على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة مكونة من )ا للتحقق من ثبات أداة الدر 
ً
، ثم  من خارج عينة الدراسة ( معلما

سب معامل االتساق الداخلي لألداة ككل باستخدام معادلة كرونباخ ألفا،   ( يبين ذلك.  2والجدول )ح 

راسة : (2جدول ) ِّ
 معامل االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( ملجاالت أداة الد 

 معامل الثبات   عدد الفقرات  املجال 

 0.86 7 اللغوي 

 0.83 4 الوجداني 

 0.81 5 التذوقي 

 0.88 5 النقدي 

 0.92 21 لألداة ككل 

راسة ويمكن  2ويتبين من الجدول ) ِّ
 ملعادلة كرونباخ ألفا كانت قيم مقبولة ألغراض الد 

ً
راسة، وفقا ِّ

( أن قيم معامل االتساق الداخلي ملجاالت الد 

 . (0.92الثبات الكلي لألداة بلغ )(، في حين 0.88-0.81الوثوق به حيث تراوحت قيم الثبات ملجاالت االستبانة ما بين )

راسة .3.4.2 ِّ
 :طريقة تصحيح أداة الد 

، ودرجة قليلة )1( في التصحيح على النحو اآلتي: درجة )Likertأعطيت فقرات االستبانة بحسب تدريج ليكرت الخماس ي )
ً
(، ودرجة  2( قليلة جدا

(3( ودرجة  متوسطة،   )4( ودرجة  عالية،  التقدير 5(  درجة  على   
ً
مؤشرا لتكون  العينة  أفراد  إلجابات  الحسابية  املتوسطات  اعتمد  ثم   ،

ً
جدا عالية   )

( مرتفعةطة، باالعتماد على املعيار التالي في الحكم إلى تقدير املتوسطات الحسابية، وذلك بتقسيم درجات التقدير إلى ثالثة مستويات )منخفضة، متوس 

، )2.33-1فتصبح بعد ذلك التقديرات كاآلتي: )لكل فقرة  حسب متوسطات إجابات العينة  
ً
(  5-3.68( بدرجة متوسطة، )3.67-2.34( بدرجة منخفضة

 بدرجة مرتفعة. 

راسةتنفيذ إجراءات  .5.2 ِّ
 :الد 

راسة؛ تم اتباع اإلجراءات اآلتية:  ِّ
 لتحقيق أهداف الد 

راسات السابقة ذات الصلة   • ِّ
راسة بصورتها األولية ثم التحقق  االطالع على األدب التربوي والد  ِّ

راسة ثم إعداد أداة الد  ِّ
راسة وتحديد مشكلة الد  ِّ

بالد 

راس ِّ
راسة وثباتها بعد عرضها على املحكمين وتطبيقها على عينة استطالعية وإجراء التعديالت الالزمة لتصبح أداة الد  ِّ

ة بصورتها من صدق أداة الد 

 النهائية. 

راسة ثم بعد مدة زمنية جرى استرجاع االستبانات.تم أخذ املوافقة الرسمية عل  • ِّ
راسة على أفراد عينة الد  ِّ

راسة ثم توزيع أداة الد  ِّ
 ى تطبيق أداة الد 

• ( برنامج  باستخدام  الحاسوب  ذاكرة  إلى  البيانات  وإدخال  استبانة،  لكل  اإلجابات  اإلحصائية  spssترميز  التحليالت  وإجراء   ،
ً
إحصائيا ملعالجتها   )

راسة وتفسيرها.أسئلة جابة عن الالزمة لإل  ِّ
 الد 

 املعالجة اإلحصائية: .6.2

( برنامج  باستخدام  البيانات  لتحليل  املناسبة  اإلحصائية  األساليب  اعتماد  تم  راسة  ِّ
الد  أسئلة  املتوسطات  SPSSلإلجابة عن  استخدام  تم  إذ   ،)

ولإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام معامل ارتباط  ،  والثانيلإلجابة عن السؤال األول    ،والرتبوالنسب املئوية،  الحسابية، واالنحرافات املعيارية،  

واتجاهها،   العالقة  قوة  لحساب  السؤالبيرسون  عن  املتوسطات  الخامسو الرابع    ولإلجابة  استخدام  وتحليل   تم  املعيارية،  واالنحرافات  الحسابية، 

 التباين املتعدد. 

   عرض النتائج ومناقشتها: .3

ما درجة امتالك معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية    النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:  . 1.3

 األدبي؟ الغربية ملهارات التذوق 
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ة لإلجابة عن هذا السؤال، تمَّ حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل مجال، وتصنيف درجة االمتالك إلى منخفضة، أو متوسط

   ( يبين ذلك.3، والجدول )حسب املعيار املستخدم في الدراسة أو مرتفعة

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة على مجاالت مهارات التذوق األدبي : (3جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   املجال  رقم املجال  الرتبة

 الحسابي

 درجة االمتالك  املئوية  النسبة االنحراف املعياري 

 مرتفعة  % 73.6 0.84 3.68 التذوقي  3 1

 متوسطة  % 72.8 0.82 3.64 الوجداني  2 2

 متوسطة  % 71.8 0.76 3.59 اللغوي  1 3
 متوسطة  % 70 0.86 3.50 النقدي  4 4

 متوسطة  %72 0.76 3.60 الدرجة الكلية             

ملهارات التذوق األدبي أن درجة امتالك معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية الغربية ( 3يبين الجدول )

وتراوحت املتوسطات الحسابية للمجاالت  %(،  72وبنسبة مئوية )(،  0.76( وبانحراف معياري )3.60جاءت بدرجة متوسطة، إذ بلغ املتوسط الحسابي )

( )  ( 3.68-3.50بين  بدرجة  ،  %(73.6-%70وبنسب مئوية  املجاالت  بدرجة  التذوقي  عدا مجال    متوسطةوجاءت جميع  األولىوفي    ،عةمرتفجاء   املرتبة 

بلغ ) )(،  0.84)مقداره  (، وانحراف معياري  3.68بمتوسط حسابي  الثانية امل%(،  73.6وبنسبة مئوية  املرتبة  بلغ    الوجدانيجال  تاله في  بمتوسط حسابي 

(3.64( مقداره  معياري  وانحراف   ،)0.82  ،)( مئوية  املرتبة  ،  متوسطةوبدرجة  %(،  72.8وبنسبة  في  بلغ  تاله  حسابي  بمتوسط  اللغوي  املجال  الثالثة 

 جاء  وبدرجة متوسطة،  %(،  71.8وبنسبة مئوية )  (،0.76(، وانحراف معياري مقداره )3.59)
ً
باملرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ   النقدي جال  املوأخيرا

(3.50( )(،  0.86(، وبانحراف معياري مقداره  يعزى وبدرجة متوسطة.  %(،  70وبنسبة مئوية  أن    وقد  إلى  وما ذلك  العربية،  اللغة  في  املعلمين  تخصص 

الجمال من خالل معايشة القارئ، أو    وتلمس مواطنيستلزمه من املطالعة األدبية، وقراءة األدب العربي من شعر، ونثر، واملمارسة في تذوق النصوص،  

القدرة  لدية  طالب  بأن كل  إيمانه  لدى طلبته من خالل  األدبي  التذوق  تنمية  في  ملقًنا، فيظهر دوره  يعد  ولم  دوره،  تغير  فاملعلم  التذوق   السامع،  على 

وعناصره، بحيث يشعر املتعلم بالجمال الفني، وأن الفكرة ال  األدبي، وأنه يمكن تدريبه عليه. وال بد أن يعرف معلم اللغة العربية أسرار التذوق األدبي  

م في إطار العمل األدبي إال من خالل وحدة عضوية يدركها املتعلم، ويتم فهمها وتذوقها في جو نفس ي رائع
 
عل

 
وينبغي على املعلم أن تكون لدية القدرة على  ، ت

وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة األدبي.    تبين أهم األسس الجمالية والفنية والفكرية العامة في النص

 على حده، حيث كانت على النحو اآلتي: مهارات التذوق األدبي الدراسة على فقرات كل مجال من مجاالت 

  :املجال األول: املجال اللغوي  •

افات املعيارية لفقرات : (4جدول )   اللغوي جال امل املتوسطات الحسابية واإلنحر
 
 مرتبة تنازليا

رقم   الرتبة

 الفقرة

املتوسط   املهارات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة  

 االمتالك 

 مرتفعة  % 74.6 0.90 3.73 استنتاج املعاني الضمنية في النص األدبي.  1 1
 مرتفعة  % 73.8 0.84 3.69 معاني املفردات في سياق النص األدبي. تفسير  3 2
 مرتفعة  % 73.6 0.92 3.68 تحديد األفكار الفرعية في النص األدبي.  5 3

 متوسطة  % 72.4 1.03 3.62 تحديد األفكار الرئيسة في النص األدبي. 4 4
5 7  .

ً
 متوسطة  % 69.6 0.91 3.48 يحدد عبارة ضمن النص األدبي تصلح حكمة أو مثال

 متوسطة  % 69.4 0.98 3.47 يضع عنواًنا مناسًبا للنص األدبي.  6 6

 متوسطة  % 68.8 0.91 3.44 تفسير معنى التركيب أو العبارة في النص األدبي.  2 7

 متوسطة  %71.8 0.76 3.59 الدرجة الكلية 

( الجدول  للمجال    أن(  4يبين  امتالكهم  لدرجة  الدراسة  عينة  أفراد  حسابي متوسطة  كانت    اللغوي تقديرات  )  بمتوسط  وانحراف 3.59بلغ   ،)

( قدره  )  ( 0.76معياري  مئوية  و %(71.8وبنسبة  لفقرات  ،  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات  الحسابية  اللغوي  املتوسطات  )املجال  بين  ما   -3.44تراوحت 

( وانحراف معياري قدره 3.73" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )استنتاج املعاني الضمنية في النص األدبي  ( ونصها " 1الفقرة )(، حيث جاءت  3.73

إن التذوق األدبي هو الهدف الرئيس من تدريس األدب؛ إذ أن معلمي اللغة العربية وقد يعزى ذلك إلى    .وبدرجة مرتفعة%(  74.6وبنسبة مئوية )(  0.90)

يركزون  يدركون أن التذوق األدبي وهي ملكة أدبية تكتسب من خالل ممارسة جميل الكالم، وتوافر االستعداد، وحصول االستجابة، لذا فإن املعلمين  

س النصوص على األلفاظ املعبرة في النص لتمكين الطلبة من فهم واستيعاب النصوص األدبية كوسيلة لتنمية التذوق األدبي لدى الطلبة من خالل تدري

األدبية.   النصوص  في  الضمنية  املعاني  استنتاج  وبالتالي  )األدبية،  الفقرة  حين جاءت  "  2في  ونصها  األدبي  (  النص  في  العبارة  أو  التركيب  "  تفسير معنى 

( األخيرة بمتوسط حسابي قدره  )3.44باملرتبة  أنوبدرجة متوسطة.  %(  68.8وبنسبة مئوية )(  0.91( وانحراف معياري قدره  إلى  معلمي   وقد يعزى ذلك 

باأللفاظ والتر  تنمية  أن  إذ  األلفاظ والتراكيب؛  األدبي، من خالل تدريس  التذوق  الطلبة مهارات  بإكساب  العناية  العربية يحاولون  أهم  اللغة  اكيب من 

 أهداف تدريس األدب.
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 : املجال الثاني: املجال الوجداني •

  : (5جدول )
 
افات املعيارية لفقرات املجال الوجداني مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واإلنحر

رقم   الرتبة

 الفقرة

املتوسط   املهارات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة  

 االمتالك 

 مرتفعة  74.8% 0.94 3.74 تحديد الحالة النفسية لألديب من سياق النص األدبي. 8 1

 مرتفعة  74% 0.91 3.70 تحديد مدى نجاح األديب في التعبير عن حالته النفسية. 10 2
 متوسطة  72.8% 0.98 3.64 تحديد العواطف السائدة في النص األدبي. 9 3
 متوسطة  69.4% 0.95 3.47 تحديد داللة التكرار في النص األدبي. 11 4

 متوسطة  72.8% 0.82 3.64 الدرجة الكلية 

)يبين   بلغ  (  5الجدول  بمتوسط حسابي  كانت متوسطة  الوجداني  للمجال  امتالكهم  لدرجة  الدراسة  أفراد عينة  تقديرات  وانحراف 3.64)أن   ،)

)  (0.82معياري قدره ) بين )%(72.8وبنسبة مئوية  الوجداني تراوحت ما  املجال  الدراسة لفقرات  أفراد عينة  لتقديرات  الحسابية    -3.47، واملتوسطات 

( وانحراف  3.74" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )تحديد الحالة النفسية لألديب من سياق النص األدبي    ( ونصها" 8(، حيث جاءت الفقرة )3.74

( )(  0.94معياري قدره  إلى  وبدرجة مرتفعة%(،  74.8وبنسبة مئوية  ذلك  يعزى  وقد  إلى  .  يحتاج  الشعرية  النصوص  وبخاصة  األدبي،  النص  تدريس  أن 

البالغية وإملامه بالصور الفنية، وتوظيفها في شرح النص وتحليله، وبالضرورة سينعكس ذلك على معرفة   قدرات فنية خاصة من املعلم تتعلق بقدرته 

" باملرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  تحديد داللة التكرار في النص األدبي( ونصها " 11في حين جاءت الفقرة )الحالة النفسية لألديب من خالل النصوص. 

( )3.47قدره  وانحراف معياري قدره   )0.82  )( إلى  وبدرجة متوسطة.  %(،  69.4وبنسبة مئوية  ذلك  يعزى  املهارة وقد  بهذه  املعلمين  اهتمام  ؛ ألن ضعف 

على الرغم من أن التكرار يعد أحد أبرز الظواهر اللغوية البالغية األسلوبية التي امتاز بها   أسلوب التكرار لم يتخذ شكله الواضح إال في العصر الحديث

، وال ريب، فهو يتضمن إمكانيات تعبيرية بها يغنى املعنى؛ إذ يتسع؛ فيكتسب دالالت كثيرة.
ً
 وحديثا

ً
 الشعر العربي قديما

   املجال الثالث: املجال التذوقي: •

افات املعيارية لفقرات املجال : (6جدول )    التذوقياملتوسطات الحسابية واإلنحر
 
 مرتبة تنازليا

رقم   الرتبة

 الفقرة

املتوسط   املهارات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة  

 االمتالك 

 مرتفعة  76.2 0.91 3.81 تحديد النوع األدبي الذي ينتمي إليه النص األدبي. 15 1

 مرتفعة  74.4 0.92 3.72 يوضح رسم شخصيات النص. 16 2
 مرتفعة  73.8 0.99 3.69 يحدد دالالت الفنون البالغية ) بيان، ومعاني، وبديع( 14 3
 متوسطة  72.6 0.88 3.63 توضيح الصور الفنية في النص األدبي. 13 4

 متوسطة  70.4 1.09 3.52 تمييز الفكرة األجمل في النص األدبي. 12 5

 مرتفعة 73.6 0.84 3.68 الدرجة الكلية

(، وانحراف معياري  3.68) أن تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة امتالكهم للمجال التذوقي كانت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ( 6يبين الجدول )

(، حيث  3.81 -3.52تراوحت ما بين ) التذوقيواملتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات املجال %(، 73.6وبنسبة مئوية ) (0.84قدره )

( الفقرة  ونصها15جاءت  األدبي  "   (  النص  إليه  ينتمي  الذي  األدبي  النوع  )تحديد  بلغ  بمتوسط حسابي  األولى  املرتبة  في  وانحراف معياري قدره 3.81"   )

خالل    إطالع بعض املعلمين على األعمال الفنية للمبدعين من شعراء والكتاب  وقد يعزى ذلك إلى أن  .وبدرجة مرتفعة%(،  76.2مئوية )وبنسبة  (  0.91)

 والتعرف على أنواع األدب املختلفة
ً
 عند تحديد مراحل الدراسة الجامعية سابقا

ً
 عن أن عملية الشرح والتحليل النصوص األدبية ال تتوقف كثيرا

ً
 ، فضال

"  تمييز الفكرة األجمل في النص األدبي( ونصها "  12في حين جاءت الفقرة )النوع األدبي.  تناول  إنما يتعدى ذلك إلى  جوانب الجمل في النصوص األدبية،  

عملية    وقد يعزى ذلك إلى أنوبدرجة متوسطة.  %(،  70.4وبنسبة مئوية )(  1.09( وانحراف معياري قدره )3.52باملرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

أو تحليله، فهي قد تركز األدبي  النص  املعلم عند شرح  الكافية من  العناية  الجمال بشكل عام، والفكرة بشكل خاص، قد ال يجد  على    تحديد مواطن 

اللفظ في السياق، وليس على وظيفته اللغوية التي أداها في ذلك النص، فجمال األلفاظ ه املوسيقى الخاصة بإثارة العاطفة معنى  و الذي يمنح النص 

 لدى الطالب، وبالنتيجة التمكن من تحديد مواطن ذلك الجمال.
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 : النقدي: املجال رابعاملجال ال •

افات املعيارية لفقرات املجال: (7جدول )   النقدي  املتوسطات الحسابية واإلنحر
 
 مرتبة تنازليا

رقم   الرتبة

 الفقرة

املتوسط   املهارات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة  

 االمتالك 

 مرتفعة  %74.8 0.95 3.74 تحديد مواطن التأثر بالنص األدبي. 17 1

 مرتفعة  %73.6 1.06 3.68 التمييز بين الحقيقة والخيال في النص األدبي. 18 2
 متوسطة  %68.6 0.97 3.43 األدبي.إصدار حكم على أسلوب األديب في النص  20 3
 متوسطة  %67.4 0.93 3.37 التمييز بين الداللة الحقيقية واملجازية في النص األدبي. 21 4

 متوسطة  %65.2 1.04 3.26 النص األدبي. والنتائج فيالتمييز بين األسباب  19 5

%70 0.86 3.50 الدرجة الكلية   متوسطة  

( الجدول  بلغ  (  7يبين  حسابي  بمتوسط  متوسطة  كانت  النقدي  للمجال  امتالكهم  لدرجة  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  وانحراف  3.50)أن   ،)

%(،  70وبنسبة مئوية ) ( 3.74  -3.26تراوحت ما بين ) النقدي (، واملتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات املجال 0.86معياري قدره )

الفقرة   جاءت  " 17)حيث  ونصها  األدبي  (  بالنص  التأثر  مواطن  )تحديد  بلغ  حسابي  بمتوسط  األولى  املرتبة  في   "3.74( قدره  معياري  وانحراف   )0.95  )

املهارة من املهارات األساسية البسيطة التي يمكن إتقانها بصورة سريعة، فاملهارة   وقد يعزى ذلك إلى أن  .وبدرجة مرتفعة%(،  74.8وبنسبة مئوية ) هذه 

العميقة.   البالغية  أو  النقدية  الجوانب  في  الغوص  دون  النص  لفهم  وتحتاج  للفهم،  )أقرب  الفقرة  جاءت  حين  "  19في  ونصها  األسباب (  بين  التمييز 

وقد وبدرجة متوسطة.  %(،  65.2وبنسبة مئوية )(  1.04( وانحراف معياري قدره )3.26متوسط حسابي قدره )" باملرتبة األخيرة بالنص األدبي  والنتائج في

  أن هذه املهارة تعتبر من أكثر املهارات دقة، وتحتاج إلى إدراك قوي للعالقات داخل النص األدبي وتذوق ما قد ينتج عن هذه العالقات من   يعزى ذلك إلى

 فة. نواح جمالية، كما يلزم املعلم المتالك هذه املهارات قدرة عميقة على النقد األدبي واملقارنة بين املفردات والتعابير اللغوية املختل

ما درجة ممارسة معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية   ومناقشتها: نيالنتائج املتعلقة بالسؤال الثا . 2.3

 الغربية ملهارات التذوق األدبي؟ 

ل، وتصنيف درجة املمارسة إلى منخفضة، أو متوسطة  لإلجابة عن هذا السؤال، تمَّ حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل مجا

 ( يبين ذلك.  8أو مرتفعة، والجدول )

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة على مجاالت ممارسة مهارات التذوق األدبي 8جدول )  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 رقم  الرتبة

 املجال 

النسبة   االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال 

 املئوية

 درجة املمارسة 

 متوسطة  % 72.4 0.51 3.62 اللغوي  1 1
 متوسطة  % 72.2 0.76 3.61 الوجداني  2 2

 متوسطة  % 71.2 0.75 3.56 التذوقي 3 3
 متوسطة  % 70.2 0.54 3.51 النقدي 4 4

 متوسطة  %71.6 0.45 3.58 الدرجة الكلية   

( الجدول  الغربية  8يبين  الشمالية  البادية  تربية  في مديرية  العليا  األساسية  املرحلة  في  العربية  اللغة  درجة ممارسة معلمي  أن  التذوق (  ملهارات 

( الحسابي  املتوسط  بلغ  إذ  متوسطة،  بدرجة  جاءت  )3.58األدبي  معياري  وبانحراف   )0.45 )  ( مئوية  بدرجة %(،  71.6وبنسبة  املجاالت  جميع  وجاءت 

( بين  للمجاالت  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  إذ  )(،  3.62-3.51متوسطة،  مئوية  املرتبة  %(،  72.4-% 70.2وبنسب  في  اللغوي وجاء  املجال  األولى 

( بلغ  )3.62بمتوسط حسابي  وانحراف معياري مقداره   ،)0.51  ،)( الوجداني %(،  72.4وبنسبة مئوية  املجال  الثانية  املرتبة  في  تاله  وبدرجة متوسطة، 

( بلغ  حسابي  )3.61بمتوسط  مقداره  معياري  وانحراف   ،)0.76  ،)( مئوية  امل%(،  72.2وبنسبة  في  تاله  متوسطة،  التذوقي وبدرجة  املجال  الثالثة  رتبة 

 جاء املجال النقدي باملرتبة األخيرة %(،  71.2وبنسبة مئوية )(،  0.75(، وانحراف معياري مقداره )3.56بمتوسط حسابي بلغ )
ً
وبدرجة متوسطة، وأخيرا

وقد يعزى ذلك إلى أن للمعلم دور في تنمية  . وبدرجة متوسطة%(، 70.2وبنسبة مئوية )(، 0.54(، وبانحراف معياري مقداره  )3.51بمتوسط حسابي بلغ  )

ات منوعة من  التذوق األدبي عند طلبته، من خالل إيمانه بأن كل طالب لديه القدرة على ذلك، وتدريبهم على ذلك بعقد موازنات بين ألوان أدبية في درج

ء قراءته للنص األدبي قراءة جهرية، فاملتعلم يتأثر بأداء املعلم، كما الجودة، وتقويم مداها في كل لون، مع ضرورة توافر الحاسة األدبية عند املعلم أثنا

لى ما في النصوص من أنَّ األداء الجيد عنصر مهم في تذوق النص األدبي، كما يزداد االهتمام بالتذوق األدبي في املرحلة األساسية العليا، وذلك بالتركيز ع

 ما إلى مستوى معين من النضج في كافة الجوانب العقلية والجسمية واالنفعالية  عواطف ومكونات جمالية ووجدانية؛ حيث يكون الطال
ً
ب قد وصل نوعا

 واللغوية؛ فيهتم بدراسة مختلف األلوان األدبية، وتتطور قدرته على تحليل النصوص وتفسيرها ونقدها.  

السؤال مع دراسة حسن ) اللغة العربية ملهارات التذوق األدبي لدى طلبة الصف 2015وتتفق نتيجة هذا  رس ي  ( التي توصلت إلى أنَّ ممارسة مدَّ

( التي أظهرت نتائجها أن مستوى مهارات التذوق 2019الشهري وعتوم )الرابع األدبي كانت متوسطة بشكل عام. واختلفت نتيجة هذا السؤال مع دراسة  
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( مقداد  ودراسة  مرتفع،  الت2008األدبي  املعلمين.  (  لدى  األدبي  التذوق  مستوى  في  وجود ضعف  إلى  توصلت  الحسابية ي  املتوسطات  حساب  تم  وقد 

 و اآلتي: واإلنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل مجال من مجاالت مهارات التذوق األدبي على حده، حيث كانت على النح

 املجال األول: املجال اللغوي: •

  9) جدول 
 
افات املعيارية لفقرات املجال اللغوي مرتبة تنازليا  (: املتوسطات الحسابية واإلنحر

رقم   الرتبة

 الفقرة

املتوسط   املهارات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة  

 املمارسة 

 مرتفعة  % 77.6 0.91 3.88 تفسير معنى التركيب أو العبارة في النص األدبي. 2 1

 مرتفعة  % 76.8 0.92 3.84 تحديد األفكار الفرعية في النص األدبي. 5 2

 مرتفعة  75.45 1.02 3.77 تفسير معاني املفردات في سياق النص األدبي. 3 3

 متوسطة  % 72 0.87 3.60 استنتاج املعاني الضمنية في النص األدبي. 1 4

 متوسطة  % 71.8 0.80 3.59 تحديد األفكار الرئيسة في النص األدبي. 4 5

 متوسطة  % 67.8 0.98 3.39 يضع عنواًنا مناسًبا للنص األدبي. 6 6

7 7 .
ً

 متوسطة  % 65.8 0.93 3.29 يحدد عبارة ضمن النص األدبي تصلح حكمة أو مثال

 متوسطة  %72.4 0.51 3.62 الدرجة الكلية 

( الجدول  ممارستهم  9يبين  لدرجة  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  أن   )( بلغ  حسابي  بمتوسط  متوسطة  كانت  اللغوي  وانحراف  3.62للمجال   ،)

( )(،  0.51معياري قدره  بين )%(،  72.4وبنسبة مئوية  ما  تراوحت  اللغوي  املجال  لفقرات  الدراسة  أفراد عينة  لتقديرات  الحسابية    -3.29واملتوسطات 

( وانحراف معياري 3.88العبارة في النص األدبي " في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )تفسير معنى التركيب أو    ( ونصها " 2(، حيث جاءت الفقرة )3.88

 " باملرتبة 7وبدرجة مرتفعة. في حين جاءت الفقرة )%(،  77.6وبنسبة مئوية )(  0.91قدره )
ً

( ونصها " يحدد عبارة ضمن النص األدبي تصلح حكمة أو مثال

عدم االهتمام   وقد يعزى ذلك إلى أنوبدرجة متوسطة.    %(،65.8وبنسبة مئوية )(  0.93راف معياري قدره )( وانح3.29األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

 في الشرح املعجمي والداللي للمفردات اللغوية  ،بتذوق النصوص األدبية
ً
أو بالتركيز على الجانب   ،واالقتصار في معظم الوقت على الجانب اللغوي متمثال

 العقلي بتحديد أفكار النص األدبي. 

 : الوجدانياملجال الثاني: املجال  •

افات املعيارية لفقرات املجال الوجدا10جدول )   (: املتوسطات الحسابية واإلنحر
 
 ني مرتبة تنازليا

رقم   الرتبة

 الفقرة

املتوسط   املهارات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة  

 املمارسة 

 مرتفعة  76.2% 0.99 3.81 تحديد العواطف السائدة في النص األدبي. 9 1
 مرتفعة  75.2% 0.98 3.76 تحديد مدى نجاح األديب في التعبير عن حالته النفسية. 10 2

 متوسطة  71.6% 0.94 3.58 تحديد داللة التكرار في النص األدبي. 11 3
 متوسطة  66% 0.99 3.30 تحديد الحالة النفسية لألديب من سياق النص األدبي. 8 4

 متوسطة  %72.2 0.76 3.61 الدرجة الكلية 

(، وانحراف  3.61للمجال الوجداني كانت متوسطة بمتوسط حسابي بلغ )( أن تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارستهم  10يبين الجدول )

  -3.30واملتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات املجال الوجداني تراوحت ما بين )%(،  72.2وبنسبة مئوية )(،  0.76معياري قدره )

( وانحراف معياري قدره  3.81نص األدبي" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )تحديد العواطف السائدة في ال  ( ونصها"9(، حيث جاءت الفقرة )3.81

(0.99  )( ).  وبدرجة مرتفعة%(،  76.2وبنسبة مئوية  الفقرة  باملرتبة 8في حين جاءت  األدبي"  النص  النفسية لألديب من سياق  الحالة  " تحديد  ( ونصها 

( بمتوسط حسابي قدره  وانحراف  3.30األخيرة   )( )(  0.99معياري قدره  أنوبدرجة متوسطة.  %(،  66وبنسبة مئوية  إلى  ذلك  يعزى  النصوص   وقد  أن 

ا  عاطفة  على  القائمة  النص  تذوق  عمليات  استخدام  إلى  املعلمين  يدفع  مما  العاطفة،  من  تخلو  ال  العربية  اللغة  كتاب  في  املطروحة  ملتلقي األدبية 

تد أن  كما  املبدع ووجدانه،  بمشاعر  بالنص وإحساسه  إحساس  ولديه  وعناصره،  األدبي  التذوق  بأسرار   
ً
يكون عاملا أن  املعلم  يتطلب من  األدب  ريس 

 األدبي الذي يدرسه، مستجيبا له، ومستمتعا به. 
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 املجال الثالث: املجال التذوقي:  •

  11جدول )
 
افات املعيارية لفقرات املجال التذوقي مرتبة تنازليا  (: املتوسطات الحسابية واإلنحر

رقم   الرتبة

 الفقرة

املتوسط   املهارات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة  

 املمارسة 

 مرتفعة  75.4% 1.06 3.77 تمييز الفكرة األجمل في النص األدبي. 12 1
 مرتفعة  73.8% 1.02 3.69 الصور الفنية في النص األدبي.توضيح  13 2
 متوسطة  72% 1.04 3.60 تحديد النوع األدبي الذي ينتمي إليه النص األدبي. 15 3

 متوسطة  68.8% 0.93 3.44 يوضح رسم شخصيات النص. 16 4
 متوسطة  66% 0.91 3.30 يحدد دالالت الفنون البالغية ) بيان، ومعاني، وبديع( 14 5

 متوسطة  71.2% 0.75 3.56 الدرجة الكلية 

( الجدول  )11يبين  بلغ  بمتوسط حسابي  كانت متوسطة  التذوقي  للمجال  لدرجة ممارستهم  الدراسة  أفراد عينة  تقديرات  أن  وانحراف  3.56(   ،)

( )(،  0.75معياري قدره  أفراد عينة  %(،  71.2وبنسبة مئوية  لتقديرات  الحسابية  )واملتوسطات  بين  ما  تراوحت  التذوقي  املجال  لفقرات    -3.30الدراسة 

الفقرة )3.77 )  ( ونصها "12(، حيث جاءت  بلغ  األولى بمتوسط حسابي  املرتبة  األدبي" في  النص  الفكرة األجمل في  ( وانحراف معياري قدره 3.77تمييز 

(1.06  )( )  وبدرجة مرتفعة.%(،  75.4وبنسبة مئوية  الفقرة  باملرتبة  ( ونص 14في حين جاءت  بيان، ومعاني، وبديع("   ( البالغية  الفنون  " يحدد دالالت  ها 

( بمتوسط حسابي قدره  )3.30األخيرة  وانحراف معياري قدره   )0.91  )( أنوبدرجة متوسطة.  %(،  66وبنسبة مئوية  إلى  يعزى ذلك  املعلمين    وقد  تركيز 

األفكار فقط دون   ما يكون عند تناولهم للنصوص األدبية على 
ً
 ما   عادة

ً
العربية غالبا األدبي املختلفة، كما أن معلمو اللغة  التطرق إلى جماليات النص 

ربط الرموز   يستخدمون أسلوب القراءة الكلية في تدريس النصوص األدبية لهذه املرحلة من خالل على تركيز االنتباه في محتويات املقروء، والقدرة على

من النص والصور، وتوقع املعاني من السياق، وكذلك تحديد املعنى املناسب للكلمة، ومزج املعاني املتصلة في    باألفكار التي تدل عليها، واشتقاق املعاني

 وحدات فكرية كبيرة، وتصنيف الحقائق وتنظيمها، وتعرف املعاني األساسية، ونقد الحقائق املعروضة في ضوء الخبرات السابقة.  

 املجال الرابع: املجال النقدي:  •

افات املعيارية لفقرات املجال12جدول )     (: املتوسطات الحسابية واإلنحر
 
 النقدي مرتبة تنازليا

رقم   الرتبة

 الفقرة

املتوسط   املهارات 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة  

 املمارسة 

 متوسطة  % 73.4 0.91 3.67 النص األدبي. والنتائج فيالتمييز بين األسباب  19 1

 متوسطة  % 71.8 0.98 3.59 التمييز بين الحقيقة والخيال في النص األدبي. 18 2
 متوسطة  % 71.2 0.96 3.56 إصدار حكم على أسلوب األديب في النص األدبي. 20 3

 متوسطة  % 67.8 1.14 3.39 تحديد مواطن التأثر بالنص األدبي. 17 4
 متوسطة  % 66.6 0.97 3.33 النص األدبي.التمييز بين الداللة الحقيقية واملجازية في  21 5

 متوسطة  70.2% 0.54 3.51 الدرجة الكلية 

( الجدول  )12يبين  بلغ  بمتوسط حسابي  كانت متوسطة  النقدي  للمجال  الدراسة لدرجة ممارستهم  أفراد عينة  تقديرات  أن  وانحراف  3.51(   ،)

( )(،  0.54معياري قدره  )%(،  70.2وبنسبة مئوية  بين  ما  تراوحت  النقدي  املجال  لفقرات  الدراسة  أفراد عينة  لتقديرات  الحسابية    -3.33واملتوسطات 

( وانحراف معياري  3.67النص األدبي " في املرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )  والنتائج فيالتمييز بين األسباب    ( ونصها "19(، حيث جاءت الفقرة )3.67

( )(  0.91قدره  أن  وبدرجة متوسطة.%(،  73.4وبنسبة مئوية  إلى  ذلك  يعزى  النصوص   وقد  تدريس  باستمرار عند  تتكرر  التي  املهارات  من  املهارة    هذه 

)األدبية.   الفقرة  حين جاءت  ا 21في  بين  التمييز   " ونصها   )( بمتوسط حسابي قدره  األخيرة  باملرتبة   " األدبي  النص  في  واملجازية  الحقيقية  (  3.33لداللة 

( )(  0.97وانحراف معياري قدره  أنوبدرجة متوسطة.  %(،  66.6وبنسبة مئوية  إلى  ذلك  ة   وقد يعزى  املجازي هو عملي  التعبير  املهارة؛ ألن  صعوبة هذه 

نة في سياق غي أن  أغلبيتها تحدث استخدام كلمة أو جملة معي  النص، كما  اللغة إلضفاء نوع من الجمالية على  ر سياقها االعتيادي. ويستخدم عادة في 

ق باملعنى الحقيقي واملجازي.
 
 نوًعا من الغموض فيما يتعل

في    النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها:   . 3.3 في املرحلة األساسية العليا  هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة امتالك معلمي اللغة العربية 

 مديرية تربية البادية الشمالية الغربية ملهارات التذوق األدبي وممارستهم لها؟

اللغة   امتالك معلمي  درجة  بين  بيرسون  ارتباط  تم حساب معامل  السؤال  التذوق ولإلجابة عن هذا  ملهارات  العليا  األساسية  املرحلة  في  العربية 

 ( يوضح ذلك. 13األدبي وممارستهم لها، والجدول )
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 معامل ارتباط بيرسون بين درجة امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات التذوق األدبي وممارستهم لها (: 13جدول )

 املجال   اللغوي  الوجداني  التذوقي  النقدي  ممارسة املهارات 

 اللغوي  معامل االرتباط  **0.73 **0.73 **0.67 **0.71 **0.77

 مستوى الداللة  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 الوجداني  معامل االرتباط  **0.85 **0.80 **0.79 **0.72 **0.86

 مستوى الداللة  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 التذوقي  االرتباط معامل  **0.77 **0.77 **0.73 **0.68 **0.81
 مستوى الداللة  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 النقدي  معامل االرتباط  **0.85 **0.66 **0.64 **0.65 **0.77
 مستوى الداللة  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 امتالك املهارات  معامل االرتباط  **0.85 **0.76 **0.76 **0.71 **0.84

 مستوى الداللة  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 (  .Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  *(  ) 0.01مستوى الداللة ) عند **  ذات داللة احصائية                                   

امتالك معلمي اللغة العربية في املرحلة  بين درجة  (  α ≤ 0.05( وجود عالقة ارتباطيه إيجابية )طردية( عند مستوى داللة )13يتبين من الجدول )

( وبمستوى  0.84ن )األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية الغربية ملهارات التذوق األدبي وممارستهم لها، إذ بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسو 

( داللة  0.000داللة  مستوى  عند  )طردية(  إيجابية  ارتباطيه  عالقة  وجود  يظهر  كما   .)(α ≤ 0.05  ) ويفسر املمارسة.  ومجاالت  االمتالك  مجاالت  بين 

ا  في  ممارستهم  مستوى  ازداد  العربية  اللغة  معلمي  عند  األدبي  التذوق  مهارات  امتالك  ازداد  كلما  ه 
أن  إلى  املنطقية  النتيجة  هذه  األدبي الباحث  لتذوق 

األدبية،   األ للنصوص  التذوق  مهارات  امتالك  أن  النتائج  يتضح من  العربية كما  اللغة  األدبي عند معلمي ومعلمات  التذوق  تأثير على  لها  دبي ومجاالته 

قدرة املعلم على  للمرحلة األساسية العليا، وتدل هذه النتيجة على أنَّ امتالك املهارات يسهم في التنبؤ بمستوى التذوق األدبي عند املعلمين، من خالل  

ة التي يعبر عنها في فهمه لالنفعاالت، واملشاعر، واألحاسيس، والجوانب الجمالية في النصوص األدبية تمثيل أحاسيس الكاتب، واكتشاف الحالة النفسي

 من أجل إتاحة الفرصة لطالبه لإلملام بجو العمل األدبي، وتشجيعهم على محاكاة اإلعمال األدبية، ومحاولة التأليف على منوالها. 

في α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )  ومناقشتها:   الرابعالنتائج املتعلقة بالسؤال    . 4.3 في درجة امتالك معلمي اللغة العربية   )

 ؟ برة في التدريس(املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية الغربية ملهارات التذوق األدبي تعزى ملتغير )الجنس، املؤهل العلمي، الخ

راسة حسب املتعدد  ؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتحليل التباين  لإلجابة عن هذا الس ِّ
الستجابات أفراد عينة الد 

 ( تبين ذلك. 15، 14، والجداول ذوات األرقام )الجنس، واملؤهل العلمي، والخبرة في التدريسمتغيرات 

افات املعيارية لدرجة : (14جدول )  ملتغير امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات التذوق األدبي املتوسطات الحسابية واالنحر
 
  وسنوات الخبرةواملؤهل العلمي الجنس  اتتبعا

( الجدول  لدرجة  14يبين  الحسابية  املتوسطات  بين  ظاهرية  فروق  وجود  ملتغيرات  (   
ً
تبعا األدبي  التذوق  ملهارات  العربية  اللغة  معلمي  امتالك 

وسنوات   العلمي،  واملؤهل  )الخبرة الجنس،  داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  املتوسطات  بين  الفروق  كانت  فيما  ولتحديد   ،α ≤ 0.05 تم  ،)

 (.15على املجاالت ولألداة ككل، كما هو مبين في الجدول )( One Way MANOVA)التباين املتعدد تحليل استخدام 

 

 

 الكلي  النقدي  التذوقي  الوجداني  اللغوي  املتوسط واالنحراف  الفئات  املتغير 

 الجنس 

 ذكر 
 3.63 3.52 3.67 3.68 3.66 املتوسط الحسابي

 0.77 0.89 0.83 0.82 0.76 االنحراف املعياري 

 أنثى
 3.57 3.48 3.68 3.61 3.53 املتوسط الحسابي

 0.76 0.84 0.85 0.83 0.75 االنحراف املعياري 

 املؤهل العلمي 

 بكالوريوس 
 3.51 3.41 3.53 3.59 3.49 املتوسط الحسابي

 0.71 0.82 0.75 0.80 0.71 االنحراف املعياري 

 دراسات عليا 
 3.73 3.62 3.87 3.71 3.71 املتوسط الحسابي

 0.82 0.90 0.92 0.85 0.81 االنحراف املعياري 

 سنوات الخبرة 

 سنوات  5أقل من  
 3.44 3.36 3.53 3.47 3.41 املتوسط الحسابي

 0.75 0.82 0.78 0.88 0.76 االنحراف املعياري 

 فأكثر سنوات   5
 3.74 3.62 3.81 3.79 3.75 املتوسط الحسابي

 0.76 0.88 0.88 0.74 0.72 االنحراف املعياري 
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 ملتغيرات الجنس امتالك معلمي اللغة العربية ملهارات التذوق األدبي إليجاد داللة لدرجة املتعدد  تحليل التباين: (15جدول )
 
 وسنوات الخبرة  واملؤهل العلمي تبعا

 مصدر 

 التباين

 مجموع املجاالت 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

 قيمة متوسط املربعات 

 ف 

الداللة  

 اإلحصائية 

 الجنس 

 0.837=قيمة هوتلنج 

 0.017ح=

 0.664 0.190 0106 1 0.106 اللغوي 

 0.989 0.000 0.000 1 0.000 الوجداني 

 0.779 0.079 0.055 1 0.055 التذوقي 

 0.998 0.000 4.232 1 4.232 النقدي 

 0.972 0.001 0.001 1 0.001 الدرجة الكلية 

 املؤهل العلمي  

 0.240= قيمة هوتلنج

 0.068ح=

 

 0.224 1.502 0.838 1 0.838 اللغوي 

 0.602 0.274 0.186 1 0.186 الوجداني 

 0.100 2.770 1.918 1 1.918 التذوقي 

 0.329 0.964 0.717 1 0.717 النقدي 

 0.243 1.384 0.800 1 0.800 الدرجة الكلية 

 سنوات الخبرة 

 0.452= قيمة هوتلنج

 0.045ح=

 

 0.065 3.499 1.952 1 1.952 اللغوي 

 0.091 2.920 1.982 1 1.982 الوجداني 

 0.156 2.045 1.416 1 1.416 التذوقي 

 0.203 1.649 1.226 1 1.226 النقدي 

 0.097 2.815 1.627 1 1.627 الدرجة الكلية 

   0.558 86 47.973 اللغوي  الخطأ 

   0.679 86 58.377 الوجداني 

   0.692 86 59.530 التذوقي 

   0.744 86 63.967 النقدي 

   0.578 86 49.713 الكلية الدرجة  

    89 51.569 اللغوي  الدرجة الكلية 

    89 60.889 الوجداني 

    89 63.406 التذوقي 

    89 66.258 النقدي 

    89 52.589 الدرجة الكلية 

 (α ≤ 0.05* ذات داللة إحصائية ) 

امتالك معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية ( لدرجة α ≤ 0.05داللة )( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 15يبين الجدول )

الجنس ليس له عالقة قوية بالقدرة على . وقد يعزى ذلك إلى أن  املجاالتوفي جميع  تعزى ملتغير الجنس في الدرجة الكلية،  العليا ملهارات التذوق األدبي  

ى تذوق النصوص األدبية لن تتغير بتغير الجنس نتيجة تشابه الظروف لكل من املعلمين، واملعلمات من امتالك مهارات التذوق األدبي، لذا فإن القدرة عل

 أنه
ً
م بغض النظر حيث كثرة املطالعة، وفهم املعاني العميقة في النص األدبي، واإلقبال على القراءة، وتقمص الشخصيات، واملشاركة في األحداث، فضال

متشا  
ً
ظروفا يعيشون  جنسهم  نفس  عن  لديهم  وأنهم  والتعليمات،  األنظمة  لنفس  ويخضعون  والفنية،  املادية  اإلمكانات  حيث  من  املدرسة  داخل  بهة 

املتاحة في حضور برامج تدريبية متماثلة. )  الفرص  امتالك معلمي  α ≤ 0.05كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ( لدرجة 

املرحلة األ  أن إلى  وقد يعزى ذلك    ساسية العليا ملهارات التذوق األدبي تعزى ملتغير املؤهل العلمي في الدرجة الكلية، وفي جميع املجاالت.اللغة العربية في 

التذو  بمهارات  ترتبط  وال  عامة،  تدريس  ومهارات  معلومات  على  بعده  الدبلومات  وتركز  البكالوريوس،  في  العربي  األدب  درسوا  كلهم  بشكل  املعلمين  ق 

طرق   مباشر، في  أو  العربية،  اللغة  دراسة  في  تتنوع  تخصصاتهم  فإن  بعدها،  وما  املرحلة  هذه  في  يواصلون  من  قلة  ومع  املاجستير  مرحلة  في  وكذلك 

 مقارنة بغيره م
ً
 جدا

ً
صات، وهو ن التخصتدريسها، أو في مجاالت أخرى كاإلدارة، واإلشراف، واإلرشاد، وبالتالي يصبح عدد دارس ي األدب العربي فيها قليال

التأهيل العلمي.    ≥ αكما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ما يظهر تقارب النتائج في مهارات التذوق، وإن كان هناك تفاوت في 

جميع املجاالت. وقد  ( لدرجة امتالك معلمي اللغة العربية في املرحلة األساسية العليا ملهارات التذوق األدبي تعزى ملتغير الخبرة في الدرجة الكلية، وفي 0.05

أن   إلى  املختلفيعزى ذلك  التدريبية  للدورات  التذوق األدبي، كما قد يكون  املعلمين على اختالف خبراتهم على تدريس  املعلمون على إقبال  يتلقاها  التي  ة 

ند معالجة اختالف خبراتهم دور في زيادة وعيهم، وفهمهم للنصوص، وإدراك مواطن الجمال والتعبير وأثره في النفس، فال يكتفون فقط بالشرح اللفظي ع

 في التذوق األدبي.  النصوص األدبية، بل يساعدون الطلبة على فهمها، وتذوقها، وتحليها، وبالتالي ينعكس أثره على قدرتهم 

في درجة ممارسة معلمي اللغة العربية في (  α ≤ 0.05)  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ومناقشتها:   خامس النتائج املتعلقة بالسؤال ال  . 5.3

 )الجنس، املؤهل العلمي، الخبرة في التدريس(؟ املرحلة األساسية العليا في مديرية تربية البادية الشمالية الغربية ملهارات التذوق األدبي تعزى ملتغير 

را  ِّ
سة حسب لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتحليل التباين املتعدد الستجابات أفراد عينة الد 

 تبين ذلك.  ( 17، 16متغيرات الجنس، واملؤهل العلمي، والخبرة في التدريس، والجداول ذوات األرقام )
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افات املعيارية لدرجة : (16جدول )  ملتغيراتممارسة املتوسطات الحسابية واالنحر
 
   الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة معلمي اللغة العربية ملهارات التذوق األدبي تبعا

 الكلي  النقدي  التذوقي  الوجداني  اللغوي   الفئات  املتغير 

 3.59 50 .3 3.66 3.59 3.62 املتوسط الحسابي      ذكر  الجنس 

 0.46 0.63 0.64 0.75 0.60 االنحراف املعياري 

 3.56 3.52 3.48 3.62 3.62 املتوسط الحسابي      أنثى

 0.45 0.47 0.82 0.78 0.44 االنحراف املعياري 

 3.58 3.62 3.57 3.54 3.60 املتوسط الحسابي      بكالوريوس  املؤهل العلمي 

 0.43 0.52 0.67 0.71 0.56 االنحراف املعياري 

 3.56 3.35 3.55 3.70 3.65 املتوسط الحسابي      دراسات عليا 

 0.49 0.53 0.85 0.84 0.45 االنحراف املعياري 

 3.57 3.53 3.47 3.60 3.66 املتوسط الحسابي      سنوات  5أقل من   سنوات الخبرة 

 0.39 0.48 0.78 0.73 0.44 املعياري االنحراف 

 3.58 3.49 3.6 3.62 3.59 املتوسط الحسابي      سنوات فأكثر  5

 0.51 0.59 0.72 0.80 0.58 االنحراف املعياري 

( الجدول  لدرجة  16يبين  الحسابية  املتوسطات  بين  ظاهرية  فروق  وجود  ملتغيرات    ممارسة(   
ً
تبعا األدبي  التذوق  ملهارات  العربية  اللغة  معلمي 

( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  املتوسطات  بين  الفروق  كانت  فيما  ولتحديد  الخبرة،  وسنوات  العلمي،  واملؤهل  تم α ≤ 0.05الجنس،   ،)

 (.17لجدول )استخدام تحليل التباين املتعدد على املجاالت ولألداة ككل، كما هو مبين في ا 

 ملتغيرات الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرةمعلمي اللغة العربية ملهارات التذوق األدبي  ممارسةإليجاد داللة لدرجة  تعددامل تحليل التباين: (17جدول )
 
   تبعا

 مصدر 

 التباين

درجات   مجموع املربعات  املجاالت 

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

 قيمة

 ف 

الداللة  

 اإلحصائية 

 الجنس  

 0.867= قيمة هوتلنج

 0.015ح=

 0.785 0.075 0.021 1 0.021 اللغوي 

 0.952 0.004 0.002 1 0.002 الوجداني 

 0.405 0.700 0.403 1 0.403 التذوقي 

 0.635 0.227 0.065 1 0.065 النقدي 

 0.799 0.065 0.014 1 0.014 الدرجة الكلية 

 املؤهل العلمي  

 0.096= قيمة هوتلنج

 0.098ح=

 

 0.552 0.357 0.099 1 0.099 اللغوي 

 0.348 0.889 0.537 1 0.537 الوجداني 

 0.965 0.002 0.001 1 0.001 التذوقي 

 0.071 5.887 1.695 1 1.695 النقدي 

 0.877 0.024 0.005 1 0.005 الدرجة الكلية 

 سنوات الخبرة 

 0.658= هوتلنجقيمة 

 0.029ح=

 

 0.443 0.595 0.164 1 0.164 اللغوي 

 1.000 0.000 6.588 1 6.588 الوجداني 

 0.425 0.643 0.370 1 0.370 التذوقي 

 0.984 0.000 0.000 1 0.000 النقدي 

 0.918 0.011 0.002 1 0.002 الدرجة الكلية 

 

 الخطأ 

   0.276 86 23.740 اللغوي 

   0.604 86 51.945 الوجداني 

   0.576 86 49.563 التذوقي 

   0.288 86 24.754 النقدي 

   0.217 86 18.682 الدرجة الكلية 

    89 23.972 اللغوي  الدرجة الكلية 

    89 52.514 الوجداني 

    89 50.656 التذوقي 

    89 26.496 النقدي 

    89 18.711 الدرجة الكلية 

 (α ≤ 0.05) * ذات داللة إحصائية  

( الجدول  )17يبين  داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )α ≤ 0.05  لدرجة املرحلة ممارسة  (  في  العربية  اللغة  معلمي 

ويرى الباحث بأن هذه النتيجة تتفق مع الواقع الذي  األساسية العليا ملهارات التذوق األدبي تعزى ملتغير الجنس في الدرجة الكلية، وفي جميع املجاالت.  

ويمارس والتدريب،  التأهيل  لذات  يخضعون  واملعلمات  فاملعلمون  كافة،  االردنية  املدارس  يسعون يسود  أنهم  كما  تدريسهم،  في  ون ممارسات متشابهة 
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أنهم يعملون بتوجيهات متشابهة من موجهيهم التربويين بما يتعلق بممارساتهم الت التربية، كما  الصادرة عن وزارة  دريسية، وهم  لتطبيق ذات التعليمات 

الجنسين يخضع لذات الظروف سواء بما يتعلق باإلمكانات املتوافرة    كذلك يدرسون نفس املقررات الدراسية للمرحلة الدراسية التي يعملون فيها، فكال

ق هذه النتيجة مع لديهم في مجال التطور املنهي من ورش عمل أو دورات تد ريبية أو الحوافز املقدمة لهم مقابل تطوير ذواتهم في املجاالت املختلفة. وتتف

 تعزى ملتغير الجنس.2008(، ودراسة مقداد )2019دراسـة الشهري وعتوم ) نتيجة
ً
وأختلفت هذه    ( التي أظهرت نتائجهما عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير الجنس لصالح اإلناث.2015النتيجة مع نتيجة دراسـة حسن )
ً
 ذات داللة إحصائية تبعا

َ
   ( التي توصلت أنَّ هناك فروقا

( داللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  لدرجة  α ≤ 0.05كذلك عدم وجود فروق  العليا   ممارسة (  األساسية  املرحلة  في  العربية  اللغة  معلمي 

الن بغض  املعلمين  اقتناع  إلى  ذلك  يعزى  وقد  املجاالت.  وفي جميع  الكلية،  الدرجة  في  العلمي  املؤهل  ملتغير  تعزى  األدبي  التذوق  ظر عن مؤهلهم ملهارات 

التربية والتعليم للمعلمين في املجاالت  الجامعي بضرورة امتالك مهارات التذوق األدبي، باإلضا فة إلى اتاحة الفرصة لحضور الدورات التي تعقدها وزارة 

( التي أظهرت نتائجهما عدم وجود 2015(، ودراسة حسن )2019وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسـة الشهري وعتوم )كافة بغض النظر عن مؤهلهم.  

العلمي.   املؤهل  ملتغير   تعزى 
ً
اللغة ممارسة  ( لدرجة  α ≤ 0.05)  كما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةفروق دالة إحصائيا معلمي 

الكلية الدرجة  في  الخبرة  ملتغير  تعزى  األدبي  التذوق  ملهارات  العليا  األساسية  املرحلة  في  املجاالت.  العربية  وفي جميع  تقارب ،  إلى  النتيجة  تعزى هذه  قد 

جديدة   التصورات بين فئات الخبرة يعود إلى أنه ليس هناك جديد في زيادة عدد السنوات للمعلمين بل تقدر بسنوات الخدمة دون وجود أنماط سلوكيه

املهام واألدوار واملسؤوليات وي أنهم يمارسون نفس  الخبرة حيث  العمل ومحيطين بكل يظهرها مع تقدم  أعباء ومشاكل  إلى نفس  تعرضون بشكل متكرر 

ي، والتمكن  قوانين العملية التربوية، هذا ما جعلهم يتمتعون بدرجات متساوية من االنسجام والتكيف، كذلك يعود إلى أن ممارسة مهارات التذوق األدب

املنهي لديه التطور  الخبرة، بل يعتمد على  يتأثر بعدد سنوات  الشهري وعتوم )م.  منه ال  نتيجة دراسـة  النتيجة مع  التي أظهرت عدم 2019وتتفق هذه   )

 تعزى ملتغير الخبرة.  
ً
( التي توصلت إلى وجود فروق في مستوى مهارات التذوق 2008واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة مقداد )وجود فروق دالة إحصائيا

 سنوات فأكثر. 5املعلمين من فئة األدبي تعزى إلى متغير سنوات الخبرة لصالح 

 :التوصيات واملقترحات .6.3

راسة يوص ي  ِّ
 يلي: الباحث بمابناًء على نتائج الد 

 تدريب املعلمين على أهم استراتيجيات، وطرق تنمية مهارات التذوق األدبي، من خالل عقد الدورات، وورش العمل التدريبية أثناء الخدمة.  •

أقسام  ضرورة اهتمام الجامعات بتزويد   • األدبي في املدارس التي  الطلبة املعلمين في  التذوق  ريس  التي تمكنهم من تدَّ العربية باملهارات الالزمة  اللغة 

 
ً
 . سوف يعملون بها الحقا

والبالغية ومتابعة الحركة األدبية بكافة فنونها، وما يدور حولها  حث املعلمين على املطالعة األدبية، واالطالع على املجالت األدبية والكتب النقدية   •

 من نقد أدبي. 

 .وخاصة التكرار في النص األدبي وتذوق تلك النصوص وجدانيةضرورة التركيز في تدريس النصوص األدبية على النواحي ال •

املهارات   • وخاصة  العربية؛  اللغة  معلمي  لدى  األدبي  التذوق  مهارات  تنمية  التيا ضرورة  واملجازية   لنقدية  الحقيقية  الداللة  بين  بالتمييز  تتعلق 

 النص األدبي. والنتائج في واألسباب

 إجراء دراسات مماثلة على عينات مختلفة، ومراحل تعليمية أخرى، كاملرحلة الثانوية، واالبتدائية.  •

   طلبتهم. فاعلية برنامج لتنمية كفايات معلمي اللغة العربية في تحليل النص األدبي وأثره في إنماء مهارات التذوق األدبي لدى ة إجراء دراس •

 :املراجع

 :
 
 املراجع العربية:أوال

1. ( فهد  التذ2013البكر،  مهارات  تنمية  على  األدبية  النصوص  تدريس  في  التبادلي  التدريس  إستراتيجية  استخدام  أثر  تلميذات (.  لدى  األدبي  وق 

 .454-440 :(2)8 : مجلة الدراسات التربوية والنفس ي .الصف الثالث املتوسط

املكرمة2015آل تميم، عبد هللا محمد ) .2 املتوسطة بمكة  املرحلة  األدبي لدى طالب  التذوق  النفس  .(. تقويم مهارات  التربية وعلم  :  (48)3،  رسالة 

55-76 . 

نصر   .3 ومقابلة،  رندة  )حبوش،  في  2017محمد  األساس ي  العاشر  الصف  طالبات  لدى  األدبي  التذوق  تحسين  في  التكاملي  االستماع  أنموذج  أثر   .)

 . 159-145: 9(، ملحق 4)44 : دراسات، العلوم التربوية .األردن

4. ( وال(.  2015حسن، فراس عبد هللا  األدب  في موضوعات  األدبي  التذوق  ملهارات  العربية  اللغة  الصف مدى ممارسة مدرس ي  طلبة  لدى  نصوص 

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، املفرق، االردن. .الرابع األدبي في العراق
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5. ( بدر علي  املتوسط(.  2014الخيري،  االول  الصف  لتلميذ  الالزمة  األدبي  التذوق  مهارات  في ضوء  الخالدة  لغتي  في مقرر  التعلم  نشاطات  .  تقويم 

 جامعة أم القرى، السعودية. رسالة ماجستير غير منشورة، 

 ، بيروت: دار الفكر املعاصر.10ط  .طرق تدريس اللغة العربية(. 2005الركابي، جودت ) .6

أثر برنامج تعليمي قائم على املنحى التواصلي في تحسين مهارات االستماع الناقد والتذوق األدبي لدى طلبة الصف (. 2011الزبيدي، نسرين أحمد ) .7

 أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن. .األساس يالتاسع 

8. ( إيمان هشام  الصف  (.  2018زقوت،  األدبي واالتجاه نحوها لدى طالبات  التذوق  تنمية مهارات  الذاتي في  استراتيجية االستجواب  أثر استخدام 

 فلسطين. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، .العاشر األساس ي

 غزة: منشورات الجامعة اإلسالمية.  .املرشد في تدريس اللغة العربية (. 2013زقوت، محمد شحادة. ) .9

(. بناء برنامج تعليمي قائم على مهارات التذوق األدبي باملستوى اإلبداعي من خالل تدريس النصوص األدبية لدى طلبة  2013الشديفات، أشجان ) .10

 . 69-53 :3 :املجلة العربية للدراسات التربوية واالجتماعية .اآلداب في الجامعة الهاشميةقسم اللغة العربية في كلية 

(. مستوى الذكاء االنفعالي وعالقته بمهارات التذوق األدبي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية للمرحلة  2019الشهري، محمد وعتوم، عبد القادر ) .11

 . 60-48 :(1)8 :الدولية املتخصصة املجلة التربوية  .الثانوية في منطقة نجران

 الدمام: مكتبة املتنبي للنشر والتوزيع.  .التذوق األدبي: النظرية والتطبيق(. 2014عبد الباري, ماهر شعبان ) .12

 والتوزيع.عمان: دار الفكر للنشر  .التذوق األدبي: طبيعته، نظرياته، مقوماته، معاييره، قياسه(. 2016) عبد الباري، ماهر شعبان .13

 الرياض: دار الزهراء للنشر. .ثقافة الطفل والتذوق األدبي  (. 2010العمدة، هاشم محمد ) .14

فاعلية تدريس النصوص الشعرية بأسلوب التمثيل الدرامي في االستيعاب القرائي والتذوق األدبي  لدى تلميذات (.  2010العيد، الخامسة صالح ) .15
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Abstract: This study aimed at finding the degree of Arabic language teachers' possession in the upper basic stage in 
Northwest Badia district of the skills of literary appreciation and practicing it. The study sample consisted of (90) 
male and female teachers. It was conducted by using a questionnaire after assuring its validity and readability 
including (21) items distributed into four fields. The study results revealed that the degree of Arabic language 
teachers' possession in the upper basic stage in Northwest Badia district of the skills of literary appreciation and 
practicing it showed a medium degree at the tool as a whole. Where the arithmetic mean of the degree of possession 
was (3.6) and a percentage (72%), the arithmetic mean of the degree of practice was (3.58) and a percentage 
(71.6%). The results showed that there were no statistically significant differences between the averages of the 
estimates of the study sample in the degree of Arabic language teachers' possession in the upper basic stage in 
Northwest Badia district of the skills of literary appreciation due to variables of gender, educational qualification and 
experience in the tool as a whole. Results showed that also there were no statistically significant differences between 
the averages of the estimates of the study sample in the degree of Arabic language teachers' practice in the upper 
basic stage in Northwest Badia district of the skills of literary appreciation due to variables of gender, educational 
qualification and experience in the tool as a whole. There is also a positive correlation the value of the Pearson 
correlation which was (0.84) between the degree to which Arabic language teachers at the higher basic stage in 
Northwest Badia district possession of the skills of literary appreciation and their practice of it. The study 
recommends: Training teachers on the most important strategies and methods of developing literary appreciation 
skills, through holding courses and in-service training workshops. 

Keywords: Degree of ownership; Degree of practicing; Literary appreciation skills; Arabic language teachers. 
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 :امللخص

لدى مديري مدارس الحلقة  (ISTEL2018)  الدولية للتكنولوجيا في التعليم هدفت الدراسة التعرف على درجة توافر معايير الجمعية  

األساس ي   للتعليم  املتغيراتالثانية  بعض  ضوء  في  ُعمان  بسلطنة  الشرقية  جنوب  بناء  ،  بمحافظة  تم  الوصفي،  املنهج  الباحثان  واستخدم 

( مؤشًرا  24( معايير )مجاالت( و)5االستبانة من ) (، وتكونتISTE-2018في التعليم )استبانة بالرجوع إلى معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا 

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  توافرها.  جنوب  53على  محافظة  في  األساس ي  التعليم  من  الثانية  الحلقة  مدارس  مديري  من  ومديرة   
ً
مديرا  )

لتوافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم في لدى مديري    الدرجة الكليةأن  الشرقية بسلطنة ُعمان. وقد أظهرت نتائج الدراسة  

كبيرة  كانت  الشرقية  جنوب  محافظة  ح  ،مدارس  )وبمتوسط  )2.60سابي  مئوية  وبنسبة  من  86.6(،  معيار  كل  توافر  درجة  كانت  كما   ،)%

املنهي والنمو  املستمر  التحسين  كبيرة، حيث حصل معيار  بدرجة  )  املعايير  توافر  وبنسبة  األولى  الرتبة  الثانية 90.3على  الرتبة  في  %(، وجاء 

%(، بينما احتل الرتبة الرابعة 88، وبنسبة توافر )اإلنصاف واملواطنةثة معيار  %(، تاله في الرتبة الثال90)  توافر ، وبنسبةتمكين القائدمعيار  

، ولم %(86.3مصمم لألنظمة وبنسبة توافر )%( وجاء في الرتبة الخامسة واألخيرة معيار  87وبنسبة توافر )  مخطط لرؤية مستقبليةمعيار  

 ملتغير الجنس أو املؤهل العلمي، في حين ظهرت  ( ISTE) تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائية لدرجة توافر معايير
ً
لدى مديري املدارس تبعا

التدريسية على معيار    (ISTE-2018إحصائية لدرجة توافر معايير )فروق ذات داللة   الخبرة  ملتغير   
ً
تبعا املدارس  مخطط لرؤية لدى مديري 

  12-7سنة(، وعلى معيار تمكين القائد لصالح ذوي الخبرة الوظيفية ) 12-7الخبرة )سنوات(، مقابل    7مستقبلية لصالح ذوي الخبرة )أقل من  

سنة(، وعلى   12-7سنوات(، مقابل الخبرة )  7)أقل من    وعلى معيار مصمم لألنظمة لصالح ذوي الخبرة  سنة فاكثر(،  12سنة(، مقابل الخبرة )

سنة(، في حين لم تظهر هذه الفروق الدالة  12-7سنوات(، مقابل الخبرة ) 7من  )أقل معيار التحسين املستمر والنمو املنهي لصالح ذوي الخبرة 

لد  املعايير  توافر  تعزير  أهمها: ضرورة  التوصيات من  بمجموعة من  الباحثان  أوص ى  وقد  الوظيفية؛  للخبرة  الكلية  الدرجة   على 
ً
 ى إحصائيا

ائمين بوزارة التربية والتعليم على تضمين برامج اإلنماء املنهي ملديري املدارس  املديرين والحث على توظيفها في ممارساتهم التربوية، واهتمام الق

 ( لدى القادة التربويين. ISTEعلى معايير )

 .ISTE-2018 ؛مديرو املدارس ؛الجمعية الدولية للتكنولوجيا ؛التعليم األساس ي؛ املعايير الكلمات املفتاحية:
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   املقدمة: .1

( كورونا  جائحة  و COVID-19اجتاحت  العالم،  دول  جميع  مفاهيم  أ (  تغيرت  كما  التعليم،  مجال  فيها  بما  الحياة،  مجاالت  كافة  على  ثرت 

س، فقد وممارسات الكادر التعليمي من معلمين ومديرين ومشرفين بتلك الجائحة، فقد بات مديرو املدارس يعملون بطرق وأساليب لم تكن موجودة بامل

ت قادة  أصبح  اآلن  وأصبحوا   ،
ً
إلكترونيا اعتادوا ملء عاملهم  الذين  الطالب  ومنفصلون عن  يقودونهم،  الذين  أولئك  ومنفصلون عن  بعيدون  ُبعد،  عن 

االنفصال يكون  املدرسية حيث  للقيادة  بالنسبة  أي قطاع، فكيف  في  للقادة  بالنسبة  بها  التنبؤ  يمكن  وال  ومرهقة  أوقات صعبة  عن    مدارسهم، هذه 

 بشكل أعمقالط
ً
 ( 2020طوال،)ال .الب مؤملا

املتعلمين، إضافة إلى الحاجة إلى فريق   التعامل في تطلب مرونة كبيرة   وهذا ال شك أن التعليم عن بعد فرض نفسه بقوة نتيجة جائحة كورونا،  و 

. وفي هذا اإلطار الرئيسةتفكير إبداعية تساعدهم على تحقيق عملية التعليم وإنجاز أهداف مقرراتهم   دعم فني لوجستي يواكب املعلمين من خالل طرق 

بد من بعد،   ال  التعليم عن  إلى  املرن  االنتقال  تدعم  عناصر عدة  توافر  بالتواصل مع منها:  التشديد على  واملعاهد  والثانويات  املدارس  إدارات  تكليف 

أمورهم لنشر الوعي وشرح أهمية موضوع التعلم عن بعد وضرورة متابعته ومواكبته، وتشكيل خطوط ساخنة لتوفير الدعم النفس ي املتعلمين وأولياء  

 (2020)اليونسكو،  .واللوجستي للمتعلمين

اهتمت وضع    ُعمانسلطنة   وقد  مع  املتزامن  املدمج  والتعليم  بعد  عن  التعليم  نظام  ظهور  خاصة مع  التعليم  مجال  في  التكنولوجيا  بتطبيق 

وتعليمية   تربوية  خدمات  تقديم  مع  تتناسب  التي  الخطط  وضع  استدعى  الذي  األمر  كورونا؛  وتحرصجائحة  مواكبة   ُعمان سلطنة    عالية.  على 

التكنولوجي تطبيق  مجال  في  تطبيق  ا املستجدات  ذلك  في  التعليم   محاولة  في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  معايير  أبرزها  من  والتي  الدولية،     املعايير 

(ISTE)  الحاسوب التعليمية، من طالب ومعلمين وقادة تعليم، وللمدربين ومدرس ي  املنظومة  بكامل  املتعلقة  املعاير   ,ISTE)  حيث توفر مجموعة من 

العالم (2021 أنحاء  في جميع  املدارس  في  للتكنولوجيا  الفعال  لالستخدام  طريق شاملة  يوفر خارطة  التعليم"،   ، مما  في  الرقمي  "التمكين    تحت شعار 

على أبحاث العلوم التعليمية وتستند إلى خبرة املمارس، وتضمن أن استخدام التكنولوجيا للتعلم يمكن أن يخلق خبرات تعليمية   (ISTE)ترتكز معايير  و 

املتعلمين.   للتطوير ومنصفة لجميع  التأثير ومستدامة وقابلة  أكث عالية  املعايير والبحث فيها وتحديثها على مدار  (، وجاءت  20ر من )وقد تم استخدام 

املمارسات  لتعكس   أحدث  للتعلم،    التعليميةباستمرار  التكنولوجيا  استخدام  في  النجاح  تحدد  اعتماد   ولقدوالتدريب.    والقيادة،  والتدريس،التي   تم 

مع أهداف التنمية املستدامة لليونسكو، لتتماش ى  من البلدان في جميع أنحاء العالم.    وفي العديدفي جميع الواليات األمريكية الخمسين  معايير الجمعية  

 ( ISTE, 2021) .لغاتاملعايير بثماني  كما تتوافر

التعليم وقد   في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  معاييرISTE) أصدرت  الطلبة  (  املواطن    تخص  املفوض،  املتعلم  هي:  معايير  سبعة  تشمل  وهي 

 International Society for Technology in Education) الرقمي، منتج املعرفة، املصمم املبتكر، املفكر الحاسوبي، املتواصل املبدع، املتعلم العاملي

A,2016,4-5)سبعة معايير هي: املعلم   للمعلمين تضمنتوكذلك معايير    قودها الطالب،. والهدف منها تمكين صوت الطالب والتأكد أن التعلم عملية ي

املعلم   القائد،  املعلم  املتعاون،   املواطن،املتعلم،  )  املعلم  املحلل  املعلم  امليسر،  املعلم  املصمم،   International Society for Technology inاملعلم 

Education, 2017, 4-5  التقليدية (، والهدف منها تعميق ممارسات التفكير في األساليب  املعلمين إلعادة  األقران، تحدي  بين  التعاون  املعلمين وتعزيز 

الدراس ي. الفصل  املعايير في  بهم، وتعلم كيفية استخدام  للمدربين  الخاصة  الهدف منها وكذلك معايير  التغييرـ   تضمنت سبعة معايير وهي:  وذكر  وكيل 

م املستمر،  املنهي  والتطوير  للبيانات التحسين  املستند  القرارات  صانع  الرقمية،  للمواطنة  مؤيد  املنهي،  التعلم  ميسر  التعلم،  ألنظمة  مصمم   تعاون، 

International Society for Technology in Education, 2019, 1-2)) . 

التربوية والتي تمثل مفاهيم ومصطلحات وأطر القيادات  للمديرين مثل:   كما أصدرت معايير  التكنولوجية  املمارسات والعمليات  توجه وترشد 

الفعالة املعلومات   االستخدامات  على  والحصول  التربوي،  والبحث  واملدرسية،  الصفية  واإلدارة  املشكالت،  لحل  مساعدة  كوسيلة  الحاسوب  ألجهزة 

 ( Duncan,2011) .الحاسوب ة وتبادلها، واإلنتاجية الشخصية واملهنية، وتعليم علوم اإللكتروني

التعليم  للتكنولوجيا في  الدولية  الجمعية  أن معايير  املالحظ  إنشاءتعمل  (  ISTE) ومن  أو مقاييس عاملية لقياس    على  إطار موحد، ومواصفات 

توقعات واتجاهات  واالتصاالت في املجال التربوي )التعليمي والتعلمي(. كما يحتاج تطبيقها إلى إحداث تغيير في املؤشرات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات

لوسائل، والسريع  الهائل  التطور  ملواكبة  واإلداريين؛  واملتعلمين،  تكنولوجيا  املعلمين،  وموارد  وشبكات،  وخدمات،  ومنصات،  وتطبيقات،  وأدوات، 

 .  واالتصاالت املعلومات
ً
التركيز  فضال ينبغي  حيث  والتعلم  التعليم  واستراتيجيات  طرائق،  في  التربوية  املمارسات  تغيير  والفعاليات   عن  األنشطة  على 

واالستقصائي، واإلبداعي، واالبتكاري. إضافة إلى تغيير ثقافة املجتمع؛ لتقبل كل  تكشافي،التربوية، والتعليم والتعلم الذاتي، والتشاركي والتعاوني، واالس

ذلك ومفيد، ونافع. كما يحتاج إلى قيادة تربوية إدارية فعالة تؤمن بالتكنولوجيا ودورها في تحقيق أهداف العملية التعليمية والتعلمية، وك  ما هو جديد

 (2020، ة)إبراهيم والشعيلي .، ورقيهاوتطويرها وتقدمهانموها،  دورها في تغيير املجتمعات، وتحقيق

 ألهمية دمج التكنولوجيا في التعليم بشكل فّعال، فقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولو 
ً
جيا ونظرا

 .ُعمانمدارس الحلقة الثانية للتعليم األساس ي بمحافظة جنوب الشرقية بسلطنة  لدى مديري  ISTE-2018)) في التعليم 
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 :مشكلة الدراسة . 1.1

 
ً
من اهتمام بالبحث عن  قطاع التعليم  وما نتج عنها  ومنها كافة القطاعات كورونا علىللظروف االستثنائية الطارئة التي فرضتها جائحة فيروس  نظرا

   تطبيق التكنولوجياوسائل مبتكرة في مجال  
ً
االهتمام بالتكنولوجيا تعبر عن    2040  ُعماناملستقبلية لسلطنة  ، كما أن  لدى اإلدارات املدرسية  خصوصا

القطاعات؛ مما ترتكز عليه هذه الرؤية، وهذا يدلل على أهمية التكنولوجيا في كافة    وتوافر املعايير الدولية في تطبيق التكنولوجيا في التعليم من أهم ما

الدرا  أن محدودية  كما  املؤسسات،  أغلب  في  تطبيقه  دون  تعوق  التي  التحديات  وملعرفة  الجانب  لتعزيز هذا  الدراسة  لتطبيق هذه  الحاجة  سات  يؤكد 

الدراسة بهدف نشر ثقافة معايير الجمعية الدولية للتكن  ولوجيا في مجال التعليم، املشابهة في القطاع التربوي باملحافظات التعليمية أحد أسباب هذه 

بعص أشارت  فقد  مواٍز  جانب  سلطنة    وفي  في  املدارس  مديري  بعض  افتقاد  إلى  في   ُعمان الدراسات  اآللي  الحاسب  توظيف  وفي  التكنولوجية  للثقافة 

والهاجري،   )الغنبوص ي  املختلفة  اإلدارية  )2016العمليات  إبراهيم  دراسة  أظهرت  كما  إلى2018(،  امتالك    (  درجة  األساس ي أن  التعليم  مديري مدارس 

التي تكتسح   كوروناملعايير الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظر املشرفين اإلداريين جاء بدرجة متوسطة، وفي ظل جائحة   ُعمانبسلطنة  

املدارس على برامج التعلم عن بعد إلى تدريب مديري   ُعمانمنها فقد توجهت سلطنة العالم، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدول للتغلب على فاقد التعليم 

 
ً
مع املستجدات التكنولوجية   في مجال التعامل  من قبل املعهد  التخصص ي، إال أنه ظهرت العديد من التحديات التي واجهت مدراء املدارس وخصوصا

إلى   الحاجة  الجائحة؛ من هنا جاءت  الدولية للوقوف على    الدراسةالتي فرضتها  الجمعية  أقرتها  التي  التعليم  التكنولوجيا في مجال  درجة توافر معايير 

 ( ISTE-2018) .دى مديري املدارسلتكنولوجيا التعليم ل

 الدراسة: أسئلة . 2.1

 لإلجابة عن األسئلة التالية:تسعى الدراسة 

)  ما .1 التعليم  في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  معايير  توافر  لدى ISTE-2018درجة  بمحافظة   (  األساس ي  للتعليم  الثانية  الحلقة  مدارس  مديري 

 ؟ ُعمانجنوب الشرقية بسلطنة 

داللة .2 ذات  توجد فروق  )  هل  إحصائية  داللة  ذات  درجة  (  α≤0.05إحصائية  )في  التعليم  في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  -ISTEتوافر معايير 

بسلطنة  2018 الشرقية  بمحافظة جنوب  األساس ي  للتعليم  الثانية  الحلقة  لدى مديري مدارس  العلمي،   ُعمان (  املؤهل  )الجنس،  ملتغيرات  تعزى 

 سنوات الخبرة(؟

 :أهداف الدراسة . 3.1

   التالية:تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف 

درجة   .1 على  الشرقية التعرف  جنوب  محافظة  في  األساس ي  التعليم  املدارس  مديري  لدى  التعليم  في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  معايير   توافر 

 . ُعمانبسلطة 

مدارس الحلقة الثانية للتعليم األساس ي بمحافظة جنوب    ومديرات  مديري الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات تقديرات   .2

 (. العلميتعزى ملتغيرات )النوع، سنوات الخبرة، املؤهل  سلطنة،الشرقية في 

 :أهمية الدراسة . 4.1

الضوء على درجة   الدراسة  التعليم  تتسلط هذه  للتكنولوجيا في مجال  الدولية  الجمعية  القيادات  وافر معايير  قد تساعد   التربوية، وبالتاليلدى 

وزارة التربية  قد تساعد نتائج الدراسة املعنيين بالتغلب عليها،  املستخدمة وطرق في األساليب التكنولوجية  القصور و نتائجها في الكشف عن نواحي القوة 

 تضمين برامج اإلنماء املنهي لدى القيادات املدرسية ملعايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لقادة التعليم. و  والتعليم على تصميم 

 حدود الدراسة: . 5.1

 تمثلت حدود الدراسة في اآلتي: 

)اإلنصاف واملواطنة، مخطط لرؤية   :القادة التربويين وهي لدى  التعليم الحدود املوضوعية: اقتصرت على معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في  •

 مستقبلية، تمكين القائد، مصمم األنظمة، التحسين املستمر والنمو املنهي(.

 . مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس يالحدود البشرية: حيث اقتصرت على مديري ومديرات  •

 .ُعمانالتعليم األساس ي في محافظة جنوب الشرقية بسلطنة مدارس الحلقة الثانية من على الحدود املكانية: اقتصرت الدراسة  •

 م.  2021/  2020دراس ي الحدود الزمنية: أجريت الدراسة في الفصل الثاني من العام ال •
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 مصطلحات الدراسة: . 6.1

مجال   • في  للتكنولوجيا  الدولية  تكنولوجية    التعليم:الجمعية  مقرهاجمعية  استخدام واشنطن    أمريكية  لتسريع  التعليمي  املجتمع  مع  تعمل 

األمور ع املعلمين والقادة واألساتذة وأولياء  بتوفير موارد منسقة ملساعدة  االبتكار. وتلتزم  الصعبة وإلهام  املشاكل  لى استخدام  التكنولوجيا لحل 

 (. ISTE,2021التعلم )التكنولوجيا للحفاظ على استمرار 

للتكنو   معايير  • الدولية  املدارس(:الجمعية  )مدراء  التعليم  لقادة  التعليم  في  في    لوجيا  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  وضعتها  معايير  مجموعة 

 لتحقيقها.24( معايير رئيسة، و)5(، وتضم )2017التعليم لقادة التعليم عام )
ً
 ( مؤشرا

 (.2008( )وزارة التربية والتعليم، 10-5تشمل الصفوف ) :مدارس الحلقة الثانية للتعليم األساس ي •

 : والدراسات السابقة اإلطار النظري  .2

التربوية، وكذلك جهود سلطنة  يتضمن اإلطار   القيادات  التعليم لدى  للتكنولوجيا في  الدولية  الجمعية  في تضمين معايير    ُعمانللدراسة معايير 

 الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم في الوثائق التربوية، وذلك على النحو اآلتي:

 ( ISTE-2018) :القيادات التربويةمعايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى  . 1.2

م، والثاني 2002طرحت الجمعية إصدارين األول عام  القيادات التربويةتنوعت معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم، ففي مجال 

املهنية،   والذي م  2009عام   املمارسات  في  والتميز  الرقمي،  العصر  تعلم  وثقافة  الحكيمة،  القيادة  هي:  املدارس  ملديري  معايير  خمسة  على  اشتمل 

 (International Society for Technology in Education,2009,1-2). ، واملواطنة الرقميةاملنظم والتحسين والتطوير 

( التنفيذي    قدم  شيكاجو  واكسبو ( ISTE,2018وفي مؤتمر  )الرئيس   ريتشارد كوالتا عرض  ( ISTEلشركة 
ً
)  ا التعليم   ( ISTEملعايير  لقادة  الجديدة 

(ISTE,2018 
ً
، تركز على اإلنصاف واملواطنة الرقمية وبناء الفريق والنظم والتحسين املستمر والنمو للمسؤولين ISTE) (معايير (، التي كانت تسمى سابقا

 وهي على النحو اآلتي:   (.Passut,2018) املنهي

 ( واملواطنة  اإلنصاف  األول:  به  :( Equity and Citizenship Advocateاملعيار  واإلدماج   ويقصد  املساواة  لزيادة  التكنولوجيا  القادة  يستخدم 

 وممارسات املواطنة الرقمية. 

 فقادة التعليم: 

 من أن جميع الطلبة لديهم معلمين مهرة في الجانب التقني لتلبية احتياجات تعلم الطالب. يتأكدون  •

 حصول جميع الطلبة على التكنولوجيا واالتصال الالزمين للمشاركة في فرص تعلم حقيقية وجذابة.  يتأكدون من •

  ينمذجون  •
ً
  املواطنة الرقمية من خالل تقييم املوارد عبر اإلنترنت تقييما

ً
 .نقديا

 اإليجابي. في الخطاب املدني عبر اإلنترنت واستخدام األدوات الرقمية للمساهمة في التغيير االجتماعي ينخرطون  •

 السلوك املسؤول على اإلنترنت، بما في ذلك االستخدام اآلمن واألخالقي والقانوني للتكنولوجيا.  يغرسون  •

اآلخرين في وضع رؤية وخطة استراتيجية ودورة تقييم مستمرة  يشارك القادة ويقصد به  : (Visionary Plannerمستقبلية ) مخطط لرؤية  املعيار الثاني:

 لتحويل التعلم باستخدام التكنولوجيا. 

 فقادة التعليم: 

 أصحاب الشأن في مجال التعليم في تطوير واعتماد رؤية مشتركة الستخدام التكنولوجيا لتحسين نجاح الطلبة، مستنيرين بعلوم التعلم.  يشركون  •

 على الرؤية املشتركة من خالل وضع خطة استراتيجية توضح كيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز التعلم.  يبنون  •

االستراتيجية  يقيمون  • الخطة  في  املحرز  في و   التقدم  التكنولوجيا  الستخدام  الفعال  النهج  نطاق  وتوسع  األثر  وقياس  للمسار  تصحيحات  إجراء 

 التعليم. 

 الشأن لجمع املدخالت حول الخطة واالحتفال بالنجاحات واالنخراط في دورة التحسين املستمر.مع أصحاب  فعال يتواصلون بشكل •

التعلم   • التكنولوجيا مع قادة التعليم اآلخرين الذين يرغبون في  من هذا  تبادل الدروس املستفادة وأفضل املمارسات والتحديات وتأثير التعلم مع 

 العمل. 

ينتج القادة ثقافة حيث يتم تمكين املعلمين واملتعلمين الستخدام التكنولوجيا بطرق  يقصد به :  (Empowering Leaderالقائد) املعيار الثالث: تمكين  

 مبتكرة إلثراء التعليم والتعلم.  

 فقادة التعليم: 

 املعلمين ملمارسة مؤسسة مهنية، وبناء مهارات القيادة للمعلم ومتابعة التعلم املنهي الشخص ي.  يمكنون  •
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 للطالب واملعلمين موضع التنفيذ.   ISTEالثقة والكفاءة للمعلمين لوضع معايير  يبنون  •

االبتكار والتعاون    يلهمون  • األدوات  -ثقافة  الوقت واملكان الستكشاف وتجربة  تتيح   من خالل ممارستها    -الرقميةالتي 
ً
املعلمين في   ، ويدعمون واقعا

 استخدام التكنولوجيا لتعزيز التعلم الذي يلبي االحتياجات التعليمية والثقافية واالجتماعية والعاطفية املتنوعة للطلبة األفراد. 

 تقييمات التعلم التي تبين مستوى تقدم الطالب في الوقت الفعلي.  يطورون  •

الراب )   ع:املعيار  لألنظمة  به    (:Systems Designerمصمم  التكنولوجيا يقصد  استخدام  وتحسين  واستدامة  لتنفيذ  وأنظمة  ببناء فرق  القادة  يقوم 

 باستمرار لدعم التعلم. 

 فقادة التعليم: 

 . فرق العمل بشكل تعاوني بما يتيح إنشاء بنية تحتية قوية وأنظمة ضرورية لتنفيذ الخطة االستراتيجية يقودون  •

 من أن املوارد الالزمة لدعم االستخدام الفعال للتكنولوجيا من أجل التعلم كافية وقابلة للتطوير لتلبية الطلب في املستقبل. يتأكدون  •

 . الخصوصية واألمان من خالل ضمان التزام الطلبة واملوظفين بسياسات إدارة البيانات والخصوصية الفعالة يحمون  •

 .ية، وتحقق أولويات التعلم، وتحسن العملياتشراكات تدعم الرؤية االستراتيج يقيمون  •

الخامس:   املنهي  املعيار  والنمو  املستمر  يشكليقصد  :  (Connected Learner) التحسين     به 
ً
نموذجا ألنفسهم    القادة  املستمر  املنهي  التعلم  لتعزيز 

 ولآلخرين.

 فقادة التعليم: 

   .أهداف حديثة بشأن التكنولوجيات الناشئة للتعلم واالبتكارات في مجال التربية يضعون  •

 . بانتظام في شبكات التعلم املنهي عبر اإلنترنت بشكل تعاوني مع املهنيين اآلخرين وتوجيههم  يشاركون  •

 التكنولوجيا لالنخراط بانتظام في املمارسات التي تدعم النمو الشخص ي واملنهي.  يستخدمون  •

 املهارات الالزمة لقيادة التغيير والتنقل فيه، وتطوير النظم وتعزيز عقلية التحسين املستمر لكيفية تحسين التكنولوجيا للتعلم. ورون يط •

 في تضمين معايير الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم في الوثائق التربوية:  ُعمانجهود سلطنة   . 2.2

مجموعة من الوثائق بهدف تنظيم عملية التحول نحو التعليم عن بعد منها،   صدرت وزارة التربية والتعليم أ رونا املستجد  و خالل جائحة فيروس ك

 للتكنولوجيا التعليم لدى الطالب واملعلمين والقيادات التربوية منها:تضمنت مجموعة من املعايير الضمنية للجمعية الدولية 

وتمثل التوجه  2040  ُعمانجاء االهتمام بقطاع التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية ضمن أولويات رؤية   :2040  ُعمانوثيقة الرؤية   •

 ومن ضمن األهداف لهذه األولوية: إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسةاالستراتيجي في تعليم شامل وتعلم مستدام، وبحث علمي يقود 

 نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، والشراكة املجتمعية.  . أ 

 ( 20، 2040 ُعمانرؤية  ) .والعامليةنظام متكامل ومستقل لحوكمة املنظومة التعليمية وتقييمها وفق املعايير الوطنية  .ب

   :ي ملهارات املستقبل ُعماناإلطار الوطني ال •
ً
أكدت عليه رؤية    أن إعداد هذا اإلطار جاء منسجما في محور اإلنسان واملجتمع بأن   2040  ُعمانمع ما 

   ُعمانيكون النظام التعليمي في  
ً
ملتطلبات التنمية املستدامة ومهارات املستقبل، ولذلك، تكمن أهمية هذا   على مستوى عال من التنافسية ومواكبا

صين والجهات ذات العالقة؛ ملساعدتهم على استرشادي للتربويين واملخت  لاإلطار في توحيد الرؤى ورفع الوعي بأهمية مهارات املستقبل، وليكون دلي

للمتعلمين. إكسابها  يضمن  بما  وقياسها  معالجتها  آليات  وتحديد  التعليمية  املنظومة  في  املهارات  تلك  تحقيق   تضمين  إلى  اإلطار  هذا  يسعى  حيث 

 (. 11، 2020ي ملهارات املستقبل، ُعمانالوطني ال )اإلطارمجموعة من األهداف، أهمها: تطوير املمارسات التعليمية بما يتناسب مع املعايير العاملية. 

وتحديد أدوار املستفيدين، حيث سعت الوزارة إلى   اإللكترونيتنظيم تطبيق التعليم    هدفت  :ُعمانبسلطنة   اإللكترونيالوثيقة التنظيمية التعليم   •

ة والعاطفية إيجاد بيئات تعليمية تراعي أعلى مستويات الكفاءة والخدمات التعليمية التي تمكن املتعلمين من التعلم النوعي وبناء القدرات اإلدراكي

  ية.واملهارية من خالل توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في العملية التعليم

 : (13-12:  2020)وزارة التربية التعليم،   الواجبات واملسؤوليات للهيئة اإلدارية والوظائف املساندة لها

املمكن املدرسية والوظائف املساندة تشارك في عملية تنفيذ عملية التعلم من خالل أدوات لضبط الجودة والعمل على توفير وتسهيل  ات  اإلدارة 

التعليم   إدارة  بنظام  املرتبطة  والتربوية  والفنية  ل  من خالل  اإللكترونيالتقنية  التعليم  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  بعض معايير  القادة تضمين  دى 

 التربويين واملتمثل في اإلجراءات اآلتية: 

 : )املنصة التعليمية( اإللكترونينظام إدارة التعليم  •

انتشرت العديد من املنصات التعليمية وأصبحت الدورات التدريبية متاحة من خاللها، وتقدم من قبل أشخاص متخصصين ويتمثل نظام إدارة 

 ( 2020)املديرية العامة لتطوير املناهج، :في اآلتي اإللكترونيالتعليم  
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  .اإللكترونيالتأكد من الحصول على اسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة بالدخول إلى نظام إدارة التعليم  . أ 

 .اإللكترونيالتأكد من كافة البيانات األساسية عند دخولك نظام إدارة التعليم  .ب

 . اإللكترونيالتأكد من توفر املهام والصالحيات في نظام إدارة التعليم  .ج

 .وفق اللوائح املنظمة اإللكترونيصالحيات نظام إدارة التعليم تفعيل املهام وال  .د

 . اإللكترونيمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج املرتبطة بنظام إدارة التعليم  .ه

 . تقييم آليات العمل لتنفيذ الخطط والبرامج وتقديم التقارير حولها  .و

 . إعداد الجداول الزمنية للخطة الدراسية .ز

  .اإللكتروني، املتعلمين، أولياء األمور واملرتبطة بنظام إدارة التعليم )املعلمينتقديم الدعم اإلداري والفني الالزم  .ح

 : األجهزة والتطبيقات الرقمية •

والتعليم، مجال العمل؛ وليتحقق تتعدد التطبيقات الرقمية وتصنف إلى عدة مجاالت كالتواصل االجتماعي، مجال الدين والعبادات، مجال العلم 

 ( 2020)املديرية العامة لتطوير املناهج، :الهدف من استخدام األجهزة والتطبيقات الرقمية، كان البد من

 تهيئة البيئة املناسبة لتقديم خدمات الدعم اإلداري والفني.  . أ 

 التأكد أن الجلوس أمام الحاسب اآللي واألجهزة اللوحية صحي وآمن.  .ب

 فترات الجلوس أمام الحاسب اآللي واألجهزة اللوحية مع أخذ استراحة تتخللها تمارين وأنشطة حركية.تحديد  .ج

 التأكد من مطابقة ومالئمة التطبيقات بتحميلها من املتاجر املخصصة لذلك. .د

 التأكد من تنزيل البرامج والتطبيقات املوثوقة واملوص ي بها. .ه

 قات في حال تثبيتها على جهازك اللوحي أو الهاتف الذكي وذلك لضمان الحفاظ على الخصوصية. التأكد من الصالحيات التي تمنحها التطبي .و

الذكية وتطبيقاتها    .ز الذكية    -االطالع على دليل استخدام األجهزة  أرحب في عالم األجهزة  التفاصيل في كيفية    -أفق  والذي يحتوي على كافة 

   .مراعاتهابها في مجال التعليم واملحاذير التي يجب  املوص ىلك التعرف على التطبيقات التعامل مع األجهزة اللوحية بمختلف أنواعها وكذ

 :األمن املعلوماتي •

املحاذير  ومعرفة  ونصائح  إرشادات  اتباع  طريق  الجانب عن  بهذا  االهتمام  ويتم  باستخدامها،  البدء  قبل  املعلومات مهم جدا  أمن  الحرص على 

 ( 2020)املديرية العامة لتطوير املناهج، :معلوماتي، وتتمثل هذه النصائح في اآلتيالالزم تجنبها للحفاظ على أمن 

 . أو تبادلها مع األخرين  املستفيدين( االمتناع عن اإلفصاح أو نشر البيانات واملعلومات الشخصية،  . أ 

 .بعد االنتهاء من تنفيذ األعمال اإللكتروني تسجيل الخروج من حساب املنصة أو البريد  .ب

 . استخدام وضع التصفح اآلمن من خالل تطبيقات وبرامج التصفح املوثوقة .ج

 . أثناء البحث في مواقع شبكة اإلنترنت التأكد من موثوقية املواقع ومصادرها .د

 .املستخدمالتأكد من موثوقية روابط شبكة اإلنترنت والتي قد تسبب االحتيال أو االختراق لبيانات  .ه

 .اإللكترونيتسجيل أو إرسال البيانات الشخصية وبيانات املستفيدين لجهات مجهولة املصدر يعرض املستخدم لالبتزاز  .و

 . إرسال أو زيارة املواقع املخلة لآلداب والقيم والعادات واألخالق تعرض املستخدم للمساءلة القانونية .ز

فتح رسائل البريد    ، صور، فيديو، بريد إلكتروني( مرتبطة باملنصة التعليمية أو بيانات تجنب إرسال وتداول )تعليقات ومناقشات، منشورات .ح

 .مجهولة املصدر تعرض جهاز املستخدم للبرمجيات الضارة )الفيروسات، برمجيات التجسس( اإللكتروني

 .تنزيل برامج وتطبيقات ملكافحة الفيروسات وتحديثها ملنع الهجمات واالختراقات .ط

 .وتقنية مرتبطة باملنصة التعليمية فيهلتواصل مع فريق الدعم الفني في وزارة التربية والتعليم في حال وجود مشاكل املساعدة وا  . ي 

   .عدة اإلبالغ عن املخاطر املرتبطة بأمن وخصوصية املعلومات مع فريق الدعم الفني باملنصة التعليمية بوزارة التربية والتعليم لتقديم املسا .ك

 : الهيئة التدريسية العالقة مع  •

 
ً
   يعتبر اهتمام إدارات املدارس بهيئة التدريس متطلبا

ً
 أساسيا

ً
  ، فاملعلم هو من يقوم بإدارة عملية التدريس لطالبه؛ ولذا البد من أن يكون متمكنا

 
ً
 لالستخدام السليم للنظام عن طريق: ومتابعا

 .اإللكترونيالتعليم توجيه الهيئات التدريسية بضرورة االستخدام األمن النظام إدارة  . أ 

 متابعة الهيئات التدريسية أثناء تقديم وعرض املحتويات التعليمية والتأكد من مدى ارتباطها بأهداف التعلم .ب

 . متابعة الهيئات التدريسية عند استخدام أدوات التواصل مع املتعلمين .ج

برامج حول   .د تنفيذ  التدريبية    )آلياتمتابعة  البرامج  واالستخدام  االستخدام  اإللكترونيالتوظيف  التعليم   لنظام) األمنة،    . اإللكتروني   إدارة 

 ( 2020)املديرية العامة لتطوير املناهج،
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 :العالقة مع املجتمع املحلي •

إدارة   نظام  تفعيل  وكيفية  بالتطبيقات  وإملامهم  والتعلمية  التعليمية  املنظومة  أفراد  ضمن  أعضاء  األمور  وأولياء  املحلي  املجتمع  التعليم  يعتبر 

 تسهل العمل وتحقق التواصل الفعال بين أفراد املنظومة والذي يكون عن طريق اآلتي: اإللكتروني

 . اإللكترونيتفعيل قوات التواصل لريط املدرسة مع املجتمع املحلي من خالل نظام إدارة التعليم  . أ 

 . تقديم الدعم اإلداري والفني األولياء األمور واالجابة على استفساراتهم .ب

 . اإللكترونيمتابعة تنفيذ برامج حول آليات االستخدام، االستخدام اآلمن( لنظام إدارة التعليم  .ج

أدو  .د التعليم  تفعيل  إدارة  نظام  أدوات  وتقييم  تطوير  في  مشاركتهم  خالل  من  األمور  أولياء  مجالس  لتطوير  )  .اإللكترونيار  العامة  املديرية 

 ( 2020املناهج،

 الدراسات السابقة:   . 3.2

 الفئات ومن تلك الدراسات ما يلي: أجريت العديد من الدراسات التي تناولت معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم، ولكافة  

•  ( والشعيلية  إبراهيم  التعرف على معاييره  (2020دراسة  التربوي  (ISTE) دفت  املجال  في  منها  االستفادة  وأوجه  وواقعها،  )املعلمين(،  للتربويين 

 114الدراسة على عينة مكونة من ))التعليم والتعلم( بسلطنة ُعمان. وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي، واقتصر تطبيق 
ً
ومعلمة. بعد  ( معلما

الخاصة بموضوع الدراسة البحثية، ومن ثم باشرا تحليلها بأسلوب    - الوثائق املستندات واألدبيات الدراسية  -ذلك قام الباحثان بجمع البيانات  

أشارت وقد  وموضوعي.  تكنولو   علمي  مهنية  معايير  وجود  عدم  إلى  الدراسة  نتائج  بها. أهم  االهتمام  وقلة  بالسلطنة،  للمعلمين  متخصصة  جية 

 .  (ISTE) وأوصت الدراسة بأن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع معايير تكنولوجية للمعلمين عبر االستفادة من معايير

   ( Aslam et al, 2020إسالم وآخرون )  دراسة •
ً
للمعلمين وفقا املهنية  املعرفة  التكنولوجي مع  التكامل  إلى دراسة عالقة  الدولية   هدفت  للجمعية 

( التعليم  في  التكنولوجيا  )ISTE-2008ملعايير  اختير  وقد  بباكستان،  كراتش ي  في  الخاصة  الثانوية  املدارس  في  للمعلمين   )120(   
ً
)  مدرسا ( 12من 

استبانة للمعلمين صممت للحصول على معلومات عن مستوى تكاملهم في مجال تكنولوجيا املعلومات  استخدم    مدرسة ثانوية خاصة في كراتش ي،

 
ً
وفقا املهنية  ومعرفتهم  املعلومات  ISTE-2008ملعايير    واالتصاالت  تكنولوجيا  تكامل  بين  ومعتدلة  قوية  عالقة  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت   .

 واالتصاالت واملعرفة املهنية للمعلمين. 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى  (2019سة إبراهيم والنافعي )درا •

الوصفي،   املنهج  الدراسة  الشرقية بسلطنة ُعمان، واستخدمت  التعليم األساس ي في محافظة شمال  املنهي بمدارس  اإلنماء  كما  املدربين في برامج 

 360البيانات واملعلومات وتم تطبيقها على عينة مكونة من )  استخدمت االستبانة في جمع
ً
ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن درجة توافر    ( معلما

الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى املدربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم األساس ي في محافظة شمال الجمعية  الشرقية    معايير 

   بسلطنة ُعمان جاءت
ً
عن عدم وجود فروق    بدرجة متوسطة بشكل عام، كما جاءت متوسطة في جميع معايير الدراسة. كما كشفت النتائج أيضا

 ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. 

أعضاء الهيئة اإلدارية )درجة رغبتهم( في مدارس التعليم العام )الحكومية والخاصة( هدفت إلى تحديد مدى موافقة    (2019دراسة صفر وآغا ) •

لإلدارّيين عليهم؛ والكشف عن أثر بعض املتغّيرات املستقلة على مستوى درجة املوافقة. اعتمدت الدراسة  ISTE بدولة الكويت نحو تطبيق معايير

، حيث تّم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية وبصورة آلية   359) (نة الدراسة منعلى منهج البحث الكّمي الوصفي املسحي، وتكّونت عيّ 
ً
مشاركا

الدراس ي   الفصل الدراس ي الثاني من العام  . أظهرت النتائج أّن مستوى درجة موافقة أعضاء الهيئة اإلدارية من املدراء 2018-2017إلكترونية في 

املساعدين )رغبتهم( على   الٌرغم من وجود فروق ذات داللة إحصائية يجدر  واملدراء  التعليم لإلدارّيين "مرتفعة"؛ وعلى  تطبيق معايير تكنولوجيا 

 أّن التحليل املرّجح لتقديرات عّينة الدراسة
ّ

: التخصص، واملرحلة التعليمية(، إال
ً
يدل على أّن هناك   اإلشارة إليها في بعض املتغّيرات املستقلة )مثال

  .رغبة( "مرتفعة" نحو تطبيق هذه املعايير بين جميع الفئات املشاركةدرجة موافقة )

) دراسة • وآخرون  في    ( Raman et al ,2019رامان  املعلمين  تكنولوجيا  تكامل  املدارس على  ملديري  التكنولوجية  القيادة  تأثير  تحديد  إلى  هدفت 

املاليزية. تم أخذ عينات عشوائية منهجية الختيار   الثانوية  )47)املدارس   375( مدير مدرسة و 
ً
املنطقة   ( معلما الوطنية في  الثانوية  املدارس  من 

للتكنو  الدولية  الجمعية  إلى  الذي يستند  املدارس،  التكنولوجية ملديري  القيادة  استبيانان: تقييم  لوجيا في الشمالية من كيدا، ماليزيا. واستخدم 

)  -التعليم   املديرين  معايير  إدارة  باستخدا 2014تم  التعلم  أن  حين  في  املدارس،  ملديري  استخدام  (  قياس  واالتصاالت:  املعلومات  تكنولوجيا  م 

الدراس نتائج  وأظهرت  املديرون.  يديرها  التي  املدارس  نفس  للمدرسين من  يدار  كان  الدراسية  املناهج  في  واالتصاالت  املعلومات  أن تكنولوجيا  ة 

لم تكن هناك عالقة   ين كانت في مستويات عالية، بينما( وتكامل تكنولوجيا املعلم2014)  ISTEمستويات القيادة التكنولوجية للمعايير الخمسة  

 مهمة بين القيادة التكنولوجية للمديرين وتكامل تكنولوجيا املعلمين في املدارس املختارة في منطقة كيدا الشمالية. 
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استكشاف االختالفات في مستويات إعداد الطالب  لبرنامج القيادة  التكنولوجية لعدد إلى   هدفت    ( Borel at et,2019دراسة  بورل وآخرون ) •

(  471)  برامج مختلفة إلعداد القادة على مستوى طلبة الدراسات العليا عبر اإلنترنت تقدمها جامعة إقليمية في جنوب شرق تكساس. أجاب  ثالثة

 
ً
التكنو   طالبا القيادة  لتقييم  الرئيس ي  االستطالع  )على  وجدوها  PTLAلوجية  التي  األنشطة  عن  الطالب  تسأل  اإلجابة  مفتوحة  أسئلة  وثالثة   )

( للتكنولوجيا  الدولي  للمجتمع  التعليم  معايير  بفهم  املتعلق  البرنامج  محتوى  إلى  سيضيفونه  الذي  وما  سيغيرونه،  الذي  وما  (  ISTEمفيدة، 

 (.      ISTE  ،2014 ،2018تميز في املمارسة املهنية، التحسين النظامي، واملواطنة الرقمية )القيادة الرؤية، وثقافة تعلم العصر الرقمي، وال -للمديرين

املجيبون. باإلضاف الذي شارك فيه  البرنامج  البنود في كل مجال ونوع  بين  إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية  الدراسة  نتائج  إلى  وأشارت  ة 

 
ً
به إحصائيا الرقمي واملواطنة  ب  ذلك، لم يكن هناك فرق يعتد  التعلم  الخمسة: االستعداد لخلق ثقافة  املجاالت  البرامج وأدائها في مجالين من  ين 

اد التعليمي  الرقمية. باإلضافة إلى ذلك، أشارت ردود الطالب على األسئلة الثالثة املفتوحة اإلجابة إلى اقتراحات قد تكون ذات أهمية لبرامج اإلعد

(EPPاملعنية باستيفاء امل ) .مارسات التعليمية الحالية للتكنولوجيا كجزء من برنامج الشهادة أو الشهادة اإلدارية 

•  ( إبراهيم  دراسة  الدولية   ( 2018أما  الجمعية  ملعايير  ُعمان  بسلطنة  األساس ي  التعليم  مدارس  مديري  امتالك  درجة  على  التعرف  إلى  هدفت 

ونة لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظر املشرفين اإلداريين، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، كما استخدمت استبانة تم تطبيقها على عينة مك

( وتوصل45من   .
ً
إداريا  

ً
مشرفا الدولية  (  الجمعية  ملعايير  ُعمان  بسلطنة  األساس ي  التعليم  مدارس  مديري  امتالك  درجة  أن  إلى  الدراسة  نتائج  ت 

لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظر املشرفين اإلداريين جاءت بدرجة متوسطة، كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

إلى متغيري الجنس واملؤهل العلمي، أما متغير سنوات الخبرة فال توجد فروق في جميع املجاالت ما عدا مجال  استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى 

 .التعليم والتعلم ولصالح أقل من خمس سنوات

في مجال التعليم   للتكنولوجياإلى أن تطبيق مديري املدارس بدرجة عالية ملعايير الجمعية الدولية    (Esplin,2017أشارت نتائج دراسة اسبالين ) •

املهني املمارسات  في  والتميز  الرقمي،  العصر  تعصر  وثقافة  الحكيمة،  القيادة  تضمنت  والذي  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  يوتاه  ة، بوالية 

 الرقمية.  والتحسين والتطوير النظامي، واملواطنة

( للمعلمين والطالب في كليات التعليم الفني في  (ISTEإلى فحص درجة تطبيق معايير  (Ayad & Ajramim, 2017وهدفت دراسة عياد والعجرمي )  •

 71قطاع غزة فلسطين. تمت تطبيق استبانة املعلمين على )
ً
من التخصصات الفنية للهندسة في أربع كليات للتعليم الفني في قطاع غزة. وتم  ( معلما

الطالب على ) انخفاض درجة  186توزيع استبانة  الدراسة  نتائج  أظهرت  األربع.  التقنية  الكليات  للهندسة في  التقنية  التخصصات  ( طالب وطالبة 

( معايير  املجاال ISTEتطبيق  جميع  في  والطالب.  املعلمين  لدى  والتفكير (  واملعلومات،  والبحث  والتعاون،  والتواصل  واالبتكار،  اإلبداع  وهي:  ت 

 الناقد، وحل املشكالت وصنع القرارات، واملواطنة الرقمية، واملفاهيم والعمليات التكنولوجية.

شير • دراسة  نتائج  لدى   (Shyr,2017) وتوصلت  التكنولوجية  القيادية  الكفاءات  مؤشرات  توافر  املدارسإلى  تايوان   ُمديري  في  الفنية  الثانوية 

 
ً
أيضا القيادة والرؤية، والتعليم   بدرجة كبيرة بشكل عام، وكبيرة  الدراسة وهي  املهنية، والعمليات   في جميع محاور  والتعلم، واالنتاجية واملمارسة 

 .واإلدارة والدعم، والتقييم والتقويم، والقضايا والقانونية واألخالقية 

نتائج  • ووانج   وكشفت  زونج  املتحدة    (Zhong &Wang,2016)  دراسة  الواليات  في  بمدارس والية مسيسيبي  املهنية  التنمية  برامج  في  املدربين  أن 

والتعلم و  الحكيمة، والتعليم  القيادة  باملدربين بدرجة كبيرة وهي:  الخاصة  التعليم  في مجال  الدولية  الجمعية  التقييم، األمريكية يطبقون معايير 

 تعلم العصر الرقمي، والتنمية املهنية وتقويم البرنامج، واملواطنة الرقمية، واملحتوى املعرفي والنمو املنهي. وبيئات 

والشعيلية، إبراهيم  التالي:)  الدراسات  من  كال  هدفت  حيث  أهدافها  حيث  من  السابقة  الدراسات  إسالم  2020تنوعت  عياد  2020،وآخرون؛  ؛ 

( التعرف على توافر 2016؛ زونج وانج،2019( للمعلمين، بينما هدفت دراسة )إبراهيم والنافعي ،ISTEتوافر معايير )( إلى التعرف على  2017والعجرمي،

وآخرون، )رامان  دراسة  هدفت  بينما  املدربين،  لدى  وآخرون،  2019املعايير  بورل  اسبالين،2018؛إبراهيم،2019؛  على 2017؛شير،2017؛  التعرف   )

أجراء دراسة كال من )بورل وآخرون،( لدى مدISTEتوافر معايير) األمريكية تم  املتحدة  الجغرافي ففي الواليات  التنوع  املدارس.  ومن حيث  ؛  2019يري 

 (. 2018، إبراهيم،2019؛ إبراهيم والنافعي،2020(، وفي سلطنة ُعمان أجريت الدراسات التالية )إبراهيم والشعيلية،2016؛ زونج وانج،2017اسبالين،

أ  الكويت  )وفي  وآغا  دراسة صفر  )  2019جرىت  وآخرون  رامان  دراسة  أجرىت  ماليزيا  فيما  بينما   ،)Raman et al ,2019  أجريت تايون   في  أما   ،)

 (  . Shyr,2017دراسة شير)

دراسة إسالم  ( عدم وجود معايير مهنية تكنولوجية متخصصة للمعلمين بالسلطنة، وأظهرت نتائج 2020أظهرت نتائج دراسة إبراهيم والشعيلية )

( وجود عالقة قوية ومعتدلة بين تكامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعرفة املهنية للمعلمين. وأظهرت نتائج دراسة Aslam et al, 2020وآخرون )

يا املعلمين كانت في مستويات  وتكامل تكنولوج  ISTE (2014)( أن مستويات القيادة التكنولوجية للمعايير الخمسة  Raman et al ,2019رامان وآخرون )

( نتائج دراسة عياد والعجرمي  أظهرت  بينما  )Ayad & Ajramim, 2017عالية.  انخفاض درجة تطبيق معايير   )ISTE  املعلمين والطالب، وأظهرت ( لدى 

م لدى املدربين في برامج اإلنماء املنهي جاءت ( أن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعلي2019نتائج دراسة إبراهيم والنافعي )
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( أّن مستوى درجة موافقة أعضاء الهيئة اإلدارية من املدراء واملدراء املساعدين  2019بدرجة متوسطة بشكل عام، بينما أظهرت نتائج دراسة صفر وآغا )

التعليم لإلدارّيين كانت مرتفعة، ومن جهة إبراهيم)  )رغبتهم( على تطبيق معايير تكنولوجيا  نتائج دراسة  أظهرت  امتالك مديري 2018أخرى  أن درجة   )

ة، وأظهرت  مدارس التعليم األساس ي بسلطنة ُعمان ملعايير الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظر املشرفين اإلداريين جاءت بدرجة متوسط

ير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم جاء بدرجة عالية، بينما أشارت ( أن تطبيق مديري املدارس ملعايEsplin,2017نتائج  دراسة اسبالين)

 ( توافر مؤشرات الكفاءات القيادية التكنولوجية لدى ُمديري املدارس الثانوية الفنية في تايوان بدرجة كبيرة بشكل عام.Shyr,2017نتائج دراسة شير )

وما خلفته من تداعيات مختلفة على النظم  19-السابقة، في أن هذه الدراسة جاءت في ظل جائحة كوفيداختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات 

عايير الجمعية التعليمية في العالم من غياب االستعداد لهذه االزمة التي قيدت النظم التعليمية وفرضت عليها التعلم عن بعد، في ظل عدم وجود تبني مل

وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان لدى الطالب واملعلمين ومديري املدارس؛ لذا جاءت هذه الدراسة لكي تسلط الضوء   الدولية للتكنولوجيا من قبل

ي املمارسات على ضروه  التعرف على مدى توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا لدى مديري املدارس والعمل على تعزيز درجة وتوافرها وتوظيفها ف

 تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء عناصر اإلطار النظري ومقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات. التربوية.

 : الطريقة واإلجراءات .3

   منهج الدراسة: . 1.3

 
ً
الظاهرة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها ونظرا إلى وصف  الذي يهدف  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة على  يتناسب مع طبيعة    اعتمدت  ألنه 

 الدراسة الحالية وأهدافها. 

   الدراسة:مجتمع  . 2.3

 65تكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء املدارس بمحافظة جنوب الشرقية البالغ عددهم )
ً
الدراس ي    ( مديرا -2020ومديرة، وفق بيانات العام 

 . م2021

   عينة الدراسة: . 3.3

)  تكونت الدراسة من  )53عينة  الدراسة، وجدول  العشوائية من مديري مدارس مجتمع  بالطريقة  اختيارهم  ( يبين خصائص  1( مديًرا ومديرة تم 

 العينة وتوزيعها على متغيرات الدراسة. 

 توزيع عينة الدراسة على متغيرات الدراسة  :(1جدول )

 النسبة املئوية  العدد  مستوى املتغير  املتغير 

 الجنس 

 % 9.4 5 ذكر

 % 90.6 48 أنثى 

 100% 53 املجموع 

 املؤهل العلمي 

 % 5.7 3 دبلوم 

 % 84.9 45 بكالوريوس

 % 9.4 5 ماجستير 

 %100 53 املجموع 

 سنوات الخبرة 

 % 7.5 4 سنوات 7  أقل من

 % 84.9 7 سنة 12-7من 

 % 9.4 42 سنة فأكثر  12

 %100 53 املجموع 

 الدراسة:أدوات  . 4.3

للتعليم الثانية  الحلقة  مدارس  مديري  لدى  التعليم  مجال  في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  معايير  توافر  درجة  الدراسة  استبانة  تصميم    تم 

بسلطنة   الشرقية  جنوب  بمحافظة  القادة  ُعماناألساس ي  لدى  التعليم  لتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  معايير  إلى  بالرجوع  وذلك   التربويين، 

(https://www.iste.org/standards/for-education-leaders,2018  ،العربية اللغة  إلى  املعايير  ترجمة  تم  حيث  من وتم  (،  مجموعة  على  عرضها 

يرة، متوسطة، وزن متدرج وفق مقياس ليكرت الثالثي )كب  معيار، وأعطي لكل  معيارولم يتم حذف أي    املحكمين لقياس درجة االتفاق واالختالف بينهم،

 يحوي عددا من    معياروكل    معايير  (5قليلة(، واشتـملت االستبانة على )
ً
(  22بأن عدد مؤشرات الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم ) املؤشرات، علما

، وقد تم فصل بعد املؤشرات املركبة ليصبح عدد املؤشرات املستخدمة في الدراسة )
ً
، تندرج  24مؤشرا

ً
( معايير رئيسة، كما هو موضح  5تحت )( مؤشرا

   (.2في جدول )
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 املعايير املستخدمة في أداة الدراسة ومؤشراتها  :(2دول )ج

 

 

 

 

 

 

 الدراسة:   أداةصدق  . 5.3

 أداة الدراسة على النحو التالي:  صدقتم التأكد من 

الحكم على صالحية االستبانة   الظاهري:  الصدق • التربوي بهدف  املجال  املحكمين من ذوي االختصاص في  تم عرض االستبانة على مجموعة من 

دون حذف أي    التوصل إلى صالحية االستبانة للتطبيق، تم  املحكمينية، وتحديد سالمة الصياغة اللغوية، وبناء على آراء  ُعمانللتطبيق في البيئة ال

 . من معايرها أو مؤشراتها

، 30من ) تكونتعلى عينة استطالعية، تم اختيارها عشوائيا من مديري املدارس،  الباحثان بتطبيق االستبانة قام: صدق االتساق الداخلي •
ً
( فردا

لجميع   ودال  ارتباط موجب  النتائج عن  أسفرت  وقد  له.  التابع  للمجال  الكلية  الدرجة  بند مع  اتساق كل  عند مستوى   املؤشراتبغرض حساب 

 (.3رقم )الداخلي، كما يوضحها الجدول  االتساقمما يشير إلى اتسام االستبانة بدرجة مقبولة من ( 0.01داللة )

 الذي تنتمي إليه    للمعيار معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية  :(3جدول )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  املؤشرات  املعايير 

 اإلنصاف واملواطنة 

1 0.838* 0.000 

2 0.604* 0.000 

3 0.501* 0.000 

4 0.556* 0.000 

5 0.811* 0.000 

 مخطط لرؤية مستقبلية 

6 0.870* 0.000 

7 0.669 0.000 

8 0.501* 0.000 

9 0.583* 0.000 

10 0.641* 0.000 

11 0.822* 0.000 

 تمكين القائد

12 0.877* 0.000 

13 0.496* 0.000 

14 0.594 0.000 

15 0.760* 0.000 

16 0.907* 0.000 

 مصمم لألنظمة 

17 0.846* 0.000 

18 0.602* 0.000 

19 0.637* 0.000 

20 0.865* 0.000 

 التحسين املستمر والنمو املنهي 

21 0.917* 0.000 

22 0.685* 0.000 

23 0.767* 0.000 

24 0.933* 0.000 

 ثبات األداة:  . 6.3

 ( 4وكانت كما يوضحها جدول ) ،على حدة معيار تم حساب ثبات االستبانة على العينة االستطالعية بحساب معامل " كرونباخ ألفا " لكل 

 

 

 

 املؤشرات عدد  املعيار  م 

 5 اإلنصاف واملواطنة  1

 6 مخطط لرؤية مستقبلية  2

 5 تمكين القائد 3

 4 مصمم لألنظمة  4

 4 التحسين املستمر والنمو املنهي  5

 24 املجموع  
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 قيم معامل الثبات" كرونباخ ألفا" ملجاالت أداة الدراسة  :(4جدول )

 معامل ثبات كرونباخ ألفا    املؤشرات عدد  املعايير 

 0.798 5 واملواطنة اإلنصاف  

 0.864 6 مخطط لرؤية مستقبلية 

 0.840 5 تمكين القائد

 0.814 4 مصمم لألنظمة 

 0.885 4 التحسين املستمر والنمو املنهي 

 0.840 24 جميع املجاالت 

مقبولة، كما بلغ معامل الثبات الكلي (، وهي قيم  0.885إلى    0.798( أن معامل الثبات ملجاالت أداة الدراسة تراوحت ما بين )4جدول )  يتضح من 

 ، مما يعني تمتع األداة بدرجة مناسبة من الثبات، يجعلها صالحة للتطبيق على عينة الدراسة الفعلية. ) 0.84لألداة )

  املعالجة اإلحصائية: . 7.3

توسطات  لإلجابة عن السؤال األول واملتعلق بدرجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم في لدى مديري املدارس تم استخدام امل •

 والنسب املئوية والرتب والدرجة.  املعيارية،الحسابية واالنحرافات 

الجم • معايير  توافر  بدرجة  هل  واملتعلق  الثاني  السؤال  عن  متغيرات لإلجابة  ضوء  في  املدارس  مديري  لدى  التعليم  في  للتكنولوجيا  الدولية  عية 

اختبار) استخدام  تم  العلمي(،  املؤهل  الخبرة،  سنوات  )T-Test)الجنس،  األحادي  التباين  تحليل  واختبار  الجنس،  متغير   One Way( الختبار 

ANOVA ختبار ( الختبار متغير سنوات الخبرة، ومتغير املؤهل العلمي، وكذلك ا(LSD)  .للمقارنات البعدية 

 إجراءات الدراسة: . 8.3

 اتبعت الدراسة الخطوات اإلجرائية اآلتية: 

في ضوء ذلك تم بناء األداة بصورتها    االستبانة،ترجمة املقياس وعرضة على مجموعة من املحكمين لقياس درجة االتفاق واالختالف على فقرات   •

 . النهائية واستخراج الصدق والثبات، بعد عرضها على عدد من املحكمين للتعديل عليها وتطويرها لغايات تحقيق أهداف الدراسة

 اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية.  •

 ة على أفراد عينة الدراسة وطلب منهم تعبئة االستبانات بدقة وموضوعية.اإللكترونيتوزيع االستبانات  •

• ( االستبانات وجمعها  توزيع  واستغرق  لإلجابة،  كافية  إعطائهم فرصة  للمستجيبين مع  األداة  توزيع  اال 7تم  نسبة  وكانت  أيام.   )( %(  81.5سترجاع 

 ( استبانة. 65( استبانة من إجمالي )53والتي بلغ عددها )

•  
ً
وتقديم   ومناقشتها، الدراسة،( واستخراج النتائج بناًء على أسئلة SPSSباستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) تحليل البيانات إحصائيا

 .  التوصيات، واملقترحات

 للحكم على استجابات عينة الدراسة: املعيار املستخدم  . 9.3

للتعليم األساس ي بمحافظة جنوب  تم تقسيم مستوى توافر   الثانية  الحلقة  التعليم لدى مديري مدارس  للتكنولوجيا في مجال  الدولية  الجمعية 

صنيفي التالي في تفسير نتائجه، كما هو إلى ثالثة مستويات، بناء على متوسطات االستجابات وقد استخدم الباحثان السلم الت  ،ُعمانالشرقية بسلطنة  

 (. 5موضح في الجدول )

 (: السلم التصنيفي5جدول )

 درجة التقدير  النسبة املئوية  املتوسط الحسابي

 قليلة % 55.5 -% 33 1.66-1
 متوسطة  % 77.9 -% 55.6 2.33-1.67

 كبيرة  % 100 -% 78 3-2.34

 النتائج ومناقشتها وتفسيرها:  .4

افر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم )النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على    . 1.4 ( ISTE-2018"ما درجة تو

 ؟"ُعمانلدى مديري مدارس الحلقة الثانية للتعليم األساس ي بمحافظة جنوب الشرقية بسلطنة 

الحس املتوسطات  السؤال تم حساب  املعياريةلإلجابة عن هذا  املئوية والرتبة  ابية واالنحرافات  الدولية    لدرجة توافر،  والنسبة  الجمعية  معايير 

 ( يوضح ذلك.6)لتكنولوجيا التعليم لكل مجال من مجاالت الدراسة، والجدول رقم 
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افر معايير )6جدول )  مدارس محافظة جنوب الشرقية ( لدى مديري ISTE(: املتوسطات الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة تو

 م 
 املعايير 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 النسبة املئوية 
 الرتبة

افر   درجة التو

 كبيرة  3 % 88 0.43 2.64 اإلنصاف واملواطنة  1

 كبيرة  4 % 87 0.48 2.61 مخطط لرؤية مستقبلية  2

 كبيرة  2 % 90 0.47 2.70 تمكين القائد 3

 كبيرة  5 % 86.3 0.45 2.59 مصمم لألنظمة  4

 كبيرة  1 % 90.3 0.44 2.71 التحسين املستمر والنمو املنهي  5

 كبيرة   %86.6 0.44 2.60 الدرجة الكلية             

الشرقية لدى مديري مدارس محافظة جنوب    ( ISTE-2018)معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم  درجة توافر  أن    ( 6)جدول  يتبين من  

( الكلية  للدرجة  الحسابي  املتوسط  بلغ  إذ  كبيرة،  بدرجة  )2.60كان  معياري  بانحراف   )0.44  ،)( مئوية  املتوسطات %(86.6وبنسبة  تراوحت  وقد   ،

( بين  ما  املعايير  توافر  لدرجة  )2.59  -2.71الحسابية  بين  ما  تراوحت  مئوية  وبنسب  وقد  86.3  -%  90.3(،  كبيرة،  توافر  وبدرجة  مجال  %(،  حصل 

األولى بمتوسط حسابي ) الرتبة  املستمر والنمو على  الثانية مجال تمكين  90.3( ونسبة مئوية )2.71التحسين  الرتبة  %(، وبدرجة توافر كبيرة، واحتل 

( حسابي  بمتوسط  )2.70القائد،  مئوية  ونسبة  بمتوسط  90(،  األخيرة،  الرتبة  أنظمة،  مصمم  مجال  واحتل  كبيرة،  توافر  وبدرجة   )%( (  2.59حسابي 

 %(. 86.3ونسبة مئوية )

 وقد تم تناول النتائج املتعلقة بدرجة توافر كل معيار حسب الرتبة التي حصل عليها في الجدول السابق كما يلي:

افر معيار التحسين املستمر والنمو املنهي لدي مديري املدارس  •  : النتائج املتعلقة بدرجة تو

والنسب املئوية والرتبة لدرجة توافر معيار التحسين املستمر والنمو املنهي ومؤشراته لدي مديري مدارس محافظة  ملتوسطات الحسابية  حساب ا تم  

 ( يبين ذلك.  7جنوب الشرقية، وجدول )

افر معيار التحسين املستمر والنمو املنهي ومؤشراته لدي مديري 7جدول )  املدارس  (: املتوسطات الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة تو

 مؤشرات املعيار م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الرتبة

افر   التو

في   1 واالبتكارات  للتعلم  الناشئة  التكنولوجيات  بشأن  حديثة  أهداف  وضع 

 مجال التربية   
 كبيرة  1 % 90.6 0.45 2.72

عبر   2 املنهي  التعلم  شبكات  في  بانتظام  مع  املشاركة  تعاوني  بشكل  اإلنترنت 

 املهنيين اآلخرين وتوجيههم 
 كبيرة  2 % 90 0.46 2.70

النمو   3 تدعم  التي  املمارسات  في  بانتظام  لالنخراط  التكنولوجيا  استخدام 

 الشخص ي واملنهي. 
 كبيرة  4 % 89.3 0.51 2.68

وتعزيز   4 النظم  وتطوير  فيه،  والتنقل  التغيير  لقيادة  الالزمة  املهارات  تطوير 

 عقلية التحسين املستمر لكيفية تحسين التكنولوجيا للتعلم. 
 كبيرة  3 % 90 0.50 2.70

 البعد الكلي  
 كبيرة   90.3% 0.44 2.71

أن  7)جدول  يالحظ من   ملعيار  (  التعليم  للتكنولوجيا في  الدولية  الجمعية  املنهيمستوى درجة توافر معايير  املستمر والنمو  التحسين  كان   معيار 

باملستوى املرتفع، إذا تراوحت  املعيارهذا  مؤشراتوجاءت جميع %(، 90.3وبنسبة مئوية )( 2.71إذ بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) ،كبيرة بدرجة 

( بين  الحسابية  )  ، (2.72-2.68املتوسطات  بين  ما  تراوحت  مئوية  بشأن  %(،  89.3  -%  90.6وبنسب  حديثة  أهداف  وضع  أن"  الدراسة  نتائج  وأظهرت 

. بينما دلت النتائج على %(90.6وبنسبة مئوية)  )  2.72حسابي )جاء بدرجة كبيرة بمتوسط  التربية “التكنولوجيات الناشئة للتعلم واالبتكارات في مجال  

املهنيين اآلخرين وتوجيههم "جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حس اإلنترنت بشكل تعاوني مع  املنهي عبر  التعلم  بانتظام في شبكات  املشاركة   (   2.70ابي )أن" 

مئوية الجدول    كما.  %(90)  وبنسبة  في  موضح  والتي   و ويعز .  (7)هو  اإلنترنت  عبر  املهنية  التعلم  لشبكات  الواسع  االنتشار  إلى  النتيجة  هذه  الباحثان 

في تبادل الخبرات وتعزيز االبتكار وبناء مجاالت التعاون بين ساهمت األهداف لهذه املرحلة الحرجة التي يمر بها العالم والتي كبير في وضع ساهمت بشكل 

والتنقل فيه، وتطوير النظم وتعزيز عقلية التحسين املستمر لكيفية  تطوير املهارات الالزمة لقيادة التغيير  جاء مؤشر ، بينمااملهنيين على مستوى العالم

" بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي ) للتعلم.  التكنولوجيا  بانتظام في وجاء مؤشر  .  %(90)  مئويةوبنسبة   ( 2.70تحسين  التكنولوجيا لالنخراط  "استخدام 

جائحة وتعزى هذه النتيجة إلى أن  ،    %(89.3)  وبنسبة مئوية  (2.68املمارسات التي تدعم النمو الشخص ي واملنهي." جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )

قد   املدارس ضرورة    فرضت علىكرونا  التعلم عن    اكتسابمدراء  املحقق ألهداف  الرقمي  التحول  مع  تقنية جديدة متواكبة  حتى   بعد؛ملهارات  وذلك 

وكل ما يتعلق بسير   نصات التعليميةيتمكن مدراء املدارس من متابعة سير عملية التحول الرقمي في مدارسهم وضمان نجاح املمارسات التعليمية في امل

باملدرسة اإلداري  نتيجة هالعمل  الدراسة، وتتفق  )    ذه  التكنولوجية كانت Raman el at ,2019مع دراسة  القيادة  أن مستويات  نتائجها  التي أظهرت   )
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اسبالين)  معو   عالية. دراسة  أظهرت  (  Esplin,2017نتائج  في مجال التي  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  ملعايير  بدرجة عالية  املدارس  تطبيق مديري  أن 

 التي أشارت أن  (Shyr,2017) دراسة شيروتتفق مع نتائج . الواليات املتحدة األمريكية والذي تضمنت التحسين والتطوير النظاميالتعليم بوالية يوتاه في 

املدارس ُمديري  لدى  التكنولوجية  القيادية  الكفاءات  مؤشرات  تايوان   توافر  في  الفنية  عامالثانوية  بشكل  كبيرة  بدرجة   جاء 
ً
أيضا وكبيرة   محور في    ، 

املهنية واملمارسة  )  .االنتاجية  وآغا  صفر  أظهرت) 2019ودراسة  واملدراء   التي  املدراء  من  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  موافقة  درجة  مستوى  أّن  نتائجها 

( التي توصلت نتائجها إلى 2018إبراهيم )تختلف مع نتيجة دراسة    "، بينمااملساعدين )رغبتهم( على تطبيق معايير تكنولوجيا التعليم لإلدارّيين "مرتفعة

ملعايير الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظر املشرفين اإلداريين جاءت    ُعمانبسلطنة  أن درجة امتالك مديري مدارس التعليم األساس ي  

 بدرجة متوسطة. 

افر معيار تمكين القائد لدي مديري املدارس:  املتعلقةالنتائج  •  بدرجة تو

القائد لدي مديري مدارس محافظة جنوب الشرقية، وجدول املتوسطات الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة توافر معيار تمكين  حساب  تم  

   ( يبين ذلك.8)

افر معيار تمكين القائد ومؤشراته لدي مديري املدارس 8جدول )  (: املتوسطات الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة تو

 م 
 مؤشرات املعيار

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية
 الرتبة

درجة  

افر   التو

تمكين املعلمين ملمارسة مؤسسة مهنية، وبناء مهارات القيادة للمعلم ومتابعة   1

 التعلم املنهي الشخص ي 
 كبيرة  1 % 93 490. 2.79

معايير   2 لوضع  للمعلمين  والكفاءة  الثقة  موضع    ISTEبناء  واملعلمين  للطالب 

 التنفيذ.
 كبيرة  5 % 86 600. 2.58

ثقافة   3 وتجربة  إلهام  واملكان الستكشاف  الوقت  تتيح  _التي  والتعاون  االبتكار 

 األدوات الرقمية_ من خالل ممارستها واقعا. 
 كبيرة  3 % 88.6 520. 2.66

دعم املعلمين في استخدام التكنولوجيا لتعزيز التعلم الذي يلبي االحتياجات   4

 للطلبة األفراد.التعليمية والثقافية واالجتماعية والعاطفية املتنوعة 
 كبيرة  2 % 90.6 530. 2.72

 كبيرة  4 % 86.6 570. 2.60 تطوير تقييمات التعلم التي تبين مستوى تقدم الطالب في الوقت الفعلي  5

 البعد الكلي  
 كبيرة   90% 470. 2.70

نتائج   ملعيار    ( 8)  جدول تشير  التعليم  في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  معايير  توافر  درجة  مستوى  القائدأن  بدرجة    تمكين  بلغ    ،كبيرة كان  إذ 

باملستوى املرتفع، إذا تراوحت املتوسطات الحسابية بين   مؤشرات املعياروجاءت جميع %(، 90مئوية )وبنسبة ( 2.70املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

بين )  (2.58-2.79) القيادة  %(86  -%  93وبنسب مئوية تراوحت ما  املعلمين ملمارسة مؤسسة مهنية، وبناء مهارات  أن" تمكين  نتائج الدراسة  ، وأظهرت 

الشخص ي "جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي) املنهي  التعلم  املعلمين في %(93وبنسبة مئوية)  (2.79للمعلم ومتابعة  أن" دعم  النتائج على  بينما دلت   .

األفراد. "جا للطلبة  املتنوعة  التعليمية والثقافية واالجتماعية والعاطفية  يلبي االحتياجات  الذي  التعلم  التكنولوجيا لتعزيز  ءت بدرجة كبيرة استخدام 

الدور الكبير للقادة التربويين في تمكين  . ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى(8)  جدول هو موضح في    كما  %(90.6)  وبنسبة مئوية  (2.72بمتوسط حسابي )

وهذا ما عكسته ممارسات املعلمين في  لديهم  وتعزز النمو املنهي الشخص ي  املعلمين للممارسات املهنية في املؤسسات التعليمية التي تنمي مهارات القيادة  

كرونا جائحة  خالل  بعد  عن  التعليم  مؤشر  ،قيادة  توجاء  التي  التعلم  تقييمات  تطوير  كبيرة "  بدرجة   " الفعلي.  الوقت  في  الطالب  تقدم  مستوى  بين 

ويعزوا %(86.6مئوية )ونسبة    ( 2.60بمتوسط حسابي ) إلى   .  تقليدية  كانت  التي  التعلم  بتقييمات  لحق  الذي  الكبير  التطور  إلى  النتيجة  الباحثان هذه 

الفورية الراجعة  التغذية  تقدم  إلكترونية  املتعلمين  تقييمات  بين  الفردية  الفروق  مؤشر    .وتراعي  معايير  وجاء  لوضع  للمعلمين  والكفاءة  الثقة  بناء   "

ISTE) )  ( التنفيذ." بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي أن  %(86)  ونسبة مئوية  ( 2.58للطالب واملعلمين موضع  إلى  النتيجة  الذي ، وتعزى هذه  الكبير  الدور 

التعليم بشكل عام، والتي من خاللها مكنت   التدريبية في مجال تكنولوجيا  الدورات  االنخراط في  املعلمين على  املدارس في حث  لمين من  املعبذله مدراء 

التعليم، وقد عزز ذلك صدور وثيقة لتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  التعليمية وفق معايير  العملية  التكنولوجيا في  املعايير توظيف  التعليم   وضع بعض 

 في مدارسهم.  اإللكترونيالتي شملت توجيهات ملديري املدارس حول آليات تفعيل وتضمين التعليم   اإللكتروني

افر معيار اإلنصاف واملواطنة لدي مديري  •  :املدارس النتائج املتعلقة بدرجة تو

لدي مديري  حساب  تم   واملواطنة  اإلنصاف  معيار  توافر  لدرجة  والرتبة  املئوية  والنسب  الحسابية  الشرقية،  املتوسطات  مدارس محافظة جنوب 

 ( يبين ذلك. 9وجدول )
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افر معيار اإلنصاف واملواطنة ومؤشراته لدي مديري املدارس 9جدول )  (: املتوسطات الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة تو

 م 
 مؤشرات املعيار

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية
 الرتبة

درجة  

افر   التو

التأكد من أن جميع الطلبة لديهم معلمين مهرة في الجانب التقني لتلبية   1

 احتياجات تعلم الطالب.
 كبيرة  3 83.6% 540. 2.51

التأكد من حصول جميع الطلبة على التكنولوجيا واالتصال الالزمين   2

 للمشاركة في فرص تعلم حقيقية وجذابة 
 كبيرة  2 85.6% 570. 2.57

 كبيرة  4 %78 620. 2.34 نمذجة املواطنة الرقمية من خالل تقييم املوارد عبر اإلنترنت تقييما نقديا 3

االنخراط في الخطاب املدني عبر اإلنترنت واستخدام األدوات الرقمية   4

 للمساهمة في التغيير االجتماعي اإليجابي.
 كبيرة  5 78% 680. 2.34

اإلنترنت، بما في ذلك االستخدام اآلمن  غرس السلوك املسؤول على   5

 واألخالقي والقانوني للتكنولوجيا.
 كبيرة  1 92.3% 510. 2.77

 البعد الكلي  
 كبيرة   88% 0.43 2.64

، إذ بلغ  كان بدرجة كبيرة   اإلنصاف واملواطنةأن مستوى درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم ملعيار    ( 9)  جدول تظهر نتائج  

باملستوى املرتفع، إذا تراوحت املتوسطات الحسابية    مؤشرات هذا املعياروجاءت جميع    %(88مئوية )وبنسبة  ( 2.64املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

" غرس السلوك املسؤول على اإلنترنت، بما في ذلك  مؤشر  وأظهرت نتائج الدراسة أن  %(  78  -%  92.3وبنسب مئوية تراوحت ما بين ) (،2.77-2.34بين )

النتائج على أن" التأكد . بينما دلت %(92.3ونسبة مئوية ) ( 2.77حسابي )بدرجة كبيرة بمتوسط  للتكنولوجيا. “جاءاالستخدام اآلمن واألخالقي والقانوني 

  )2.57من حصول جميع الطلبة على التكنولوجيا واالتصال الالزمين للمشاركة في فرص تعلم حقيقية وجذابة "جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )

والتعليم بإصدار مجموعة من  الوثائق  واألدلة إلى قيام وزاروه التربية  ويعزو الباحثان هذه النتيجة   ) 9)  جدول كما هو موضح في  %(  85.6)  ونسبة مئوية 

نترنت، كذلك عزز ذلك تدريب مدراء املدارس على استخدام املنصات التعليمية حيث يتمكن مدير املدرسة التربوية املعززة لسلوك االستخدام اآلمن لإل 

نمذجة املواطنة الرقمية من خالل تقييم " املؤشر الذي ينص على وجاء ،  من الدخول إلى الحصص املدرسية االفتراضية ومتابعة سير العملية التعليمية

 
ً
تقييما اإلنترنت     املوارد عبر 

ً
)  نقديا اإلنترنت وجاء مؤشر.  %(78ونسبة مئوية)  ( 2.34" بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي  املدني عبر  الخطاب  االنخراط في   "

، وتعزى هذه النتيجة %(78مئوية )  ونسبة   ( 2.34االجتماعي اإليجابي." بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )واستخدام األدوات الرقمية للمساهمة في التغيير  

اإليجابية توجه العديد من القادة التربويين على التركيز على استخدام أدوات الرقمية للمساهمة نحو التغيير املجتمعي املتمثل في غرس االتجاهات  إلى  

الناجعة التعليمية  للطالب.   للممارسات  وتحفيزا  للمعلمين  كدعم  املجتمع  ومشاركتها  املدارس  دراسة   في  نتيجة  مع  الدراسة  هذه  نتيجة  وتتفق 

املواطنة Esplin,2017اسبالين) معيار  في  التعليم   مجال  في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  ملعايير  املدارس  مديري  تطبيق  أن  نتائجها  أظهرت  التي    )

 عالية.الرقمية كان بدرجة 

افر معيار مخطط لرؤية  املتعلقةالنتائج  •  لدي مديري املدارس:  مستقبلية بدرجة تو

املتوسطات الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة توافر معيار مخطط لرؤية مستقبلية لدي مديري مدارس محافظة جنوب الشرقية، حساب تم 

 ( يبين ذلك. 10وجدول )

 الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة توافر معيار مخطط لرؤية مستقبلية ومؤشراته لدي مديري املدارس (: املتوسطات 10جدول )

 مؤشرات املعيار م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية
 الرتبة

درجة  

افر   التو

مشتركة   1 رؤية  واعتماد  تطوير  في  التعليم  مجال  في  الشأن  أصحاب  إشراك 

 الستخدام التكنولوجيا لتحسين نجاح الطلبة، مستنيرين بعلوم التعلم.
 كبيرة  2 % 86 600. 2.58

البناء على الرؤية املشتركة من خالل وضع خطة استراتيجية توضح كيفية   2

 استخدام التكنولوجيا لتعزيز التعلم. 
 كبيرة  3 % 86 0.64 2.58

 كبيرة  6 % 83 610. 2.49 االستراتيجية تقييم التقدم املحرز في الخطة  3

الفعال   4 النهج  نطاق  وتوسع  األثر  وقياس  للمسار  تصحيحات  إجراء 

 الستخدام التكنولوجيا في التعليم 
 كبيرة  5 % 85 640. 2.55

الخطة   5 حول  املدخالت  لجمع  الشأن  أصحاب  مع  الفعال  التواصل 

 التحسين املستمر. واالحتفال بالنجاحات واالنخراط في دورة 
 كبيرة  4 % 85.6 640. 2.57

مع   6 التعلم  وتأثير  والتحديات  املمارسات  وأفضل  املستفادة  الدروس  تبادل 

هذا   من  التعلم  في  يرغبون  الذين  اآلخرين  التعليم  قادة  مع  التكنولوجيا 

 العمل. 

 كبيرة  1 % 88 520. 2.64

 البعد الكلي  
 كبيرة   87% 480. 2.61
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نتائج   التعليم معيار مخطط لرؤية مستقبلية كان بدرجة  10)  جدول يتبين من  للتكنولوجيا في  الدولية  الجمعية  أن مستوى درجة توافر معايير   )

باملستوى املرتفع، إذا تراوحت املتوسطات   مؤشرات املعيار، وجاءت جميع  %(87)  ونسبة مئوية(  2.61كبيرة، إذ بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

" تبادل الدروس املستفادة وأفضل املمارسات  مؤشر  وأظهرت نتائج الدراسة أن   %( 83-%88وبنسب مئوية تراوحت ما بين)(،2.55-2.64الحسابية بين )

الذين يرغبون في   التعليم اآلخرين  التكنولوجيا مع قادة  التعلم مع  العمل "جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي)والتحديات وتأثير    (2.64التعلم من هذا 

" إشراك أصحاب الشأن في مجال التعليم في تطوير واعتماد رؤية مشتركة الستخدام التكنولوجيا مؤشر  . بينما دلت النتائج على أن%(88ونسبة مئوية)

( ويعزو 10)  جدول كما هو موضح في  %(  86ونسبة مئوية )  ( 2.58حسابي )لتحسين نجاح الطلبة، مستنيرين بعلوم التعلم" جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط  

في إشراك القادة التربويين في التخطيط ملرحلة التحول الرقمي العاجل نتيجة    التربية والتعليم الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة  الباحثان هذه النتيجة إلى  

واملؤتمرات    19-جائحة كوفيد والورش  اللقاءات  النهج  وجاء مؤشر  .االفتراضيةمن خالل عقد  نطاق  وتوسع  األثر  وقياس  للمسار  إجراء تصحيحات   "

التكنولوجيا في التعليم " بدرجة كبيرة بمتو  " تقييم التقدم املحرز في الخطة  وجاء مؤشر  .  %(85ونسبة مئوية )  (2.55سط حسابي )الفعال الستخدام 

( إلى  %( 83مئوية )ونسبة    ( 2.49االستراتيجية." بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي  النتيجة  املدارس من خالل ، وتعزى هذه  العديد من  تبنتها  التي  املبادرات 

و  والتحصيل  التفكير  أثرها على  وقياس  التعليم  في  للتكنولوجيا  الفعال  االستخدام  في  املعلمين  تبرز جهود  التي  االفتراضية  اللقاءات  نحو عقد  االتجاه 

التي أظهرت نتائجها بأن درجة امتالك مديري املدارس ملعايير الجمعية الدولية (  2018إبراهيم )نتيجة دراسة  مع  نتيجة هذه الدراسة    التقنية. وتختلف

 لتكنولوجيا التعليم من وجهة نظر املشرفين اإلداريين ملجال التخطيط االستراتيجي كانت بدرجة متوسطة 

افر معيار مصمم لألنظمة لدي مديري املدارس:  •  النتائج املتعلقة بدرجة تو

الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة توافر معيار مصمم لألنظمة لدي مديري مدارس محافظة جنوب الشرقية، وجدول  املتوسطات  حساب  تم  

 ( يبين ذلك.11)

 (: املتوسطات الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة توافر معيار مصمم لألنظمة ومؤشراته لدي مديري املدارس 11جدول )

 م 
 مؤشرات املعيار 

 املتوسط

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

النسبة 

 املئوية
 الرتبة

درجة  

افر   التو

قيادة فرق العمل بشكل تعاوني بما يتيح إنشاء بنية تحتية قوية وأنظمة ضرورية   1

 لتنفيذ الخطة االستراتيجية
 كبيرة 1 % 89.3 510. 2.68

للتكنولوجيا من أجل التعلم  التأكد من أن املوارد الالزمة لدعم االستخدام الفعال  2

 كافية وقابلة للتطوير لتلبية الطلب في املستقبل. 
 كبيرة 3 % 86.6 530. 2.60

حماية الخصوصية واألمان من خالل ضمان التزام الطلبة واملوظفين بسياسات إدارة   3

 البيانات والخصوصية الفعالة 
 كبيرة 2 % 88.6 520. 2.66

 كبيرة 4 % 83.6 540. 2.51 الرؤية االستراتيجية، وتحقق أولويات التعلم، وتحسن العمليات إقامة شراكات تدعم  4

 كبيرة  % 86.3 0.45 2.59 البعد الكلي  

( أن مستوى درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم معيار مصمم لألنظمة كان بدرجة كبيرة، إذ بلغ 11)  جدول يالحظ من  

باملستوى املرتفع، إذا تراوحت املتوسطات الحسابية بين  جميع مؤشرات املعيار وجاءت   %(86.3) ونسبة مئوية( 2.59املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

" قيادة فرق العمل بشكل تعاوني بما يتيح إنشاء بنية مؤشر  وأظهرت نتائج الدراسة أن%(،  83.6-% 89.3)  بين  وبنسب مئوية تراوحت ما  (،2.51-2.68)

  . بينما دلت النتائج على أن%(89.3ونسبة مئوية)  ( 2.68حسابي )تحتية قوية وأنظمة ضرورية لتنفيذ الخطة االستراتيجية "جاء بدرجة كبيرة بمتوسط  

الطلبة  مؤشر التزام  الخصوصية واألمان من خالل ضمان  " بدرجة كبيرة بمتوسط  " حماية  الفعالة  البيانات والخصوصية  إدارة  واملوظفين بسياسات 

املدارس على تنفيذ برامج توعوية  يري إلى حرص مدويعزو الباحثان هذه النتيجة   .(11كما هو موضح في الجدول ) %(88.6مئوية )ونسبة   (2.66حسابي )

املعلومات بوزارة   بأمن  املعنية  بالجهات  املتعلقة   والتعليم  التربيةباالستعانة  املهارات  األمور بهدف تعريفهم وإكسابهم بعض  للمعلمين والطالب وأولياء 

، وجاءت فقرة" التأكد من أن نترنت بشكل عاموالتعامل مع شبكة اإل   اإللكترونيبحماية الخصوصية واألمان أثناء استخدام املنصات التعليمية والبريد  

متوسط حسابي  املوارد الالزمة لدعم االستخدام الفعال للتكنولوجيا من أجل التعلم كافية وقابلة للتطوير لتلبية الطلب في املستقبل." بدرجة كبيرة ب

)ونسبة    ( 2.60) مؤشر.  %(86.6مئوية  كبيرة  "  وجاء  بدرجة   " العمليات  وتحسن  التعلم،  أولويات  وتحقق  االستراتيجية،  الرؤية  تدعم  شراكات  إقامة 

( )ونسبة    (2.51بمتوسط حسابي  إلى  %(83.6مئوية  النتيجة  وتعزى هذه  م ،  استهداف   ديري قيام  املجتمعية من خالل  الشراكة  بند  بتفعيل  املدارس 

الخاص بهدف دعمهم باألجهزة  القطاع  التعليم من تحول    مؤسسات  بها  التي يمر  الحرجة  املرحلة  يتواكب مع  بما  للتعلم عن بعد،  الداعمة  والتقنيات 

 على جميع مؤسسات التعليم املختلفة بالسلطنة.  أ رقمي مفاجئ طر 

( في درجة α≤0.05داللة إحصائية )النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ذات    . 2.4

التعليم في  للتكنولوجيا  الدولية  الجمعية  معايير  افر  جنوب    ( ISTE-2018)  تو بمحافظة  األساس ي  للتعليم  الثانية  الحلقة  مدارس  مديري  لدى 

 تعزى ملتغيرات )الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟"  ُعمانالشرقية بسلطنة 

 قة بكل متغير من متغيرات الدراسة على النحو التالي: وقد تم تناول النتائج املتعل
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افر معايير  •  ملتغير الجنس )ذكر / أنثى (ISTE-2018)النتائج املتعلقة بدرجة تو
ً
 ( يبين ذلك. 12رقم ) وجدول  (،لدى مديري املدارس تبعا

افر معايير )12جدول )  ملتغير الجنس (ISTE-2018(: نتائج اختبار)ت( للفروق في درجة تو
ً
 لدى مديري املدارس تبعا

 العدد  الجنس املعيار 
املتوسط 

 الحسابي 
 االنحراف املعياري 

 قيمة 

 ت
 مستوى الداللة 

 اإلنصاف واملواطنة 

 0.446 0.767- 0.35 2.50 5 ذكر

 0.44 2.66 48 أنثى 

 مخطط لرؤية مستقبلية 

 0.298 1.052- 0.55 2.40 5 ذكر

 0.47 2.64 48 أنثى 

 0.631 0.483- 0.42 2.60 5 ذكر تمكين القائد 

 0.48 2.71 48 أنثى 

 مصمم لألنظمة 

 0.627 0.489- 0.35 2.50 5 ذكر

 0.46 2.60 48 أنثى 

 التحسين املستمر والنمو املنهي 

 0.104 1.657- 0.55 2.40 5 ذكر

 0.43 2.74 48 أنثى 

 الدرجة الكلية
 0.107 1.639- 0.45 2.30 5 ذكر

 0.43 2.64 48 أنثى 

مديري    لدى  (ISTE- 2018)  في درجة توافر معايير(  α≤0.05)( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  12)  جدول تشير النتائج في  

 ملتغير الجنس )ذكر / أنثى(  
ً
 أو    .في الدرجة الكلية، وعلى جميع املعاييراملدارس تبعا

ً
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن جميع مديري املدارس سواء كانوا ذكورا

  إناثا يعملون في بيئة تنظيمية واحدة، ويوحد عملهم مجموعة من القوانين واللوائح والقرارات الوزارية.

• ( معايير  افر  تو بدرجة  املتعلقة  )دبلوم  ISTE-2018النتائج  العلمي  املؤهل  ملتغير   
ً
تبعا املدارس  مديري  لدى  وتم   ماجستير(  -بكالوريوس -( 

 (.13(، وجاءت نتائج تحليل التباين األحادي كما يوضحها جدول )One Way ANOVAاستخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

افر معايير )(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في 13جدول )  ملتغير املؤهل العلميISTE-2108درجة تو
ً
 ( لدى مديري املدارس تبعا

 املعيار 
 مصدر

 التباين 

درجات   مجموع املربعات

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 مستوى  قيمة ف 

 الداللة

 اإلنصاف واملواطنة

 4390. 2 8780. بين املجموعات 

2.490 
 

.0930 
 

 1760. 50 8.811 داخل املجموعات 

 - 52 9.689 املجموع

 مخطط لرؤية مستقبلية

 0210. 2 0430. بين املجموعات 

.0910 
 

.9130 
 

 2360. 50 11.778 داخل املجموعات 

 املجموع
11.821 52 - 

 0850. 2 1700. بين املجموعات  تمكين القائد 

.3690 
 

.6930 
 

 2300. 50 11.500 داخل املجموعات 

 - 52 11.670 املجموع

 مصمم لألنظمة 

 2250. 2 4510. بين املجموعات 

1.118 
 

.3350 
 

 2020. 50 10.078 داخل املجموعات 

 - 52 10.528 املجموع

 التحسين املستمر 

 والنمو املنهي

 بين املجموعات 
.0730 2 .0360 

.1790 
 

.8370 
 

 داخل املجموعات 
10.144 50 .2030 

 املجموع
10.217 52 - 

 الدرجة الكلية

 بين املجموعات
.5010 2 .2510 

 1940. 50 9.678 داخل املجموعات 2830. 1.295

 - 52 10.179 املجموع
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درجة توافر معايير في إجابات أفراد عينة الدراسة على  (  α≤0.05)( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  13)  جدول تشير نتائج 

 ملتغير املؤهل العلمي    الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم لدى مديري مدارس محافظة جنوب الشرقية
ً
 . املعايير جميع    وعلىفي الدرجة الكلية،  تبعا

تهم التدريبية  وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن جميع مدراء املدارس على اختالف مؤهالتهم العلمية وتنوعها يخضعون إلى برامج تنمية مهنية تراعي احتياجا

في استجابات أفراد   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( التي أظهرت نتائجها  2018)  وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة إبراهيم   املهنية املستمرة.

 تعزى إلى متغير املؤهل العلمي.  (0.05عينة الدراسة عند مستوى أقل من )

افر معايير )  النتائج  •  ملتغير الخبرة    (ISTE-2018املتعلقة بدرجة تو
ً
  12سنة،  12 –  7سنوات، من    7)أقل من    الوظيفيةلدى مديري املدارس تبعا

 (.14(، وجاءت نتائج تحليل التباين األحادي كما يوضحها جدول )One Way ANOVAوتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) .سنة فأكثر(

افر معايير )14جدول )  ملتغير سنوات ISTE-2018(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تو
ً
 الخبرة( لدى مديري املدارس تبعا

 املعايير 

 

 مصدر 

 التباين

مجموع  

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

 قيمة

 ف  

 مستوى 

 الداللة 

 اإلنصاف واملواطنة 

 0970. 2 1950. بين املجموعات 

.5130 
 

.6020 
 

 1900. 50 9.494 داخل املجموعات 

 - 52 9.689 املجموع 

 مخطط لرؤية مستقبلية 

 6810. 2 1.362 بين املجموعات 

3.257 
 

.0470* 

 
 2090. 50 10.458 داخل املجموعات 

 - 52 11.821 املجموع 

 تمكين القائد

 7140. 2 1.429 بين املجموعات 

3.488 
 

.0380* 

 
 2050. 50 10.241 داخل املجموعات 

 - 52 11.670 املجموع 

 مصمم لألنظمة 

 6030. 2 1.207 بين املجموعات 

3.237 
 

.0480* 

 
 1860. 50 9.321 داخل املجموعات 

 - 52 10.528 املجموع 

 التحسين املستمر 

 والنمو املنهي 

 6200. 2 1.241 بين املجموعات 

3.456 
 

.0390* 

 
 1800. 50 8.976 داخل املجموعات 

 - 52 10.217 املجموع 

 الدرجة الكلية 

 3650. 2 7300. بين املجموعات 

 1890. 50 9.449 داخل املجموعات  1560. 1.931

 - 52 10.179 املجموع 

نتائج   إحصائية عند مستوى    إلى وجود(  14)  جدول تشير  داللة  ذات  توافر معايير  (  α≤0.05)فروق  درجة  الدراسة على  أفراد عينة  إجابات  في 

 ملتغير  
ً
لرؤية مستقبلية،    معيار مخطط  في  الوظيفيةالخبرة  الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم لدى مديري مدارس محافظة جنوب الشرقية تبعا

ومجال  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية    نهي، بينمااملمعيار تمكين القائد، معيار مصمم لألنظمة، معيار التحسين املستمر والنمو  

ملتغير    اإلنصاف تبعا  الكليةالوظيفيةالخبرة  واملواطنة  الدرجة  تم  اتجاه  ومن أجل معرفة    .، وعلى  البعدية للمقارنات    (LSD)اختبار    دامخاستالفروق 

 يوضح ذلك.  (15) وجدول 
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افر معايير )للمقارنات البعدية ) (LSDنتائج اختبار  :(15جدول ) مكين القائد مصمم لألنظمة ت( لدى مديري املدارس على معايير )مخطط لرؤية مستقبلية ISTEلدرجة تو

 الوظيفية التحسين املستمر والنمو املنهي( في ضوء الخبرة 

 املعيار 
 الخبرة  

 الوظيفية 

 املتوسط 

 الحسابي  
 سنة فأكثر  12 سنة  12-7 سنوات  7أقل من  

 مخطط لرؤية مستقبلية 

  3 2.29 2.63 

 0.129 *  0.016  3 سنوات  7أقل من 

 0.070   2.29 سنة 7-12

    2.63 سنة فأكثر  12

 تمكين القائد

  2.87 2.29 2.75 

 0.600 *0.043  2.87 سنوات  7أقل من 

 *0.015   2.29 سنة  7-12

    2.75 سنة فأكثر  12

 مصمم لألنظمة 

  2.75 2.21 2.64 

 0.637 *0.053  2.75 سنوات  7أقل من 

 *0.019   2.21 سنة 7-12

    2.64 سنة فأكثر  12

 التحسين املستمر 

 والنمو املنهي 

  3 2.63 2.74 

 0.243 *0.019  3 سنوات  7أقل من 

 *0.032   2.36 سنة 7-12

    2.74 سنة فأكثر  12

 الكلية الدرجة  

  2.87 2.36 2.62 

 0.146 0.063  2.87 سنوات  7أقل من  

 0.266   2.36 سنة  7-12

    2.62 سنة فأكثر  12

 عند مستوى داللة                              
ً
 (0.05)  *دالة إحصائيا

 ما يلي:  (15) جدول يتبين من 

 توجد فروق دالة  مستقبلية:مخطط لرؤية  ملعياربالنسبة  •
ً
الوظيفية ( بين متوسطات أفراد عينة الدراسة ذوي الخبرة 0.05عند مستوى )  إحصائيا

 .سنوات(  7من  أقلالوظيفية )ذوي الخبرة   سنة( لصالح   12-7والوظيفية )سنوات( ومتوسطات ذوي الخبرة  7من  )أقل

 ملعيار  بالنسبة   •
ً
إحصائيا القائد: توجد فروق دالة  )  تمكين  بين  0.05عند مستوى   )( الوظيفية  الخبرة  ذوي  الدراسة  أفراد عينة    12-7متوسطات 

الخبرة   ذوي  ومتوسطات  )سنة(  لصالح سنة    12والوظيفية  الخبرة    فأكثر(  )ذوي     سنة(.  12-7الوظيفية 
ً
إحصائيا دالة  عند مستوى    توجد فروق 

سنة( لصالح ذوي   12-7ومتوسطات ذوي الخبرة والوظيفية )سنوات(  7( بين متوسطات أفراد عينة الدراسة ذوي الخبرة الوظيفية )أقل من 0.05)

 سنوات(. 7الخبرة الوظيفية )أقل من 

  :مصمم لألنظمةملعيار بالنسبة  •
ً
( بين متوسطات أفراد عينة الدراسة ذوي الخبرة الوظيفية )أقل من 0.05عند مستوى ) توجد فروق دالة إحصائيا

الخبرة    7 ذوي  )سنوات( ومتوسطات  )أقل من    12-7والوظيفية  الوظيفية  الخبرة  ذوي  لصالح     7سنة( 
ً
إحصائيا دالة  توجد فروق  عند   سنوات(. 

)0.05مستوى ) الوظيفية  الخبرة  الدراسة ذوي  أفراد عينة  بين متوسطات   )7-12  ( الخبرة والوظيفية  سنة( لصالح    12-7سنة( ومتوسطات ذوي 

 سنة(.  12-7ذوي الخبرة الوظيفية )

املستمر والنمو  عيار  بالنسبة مل •    املنهي:التحسين 
ً
)  توجد فروق دالة إحصائيا الخبرة  0.05عند مستوى  الدراسة ذوي  أفراد عينة  بين متوسطات   )

فروق دالة   (. توجدسنوات 7سنة( لصالح ذوي الخبرة الوظيفية )أقل من   12-7سنوات( ومتوسطات ذوي الخبرة والوظيفية ) 7الوظيفية )أقل من 

 
ً
سنة    12سنة( ومتوسطات ذوي الخبرة والوظيفية )  12-7( بين متوسطات أفراد عينة الدراسة ذوي الخبرة الوظيفية )0.05عند مستوى )  إحصائيا

 سنة فأكثر(.   12فأكثر( لصالح ذوي الخبرة الوظيفية )

 بالنسبة   •
ً
الخبرة الوظيفية )أقل من  0.05عند مستوى )  للدرجة الكلية: ال توجد فروق دالة إحصائيا  7( بين متوسطات أفراد عينة الدراسة ذوي 

 سنة فأكثر(. 12) سنة( وذوي الخبرة الوظيفية 12-7سنوات( ومتوسطات ذوي الخبرة والوظيفية )
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 التوصيات واملقترحات:    . 3.4

 التوصل إليه من نتائج، تم صياغة التوصيات التالية:في ضوء ما تم 

الدولية   • الجمعية  إعدادها على معايير  املدارس عند  ملديري  املنهي  اإلنماء  برامج  تضمين  والتعليم على  التربية  بوزارة  القائمين  لتكنولوجيا اهتمام 

 التعليم في مجال التعليم لدى القادة التربويين.

لدي املديرين والحث على توظيفها في ممارساتهم التربوية وأخرى عن نشر ثقافة املعايير املتعلقة باملمارسات التدريسية   تعزير درجة توافر املعايير •

 واإلدارية وأهميتها في مجتمع التعليم. 

لتكنولو  • الدولية  الجمعية  معايير  ودمج  توظيف  آلية  يحوي  املدارس  ملديري  إرشادي  دليل  والتعليم  التربية  وزارة  العمل إصدار  في  التعليم  جيا 

 اإلداري. 

الدراسات   • املزيد من  املعلمين إجراء  نظر  للتكنولوجيا من وجهة  الدولية  الجمعية  ملعايير  املدارس  توظيف مديري  درجة  في  تبحث  االستشرافية 

 اإلداري. العمل  اإلداريين فيواملشرفين 

 املراجع:

: املراجع العربية:
ً
 أوال

الدولية لتكنولوجيا    ُعمان(. درجة امتالك مديري مدارس التعليم األساس ي بسلطنة  2018السيد محمد )إبراهيم، حسام الدين   .1 ملعايير الجمعية 

 .107-73 :(2)19 :، جامعة البحرينمجلة العلوم التربوية والنفسيةالتعليم من وجهة نظر املشرفين اإلداريين. 

السيد محمد،   .2 الدين  )إبراهيم، حسام  خلفان  بن  بنت محمد  عائشة  في 2020والشعيلية،  التكنولوجيا  الدولية  الجمعية  توافر معايير  درجة   .)

 . 376-347 : (121) :دراسات في التربية وعلم النفس.  ُعمانمجال التعليم لدى معلمي مدارس محافظة شمال الشرقية بسلطنة 

(. درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى  2019سعيد )إبراهيم، حسام الدين السيد محمد؛ النافعي، تركي خالد   .3

: املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية،  ُعماناملدربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة  

7(3): 386-404. 

 . ُعمان. سلطنة وثيقة الرؤية(.  2020)2040 ُعمانرؤية  .4

  ISTE(. مدى موافقة اإلداريين في مدارس التعليم العام بدولة الكويت ورغبتهم نحو تطبيق معايير  2019صفر، عمار حسن؛ وأغا، ناصر حسين ) .5
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Abstract: The study aimed to identify the degree of availability of the standards of the International Society for 
Technology in Education (ISTEL2018) among the principals of the schools of the second cycle of basic education in 
the Governorate of South Al Sharqiyah in the Sultanate of Oman in the light of some variables (2018). The 
questionnaire consisted of (5) criteria and (24) indicators of its availability. The study sample consisted of (53) 
principals from among the principals of the second cycle of basic education schools in the Governorate of South Al 
Sharqiyah in the Sultanate of Oman. The results of the study showed that the total degree of availability of the 
standards of the International Society for Technology in Education among the principals of the schools of the South 
Al Sharqiyah Governorate was large, with a mean of (2.60), and a percentage (86.6%), and the degree of availability 
of each of the standards was significant. The criterion for continuous improvement and professional growth was 
ranked first, with a percentage of availability (90.3%), and in the second rank came the criterion of empowerment 
of the leader, with a percentage of availability (90%), followed by the third rank is the criterion of fairness and 
citizenship, with a percentage of availability (88%), while the fourth rank was occupied by the criterion A blueprint 
for a future vision with an availability rate of (87%), and in the fifth and last rank came a standard designed for 
systems with an availability rate of (86.3%). The results did not show statistically significant differences in the 
degree of availability of (ISTE) standards for school principals according to the gender or educational qualification 
variable, while the results appeared statistically significant differences for the degree of availability of (ISTE-2018) 
standards for school principals according to the variable of teaching experience on a standard planned for a future 
vision in favor of experienced (less than 7 years), versus experience (7-12 years), and on the criterion of 
empowering the leader for the benefit of experienced Functional (7-12 years), versus stubbornness 12 years and 
over), on a standard designed for systems in favor of experienced (less than 7 years) versus experience (7-12 
years), and on a standard of continuous improvement and professional growth in favor of experienced (less than 7 
years), versus experience (7) -12 years). While these differences did not appear statistically indicative of the total 
degree of job experience; The researchers recommended a set of recommendations, the most important of which 
are: the necessity of enhancing the availability of standards for principals and urging their use in their educational 
practices, and the interest of those in charge of the Ministry of Education to include professional development 
programs for school principals on the standards (ISTE) of educational leaders. 

Keywords: Standards; Basic Education; International Technology Society; School Principals; (ISTE-2018). 
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 املقدمة:  .1

املتسارعة؛ ذلك ألن مخرجات قطاع    يعد التغيرات  الرقي ومواكبة  إلى  أي دولة تسعى  في  التقدم االجتماعي واالقتصادي والسياس ي  التعليم بوابة 

الخطط   أجلهم  ومن  عليهم  تبنى  التي  العاملة  القوى  بناء  أساس  هي  بامل  االستراتيجيةالتعليم  تتأثر  التي  النامية  الدول  في  وبخاصة  عرفة والتنموية، 

 وبصورة مس
ً
 ملحا

ً
 سياديا

ً
 . تمرة ونتائجها، كما تتأثر بالعوملة بشتى صور تأثيراتها، مما يجعل االهتمام بتطوير قطاع التعليم وتقييمه مطلبا

م  ـث  الكمي وسع  ـم والتـالتعلير  ـدف إلى نشـدايته تهـت بـث كانـره حيـي تطويـددة فـراحل متعـة مـربية السعوديـكة العـ ي اململـام فـم العـيهد التعلـشوقد  

املـانتق إلى  النوعـل  والتطـرحلة  الطـازديو وير،  ـية  التـاد  على  املعوتولت    ،عليم ـلب  عام  ـوزارة  اإلشـعمل  ه1373ارف  علـية  وإدارتـراف  التعليم  وتـى  ير ـوفـه 

ليم ـات التعـيع مؤسسـراف على جمـ يفها باإلشـليم وتكلـربية والتعـإلى وزارة التارف  ـى وزارة املعـير مسمـبتغي  ـ ه1434ام  ـامي عـر السـدور األمـصثم  ،  هـمستلزمات
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 امللخص:

إلى   التعـرف  الدراسة  االبتدائيمستوى  هدفت  للتعليم  الخارجية  الرياضيات(  الكفاءة  ومادة  الجميلة  لغتي  مادة  التابعة    )في  املدارس  في 

املنورة  املدينة  شمال  تعليم  و   ملكتب  املتوسطة،  املرحلة  معلمات  نظر  وجهة  مجتمع  من  وتكون  التحلـيلي،  الوصفـي  املـنهج  الـدراسة  اعتمدت 

الرياضيجميع  الدراسـة من   الجميلة،  املتوسطـة تخصص )لغتي  املـرحلة  املـنورةمعلـمات  الـمدينة  تعلـيم شمـال  التـابعة ملكتـب  املـدارس    ، ات( في 

(  20( معلمة من معلمات املرحلة املتوسطة، طبقت عليهم استبانة مكونة من )248وتكونت عينة الدراسة من )  ( معلمة،299والبالغ عددهن )

تو  وقد  والرياضيات(،  الجميلة،  )لغتي  رئيسيين هما  أن متوسط  عبارة موزعة على محورين  إلى  الدراسة  الخـارجية صل  لطالبات    الكلي  الكفـاءة 

االبتـدائية )  املـرحلة  )3.61بلغ  مئوية  وبنسبة  متوسط  72.3(،  بلغ  كما  الخـارجية%(،  الجميلة  الكفـاءة  لغتي  مادة  مئوية  3.64)  في  وبنسبة   ،)

الكفـاءة   في مستوى فروق ذات داللة إحصائية    تظهر النتائج أية    %(، ولم 71.6(، وبنسبة مئوية )3.58الرياضيات )في مادة  %(، في حين بلغ  73)

االبتـدائية املـرحلة  لطالبات  الجميلة،  مادة  )في    الخـارجية  املنـورة من  و لغتي  املـدينة  شمـال  تعلـيم  ملكتـب  التـابعة  املـدارس  فـي  الرياضيـات(  مـادة 

بالعمل على زيـادة عـدد حصـص لغـتي  علمي، وقدأوصت الدراسة  املؤهل ال  أو  نـوات الخـبرة،ملتغـير س  تعزى   وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة 

اختبارات و الجمـيلة والرياضـيات،   نتائج  بينهم،    االستفادة من  التنافسية  املدارس لخلق روح  الجميلة والرياضيات في  ملادة لغتي  التعليمي  الفاقد 

لرصـد   شاملـة  بيـانات  قاعدة  مخرجـات  وإنشاء  لقـياس  مؤشـرات  وضـع  على  والعمل  املختلفة،  التعليمية  املراحل  في  ب 
ا

للطـّل الدراسـية  املـسيرة 

 
ً
 . التعـليم العـام ومـراجعتها سنـويا

 املدينة املنورة. ؛املدارس ؛التعليم االبتدائي ؛الكفاءة الخارجية الكلمات املفتاحية:
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داود، ـال)  .تمعـاء املجـي بنـاهمة فـي املس ـام فـليم العـراحل التعـرجات مـمية مخـا بأهانً ـك إيمـام، وذلـيم بشكل عـوير للتعلـات لتط ـبعملي  الوزارة ، وتقوم  امـالع

2012 ) 

تزايـوق   ـام عاملـاالهتمد  ـد 
ً
املاض ي  انيناتـثم  منذيا التعـبكف  القرن  بغـاءة  تحقـليم  األهـية  والطمـيق  تسـداف  التي  إليـوحات  املجتـعى    للقيام معات  ـها 

التعلـبال إطـيمي فـدور  اإلنتـي  املتزايـار  املطلـوبالكف،  دة ـاجية  ثقـوبة وصـ اءة  إلى   
ً
اإلتقـوال املتـاالهتمذا  ـع هـيز، ومـان والتمـافة  الحـزايد أصبحـام  ة  ـاجة ملحـت 

مخـلتقي التـيم  العـرجات  الخـالكف  تـواضح،  امـعليم  املوضـاءة  من  املهـارجية  يعـوعات  التي  بـمة  املتخـنى  العـعبويؤكد    (.2017مراس،  )صصون  ـها  ال ـد 

الت  على  (2010) نحـأن  الجـوجه  ونش ـ و  ثقـودة  أهـر  من  متطـافتها  التعـم  حـلبات  تسـليم،  الـيث  التعلـعى  تطـمؤسسات  إلى  كفـيمية  الـوير  داخلية ـاءتها 

يحق ـوالخ بما  أهـارجية  التنـق  فـداف  املجـمية  خـ تمع، وذلـي  تقـك من  ما  مـ ّلل  به  تحـوم  فـديث مستـن  البـمر  والتخـي  املختـرامج  وكذلك من    لفة.ـصصات 

التجـاالستفعلى    هاـحرص  خّلل العـادة من  يرى  امليةـارب  كما  فالتعليم  و ،  إعـيحت  (2020)  عبابنةالشوابكة  إلى  ليواكـادة صيـاج  تطـاغة  العـب  صر ـورات 

  .امـتعليم العـبة الـارجية لطلـالكفاءة الخ من خّلل رؤيتها لرفع مستوى  كةـ دها اململـية التي تشهو ـط التنمـق الخطـاته وفـين مخرج ـوتحس

الخـارجية   الكفاءة  موضوع  للتعExternal Efficiency)ويعد  املوضوعـ(  من  املختصيـليم  أذهـان  تشـغل  التي  واملفكريـات  بقضـن  التخطيـن  ط  ـايا 

مة ـالي فاألنظـالتحـديات التي تواجـهها. وبالتبب  ـارجيـة بس ـهـا الخـ تءي كفاـدارس من تبـاين فـا تعـانيه املـام إلى مـذا االهتمـود هـد يعـربوي، وقـادي والتـاالقتص

ـتصر ـث ال تقـبـة، بحيــل مهـارات الطلـهدف صقـدريـب تستـلم وتـز تعـاء مـراكـها إلى إنشـّلل سعيـالة من خـورة وفعـ ة متطـبح أنظمـأن تصـية بـليمية معنـالتع

الن التـكنـعلى  تتعـاحـية  بل  واملـعرفية،  ذلـولوجية  يمتـلـلتـخريج طك  ـدى  املهـّلب  الكافــكون  املـلية  ـارات  التعليـدخول  التـراحل   ,Holm-Nielsen)  اليةـمية 

2011).     

رحلة  ـم في املـداف التعليـالث من أهـدف الثـص الهـد نـدائي، فقـليم االبتـداف التعـم أهـدائية من أهـلة االبتـّلب املرحـوية لطـارات اللغـليم املهـد تعـويع

تنمـاالبت على:  املهـدائية  األسـية  وخـاملخاسية،  ـارات  املهـتلفة  اللغويـاصة  واملهـارات  العـة،  أكـك.  (2005ل،  ـعقيلا )ددية  ـارات  أن   (2008)ابد  ـع  دـما  على 

 على االتصـيكون قارات  ـاملهك  ـ لك تلــ ي، ألن من يمتـ وقهم الدراسـّلب وتفـاح الطـنجيات  اسـأسيعد من    وية ـارات اللغـّلك املهـامت
ً
عالية ـواصل بفـتـال والـادرا

اآلخ شتـمع  في  واملجـاملى  ـرين  مستخدمـواقف  الكلـاالت   
ً
املنـا والعبـمات  الهـاسبة  قدرته  كما  ادفة،  ـارات  القتزداد  والكتابـعلى  شـراءة  في  املوضوعـة  ات  ـتى 

سل ـبطريق وإيجابيـة  األمـيمة  يمـة؛  الذي  تعـر  من  املـكنه  الدراسيـلم  املختـواد  (  لفةـة 
ً
وتعبيرا  

ً
، وسرعة

ً
وفهما  ،

ً
)نطقا السليمة  فالقراءة  من كمثال،  ،  تعد 

 الجمع والطرح والضرب األربع )  الحسابيةالعمليات  الكفاءة الخارجية للغتي الجميلة، والحال كذلك في مادة الرياضايات، إذ إن امتّلك مهارة  مؤشرات  

للرياضيات.ا   تعد من مؤشراتوالقسمة(   الخارجية  الحالية  لكفاءة  الدراسة  للم  مستوى رف على  ـالتع  وعليه تحاول  الخارجية  االبتـالكفاءة  دائية ـرحلة 

 ورة.ـة املنـال املدينـيم شمـب تعلـابعة ملكتـطة التـدارس املتوسـبتها باملـحاق طلـد التـبع

 الكفاءة الخارجية:

توصف    في التعليم . وأقص ى إنتاج بأقل تكلفة، أو الوصول إلى  املدخّلت  بأدنى قدر من   املخرجات تحقيق أقص ى قدر من    إلىالكفاءة   فهوم يشير م

 (Somi, 2020) .الكفاءة بأنها تحقيق أكبر قدر من املخرجات التعليمية من مستوى معين من املدخّلت

العـديد من املفـاهيم األخـرى مثل  ويتضمن املفهوم  من املـفاهيم االقتصـادية التي شـاع استخـدامها فـي مجـال التـعليم   Efficiency تـعد الكفـاءة كما  

 ، والتي تستـخدم  Productivity، واإلنـتاجية  Effectiveness ليةا، والفـعSufficiencyالكـفاية  
ً
 .(2009لإلشـارة إلى كفـاءة النظـام التـعليمي )فهمي،    أحيانا

أدنى قـدر  الكـفاءة بالعـّلقة بين املدخـّلت واملخـرجات، فأكثـر النـظم التعـليمية كفـاءة هي التي تحـقق أكـبر قـدر من املخـرجات باستخـدام    ترتبط  وعليه،

 . من املـدخّلت فـي أقصـر وقـت وبـأكبر قـدر من الرضـا واالرتيـاح

الخـارجية  أن  (  2019)  وبطاح  السلـيحات  يرى و  والـواجبات   هيالكـفاءة  الحقـوق  وممـارسة  الصـالحة،  املـواطنة  بدور  القيام  على  الخريج  "قدرة 

ا  باحتـياجات سـوق  الوفـاء  التعـليمي على  النظـام  الخـارجية من خـّلل مقـدرة  الكفـاءة  الـدور، وتتحـقق  بهذا  املرتبـطة  التخصـصات  االجتـماعية  لعـمل من 

بال املنـاسب")صاملختـلفة  الـوقت  املنـاسبين، وفـي  الخارجية  تتمثل  و     .(738كـم، والكـيف  )  كما ذكر الكفاءة  التعـليمي على (  2015عبابنة  النظـام  بقـدرة 

 ، والـوفاء بحـاجات سـوق العـمل من التخـصصات املخـتلفة بالكم والكيف.  ورغباته تحقـيق أهـداف املجـتمع

التي يقدمها النظام التعليمي في مرحلةفالكفاءة الخارجية تؤكد على   كانت داخل  أ حقة سواء  ال مرحلة  إلى  معينة    تعليمية  النتائج النـهائية البعيدة 

تجدر . و ( سوق العمل أو خدمة املجتمعالنظام التعليمي )من مرحلة تعليمية إلى  خارج مأ )من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى(، النظام التعليمي

إلى وجود الخـارجيةصعوبة في قيـاس    اإلشارة  التـعليمي، ويـتم و ،  الكفـاءة  للنـظام  الخـارجية  الكفـاءة  إدراك مستوى  إلى  تقـود  التي  املـؤشرات  هنـاك بعـض 

  داء عمـلهم في سوق العمل أو في مرحلةالتـوصل إليها من خـّلل قـياس العـّلقة بين مدخـّلت العـملية التعـليمية، وقـدرة مخـرجات العمـلية التعـليمية على أ 

أنالحقة.    تعليمية القول  يمكن  ب  وعليه،  املجـتمع  أهـداف  تحـقيق  على  التـعليمي  النظـام  قـدرة  بمـدى  تتحقق  الخـارجية  الخـريجين رفالكفـاءة  من  ده 

 ءة. لإلسهـام فـي النـشاطات املتـعددة، ومقـدرة هـؤالء الخـريجين على إنجاز أعمـالهم بكفـا

نـوعيةو  إلى كفـاءة خـارجية كمـية وكفـاءة خـارجية  الخـارجية  الكفـاءة  يلـبي    .تنقسـم  مـدى  أي  إلى  ينـبغي مـعرفة  الكمية  الخـارجية  الكفـاءة  ولتحـديد 

املجـتمع حـاجات  د   ،التـعليم  اإلنتـاج  ومـواقع  العـمل  لسـوق  املـطلوبة  األعـداد  الخـريجين مع  أعـداد  تـوازن  الكفـاءة ومـدي  لتحـديد  أما  زيـادة.  أو  نقـص  ون 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://mysominotes.wordpress.com/&usg=ALkJrhgecc08G6MRBp8k_AG9U-EY8-RHFA
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الـمجتمع فـي  املـستقبلية  بأدوارهـم  للقـيام  الطـّلب  إعـداد  تـم  مـدي  أي  إلى  مـعرفة  فينـبغي  النـوعية  والكفايات    الخـارجية  املهارات  تمكنهم من  من خّلل 

 التعليمية التي يحتاجونها في سوق العمل.  

( على أن الكـفاءة الخـارجية تمثل قـدرة النـظام التعليمي على تحقـيق أهـداف املجتـمع الخـارجي الـذي وجـد النـظام من أجـل  2009ويؤكـد يوسـف )

ي أن  بمعنى  واالجتـماعية،  االقتـصادية  الـتنمية  متـطلبات  مع  ومواصـفاته  الـنظام  مخـرجات  كمـية  تطـابق  إلى  الكفـاءة  وتـهدف  النظـاخـدمته،  م تمـكن 

 التعليمي من إعـداد القـوى البـشرية العـاملة املـدربة لتسـيير عجـلة االقـتصاد وتحـقيق التنـمية بجمـيع أوجهـها.  

فإن التعليمي  النظام  كفاءة  للنظام   هولقياس  املهمة  الجوانب  تحديد  أجل  ومن  املعقدة.  لخصائصه  أفضل  فهم  هناك  يكون  أن  الضروري  من 

ب كفاءته  وقياس  مثالتعليمي  النتائج  عن  املخرجات  وتعبر  واملخرجات.  املدخّلت  بشأن  التفكير  من  البد  مّلئمة  املدرسية طريقة  الصفية  الدرجات  ل 

 (Freitas, Flach, Mattos, Hammes, 2017)الخدمات املتوافرة.  ومعدل

أن هناك عدة ع التعكما  التعليمي؛ تشمل جودة برامج  للنظام  الخارجية  الكفاءة  املعلمين وأعضاء وامل تؤثر في  تأهيل  ليم والتدريب، ومستوى 

ا  ومّلءمة  التعليمي،  النظام  وإدارة  املالية،  واملوارد  والقبول،  االختيار  ومعايير  الدراسية،  املرافق  جودة  ومستوى  التدريسية،  ومّلءمة الهيئة  لتدريب، 

التوظيف، ومعدال  العمل، ومدى توافر فرص  الدراسية، ونظم معلومات سوق  الديموجرافيةاملناهج  النمو االقتصادي، والعوامل   (Haile, 2009).ت 

الكفاءة    أخرى   عوامل  وهناك في  فيتؤثر  تتمثل  و   بشكل عام  املدارس،  أقسام  نوع  فيهامدى وجود  تعليمية  إلى  ،  ووحدات  االجتماعيةإضافة  -التركيبة 

اإل  وجودة  التعليمية،  املؤسسات  فيها  تعمل  التي  للمناطق  االقتصادي  والنمو  التدريس،  هيئة  أعضاء  ومؤهّلت  الطّلبي،  للمجتمع  دارة االقتصادية 

  (Agasisti, 2017).التعليمية 

املزيد من االهتمام  في  و التعليمي من خّلل  النظام  األمر، يمكن تحسين كفاءة  التي  باحقيقية  النهائية  أن  لنواتج  املفترض  تتحقق خّلل دورة  من 

التي تشمل زيادة مستوى الدخل، وتحسين الحالة الصحية، وتقليل التفاوت في الفرص املتاحة واملواطنة الصالحة. لكن هناك مؤشرات  ) حياة الخريجين

املدى  بين سنة واحد  للنواتج والعمليات متوسطة  تتم في فترة زمنية ما  إلى  )التي  للتعليم. ويؤدي تحسين جودة هذه   سنوات(   3ة  الراهنة  بالحالة  ترتبط 

 (Burney, & Mohammed, 2002) .فترة زمنية معقولةاملخرجات والعمليات إلى تحسين النواتج النهائية، التي ال يمكن قياس الكثير منها قبل مرور 

 : مهارات اللغة العربية

السعـودية   العـربية  اململـكة  ملـواكبة متطـلبات رؤيـة  السعـودية جهـوًدا ملمـوسة  العربيـة  اململكة  التعـليم في  أقـرت مؤشـر  2030بذلـت وزارة  ، حيـث 

تهم العـملية بشـكل عـام، واستـنفرت تحسـين القـراءة في عـدد من مبـادراتها الهـادفة إلى رفـع مستـويات الطـّلب ومقـدرتهم القـرائية؛ بما ينعـكس على كفـاء

 ( 2020)الشنقيطي،  .PIRLS الجهـود من أجـل االستـعداد األمثـل لّلختبـارات الدوليـة، ومنـها اختبار املقـدرة القـرائية لدى الطـّلب بيرلز 

رئيـسة، بل هي املـهارة املحـورية التي يهـدف تعلـيم القـراءة إلى    األصـل في القـراءة أن تكـون للفـهم، ألن الفـهم القـرائي مهـارة   على أن  اختبار بيرلزويقوم  

ة  لرئيسـفـهم هـو أحـد األسبـاب ا تنميـتها، ويحتـاج املـرء القـراءة ليـس فقـط لفهـم املعـنى املبـاشر، ولكـن لفهـم األفـكار املتـضمنة، حيـث إن هـذا النـوع من ال

وتعـد نتائـج دراسـة بيرلز  مصـدر بيـانات مهـم ألولئـك    (. 2020ال يقـرأ )حواس،    كأنه  نى واألفكـار،اللمـععميق  للقـراءة، إذ إن القـارئ الذي يقـرأ بدون فهـم  

واملحـلي والوطـني  الـدولي  الصعيـدين  على  الطـّلب  تعلـم  تعـزيز  على  يعمـلون  عنهـا   (Popat and others, 2017)الـذين  كشـفت  التي  النتـائج  كانـت  وملا   .

ا  القـرائي والكتـابي من  الفهـم  وأصبـح مـؤشر  التـربوي،  للمجـتمع  بيـرلز غير مريحة  اختبار  السعـودية في  العـربية  اململـكة  املستـهدفة في مشـاركة  ملؤشـرات 

 
ً
لزامـا أصبـح  فقـد  الوطنـي،  التحـول  ف  برنامـج  الطـلبة  مهـارة  منـهم  تقيـيم  املتوقعـة  لألدوار  وتأهيـلهم  للطـّلب  الخارجيـة  الكفـاءة  لتحسـين  العـربية،  اللـغة  ي 

 لتحسيـن نتائـج مشـاركة املمـلكة العـربية السعـودية في االختبـارات الـدولية. 

 لتحقـيق النجـاح األكاديـمي واملـنهي، وأن تعلـم املهارات القـرائية والكتـابية في وقـت ( أن معـرفة القـراءة والكـتابة يعـد أمـرً 2019ويری الحـربي )
ً
ا أساسـيا

ى املدرسـة، إلى تعـلم مبكـر يقـلل من فـرص الفـشل في اكتـساب التعـلم، وفي ذات الوقـت يتطـلب اكتـساب مهـارات القـراءة والكـتابة، قبـل دخـول الطفـل إل

 ي والكتـابي.هـارات، مثـل تعـلم النظـام الصـوتي للغـة األم، والنظـام الهجـائي، والتي تعـد بدورهـا مهـارات استعـداد لتعـلم النظـام القـرائالعـديد من امل

 لتطويـر األداء، فقد أقـرت وزارة التعلـ  ،االتجـاهات الرئيـسة للرؤيـة الطمـوحة على مـؤشرات القـياس  وتعتمد
ً

يم مؤشـر "تحسـين القـراءة  نهـًجا أصـيّل

للتعـلم والفـهم  الرئيـسة  األداة  القـراءة هي   على أن 
ً
تأكيدا التعـليمي"،  النظـام  إلى رفـع كفـاءة  الهـادفة  يمـتلك  في عـدد من مبـادراتها  الذي  املتـعلم  أن  ؛ وعلى 

 ( 2017القحطـاني،   و ربي)الحـ .ليم وفي حيـاته اليومـيةمهـارات قرائـية عاليـة مؤهـل للتمـيز في التع

 كفاءة تعلم اللغة العربية: 

 تمثـل كفـاءة تعــلم اللــغة العـربية أهمـية خاصـة بالنـسبة للطـّلب واملـربين والقـائمين على املـناهج الدراسـية؛ حيـث إن إتقـا
ً
ن مهـارات اللـغة استـماعا

 تمـثل عوامـل 
ً
 وقـراءة وكتـابة وتحـدثا

ً
مهـمة لنجـاح الطـالب األكـاديمي، وتعـلمه لبقـية املقـررات الدراسـية األخـرى. وتحـرص النظـم التعـليمية املختـلفة وفهمـا

 إلى تعـزيز كفـا 
ً
عـلمين. ويشير  ءة اللـغة لـدى املتعلى تحقـيق الكفـاءة في تعـلم اللـغة، وتـطوير البرامـج التعـليمية، وطـرق التـدريس، والوسـائل التعـليمية سـعيا

قـوة استيـعاب عالـية تمكنـه من اكتـساب املـهارات املتعـددة للـغة.   يمتلك سنـوات في املـرحلة االبتـدائية 10إلى  6أن الطفل في عـمر إلى ( Tupe, 2015توبي )

يعية مثـل التـعلم باألداء. كما وخـّلل هـذه املرحـلة العـمرية ينبـغي توفـير فـرص لتعـلم كثـير من اللـغات للطفـل، لكـن عمـلية تعـلم اللـغة ينبـغي أن تكـون طبـ
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يقة املتبـعة في تعلـيم اللغـة لهـؤالء األطفـال؛ حيث يشـعر األطفـال بامللـل والعـزوف عن دراسـة اللـغة بسـبب ضعـف األداء  ينبـغي أن يكـون التـدريب هو الـطر 

ـارة الشخـص في لـغوية هي مهاللـغوي، وهو ما ينعكـس على الكفـاءة اللغـوية لديهـم. ويتمـثل الفـرق بين الكفـاءة اللغـوية والتحصـيل اللغـوي في أن الكفـاءة ال

عبد   يضيف و   (.  2016دد، بينـما يشـير التحـصيل اللغـوي إلى أن املقـدرة اللـغوية لدى الطـالب نتيـجة للتعـلم. )عبد الجواد،  ـاستخـدامه اللـغة لغـرض محـ

والقـر  االستـماع  اللـغة  تعـليم  برامـج  في  تضمـينها  ينبغـي  التي  األسـاسية  املهـارات  أهـم  أن  استقباليه الجواد  مهـارات  تتضـمن  وهي  والكتـابة،  والتحـدث  اءة 

الّلزمـة لفـهم اللـغة   الطـريقة ومهـارات إنتـاجية للـغة. كما يتضـح أهمـية بنـاء حصيـلة جيـدة من املفـردات التي تمثـل البنـية املـعرفية  وإنتـاجها، مع مـراعاة 

 رحـلة العمـرية التي يمرون بهـا. املناسبـة للطـّلب في إكسـابهم للمـفردات حـسب امل

( إلى أن هـناك صعـوبات في بنـاء اختبـارات لقـياس كفـاءة اللـغة العـربية؛ وتتـمثل هـذه الصـعوبات في تشـتت الجهـود الهـادفة  2019ويشير الشـاطر )

من    ختـبارال ـذه االختبارات حـسب منتـج االختبار، كاالختـبار املـقنن وا لبـناء االختبار. وتقـاس الكـفاءة اللغـوية بعـدة أنـواع من االختبارات؛ حيث تصنـف ه

تصأو  املعلـم،    خّلل كما  املوضـوعي.  واالخـتبار  املقـالي  كاالختـبار  التـقدير  نوع  أو حسـب  اللغـوية،  املهـارات  من  االختبار  يغـطيه  الذي  املـدى  ـنف حسـب 

راضـها كاالختـبار التحصـيلي الذي يرتبـط باملنهـج الذي درسـه الطـالب أو اختـبار االستـعداد اللغـوي الذي يحـدد اختبـارات قيـاس الكفـاءة اللـغوية حـسب أغ

 .درجـة اسـتعداد الطـالب لتعـلم اللغـة

 مـهارات الريـاضيات: 

إكسـاب الطـالب املـفاهيم والكـفايات املتـعمقة   الرياضيـات على  القـياس  تعـمل مـادة  باألرقـام والعمـليات الحسـابية، والتـعرف على أدوات ووحـدات 

ها في التواصـل مع اآلخـرين في  وإدراك العــّلقات بينها، واكتسـاب القـدرة واملهـارة على إجـراء العمـليات الحسـابية ذهنـًيا فاستـخدام اللـغة الرياضيـة وتوظيـف

الحـياتي، وأن الدراسـي وحتى  للتحـويل في    مسـاره  الطـالب كفـاءات قـابلة  تعـطي  تتجـاوز الحـدود والثـقافات، فالـرياضيات  لغـة عاملـية  الرياضيـات هي  لغـة 

 (2019)الصرايرة،  .مختـلف املـجاالت املدرســية والحيــاتية

السـليم، واملنطـق السـلوك، والتفـكير  الطـّلب  تعـليم  الرياضيــات فتكـمن في  أهمـية  الحسـاب واألوزان والحجـوم،  أما   مهـارات 
ً
، واالستـدالل، وأيضـا

ومـساهمته في تشـكل ويعمـل تدريـس الرياضيـات على تكـوين اتجـاهات إيجابيـة نحوهـا وذلـك من خـّلل إتـاحة الفـرص لهم للتـعرف على نشـأة هـذا العمـل،  

وا  وحلهـا  املشـكّلت،  والقـدرة على  اإلنسـانية  تعلـم الحضــارة  يتطلـب  وهـذا  اآلخـرين  مـع  التـواصل  في  الرياضيـة  اللـغة  استخـدام  تمكـن  كمـا  عليـها  لتغـلب 

 )2018)بوعناني وكـريمة،  .الرمـوز واإلشـارات، والقـدرة على التفكيـر الرياضـي

ـراحل، ولكـل التخصـصات في العـالم كـله، ألن حاجـة الفـرد التي ال يمـكن االستغـناء عنـها، فهي تدرس في جـميع امل  األمور الرياضيـات من  تعلم  عـد  وي  

ك من خـّلل فهـم وإدراك لدراسـة الرياضيـات ال تقـل عن حاجـة املجتـمع لدراستـها، وعلى الفـرد االندمـاج في املجتمـع الذي يعيـش فيـه ويفهـمه، ويكـون ذلـ

أ  الكـتب  في  ذلـك  كان  سـواء  به،  تحـيط  التي  أكثـر األرقـام  معـه  التعـامل  كان  الريـاضية،  لألمـور   
ً
ومتقـنا  

ً
واعـيا الشخـص  كان  فكلمـا  التـجارية،  املعـامّلت  و 

ذكر    سهـولة وسـّلسة. كما  الرياضيات  في    (2003)  سـّلمةفتعلم  تتمثل  كفايات عدة  امتّلك  الطالب من  املهـارات، تمكن  واكتسـاب  املعـلومات،  جـلب 

التعـبير عن  ، و تطـوير القـدرة على التركيـز الـذهني، و تنميـة االتجـاهات، والعـادات االجـتماعية اإليجـابية، و تنمـية امليـول العلمـية، و أسـاليب التفـكيروتنمـية  

 ـادية، وغيـرها.وإدارة األمـور امل إلى القـدرة على التخطـيط االقتصـادي من إدارة وقـت، واكتساب ودقـة ومـوضوعية الـذات بمـنطق

 كفاءة تعلم الرياضيات: 

تطـبيقات    تعلم لكفـاءة   إلى    كثيرة الرياضـيات  التركـيز عليـهتشير  يتم  الرياضـية  املـهارات  أن  وبالرغـم من  األكـاديمي.  األداء  الـفرد على  خـّلل  قدرة  ا 

إلى التـعليم   هخـولفإن هـناك أدلـة عـلى أن نـمو الـحس العـددي ومفهـوم األرقـام يـبدأ في الحيـاة الـمبكرة للطـفل، خاصـة قـبل د  متعلم،املراحـل الدراسيـة لل

 بالنجـاح األكاديوعليه،   (Jimenez & Saunders, 2019) .املـدرس ي الرسـمي
ً
 مـهما

ً
املهـارات الرياضـية املـبكرة لألطـفال منـبئا ، كـما أنـها يعد تعلم 

ً
ـمي الحقـا

. وقد أظـهرت بحـوث كثـيرة 
ً
أن البـيئة املنزليـة لتعلم   إلى  (King & Purpura, 2021)  كينك وبوبورا   كما أشار  تضـع األسـاس للـمهارات الرياضـيات مسـتقبّل

األبنـاء تفـاعل  يتضـمن  فرضـي  تكـوين  عن  عبـارة  )وهـي  مـنزلية  و   الحـساب  أنشـطة  في  الكفـاءة اآلبـاء  بنمـو  التنـبؤ  يمكنـها  الحـسابية(  بالعـمليات  مرتبـطة 

لتع الرياضيـات كـوظيفة  ملهـارات  املـبكر  بالنـمو  املنزلـية مرتبطـة  الـبيئة  تكـون  املـدرسة. وقـد  أطفـال مـا قـبل  لـدى  الرياضية، ولفهـم الحسـابية  املهارات  لم 

املـعرفة بالريـاضيات لدى أطـفال ما قبل املـدرسة بالتحـصيل الّلحـق في القراءة والـمهارات التنبؤ من خّلل    ، ويمكن املكـونات الخـاصة بعلوم الرياضـيات

 (Clements, Fuson, & Sarama, 2017) .القـرائية املـبكرة 

ملـهارات الحسـابية؛ خـاصة تلك األنـشطة التي تحـدث خـّلل التـفاعل بين الوالـدين واألطـفال  ا وعليه، يمـكن اعـتبار األنشـطة املـبكرة لتعـليم األطفـال 

األخـرى.   املـقررات  في  حـتى  أو  الرياضـيات  مـادة  في  سـواء   ،
ً
مستـقبّل الطـفل  كفـاءة  في   

ً
مهـما  

ً
يمكنعـامّل الحـس   كما  تكـوين  على  املتـرتبة  النتـائج  اعتـبار 

ارات الرياضيـة ـفل، واكتـساب املـهارات الرياضـية املـبكرة بمـثابة الكفـاءة الخـارجية لتعـلم الرياضـيات؛ والتي تتمـثل في إتقـان الطـالب للمـهالعـددي لدى الط

 في املـراحل التعـليمية التـالية، وكفـاءته في حل املـسائل الحـسابية.

الطـّلب حـول مـستوى ذكائـهم وكـفا التـدريسية وتـعد معـتقدات  األنشطـة  االعتـبار في  أخـذها في  ينبـغي  إضـافية  الريـاضيات عـوامل  ءتهم في دراسـة 

أن تحصيـلهم في الرياضـيات يعـتمد في األسـاس على الجـهد واملـثابرة أكـثر من اعتـماده باليـومية. وينبـغي أن يكـون معـلمو الرياضـيات نمـاذج لتعـليم الطـّلب 
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 ,Sekreter)املـوروثة؛ ومن ثم تكـون لـدى الطـّلب فـرصة ألن يصبحـوا متـعلمين أكثـر كفـاءة، ويحقـقوا أهـدافهم بنجـاح في تـعلم الريـاضيات  على القـدرة  

2018) . 

املـعرفة غـاية في حـد ذاتـها    وبالنـظر إلى واقـع تدريـس الريـاضيات في املـدارس يتضـح أن التـدريس ال يزال يركـز عـلى تدريـس املعـلومات، حتى أصبحـت

واالسـ استـخدامها  بـهدف  للمـعرفة  السـعي  ويجـب   .
ً
كافـيا ليـس  لكـنه  التقـدير  يسـتحق  هـدف  للمعـرفة  فالـسعي  وظيـفي،  غيـر  نحـو  لفهـم على  منها  تفادة 

 وإنما البد من يذ
ً
 ( 2019)أبو عطايا وأبو حمادة،  .ل الجـهد لتحقـيقهالقـضايا وتوسيـع الـخبرة وامـتدادها وعمـقها، وهذا ال يتـم تلقائـيا

ا  تعلـم  في عمـلية  بوجـود معـوقات  اإلقـرار  )مع  تدريسـية  استراتيـجيات  تطـوير  املعـلمين  فإن على  الرياضـيات  تدريـس   ألهمـية 
ً
لرياضـيات لدى ونظرا

الرياضـيات. ويفـترض  الطـّلب(، ومـساعدة الطـّلب على تطـوير ملكاتهـم العـقلية وقدرتهـم على   التفـكير من خـّلل تحـسين مدخـل التعـلم لإلتقـان في تعلم 

ات تعـلم مناسـبة، وبيـئة نمـوذج التـعلم لإلتقـان في الرياضيـات أن بإمـكان جمـيع الطـّلب اكتسـاب املهـارات الرياضـية األسـاسية عند تزويـدهم باسـتراتيجي

وفي ه الدراسـة.  حـجرة  في  في  آمـنة  الطـّلب  اندمـاج  وجـودة  مقـدار  بفاعليـة على  تؤثـر  اإلتـقان  نحو  املوجهـة  الصـفية  اإلدارة  استراتيجـيات  فإن  اإلطـار  ذا 

 (Sekreter, 2018, p86) .التعـلم وكـفاءتهم في تعـلم الرياضـيات، باإلضافة إلى مـثابرة الـطّلب في استـمرار التـعلم عـندما تكـون املـهام مثـيرة للتحـدي 

 :التعليم االبتدائيمرحلة 

ا واجتمـاعًيا و 
ً
الـطفل روحيـ ملـدارك  التنـمية الشـاملة  لعـملية  الحقـيقة  البـداية  االبـتدائية فـي كونهـا  املـرحلة  أهمـية  عقـلًيا ووجـدانًيا وجسـمًيا،  تكمـن 

والحقـوق   ، همـرحلة تكـوين الحقـوق التي لـ  ع الـذي يعيـش فيـه، كمـا تعـتبرمـرحلة التـعليم االبـتدائي مـرحلة التكـوين الـوطني للطـالب وانتـمائه للمـجتم  دتعو 

علـيه يعـتبر  ،التي  املعـلوم  بل  على  تقـتصر  ال  إنـها  حيـث  االبتـدائية  خـاصة  الحـديثة  للمـدرسة  األسـمى  التوافـق  الهـدف  تحقـق  أن  البـد  بـل  واملعـارف  ات 

 (2007خرون، آ )الحـامد، و  .االجتـماعي واالنـفعالي باإلضـافة للتـحصيل العـلمي

أولى الخـطوات على طريـق التـلمذة الطويـل الذي بـات اليـوم ال ينـتهي عنـد حـد معـين، بل يستـمر فـي   دع( أن املـرحلة االبتـدائية ت2013ويرى الساير )

األوليـة فـي حيـاة األطفـال تتضـاعف عنـدما نعـلم أن البـيئة املـدرسية فـي تلـك املـرحلة تمثـل بالنـسبة ملعـظم    حيـاة الفـرد على مـداها. ولعـل أهمـية التـربية 

بمـا يحـيط بهـم، ومـن خـّلل  األطفـال كل شـيء تقـريًبا، فهـم يكتشـفون من خـّللها أنفـسهم، وتتفـتح بالتـدريج طـاقتهم، ويتلمـسون فـي إطـار نشـاطاتها الـوعي  

ويكبـرون، وتـبدأ خبـراتهم ومهـاراتهم بالتـراكم والتـزايد، دروسـها وفـعاليتها يطـلون على الحـياة فـي املجـتمع الكـبير ليعـوا قيمـه ومعـاييره، وعلى دروبـها ينمـون  

حيـث يتمـيز الطفـل بأنه ينـهي واجبـاته وما    ،مـرحلة التـعليم االبـتدائي بمـرحلة العـمل  وصف الذي    أريكـسون    ويؤكد على ذلك   وقـدراتهم بالـتميز واالنطـّلق.

 عنـدما كان يبـدأ العمـل ونـادر  رحلة ما قبل املدرسة()م يسـتند إليه من أعمـال بعـكس املـرحلة السـابقة
ً
 ( 1429)السنبل، وأخرون،  .ما ينـجزه ا

اإلجبـاريةو  األسـاسية  والقـاعدة  التـعليمي  السلـم  األولى من  "املـرحلة  يمثل:  السعـودية  العـربية  املمـلكة  فـي  االبتـدائي  تقـبل    الـتعليم  والتي  واملجـانية 

ال سـن  ا األطفـال من  إعـداد  فـي  بفاعلـية  وتسـاهم  التـالية  التعـليم  ملراحـل  التـّلميذ  تميـيز وتؤهـل  دون  والبنـات  للبنـين  سنـوات  سـت  وملـدة  لطـفل سادسـة 

 ( 171، ص2014)عـبد العـال،  .للحـياة من خـّلل إكسـابهم املـهارات الحيـاتية"

سنة(، أي منـذ   12 -6يم النـظامي الـذي يبـدأ به السـلم التعليمي الذي يلتـحق به الصغـار من سن )أما املـدرسة االبتـدائية فهي: "ذلك النـوع من التعـل

 ( 71، ص2010)الفريح،  .طفولتهـم املتوسطـة إلى ما حـول سن املـراهقة بقصـد تحصيـل املعـارف واملهـارات األسـاسية، كالقـراءة، والكتـابة، والحـساب"

ا، وتـدفعه إلى املـدرسة االبتـدائية فـي كونهـا الحـياة الـواقعية للطفـل التي تتعـهده بـألوان النـشاط التي ألفهـا فـي البـيت، وتنـمو تـدريجيً وتتمثل أهـمية  

جميـع العـّلقات العـددية قـد تحـولت إلى  األمـام، وأن يركـز فـي التـعليم االبتـدائي علي أهمـية الحـساب، فالحسـاب البـد أن يتبـوأ مكاًنا مهًما على اعتـبار أن  

ونسـبها ال  األعـداد  فكـرة صحـيحة عن خـواص  الطـفل  إعطـاء  ذلـك هو  الغـرض من  والـطرح؛ ألن  للجـمع  الوحـدات وفصلـها  لـوصول  عن مجـرد   عملـيات 

 ( 2010)الفريـح،   . تخـرج عن أنها جـزء من الـرسم كتـابتها، إضـافة إلى الرسـم، فقـد وجـه إليه عنـاية كبيـرة، وكـذلك الكتـابة التي ال

اسـه فـي كـل املجـتمعات، لـذا ترى البـاحثة أنه ينبـغي توفير نـوع من التعـليم لكـل نـاش ئ، كمـا أن التـعليم االبتـدائي يمثـل قـاعدة السـلم التعـليمي وأس

وثـابًتا كـان البـناء فـوقه أكثـر رسـوًخا، ويمـثل التعـليم االبتـدائي الحـد األدنـى الـذي ال يمـكن االستـغناء عنه ومن املـسلم بـه أنـه كلـما كان أسـاس البنـاء قـوًيا 

 فـي إعـداد الفـرد الصـالح.

 مشكلـة الـدراسة: . 1.1

التعلـيم فـأكدت وث املرحلـة  ــيـقة سيـاسـة  أن  السـعودية على  العــربية  اململــكة  للمراحـل  ي  الناشـئين  إعـداد  يـرتكز عليـها  التي  القـاعدة  االبـتدائية هـي 

الصـحيحـةـة بأسـاسيات العـقـاء األمـزويد أبنـنية بتـالتـالية مـن حيـاتهم، وهـي مـرحلة عامـة مع واالتجـاهات السـليمة والخبـرات واملعـلومات واملهارات   ،يدة 

وهناك  (2020  ،التعليم   وزارة ) امل.  من  مستوى ؤشرات  ـعدد  التعليم   توضح  العـف  العام  مخرجات  اململكة  السعـي  نتدى ـامل  ه در ـأصما    ا:ـومنه  وديةـربية 

العـاالقتص فـادي  دافـاملي  عـي  جـمؤش   2019ام  ـوس  التـ رات  ملعظـودة  العـ عليم  دول  حيـم  ت  ـالم  الـث  م  وفـقيا توضـح  ـمجمق  ــدول  الـتي  املـؤشرات  من  ـوعة 

(  54)ذات العام املـركز    فـيلـتي تقـيس معـايير الـجودة، وقد احتـلت الـمملكة الـعربية السعـودية  ا مسـتوى التـعليم فـي الـدولة واإلمـكانيات املتـوفرة للـطّلب  

االبتـ التـعليم  جـودة  مـؤشر  حـسب  عـربًيا  السـادسة  واملـرتبة  و دائيعـاملًيا  املم،  العربيـشاركت  السعوديـلكة  اختبـفة  ـة  تيمـي  تع  TIMSSز  ـارات  نى ـالتي 

العـباالتجاه فـات  التحصـاملية  الـي  للرياضيـيل  والعـدراس ي  خـات  تتـلوم، ومن  نتائجهـّلل  مـبع  سنـا على  تب2015،  2011،  2007،  2003)وات  ـدار  أن  ـ(  ين 

https://www.moe.gov.sa/
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ف ـات للصـادة الرياضيـي مـف  2015ر دورة  ـي أخـودية فـربية السعـلكة العـائج املمـاءت نتـث جـلوب، حيـق املستوى املط ـتحقم  ـودية لـربية السعـلكة العـاملم

االبتـال واحت383)دائي  ـرابع  املركز  ـ(  أص46)لت  دول49)ل  ـ( من  وفـ(  ترتيـة،  عـي  الصـب  الـلوم  العـج رابع،ـف  اململكة  الـاءت  فـربية  (  40)ركز  ـاملي  ـسعودية 

نق390)موع  ـبمج دورة  كما    (.2020،  حواس)طة  ـ (  في  السعودية  العربية  اململكة  بيرلز    ( 2011)شاركت  اختبار  املقدرة -  PIRLSفي  مهارات  يقيس  الذي 

األم باللغة  االبتدائي  الرابع  الصف  طّلب  لدى  الدولية  املعايير  وفق  القراءة    -القرائية  لدرجة  العام  املتوسط  العربـية 430)وكان  اململــكة  وصنفت   ،)

 (.  2017الحربي والقحطاني، )ة ( ضمن الدول الخـمس األقـل في قـائمة الـدول املـشارك475- 400)الـسعودية في املسـتوى املنـخفض 

سبـإض ما  إلى  خـافة  ومن  طبـق،  عمـّلل  مـالب  ز لـيعة  خّلل  ومن  فـاحثة  العـوقعها  تربويـي  كقائدة  ملرحلتـمل  فـة  مـين  ومتـابت)درسة  ـي  وسطة  ـدائية 

ملـالش األولى(  أن هنـّليل   فـاك ضعفـست 
ً
املـارات طالبـي مهـا االبتـات  أو فـالرياضي  يـدائية، سواء فـرحلة  الجميلةي  ـات  بعـوذل،  لغتي  رحلة  ـن مـولهـد دخ ـك 

 .وسطةـليم املتـالتع

ذلها  ـود التي تبـ الجه  رغم منـبالدمة،  ـدول املتقـة بالـودية، مقارنـربية السعـلكة العـي املمـام فـليم العـرجات التعـف مخـضع  ح ـيتض ق  ـي ضوء ما سبـوف

،  دائي ـيم االبتـة التعلـرجات مرحلـ ملخارجية  ـفاءة الخـالك  ةـالعام خاصليم  ـارجية للتعـاءة الخـدراسة الكفـة لـتاج إلى وقفـنحذلك  ـلم،  ـوير التعليـ كة لتطـاململ

ة  ـرجات مرحلـمية ملخـتقيية  ـدراس راءـإلجها  ـا دفعـ، ممكـدفت ذلـة استهـوجد دراسـت  ة الـم الباحثـدود علـي حـفو   ارات،ـامله  بناءأسيس و ـلة التحر ـها مـنإ   ثـحي

هذه اءت  ـج. من هنا  توسطةـليم املـرحلة التعـمات مـر معلـة نظـورة من وجهـدينة املنـال املـيم شمـب تعلـابعة ملكتـدارس التـات على املـدائي للبنـليم االبتـالتع

دينة  ـال املـشميم  ـتعلب  ـابعة ملكتـدارس التـي املـدائية فـرحلة االبتـامل  لطالباتارجية  ـالخ  اءة ـكفالوى  ـما مست  الي:ـس التـؤال الرئيـن السـيب عـلتجة  ـالدراس

 ؟ وسطةـرحلة املتـات املـر معلمـة نظ ـمن وجه ورة ـاملن

 دراسة: ـلة الـأسئ . 2.1

 الية: ـرعية التـلة الفـابة عن األسئـّلل اإلجـمن خ دراسة ـس للـؤال الرئيـالس نعابة ـاإلجتم 

الخـارجية   .1 الكفـاءة  مستـوى  شمـال    لطالبات ما  تعلـيم  ملكتـب  التـابعة  املـدارس  فـي  الرياضيـات(  ومـادة  الجميلة،  لغتي  )مادة  في  االبتـدائية  املـرحلة 

 املـدينة املنـورة من وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة؟ 

مـادة الرياضيـات(  و لغتي الجميلة،  مادة  )في    املـرحلة االبتـدائية  لطالباتمستـوى الكفـاءة الخـارجية   (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية    هل .2

 ملتغـيرات )سنـوات الخـبرة، املؤهل  فـي املـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال املـدينة املنـورة من وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة
ً
 (؟  العلميتبـعا

 دراسة:ـة الـميأه . 3.1

أهمـتن الـبع  الحاليـية  أهمـدراسة  املـة من  الذي تطرحـية  للتعـالخ  اءة ـالكف  وهو  ه ـوضوع  العـارجية  باململـام، فالتعـليم  العام  تقيـكة يحتـليم  إلى  يم ـاج 

ع الجوانب ـطي جميـتغييم أن  ـية التقـّلح، والبد لعملـاإلصية  ـي عملـدم فـراجعة التي تستخـ ذية الـرار بالتغـاع القـد صنـي ومستمر لتزويـكل موضوعـبشأداء  

استطـإضاف  يةـاألكاديم إلى  معـة  آراء  التعـّلع  العـلمات  بكفـليم  املـاءة مخـام  تنأ و   دائيةـاالبترحلة  ـرجات  بتوصيـن  ومقتـتهي  تهـات  التحـرحات  إلى    سينـدف 

 ة في بعدين: ـأهمي وبشكل عام تجسدت، ويرـوالتط

البعد من  :  النظري   البعد • أهميتها في هذا  الدراسة  التـعليم    هاتزامـنتستمد  القـرار ومتخـذيه فـي وزارة  للكفـاءة  مع حـاجة صنـاع  العـلمي  التقـدير  إلى 

جـودة   لـرفع  االبتـدائية،  للمـرحلة  للمهـاراتإتقان  الخـارجية  مع   الطلبة  لتتمـاش ى  التـالية،  التعـليمية  املـراحل  فـي  املنافسـة  على  القـادر  العـلمية 

لـرؤية   االسـتراتيجية  أن    .2030األهـداف  الضوء على قضية  كما  تسلط  واكتسابهم ةمهمالدراسة  العام،  التعليم  لطلبة  الخارجية  الكفاءة  وهي   ،

والرياضيات. العربية  اللغة  ا   ملهارات  يؤمل من  رؤية  لدراسة  وكذلك  تحقيق  في  ب  2030املساهمة  أهم    التعليم وهيتحسين مخرجات  املتعلقة  من 

 اللغة العربية والرياضيات.  ومنها التركيز على مهارات الطالب وخاصة الركائز لتحقيق هذه األهداف

ي ـبة فـارات الطلـوى مهـومست  عليميةـملية التــالعـ  رجاتـمخعف والخـلل فـي  ـواطن الضــف عن مـالكشتأتي هذه األهمية من خّلل  :  تطبيقيال  البعد •

االبتـالتعل نظـوجهمن  دائي  ـيم  معلـة  املـر  املتـ مات  الخـلل  وسطةـ رحلة  هـذا  إلصـّلح  املـناسبة  التـعليمية  السيـاسات  تحـديد  عـلى  يسـاعد  ما  وهـو   ،

لنظـام   التـعليمية  العمـلية  االبتدائيةوتطـوير  للمـرحلة  فو   .التعلـيم  الدراسة  نتائج هذه  تفيد  لنظام ـقد  الخارجية  الكفاءة  عـلى مسـتوى  التعرف  ي 

 ـس علـمية سـليمة.ـي بنـاء الـقرارات التعليمية على أسـف السيـاسات التعـليمية يوراسم  ن التربوينياملخططالتعليم، ملساعدة 

 حدود الدراسة: . 4.1

 الدراسة في اآلتي: تتمثل حدود 

 معلمـات املـرحلة املتوسطة )لغتي الجميلة، الرياضيات(. الحـدود البشريـة:  •

 .املـدارس املتوسطة التابـعة إلشراف مكـتـب التعليم شمـال املديـنة املنـورة الحـدود املـكانية:  •

 ه(. 1442فـي الفتـرة الزمنيـة للفصـل الدراس ي الثاني من عام )الحـدود الزمنيـة:  •
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الجميلة من وجهة نظر معلمات  الحدود املوضوعية • الرياضيات ولغتي  ملادتي  االبتدائي  للتعليم  الخارجية  الكفاءة  الدراسة على دراسة  اقتصرت   :

 املرحلة املتوسطة.         

 ة:ـطلحات الدراسـمص . 5.1

 الدراسة املصطلحات التالية:تتبنى 

 الكفاءة: •

تـأدية الـعمل، وهـي تـمثل أعـلى درجـة مـن درجـات األداء فـي عمـل مـا، وهـي تـقيس أداء الشخـص    فـيرف الكفاءة بأنها: "املـقدرة والجـدارة واملهـارة  ـتع

ومهـني"   ومـهارات وسـلوك شخـص ي  مـعارف  مـن  أكـتسبه  مـا  قـدرة (.   20ص،  2015سـعيد،  )وفـق  مـدى  بـأنها  الـدراسة:  هـذه  فـي   
ً
إجـرائيا الكـفاءة  وتعـرف 

 (. الرياضـيات، لغتي الجميلة)علـى تحقـيق الـدور املطلـوب منـها فـي تعلـيم الطـالبات مهـارات  مدارس التعليم العام

 الكفـاءة الخـارجيـة: •

العـمل املسـند إلـيه فـي  تعـرف بأنـها: "درجـة مّلئمـة التـأهيل العـلمي ونتـائج الخبـرة العلـمية والنـواحي الشخـصية للفـرد مـن خـّلل دراسـته ملتـطلبات  

م مشـكّلت  تحـديد  فـي  تساعـده  الـتي  والعـلمية  اإلنسـانية  االتجـاهات  مـن   
ً
مـزيجا واكتسـابه  العـلمية،  ومواجهـتها"  الـحياة  ، وعبابنة  الشـوابكة )جتـمعة 

 فـي هـذه الـدراسة بأنـها مـستوى مهـارات  (.393ص، 2020
ً
ملـرحلة  هن ا دخولبعد  الرياضـيات(لغتي الجميلة، ) فـي طالبات املرحلة االبتدائيةوتـعرف إجـرائيا

 .ة.نـظر معـلمات املـرحلة املـتوسط املتـوسطة، مـن وجهـة

 :بتدائيالتعليم اال  •

حيـاتهم، وهي مـرحلة عـامة تعـرف وثيـقة سيـاسة التعـليم املـرحلة االبتـدائية بأنـها: "القـاعدة التي يرتـكز عليـها إعـداد النـاشئين للمـراحل الـتالية من  

 وتزودهـم باألسـاسيات من العـقيدة الصـحيحة، واالتجـاهات السـليمة، والخـبرات وا 
ً
ملعـلومات واملـهارات" )وزارة الـتربية والتعـليم، تـشمل أبنـاء األمـة جميـعا

 بأنها: أول مرحلة من السلـم التـعليمي من سـن السادسـة وملـدة سـت سنـوات وتؤهـل   (.11ص ،هـ1416
ً
في ، ملراحـل التعـليم التـالية  الطالباتوتعرف إجرائيا

 املدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورة. 

 طالبات املرحلة اإلبتدائية: •

    طالبات املرحلة اإلبتدائيةتعرف  
ً
،  وانتقلن بنجاح إلى املرحلة املتوسطة  ،نهين دراسة تلك املرحلةأ بأنهن الطالبات اللواتي  في هذه الدراسة  إجرائيا

 . ومكثن فيها أكثر من فصل دراس ي

 الدراسـات السابقة: . 6.1

التربوي    اطّلعبعد   امليدان  في  النظري  األدب  على  الدراسة،  الباحثة  بمتغيرات  الصلة املتعلق  ذات  السابقة  الدراسات  من  عدد  عند  والوقوف 

 بموضوع الدراسة الحالية، ارتأت عرضها 
ً
      :على النحو اآلتي من األقدم إلى األحدث تصاعديا

الثالث من خّلل نظرة عامة شاملة على جوانب  قياس فعالية  ل  ((Eisemon, 2007دراسة ايزيمون    سعت  • العالم  األساس ي فـي  التعليم  وكفاءة 

أربعة أقسام مختلفة ر معرفة القراءة والكتابة والرياضيات املكتسبة أثثر تحديث التعليم،  أ :  تمثلت في قياس  التعليم األساس ي، تم تقسيمها إلى 

املدرسة،   واألربو فـي  والتوظيف  الدراسة  بين  واإلنتاجيةالعّلقة  أن  و   ،اح  إلى  الدراسة  وتوصلت  والتغذية.  الصحية  والفوائد  التعليم  بين  العّلقة 

أن محو األمية فـي املدرسة يعزز التغييرات املعرفية العميقة و التعليم قد يعزز تبني القيم واملعتقدات الحديثة التي تغير مفاهيم الذات واملجتمع،  

التوظيف التكنولوجيا الحديثة قد يزيد  أن التعلي، و فـي القدرة على  التعليم يزود  القدرات اإلنتاجية،  من  م واستخدام  الطلبة باملهارات ذات  وأن 

مهارات معرفة القراءة والكتابة والرياضيات التي يتم تطويرها من خّلل التعليم الرسمي ال تضيع عندما يترك الطالب املدرسة، ولكن  وأن  القيمة،  

 العملية. سوف يؤثر على كفاءة الحياة  ،ارات فـي املدرسةمستوى التمكن من هذه امله

• ( الـداود  دراسـة  العـربية    (2012وركزت  باملمـلكة  العـام  الثـانوي  التعـليم  لنظـام  الخـارجية  الكفـاءة  قيـاس  خـّلله  من  يمكـن  معيـار  بنـاء  على 

الـوصفي، واستخـدم االستبـا املنهـج  البـاحث علـى  التـدريس السعـودية، واعتمـد  أعـضاء هيئـة  الـدراسة على  للـدراسة، وقـد اشتملـت عينـة  نة كـأداة 

وتوصـلت الـدراسة  .هللا لتطـوير التعـليم العـام بالجـامعات السعودـية ومـديري املـدارس والخـبراء واملختـصين فـي التـعليم الثـانوي ومشـروع املـلك عبـد

جية النـوعية فـي النظـام التعليـمي الثـانوي باملمـلكة كـانت بـدرجة متـوسطة، وجـاء محـور تحقـيق النظـام التعلـيمي نسـبة تحقـق الكفـاءة الخـار   إلى أن

لـدى الطـالب ي النمـو املعـرفي النمـو الدينـي لـدى الطالـب باملـرتبة األولى علـى جميـع املحـاور وبـدرجة عـالية، وفي املـرتبة الثـانية تحقيـق النظـام التعليم

قيـق النظـام التعـليمي  وبـدرجة متـوسطة، وجـاء فـي التـرتيب الثـالث تحقيـق النظـام التعـليمي النمـو االجتمـاعي لـدى الطـالب، وفي املـرتبة األخـيرة تح

عـليمي يحقـق وبدرجـة ضعـيفة لـدى طـّلب املـرحلة  كمـا أوضـحت نتـائج الدراسـة أن النظـام الت  .تنمـية مهـارات التفـكير لـدى الطـالب بـدرجة متـوسطة

املـرح أهـداف  بإعادة صيـاغة  الـدراسة  وأوصـت  ذلـك،  تطـلب  التي  العمـل  فـي مجـاالت  الـّلزمة  اللـغوية  الكفـايات  اكتـساب  بمـا  الثـانوية  الثـانوية  لة 

 يحقـق تحسـين مـدخّلت املـرحلة الجـامعية.
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دراسة   • الجميلة  (2013الساير )وحاولت  في ضوء منهج لغتي  املقروء  فهم  مهارة  في  االبتدائي  الرابع  الصف  تّلميذ  استخدم   .تشخيص مستوى 

االبتدائيو الباحث املنهج الوصفي،   املقروء لدى تّلميذ الصف الرابع  الدراسة في اختبار لتشخيص فهم  أن مستوى .  تمثلت أداة  أظهرت النتائج: 

الرابع الصف  )تحليل    تّلميذ  ومهارة  واستنتاجها(،  التفاصيل  استدعاء  )مهارة  في  املستوى  جاء  حيث  متوسط،  املقروء  فهم  في  الرس  بمحافظة 

، أما مستواهم في مهارة )إدراك الكلمات الجديدة واستراتيجيات الوصو 
ً
ل النصوص وفق بنيتها(، ومهارة )تحليل مضمون النص املقروء( متوسطا

 كان منخفضقد إليها(، ف
ً
 .ا

التي ركزت على االستـثمار العـام فـي التعـليم وخـلق املهارات واملواقف الّلزمة ملستويات أعلى من اإلنتاجية والنمو،   ( Qutb, 2016ودراسة قطب )  •

به  فيماوالتحقق   تدار  التي  الكفاءة  وعلى  املستثمرة،  املوارد  مقدار  على  سيعتمد  والذي  ال،  أم  األهداف  هذه  تحقيق  سيتم  كان  املدخّلت.  إذا  ا 

على  املصري،  العام  التعليم  لقطاع  والخارجية  الداخلية  الكفاءة  عن ضعف  املتوفرة  البيانات  وكشفت  الوصفي،  املنهج  على  الباحثة  اعتمدت 

االلتحاق واملسا املتعلقة بمعدالت  األهداف  العديد من  الرغم من تحقيق  الخارجية على  له، والكفاءة  بين الرغم من االستثمارات املخصصة  واة 

ت  الجنسين، فإنه ال يزال هناك العديد من املؤشرات التي أكدت بشكل غير مباشر وجود ضعف الكفاءة الخارجية للتعليم العام وفي تطوير قدرا 

 ومهارات ريادة األعمال للجيل الحالي.

طلـبة املـرحلة االبتـدائية وفـق مشـروع تطـوير منـاهج    تقـص ي نوعيـة التحصيـل فـي مـادة الريـاضيات لـدى   (2017وحاولت دراسـة العتـيبي وآخـرون ) •

الريـاض ي،   املحـتوى  السعـودية حسـب مجـاالت  فـي  واملجـاالت  و الريـاضيات  الريـاض ي  املحتـوى  وفـق مجـاالت  الريـاضيات  فـي  الطـلبة  تحصـيل  توزيـع 

)طـا  ،املعـرفية االجتمـاعي  الـنوع  باختـّلف  التحـصيل  اخـتّلف  وطـالبة(ومـدى  على  .لب  الدراسة  أهـداف 1729)  طبقت  ولتحـقيق  وطـالبة.  طـالًبا   )

نتـائج الـدراسة أن املستـوى العـام للتحـصيل فـي الريـاضيات لـدى طلـبة املـرحلة االبتـدائية فـي السـعودية    . وبينتالـدراسة تـم بنـاء اختبـار تحصـيلي

جزئًيـا الـماهر  املستوى  فـي  فـي مجـال  وبينـ  ،جـاء  الطلـبة  تحـصيل  أن  ا 
ً
أيضـ كـانت  البيـانات    ،األعـلى  الجـبر  تحلـيل  فـي مجـال  األداء  كـان  حيـن  فـي 

فـرو  وجـود  عـن   
ً
أيضـا وكشـفت  املـعرفة،  مجـال  فـي  األعـلى  كـان  الطـلبة  تحصـيل  أن  النتـائج  أظهـرت  كمـا  األقـل.  هـو  داللـة  واالحتمـاالت  ذات  ق 

 إحصـائية فـي التحـصيل بيـن الـذكور واإلنـاث لصـالح الذكـور. 

درا • )وهدفت  البرصان  منـاهج    (2017سة  تطـوير  مشـروع  وفـق  املتوسطـة  املرحـلة  طـلبة  لدى  الرياضـيات  في  التحـصيل  مسـتوى  استقـصاء  إلى 

اال  النـوع  باختـّلف  التحـصيل  اختـّلف  استـقصت مـدی  الرياض ي، كما  املحتـوى  السعـودية حـسب مجـاالت  العـربية  اململـكة  جتمـاعي  الرياضـيات في 

و  أفـراد)ذكر  عـدد  بلـغ  وقـد  )  عينة  أنـثى(.  نتـائج  1625الدراسـة  وأظـهرت  تحصـيلي.  اختبـار  بنـاء  تـم  الدراسـة،  أهـداف  ولتحقـيق  وطالبـة.  طـالًبا   )

 أن تحصـيل   الـدراسة أن مسـتوى طلـبة املرحلـة املتوسطـة في مـادة الرياضيـات باملمـلكة العـربية السعـودية جـاء في املسـتوى "املبتدئ"،
ً
وبـينت أيضـا

ج "املـاهر  املستـوى  في  جـاء  الذي  الهنـدسية  مجـال  باستـثناء  الرياضـي  املحتـوى  مجـاالت  لجميـع  املبـتدئ  املستـوى  في  جـاء   الطلـبة 
ً
وكـان  زئـيا  ،"

 التحصيل في مجـال القـياس هو األقـل. كمـا أظهـرت النتـائج أن تحصيـل الطـلبة كان األعـلى في م
ً
" بينما جـال املـعرفة، وجـاء في املسـتوى "املاهـر جـزئيا

بي التحـصيل  في  إحصـائية  داللـة  ذات  فـروق  وجـود  عـدم   عن 
ً
أيضا "املبتدئ". وكشـفت  املستـوى  في  وجـاء  االستـدالل،  األقـل مجـال  الذكـور  كان  ن 

 واإلنـاث.

مخرجات التعليم في املرحلة الثانوية ملتطلبات سوق العمل السعودي من وجهة   إلى تعرف واقع مّلئمة (2018وهدفت دراسة الشهري، وآخرون ) •

( من أصحاب  50نظر أصحاب العمل، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة لها، وتكونت عينة الدراسة من )

الرياض  مدينة  في  وأن    .العمل  الثانوية،  املرحلة  خريجي  لدى  متوسطة  بدرجة  تتوافر  العمل  متطلبات  معظم  أن  إلى  الدراسة  خريج  الوتوصلت 

كما  .الوظيفيبحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على املهارات اللغوية والرياضية، وأنهم بحاجة إلى املزيد من التهيئة والفهم لسوق العمل لتحقيق الرضا 

الدرا  نتائج  اكتساب  توصلت  إلى  بحاجة  الثانوية  املرحلة  خريج  وأن  فيه،  للنجاح  الّلزمة  املهارات  من  مجموعة  يتطلب  العمل  سوق  أن  إلى  سة 

 األخّلقيات املهنية التي تساعده في النجاح من عمله. 

لتـربويـة في الجـامعـات األردنيــة، واعتمــدت إلى وضع تصــور لتحســين الكفــاءة الخــارجية لكليــات العــلوم ا   ( 2019وسعت دراسة السليحات وبطـاح )  •

العــاصمة، ومـ الــوسط  املــدارس في محافـظـات  التـربـويين ومـديـري  املشــرفين  )  با دأالـدراسـة علـى عيــنة مـن   216والزرقــاء، والبــلقاء(؛ بواقـع 
ً
( مشــرفا

و) العـ229ومشــرفة،  من  األول  الفصـل  في  ومـدير  مــديرة   )( الدراسـي  التطـويري،  2016-  2015ام  املـسحي  الـوصفي  املـنهج  الـدراسة  واعـتمدت   ،)

الـدراس عينـة  نظـر  وجهـة  مـن  األردنية  الجـامعات  في  التـربوية  العـلوم  لكليـات  الخـارجية  الكـفاءة  واقـع  أن  إلى  الدراسـة  بمستـوى وتوصـلت  كـان  ة 

ءت بالتـرتيب: )مجـال السمـات العـامة بمـستوى مـرتفع، مـجال الثقـافة بمسـتوى متـوسط، مجـال املهـارات  متـوسط في مجـاالت الـدراسة كـكل، وجـا

 بمستـوى متـوسط، مجـال األخـّلقيات املهنـية بمستـوى متـوسط، مجـال الخـدمة االجتمـاعية بمستـوى منخـفض(. 

)   سعت  • الجدعاني  طـّل تـعر  ل  ( 2020دراسة  امـتّلك  مدى  على  الرياضـية،  ف  العـمليات  ملهـارات  املتـوسطة  املرحلـة  طـّلب  و ب  اتجـاه  مسـتوى  على 

امل على  الدراسـة  واعتمـدت  الرياضيـات.  نحـو  باتجـاههم  الرياضيـة  املـهارات  امتّلكهـم  وعـّلقة  الريـاضيات،  نحو  املتـوسطة  الوصفـي،  املرحلـة  نهـج 

( الـدراسة من  )( مـدارس حكو 3وتكـونت عينـة  )3( طالـبة، و)90مـية، يمثـلها  يمـثلها  أهلية،  القـوة    .( طـالبة90( مـدارس  اختـبار مـهارات  طـبق علـيهم 
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و الرياضـية الدراسـة،  توصلـت  وقـد  الرياضـيات.  نحـو  االتجـاه  العمـليات إلى    مقـياس  ملهـارات  املتوسـط  الثـالث  الصـف  طـّلب  امـتّلك  درجـة  أن 

 لدى طـّلب الصـف الثـالث املتـوسط مهـارة االستـدالل الرياضـي، وأنأ الرياضـية بشـكل عـام متـوسطة. وأن  
ً
 عـلى مهـارات العمـليات الرياضـية امـتّلكا

للمـع  مستوى  املتوسـط  الثـالث  الصـف  الرياضـية  امتـّلك طـّلب  امتّلك أ كـان  ، كما  متوسطـة  كان بدرجة  رفة  الرياضـية  املعـرفة   عـلى جوانـب 
ً
لدى    ا

املتوسـط الثـالث  الصـف  الرياضيـات بشكـل    هو جانب  طـّلب  املتوسـط نحـو  الثـالث  الصـف  اتجـاه طـّلب  أن  النتـائج  أظهـرت  املـشكّلت، كما  حـل 

 متـوسط كان عـام
ً
 .  ا

التعليم من خّلل   فـي  الكفاءة  تناول محـور  فـي  السابقة  الدراسات  الحالية تتفق مع عدد من  الدراسة  أن  يتضح  السابقة  الدراسات  استعراض 

 ,Eisemon( ، ودراسة )Velez, 2007(، ودراسة )2012(، ودراسة )الداود،  Qutb, 2016(، ودراسة )2017(، ودراسة )طـه،  Sadatie, 2017العام مثل: )

)العتيبي وآخرون، (.  2007 السابقة فـي املنهج املستخدم وهو الوصفي التحليلي مثل: دراسة  كما اتضح أن الدراسة الحالية تتفق مع بعض الدراسات 

)طـه،  2017 ودراسة   ،)2017( ودراسة   ،)Qutb, 2016  ،الداود( ودراسة   ،)2012( ودراسة   ،)Velez, 2007 أغلب مع  الحالية  الدراسة  تتفق  كما   .)

(، كما اتفقت الدراسة الحالية فـي استخدام أسلوب Eisemon, 2007(، ودراسة )Qutb, 2016سات السابقة فـي استخدام االستبانة، عدا دراسة )الدرا 

 العينة العشوائية مع أغلب الدراسات السابقة.

قد والعملي، فقد  النظري،  اإلطار  السابقة من حيث  الدراسات  الحالية مع جميع  الدراسة  الكفاءة واختلفت  لدراسة   
ً
اجتهادا الدراسة  مت هذه 

لم   حيث  معلميهم،  نظر  وجهة  من  والتقنية  للرياضيات  املهارات  جوانب  في  املرحلة  هذه  خريجات  تقييم  خّلل  من  االبتدائي  للتعليم  تطرق  الخارجية 

 الدراسات السابقة لدراسة الكفاءة الخارجية بهذه الخصوصية.  

م وخاصة  وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هي إنها  تجرى على مخرجات التعليم العام، لندرة قياس الكفاءة الخارجية للتعليم العا

والقـادر على املنافسة املرحلة االبتدائية فـي الدراسات السابقة، وذلك لرفع جودة خريج املرحلة االبتدائية املتقن للمهارات العلمية الرياضية والتقنيـة  

للكشف عن مواطن الضـعف والخـلل فـي مخرجات العـملية التـعليمية ومستوى مهارات الطلبة فـي املراحل التعليمية التالية، وعليه جاءت هذه الدراسة 

 لدخول املرحلة ا فـي التعليم االبتدائي
ً
 ملتوسطة من التعليم العام. ، واملهارات التي يجب إتقانها فـي املرحلة االبتدائية استعدادا

الدراسـة بجـديد والقد  و  أسئـلة  تـأتي  الدراسـة حتى  الفجوة وبلـورة مشكـلة  اكتشاف  السابـقة في  الدراسـات  الحاليـة من  الدراسـة   تكون استـفادت 

أجـيب علـيها في اإل   منها فـي مشـابهة، كما استفـادت   دراسـات سابقـة إعـادة صيـاغة ألسئـلة  أدوات صيـاغة  الدراسة وإعـداد  اختيار منهج  النظـري وفى  طـار 

 البحـث وفى معـالجة نتـائج الدراسة الحالية وتفسـيرها.

 الطريقة واإلجراءات:  .2

 : منهج الدراسة . 1.2

التحلـيلي"  تبنت الوصفـي  "املـنهج  العلـمي    الـدراسة  البـحث  منـاهج  أهـم  أحـد  التحـليلي  الوصفـي  املنهـج  عـد  وي  القـائمة،  الـدراسة  لطبيـعة  ملنـاسبته 

فيـه املـوجودة  الكبيرة  للمـرونة   
ً
تبـعا العـلمي  البـحث  فـي   

ً
واستخـداما  

ً
شيـوعا على    (.2011)عبيدات،    وأكثرها  البـاحثة  استـناد  خـّلل  املنهجومـن    هذا 

فـي  استطاعت وسـاعدها  للغـاية،  دقيـق  بشكـل  الـواقع  االبتدائي،  دراسـة  التعليم  الخارجية ملرحلة  الكفاءة  بقياس  املتعلقة  البيانات  األمر   عملية جمع 

 بهدف دراستها.الذي سهل من وصفها وتبويبها وتحليلها  

 :مجتمـع الدراسـة . 2.2

املـرحلة   الدراسـة من معلـمات  املـنورة والبالغ  تكون مجتمع  الـمدينة  تعلـيم شمـال  التـابعة ملكتـب  للمـدارس  الجميلة(  املتوسطـة )الرياضيات، لغتي 

 ( معلمة تخصص رياضيات.138( معلمة تخصص لغتي الجميلة، و)161( معلمة، بواقع )299)

   :عيـنة الـدراسة . 3.2

( مثلت  بنسبة  عشوائية  بطريقة  البحث  عينة  اختيار  من  89تم   )%( املعلمات  عدد  يكون  بحيث  البحث،  )266مجتمع  أصل  من  معلمة   )299  )

( استرداد  وتم  )248معلمة.  أصل  اإلجابة من  استبانة مكتملة  وبنسبة )266(  استبانة،   )93.23  ( بواقع  الجميلة، %132(،  لغتي  تخصص  في  استبانة   )

 ( استبانة في تخصص الرياضيات.116و)

 : لعينةلالوصف اإلحصائي  . 4.2

 لعينة الدراسة ( 2، 1والن )ضح الجديو 
ً
 إحصائيا

ً
 . العلمياملؤهل و سنوات الخبرة، من حيث  وصفا
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 خصائص عينة الـدراسـة مــن حيث الـخبرة :(1جدول )

 الـمتغير  الـمستويات  لغتي الجميلة  الرياضيات

 الـتكرار  الـنسبة )%( الـتكرار  الـنسبة )%(

 الـخبرة  أقــل مــن خمس سـنوات  28 21.2 32 27.6

 سـنوات 10إلى أقــل مــن  5مــن  46 34.8 31 26.7

 سـنة  15إلى أقــل مــن  -10مــن  28 21.2 24 20.7

 سـنة فأكثر  15 30 22.7 29 25.0

 الـمجموع  132 100% 116 100%

ـــح الـجـــدول )  الـفئة الـتي انحصرت سـنوات خدمتهم )مــن  1يوضــ
ً
  10إلى أقــل مــن    5( تنوع سـنوات الـخبرة ألفراد عينة الـدراسـة، إال أن األعلى تمثيّل

الخبرة من كانت خبراتهم    34.8سـنوات( بنسبة )  في متغير 
ً
األعلى تمثيّل الرياضيات كان  بينما معلمات  الجميلة،  )أقــل مــن خمس  %( من معلمات لغتي 

%(، ويشير عامل الـتفاوت فـي سـنوات الـخدمة إلـى تمثيل الـعينة للواقع، وأن عينة الـدراسـة لديها خبرة جيدة، مما يتيح لهم تقدير  27.6سـنوات( بنسبة )

 مستوى مهارات الطالبات خريجات املرحلة االبتدائية.

 علمي ال خصائص عينة الـدراسـة مــن حيث املؤهل :(2جدول )

 املؤهل الـمستويات  لغتي الجميلة  الرياضيات

 الـتكرار  الـنسبة )%( الـتكرار  الـنسبة )%(

 بكالوريوس 119 90.2 107 92.2

 ماجستير فأعلى  13 9.8 9 7.8

 الـمجموع  132 100% 116 100.0

( العلمية  2يوضح جدول  الدرجة  العينة من حملة  أفراد  نسبة من  أكبر  أن   )( بنسبة  وأن   90.2)بكالوريوس(  الجميلة  لغتي  ملعلمات  بالنسبة   )%

%(، والحاصّلت على مؤهل   92.2%(، وأن نسبة الحاصّلت على مؤهل )بكالوريوس( من معلمات الرياضيات بلغت )  9.8نسبة )ماجستير فأعلى( بلغت )

أي أن معظم عينة الدراسة تتوفر لديهم الكفاءة  توى التعليمي ألفراد العينة،%(؛ وتشير نتائج تحليل العينة إلى تنوع املس  7.8)ماجستير فأعلى( بلغت )

 العلمية والقدرة على تفهم أسئلة االستبانة واإلجابة عليها وإعطاء البيانات الدقيقة عن مهارات الطالبات.
 

 :الـدراسة اةأد . 5.2

املـرحلة املتـوسطة بمـدارس التعلـيم العـام التـابعة  عـينة الدراسـة املكـونة من معلمـات  طبقت علىتم اعتمـاد االستبـانة كأداة للـدراسة الحاليـة والتـي 

املرحلـة االبتـدائية فـي املـدارس التـابعة ملكـتب   لطالباتملكـتب تعلـيم شمـال باململـكة العـربية السـعودية، وذلـك للتـعرف على مستـوى الكفـاءة الخـارجية  

املـتوسطة املرحلـة  معلـمات  نظـر  وجـهة  من  املنـورة  املـدينة  شمـال  االستبانةولغايات    . تعلـيم  وبناء  الباحثة  تصميم  الدوريات   اطلعت  من  العديد  على 

(، ودراسة 2012، ودراسة )الداود،  (Eisemon, 2007ايزيمون )كدراسة    ليةواملجّلت واألبحاث والدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة الدراسة الحا

 .  في بناء االستبانة في امليدان من خبرات املعلمات كما أنها استفادت. (2020)الجدعاني، 

كانت اإلجابات على كل فقرة مكونة    . وقدفقرات(  10)تضمن  تكونت االستبانة من محورين رئيسيين )لغتي الجميلة، والرياضيات(، كل محور    وقد

( املوضح في جدول  Scale Likert)( تعني غير موافقة بشدة حسب مقياس ليكرت الخماس ي 1)( تعني موافقة بشدة و5)حيث الدرجة  مستويات؛( 5)من 

(1.) 

 املستخدم في الدراسة  ليكرت الخماس ي مقياس (:3)جدول 

 
افقة بشدة  التصنيف  افقة بشدة   مو  غير مو

 1 2 3 4 5 الدرجة 

إلى أقل من  3.40من  5إلى  4.20من  متوسط الدرجة 

4.20   

إلى أقل من  2.60من 

3.40   

إلى أقل من   – 1من  2.60إلى أقل من  1.80من 

1.80 

  مرتفع التقدير 
ً
  ضعيف    متوسط مرتفع جدا

ً
 ضعيف جدا
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 : الخصائص السيكومترية لألداة.1.5.2

من   التأكد  السيكومتريةتم  الـصدق    الخصائص  هما:  البناء(  الداخلي  والصدق الظاهري بطريقتين  و )صدق  خّلل  ،  من  االستبانة  صدق  ثبات 

 . )الثبات( االتساق الداخلي

 :لألداة الصدق الظاهري  •

وقد أعدت الباحثة استمارة  .  ضاء هيئة التدريس بجامعات مختلفة( محكم من أع13تم التحقق من صدق األداة بعرضها في صورتها األولية على )

املحكمين حول  آراء  العبارة    الستطّلع  العبارة   التعديل، و الدراسة  وري حملتغيرات ممدى قياس  املحكم على  يراه  الذي  ارتباط عبارات ، ومدى  املناسب 

املكتسبة  ستبانةال ا  املعارف  أنهينالعبارات ملستوى    ، ومدى مناسبةبمستوى  اللواتي  االبتدائية  الطالبات  إلى  املرحلة  اللغوية لعبارات ، إضافة  السّلمة 

 ومّلءمة لقياس ما وضعت من    ون التعديّلت التي أبداها املحكموفي ضوء    االستبيان.
ً
قامت الباحثة بتعديل صياغة بعض العبارات لتصبح أكثر وضوحا

 أجله. 

 الصدق الداخلي لألداة:  •

ال ألداة  الظاهري  الصدق  من  التأكد  قوامها  دراسةبعد  عشوائية  استطّلعية  عينة  على  بتطبيقها  الباحثة  معلم20)  قامت    عينة  خارج من    ة( 

الأ الدراسة من   الداخلي ألداة  االتساق  التعرف على مدى  و دراسةجل  االرتباط بناء  ،  بحساب معامل  الباحثة  قامت  االستطّلعية   العينة  بيانات  على 

ستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إل بيرسون ملعرفة الصدق الداخلي ل

 التالي: ( 2) ول لجدا في وضح هو مإليه العبارة كما 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات كل محور  بالدرجة الكلية للمحور  :(4جدول )

 الرياضياتمحور  محور لغتي الجميلة 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط   رقم العبارة مستوى الداللة  معامل االرتباط   رقم العبارة

1 0.772** 0.001 1 **0.619 0.001 
2 **0.876 0.001 2 **0.880 0.00 
3 **0.766 0.00 3 **0.794 0.00 
4 **0.773 0.000 4 **0.805 0.00 
5 **0.856 0.00 5 **0.619 0.002 
6 **0.746 0.001 6 **0.652 0.001 
7 **0.844 0.002 7 **0.674 0.001 
8 **0.767 0.000 8 **0.780 0.00 
9 **0.688 0.008 9 **0.868 0.00 
10 **0.862 0.001 10 **0.744 0.00 

 عند مستوى داللة  **  
ً
   ((α=0.01االرتباط  دال إحصائيا

 

 عند مستوي الداللة )( أن قيم  4)  دول يتضح من ج
ً
( فأقل مما يدل  0.01معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محاورها موجبة ودالة إحصائيا

 على صدق اتساقها مع محاورها. 

 داه:ال ثبات . 2.5.2

أن   الدراسة  أداة  بثبات  إعادة توزيعه  عطى تيقصد  النتيجة لو تم  ثبات    انفس  أن  أو بعبارة أخرى  الظروف والشروط،  أكثر من مرة، وتحت نفس 

وعدم تغيرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خّلل فترات زمنية معينة، ولقياس    ،يعني االستقرار في النتائج  انةاالستب

)ا  الدراسة  أداة  ثبات  طريةانالستبمدى  الباحثة  استخدمت  ثبات(  للتأكد من  )ألفا كرونباخ(،  و   ها قة معامل  الدراسة،  يوضح معامّلت (،  5)  جدول أداة 

 الثبات املحسوبة.

 ملحاور الدراسة معامل ثبات ألفا كرونباخ  :(5جدول )

 كرونباخ   -معامل ثبات ألفا عدد العبارات  ةاالستبيان محاور 

 0.867 10 لغتي الجميلة 

 0.832 10 الرياضيات 

(، وهو معامل 0.867، قد بلغ الثبات الكلي ملحور لغتي الجميلة )Cronbach's alphaثبات أداة الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ    (5)يوضح جدول  

الرياضيات ) الكلي ملحور  الثبات  الدراسة، وبلغ  ثبات مرتفع0.832ثبات مرتفع ومناسب ألغراض  الدراسة، وهي نسبة   (، وهو معامل  ومناسب ألغراض 

 ثبات عالية مما يشير إلى تمتع االستبانة بالثبات.  

لتحليل   وجاهزيتها  االستبانة  صحة  يؤكد  مما  وثباتها  الدراسة  استبانة  صدق  من  تأكدت  قد  الباحثة  تكون  لإلجابةوبذلك  أسئلة   النتائج  عن 

 اس ما أعدت لقياسه، وصّلحيتها للتطبيق امليداني.الدراسة، كما تشير إلى موثوقية استخدام األداة في قي
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 :  ومناقشتها نتائج الدراسة .3

 ألسئلة  ومناقشتها نتائجالعرض  تم 
ً
  على النحو التالي: )لغتي الجميلة، الرياضيات(ها محوريو الدراسة وفقا

الول   . 1.3 بالسؤال  املتعلقة  "  النتائج  نصه:  الخـارجية  والذي  الكفـاءة  مستـوى  ومـادة   لطالباتما  الجميلة،  لغتي  )مادة  في  االبتـدائية  املـرحلة 

 " الرياضيـات( فـي املـدارس التـابعة ملكتـب تعلـيم شمـال املـدينة املنـورة من وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة؟

: النتائج املتعلقة باملحور الول: 
ً
   :املـرحلة االبتـدائية في مادة لغتي الجميلة لطالباتة الخـارجية مستـوى الكفـاءأوال

الوصفيـتم استخدام بعض مق املعياري   ، اييس اإلحصاء  الحسابي واالنحراف  املتوسط  املئوية   والتي تمثلت في  النسبة  العـلكل عب  و  بارات  ـارة من 

الخارجيةيس  ـالتي تق االبتـاملرح  طالباتل  الكفاءة  املــفي مدائية  ـلة  الجميلة في  التـادة لغتي  ملكـتـدارس  املنـورة من وجهة نظر ـب تعليم شمـابـعة  املدينة  ـال 

   ( يبين ذلك.6وجدول ) معلمات املرحلة املتوسطة

افات :(6)جدول   املـرحلة االبتـدائية في مادة لغتي الجميلة الكفـاءة الخـارجية لطالبات املعيارية والنسبة املئوية ملستوى   املتوسطات الحسابية واإلنحر

ــارة  م  االنحراف   العبــ

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

النسبة  

 املئوية

 التقدير  الترتيب

1 .
ً
 مرتفع 5 %74.8 3.742 0.6837 تستطيع الطالبة القراءة اللغوية السليمة نطقا

 مرتفع 1 %78.2 3.909 0.7357 تستطيع الطالبة كتابة كلمات مختومة بتاء مفتوحة. 2

 مرتفع 9 %68.5 3.424 0.8391 تستطيع الطالبة كتابة كلمات مختومة بتاء مربوطة.  3

 مرتفع 3 %77.1 3.856 0.8921 تميز الطالبة نوع الكلمة )اسم، فعل، حرف(.  4

 مرتفع 4 %76.1 3.803 0.8510 تفرق الطالبة بين الجملة اإلسمية والجملة الفعلية.   5

 مرتفع 6 %70.8 3.538 0.8234 تتعرف الطالبة على أدوات الفعل املضارع وعّلماته   6

والتذكير   7 والجـمع  اإلفراد  حيث  من  األسـماء  تميـيز  الطـالبة  تستطيع 

 والتـأنيث

 مرتفع 2 77.6% 3.879 0.9166

 مرتفع 8 %68.6 3.432 0.9180 تكتب الطـالبة كلمات تحتـوي همزة وصـل، وهمزة قطـع.  8

 لغوية مع مراعاة الوقف والوصـل.  9
ً
 متوسط  10 %67.7 3.386 0.9300 تقرأ الطـالبة نصوصا

 مرتفع 7 %70.3 3.515 0.9036 تتعرف الطالبة على الفـاعل بعّلمته الفرعية.  10

العام ملحور لغتي الجميلة املعدل   0.4269 3.648 73% 73.0% 

ياس  ـق مقـ( وف3.909 -3.386)بين  تـتراوحالكفـاءة الخـارجية لطالبات املـرحلة االبتـدائية في مادة لغتي الجميلة متوسط أن ( 6)جدول من الضح تي

 ماس ي ـكرت الخـ اس ليـمقي قـ( وف3.648)عد  ـذا البـبارات هـام لعـتوسط العـاملغ ـ يث بلـح ،%(78.2 -% 67.7وبنسبة مئوية تراوحت ما بين ) اس يـرت الخمـليك

( مئوية  مل  مستوى   وأن،  %(73وبنسة  الخارجية  الجـهالكفاءة  لغتي  وجهميلة  ـارات  نظـمن  عيـة  الـر  كانت  ـنة  مرتفعدراسة  ويبتقدير  أغلـ،  أن  ب ـّلحظ 

الـابات عيـاستج بين  ـتراوحاألول    ور ـاملحارات  ـدراسة على عبـنة  ي متوسط  -عـمرتف)دير  ـتقت  اتجـ(، مما  أن  العـدل على  أفراد  إيجابيـينة كـاهات  ذا ـة لهـانت 

الرتبـجكما    .ور ـاملح في  عبـاءت  األولى  الطـتست)ارة  ـة  كتـطيع  كلمـالبة  مخـابة  بتـات  مفـتومة  بمتوس توحةـاء  حسـ(  بلـط  وانح3.909)غ  ـابي  معـ(  ياري ـراف 

 لغـ ة نصـرأ الطالبـتق)ارة ـرة عبـة األخيـاء في الرتبـنما جـ، بي%(78.2) وبنسبة مئوية ( 0.7357)
ً
ابي ـط حسـ( بمتوسلـّلمة الوصـف وسـاة الوقـوية مع مراعـوصا

 %(. 67.7) وبنسبة مئوية  (0.9300)ياري ـراف معـ( وبانح3.386)غ ـبل

الخارجيةستـوى  أن م  سبق يتضحمما   االبتـامل   لطالبات  )املهارات(الكفاءة  لغــرحلـة  الجمــدائية فـي  املـتي  التـيلة في  ملكـــدارس  تعـابـعة  ال  ـليم شمــتب 

املنـاملدين وجـة  من  نظــورة  معـهة  املرحـر  املتـلمات  مـلة  يعزى رتفع؛  ـوسطة  أن  ـذل  وقد  إلى  التعك  املمـوزارة  في  العـليم  الـلكة  أخـعسربية  نتـودية  ائج  ـذت 

ـروع  ـفيـذ مشـتن، وكذلك  اهجـاملن  ديثـم تحـفت  ّلب(ـدى الطـراءة لـارات القـياس مهـدف لقـالذي يه)رلز  ـار بيـاصة اختبـوخ  ارـتبـين االعـ دولية بعـ ال  االختبارات

العـلـمي اللـــرفي ومعـاعلـية أداء مشــاءة وفــع كفــدف إلى رفــرائي، الذي يهــم القـس الفهـــجيات تدريـستراتيا دريب على  ـالتـ افـة ـة، وكــوف األوليـــربية والصفـغة 

املـمع الدراسـلمـي  املـرحــواد  في  االبتدائيــية  أ ـباإلضاف،  ـةـلة  إلى  الفـمـؤشن  ة  القـر  والكتـهـم  املؤشـ  حـأصب  ـابي ــرائي  املسـمن  برنامـرات  في  التحـتـهدفة  ـول ــج 

مهـتقم  ـفتـي،  ـالوطن في  ـيـيم  الطـلبة  الجميـارة  لتحلةـلغتي  الكفـ،  الخارجـ سـين  وتأهيـلهــاءة  للطـّلب  املتوقعـيـة  لألدوار  لتحـم  منـهم  نتائــة  مشــسيـن  اركة ــج 

العـاملمـل السـكة  في  ــربية  التعلـاعتكما  ،  ـدوليةـال  االختباراتعـودية  وزارة  تنـمدت  اختبـيم  ا ارات  ـفيذ  الـختتحاكي  الدوليـبارات  لقيـدراسة  مـة  تقـاس  م ـدى  دا

العـالق في  طلـلجم   (PIRLS)الم ـراءة  املمـيع  املرحـ بة  في  االبتـلكة  يناير    دائيةـلة  وذل (2021)في  لقيـ،  وتطـك  مهـاس  الطـوير  اللـ ارات  عـلبة  منـغوية  صة  ـبر 

أسبـتي« وبشـ»مدرس مهـاهم في رفـك سـكل ذلوعي،  ـكل  لـ ات في مـالطالبارات  ـع  الجـادة  ما سـباإلض؛  ميلةـغتي  إلى  املبـجبق  ـافة  ة ـج في رؤيـادرات والبرامـاءت 

ثقيف فيما ـالتو  ــر الوعــيـتهــدف هــذہ املبــادرة إلى نشقافة، ـكر والثـه الفـراءة وجـادرة القـمب اـنه ـمن ضمراءة ـلقا ع على ـتشج 2030عودية ـة السـاململكة العربي

أهمـيخ القـص  لـعل  اإلقبالــف  ـالجة ضعـمعو  راءة ـيــة  التعـطالبو  بدى طــّل ـيها  العــام.  ـات  التعـتركــز علــى مرحلأنها  كما  ليم  العـــة  تقـام عن طـليم  ديم ـريــق 

ومبادرة ، ذلكـربية كـ غة العـلمات اللـمعو  لميـية ملعـائب تدريبـحقو  جـبرامتقديم و م، ـرائي لديهـانــب القـزيز الجـالبات تســهم في تعـالطو  بّل ـية للطـج تدريبـبرام



   هيفا العوفي                                                    ....                                                 االبتدائي في املدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورةالكفاءة الخارجية للتعليم   
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 األساسيةواملهــارات اللغوية   والكتابة وتعلم اللغــة العربية فــي املرحلة االبتدائية فــي مجاالت القــراءة  تطوير اللغة العربية التي تهــدف إلــى تطويــر تعليم 

اال و  بهــدف  الطــّل  ى بمســتو رتقاء  املتقدمــة  للغتهم  و  بتحصيل  البحثذلك من خّلو ،  األمإتقانهم  يعتمد على مبدأ  إنشــاء مركز متخصص  التطوير و  ل 

راءة ـ و القـابي نحـاه اإليجـية االتجـوتنم ابـلة بالكتـديد الصـني لتجـافي الوطـشروع الثقـلمافة لـباإلض؛ الحلول التطبيقيةو م الدراسات يقدكما تم تاملستمر، 

ب ـواكذي يـالربي  ـراءة العـ دي القـروع تحـمشانب  ـبجرفة،  ـلم واملعـاس العـا أسـ ذان همـابة اللـراءة والكتـية القـيته من أهمـروع أهمـتسب هذا املشـكا و   ؛رة ـالح

تدائي ـف األول االبـلبة من الصـها الط ـارك فيـربية يشـغة العـراءة باللـافسة للقـل منـدي شكـأخذ التحـيث  ـحي  ،ابـدرات الشبـوير قـ لكة في تطـات املمـتوجه

ّلقة ـعبير بطـدرتهم على التـادة قـّلب لزيـدى الطـربية لـة العـارات اللغـين مهـتحسل ربيـ الم العـالع برـاركة عـدارس املشـرمن املـعشالثالث ثانوي ف ـتى الصـوح

 .احةـوفص

الن  لفتـاختوقد   السـدراسال  ائجـتن  بعضمع  تيجة  ـهذه  ومنـات  وآخـلشا ة  ـدراس  ها:ـابقة  أظه   (2018)رونـهري  املهـالتي  أن  اللغـرت  لدى  وية  ـارات 

املرحلـخريج الثـي  بـة  كانت  اختلـكم  ة،ـدرجة متوسطـانوية    ـضمفت  ـا 
ً
أك2017ه،  ـط )ة  ـمع دراسنيا التي  أنا  ـ(  األطفـ%( م  56)دت  العــن  الــال  فـي ــرب  ذيـن 

يتعـاالبتــدارس  ـامل ال  املهـدائية  مـون 
ا
األسـل كالق ــارات  بشكــاسية  جيــراءة  دراسـنت  مع  كذلك  فتـاختلو د،  ـل  السـائج  أظ2013)ايرـة  التي  مسـ(  أن  توى  ـهرت 

الصـتّلمي الرابـذ  بمحـف  الـع  فهـافظة  في  بين  روء  ـ املقم  ـرس  ج ـ، حيوضعيف  طـمتوستتراوح  املستـث  في  ـاء  استـمه)وى  التفـارة  واستـدعاء  نتاجها(، ـاصيل 

، أما مسـروء( متوسـص املقـ ون النـل مضمـتحلي)هارة ـيتها(، ومـق بنـوص وفـيل النصـتحل)ارة ـومه
ً
جيات  ـدة واستراتيـمات الجديـإدراك الكل)ارة ـتواهم في مهـطا

إليـالوص فكـول   ان  ـها(، 
ً
اختمنخفضا كما  دراسـلفت ضمـ،   مع 

ً
الت2012داود،  ـال)ة  ـنيا أوضــ(  نتـي  الدراسـحت  النظــائج  أن  التعــة  يحقــام  وبدرج ــليمي  ـة ــق 

 ك.ـ ـلب ذلــمـل التي تطــاالت العـة فـي مجــغوية الـّلزمــايات اللــساب الكفــانوية اكتـلة الثــّلب املـرحــدى طــيفة لـضع

: النتائج املتعلقة باملحور الثاني: 
ً
 الرياضيات:  املـرحلة االبتـدائية في مادة  لطالبات مستـوى الكفـاءة الخـارجية ثانيا

ارات  ـيس مهـارات التي تقـارة من العبـياري لكل عبـراف املعـابي واالنحـط الحسـلت في املتوسـالتي تمث  ،فيـاء الوص ـاييس اإلحصـض مقـدام بعـتم استخ

   طة.ـ لة املتوسـمات املرحـر معلـة نظــورة من وجهـدينة املنـال املـيم شمـــتب تعلـابـعة ملكـدارس التـفي املـ ياتـالرياضادة ـدائية في مـلة االبتـ ات املرحـخريج

افات املعيارية والنسبة املئوية ملستوى 7جدول )  الرياضياتاملـرحلة االبتـدائية في مادة  لطالباتالكفـاءة الخـارجية (: املتوسطات الحسابية واإلنحر

ــارة  م  االنحراف   العبــ

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

النسبة  

 املئوية

 التقدير  الترتيب

 مرتفع 3 %70.9 3.543 0.9079 العمـليات الحسـابية.تمتلك الطـالبة املهـارة لحـل  1

 مرتفع 2 %75.5 3.776 0.6989 تقـوم الطـالبة بحـل مسـائل باستخـدام العمـليات الرياضـية.   2

 مرتفع 6 %70.4 3.518 0.9554 تستخـدم الطالبـة قـواعد القـسمة بشـكل جيـد.  3

 مرتفع 9 %69.3 3.466 0.8488 تحـول الطـالبة وحـدات النظـام املتـري بشـكل جيـد.  4

 مرتفع 1 %80.0 4.000 0.8129 تصـنف الطـالبة املـثلثات واألشكال الرباعية.  5

ف الطـالبة الكسـور االعـتيادية.   6
ا
 مرتفع 5 %70.5 3.526 0.8793 تعرـ

 مرتفع 8 %70.2 3.509 0.8392 تقوم الطالبة بقراءة البيـانات الرياضية وتفسيرها.   7

 مرتفع 10 %69.0 3.448 0.8978 تمتلـك القـدرة على تقريـب الكسـور العشـرية.    8

 مرتفع 4 %70.7 3.534 0.9907 تجـمع وتطـرح الكسـور العـشرية.  9

 مرتفع 7 %70.3 3.517 0.8596 الكسـور غيـر الفـعلية بشكـل جيـد.تستطـيع الطـالبة كتـابة  10

 %71.7 %71.7 3.584 0.4587 املعدل العام ملحور الرياضيات 

الجدول   املحـطات عبـأن متوس(  7)يتضح من  الـارات  بين  ـتراوح  اضياتـالري:  انيـثور  وف4.000  -3.448)ت  مقـ(  الخمـق  ليكرت  وبنسبة    اس يـياس 

 ملقـوف  (3.584)عد  ـذا البـارات هـام لعبـوسط العـغ املتـث بلـحي%(  80  -%  69مئوية تراوحت ما بين )
ً
 وأن ،  %71.7وبنسبة مئوية    ياس ليكرت الخماس يـقا

مل  مستوى  الخارجية  وجه  الرياضيات ارات  ـهالكفاءة  نظـمن  عيـة  الـر  كانـنة  مرتفعت  ـدراسة  ويّلح بتقدير  أغلـ،  أن  عـاست  بـظ  الـجابات  على ـينة  دراسة 

البة ـنف الطـتص)ارة ـة األولى عبـاءت في الرتبـجو  ور.ـذا املحـابية لهـت إيجـينة كانـراد العـاهات أفـدل على أن اتجـا يـع(، ممـمرتف)قدير ـتبور األول ـبارات املحـع

لك  ـتمت)ارة  ـرة عبـة األخيـاء في الرتبـما جـ، بين%80وبنسبة مئوية    ( 0.8129)ياري  ــراف معـ( وانح4.00)غ  ـابي بلـط حسـاعية( بمتوس ـكال الربـثلثات واألشـامل

 %(.69)وبنسبة مئوية  ( 0.8978)ياري ـراف معـ( وبانح3.448)غ ـابي بلـوسط حسـشرية( بمتـور العـب الكسـدرة على تقريـالق

في املـدارس التابـعة ملكـتب تعليم شمـال املدينة املنـورة من وجهة    اتـالرياضيـة االبتـدائية فـي  ـات املـرحلـهـارات خـريجـتـوى مــأن مسمما سبق يتضح  

التي  )  TIMSSمـز  ـارات تيـفي اختبـلوب  ـستوى املطــامل  قـم تحقـل  ـوديةــربية السعــلكة العـاملم  ك إلى أنـذل  يعزى   قد  ع؛ و ـنظر معلمات املرحلة املتوسطة مرتف

العـباالتجاهـنى  ـتع التحــات  فـي  للرياضيــاملية  الـدراس ي  والعـلـصـيل  سنـوات  ـم  وم( ــات  مـدار  على  نتائجهـا  تتـبع  خـّلل  ،  (2015،  2011،  2007،  2003)ن 

املمـالي سعـوبالت تطوي لكة  ـت  السـإلى  واملمارسـر  التعـياسات  املنـبتطليمية  ـات  الدراسـوير  واملمـاهج  سـالتدريسارسات  ـية  في  ـية مما  في  ـ ملح  قدمتاهم  وظ 

ج  ـّلفت في نتائـوكان ال؛  2015ام  ـع  عن  2019ام  ـع  فيلبة  ـطالات  ـوسط درجـع مت ـيث ارتفـ، ح2015ام  ـع عـة مـعها مقارنـي جميـصيل الدراسـرات التحـمؤش
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 ـز األول دوليـودية على املركـول السعـع حصـف الرابـالص
ً
ج  ـوديات في نتائـالبات السعـدمت الطـث تق ـين، حيـتائج بين الجنسـير في النـالكبارق  ـث الفـمن حي  ا

بالطـمقارن  االختبارات املرحلـه  العمـّلب في ذات  أحـوبالتالي قد يك،  ريةـة  أسبـ ون  الطـارتفاع مهاب  ـد  الرياضـارات  الحـالدراسيات في  ـالبات في  ث ـحيالية  ـة 

الطالبـعين من  االبتـاملرحل ات  ـخريج  اتـتها  الب  دائية؛ـة  تعزو  هـكما  اإليجــالن  ه ذـاحثة  األثر  إلى   
ً
أيضا اللتحـتيجة  طـابي  األطفـبري  اململكة  لبةـاق    ،الـاض 

غيرات  ـط املتـترتبيث  ـي، حـباط املدرسـالية في االنض ـتويات العـدارس ذات املسـاقهم باملـذلك التحـزل، وكـكرة في املنـ ابة املبـة القراءة والكتـة أنشطـوممارس

بتحـالث سـّلثة  األداء  مـسن  في  الرياضيـواء  العـادة  أو  املـات  مستوى  على  املسـلوم  وعلى  الـملكة  أيضـتوى  ؛  ـدولي 
ً
إلىـباإلضا املبـتف  افة  دور  ادرات  ـعيل 

زيز ـدف إلى تعـذي يهـوال  2030ة  ـشرية في رؤي ـدرات البـمية القـج تنـبرنام  ل:ـمث  ياتـلوم والرياضـلم العـيم وتعـوير تعلـ تطدف إلى  ـج التي تهـرات والبرامـواملؤتم

  سـر الخامـاملؤتم:  رهاـأخرات  ـ املؤتمسلة من  ـسلو ؛  اتيـالرياضو  لومـالع  في  ةـلبـــل الطــــمة مــن قبـسو األ و  يداليــاتـقيــق املـ ة وتحـابقات الدوليـاركة في املسـاملش

ر  ـدف املؤتمـ، وهم2017/  4/    27  -  26وافق ـامل  هـ1438/   8/  1  - 29ترة ـيم خّلل الفـأقالذي  "  2030ليمية  ـكة التعـة اململـيات ورؤيـالرياضيم  ـار "تعلـت شعـتح

 ـيات وفقـيم الرياضـلم وتعلـقبل تعـشراف مستـإلى است
ً
،  اتـلم الرياضيـليم وتعـتعال  ـدة في مجـاريع رائـارب ومشـرض تجـ، وع2030ليمية  ـملكة التعـلرؤية امل  ا

السـاملؤتمو  رك  ادس ـر  "ـعز  ـالذي  تعـمستلى  الريـقبل  املم ـليم  في  العـاضيات  السعـلكة  في ضـربية  االتجـودية  الحـوء  والتنـاهات  الـديثة  الذي ـافسية  دولية" 

تجدات في  ـدة واملسـاذج الرائـات والنمـدث التوجهـرض أحـعو ،  هـ1440ب  ـرج  21إلى    19 رة من  ـّلل الفتـكرمة خـكة املـرى بمـامعة أم القـه بجـرت فعالياتـج

رة ـاء مذكـرف اإلنمـليم ومصـرمت وزارة التعـأب؛ كما  ياتـليم الرياضـوير تعـية لتطـرات البحثـارب والخبـادة من التجـيات وتعلمها، واإلفـليم الرياضــمجال تع

والذي   STEM اتـة والرياضيـنية والهندسـلوم والتقـليم العـوير تعـ ني لتطـركز الوطـادرة املـتركة لدعم مبـود املشـالجهل  ـدف إلى تكامـانبين تهـاون بين الجـتع

برنامـن مبـ اء ضمـج التحـادرات  الوطـج  املمـين  وني  ـول  االنتقـزيز خطـ تعإلى  ية  ـامر ال  2030لكة  ـ سجم مع رؤية  املعـو االقتصـال نحـوات  اءة  ـكفع  ـرفي ورفـاد 

خـالتن تحـافسية من  مهـّلل  التفكـفيز  العـارات  طـير  لدى  التعـلمي  العـّلب  باملمـليم  ذللكةـام  س ـ ، كل  ارتفـك  في  مهـاهم  الطـاع  الرياضـارات  في  ، ياتـالبات 

الدراسـالختا   التي تحاكيارات  ـاالختب  وأخيرا  الـبارات  التعـالتي اع  Piza  دوليةـة  العليم لقياس  ـتمدتها وزارة  الطلـتهدف جمـتس  اتـلوم والرياضيـفي  بة في ـيع 

 ودة. ـداف املنشـيق األهـن تحقـبما يضمكة ـاململ دارس ـة مـكاف

أن درجـة امـتّلك طـّلب الصـف الثـالث املتوسـط ملهـارات العمـليات الرياضـية  التي بينت    ( 2020الجدعاني،  )اختلفت هذه النتيجة مع دراسة  وقد  

كشـفت أن املستـوى العـام للتحـصيل فـي الريـاضيات لـدى  ( التي 2017العتيبي وآخرون، )مع نتيجة دراسة كذلك نتيجة الواتفقت بشـكل عـام متـوسطة، 

 مع نتيجة دراسة  ،  ربية السـعودية جـاء فـي املستوى الـماهر جزئًيـاطلـبة املـرحلة االبتـدائية فـي املمـلكة العـ
ً
أشـارت ( التي  2017طه،  )كما اختلفت ضمنيا

أنا   مـون املهـارات األسـاسية    56)إلى 
ا
البرصان، )تلفت مع نتائج دراسة  خ، كما ا كالرياضيات%( مـن األطفـال العـرب الذيـن فـي املـدارس االبتـدائية ال يتعل

2017" املسـتوى  في  جـاء  السعـودية  العـربية  باملمـلكة  الرياضيـات  مـادة  في  املتوسطـة  املرحلـة  طلـبة  أن مسـتوى  أظـهرت  التي  أن (   
ً
أيضـا وبـينت  املبتدئ"، 

"امل املستـوى  في  جـاء  الذي  الهنـدسية  مجـال  باستـثناء  الرياضـي  املحتـوى  مجـاالت  لجميـع  املبـتدئ  املستـوى  في  جـاء  الطلـبة  وكـان  تحصـيل  جزئـيا"،  ـاهر 

   .في مجـال القـياس هو األقـل التحصيل

الجدول  يوضح  ككل  األداة  مستوى  الخـارجية    ( 8)  وعلى  الكفـاءة  في    لطالباتمستـوى  االبتـدائية  والرياضياتاملـرحلة  الجميلة  لغتي  مادتي  في   في 

 املـدارس التابـعة ملكـتب تعليم شمـال املدينة املنـورة من وجهة نظر معلمات املرحلة املتوسطة على النحو اآلتي: 

افات املعيارية والنسبة املئوية ملستوى   :(8) جدول   مـادة الرياضيـات( و لغتي الجميلة، مادة املـرحلة االبتـدائية في ) لطالباتالكفـاءة الخـارجية املتوسطات الحسابية واإلنحر

مجموع   املحور 

 الوزان 

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

املئوية النسبة   التقدير  

ملحور لغتي الجميلة املعدل العام   مرتفع % 73 3.648 0.4269 481.6 

 مرتفع % 71.6 3.584 0.4587 415.7 املعدل العام ملحور الرياضيات 

 مرتفع  %72.3 3.616 املـرحلـة االبتـدائية( لطالبات  مـهـاراتالكفاءة الخارجية )مستـوى  

( الجدول  أن  8يتضح من  الخارجية  (  الكفاءة  أن نسبة تحقق  أثبت  الدراسة  لنتائج  الكمي  الجميلة،   لطالبات التحليل  االبتدائية في )لغتي  املرحلة 

املرحلة املتوسطة كانت مـادة الرياضيـات( في املـدارس التابـعة ملكـتب تعليم شمـال املدينة املنـورة من وبناء على استجابة أفراد عينة الدراسة من معلمات  

( حسابي  وبمتوسط  مرتفع  )  (3.616بتقدير  مئوية  ا %(72.3وبنسبة  هذه  تعزى  وقد  باملنظومة  .  املباشرة  العّلقة  ذات  واملباردرات  البرامج  إلى  لنتيجة 

مثل: برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من املبادرات املوجهة  2030التعليمية التي تضمنتها رؤية اململكة العربية السعودية 

، مثل اللغة العربية والرياضيات وغيرها من املهارات، واالهتمام بأن يحرز الطّلب نتائج متقدمة للمرحلة االبتدائية وتركز على القيم واملهارات األساسية

تيمز   اختبار  نتائج  فكانت  العلمي،  للتحصيل  العاملية  املؤشرات  في  متقدم  تصنيف  على  والحصول  الدولية  النتائج  بمتوسط  ، وظهور  TIMSSمقارنة 

الدرا  التحـصيل  في مؤشـرات  عـام  تحسـن ملحـوظ  مـع  جميـعها مقارنـة  عـام  2015سـي  في  الطـلبة  درجـات  متـوسط  ارتفـع  عـام    2019، حـيث  ،  2015عن 

 بما فيها من برامج ومبادرات.  2030لذلك تعتبر الباحثة هذه النتيجة حصيلة هذا االهتمام بالعلم وكفاءة التعليم العام، ورؤية 
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اتفقتو  )الشوابكة  قد  دراسة  مع  النتيجة  الجـامعة 2020عبابنه،  و   هذه  في  والسياحـة  اآلثـار  لكلـية  الخارجـية  الكفـاءة  درجـة  أن  أظهرت  التي   )

التـربوية في    ( التي توصلت إلى أن واقـع الكـفاءة الخـارجية لكليـات العـلوم2019بطاح،  و   مع دراسة )السليحات  واختلفتاألردنـية كـانت عـالية لألداة ككل.  

(  2018مع دراسة )الشهري وآخرون،  كذلك الجـامعات األردنية مـن وجهـة نظـر عينـة الـدراسة كـان بمستـوى متـوسط في مجـاالت الـدراسة كـكل. واختلفت

)ال الثانوية. واختلفت كذلك مع دراسة  املرحلة  التعليم جاءت بدرجة متوسطة لدى خريجي  أن مخرجات  أكدت على  أن 2012داود،  التي  التي أظهرت   )

تلفت النتيجة مع دراسة نسـبة تحقـق الكفـاءة الخـارجية النـوعية فـي النظـام التعليـمي الثـانوي باملمـلكة العـربية السعـودية كـانت بـدرجة متـوسطة. واخ

Qutb, 2016) ) .التي توصلت إلى وجود ضعف في الكفاءة الخارجية للتعليم العام املصري 

املـرحلة  لطالباتمستـوى الكفـاءة الخـارجية في  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية  "هل الثاني والذي نصه: النتائج املتعلقة بالسؤال  . 2.3

الجميلة،  مادة  )في    االبتـدائية املـرحلة مـادة  و لغتي  معلمـات  نظـر  وجهـة  من  املنـورة  املـدينة  شمـال  تعلـيم  ملكتـب  التـابعة  املـدارس  فـي  الرياضيـات( 

 ملتغـيرات )سنـوات الخـبرة، املؤهل  املتـوسطة
ً
 . "(؟العلميتبـعا

  بكل متغير على حدة على النحو التالي: ةوقد تم عرض النتائج املتعلق

: النتائج 
ً
 املتعلقة بمتغير سنوات الخبرة: أوال

التباين األحادي    للوقوف على    ( (One Way ANOVAتم استخدام تحليل  االبتـدائيةوذلك  املـرحلة  الخـارجية لطالبات  الكفـاءة  مادة  )في    مستـوى 

 ملتغـير  وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطة من مـادة الرياضيـات(و لغتي الجميلة، 
ً
 ( يبين النتائج.9جدول )، و سنـوات الخـبرة  تبـعا

  (One Way ANOVAتم استخراج قيمة "ف" والداللة املعنوية لجميع املحاور والدرجة الكلية لّلستبانة، باستخدام تحليل التباين األحادي 
ً
( طبقا

 اآلتي: وفق تغير سنوات الخبرة مل

 ملتغـير و  لغتي الجميلةفي مادتي  املـرحلة االبتـدائية لطالباتستـوى الكفـاءة الخـارجية ملنتائج تحليل التباين الحادي (: 9)جدول 
ً
 سنـوات الخـبرة  الرياضيـات تبـعا

 مصدر   املحاور 

 التباين

مجموع  

 املربعات 

متوسط   درجات الحرية 

 املربعات 

 قيمة  

 "ف" 

 الداللة 

(Sig) 

 0.259 1.358 0.245 3 0.736 بين املجموعات  لغتي الجميلة 

 0.181 128 23.133 داخل املجموعات 

  131 23.870 املجموع 

 0.067 2.452 0.497 3 1.491 بين املجموعات  الرياضيات 

 0.203 112 22.707 داخل املجموعات 

   115 24.199 املجموع 

الجدول   القيمة االحتمالية    (9)يبين  الداللة    (Sig)أن  أكبر من مستوى  التباين األحادي  ، في محوري االستبانة، (α>0.05)املقابلة الختبار تحليل 

استنتاج   يمكن  في وبذلك  االبتدائي  للتعليم  الخارجية  الكفاءة  حول  الدراسة  عينة  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

ختلف باختّلف الخبرة، وقد يعزى تاملدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورة تعزى إلى متغير الخبرة؛ وهذا يعني أن آراء أفراد عينة الدراسة ال  

، وهذا يشير إلى أن ملخرجات التعليم االبتدائيفي مستوى الكفاءة الخارجية    متقارب  ى أن عينة الدراسة على الرغم من اختّلف الخبرة إال أن رأيهم ذلك إل

للتعليم   الخارجية  الكفاءة  عبارات  على  سواء    االبتدائيالحكم  املتوسطة  املرحلة  معلمات  بخبرة  يتأثر  لم  الدراسة  أداة  تضمنها  من  التي  أقل    5كانت 

أم من   أقل من    5سنوات،  أم من    10إلى  أقل من    10سنوات،  أم    15إلى  فاكثر  15سنة،  أية  سنة  الباحثة  تلحظ  ولم  بين.  ونتائج   عّلقة  النتيجة  هذه 

الدراسة بحثت في مستوى الكفاءة الخارجية للمرحلة اإلبتدائية وهذا لم الدراسات السابقة؛ وذلك الختّلف مجتمع الدراسة وعينتها، إضافة إلى أن هذه  

 يتم بحثه في الدراسات السابقة التي تم االطّلع عليها.

: النتائج املتعلقة بمتغير املؤهل العلمي: 
ً
 ثانيا

لغتي  مادة  )في    املـرحلة االبتـدائية  لطالبات مستـوى الكفـاءة الخـارجية  لعينتين مستقلتين، وذلك للوقوف على    T test"اختبار "اختبار  تم استخدام  

 ملتغـير وجهـة نظـر معلمـات املـرحلة املتـوسطةمن مـادة الرياضيـات( و الجميلة، 
ً
 يبين النتائج. (10املؤهل العلمي، وجدول ) تبـعا

  T test""تحليل  نتائج :(10)جدول 
ً
 ملؤهل العلمي تغير املطبقا

االنحراف   املتوسط  العدد  املؤهل العلمي  املحاور 

 املعياري 

مستوى   قيمة ت 

 الداللة 

 0.420 0.824 0.4413 3.733 119 بكالوريوس لغتي الجميلة 

 0.2755 3.662 13 ماجستير فأعلى 

 0.336 1.015 0.4498 3.636 107 بكالوريوس الرياضيات 

 0.4848 3.467 9 ماجستير فأعلى 
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وهي أقل املحسوبة  (  0.824)، وأن قيمة "ت"  (0.05( وهي اكبر من )0.420)في محور لغتي الجميلة    (Sig)أن القيمة االحتمالية    ( 10)يبين الجدول  

املحسوبة وهي   (1.015(، وأن قيمة "ت" )0.05( وهي اكبر من )0.336في محور الرياضيات )  (Sig)والقيمة االحتمالية  ؛  ( 1.729الجدولية )من قيمة "ت"  

وبذلك يمكن استنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول محور   (،1.812أقل من قيمة "ت" الجدولية )

، وقد يعزى ذلك إلى أن عينة الدراسة على في املدارس التابعة ملكتب تعليم شمال املدينة املنورة تعزى إلى متغير املؤهل العلمي (الرياضيات)لغتي الجميلة،  

إذ إن أغلب عينة الدراسة على   التعليم االبتدائي لديهم متقارب،  لطالباتالرغم من اختّلف املستوى التعليمي إال أن رأيهم في مستوى الكفاءة الخارجية  

التي تضمنتها   االبتدائيدرجة كافية من التعليم ويحملون درجة البكالوريوس واملاجستير. وهذا يشير إلى أن الحكم على عبارات الكفاءة الخارجية للتعليم  

هذه النتيجة ونتائج    عّلقة بينولم تلحظ الباحثة أية    لىأداة الدراسة لم يتأثر بمؤهل معلمات املرحلة املتوسطة سواء كان بكالوريوس، أم ماجستير فأع

ئية وهذا لم الدراسات السابقة؛ وذلك الختّلف مجتمع الدراسة وعينتها، إضافة إلى أن هذه الدراسة بحثت في مستوى الكفاءة الخارجية للمرحلة اإلبتدا 

 يتم بحثه في الدراسات السابقة التي تم االطّلع عليها.

 :واملقترحات التوصيات  . 3.3

 ملـوا 
ً
كبة الطمـوحات،  في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية لكفاءة مخرجات التعليم االبتدائي فما زال األمل في نتائـج أفضـل مستـقبّل

 البـاحثة بما يـلي:  وتقترح واإلمكـانات املتـاحة للتعـليم، لذلك توصـي 

 في االختبـارات الدوليـة في استمـرار ومتـابعة دعـم   •
ً
ن مستقـبّل السيـاسات واملشـروعات والبرامـج التي ستسـهم في تحقـيق املـزيد مـن النجاحـات للتحـسا

 لغـتي الجـميلة والرياضيـات. 

املنـاه  • الجمـيلة والرياضـيات، واالستـمرار في عمليـات تطـوير  لغـتي  لزيـادة عـدد حصـص  الدراسـية  الخطـط  للطـلبة في  تعديل  ج، واملعـارف واملهـارات 

 القـراءة والكتـابة والرياضـيات. 

 الفاقد التعليمي ملادة لغتي الجميلة والرياضيات في املدارس لخلق روح التنافسية بينهم. االستفادة من نتائج اختبارات •

 رة والطالب واملدرسة. (؛ وذلك لخلق حس املسؤولية بين األس6، 5، 4احتساب املعدل تراكمي الجتياز الصفوف ) •

 الحرص على زيـادة نسـبة االلتحـاق بريـاض األطـفال، ملـا له مـن أثار إيجـابية على مرحـلة التعـليم العـام.  •

ملتا • املتـقدمة،  املراحـل  إلى  املبكـرة  التعلـيم  مـراحل  من   
ً
بدءا ب 

ا
للطـّل الدراسـية  املـسيرة  لرصـد  شاملـة  بيـانات  قـاعدة  مإنشـاء  التـعليم بعـة  خـرجات 

 «.2030»رؤية املـملكة   وهو ما يساعد على تحقيقوتقويمـها وتحسينهـا ونـشر نتائجهـا، 

•  
ً
 .وضـع معايير ومؤشـرات لقـياس مخرجـات التعـليم العـام ومـراجعتها سنـويا

 االبتدائي. إجـراء دراسـة تقويمـية شـاملة للتـجربة التعلـيمية املـوجودة بالفـعل بالتعـليم  •

 . من اململكة إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية تتمثل في الكفاءة الخارجية للتعليم االبتدائي في مناطق مختلفة •

 لتعليم العام في اململكة العربية السعودية.على مستوى ا إجراء دراسة لقياس الكفاءة الخارجية  •

 الجامعي في تخصصات مختلفه.   الخارجية للتعليم  دراسات للكفاءة إجراء  •

 :املراجع

: املراجع
ً
 :العربية أوال

(. مستوى تحصيل طلبة املرحلة املتوسطة في مادة الرياضيات وفق مشروع تطوير الرياضيات والعلوم 2017البرصان، إسماعيل سّلمة؛ وآخرون ) .1

 . 191  -167  :(1) 2 :التربويةمجلة العلوم الطبيعية في التعليم العام باململكة العربية السعودية، 

املرحـلة  2018بوعنـاني، مصطـفاس؛ وكـريمة، كـورات ) .2 القـراءة والرياضيـات من وجهـة نظـر مدرسـي  الدراسـي في مـادتي  التحـصيل  تـدني مستـوى   .)

 . 176 -132  :(4) 7  :املجـلة الدوليـة التربويـة املتخصصـةاالبتدائـية، 

(. مدي امتّلك طّلب املرحلة املتوسطة ملهارات القوة الرياضية وأثرها على اتجاههم نحو الرياضيات، 2020مبارك بن حسين )الجدعاني، فرج بن   .3

 . 416 -389 :226 :مجلة القراءة واملعرفة

 مكتـبة الرشـد: الريـاض. .قبلالتـعليم فـي املمـلكة العـربية السـعودية: رؤيـة الـحاضر واستشـراف املسـت(. 2007الحامد، بن مـعجب، وآخـرون ) .4

 (، السعـودية: مكتـبة الرشـد. 1)ط.التـعلـيم فـي املمـلكة العـربية السعـودية رؤيـة الحـاضر واستشـراق املـستقبل(. 1428الحـامد، مـحمد ) .5

 .لقاهـرة: دار الفـكر العربـي. ا اقتـصاديات التربيـة والتخـطيط التـربوي التـعليم األـسرة اإلعـّلم(. 2002حجي، أحمـد إسمـاعيل. ) .6

استـخدام اسـتراتيجية الكرسـي السـاخن في تنمـية مهـارتي الـقراءة والكـتابة لـدى طلـبة الصـف الـثاني االبتـدائي بمـادة    أثـر(.  2019الحربي، عـمر دبي ) .7

 ، جـامعة آل البـيت، األردن. (رسـالة ماجسـتير غير منشـورة )، اللـغة العـربية في دولـة الكويـت
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درة القـرائية وفـق املعـايير الـدولية للطلبة في الصـف الرابـع االبتـدائي قـراءة لنتـائج مشـاركة املمـلكة  املقـ(.  2017الحـربي، فهـد؛ والقحطـاني، فيصـل. ) .8

 ، ورقـة عمـل، وكـالة الـوزارة لتعـليم البنـين، السعـودية. "العـربية السعـودية في اختبـار القـراءة الـدولي "بيرلز

مهـارات الفـهم القـرائي في الـبرنامج القـرائي لكتـاب اللغـة العـربية بالصـف األول الثـانوي التجـاري على   (. تقـويم 2020حواس، نجـّلء يوسـف أحمـد ) .9

 . 1018 -983: 70املجـلة الـتربوية، جـامعة سـوهاج، ، PIRLضـوء املعـايير الـدولية للتنـور القـرائي  

رسـالة  )  الكفـاءة الخـارجية لنظـام التعلـيم الـثانوي العـام باملمـلكة العـربية السعـودية: تصـور مقـترح،(.  2012الـداود، حسـن بن عبـد العـزيز محمـد ) .10

 ، جامعـة األمـام بن سعـود اإلسّلميـة، الريـاض. (غيـر منشـورة  دكتوراه 

11. ( العزيز  بن عبد  سليمان  والسادس(.  2013الساير،  الخامس  الصفين  لتّلميذ  العلمي  املستوى  العربية،  ضعف  اللغة  مادة  في  رسالة )  االبتدائي 

 ، جامعة القصيم، اململكة العربية السعودية.(ماجستير غير منشورة 

، املؤتمـر الثـاني عشـر  دراسـة مقـارنة-سيـاسات التعـليم العـالي وعّلقتـها باحـتياجات سوق العـمل فـي الدول الـعربية(.  2015سعيد، محـمد مـالك ) .12

 ية الحـديثة، السـياسات التعـليمية فـي الوطـن العـربي، كلـية الـتربية، جامعـة املنـصورة، املجـلد األول.لـرابطة التـرب

 ، نـدوة وزارة الـمعارف، جـامعة املـلك سعـود. نحـو رياضيـات تخـدم املجـتمع ومجتـمع يحـب الرياضيـات(. 2003سـّلمة، أحمد ) .13

(. تصـور مقتـرح لتحسـين الكـفاءة الـخارجية لكلـيات العـلوم التـربوية في الجامـعات األردنية،  2019أحمد محمد )السليحات، وعد أحمد، وبطـاح،   .14

 . 758  -731(، 1ملحق  1)46مـجلة دراسـات العـلوم التربـوية،  

  .، الريـاض: دار الخـريجي للنشـر والتـوزيعالسـعوديةنظـام التـعليم فـي املمـلكة العـربية (. هـ1429هللا وآخـرون ) السنبل، عبـدالعـزيز عبـد .15

16. ( غسان  واملقاييس.  2019الشاطر،  واملواصفات  التطبيق  العربية:  باللغة  الناطقين  لغير  اللغوية  الكفاءة  قياس  اختبارات  اللسانيات(.   : مجلة 

25(1) :41-75 . 

إبراهيم ) .17 الدوليـة  2016شحادة، فواذ حسن  الدراسـات  نتـائج  الرياضيـات والعـلوم وفـق  السعـودية في  العـربية  املمـلكة   (. مسـتوى تحصـيل طلـبة 

TIMSS األسبـاب    مقـارنة واملشـرفين:  املعـلمين  نظـر  وجـهة  من  األخـرى  والعـّلج    –بالـدول  التـطوير،    –الحلـول  التربيـةأساليـب  جـامعة   : مجـلة 

 .370 -326 :(1)169األزهـر،

إمـامة محـمد ) .18 للطـّلب وفـق  2020الشنقيطي،  القــرائية  املقـدرة  املثـلى لرفـع  باملمـارسات  العـربية  اللـغة  برنامـج تدريـبي في توعـية معلـمات  (. فـاعلية 

 . 977 -940 : 2املجـلة الـتربوية، واتجـاهاتهن نحـوه،    pirlsبيرلزمعـايير االختبار الـدولي للتـقدم في القـراءة 

19. ( نـوف  العـنزي،  شيخـة؛  الحـربي،  أمـاني؛  الزبيـدي،  الهنـوف؛  القحـطاني،  ألغـاريد؛  املرحـلة 2018الشهري،  في  التعليـم  مخـرجات  مـّلئمة  واقـع   .)

 . 270  -223 :(6)34املجـلة العلـمية كلـية الـتربية، الثـانوية، 

ديـما سمـيح عبـد هللا؛ وصالح أحمد عبابنة )الشـواب .20 األردنـية،  2020كة،  الجـامعة  األثار والسيـاحة فـي  لكـلية  الخـارجية  الكـفاءة  مـجلة دراسـات  (. 

 . 404-389 :(1)47عمـادة الـبحث العـلمي،  -العـلوم الـتربوية، الـجامعة األردنـية

21. ( إيمان محمد  تحصي2019الصرايرة،  تدني  أسباب  املزار (.  للواء  والتعليم  التربية  في مديرية  الرياضيات  مادة  في  األولى  الثّلثة  الصفوف  طلبة  ل 

 . 175 -156 : 28 :مجلة كلية التربيةالجنوبي من وجهة نظر املعلمات، 

 ، عـمان: دار جـرير.ضـعف التـحصيل الدراسـي، أسبـابه وعـّلجه(.  2008عابد، رسـمي ) .22

 . عمـان: دار املسـيرة للنـشر والتـوزيع.التـخطيط التـربوي املـعاصر النظـرية والتطـبيق(. 2015عبابنه، صـالح أحمـد ) .23

24. ( إياد  الجواد،  العربية 2016عبد  اللغة  طالبات  لدى  الكريم  القرآن  مفردات  بعض  لغريب  اللغوية  الفهم  كفاءة  لتنمية  لغوي  تدريبي  برنامج   .)

 . 63-48 :(3)24 :للدراسات التربوية والنفسية مجلة الجامعة اإلسّلميةبجامعة األقص ى. 

(. رؤيـة مستـقبلية لتطـوير نظـام التعـليم االبتـدائي فـي املـملكة العـربية السعـودية فـي ضـوء الخبـرة االستـرالية، 2014عبـد العـال، أحمـد عبـد النـبي ) .25

 . 232-157  :35 :املـجلة التـربوية

املـجلة العـربية لضمـان  (. الكفـاءة الـداخلية للسنـة التحضـيرية بجـامعة حائـل فـي املمـلكة العـربية السعـودية، 2010عبد العـال، عنـتر محـمد أحمـد ) .26

 . 73-46 :5: جـودة التعـليم الجـامعي

 ، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه(. 2011عبيدات، ذوقان ) .27

)العتيبي،   .28 الريـاضيات والعـلوم 2017خـالد عبد هللا وآخـرون  الريـاضيات وفـق مشـروع تطـوير  االبتـدائية فـي مادة  املـرحلة  (. نوعيـة تحصـيل طلـبة 

 . 108 -89 (:65) :مجلـة رسـالة التـربية وعلـم النـفسالطبـيعية فـي التعـليم العـام باملمـلكة العـربية السـعودية، 

)أبو   .29 إبراهيم  وأبو حمادة،  أشرف،  في 2019عطايا،  التحصيل  لتنمية  الدماغ  جانبي  إلى  املستند  التعلم  نظرية  قائم على  برنامج مقترح  فاعلية   .)

 .297-275 :(3)27 :مجلة الجامعة اإلسّلمية للدراسات التربوية والنفسيةالرياضيات واالتجاه نحوها. 

 ، الريـاض: مكـتبة الرشـد. ة التـعليم ونظـامه في املـملكة العربية السـعوديةسياسـ(. 2005العقيل، عـبد هللا عقـيل ) .30
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Abstract: The study aimed to identify the level of external competence of female students graduating from the 
primary stage by identifying the level of mathematics skill and my beautiful language they have in the middle schools 
affiliated with the Education Office north of Madinah. The study adopted the analytical descriptive curriculum. The 
study community consisted of middle school teachers specializing in (My Beautiful Language, Mathematics) in the 
schools affiliated to the Education Office north of Medina, which numbered 299 female teachers. The sample of the 
study to which the questionnaire was applied consisted of 266 teachers. The study found that the skills level of 
primary school graduates in (my beautiful language, mathematics) from the point of view of the study sample was 
high. The study also found that there were no statistically significant differences between the averages of the study 
population's estimates of the external efficiency of primary education in the schools affiliated to the North Madinah 
Education Office due to the variable (experience- academic qualification). In light of the results, the researcher 
recommended the importance of reviewing the study plans and working to increase the number of classes for the 
language of beauty and mathematics. She also recommended using the results of the educational loss tests for the 
subject of my beautiful language and mathematics in schools to create a spirit of competitiveness among them and to 
establish a comprehensive data base to monitor the academic progress of students in the different educational stages 
and to work on developing indicators to measure the outputs of public education and reviewing them annually   .

Calculating a GPA for passing grades (4, 5, and 6) is important in order to create a sense of responsibility among the 
family, the student and the school, the keenness to increase the enrollment rate in kindergarten because of its 
positive effects on the general education stage, and to set standards and indicators to measure the outputs of general 
education and review them annually. 

Keywords: external competence; primary education; schools; Medina. 
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 : املقدمة .1

 ُيهدد التعليم بأزمة هائلة، ربما كانت هي األخطر خالل العقدين السابقين، إذ أن جائحة  
ً
ا جلال

ً
، وما نتج  (COVID-19)   كورونا  شهد العالم حدث

التعليم وغيره من القطاعات أمام تحِد حقيقي، وقد حالت هذه الظروف وا  ألحداث عنها من إغالق للمؤسسات التربوية كاملدارس والجامعات، وضعت 

الط املكاني، )عبد   يناملعلمو   لبة الطارئة دون تواجد  الجسدي والتباعد  التباعد االجتماعي، والتباعد  املعتادة )قاعة دراسية(، وتم فرض  التعلم  بيئة  في 

ذلك،(؛  2021القادر،   أجل  وصحته  من  اإلنسان  حياة  على   
ً
األزمة    ؛وحفاظا هذه  مواجهة   

ً
لزاما وصار  التعليمية،  العملية  وتوقفت  الدراسة،  علقت 

 ( 2020)محمود،  .ارها السلبية بأكبر قدر ممكنوتحدياتها والحد من آث

األمر   وهذا  ومستوياته، وامتد تأثيره إلى النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم؛ مراحلهفة آوبعد أن طال تأثير هذه الجائحة قطاع التعليم العام بك

مليار ونصف   (1.5)واسع، أعلنت اليونسكو أن إغالق املدارس والجامعات قد ألحق الضرر بأكثر من إلى إغالق املدارس والجامعات على نطاق  الذي أدى 

،  191)  متعلم في
ً
من الطالب امللتحقين باملدارس والجامعات على   (%91.3) من ، والذي يمثل ذروة األزمة، أي ما يقرب  2020أبريل    20وفًقا لتاريخ  ( بلدا

العالم  والتغلب عليهاومن هنا      .مستوى  األزمات  ومواجهة  التعليم  لتقديم  آلية  البحث عن  إلى  الحاجة ماسة  بُ   .كانت  التواصل عن  املالذ  فكان  عد هو 
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املدرسية؛  هدفت الدراسة التعرف على واقع األمن السيبراني وآليات تفعيله في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة من وجهة نظر القيادة  

توزيعها على عينة مكونة من   ( فقرة، موزعة على ثالثة مجاالت، تم  46ولتحقيق ذلك؛ تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وتصميم استبانة مكونة من )

واقع األمن السيبراني   ( من القيادة املدرسية )القادة والقائدات واملعلمين واملعلمات( بمدارس التعليم العام باملدينة املنورة، وقد توصلت  الدراسة إلى أن 418)

وبمتوسط حسابي ) بدرجة عالية،  املنورة جاء  املدينة  بمنطقة  العام  التعليم  األمن  72(، وبنسبة )3.62في مدارس  التي تواجه تفعيل  التحديات  وأن   ،)%

%(، كما أشارت نتائج  83(، وبنسبة مئوية )4.15السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة جاءت بدرجة مرتفعة أيًضا، وبمتوسط حسابي )

 بين متوسط استجابات أ 
ً
فراد عينة الدراسة في التحديات التي تواجه تفعيل األمن السيبراني في مدارس التعليم  الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

في مجال تكنولوجيا    العام بمنطقة املدينة املنورة باختالف متغير النوع، أو الوظيفة، أو املؤهل العلمي، أو عدد سنوات الخبرة، أو عدد الدورات التدريبية 

ليات املقترحة لزيادة فاعلية األمن السيبراني في مدارس التعليم العام من أهمها، نشر الوعي باألمن السيبراني  عدد من ال  املعلومات. كما توصلت الدراسة إلى 

راسة بضرورة  لدى القيادات واملعلمين، وتعزيز وعي الطالب بمخاطر الروابط الضارة، وتوفير دليل تفاعلي عن أخالقيات األمن السيبراني؛ وقد أوصت الد 

التسجيل واالشتراك ف استخ  الرسمي في  اإللكتروني  البريد  املهمة، وعدم استخدم  الدخول  املدارس استخدام كلمة مرور معقدة لحسابات  ي  دام منسوبي 

 مواقع التواصل االجتماعي أو التطبيقات اإللكترونية.  

 . األمن السيبراني   ؛ منصة مدرستي   ؛ التعليم عن بُعد   الكلمات املفتاحية: 
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التعليم   وتعذر  الجائحة  استمرار  ظل  في  لوجه(الوحيد  )وجًها  التكنولوجيا  التقليدي  وسائل  عبر  حياتهم  ويمارسون  منازلهم  في  الناس  يبقى  بحيث   ،

 (2020)فياللي،  .يتلقى املتعلمون دروسهم، ويقدم األساتذة دروسهم، وتستمر الحياة إلى حين تجاوز هذه األزمةواالتصاالت، ف

( الدهشان  ذكر  بُ 2020وقد  عن  التعليم  إلى  اللجوء  بضرورة  املتضررة  الدول  نصحت  اليونسكو  منظمة  أن  و (  ملساعدة عد،  وسائل  طرحت 

التي ترغب في   بُ املؤسسات، والدول  التعليم عن  التي يمكن من خالها إجراء االتصاالت مع العمل بنظام  للتطبيقات  عد؛ وذلك من خالل توفير نماذج 

التعل التي توفر خدمات  اللغة للطالب؛ واملواقع  للقراءة وتعلم  التي توفر مواد  أوت، والتطبيقات  بُ الطالب مثل تطبيق سكايب، وتطبيق هانج  عد  م عن 

العربي " املوقع  التطبيقات مثل  إذ تحولت  الحصول على فيديوهات تعليمية من خاللهما مثل يوتيوب،  التي يمكن للطالب  املواقع  إلى  إدراك" باإلضافة 

 في مجتمعات التعلم بتقديم املبادرات والحلول لقطاع الال
ً
 كبيرا

ً
 . تعليم ذكية إلى منصات تعليمية، وشهدت شركات التقنية، ومنصات التعليم رواجا

اإلطار اعتمدت بعض الدول على منصات تعليمية موجودة لديها بالفعل، وقامت بتطويرها الستيعاب أكبر قدر ممكن من الطالب، فيما    وفي هذا 

السعودية التي قامت بإطالق منصة مدرستي وانفقت عليها الكثير   املـملكـة العربيةقامت دول أخرى بإطالق منصات تعليمية جديدة، ومن هذه الدول  

واالستثمار الكبير في منصة مدرستي إال أنها تعرضت ملخاطر سيبرانية   السخي  اإلنفاقعد. وعلى الرغم من  تقديم تجربة ناجحة في التعليم عن بُ   من أجل

يحسنوا   ؛عدة  ولم  واملعلمين،  الطالب  من  كثير  على  جديدة  تجربة  هذه  أن  إلى  ذلك  يرجع  وقد  املخاطر،  هذه  بفعل  مرات  عدة  توقفها  إلى  أدى  مما 

    اإللكترونيإلى أن االعتماد على التعليم    استخدام ما لديهم من بيانات، باإلضافة
ً
 جدا

ً
ضية، وكان  املا  خالل السنواتفي مرحلة التعليم العام كان ضعيفا

 ( 2020)يوسف،  .ملعلمينة لدى قطاع كبير من الطالب وا اإللكترونيهناك بعض التخوف من التعامل مع األنظمة 

الصدد   مواقع    لوحظوفي هذا  يستخدم  البعض  بدون أن  وتهديدات  اإلنترنت  له من مخاطر  يتعرض  قد  ملا  أكدو .  املعرفة  )  قد   2014جليسون 

,Gleesonبأن ذلك  لل ه  ( على  األفراد  استخدام  ارتفع  تسريب  كلما  ينتج عنها  قد  التي  املعلومات  أنظمة  واختراق  لألذى،  تعرضهم  احتمالية  زادت  نترنت 

( على أن هذه املخاطر تكمن في الدخول غير املشروع على شبكات الحاسب ونظم املعلومات  2019أكد الصحفي )  كما     .بيانات املاليين من املستخدمين

  ؛ ات وإتالف البرامج، وتزوير املستندات ومهاجمة املراكز املالية والبنوك، وقد يكون على شكل إرهاب إلكتروني ينشر الشائعات واألكاذيب ونشر الفيروس

والقيم  واألخالق  ووحدته  والوطن  العقيدة  تهدد  التي  األفكار  بث  خالل  من  واملجتمعات  األفراد  واألفكار   ،ليفسد  واإلباحية  الرذيلة  نشر  إلى  إضافة 

 املنحرفة التي تستهدف املراهقين وتشوه ثقافتهم وأفكارهم. 

من الدول املتقدمة إلى تبني مبادرات هادفة   كثيرفقد اتجهت ال  ؛رتب على تلك املخاطر من خسائر مادية واقتصادية واجتماعيةتما قد ي  ومن أجل

(، ومن أجل تحقيق أقص ى استفادة من املنصات التعليمية 2020، وخاصة طلبة املدراس )املنتشري،  اإلنترنتمستخدمي  لتوفير األمن السيبراني لجميع  

اني حديث  في قطاع التعليم العام، ولتقليص الهدر الحاصل فيها جراء استخدامها بطريقة غير آمنة، وفي ضوء املخاطر والتهديدات أصبح األمن السيبر 

ساسًيا من أي سياسات أمنية أو اقتصادية أو سياسية أخرى، إذ أصبح صناع القرار في مختلف الدول يضعون مسائل أ صبح جزًءا  العالم بأسره، بل وأ 

)الصحفي،   في سياستهم  كأولوية  السيبراني  الو (؛  2019األمن  لبحث  الدراسة  جاءت هذه  مدارس قد  في  السيبراني  األمن  فاعلية  لزيادة  املقترحة  ليات 

 ام بمنطقة املدينة املنورة. التعليم الع

   :األمن السيبراني

السابقين؛   العقدين  خالل  املعلومات  تكنولوجيا  على  طرأ  الذي  الهائل  التطور  د 
ّ
من  ول أشمل  وهو مصطلح  السيبراني،  الفضاء  اليوم  يسمى  ما 

 لجميع الناس للوصول إلى املعلومات التي يريدونها في جميع املجاالت من وإلى أي مكان في العالم، وتشير القو 
ً
اعد واألنظمة التي اإلنترنت، حيث وفر فرصا

ج في  السيبرانية  للجرائم  خاليا  هناك  أن  إلى  السيبراني  الفضاء  صعوبة تحكم  وتزداد  مستمر،  تزايد  في  السيبرانية  الجريمة  وقضايا  العالم  أنحاء  ميع 

( الخاصة بصناعة الشبكات العاملية، مثل: اإلنترنت أصبحت املنظمات معتمدة IT(، ومع تطورت تكنولوجيا املعلومات )2019مالحقة مرتكبيها )حيمد،  

ال الخاصة بهم وأجهزة  الكمبيوتر  التنظيمية مثل: أجهزة على سالمة وأمن شبكات  الحوسبة  بهم. ومع ذلك أصبحت أجهزة  الخاصة  التنظيمية  حوسبة 

ا بشكل متزايد للهجمات اإللكترونية
ً
 ( Alexander, 2017) .الكمبيوتر املكتبية، واملحمولة، والهواتف الذكية، أهداف

و  املعدات  لحماية  الحاسوب  على  تعتمد  التي  اللية  إلى  السيبراني  األمن  به  ويشير  املصرح  وغير  القانوني  غير  الوصول  من  والخدمات  املعلومات 

بيد أن ذلك ال يعني حصر مرتكبي جرائم اإلنترنت في طبقة أو فئة  ،الجرائم السيبرانية بواسطة استخدام الحاسوب واإلنترنت. وترتكب (2017)مانيطه، 

م أم  واألغنياء،  الفقراء  من  واملثقفين،  املتعلمين  من  سواًء  األحداث  أو  البالغين،  من  يكونون  قد  الجريمة  فمرتكبو  معين،  جنس  أو  الرجال  معينة  ن 

 (2014ي، نفاد)الر  .والنساء

تعريفو  السيبراني    يمكن  االتصـاالت    Cybersecurityاألمن  بتقنيـات  املرتبطة  واملاليـة  البشرية،  املـوارد  حمايـة  يؤمن  الـذي  "النشـاط  بأنه: 

إل الوضـع  إعادة  يتيح  كما  والتهديدات،  املخاطر  تحقق  في حال  تترتب  التي  واألضـرار،  الخسـائر  الحـد من  إمكـانات  ويضـمن  كـان عليه  واملعلومـات،  ما  ى 

ه أمن الفضاء اإللكتروني،  2012ث ال تتوقف عجلة اإلنتاج، وبحيث ال تتحول األضرار إلى خسـائر دائمة" )جبور، بأسرع وقت ممكـن بحي (.  كما يعرف بأنَّ

ال باألمن  املتعلق  السيبراني  فضائها  وحماية  الدفاع  في  الدولة  وحق  سيادة  عن  املعبرة  اإللكترونية  االفتراضية  البيئة  أمن  واألهدأو  واملصالح  اف قومي 

يعبر عن  وبالتالي    (.2020)الجمل،  الحيوية   للحفاظ على  قد  به  املصرح  الوصول غير  الشبكة من  أو  الكمبيوتر  لحماية  املتخذة  وسالمة   أمنالتدابير 

يتضمن التدخالت الفنية التي تحمي البيانات ومعلومات الهوية واألجهزة من الوصول غير املصرح به قد  كما    باألمن السيبراني، املعلومات املخزنة داخلها
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اإللكتروني،    الفضاء  أمن األصول في  بما في ذلك  الضرر  إلىيمكن    وبالتاليأو  السيبراني    النظر  لموارد والعمليات والهياكل  لأنه تنظيم وجمع  على  األمن 

القانون مع حقوق املستخدمة لحماية أصول محدد تتوافق بحكم  التي ال  اإللكتروني من األحداث  الفضاء  التي تدعم  السيبراني واألنظمة  الفضاء  ة في 

  .امللكية الفعلية

جميع األفراد، حيث يتعين على كل مستخدم اتخاذ قرارات مستنيرة حول كيفية وصولهم إلى بياناتهم الخاصة    علىمسؤولية األمن السيبراني  تقع  و 

داخل وتخ العمل  ثقافة  هناك  تكون  عندما  وجه  أفضل  على  ذلك  تحقيق  يمكن  الكمبيوتر.  أنظمة وشبكات  مع  التفاعل  عند  يتصرفون  وكيف  زينها، 

  من للموظفينمؤسستهم التي تدعم األمن السيبراني بشكل أفضل. هذا يعني أن املؤسسة هي الهيئة الحاكمة والتنفيذية بحاجة إلى توفير القيادة التي تض

الضارة  السيبرانية  والهجمات  العرضية  املعلومات  أمن  انتهاكات  عواقب  من  املصلحة  وأصحاب  واملؤسسة  أنفسهم  حماية  والباحثين   . والطالب 

(Chapman, 2019 ) 

 :تهديدات األمن السيبراني

املتعلقة  لقد تزايدت الجرائم املرتكبة بواسطة تقنيات املعلومات واالتصال، السيما عن طريق اإلنترنت، وجسامة الخسائر املادية والبشرية، وتلك 

ة حديثة  (. وقد كشفت دراس2019باستقرار الدول وأمن الشعوب التي تتسبب فيها، خاصة بعدما شهد اإلقبال على استخدام هذه التقنيات )الراظمي،  

 في عام    ( 6)في مجال تكنولوجيا املعلومات أن الجرائم السيبرانية ستكلف العالم ما يقارب من  
ً
م، وهذا ضعف املبلغ في عام 2021تريليونات دوالر سنويا

أو2015 البيانات  سرقة  ومنها  السيبرانية،  الجرائم  ُتخلفها  التي  الكثيرة  والثار  األضرار  من  نابعة  التكاليف  فهذه  وفقد    م،  األموال؛  وسرقة  تخريبها 

 (2019)فوزي،  .اإلنتاجية؛ وسرقة امللكية الفكرية؛ واالختالس واالحتيال؛ واالختالالت التجارية؛ واختراق األنظمة، واإلضرار بالسمعة

املعلوماتية   الشبكة  تقوض من قدرات وظائف  التي  السيبرانية  الهجمات  في  يتمثل  اإلطار  في هذا  األمني  نقاط  والتهديد  أحد  استغالل  من خالل 

جيا من خالل الضعف ما يمنح املهاجم القدرة على التالعب بالنظام، وهي عملية االستغالل املتعمد ألنظمة الكمبيوتر والشبكات املعتمدة على التكنولو 

 البرمجيات الضارة، ويمكن حصر أهم هذه التهديدات في التي:  

ت:  األنشطة غير املصرح بها • التشغيل )مالك،  التي  إعاقة نظام  أو  أو تعديل  إلى نظام ،  (2016ستهدف مسح  املشروع  الدخول غير  وتشمل جرائم 

تتضمن األفعال الجرمية التي تتعلق بمعالجة البيانات ذات الطابع   ها، وقدإعاقة عملو معلوماتي أو املكوث فيه، مع التعرض للبيانات املعلوماتية  

 . ترخيص مسبق يتيح القيام باملعالجة، وإنشاء معلومات ذات طابع شخص ي ألشخاص ال يحق لهم االطالع عليهاالشخص ي دون حيازة تصريح، أو  

 (2014)الردفاني، 

 ( 2019)بونيف،  .وتتمثل في التخمين والخداع والبرمجيات الخبيثة والنفاذ مللف تخزين كلمات املرور والتحكم باألجهزة  البرمجيات الخبيثة: •

االخترا • مرتبطة  قمحاوالت  التحتية  الُبنى  كانت  فكلما  وصرافة،  وأغذية  اتصاالت  شبكات  من  للنظام  التحتية  البنية  الهجمات  هذه  وتستهدف   :

ل األساس ي  املشغل  لكونها  الكهرباء  على  الرقابة  تشديد  املنظمات  وتحاول  النظام،  على  أقوى  الهجمات  هذه  تأثير  كان  باإلنترنت  كبير  كل بشكل 

 ( 2020، واملشاقبة )السرحان .كون هناك خطط منظمة لحماية البنى التحتية من أي هجوماألنظمة، ويجب أن ي

 متعددة؛ منها: إيهام الضحية )املجني عليه( بوجود مشروع كاذب، وقد يتخذ اسم أو صفة  االحتيال اإللكتروني •
ً

: يتخذ االحتيال اإللكتروني أشكاال

تواصل مع الضحية من خالل اتصال الجاني بالضحية عن طريق الشبكة؛ أو قد يتعامل الجاني  كاذبة؛ تمكنه من االستيالء على الضحية؛ فيتم ال

 (2020)املنتشري،  .مباشرة مع بيانات الحاسب، فيستعمل البيانات الكاذبة التي تساعده في الخداع واالحتيال عليه

النظام حيث أن آلية  يستغل هذا النوع من الهجمات أوجه القصور في  انتحال اسم املجال:    • بروتوكوالت االستقبال واإلرسال ملحاولة التسلل إلى 

إلى    عمل معظم البروتوكوالت تعد من املعلومات العامة التي يسهل على الجميع معرفتها، فتشمل الهجمات إعادة توجيه الرسائل، أو منع إرسالها

 ( 2020، واملشاقبة )السرحان .طرف معين

والتعديل:   • بيانات   تتضمنالدخول  أي  أو  ا،  معلوماتيًّ  
ً
برنامجا أو   

ً
جهازا االستخدام  بغرض  حاز  أو  وزع  أو  أنتج  أو  قدم  من  كل  الجرائم  هذه 

 (2014)الردفاني،  .معلوماتية معــدة، أو كلمات سر أو أكواد دخول؛ وذلك بغرض اقتراف الجرائم السيبرانية

إلكترو هجمات مستهدفة:   • أو جهاز  باختراق شبكة  القيام  كبيرة من  هو  درجة  تكون على  ما  والتي عادة  فيه،  املخّزنة  املعلومات  ني؛ بهدف سرقة 

الطرف  األهمية؛ سواًء أكانت معلومات عسكرية؛ أم اقتصادية؛ أم صناعية؛ أم تجارية، أم غيرها، وهو ما يترتب عليه آثار إستراتيجية فادحة في  

 ( 2019)العيس ى،  .املستهدف

 ( 2019)فوزي،  .لجرائم انتشاًرا هي جرائم الدخول غير املشروع إلى البريد اإللكتروني لآلخرين، وإنشاء مواقع للتشهيرأن أشهر ا تسريب البيانات:  •

إلى عملية  :  الهندسة االجتماعية • أو معلومات؛ كانت ستظل خاصة وآمنة، وال يمكن  تشير  بيانات  الحصول على  بالبشر وخداعهم بهدف  تالعب 

 ( 2019)الصحفي،  .اختراق النظامالوصول إليها بهدف 

اإللكتروني:   • واالبتزاز،  التنمر  والتهديد،  واإلزعاج،  واملضايقة  التحرش  ألغراض  االتصاالت  تكنولوجيا  استخدام  به  التنمر  وقدُيقصد  انتشر 

 ( 2020نتشري، )امل .اإللكتروني كأحد أشكال املخاطر السيبرانية بصورة كبيرة مع انتشار األجهزة اللوحية والهواتف الذكية 
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   :نيازيادة فاعلية األمن السيبر 

الضرورية العناصر  من  جملة  هناك  واملعلومات،  البيانات  حماية  ا   لضمان  فاعلية  السيبراني  لزيادة  السرية في:    ( 2020)  الصانعحصرها  ألمن 

املعلومات ال تكشف وال يطلع عليها من قبل أشخاص غير مخولين بذلك  :واألمن أن  التأكد من  املحتوى:  ؛ و أي  بالتكاملية وسالمة  أن  وذلك  التأكد من 

مل الداخلي، التعامحتوى املعلومات صحيح، ولم يتم تعديله أو تدميره أو تغييره أو العبث به في أي مرحلة من مراحل املعالجة أو التبادل سواًء في مرحلة 

 ية عمل النظام املعلوماتي واستمرار   يةالتأكد من استمرار أي باستمرارية توفر املعلومات أو الخدمة:  ؛ و أو املعلومات، أو عن طريق التدخل غير املشروع

 القدرة على التفاعل مع املعلومات، وأن املستخدم لن يتعرض ملنع الدخول إلى النظام. 

السيبراني،   لألمن  الوطنية  )الهيئة  يلي  ما  منها  الشأن  بهذا  التوصيات  العديد من  السيبراني  لألمن  الوطنية  الهيئة  الصدد قدمت    (:2021في هذا 

العمل إلى مقر  للحضور  الحاجة  دون  ُبعد  أعمالهم عن  أداء  واملوظفين من  العاملين  لتمكين  السيبراني  الصمود  اإلطار  تعزيز  وفي هذا  طلِ ، 
ُ
قائمة أ قت 

بعد،   للعمل عن  السيبراني  األمن  السيبرانيتضمنت:  بضوابط  باألمن  و التوعية  والصالحيات؛  الدخول  و إدارة هويات  وأجهزة معالجة ؛  األنظمة  حماية 

 من البرامج  قدمت  كما    مراقبة األمن السيبراني، وإدارة الحوادث.؛ و التشفير؛ و إدارة أمن الشبكات؛ و املعلومات
ً
قد تساهم التي    رات الوطنيةواملبادعددا

 مثل:  في رفع مستوى وفاعلية األمن السيبراني

طلِ  •
ُ
الوعي باألمن السيبراني، وتجنب املخاطر السيبرانية، وتقليل آثارها أ ق املركز املركز الوطني اإلرشادي لألمن السيبراني: من أجل رفع مستوى 

 بيهات بآخر وأخطر الثغرات. الوطني اإلرشادي لألمن السيبراني؛ ليعمل على إصدار التن 

طِلق االتحاد السعودي لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز: من أجل قدرات محلية احترافية في األمن السيبراني، وتطوير البرمجيات والدرونز   •
ُ
أ

األوملبية السعودية؛ للعمل على تق ديم أنشطة وبرامج تسهم في زيادة االتحاد السعودي لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز تحت مظلة اللجنة 

 وعي املجتمع باألمن السيبراني والبرمجة والدرونز ودعم، وتشجيع الشباب لالحتراف في هذا املجال. 

"هدف"؛ لرفع األكاديمية الوطنية لألمن السيبراني: مبادرة أطلقتها وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد البشرية   •

مستوى القدرات الرقمية الوطنية في مختلف مجاالت التقنية الحديثة ملواكبة متطلبات التحول الرقمي، وتشمل عّدة مسارات )تحليل بيانات  

 الذكاء االصطناعي، الحوسبة السحابية، تطوير الويب والتطبيقات، تصميم وتطوير األلعاب، البرامج التنفيذية(. 

طلِ  •
ُ
أ حصين:  االنتحال مبادرة  من  اإللكتروني  البريد  بحماية  عنى 

ُ
وت الوطني،  املستوى  على  السيبراني  األمن  تعزيز  أجل  من  حصين  مبادرة  قت 

النطاق،   إنشاء سجالت أسماء  الجهات من: معرفة مستوى تطبيق مبادرة حصين للجهة،  واالستخدام غير املصرح به، فهي تعمل على تمكين 

 . توعية الجهات الوطنية بأهمية تفعيل توثيق أسماء للنطاقات، وطرق تنفيذها استطالع لسجالت أسماء النطاق،

السيبرانيكما   لألمن  الوطنية  الهيئة  اململكة  قامت  جائحة كورونا    على مستوى  ملواجهة  االستعداد  حالة  بعد خالل  للعمل عن  بتقديم ضوابط 

(COVID-19 ):تمثلت في   

ذلك   • ويتم  السيبراني،  باألمن  باإلنترنتالتوعية  التصفح واالتصال  األمن مع  التعامل  و من خالل  اإللكتروني ،  البريد  األمن مع خدمات  التعامل 

 . وغيرها ووسائل التواصل االجتماعي

املراجعة الدورية لهويات  ، و تطبيق التحقق من الهوية متعدد العناصر لعمليات الدخول عن ُبعد، من خالل  إدارة هويات الدخول والصالحيات •

 ، وغيرها. ول والصالحيات املستخدمة للعمل عن ُبعدالدخ

املعلومات • معالجة  وأجهزة  األنظمة  ُبعد ، من خالل  حماية  للعمل عن  املستخدمة  بالجهة  الخاصة  واألنظمة  التقنية  األصول  ،  تحديد وحصر 

دوري و  بشكٍل  ُبعد  عن  للدخول  املستخدمة  واألنظمة  التقنية  لألصول  األمنية  الحزم  و تحديث  واألنشطة الحم،  والبرامج  الفيروسات  من  اية 

الحماية  وآليات  تقنيات  باستخدام  ُبعد  الدخول عن  في عمليات  املستخدمة  والخوادم  املستخدمين  أجهزة  الضارة على  والبرمجيات  املشبوهة 

 الحديثة واملتقدمة، وإدارتها بشكل آمن. 

   : األمن السيبراني في وزارة التعليم

هو   السيبراني  سوء  األمن  من  تنشأ  التي  املخاطر  من  للتقليل  املختلفة  وأنظمته  وتطبيقاته،  للنترنت  الواسع  االستخدام  ملتابعة  األمثل  الحل 

فراد، االستخدام؛ حيث توجد محتويات غير مشروعة وغير مرغوب بها ذات تأثير سلبي على أخالقيات وقيم املجتمع وتؤدي إلى تغييرات في شخصية األ 

لسلوكيات منحرفة؛ وبالتالي كثرة الجرائم من خالل التقليد، أو ممارسة ألعاب معينة تشجع على ذلك؛ ولهذا فال بد من بناء مجتمع   وميل البعض منهم 

الالمسوؤلية وال للتصرفات  القانونية  للعواقب  إدراكه  السالمة مع   لقواعد 
ً
التعامل معها وثقا املخاطر ليستطيع  تي تعرض واعي مسؤول ومدرك؛ لهذه 

 ( 2020)الصانع،  .خرين للخطر، أو للسرقاتال 

االحتف بضرورة  والطالب  األمور  وأولياء  املعلمين  من  منسوبيها  بتوعية  التعليم   وزارة  قامت  السيبراني؛  األمن  بمخاطر  التوعية  سبيل  اظ وفي 

رسا بإرسال  التعليم  وزارة  تقوم  السيبراني  األمن  وباالشتراك مع هيئة  كان،  إعطائها ألي شخص  أو  املعلومات  إفشاء هذه  نصية ئل  بمعلوماتهم، وعدم 

لألم والوطنية  الهيئة  التعليم  وزارة  وقعت  ذلك  سبيل  وفي  مدرستي،  بمنصة  املتعلقة  البيانات  من  نعرفه  ال  شخص  أي  تمكين  من  الحظر  ن مفادها 
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بما   السيبراني؛  األمن  مجال  في  والتوعية  والتدريب،  العلمي،  والبحث  التعليم،  في مجاالت  املشترك  التعاون  لتعزيز  اتفاقية؛  تأهيل السيبراني  في  يسهم 

 (.2020)وزارة التعليم،  .الكوادر الوطنية، وبناء القدرات في مجال األمن السيبراني

امل السيبراني،  الوطنية لألمن  الهيئة، ومستهدفات اإلستراتيجية  أهداف  التعليم لتحقيق  التعاون اإلستراتيجي مع وزارة  أهمية هذا  تمثلة في  وترجع 

ة في األمن السيبراني؛ لسد االحتياج الوطني في هذا املجال، وكذلك دعم وتشجيع البحث العلمي؛ ليكون نواة لقدرات تأهيل الكوادر الوطنية املتخصص

ة في هذا املجال، وطنية تلبي االحتياج املتزايد ملنتجات وخدمات وحلول األمن السيبراني؛ وذلك لتعزيز األمن السيبراني للمملكة، واستثمار الفرص املتاح

السيبراني،  وتتضمن م األمن  في مجال  القدرات  وبناء  والتدريب،  العالي  التعليم  برامج  في  املشترك  التعاون  دعم  االتفاقية،  في هذه  التعاون  ورفع جاالت 

ضافة إلى رفع جودة مخرجات برامج التعليم العالي في األمن السيبراني وزيادة عدد الخريجين منها، كذلك دعم وتشجيع البحث العلمي في هذا املجال، باإل 

نفذتا ع السيبراني  لألمن  الوطنية  والهيئة  التعليم  وزارة  أن  ُيذكر  والعالي،  العام  بقطاعيه  التعليم  في  السيبراني  باألمن  الوعي  املبادرات مستوى   من 
ً
ددا

العالي للتعليم  السعودي  و"اإلطار  السيبراني"،  األمن  في  "االبتعاث  كمبادرة  املاضية،  الفترة  التدريب   املشتركة خالل  برامج   
ً
وأيضا السيبراني"،  األمن  في 

 (2020)وزارة التعليم،  .املوجهة لخريجي الجامعات السعودية

بالتعاون  السيبراني،  لألمن  اإلرشادي  الوطني  باملركز  ممثلة  السيبراني  لألمن  الوطنية  الهيئة  أطلقت  بعنوان   وقد  حملة  التعليم  وزارة  مع 

جه إطار  في  وذلك  إصدار )#بأمان_نتعلم(؛  طريق  عن  آثارها  وتقليل  السيبرانية،  املخاطر  لتجنب  السيبراني؛  باألمن  واملعرفة  الوعي  رفع  في  املركز  ود 

إلى رفع    خالل السنوات القليلة املاضية  دراس ي  عامكل    مع بداية  تتزامنالحملة التي  هذه  وتهدف  .  التنبيهات بآخر وأخطر الثغرات واملنشورات التوعوية

حيث نشر املركز  الوعي باألمن السيبراني، وتقليل املخاطر التي قد يتعرض لها الطالب أثناء ممارسة مهامه التعليمية اليومية باستخدام شبكة اإلنترنت،  

املنزل ضد االختراقات. الذي يساهم في تحصين شبكة  ُبعد  للتعليم عن   من اإلرشادات   الدليل اإلرشادي 
ً
»تويتر« عددا املركز على حسابه في  كما نشر 

الراهنة التوعوية في التواصل االجتماعي والتصيد اإللكتروني الذي قد يتعرض له الطالب عن طريق وسائل التواصل االجتماعي، والتي تستغل الظروف  

األمنية   املمارسات  املركز  نشر  فقد  ذلك،  إلى  إضافة  للمستخدمين،  وكذلك للوصول  الجامعيين،  الطالب  املدارس،  طالب  تستهدف  التي  الصحيحة 

 املعلمين وأعضاء هيئة التدريس واملدربين.

رفع مستوى يذكر أن املركز الوطني اإلرشادي لألمن السيبراني يعمل على تعزيز جهود املـملكـة  في رفع مستوى الوعي باألمن السيبراني، ويهدف إلى  

السيبراني   باألمن  لحماية  الوعي  التنبيهات  األمنية ومشاركة  للثغرات  الدورية  التحذيرات  ونشر  الوطنية،  والجهات  الخاص  والقطاع  املجتمع  أفراد  لدى 

 
ً
   األفراد واملنشآت والحفاظ على األمن السيبراني الوطني، كما يعمل على بناء أوجه التعاون والشراكات محليا

ً
، والتعرف على أفضل املمارسات في  ودوليا

الثغر مجا مع  للتعامل  املمارسات  أفضل  نشر  إلى  إضافة  املستويات،  مختلف  تخاطب  التي  التثقيفية  البرامج  لتفعيل  السيبراني  باألمن  التوعية  ات  ل 

لها الطالب تقليل املخاطر التي قد يتعرض  ، و رفع الوعي باألمن السيبراني    (:2021الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،  )حسب    األمنية، ومن أهداف الحملة

باإلنترنت اليومية  التعليمية  املنزل ضد االختراقات، و أثناء ممارسة مهامه  الواجب مراعاتها؛ لتحصين ، و تحصين شبكة  الوقائية  أبرز اإلجراءات  إيضاح 

 .الدروس االفتراضيةإرشادات في الخصوصية حول أساسيات تجهيز، وتخصيص مكان في املنزل لتلقي ، و الحاسب اللي واألجهزة الذكية

ع بياناتهم وامتداد لدور وزارة التعليم في تنمية الوعي باألمن السيبراني قامت بتوعية منسوبّي التعليم عن طريق تقديم إرشادات لهم في التعامل م 

الرسائل النصية والتوجيهات املتعلقة بمنصة مدرستي وضرورة أن تكون هذه البيانات خاصة بهم فقط، وعدم تميكن أي شخص منها؛ وذلك من خالل  

إذ ،  للمحتوى وطرق مشاركته واستخدامه  املباشرة، كل ذلك في سبيل رفع الوعي بأهمية األمن السيبراني ومحو األمية الرقمية من خالل التصفح األمن 

م وبياناتهم وأجهزتهم. يمكن العثور على أساس عتمد الوعي باألمن السيبراني على معرفة األفراد بالطرق األساسية التي يمكنهم من خاللها حماية أنفسهي

السيبراني كجزء    هذا الوعي في تطوير املهارات األساسية للتكنولوجيا ومحو األمية الرقمية، حيث يتم تضمين املهارات والكفاءات املتعلقة بالوعي باألمن

 ( Bhatnagar,2020) .كعناصر للتعلم مدى الحياة من الدورات التدريبية في املعرفة الرقمية أو الحاسوبية أو املعلوماتية، أو 

كلمات  تطبيق املهارات املتعلقة بالوعي باألمن السيبراني بشكل أكبر، مع التركيز على الكفاءات مثل: اإلدارة الجيدة لكلمات املرور باستخدامتم كما 

ملصادقة الثنائية، والتعرف على محاوالت التصيد االحتيالي، واكتشاف مرور آمنة مختلفة، وتخزين كلمات املرور بأمان باستخدام مدير كلمات املرور، وا 

وعلى هذا أبدت وزارة التعليم االهتمام باألمن السيبراني للمدرسة   (.Frydenberg, 2020رسائل البريد اإللكتروني الضارة، واستخدام املصدر املفتوح )

الدور الذي ُيمكن أن تؤديه ف األمن السيبراني؛ ويشير "كريتزنجلر وآخرون" )والعاملين بها باإلضافة إلى  (  Kritizingler et. al, 2017ي التوعية في مجال 

 بعض تلك ألدوار على النحو التي:  ( إلى2020، وحريري  املذكور في )املنتشري 

املخاطر   • من  والتحذير  السيبراني؛  باألمن  للتوعية  عام  بشكٍل  املدارس  مستوى  على  خطط  الطلبة  وضع  يشمل  بما  السيبرانية؛  واالنتهاكات 

 واملعلمين. 

تلك   • السيبراني، ويجب تعميم  األمن  بما يشمل  الرقمية؛  التكنولوجيا  للتعامل مع  بالنسبة  املدارس لسياسات واضحة  التأكد من تطبيق جميع 

 ة التعليم. السياسات على جميع املدارس، واإلشراف على تطبيقها من قبل بعض الجهات املختصة في وزار 

املخاطر واالنتهاكات السيبرانية، وأن تتضمن تلك الخطة الجهات واملؤسسات التي   • أن يكون لدى وزارة التعليم خطة عمل واضحة للتعامل مع 

 ُيمكن التواصل معها ملواجهة تلك املخاطر واالنتهاكات.
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ا  • باألمن  الوعي  التالية:  املجاالت  املعلمين في  اتباعها في حال عقد دورات تدريبية لجميع  للمعلمين  ُيمكن  التي  املعلمين، اإلجراءات  لسيبراني لدى 

 وقوعهم ضحية للمخاطر واالنتهاكات السيبرانية. 

باألمن   • التوعية  خطط  وضع  في  املدني  املجتمع  ومؤسسات  االقتصادية  املؤسسات  أو  كالجامعات،  األكاديمية  املؤسسات  بعض  مع  التعاون 

 والدعم الالزم للتدريب ونشر الوعي باألمن السيبراني.السيبراني، وتوفير املصادر 

 إشراك الباء في خطط وبرامج عمل املدرسة ذات الصلة باألمن السيبراني. •

أيام مفتوحة مخصصة لألمن  • السيبراني على نطاق واسع؛ وذلك من خالل عقد ورشات عمل ندوات  األمن  العناية بموضوع  العمل على نشر 

 ت، أو توزيع كتيبات، أو نشرات للتوعية، أو عبر مواقع التواصل االجتماعي. السيبراني«، وضع ملصقا

 إدراج موضوع األمن السيبراني ضمن أدلة املعلمين.  •

 ية. إدراج الوعي باألمن السيبراني ضمن املهارات الحياتية الالزمة للطلبة، ومناقشته ضمن القضايا املثارة أثناء التدريس واألنشطة املدرس •

   :مشكلة الدراسة . 1.1

،  فبادرت بإنشاء منصة (COVID-19)  كورونا  جائحة  عد في مرحلة التعليم العام، عقب انتشارالعربية السعودية إلى التعليم عن بُ   املـملكـةاتجهت  

ة التي تدعم عمليات التعليم اإللكترونيمن األدوات التعليمية    كثير، حيث  يضم الالتقليدي )وجًها لوجه("مدرستي"، كنظام إلكتروني بديل عن التعليم  

ات لتتواءم مع والتعلم، وتسهم في تحقيق األهداف التعليمية للمناهج واملقررات الدراسية، كما تدعم اكتساب املهارات والقيم واملعارف للطالب والطالب

الستخدام املنصات التعليمية، والدخول على مواقع  ؛على اختالفهاة اإللكترونياألجهزة املتطلبات الرقمية للحاضر واملستقبل الذي ازداد معه استخدام  

 املختلفة.   التعلم صادر موالبحث عن  اإلنترنت 

عكفت   بها  املنوطة  األهداف  املنصة  هذه  تحقق  أدواتها   املـملكـةولكي  مع  التعامل  لتسهيل  عليها؛  التعديالت  وإدخال  باستمرار،  تطويرها  على 

أهداف لتحقيق  و هاوتوظيفها؛  ذلك  -نفقتأ ،  سبيل  لكن    -في  ضخمة،  املنصات  ميزانية  هذه  استخدام  زال  لكون  وتحت   ا جديًد ما  البداية  طور   وفي 

التجاوزات  يبالتجر  اختراقها عدة مرات، كما رصدت بعض  السيبراني  ، فقد تم  الفضاء  التوسع في استخدام  إن  العام، حيث  للتعليم  املنتمين  من غير 

املباشرة  السيبرانية  للهجمات  املعرضة  املخاطر   ؛يزيد من حجم األصول  احتمالية  إلى تقليل  الرامية  الضوابط اإلضافية  املزيد من  اتخاذ  لذا يستوجب 

برزت على شكل روابط تطلب   ،ثيرها، وقد أصبح ما تم اإلشارة إليه في الونة األخيرة ظاهرة مجتمعيةالسيبرانية الناتجة عن ذلك، أو على األقل تقليل تأ

التعليم إلى من اشدة بيانات حسابات ميكروسوفت ومنصة مدرستي، وهذا مؤشر على أن الطالب قد يتعرضون ملخاطر األمن السيبراني، مما دعا وزارة 

 (2020)وزارة التعليم، .علومات تتعلق بمنصة مدرستيأولياء األمور بعدم اإلفصاح عن أي م

من التحذيرات للطالب وأولياء األمور بعدم إفشاء بيانات الدخول وعدم إعطائها ألي شخص، للحالة    كثيرقامت الوزارة بإرسال ال   من أجل ذلك

ال هناك  ذلك  ومع  منها،  شخص  أي  تمكين  األخيرة   كثيردون  السنوات  في  انتشرت  التي  السيبرانية  الجرائم  لألمن  من  الوطنية  الهيئة  به  قامت  ما  مع 

لها مستخدمالسيبراني من تحذير باملخاطر والتهد التي يتعرض  إلى اإلجراءات واالحترازات    ويدات  التحذيرات، إضافة  منصة مدرستي، وقد نشرت هذه 

(، كما تقوم الهيئة الوطنية لألمن السيبراني بإرسال رسائل  2020  )الهيئة الوطنية لألمن السيبراني،  اإللكترونيالواجب اتباعها حيال ذلك على موقعها  

 درستي بهدف توعيتهم وعدم إفشاء معلوماتهم واملحافظة على سرية البيانات.نصية ملستخدمي منصة م

التي بذلتها   الكبيرة  الجهود  الرغم من  العربيةوعلى  السيبراني، وما زالت تبذل  املـملكـة  األمن  السيبراني يعد من  هاالسعودية في مجال  األمن  أن  إال   ،

السعودية   املـملكـة العربيةعلى مستوى البحث العلمي في املؤسسات التعليمية داخل    عنايةبالقدر الكافي من ال  ضيع البحثية الحديثة التي لم تحظاملوا 

( التي توصلت إلى وجود ضعف وقصور في الوعي بمفاهيم األمن السيبراني لدى 2019)  الصحفي   منها: دراسة   ذلكوقد أكدت عدة دراسات على    وخارجها.

تدني دور القيادة املدرسية في تعزيز على  (  2020)املنتشري وحريري  السعودية، كما أكدت دراسة    املـملكـة العربيةيم العام في  املعلمات في مدارس التعل

التابعة نفاقه على منصة مدرستي، وعلى املواقع التعليمية  إ الذي تم  السخي    اإلنفاق  ني في مدارس التعليم العام بجدة. وكذلك بالرغم مناألمن السيبرا 

 على جميع هدًرا  وتهدر من مكتسباتها، وهذا من شأنه أن يؤثر على العملية التعليمية، وبالتالي يعد    ،لها، إال أنه تتعرض لبعض االختراقات
ً
 كبيرا

ً
وفاقدا

 األصعدة.  

من  ، فكان  اإلنترنت  ا من خالل استخدام  وفي ظل تدني ثقافة األمن السيبراني للطالب والطالبات، وعدم وعيهم باملخاطر التي يمكن أن يتعرضوا له

التعليمية، وتحذيرهم من  املعلمين  اإلداريين و الضروري توعية   املراحل  السيبرانيةوالطلبة والعاملين في جميع  بنية   تستهدفقد    التي؛  ةاملوجه  الجرائم 

على وحدة العقيدة واألخالق والقيم املثلى، ومن أجل االستفادة من املنصة والحد من الهدر التعليمي الذي قد يحدث، جاءت    املبنيةاألوطان ووحدتها  

ما واقع األمن السيبراني وزيادة فاعليته في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة من وجهة نظر   هذه الدراسة للجابة عن السؤال الرئيس التالي:  

 القيادة املدرسية؟

 أسئلة الدراسة:  . 2.1

 تمثلت أسئلة الدراسة فيما يلي: 
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 ما واقع األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة من وجهة نظر القيادة املدرسية؟ .1

 املدينة املنورة من وجهة نظر القيادة املدرسية؟ ما التحديات التي تواجه تفعيل األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة  .2

التحديات التي تواجه تفعيل األمن السيبراني في  (  α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) .3 بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة في 

عدد الدورات التدريبية في  أو العلمي، أو عدد سنوات الخبرة،  مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة تبًعا ملتغير النوع، أو الوظيفة، أو املؤهل

 مجال تكنولوجيا املعلومات؟ 

 ما الليات املقترحة لزيادة فاعلية األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة من وجهة نظر القيادة املدرسية؟  .4
 

 :أهمية الدراسة . 3.1

الدراسة من   أهمية  أدتنبع  تناقشه، فقد  الذي  املوضوع  إلى تطورات هائلة غير مسبوقة  تقدمال  ى أهمية  املعاصر  التكنولوجيا،   الرقمي  في عالم 

 
ً
اليومية وصوال الحياتية  األنشطة  بما في ذلك  اإلنساني،  النشاط  العلمية والتربوية والسياسية واال  شملت جميع مجاالت  املجاالت  قتصادية، وغير  إلى 

املختلفة عبر شبكة  و   ذلك من مجاالت، املعلومات  تدفق  الحواسيب اإلنترنترافق ذلك مع  ذلك  في  بما  املعلومات،  ملصادر  الوصول  وانتشار وسائل   ،

باستخدامات   تتعلق  التي  األمنية  املشكالت  العديد من  ظهور  إلى  أدى  الذكية، مما  والهواتف  واملحمولة،  في اإلنترنتاملكتبية،  الكبير  التوسع  ، وكذلك 

عد في مرحلة التعليم العام؛ ولذا تبرز  العربية السعودية على التعليم عن بُ  املـملكـةمن قبل طالب املرحلة قبل الجامعية في ظل اعتماد  اإلنترنتخدام است

 ية:  تأهمية الدراسة في النقاط ال

العام   .1 التعليم  مدارس  في  السيبراني  األمن  واقع  الضوء على  العربيةإلقاء  الفعلي    باملـملكـة  الواقع  القرار  أمام صناع  يضع  الذي  األمر  السعودية 

 السعودية. باملـملكـة العربيةملستوى فاعلية األمن السيبراني في مدارس التعليم العام 

 السيبرانية.  االنتهاكات، ومخاطر على األمن السيبراني، وزيادة وعي املجتمع بمفهوم األمن السيبرانيالتعرف في قد تسهم نتائج الدراسة الحالية  .2

يُ  .3 ا قد  في  لستفاد من  الحاصل  الهدر  تقليص  املنورة، من حيث  باملدينة  العام  التعليم  في مدارس  السيبراني  األمن  فاعلية  زيادة  في  املقترحة  ليات 

 تفادة القصوى من اإلمكانيات الضخمة التي توفرها املنصة. منصة مدرستي، والعمل على االس

بُ  .4 عن  التعليم  على  االعتماد  تم  العام، حيث  التعليم  في  السيبراني  األمن  ملوضوع  تناولها  أهميتها من  الدراسة  تكتسب  في  كما  العربية عد    املـملكـة 

 منسوبي التعليم العام بمخاطر األمن السيبراني.، وهذا بدوره يتطلب رفع الوعي لدى 2021و 2020السعودية بين عامي 

 قد تكون الدراسة الحالية نواة ألبحاث ودراسات مستقبلية تتبنى اتجاهات حديثة في التعلم.  .5
 

 :حدود الدراسة . 4.1

 تي: في ال املكانية، والبشرية، والزمنية تتمثل حدود الدراسة

 .السعودية املـملكـة العربية –: تتحدد الحدود املكانية في مدارس التعليم العام باملدينة املنورة الحدود املكانية •

 املـملكـة العربية –: تتحدد الحدود البشرية في القادة، واملعلمين، والقائدات، واملعلمات بمدارس التعليم العام باملدينة املنورة الحدود البشرية •

 السعودية.

 هـ.1442- م2021خالل شهري فبراير ومارس الدراسة  طبقت الحدود الزمنية: •

 األمن السيبراني في املدارس: واقعه، تحدياته وأليات تفعيله.  الحدود املوضوعية: •

 :مصطلحات الدراسة . 5.1

النشاط الذي يحمي املوارد املالية والبشرية التي ترتبط باالتصاالت، ويخفف من حدة األضرار  "بأنه  يعريف   (Cybersecurity): السيبراني  األمن •

ما أفسدته هذه الهجمات، وهو التدخالت التقنية والتدابير إصالح  والخسائر التي تحدث في حال وجود قرصنة أو مخاطر أو تهديدات، ويحاول  

   .(2020)الصانع،  "هة املعلومات املخزنة داخل هذه األجهزة ونزا  والشبكات،املتخذة لحماية أجهزة الكمبيوتر 

 بأنه
ً
التيجميع    :ويعرف األمن السيبراني إجرائيا املعلومات،   واملعلمات  والقائداتن  القادة واملعلمو بها    يقوم  اإلجراءات  بغرض حماية شبكات 

ك  املعلومات،  آضد  بتلك  التالعب  تستهدف  التي  واملمارسات  األعمال  إلى فة  إضافة  والفيروسات،  الخبيثة  البرمجيات  ومن  االختراق  وحمايتها من 

 ة السلبية.اإللكترونيوالتحكم في الوصول غير املصرح به، وغيرها من املمارسات مقاومة التنمر، 

السيبراني • األمن  يتم    هو  (Effectiveness of Cybersecurity):فاعلية  التي  اإلجراءات  وفاعلية  بياناتهم  حماية  على  املستخدمين  قدرة  مدى 

كتعريف    الصانع  وقد تبنت الباحثة تعريف  (.2020للتصدي ملخاطر األمن السيبراني )الصانع،    تنفيذها من قبل املعلمين وقادة وقائدات املدارس

 في هذه الدراسة.  إجرائي

 :الدراسات السابقة . 6.1
بعد االطالع على األدب النظري وما تضمنه من دراسات سابقة حول موضوع الدراسة، تم اختيار مجموعة من الدراسات وثيقة الصلة بموضوع  
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 من األحدث إلى األقدم على النحو التي: 
ً
 الدراسة الحالية، وتم ترتيبها تنازليا

امل  (2020دراسة املنتشري ) • القيادة  إلى معرفة دور  للبنات بمدينة جدة من والتي هدفت  الحكومية  املدارس  السيبراني في  األمن  تعزيز  درسية في 

( معلمة في عدد من  420وجهة نظر املعلمات، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتم إعداد استبانة، وتم تطبيقها على عينة مكونة من )

املعلمات ولدى طالبات املدرسة املدارس الحكومية بمدينة جدة، وأظهرت نتائج   الدراسة أن دور القيادة املدرسية في تعزيز األمن السيبراني لدى 

ت  يتحقق بدرجة موافقة قليلة من وجهة نظر املعلمات، وُيمكن مالحظة أن هذه الفقرات تتعلق بالدور التوعوي؛ والخاص باستباق وقوع الطالبا

أو نشرات كضحايا للجرائم السيبرانية؛ وتدور تلك ال فقرات حول تنظيم أيام مفتوحة؛ أو ندوات أو دورات تدريبيه؛ للتعريف باألمن السيبراني، 

السيبراني توعوية للتعريف بأخالقيات األمن السيبراني، وفي ضوء تلك النتائج تقدمت الدراسة بتصور مقترح لدور القيادة املدرسية في تعزيز األمن 

وجاءت   والطالبات،  املعلمات  السعودية، لدى  العربية  املـملكـة   في  السيبراني  باألمن  املعنية  املختصة  الجهات  مع  التنسيق  عبر  تطبيقه  آليات 

، باإلضافة إلى آليات حماية البيئة املادية لشبكة اإل 
ً
 نترنت.واشتمل على آليات خاصة بكل من: املعلمات، والطالبات، واملعلمات والطالبات معا

• ( الصانع  دراسة  مخاطر    ( 0202وهدفت  من  الطلبة  لحماية  حديثة  أساليب  بتطبيق  وعالقته  السيبراني  باألمن  املعلمين  وعي  درجة  معرفة  إلى 

( العينة من  الوطنية لديهم، وتكونت  القيم والهوية  الحكومية واألهلية، 104اإلنترنت، وأساليب تعزيز  الطائف   ومعلمة في مدارس مدينة 
ً
( معلما

وصفي االرتباطي، وتم بناء مقياس لتحديد درجة الوعي باألمن السيبراني لدى املعلمين، وأساليب حماية الطلبة من واستخدمت الدراسة املنهج ال

في السيبراني  باألمن  املعلمين  وعي  ارتفاع  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الطلبة.  لدى  الوطنية  والهوية  القيم  لتعزيز  وأساليب  اإلنترنت،  مجال   مخاطر 

الخاصة   األجهزة  من حماية  الطلبة  حماية  ألساليب  استخدامهم  درجة  وفي  السيبرانية،  والهجمات  اإللكتروني  االختراق  مخاطر  من  واملحمولة 

باألمن  املعلمين  وعي  بين  ومتوسطة  موجبة  ارتباطية  عالقة  ووجدت  الطائف.  بمدنية  الوطنية  والهوية  القيم  تعزيز  وأساليب  اإلنترنت،    مخاطر 

واستخدامهم ألسالي داللة  السيبراني  ذات  توجد فروق  لم  فيما  الوطنية،  والهوية  القيم  تعزيز  اإلنترنت، وألساليب  الطلبة من مخاطر  حماية  ب 

داللة   ذات  فروق  وجدت  بينما  اإلنترنت،  مخاطر  من  الطلبة  حماية  وأساليب  السيبراني  باألمن  الوعي  حول  املعلمين  استجابات  بين  إحصائية 

 لنوع املدرسة لصالح املدارس الحكومية، ولم توجد فروق ذات   إحصائية بين استجابات املعلمين حول 
ً
أساليب تعزيز القيم والهوية الوطنية تبعا

والهوية  داللة إحصائية بين استجابات املعلمين حول الوعي باألمن السيبراني، وأساليب حماية الطلبة من مخاطر اإلنترنت ، وأساليب تعزيز القيم  

 .ص، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في التدريسالوطنية تبعا للجنس، والتخص

•  ( السيبراني  لألمن  الوطنية  الهيئة  كورونا    (2020وقامت  جائحة  عن  الناجمة  الثار  العربية   (COVID-19)بتقص ي  اململكة  مستوى  على 

ملواج السيبراني  األمن  تعزيز  الضروري  وبات من  الناس،  حياة  في   
ً
وفتكا أكثر وضوًحا  وأصبحت  العالم،  أنحاء  في  انتشرت  أن  بعد  هة  السعودية، 

ما بعد هذه األزمة. توّصلت نتائج    آثارها السلبية على الحالة االجتماعية واالقتصادية والتعليمية، وذلك من أجل القيام باستثمارات تستمّر حتى

الخبر  إن  جديدة؛  مجاالت  التهديدات  ملنّفذي  ر 
ّ
املتوف السيبرانية  الهجمات  سطح  شهد  ُبعد،  عن  العمل  نسبة  زيادة  مع  يلي:  ما  إلى  ات  الدراسة 

امل جال وعلى املدى البعيد في تنمية قدراتهم؛  املحدودة في مجال األمن السيبراني سيكون لها آثار على املدى القصير في توظيف الكوادر املؤهلة في 

 وإّن املستويات املرتفعة للضغوطات وعدم اليقين تقّدم فرًصا جديدة لهجمات التصّيد وبرمجيات الفدية.

وجهة نظر  درجة وعي معلمات املرحلة املتوسطة باألمن السيبراني في املدارس العامة بمدينة جدة من   (2020وتناولت دراسة املنتشري، وحريرى ) •

ة مكونة  املعلمات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع املنهج الكمي الوصفي التحليلي، وتم إعداد استبانة، وتم تطبيق االستبانة على عينة عشوائي 

( الوعي392من  درجة متوسطة من  املتوسطة على  املرحلة  أن معلمات  النتائج  وأظهرت  بمدينة جدة،  املتوسطة  املرحلة  بكل من    ( من معلمات 

ا لدى املعلمات ًد االستجابات على درجة وعي منخفضة جدلت  مفاهيم األمن السيبراني، ومخاطر األمن السيبراني، وانتهاكات األمن السيبراني، كما  

أو امللفات الشخصية،   الالزمة لحماية جهاز الحاسب،  اتخاذ التدابير واإلجراءات  أو الصور بل وما في الكثير من مفاهيم األمن السيبراني، وعدم 

ن عدم وجود فر  وق يتعلق بمشاركة املعلومات بشكل آمن وغياب املفاهيم الخاصة بإمكانية التجسس واالختراق والسطو على البيانات،  كما تبيَّ

و  النتائج  أظهرت  حين  في  املعلمات  استجابات  بين  الخبرة  الدراس ي، وعدد سنوات  املؤهل  إلى متغيري  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  ذات  جود فروق 

 داللة إحصائية تعزى إلى متغير دورات تدريبية في األمن السيبراني. 

• ( الصحفي  دراسة  جدة،    (2019وهدفت  بمدينة  الثانوية  للمرحلة  اللي  الحاسب  معلمات  لدى  السيبراني  باألمن  الوعي  مستوى  عن  الكشف 

( الدراسة من  وتكونت عينة  الكمي،  املنهج  الباحثة  م 104استخدمت  الدراسة على ( من  أكدت  بمدينة جدة،  الثانوية  للمرحلة  الحاسب  علمات 

ن أن هناك ثغرات تشريعية في النظم القانونية العربية   في الوعي بمفاهيم األمن السيبراني،  -وجود ضعف وقصور لدى معلمات الحاسب اللي وتبيَّ

اإللكتر الفضاء  في  والثقة  األمن  بتحقيق  املتعلقة  بالقضايا  يتعلق  ضمان فيما  وتأكيد  التوعية،  توفير  يمكن  أنه  إلى  الدراسة  توصلت  كما  وني، 

ن  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة في درجة وعي معلما ت املعلومات في شكٍل جذاب، كما تبيَّ

 الدورات التدريبية. -العلمي املؤهل-الحاسب باألمن السيبراني تعزى ملتغيرات الدراسة: سنوات الخبرة 

األمنية من الجرائم اإللكترونية،   (2018وهدفت دراسة صائغ ) • إلى التعرف على وعي أفراد األسرة بمفهوم األمن السيبراني وعالقته باحتياطاتهم 

ى وعي أفراد األسرة بمفهوم األمن  واعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدفه. وجاءت أدوات البحث متمثلة في استبانة للتعرف عل
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( من سكان منطقة مكة املكرمة في املـملكـة   215السيبراني وعالقته باحتياطاتهم األمنية للوقاية من الجرائم اإللكترونية، وطبقت على عينة قوامها )

لة إحصائية في وعي أفراد األسرة بمفهوم األمن العربية السعودية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أنه توجد عالقة ذات دال

ات التي يقوم  السيبراني وبين االحتياطات األمنية التي يتخذونها للوقاية من الجرائم اإللكترونية، كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في املمارس

الدرا  للمتغيرات  عزى 
ُ
ت اإللكترونية  الجرائم  من  أنفسهم  لحماية  األسر  أفراد  دخل  بها  ومتوسط  التعليم،  ومستوى  والعمر،  والعمل،  النوع،  سة: 

 األسرة. 

• ( وآخرين  هولي  دراسة  عينة  (  Kurtz et al,.   2018استعرضت  وشملت  املتحدة،  الواليات  في  التعلم  أبحاث  مركز  أجراها  التي  الدراسة  نتائج 

الطلبة   (503)الدراسة   آرائهم حول استخدام  استبانة الستطالع  إعداد  األمريكية، وتم  املدارس  املدارس ومساعديهم في عدد من  فرد من مديري 

االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  بشأن  الشديد  قلقهم  عن  املدارس  قادة  نصف  من  أكثر  وأْعرَب  السيبرانية،  للجرائم  وتعرضهم  للنترنت 

املدرسة خارج  على  للطالب  األخبار  موثوقية  من  التحقق  على  الطلبة  قدرة  وعدم  اإلنترنت،  عبر  جنس ي  محتوى  وإرسال  اإللكتروني،  والتنمر   ،

 اإلنترنت، وأشارت النتائج إلى أن القيادة املدرسية تواجه تحديات متعددة في العملية التعليمية في عصر الثورة الرقمية. 

وروبرتسون، • في (  (Corrigan & Robertson,2015وأجرى كوريجان  السيبرانية  الجرائم  في مواجهة  املدارس  قادة  دور  إلى معرفة  دراسة هدفت 

األم تعزيز  في  متعددة   
ً
أدوارا يؤدون  املدارس  قادة  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الكندية،  املدارس  مديري  من  تسعة  آراء  استطالع  وتم  ن كندا، 

أي جرائ الفوري في حال وقوع  الدراسة دور قادة  السيبراني، والتحرك  الجرائم، كما أوضحت  تلك  ملتابعة  األمور  أولياء  م سيبرانية، والتنسيق مع 

 املدارس في وضع سياسات تدعم االستخدام المن للنترنت، واالستجابة لألحداث السيبرانية التي قد تحدث خارج نطاق املدرسة.

عُ  منها   
ً
بعضا أن  يالحظ  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  )من  وحريرى  املنتشري  دراسة  مثل  السيبراني؛  باألمن  الوعي  بدراسة  (،  2020ني 

الصانع ) السيبراني، ودراسة  باألمن  املتوسطة  املرحلة  إلى درجة وعي معلمات  التعرف  باألمن 2020وهدفت  املعلمين  إلى معرفة درجة وعي  التي هدفت   )

( التي هدفت إلى تعرف دور القيادة املدرسية في 2020األمن السيبراني، مثل دراسة املنتشري )السيبراني. وتناولت بعض الدراسات دور القائدات في تعزيز 

( التي هدفت إلى التعرف على دور القادة في Kurtz et al ,.  2018تعزيز األمن السيبراني في املدارس الحكومية للبنات بمدينة جدة، ودراسة هولي وآخرين )

تعرضوا   ممن  الطالب  أو تحديد  )محلية(  الداخلية  كانت  سواء  فيها،  أجريت  التي  والبيئات  األماكن  في  الدراسات  تنوعت  كما  السيبرانية.  للجرائم 

( 2018( التي أجريت في جدة، ودراسة صائغ )2020الخارجية، فيالحظ أن معظم الدراسات املحلية أجري في مدن رئيسة وكبيرة مثل دراسة املنتشري )

( في كندا، ودراسة هولي (Corrigan & Robertson,2015ملكرمة، أما الدراسات الخارجية فقد أجريت دراسة كوريجان وروبرتسون،التي أجريت في مكة ا 

( التي أجريت في أمريكيا. وقد اتضح أن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات السابقة في تناول محور األمن السيبراني مثل Kurtz et al ,.  2018وآخرين )

(. وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات Kurtz et al ,.  2018(، ودراسة هولي وآخرين )2020(، ودراسة املنتشري وحريرى )2020ة املنتشري )دراس

، كما أنها تجري في املـملكـة العربية السعودية في ظل تبن
ً
املـملكـة إجراءات   ي السابقة كونها تجرى في ظل الهجمات اإللكترونية املتعددة التي ظهرت مؤخرا

 إلى تعليم رق
ً
أهمية هي أن التعليم اليوم، وال سيما التعليم العام تحول كليا مي حيث يتم تدريس احترازية في أمن املعلومات، وما يزيد الدراسة الحالية 

 طالب مدارس التعليم العام عن ُبعد. 
 

  :الدراسة  إجراءات .2

   :منهج الدراسة . 1.2

  عتمدتا 
ً
ويعد هذا املنهج   ملنـاسبته لطبيـعة الـدراسة القـائمة، لها، حيث يعد املنهج الوصفي التحليلي هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي أسلوبا

الكبيرة   للمـرونتة   
ً
تبـعا  

ً
واستخـداما  

ً
شيـوعا وأكثرها  العلـمي  البـحث  منـاهج  أهـم   من 

ً
استخداما واألكثر  العلمي  البحث  مناهج  أهم   . الكبيرة   تهملرون  من 

 ( 2011)عبيدات، 

   :مجتمع الدراسة . 2.2

ع  بلغ حجم املجتم وقد    ، السعودية   املـملـكة العربية املنورة،  بمدارس التعليم العام باملدينة    واملعلمات القادة واملعلمين والقائدات  الدراسة من    تكون مجتمع

 واملعلمات.   والقائدات   واملعلمين   القادة من    ( 21.302)  1442الكلي لعام  

 : عينة الدراسة  . 3.2

ب الدراسة  اختيار عينة  املتمثل في  التم  الدراسة  العشوائية من مجتمع  العام طريقة  التعليم  املعلمات بمدارس  املدرسية واملعلمين  اإلدارة  أعضاء 

 (. 1)كما هو موضح في جدول القادة والقائدات واملعلمين املعلمات  من( 418) عددها بلغ . وقدالسعودية باملـملكـة العربية ،باملدينة املنورة 

 

 



اقع األمن السيبراني وزيادة فاعليته في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة من وجهة نظر القيادة املدرسية                   مشاعل املطيري                                 و

 655-635، ص: 2021 -3العدد، 10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 644 

 

 خصائص أفراد عينة البحث  :(1)جدول 

 النسبة العدد  الفئات  املتغير 

 % 53 223 ذكر النوع 

 % 47 195 أنثى 

 % 27 109 قائد الوظيفة 

 % 22 93 قائدة

 % 27 114 معلم

 % 24 102 معلمة 

 % 45 188 بكالوريوس املؤهل العلمي 

 % 25 106 بكالوريوس+ دبلوم تربوي 

 % 21 86 ماجستير 

 % 9 38 دكتوراه 

 % 16 65 سنوات  5أقل من  عدد سنوات الخبرة 

 % 16 68 ( سنوات 5-10من )

 % 68 285 سنوات  10أكثر من 

 % 59 245 دورتين فأقل  عدد الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا املعلومات 

 % 19 79 دورات  (3-5)

 % 22 94 دورات  5من  أكثر 

   

    :أداة الدراسة . 4.2

التعرف و في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة،  السيبراني    األمنعلى واقع التعامل مع آليات    في التعرفلتحقيق هدف الدراسة املتمثل  

التي تواجه تفعيل   التحديات  املنورة،  السيبراني    األمنعلى  املدينة  بمنطقة  العام  التعليم    األمنلزيادة فاعلية    ؛قترحةامل  اللياتالبحث عن  و في مدارس 

املنورة،  السيبراني   املدينة  العام بمنطقة  التعليم  السابقة واأل وبناءً في مدارس  الدراسات  الدراسة على  تناولت موضوع  التي  املنتشري   مثل  دبيات  دراسة 

العام في مدارس  والقائدات واملعلمات    القادة واملعلمين  إلىتم إعداد استبانة موجهة  (. و 2018(، ودراسة صائغ )2020) وتكونت االستبانة من ،  التعليم 

عدد الدورات  املعلومات العامة عن أفراد عينة البحث متمثلة في متغيراتهم الشخصية والوظيفية )النوع، الوظيفة، املؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة،  

 التدريبة في مجال تكنولوجيا املعلومات( باإلضافة إلى اشتمالها على ثالثة مجاالت هي:

 .( فقرة 15)جال األول: واقع التعامل مع آليات األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة، وتكون من امل •

 فقرة. (14)املجال الثاني: التحديات التي تواجه تفعيل األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة، وتكون من  •

 فقرة. (17)املجال الثالث: األليات املقترحة لزيادة فاعلية األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة، وتكون من  •

الدرجة    5وقد كانت اإلجابات على كل فقرة مكونة من   تعني غير موافقة بشدة حسب مقياس ليكرت   1وتعني موافقة بشدة    5اختيارات حيث 

 التي: (2) في جدول وضح كما هو م (،Scale Likertالخماس ي )

 الدراسة  ( املستخدم فيScale Likertمقياس ليكرت الخماس ي ) :(2)جدول 

 

 

 

   :صدق األداة . 5.2

   :الظاهري  صدقال .1.5.2

التأكد من صدق االستبانة،    تم  لعبارات  الظاهري  األولية  من خالل عرضهااملحتوى  املحكمين  على   في صورتها  والخبراء مجموعة من  املختصين 

 ، من جامعة طيبة  في كل  ي وأمن وخصوصية املعلومات وعلم النفسالسيبران  األمنفي مجال اإلدارة التربوي واقتصاديات التعليم وتخطيطه و   التربويين

امللك   األمير مقرن   ،وجامعة جدة   ،عبد العزيزوجامعة  عددهم   وبلغ  ،السيبرانيالوطنية لألمن    والهيئة  ،ووزارة التعليم  ،وجامعة حفر الباطن  ،وجامعة 

حول   ءإلبدا   امحكمً (  11) فيالعبارات    الرأي  ترك   املعروضة  تم  كما  عرضها،  وكذلك صالحية  بها،  الخاص  للمحور  انتمائها  درجة  وتحديد  االستبانة، 

املحور  تناسب  أنها  يرى  يطرح عبارة  أو  رأيه،  ليبدي  للمحكم،  بعد كل محور  القائمة.  ،مساحة  في  املحكم  وغير مدونة  اتفق  أغلب وقد  انتماء  ون على 

أو اإلضافة األداة بناءّ   ،وتم األخذ بجميع مالحظاتهم ومقترحاتهم   ،العبارات ملجالها، وجاءت مالحظاتهم بين التعديل والدمج أو الحذف  على   وتم تعديل 

 .املحكمينآراء 

افقة بشدة  التصنيف  افقة بشدة   مو  غير مو

 1 2 3 4 5 الدرجة 

 1.00-1.80 1.80-2.60 2.60-3.40 3.40-4.20 4.20 -5 متوسط الدرجة 

موافقة بشدة )عالية   التقدير 

 )
ً
 جدا

 موافق 

 )عالية(

 موافق إلى حد ما 

 )متوسطة( 

 غير موافق 

 )منخفضة( 

 غير موافق بشدة 

 )
ً
 )منخفضة جدا
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   :صدق البناء ألداة الدراسة  .2.5.2

 على عينة استطالعية عشوائية قوامها    ،بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة البحث
ً
القادة واملعلمين،  من    (40)قامت الباحثة بتطبيقها ميدانيا

التي تعتمد ك باستخدام طريقة الصدق البنائي  وذل  ؛قامت الباحثة بحساب صدق األداة ، كما  لهم نفس خصائص العينة النهائيةوالقائدات واملعلمات  

والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، كما تم التحقق من صدق االتساق الداخلي   ،فقرة من فقرات أداة الدراسةعلى حساب معامل االرتباط بين كل 

 الستجابات أفراد العينة. 
ً
 للمجاالت مع الدرجة الكلية لألداة بحساب معامالت االرتباط ملجاالت األداة مع األداة ككل تبعا

 : مع الدرجة الكلية لكل بعدالداخلي لفقرات االستبانة االتساق  صدق •

 (: 3) جدول في كما هو مبين واملجال الذي تنتمي إليه الفقرة،  تم حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة 

 ( بين الفقرة والبعد التي تنتمي إليهPearson's Correlation) بيرسون معامل ارتباط  :(3جدول )

اقع التعامل مع آليات األمن السيبراني  املجال   الثالث: اآلليات املقترحة لزيادة فاعلية األمن السيبراني  جال امل الثاني: التحديات التي تواجه تفعيل األمن السيبراني جال امل األول: و

NO. R NO. R NO. R 
1 **.414 1 **.750 1 **.767 
2 **.426 2 **.782 2 **.857 
3 **.477 3 **.647 3 **.721 
4 **.727 4 **.698 4 **.765 
5 **.684 5 **.756 5 **.905 
6 **.588 6 **.767 6 **.696 
7 **.637 7 **.824 7 **.740 
8 **.741 8 **.654 8 **.846 
9 **.739 9 **.827 9 **.838 

10 **.774 10 **.616 10 **.772 
11 **.840 11 **.498 11 **.843 
12 **.743 12 **.635 12 **.793 
13 **.701 13 **.653 13 **.860 
14 **.680 14 *.333 14 **.794 
15 **.707   15 **.811 
    16 **.679 
    17 **.774 

 ** دالة إحصائي
ً
 ، * دالة إحصائي0.01عند مستوى معنوية  ا

ً
   .0.05عند مستوى معنوية   ا

(  14، عدا الفقرة رقم )(0.01وجميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ،معامالت االرتباط موجبةأن جميع قيم  (  3)  يتضح من جدول 

 إ من املحور الثاني جاءت دالة  
ً
، وأن لفقرات أداة الدراسة الدراسةصدق االتساق الداخلي    إلىهذه النتيجة  تشير  ، و (0.05عند مستوى داللة )  حصائيا

 باملجال الذي تنتمي إليهالفقرات ذات عالقة 
ً
  .ارتباطية دالة إحصائيا

 :أداة الدراسةصدق البناء الداخلي ملجاالت  •

 الستجابات  ةللمجاالت مع الدرجة الكلية لالستبان(  Pearson's Correlationباستخدام معامل ارتباط بيرسون )تم حساب معامالت االرتباط 
ً
تبعا

 ( التالي. 4جدول )في أفراد العينة، كما هو مبين 

 بانةبين البعد والدرجة الكلية لالست( Pearson's Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) :(4) جدول 

 معامل بيرسون  عدد الفقرات  املجال  م 

 **631. 15 في مدارس التعليم العام  السيبراني  األمناألول: واقع التعامل مع آليات املجال  1

 **513. 14 في مدارس التعليم العام  السيبراني  األمنالثاني: التحديات التي تواجه تفعيل  املجال 2

 **701. 17 في مدارس التعليم العام  السيبراني  األمنالثالث: الليات املقترحة؛ لزيادة فاعلية  املجال 3

 عند مستوى الداللة ) ** دال              
ً
 (. 0.01إحصائيا

الكلية  (  4) جدول يتضح من   الدرجة  الدراسة مع  أداة  ملجاالت  االرتباط  قيم معامالت  )لها  أن  الداللة  إحصائًيا عند مستوى  دالة  (، 0.01كانت 

 . وجميعها قيم موجبة

   :ثبات أداة الدراسة . 6.2

تقيس"   ما  قياس  في  ثابتة  القياس  أداة  فيه  تظل  الذي  املدى   " الثبات على  وأبو عالم،  يدل  و (596، ص2010)سليمان  أداة  .  ثبات  للتحقق من 

 :يتال ( 5) جدول كما هو مبين في  ،وجاءت النتائج ،(Cronbach's ALPHAالدراسة تم حساب معامل االتساق الداخلي معادلة كرونباخ ألفا )

 ملحاور أداة الدراسة  (Cronbach's ALPHA)معامل ألفا كرونباخ  :(5)جدول 

 معامل كرونباخ الفا   عدد الفقرات  املجال 

 0.901 15 في مدارس التعليم العام  السيبراني  األمناألول: واقع التعامل مع آليات املجال 

 0.904 14 في مدارس التعليم العام  السيبراني  األمناملحور الثاني: التحديات التي تواجه تفعيل  

 0.958 17 في مدارس التعليم العام السيبراني  األمناملحور الثالث: الليات املقترحة؛ لزيادة فاعلية  

 0.893 46   ككل  ةان االستب
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ثبات    (5)جدول  يتضح من   تتمتع بدرجة  الدراسة ككل  أداة  بلغت قيمة معامل كرونباخ  عاليةأن  لالستبانة    (Cronbach's ALPHA)لفا  أ ، فقد 

(، مما يدل على أن األداة ككل تتمتع بدرجة مرتفعة 0.958) الثالث  وللمجال(، 0.904الثاني )  وللمجال(  0.901األول )للمجال  بلغت    (، كما0.893ككل )

 في نتائجها.  املوثوق من الثبات ويمكن 

 : نتائج الدراسة ومناقشتها .3

 : السؤال األول بالنتائج املتعلقة  . 1.3

اقع  السؤالللجابة على هذا     املدرسية؟األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة من وجهة نظر القيادة    والذي ينص على: ما و

الدراسة، وتم ترتيب فقرات   أفراد عينة  املعيارية الستجابات  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  الحسابية  األول  املجال  تم حساب  املتوسطات  حسب 

 
ً
 . (6) كما هو موضح في جدول  تنازليا

اقع التعامل مع آل6جدول ) افات املعيارية والنسبة املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على املحور األول "و يات األمن  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 السيبراني" 
املتوسط  الفقرات رقم الفقرة

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 االستجابة الترتيب  النسبة املئوية 

 عالية 1 %80 0.79 4.02 استخدام متصفح آمن للنترنت. أحرص على  8

في   3 التعليم  وزارة  تنشرها  التي  الرسمية  الروابط  أستخدم 

 موقعها الرسمي )منصة مدرستي(. 

 عالية 2 79% 0.79 3.94

من  11 الحاسب  لحماية  وموثوقة؛  معتمدة  برمجيات  أستخدم 

 االختراق. 

 عالية 3 79% 0.83 3.93

أّي مرفقات   4 مع رسائل    ةو روابط مرفقأأحرص على عدم فتح 

 إلكترونية مجهولة املصدر. 

 عالية 4 78% 0.95 3.90

ألي   12 بي  الخاص  املرور  كلمة  عن  اإلفصاح  عدم  على  أحرص 

 أحد. 

 عالية 5 77% 0.98 3.85

لحماية   10 إعالنات  تتضمن  التي  التطبيقات  في  االشتراك  ألغي 

 الشخصية واملالية. بياناتي 

 عالية 6 75% 0.89 3.75

أؤيد طلب املدرسة من منسوبيها تغيير كلمة املرور الخاصة بهم   1

 بشكٍل دوري. 

 عالية 7 75% 0.97 3.74

مجانية  9 خدمات  تقدم  التي  املجهولة  التطبيقات  أستخدم  ال 

 للمعلمين. 

 عالية 8 73% 1.06 3.65

البريد   6 أو  الرسائل  عبر  الشخصية  معلوماتي  إرسال  أتجنب 

 . اإللكتروني

 عالية 9 71% 1.12 3.57

مثل  2 املهمة  الدخول  لحسابات  معقدة  مرور  كلمة  أستخدم 

الدخول لشبكة الوزارة وتختلف عن كلمات املرور املستخدمة 

 . اإللكتروني في مواقع التواصل االجتماعي او مواقع التسوق 

 متوسطة  10 68% 1.09 3.39

البريد   7 استخدم  واالشتراك   اإللكترونيال  التسجيل  في  الرسمي 

 في مواقع التواصل االجتماعي او التطبيقات. 

 متوسطة  11 67% 1.21 3.36

خارجية،   14 ذاكرة  في  ملفاتي  من  احتياطية  بنسخة  أحتفظ 

 لتفادي السرقة أو التلف. 

 متوسطة  12 67% 1.21 3.35

ة، يجب ان أقوم  اإللكترونيعند استخدام األجهزة والتطبيقات  5

خالل   من  االفتراضية،  الخصوصية  سياسات  بتعديل 

من  عالي  مستوى  تطبيق  يضمن  بما  الخصوصية،  إعدادات 

 الخصوصية.

 متوسطة  13 67% 1.16 3.33

استخدام   15 أثناء  مؤقت  بشكٍل  ملوقعي  الوصول  خدمات  فّعل 
ُ
أ

 التطبيقات التي تتطلب ذلك. بعض 

 متوسطة  14 65% 1.24 3.26

املهمة  13 تعيين كلمة مرور( مللفاتي  التشفير )من خالل  أستخدم 

 اإلنترنت. التي أقوم بإرسالها من خالل شبكة 

 متوسطة  15 65% 1.26 3.23

اقع  ككل املجال  عالية   %72 0.81 3.62 في مدارس التعليم العام  السيبراني  األمنو

( بانحراف معياري 3.62بلغ )األول "واقع األمن السيبراني في مدارس التعليم العام باملدينة املنورة"    جال للماملتوسط العام  أن    ( 6)يتضح من جدول  

(، وفي الثالثة مراتب األخيرة الفقرات رقم  11،  3، 8وجاء في الثالثة مراتب األولى الفقرات رقم ) .) %(72، وبنسبة مئوية عالية(، ودرجة استجابة 0.81بلغ )

األ و   )  5، 15،  (13 املرتبة  الفقرة رقم جاء في  آمن للنترنت، ""أحرص  (  8)ولى  بلغ )على استخدام متصفح  بلغ   ،(4.02بمتوسط حسابي  وانحراف معياري 

رقم    )%(80، وبنسبة مئوية  (0.79) الفقرة  الثانية  املرتبة  في  استجابة عالية، وجاء  التعليم 3ودرجة  وزارة  تنشرها  التي  الرسمية  الروابط  في    "أستخدم 

الفقرة   ودرجة استجابة عالية، وجاء في املرتبة الثالثة  ،(0.79وانحراف معياري بلغ )  ، (3.94" بمتوسط حسابي بلغ )  موقعها الرسمي )منصة مدرستي(،

بلغ )أستخدم برمجيات معتمدة وموث(  "11رقم ) " بمتوسط حسابي  الحاسب من االختراق.  )  ،(3.93قة؛ لحماية  بلغ  ودرجة    ،(0.83وانحراف معياري 

النتائج  استجابة عالية الباحثة هذه  وتعزو  باالعتماد على    إلى،  التعليم  الرسميةوعي منسوبي وزارة  كما    الروابط  تطبيقات  الوزار   أن للوزارة  لهم  توفر  ة 
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 صلية.أ لديهم الستخدام تطبيقات غير  ةصلية فال حاجميكروسوفت األ 

رقم   الفقرة  عشر  الثالثة  املرتبة  في  ذاكرة   "  14وجاء  في  ملفاتي  من  احتياطية  بنسخة  التلف،  أحتفظ  أو  السرقة  لتفادي  بمتوسط   خارجية،   "

( بلغ  )  ،(3.35حسابي  بلغ  معياري  الرابعة    ،(1.21وانحراف  املرتبة  في  وجاء  متوسطة،  استجابة  رقم  ودرجة  الفقرة  األجهزة    "  5عشر  استخدام  عند 

من   صوصية، بما يضمن تطبيق مستوى عاٍل إعدادات الخة، يجب ان أقوم بتعديل سياسات الخصوصية االفتراضية، من خالل اإللكترونيوالتطبيقات 

  "   15في املرتبة الخامسة عشر الفقرة رقم    متوسطة، وجاء ودرجة استجابة    ،(1.16وانحراف معياري بلغ )  ، (3.33الخصوصية. " بمتوسط حسابي بلغ )

استخدا  أثناء  بشكٍل مؤقت  ملوقعي  الوصول  فّعل خدمات 
ُ
التي  أ التطبيقات  بعض  ذلكم  بلغ )تتطلب  بمتوسط حسابي  بلغ   ، (3.26"  وانحراف معياري 

متوسطة  ، (1.24) استجابة  النتيجة  ودرجة  هذه  الباحثة  تعزو  الإ ،  خبرة  قلة  على  كثير  لى  بالدخول  املستخدمين  وتعديلها،  إ من  الخصوصية  عدادات 

 خذ وقت طويل. أ وكذلك عدم استخدام التأكد بخطوتين لعدم 

من ذلك    م الرغعلى  و ،  )%(72في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة جاء بمستوى مرتفع بنسبة  السيبراني    األمنن واقع  مما سبق يتضح أ 

د، وقد اختلفت هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت لها دراسة دراسة املنتشري املنشو السيبراني  األمنالوعي ب إلىهذه النسبة ال تصبو  إن يمكن القول 

كما اختلفت مع دراسة الصحفي  (، التي أظهرت درجة موافقة قليلة من وجهة نظر املعلمات حول دور القيادة املدرسية في تعزيز األمن السيبراني،2020)

 ( التي أكدت على وجود ضعف وقصور لدى معلمات الحاسب اللي في الوعي بمفاهيم األمن السيبراني. 2019)

 : الثاني ال السؤ بالنتائج املتعلقة  . 2.3
ا  ينص على    لسؤالللجابة على هذا  املنورة من  والذي  املدينة  بمنطقة  العام  التعليم  في مدارس  السيبراني  األمن  تفعيل  تواجه  التي  التحديات  ما 

واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة، وتم ترتيب هذه الفقرات حسب   ،تم حساب املتوسطات الحسابية  املدرسية؟وجهة نظر القيادة  

 ا.املتوسطات الحسابية تنازليً 

افات املعيارية والنسبة امل7جدول ) وية الستجابات أفراد عينة الدراسة على املجال الثاني "التحديات التي تواجه تفعيل األمن  ئ (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 السيبراني" 

املتوسط   الفقرات  رقم الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

 االستجابة  الترتيب

  1 %86 0.74 4.32 السيبراني. األمنقلة وعي بعض الطالب حول مخاطر   7
ً
 عالية جدا

املواقع   8 دخول  من  ومنعهم  الطالب،  على  السيطرة  ضعف 

 . بهااملوثوق  غير 

4.32 0.77 86% 2  
ً
 عالية جدا

  3 %86 0.81 4.30 قلة الوعي بقانون الجرائم املعلوماتية.  14
ً
 عالية جدا

مخاطر   4 مع  للتعامل  املدراس  في  مختصين  وجود    األمن قلة 

 السيبراني. 

4.27 0.75 85% 4  
ً
 عالية جدا

انتشار إعالنات تصيديه تدعي وجود تحديث مجاني ومزيف   11

 ملايكروسوفت تيمز )منصة مدرستي(. 

4.26 0.78 85% 5  
ً
 عالية جدا

التعليمية   9 بالعملية  للمعنيين  املوجهة  التدريبية  البرامج  قلة 

 السيبراني.  األمنحول مخاطر 

4.25 0.77 85% 6  
ً
 عالية جدا

  7 %85 0.76 4.25 انتشار العديد من التطبيقات التعليمية غير املوثوق بها.  10
ً
 عالية جدا

 عالية 8 %84 0.83 4.18 السيبراني.  األمنقلة وعي بعض املعلمين حول مخاطر  6

مخاطر   5 حول  املدارس  القادة  بعض  وعي    األمن قلة 

 السيبراني. 

 عالية 9 83% 0.86 4.13

عدم توفير املدرسة لبرمجيات حماية مواكبة ملا يستجد من   2

 بشكل دوري. السيبراني  األمنمخاطر 

 عالية 10 82% 0.77 4.10

في  السيبراني    األمنضعف تفعيل آليات التعامل مع مخاطر   1

 املدارس. 

 عالية 11 82% 0.77 4.08

فيديوهات   12 نشر  طريق  عن  املعلمين  خصوصية  انتهاك 

بهم   عبر  خاصة  الدروس(  من  مقتبسة  )فيديوهات  من 

 وسائل التواصل االجتماعي. 

 عالية 12 81% 0.84 4.06

الختراق 3 مدرستي  منصة  من  تعرض  أو  الطالب  قبل  من  ات 

 خارج املدرسة.أفراد 

 عالية 13 77% 0.96 3.83

عب  إلىالتعرض   13 االجتماعي  تهديدات  التواصل  مواقع  ر 

تويتر،  )واتس ....  اب،  شات،  سناب  يوتيوب،  تليجرام، 

 فيسبوك(. 

 عالية 14 73% 1.05 3.65

في مدارس  السيبراني    األمنالتحديات التي تواجه تفعيل   ككل  املجال 

 التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة 

 عالية  83% 0.64 4.14
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  4.14)بلغ )التحديات التي تواجه تفعيل األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة  الثاني:    العام للمجال ن املتوسط  أ (  7يتضح من جدول )

، وفي الثالث مراتب األخيرة الفقرات  ( 7، 8،  (14  األولى الفقرات رقم لثالثة ا املراتب  جاء في . و )% (83، وبنسبة مئوية عالية (، ودرجة استجابة 0.64بانحراف معياري بلغ )

وانحراف معياري بلغ   ، ( 4.32بمتوسط حسابي بلغ )السيبراني، "  األمن قلة وعي بعض الطالب حول مخاطر "  7الفقرة رقم  ى  جاء في املرتبة االول ، حيث  (3,13 ,12)رقم 

، وجاء في املرتبة الثانية الفقرة رقم    ، )% (86، وبنسبة مئوية  ( 0.74)
ً
هم من دخول املواقع غير  ضعف السيطرة على الطالب، ومنع ( " 8)ودرجة استجابة عالية جدا

، وجاء في املرتبة الثالثة الفقرة رقم   ، )% (86، وبنسبة مئوية  ( 0.77وانحراف معياري بلغ ) ، ( 4.32" بمتوسط حسابي بلغ )  بها املوثوق  
ً
"   ( 14)ودرجة استجابة عالية جدا

الجرا  بقانون  الوعي  املعلوماتية، قلة  بلغ )  ئم  )  ، ( 4.30" بمتوسط حسابي  بلغ   ،  )% (86، وبنسبة مئوية  ( 0.81وانحراف معياري 
ً
جدا استجابة عالية  وتعزو    . ودرجة 

ال بالتعاون مع أولياء األمور وتوعيتهم بطرق حماية أبنائهم  إ لى صعوبة تحقيق ذلك  إ الباحثة هذه النتيجة وهذا االتفاق حول قلة وعي الطالب وعدم السيطرة عليهم  

التي ال يمكن  د هذه التحديات غاية في الصعوبة  والتحكم في طريقة تصفحهم للمواقع املختلفة، وتع   كانية سيطرة املعلمين على الطالب والرقابة عليهم نظرا لصعوبة إم 

.   إ تخطيها  
ً
 ال بتوعية أولياء األمور والطالب معا

من الدروس( عبر    " انتهاك خصوصية املعلمين عن طريق نشر فيديوهات خاصة بهم من )فيديوهات مقتبسة   ( 12)وجاء في املرتبة الثانية عشر الفقرة رقم  

وجاء في املرتبة الثالثة عشر   ،  ودرجة استجابة عالية ،  )% (81، وبنسبة مئوية  ( 0.84وانحراف معياري بلغ ) ، ( 4.06بمتوسط حسابي بلغ )جتماعي، " وسائل التواصل اال 

،  ( 0.96وانحراف معياري بلغ )  ، ( 3.83" بمتوسط حسابي بلغ )  الب أو من أفراد من خارج املدرسة، " تعرض منصة مدرستي الختراقات من قبل الط   ( 3)الفقرة رقم  

اب، تويتر،  )واتس   ، تهديدات عبر مواقع التواصل االجتماعي  إلى " التعرض  ( 13)ودرجة استجابة عالية، وجاء في املرتبة الرابعة عشر الفقرة رقم   ، )% (77وبنسبة مئوية  

، وتعزو  ودرجة استجابة عالية   ، )% (73، وبنسبة مئوية ( 1.05وانحراف معياري بلغ )  ، ( 3.65" بمتوسط حسابي بلغ )  يوتيوب، سناب شات، .... فيسبوك(،   تليجرام، 

 الدوائر املقربة منهم في انتهاك خصوصياتهم وسرقة البيانات.   دور و  أ والقادة لم تكن لهم تجربة    بعض املعلمين ن  أ لى  إ الباحثة هذه النتيجة  

التي تواجه تفعيل   التحديات  أن  العام بمنطقة  السيبراني    األمنمما سبق يتضح  التعليم  املنورة جاءت بمستوى مرتفع بنسبفي مدارس  ة املدينة 

، وقد ملواجهة هذه التحديات  ول والبد من إيجاد حل  ،عدن هذه النسبة تمثل إشكالية كبرى في منظومة التعليم عن بُ أ ، وترى الباحثة  )%(83مئوية بلغت  

املنتشري، وحريرى ) إليها دراسة  التي توصلت  النتائج  النتيجة مع  إلى على درجة وعي منخفضة جًدا (،  2020اتفقت هذه  التحديات    التي أشارت  أن  )أي 

املعلمات في الكثير من مفاهيم األمن السيبراني،مرتفعة(   عدم اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة لحماية جهاز الحاسب، أو امللفات التي تمثلت في    لدى 

 . وغياب املفاهيم الخاصة بإمكانية التجسس واالختراق والسطو على البيانات ،آمنالشخصية، أو الصور بل وما يتعلق بمشاركة املعلومات بشكل 

 : النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث  . 3.3

السؤال   هذا  على  "للجابة  على  ينص  ) والذي  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  في (  α≤0.05هل  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  متوسط  بين 

ؤهل العلمي، أو عدد التحديات التي تواجه تفعيل األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة تبًعا ملتغير النوع، أو الوظيفة، أو امل

املعلو  تكنولوجيا  مجال  في  التدريبية  الدورات  عدد  أو  الخبرة،  ا مات؟".  سنوات  أجل  الدراسةومن  عينة  أفراد  استجابات  في  الفروق  على  تم   ؛لتعرف 

التي تعزى ملتغير:   ؛لعينتين مستقلتين  T –Testت    –استخدم اختبار  للكشف عن داللة الفروق اإلحصائية ملتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

األحادي   التباين  وتحليل  مستو One Way ANOVAالنوع،  عن  للكشف  الدراسة ،  عينة  أفراد  استجابات  ملتوسطات  اإلحصائية  الفروق  داللة  ى 

ملتغيرات تعزى  التي  املنورة  املدينة  بمنطقة  العام  التعليم  مدارس  في  السيبراني  األمن  تفعيل  تواجه  التي  العلمي،  و الوظيفة،    :التحديات  عدد و املؤهل 

 تكنولوجيا املعلومات، وقد تم عرض النتائج املتعلقة بكل متغير على حدة كلى النحو التالي: يبية في مجال عدد الدورات التدر و سنوات الخبرة، 

 : النوعمتغير  •

التعليم  ( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على التحديات التي تواجه تفعيل األمن السيبراني في مدارس T-Test: نتائج اختبار "ت" )(8)جدول 

 
 
 ملتغير النوع العام بمنطقة املدينة املنورة تبعا

 قيمة   االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  الفئات 

 ت 

 مستوى الداللة 

 0.56 0.93 0.67 4.16 223 ذكور 

 0.62 4.12 195 إناث 

 إ قيمة )ت( غير دالة  أن    (، 8)تضح من جدول  ي 
ً
)  حصائيا السيبراني في مدارس   جال( مل0.05عند مستوى داللة  األمن  التي تواجه تفعيل  التحديات 

 ملتغير النوع االجتماعي. وهذا يشير إلى أن استجابات القادة واملعلمين متقاربة م
ً
ع استجابات القائدات التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة، وذلك تبعا

ل نظرتهم  حيث  من  املدينة.لتحديواملعلمات  بمنطقة  العام  التعليم  مدارس  في  السيبراني  األمن  تفعيل  تواجه  التي  واملعلمات    ات  املعلمين  ألن  وذلك 

با يتعلق  فيما  فيها  املرؤوسين  توعية  عن  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  املسؤولة  التعليم  وزارة  مظلة  تحت  عملهم  يمارسون  والقادة  ألمن والقائدات 

ال الصانع )السيبراني. وتتفق هذه  نتائج دراسة  املعلمين حول التي    (2020نتيجة مع  بين استجابات  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  توصلت 

 الوعي باألمن السيبراني، وأساليب حماية الطلبة من مخاطر اإلنترنت، وأساليب تعزيز القيم والهوية الوطنية تبعا ملتغير الجنس. 
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 الوظيفة متغير  •

( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على التحديات التي تواجه تفعيل األمن السيبراني One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ): (9)جدول 

 
ً
 ملتغير الوظيفة  في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة تبعا

 مصدر 

 التباين 

 مجموع  

 املربعات 

 درجة

 الحرية 

 متوسط 

املربعات    

 قيمة  

 ف 

 مستوى 

الداللة    

 0.085 2.222 0.914 3 2.742 بين املجموعات 

 0.411 414 170.286 داخل املجموعات 

   417 173.028 املجموع 

)إ قيمة )ف( غير دالة  أن    ( 9)يتضح من جدول   التي تواجه تفعيل  ملجال  (  0.05حصائيا عند مستوى داللة  السيبراني في مدارس )التحديات  األمن 

استجابات املعلمين   التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة(، التي تعزى الختالف متغير الوظيفة. وهذا يشير إلى أن استجابات القادة والقائدات متقاربة مع

 م بمنطقة املدينة.لتحديات التي تواجه تفعيل األمن السيبراني في مدارس التعليم العاواملعلمات من حيث نظرتهم ل

 : املؤهل العلمي متغير  •

( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على التحديات التي تواجه تفعيل األمن  One Way ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي )(10)جدول 

 
ً
 ملتغير املؤهل العلمي  السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة تبعا

 مصدر

 التباين  

 مجموع  

 املربعات

 درجة 

 الحرية

 متوسط

املربعات   

 قيمة  

 ف 

 مستوى 

الداللة   

 0.849 0.267 0.111 3 0.334 بين املجموعات 

 0.417 414 172.694 داخل املجموعات 

   417 173.028 املجموع
 

 عند مستوى داللة )  (10)  يتضح من جدول 
ً
التحديات التي تواجه تفعيل األمن السيبراني في مدارس ملجال  (  0.05أن قيمة )ف( غير دالة إحصائيا

متقاربة مع واملعلمين  القادة  استجابات  أن  إلى  يشير  وهذا  العلمي.  املؤهل  متغير  تعزى الختالف  املنورة،  املدينة  بمنطقة  العام  البعض   التعليم  بعضها 

لتحديات التي ظر عن املؤهل العلمي الذي لديهم )سواء كان بكالوريوس، أم بكالوريوس مع دبلوم، أم ماجستير، أم دكتوراه( من حيث نظرتهم لبغض الن

عدم وجود توصلت إلى ( التي 2020دراسة الصانع )وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة  تواجه تفعيل األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة.

الطلبة من مخاطر   السيبراني، وأساليب حماية  باألمن  الوعي  املعلمين حول  بين استجابات  القيم   اإلنترنت،فروق ذات داللة إحصائية  وأساليب تعزيز 

 والهوية الوطنية تبعا ملتغير املؤهل العلمي.

 : عدد سنوات الخبرة متغير  •

( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على التحديات التي تواجه تفعيل األمن السيبراني One Way ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي )(11)جدول 

 
ً
 ملتغير عدد سنوات الخبرة  في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة تبعا

 

 

 

 

 عند مستوى داللة )أن    ( 11)يتضح من جدول  
ً
السيبراني في مدارس ملجال  (  0.05قيمة )ف( غير دالة إحصائيا األمن  التي تواجه تفعيل  التحديات 

مع بعضها البعض التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة تعزى الختالف متغير عدد سنوات الخبرة. وهذا يشير إلى أن استجابات القادة واملعلمين متقاربة  

أقل من   كانت  )سواء  لديهم  التي  الخبرة  النظر عن عدد سنوات  )سنوا   5بغض  أم من  أكثر من  5-10ت،  أم  نظرتهم   10( سنوات،  سنوات( من حيث 

املدينة.ل بمنطقة  العام  التعليم  مدارس  في  السيبراني  األمن  تفعيل  تواجه  التي  مع    لتحديات  النتيجة  هذه  )نتيجة  وتتفق  الصانع  التي 2020دراسة   )

املعلمين حول الوعي باألمن السيبراني، وأساليب حماية الطلبة من مخاطر اإلنترنت، توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات  

 وأساليب تعزيز القيم والهوية الوطنية تبعا ملتغير سنوات الخبرة.

 :عدد الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا املعلوماتمتغير  •

 

 

 

 مصدر

 التباين  

 مجموع  

 املربعات

 درجة 

 الحرية

 متوسط

املربعات   

 قيمة  

 ف 

 مستوى 

الداللة   

 0.485 0.725 0.301 2 0.602 بين املجموعات 

 0.415 415 172.426 داخل املجموعات 

   417 173.028 املجموع
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( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على التحديات التي تواجه تفعيل األمن  One Way ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي )(12)جدول 

 
ً
 ملتغير عدد الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا املعلومات  السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة تبعا

 مصدر

 التباين  

 مجموع  

 املربعات

 درجة 

 الحرية

 متوسط

املربعات   

 قيمة  

 ف 

 مستوى 

الداللة   

 0.355 1.038 0.431 2 0.861 بين املجموعات 

 0.415 415 172.167 داخل املجموعات 

   417 173.028 املجموع
 

 عند مستوى داللة )أن    ( 12)يتضح من جدول  
ً
السيبراني في مدارس جال  ( مل0.05قيمة )ف( غير دالة إحصائيا األمن  التي تواجه تفعيل  التحديات 

املعلومات.   التدريبية في مجال تكنولوجيا  الدورات  املنورة تعزى الختالف متغير عدد  املدينة  العام بمنطقة  القادة  التعليم  أن استجابات  إلى  وهذا يشير 

 ( 3-5تكنولوجيا املعلومات التي خضعوا لها )سواء كانت دورتين فأقل، أم )  واملعلمين متقاربة مع بعضها البعض بغض النظر عن عدد الدورات في مجال

من  دورات أكثر  أم  املنورة.  5،  املدينة  بمنطقة  العام  التعليم  مدارس  في  السيبراني  األمن  تفعيل  تواجه  التي  للتحديات  نظرتهم  حيث  من  وقد   دورات( 

املنتشري، وحريرى ) لها دراسة دراسة  التي توصلت  النتيجة  النتيجة مع  إلى 2020اختلفت هذه  التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى   ،)

عدم وجود فروق التي أشارت إلى  (،2019متغير دورات تدريبية في األمن السيبراني، واتفقت مع النتيجة التي توصلت لها دراسة وهدفت دراسة الصحفي )

 . التدريبيةتعزى إلى متغير الدورات ي درجة وعي معلمات الحاسب باألمن السيبراني فذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

 :الرابع بالسؤالالنتائج املتعلقة  . 4.3

تم حساب   ،لزيادة فاعلية األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة؟""ما األليات املقترحة والذي ينص على  السؤالللجابة على هذا 

املعيارية الحسابية واالنحرافات  املئويةاملتوسطات  الحسابية   ، والنسبة  املتوسطات  الفقرات حسب  الدراسة، وتم ترتيب هذه  أفراد عينة  الستجابات 

 
ً
 .تنازليا

افات املعيارية :(13)جدول  األليات املقترحة لزيادة فاعلية األمن السيبراني في ) الثالث املجال الدراسة علىالستجابات أفراد عينة  والنسبة املئوية املتوسطات الحسابية واالنحر

 ( مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة

املتوسط  الفقرات رقم الفقرة

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

 االستجابة الترتيب 

نشر الوعي باألمن السيبراني لدى القيادات واملعلمين والطالب حول آليات التعامل مع   5

 شبكة اإلنترنت، واملنصات التعليمية.

4.62 0.56 92 % 1  
ً
 عالية جدا

  2 % 92 0.54 4.62 تعزيز وعي الطالب بمخاطر الروابط الضارة عند تصفح اإلنترنت.  9
ً
 عالية جدا

توفير دليل تفاعلي عن أخالقيات األمن السيبراني، ومفاهيمه ملستخدمي منصة   11

 مدرستي. 

4.62 0.57 92 % 3  
ً
 عالية جدا

رفع الوعي بمفاهيم ومخاطر وانتهاكات األمن السيبراني من خالل عرض فيديوهات   12

 تعريفية موجزة على منصة مدرستي. 

4.62 0.55 92 % 4  
ً
 عالية جدا

رفع وعي الطالب بأهمية التحّقق من املصادر املوثوق بها؛ لحصولهم على معلومات   8

 تتعلق بدراستهم. 

4.61 0.55 92 % 5  
ً
 عالية جدا

  6 % 92 0.55 4.61 إرسال رسائل نصية توعوية بمفاهيم ومخاطر وانتهاكات األمن السيبراني.  10
ً
 عالية جدا

وسياسات لحفظ األمن السيبراني داخل املدرسة، وفقا للضوابط  وضع إجراءات،  13

 األساسية الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.

4.61 0.55 92 % 7  
ً
 عالية جدا

  8 % 92 0.57 4.61 توعية منسوبّي املدرسة بمفاهيم األمن السيبراني. 14
ً
 عالية جدا

املتنمرين عبر منصة مدرستي والتوعية بقانون  وضع قوانين صارمة؛ للتعامل مع  15

 الجرائم املعلوماتية. 

4.61 0.57 92 % 9  
ً
 عالية جدا

عقد دورات تدريبية بالشراكة مع الجامعات؛ لتوعية منسوبي التعليم العام باألمن  4

 السيبراني. 

4.59 0.60 92 % 10  
ً
 عالية جدا

  11 % 91 0.60 4.57 السيبراني، وآليات تعزيزه في املدارس.  األمنتوفير برامج توعوية للتعريف ب  1
ً
 عالية جدا

  12 % 91 0.60 4.57 تشكيل فريق قانوني مختص بقضايا التنمر اإللكتروني عبر منصة مدرستي.  16
ً
 عالية جدا

اتباع الضوابط األساسية في األمن السيبراني الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن   2

 السيبراني

4.54 0.59 91 % 13  
ً
 عالية جدا

تخصيص ميزانية مخصصه لألمن السيبراني تتناسب مع ما يتم صرفه على التقنية  17

 والخدمات اإللكترونية وتضمن استدامة أنشطة األمن السيبراني. 

4.54 0.69 91 % 14  
ً
 عالية جدا

مي الحاسب اللي  6
ّ
لتوعية منسوبّي املدرسة باألمن عقد دورات تدريبية بإشراف معل

 السيبراني. 

4.52 0.62 90 % 15  
ً
 عالية جدا

توفير خبراء ومختصين في األمن السيبراني؛ لفحص األجهزة والبرمجيات بصفة دورية   3

 في املدارس. 

4.51 0.67 90 % 16  
ً
 عالية جدا

إعداد املعلمين  تضمين مفاهيم األمن السيبراني بمقرر تكنولوجيا التعليم ببرامج  7

 واملعلمات. 

4.48 0.66 90 % 17  
ً
 عالية جدا

اآلليات املقترحة لزيادة فاعلية األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة   املجال ككل

 املدينة املنورة

4.58 0.51 92%  
ً
 عالية جدا
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   (املقترحة لزيادة فاعلية األمن السيبراني في مدارس التعليم العام بمنطقة املدينة املنورة ليات ال )  الثالث  لمجال ل  املتوسط العام أن  ( 13)يتضح من جدول  

 (، ودرجة استجابة 0.51( بانحراف معياري بلغ )4.58بلغ )
ً
(، وجاء  11،  9،  5في الثالثة مراتب األولى الفقرات رقم)  ذلك   حيث جاء   ، )% (92، ونسبة مئوية  عالية جدا

لدى القيادات واملعلمين والطالب حول  السيبراني    األمن نشر الوعي ب "   ( 5)ى الفقرة رقم  ولجاء في املرتبة األ ، حيث    ( 7،  3،  6األخيرة الفقرات رقم )في الثالثة مراتب  

التعامل مع ش  ودرجة استجابة   ، )% (92، ونسبة مئوية  ( 0.56وانحراف معياري بلغ )  ، ( 4.62بمتوسط حسابي بلغ )واملنصات التعليمية، "   ، اإلنترنت  بكة  آليات 

 
ً
وانحراف   ، ( 4.62" بمتوسط حسابي بلغ )اإلنترنت  " تعزيز وعي الطالب بمخاطر الروابط الضارة عند تصفح    ( 9)وجاء في املرتبة الثانية الفقرة رقم    . عالية جدا

   ، )%(92ونسبة مئوية    ( 0.54معياري بلغ )
ً
السيبراني،    األمن " توفير دليل تفاعلي عن أخالقيات   ( 11)وجاء في املرتبة الثالثة الفقرة رقم  .  ودرجة استجابة عالية جدا

، وجاء في  ، )% (92ونسبة مئوية  ، ( 0.57وانحراف معياري بلغ ) ، ( 4.62ومفاهيمه ملستخدمي منصة مدرستي. " بمتوسط حسابي بلغ )
ً
ودرجة استجابة عالية جدا

املدرسة ب   ( 6)املرتبة الخامسة عشر الفقرة رقم   الحاسب اللي لتوعية منسوبّي  مي 
ّ
" بمتوسط حسابي بلغ    السيبراني،   األمن " عقد دورات تدريبية بإشراف معل

، وجاء في املرتبة السادسة عشر الفقرة رقم  ، )% (90، ونسبة مئوية ( 0.62( وانحراف معياري بلغ )4.52)
ً
" توفير خبراء ومختصين   ( 3)ودرجة استجابة عالية جدا

  ،  )% (90ونسبة مئوية    ، ( 0.67وانحراف معياري بلغ )  ، ( 4.51" بمتوسط حسابي بلغ )  البرمجيات بصفة دورية في املدارس، السيبراني؛ لفحص األجهزة و   األمن في  

الفقرة رقم   السابعة عشر  املرتبة  ، وجاء في 
ً
املعلمين  السيبراني    األمن " تضمين مفاهيم    ( 7)ودرجة استجابة عالية جدا التعليم ببرامج إعداد  بمقرر تكنولوجيا 

.ودرجة استجابة عالية  ،  )% (90ونسبة مئوية    ، ( 0.66وانحراف معياري بلغ )  ، ( 4.48واملعلمات. " بمتوسط حسابي بلغ )
ً
 جدا

ليات لزيادة فاعلية األمن السيبراني في آ لى الحاجة املاسة وامللحة لوجود  إ ا،  فراد عينة البحث على جميع املقترحات بدرجة عالية جًد أ وتعزو الباحثة موافقة 

 بل لتفعليها.مدارس التعليم العام، ولشعور منسوبي وزارة التعليم باملخاطر التي تحيط بالعملية التعليمية، والبحث عن كل الس 

في مدارس التعليم العام بمنطقة السيبراني  األمنفاعلية  املقترحة لزيادة ليات ال% على  92عينة البحث موافقون بنسبة  أن أفرادمما سبق يتضح 

 . املدينة املنورة 

 : التوصيات. 5.3

 ي:  النحو اآلت على  التوصيات   من  مجموعة  اقتراح  تم  الدراسة،  إليها  توصلت  التي  النتائج  ضوء  في 

 من خالل:   رفع الوعي باألمن السيبراني  .1

 توفير برامج توعوية للتعريف باألمن السيبراني، وآليات تعزيزه في املدارس.  •

 توعية منسوبّي املدرسة بمفاهيم األمن السيبراني.  •

 التعليمية.   اإلنترنت واملنصات لدى القيادات واملعلمين والطالب حول آليات التعامل مع شبكة  السيبراني    األمن نشر الوعي ب  •

 من خالل عرض فيديوهات تعريفية موجزة على منصة مدرستي. وانتهاكاته  رفع الوعي مخاطر األمن السيبراني   •

 تعلق بدراستهم. ؛ لحصولهم على معلومات ت همية التحّقق من املصادر املوثوق بها رفع وعي الطالب بأ  •

 اإلنترنت. تعزيز وعي الطالب بمخاطر الروابط الضارة عند تصفح   •

 ومفاهيمه ملستخدمي منصة مدرستي.   السيبراني   األمن توفير دليل تفاعلي عن أخالقيات   •

 . ومخاطره وانتهاكاته   السيبراني   األمن إرسال رسائل نصية توعوية بمفاهيم   •

مي الحاسب عقد دورات تدريبية بإشراف مع  •
ّ
 املدرسة باألمن السيبراني.   اللي لتوعية منسوبي   ل

 التعليم العام باألمن السيبراني.   راكة مع الجامعات؛ لتوعية منسوبي عقد دورات تدريبية بالش  •

 تضمين مفاهيم األمن السيبراني بمقرر تكنولوجيا التعليم ببرامج إعداد املعلمين واملعلمات.  •

 من خالل:   باألمن السيبراني تشريع بعض القوانين الخاصة   .2

 وسياسات لحفظ األمن السيبراني داخل املدرسة، وفقا للضوابط األساسية الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.   وضع إجراءات  •

 وضع قوانين صارمة؛ للتعامل مع املتنمرين عبر منصة مدرستي والتوعية بقانون الجرائم املعلوماتية.  •

 عبر منصة مدرستي.   اإللكتروني مختص بقضايا التنمر  تشكيل فريق قانوني   •

 الصادرة من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني السيبراني    األمن اتباع الضوابط األساسية في   •

 السيبراني.   األمن نشطة  أ تضمن استدامة  ل   ، ة اإللكتروني التقنية والخدمات    ميزانية لألمن السيبراني تتناسب مع    ة تخصيص ميزانية مخصص  •

 السيبراني؛ لفحص األجهزة والبرمجيات بصفة دورية في املدارس.   األمن توفير خبراء ومختصين في   •

 من خالل:   زيادة فاعلية األمن السيبراني  .3

الوزارة ا ستخد ا  • الدخول لشبكة  املهمة مثل  الدخول  املرور  ت أن    وينبغي   ، م كلمة مرور معقدة لحسابات  التوا ختلف عن كلمات  صل  املستخدمة في مواقع 

 . اإللكتروني االجتماعي او مواقع التسوق  

 و التطبيقات. راك في مواقع التواصل االجتماعي أ الرسمي في التسجيل واالشت   اإللكتروني عدم استخدم البريد   •
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 لتفادي السرقة أو التلف.   ؛ لفات في ذاكرة خارجية امل ضرورة االحتفاظ بنسخة احتياطية من   •

 اإلنترنت. استخدام التشفير )من خالل تعيين كلمة مرور( للملفات املهمة التي يقوم بها منسوبي وزارة التعليم إرسالها من خالل شبكة   •
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Abstract: The study aimed to identify the reality of cyber security and increasing its effectiveness in public education 
schools in Al-Madinah Al-Munawwarah region from the point of view of the school leadership. To achieve the aim of 
the study, the descriptive and analytical approach was used, and a questionnaire was designed and distributed to a 
randomly selected sample from the study population of the study represented by leaders and teachers in public 
education schools in Madinah, Saudi Arabia, and the final sample reached (418). The study reached a set of findings, 
the most important of which were: Cybersecurity in public education schools in the Medina came at a high level of 
(72%) and it was found that there are many challenges facing the activation of cybersecurity in public education 
schools in the Madinah, which came at a high level with a percentage of (83%). The results of the study also indicated 
that there were no statistically significant differences at a significance level (0.05) for the challenges facing the 
activation of cybersecurity in public education schools in the Madinah due to the different variables of gender, job, 
academic qualification, number of years of experience, number of training courses in the field of information 
technology. As the study concluded the agreement of (92%) of the study sample on the proposed mechanisms to 
increase the effectiveness of cybersecurity in public education schools in Al Madinah Al Munawara; on top of which 
was: spreading awareness of cybersecurity among leaders, teachers, and students about the mechanisms of dealing 
with the Internet and educational platforms and enhancing students' awareness of the dangers of harmful links when 
surfing the Internet. As well as providing an interactive guide on cybersecurity ethics and its concepts for users of 
Madrasati platform. The study recommends that school staff should use a complex password for important log-in 
accounts, such as entering the Ministry’s network. Furthermore, refraining from the use of the official e-mail to 
register and subscribe to social networking sites or electronic applications. 

Keywords: Distance Education; Madrasati Platform; Cybersecurity. 
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افق االجتماعي وعالقته ببعض املتغيرات )النوع االجتماعي  وطبيعة العمل، والعمر (  ،التو

 19في ظل جائحة كورونا كوفيد الُعماني في ضوء نظرية الذات لـ )كارل روجرز( لدى أفراد املجتمع   
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 : قدمةامل .1

واملجتمع. األمر  تتأثر حياة األفراد باملتغيرات الناتجة من التطور الديمغرافي للحياة االجتماعية، مما ينعكس تأثيرها على شخصية الفرد في األسرة  

بعدم القدرة على املشاركة الفاعلة، والتأقلم مع    الفرد  الذي يظهر التوافق النفس ي واالجتماعي، ودوره في بناء املجتمع والبيئة املحيطة به، وعند شعور 

ولعل من أهمها نظريات علم النفس خاصة تلك  تلك املتغيرات يسعى إلى تعزيز وتمكين قدراته، فيعتمد على نتائج العلم في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  

الذات لكارل روجرز.  هوتعديل، وتسعى إلى تصحيحه  السلوك اإلنسانيالتي تدرس   هو مؤسس نظرية الذات وعالم شهير من علماء النفس   ومنها نظرية 

علم النفس السريري )العيادي(، وعلم النفس التربوي عمل في (، والتحق روجرز بكلية املعلمين في جامعة كولومبيا لدراسة 1987 - 1902عاش في الفترة )

 (. 2008)محمود،   .هيئة أساتذة تعنى بدراسة الطفل، وكان له اهتمام متميز في ذلك، وخاصة في قياس تكيف الشخصية

 و 
 
مؤشرا التوافق  وسلوكه    يعد  حاجاته  بين  التوازن  من  حالة  إيجاد  على  قادر  ليكون  الفرد؛  شخصية  تكامل  ومجتمعه،  على  بيئته  مع  وتفاعله 

وقيم مجتمع مبادئ  وغير متناقض مع  بسلوك متناسق  فيه  الفرد   ويتصف 
 
   ه، محافظا

 
وفاعال الذاتية،  استقالليته  التوافق في    على  ويعتبر  مجتمعه، 

 
 
املجتمع  معيارا مع  الفرد  دراسة  لتفاعل  إليها  أشارت     (.2018)جبار،    والذي 

 
دورا االجتماعي  التوافق     ويلعب 

 
والتحديات   فاعال القضايا  مواجهة  في 
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 امللخص:

الكشف عن   إلى  الدراسة  أفراد تهدفت  لــ)كارل روجرز( لدى  الذات  نظرية  في ضوء  املتغيرات  ببعض  االجتماعي وعالقته  التوافق  مستوى 

كوفيد    الُعمانياملجتمع   كورونا  جائحة  ظل  االجتماعي19في  النوع  متغير  وفق  االجتماعي  التوافق  مستوى  في  الفروق  تعّرف  وكذلك  وطبيعة .   ،

)  العمل، والعمر. الدراسة من  الذكور، و)157( منهم )311وتكونت عينة  التوافق االجتماعي  154(  استبانة لقياس مستوى  اإلناث. وتم تطبيق   )

 
 
جدا عال  مستوى  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  االجتماعيفي    وأشارت  املجتمع    التوافق  أفراد  وو الُعمانيلدى  في .  إحصائية  داللة  ذات  فروق  جود 

. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  تعزى ملتغير طبيعة العمل لصالح املوظفين  الُعمانيتماعي لدى أفراد املجتمع  مستوى التوافق االج

بأهمية تعزيز مستوى التوافق االجتماعي لدى أفراد املجتمع ملتغير النوع االجتماعي ومتغير العمر في مستوى التوافق االجتماعي. وأوصت الدراسة 

مواجهة التحديات والقضايا االجتماعية باالستفادة من مبادئ وتطبيقات نظريات علم النفس في ظل جائحة كورونا. وأوصت كذلك  في    الُعماني

ومقاييس  أدوات  باستخدام  الشخصية  لدراسة  ومتعددة  متنوعة  متغيرات  وفق  االجتماعي  التوافق  في  والدراسات  البحوث  من  املزيد  بإجراء 

 . جديدة في ظل هذه الجائحة

      .19التوافق االجتماعي؛ نظرية الذات كارل روجرز؛ فيروس كورونا كوفيد: فتاحيةالكلمات امل

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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اإلنسان   التوافق االجتماعي بين  ونفسه،  االجتماعية التي تعترض حياة الناس، ال سيما في ظل ظروف جائحة كورونا؛ فالحاجة ملحة ومهمة في تحقيق 

النفسية واالجتما  اآلثار  أن يواجه  إلى وقاية نفسه ومجتمعه.  19عية لفيروس كورونا كوفيدوعائلته، ومجتمعه، ليستطيع  أكدتها دراسة   ويسعى   والتي 

 . (2010)الكنج،

املفاهيم لذا   من  االجتماعي  التوافق  مفهوم  النفس،    يعتبر  علماء  من  العديد  باهتمام  حظيت  والتي  النفسية،  الصحة  مجال  في  واتخذ  املهمة 

 املهتمون بدراسته اتجاهات متعددة لتحديد مفهو 
 
ه إلى من  مه، إال أنهم يتفقون على أنه عملية تفاعل مستمرة بين الفرد وبيئته املادية واالجتماعية سعيا

 ( Vaughan, 2003، )(2015)أدهيم، . تحقيق أهدافه

اجتماعية  عقد صالت  على  يساعد  مما  الذات،  بتقبل  يرتبط  اآلخرين  تقبل  أن  إذ  واآلخرين،  الذات  بين  بالعالقات  االجتماعي  التوافق  ويرتبط 

ب م. ويجمرضية تتسم بالتعاون والتسامح واإليثار، وتعتمد على ضبط النفس وتحمل املسؤولية واالعتراف بحاجته لآلخرين، والعمل على إشباع حاجاته

والتوافق االجتماعي يمثل امتداد للتوافق الشخص ي للفرد    (.2001أن ال يشوب هذه العالقات العدوان أو االتكال أو االكتراث ملشاعر اآلخرين)الشاذلي،  

 
 
  الذي يكون من خالله توافقا

 
واملجتمع الكبير الذي مع مجتمعه، ويؤدي إلى تحقيق الصحة املجتمعية على مستوى األسرة واملؤسسة، والرفاق،   اجتماعيا

ويتضمن التوافق االجتماعي السعادة مع اآلخرين وااللتزام بأخالقيات (  2009)أبو سكران،     .تنبني فيه العادات واألعراف والتقاليد السائدة في املجتمع

االجتماعي، والتفاعل االجتماعي السليم والعمل لخير الجماعة  مسايرة املعايير االجتماعية، واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغيير  و املجتمع  

 (1997)زهران، . ة والسعادة الزوجي

افق االجتماعي   :التو

 
 
من داخل الفرد، ثم تنعكس بعد ذلك    إن التوافق االجتماعي يعتمد على تكيف الفرد مع ذاته، ويؤكد علماء الصحة النفسية أن السعادة تنبع أوال

(. فالتوافق االجتماعي مسألة شخصية تعمل فيها خبرة 2015ية، ويقصد بذلك أن للتوافق الذاتي أثر على التوافق االجتماعي)السرحي، على بيئته الخارج

 ( 2014، ة)نعيس. الشخص واملوقف الذي يحيط به، كما تعمل فيها مجموعة أخرى من العوامل

 
 
   ويعتبر مفهوم التوافق مفهوما

 
   جوهريا

 
في علم النفس وذلك ألن معظم سلوكيات الفرد هي محاوالت لتحقيق التوافق سواء أكان هذا على    وأساسيا

أو االجتماعي )أحمد؛ علي،   الشخص ي  باثاك )2011املستوى  الفرد على عقد صالت  (  Pathak, 2014(. وقد ذكر  يتمثل في قدرة  التوافق االجتماعي  أن 

 إليثار.اجتماعية مرضية تتسم بالتسامح والتعاون وا 

بأنه: تلك التغيرات التي تحدث في سلوك الفرد أو في اتجاهاته أو عاداته بهدف مواءمة البيئة، وإقامة عالقات منسجمة   التوافق االجتماعيويعرف  

 2003معها إشباعا لحاجات الفرد ومتطلبات البيئة )الحجار، 
 
الفرد أو في اتجاهاته أو  هو تلك التغيرات التي تحدث في سلوك (. والتوافق االجتماعي أيضا

 (  ,2018Di Fabio, Tsudam(،)2008)حسين، . في عاداته بهدف موائمة البيئة وإقامة عالقات متزنة ومنسجمة معها

فيعرفان التوافق االجتماعي بأنه حالة من االنسجام تنشأ بين الفرد ذاته وبين املجتمع املحيط به، وتظهر في قدرته   (2012)بكوش؛ قيقوب،    ماأ

( أن التوافق االجتماعي هو قدرة الفرد على التالؤم مع املجتمع وذلك من خالل تكوين 2011على إرضاء ذاته وحاجاته الضرورية. ويضيف )أحمد؛ علي،  

( أن التوافق Capon  Washington, 2015تبادلة مع اآلخرين وبتعديل السلوك الخطأ أو تغيير ما هو فاسد في املجتمع. ويرىكابون )عالقات سليمة وم

 
 
  االجتماعي هو قدرة الفرد على تغير سلوكه وعاداته عندما يواجه موقفا

 
 أو مشكله اجتماعية جديدة.  جديدا

افق االجتماعي  :معايير التو

 تتمثل املعايير الداعمة لتحقيق التوافق االجتماعي فيما يلي:  

ا  • الطريقة  التفكير والشعور والتصرف بنفس  أن يكون قادرا على  يتقبل ذاته، وأن يضع نفسه في مكان اآلخرين،  الفرد اآلخرين كما  يتقبل  لتي أن 

 يعقلها اآلخرون.  

•  
 
  أن يكون الفرد متسامحا

 
 ضعفهم ومساوئهم وأن يمد يد املساعدة إلى أولئك الذين يحتاجون املساعدة.  عن نقاط مع اآلخرين، متغاضيا

مهاراته   • يسخر  أن  منه  يتطلب  كما  الجماعة،  أنشطة  في  بحرية  يشارك  أن  له  ينتج  اآلخرين  مع  سوية  اجتماعية  عالقات  إقامة  في  الفرد  نجاح 

 
 
ن يحيط من قدرة نفسه في مواقف معينة وفي املقابل سيحظى لقبول الجماعة على أ   وإمكاناته لصالح الجماعة وهو لن يتراجع وإنما سيكون قادرا

 واحترامها، ويستفيد من نتائج ومهارات وأنشطة اآلخرين.  

•  
 
أساسا تقوم  الجماعة  أهداف  كانت  فإذا  الجماعة،  أهداف  مع  متماشية  الفرد  أهداف  تكون  تتعارض    أن  ال  أن  فيجب  اآلخرين،  احترام  على 

الشخصية   الجماعة األهداف  أفراد  بين  االجتماعية  باملسؤولية  الفرد  أهداف  بين  تضارب  أو  تناقض  يوجد  وال  الكبير.  اإلنساني  الهدف  مع 

وتنظيم   الجماعة  أمور  تخص  تنظيمية  أو  اجتماعية  مشكالت  من  يواجهه  ما  مناقشة  أو  حل  في  معهم  والتشاور  التعاون  به  ويقصد  واآلخرين. 

 ( 2006)حشمت؛ باهي، . م الفرد آلراء اآلخرين واملحافظة على مشاعرهم حياتهم وأعمالهم. وضرورة احترا 

افق االجتماعي  : مؤشرات التو

 للتوافق االجتماعي مجموعة من املؤشرات كما يراها ويحددها كثير من الباحثين واملتخصصين منها:
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الحياة   • الحقائق وواقع  التعامل مع  للحياة: من خالل  الواقعية  الحياة دون  النظرة  الفرح والحزن ويقبل على  الفرد كل لحظات  بإيجابية، ويعيش 

 ( 2017)أبو طعيمه، . التقليل من قيمته وعدم القدرة على االستقالل عن اآلخرين

•  
 
ا بدافع تكون طموحاته في مستوى قدراته، ويسعى إلى تحقيقه  مستوى طموح الفرد: ويتمثل في آمال الفرد وطموحه فالشخص املتوافق اجتماعيا

 ( 2015)عاقل، . اإلنجاز بوضع أهداف سهلة وممكنة التحقيق

•  
 
مؤشرا النفسية  حاجاته  بإشباع  الفرد  فإحساس  للفرد:  النفسية  الحاجات  بإشباع  وتوافقه    اإلحساس  النفسية  بالصحة  الفرد  تمتع  على 

 ذاته ومحيطه الذي يعيش فيه.  االجتماعي، فإشباع جزء من حاجات الفرد يشعره باإلشباع لحاجاته النفسية والرضا عن

املسؤولية   • الذات،  مفهوم  العلمي،  التفكير  األفق،  اتساع  االنفعالي،  الثبات  في  السمات  هذه  وتتمثل  الثبات:  نسبية  الشخصية  سمات  تشكل 

 (2012)علي، . االجتماعية، واملرونة

افق االجتماعي   :النظريات املفسرة للتو

التوافق االجتماعي وتفسيره من خالل نظريات علم النفس وهي: النظرية السلوكية، النظرية اإلنسانية، نظرية التحليل  اهتم علماء النفس بدراسة 

 
 
النظرية االجتماعية، فكل نظرية أعطت تفسيرا تناولت كل نظرية جانب من    النفس ي،  بناء فكرتها. حيث  اعتمدت عليه في  الذي  للتوافق وفق األساس 

فاالعتماد على إحدى هذه النظريات ال يعطي صورة كاملة وشاملة لتفسير التوافق االجتماعي لدى الفرد؛ لصعوبة فصل جوانب   جوانب نمو اإلنسان.

ل النفس ي. حياة اإلنسان عن بعضها البعض. فترتبط عملية التوافق االجتماعي لدى اإلنسان بالجهاز النفس ي والذات الحقيقية كما تفسره نظرية التحلي

يتشكل اإلنسانية  وقد  النظرية  حسب  لذاته  الفرد  بتقبل  االجتماعي  التوافق  يرتبط  وقد  السلوكية.  النظرية  في  كما  واملحاكاة  التقليد  )أبو    بواسطة 

 (2000)أحمد، . (. وقد يتحقق التوافق االجتماعي من خالل تقبل معايير وعادات املجتمع كما تفسره النظرية االجتماعية2017طعيمه، 

حجر  اعتمد الدراسة الحالية في تفسيرها لعملية التوافق االجتماعي على نظرية )الذات لكارل روجرز(؛ لكونها املحرك األساس ي لسلوك الفرد، و وقد 

 ( 2007)الجماعي، . )الذات الواقعية، الذات االجتماعية، الذات املثالية، الذات املدركة( الزاوية لبناء شخصيته، وتتكون من مجموعة من الذوات

 :نظرية كارل روجرز )الذات(

ة من  تعتبر نظرية الذات من أهم النظريات التي ركزت على تطوير الشخصية اإلنسانية، واملؤكدة على أن الفرد قادر على مواجهة مشكالته اليومي

ذه النظرية بمجموعة الخبرات التي يعيشها (، وترتبط ه2008)محمود،    خالل تطوير شخصيته وانفتاحه على الخبرات املختلفة في بيئته التي يعيش فيها

مجتمعهم ومحيطهم  في  يتحركون  اجتماعيون  بطبيعتهم  األفراد  أن  النظرية  مؤسس  ويؤكد  وقيمهم.  وتركز على مشاعرهم  بيئته ومجتمعه،  في  ، الفرد 

عالم  وهو  مؤسسيها،  أحد  روجرز  كارل  يعتبر  والتي  اإلنسانية  املدرسة  بها  تتميز  إيجابية  نظرة  )  وهذه  الفترة  في  عاش  النفس  علماء  من   -  1902شهير 

تحقيق 1987(،)السيد،  1987 عدم  في  تسهم  التي  بالعوامل  الوعي  إمكانية  ولديهم  وبناءون  متعاونون  بطبيعتهم  األفراد  أن  النظرية  صاحب  ويرى   .)

اإل  البرامج  يتقبلون  فهم  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  عدم  عن  االبتعاد  ويستطيعون  االجتماعي. توافقهم.  التوافق  لتفعيل  الداعمة  والعالجية  رشادية 

ا من  فامليل نحو التوافق هو ميل نحو تحقيق الذات، فالفرد لديه طاقة وقدرة يوجه وينظم ويضبط ذاته في ظروف محددة. وتتضمن هذه النظرية عدد

 (: تتمثل فيما يلي:  2015مكونات مفهوم الذات كما يذكرها)السرحاني، 

يرتبط هذا النوع من الذات بكيف يرى الفرد ذاته وهذا الجانب ينمو من خالل تفاعالت الفرد مع أناس آخرين ومع البيئة، فإذا    املدركة:الذات   •

 
 
  كان الفرد محبوبا

 
 فإن الذات ترى ذلك، ويدرك الفرد ذاته. ومقبوال

خاصة، وفي معظم األحيان فإن الفرد يحاول أن يعيش في مستوى هذه  يدرك فيها الفرد اآلخرين على أنهم يفكرون به بطريقة   الذات االجتماعية: •

الذات  بين  الداخلية عندما يكون هناك فجوة  الصراعات  املحيطة به، وتنشأ  الذي يعيش فيه والبيئة  املجتمع   التوقعات من جانب اآلخرين، في 

سيس وأحكام ذاتية، وما يعيشه من واقع عالقات في املجتمع املحيط  املدركة والذات االجتماعية. بمعنى وجود اختالف بين ما يدركه الفرد من أحا

 به.

  الذات الحقيقية: •
 
)ماذا يكون؟( واألفراد يشوهون الواقع الحقيقي بشكل أو بآخر، ونتيجة لهذا التشويه فإنه يصبح من   وتعني ما يكونه الفرد فعال

 هي من علم هللا وحده وليس من السهل على البشر أن يعرفوه. املستحيل الكشف عن الذات الحقيقية، فالذات الحقيقية للفرد 

املثالية: • يدمج    الذات  الذي  وهو  الذات  من  املثالي  الجانب  هو  وهذا  تحقيقها،  إلى  الفرد  يسعى  التي  والغايات  بالطموحات  الذات  هذه  وتتعلق 

 األدوات والتطلعات ليعطي للفرد وجهة لحياته. وتعكس الذات املثالية ما يود امل
 
، وال بد أن تكون املثاليات  رء أن يعلمه أو يفعله أو ما يقوم به فعال

 التي يكونها الفرد في حدود املمكن. 

رونة مما وتكمن أهمية نظرية الذات لكارل روجرز في أنها تساعد الفرد على تطوير ذاته ملواجهة املشكالت اليومية، وتتسم النظرية بالشمولية وامل

فادة منها في حل القضايا االجتماعية الناتجة من التغيرات والظروف الحياتية باعتبارها سهلة وميسرة، ونتائجها عميقة ومؤثرة. يسهل استخدامها واالست

 ( 2008)محمود، . ملا لها من نتائج إيجابية لتطوير مهارات وشخصيات املستفيدين من النظرية

له االجتماعي  التوافق  أن  للباحثين  في    ويتضح  فاعلة  األهمية  أهمية  تلك  وأكدت  بهم،  املحيطة  والبيئة  املجتمع  مع  الناس  الذات تكيف    نظرية 

الحقيقية حيث    لروجرز التي تحدثت عن تفاصيل وأنواع الذات لدى األفراد والتي من بينها الذات االجتماعية، والذات املدركة، والذات املثالية، والذات



   ....                                        خلفان وسالم الكحالياالجتماعي، وطبيعة العمل، والعمر (  في ضوء نظرية الذاتالتوافق االجتماعي وعالقته ببعض املتغيرات )النوع  
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ة واضحة ومميزة لإلنسان؛ فكلما أدرك اإلنسان لذاته وفهمها استطاع أن يتالءم مع مجتمعه وبيئته.   تتفاعل هذه الذوات في النفس البشرية لترسم صور 

 
 
(  2015، أصبحت الحاجة للتوافق االجتماعي مهمة فتذكر)السرحي،  19ال سيما في ظل جائحة كورونا كوفيد  وبدراسة الظروف التي يعيشها الناس حاليا

 أن التوافق االجتماعي يعتمد على ت
 
من داخل الفرد، ثم تنعكس بعد ذلك على    كيف الفرد مع ذاته، ويؤكد علماء الصحة النفسية أن السعادة تنبع أوال

 اسة الحالية. بيئته الخارجية، ويقصد بذلك أن للتوافق الذاتي أثر على التوافق االجتماعي، وهذا ما سعى الباحثان إلى دراسته وتوضيح أهميته في الدر 

 : سئلتهاأو  الدراسةمشكلة  . 1.1

ق يمثل التوافق االجتماعي مفهوما مركزيا في علم النفس، فمعظم سلوك الفرد هو محاوالت لتحقيق توافقه الشخص ي واالجتماعي، وعملية التواف

فيه من أحداث ووقائع.   ليست عملية جامدة ثابتة تحدث في موقف معين أو فترة معينة بل هي مستمرة تمثل انعكاسا للواقع الذي يعيشه الفرد بكل ما

 
 
   فإذا توفرت عناصر التوافق االجتماعي انعكس إيجابيا

 
الفرد. أما إذا تعرض للخوف ومصادر القلق فسوف ينعكس ذلك سلبا عليه وعلى توافقه   على 

 ( 2013صالح، السميري،). واالجتماعي النفس ي

 فرد أن يمر ب أي  ويمثل الشعور بسوء التوافق االجتماعي خبرة يمكن
 
ال سيما في الظروف الحالية التي يعيشها الناس في لظروفه التي يعيشها  ها وفقا

يعيش فيه بحيث يكون فاعال اتجاه مجتمعه التأقلم والتوافق مع البيئة املحيطة به، واملجتمع الذي  . لذا ال بد على الفرد  19كوفيدا  ظل جائحة كورونا  

اال  التوافق  التعرف على مستوى  إلالحالية  الدراسة    جتماعي، لذا سعتوبلده، ويسعى لتحقيق  أفرادالتوافق االجتماعي  ى  في ظل   الُعمانياملجتمع    لدى 

ت  .19جائحة كورونا كوفيد اآلتي:والتي  الرئيس  السؤال  في  افقما مستو   تحدد  التو  في ظل جائحة كورونا   الُعمانياملجتمع    أفراد  لدى  االجتماعي  ى 

 وتتفرع منه األسئلة اآلتية:  (.19)كوفيد  

 تعزى ملتغير النوع االجتماعي؟ الُعمانياملجتمع  لدى أفرادمستوى التوافق االجتماعي  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في .1

 تعزى ملتغير طبيعة العمل؟  الُعمانياملجتمع  لدى أفرادالتوافق االجتماعي ى مستو  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في .2

 تعزى ملتغير العمر؟ الُعمانياملجتمع لدى أفراد  التوافق االجتماعي مستوى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في .3

 أهداف الدراسة: . 2.1

 .19في ظل جائحة كورونا كوفيد الُعمانياملجتمع  أفراد من لدى  التوافق االجتماعي مستوى التعرف على  .1

الداللة اإلحصائية في مستوى  .2 الفروق ذات  املجتمع  أفراد    التوافق االجتماعي لدى   التعرف على  وفق    19في ظل جائحة كورونا كوفيد  الُعمانيمن 

 العمر(. و  وطبيعة العمل النوع االجتماعيمتغير)

 أهمية الدراسة: . 3.1

 اآلتي: في  النظرية أهمية الدراسة تتجلى 

 .في ظل جائحة كورونا الُعمانياملجتمع  لدى أفراد التوافق االجتماعي تعرف مستوى  •

لالستفادة منها في توجيه الناس لتوظيف قدراتهم وإمكاناتهم في تنمية املجتمع في ظل جائحة كورونا كوفيد   الحالية  الدراسة  تزويد الباحثين بنتائج  •

19. 

 في كونها:  أهمية الدراسة التطبيقيةكما تتضح 

التنمية  بين يدي    الحالية  الدراسة  تضع • التوافق   توصيات ومقترحاتوالتخطيط االستراتيجي  االجتماعية  املخططين واملسؤولين في قطاع  لتعزيز 

 . 19في ظل جائحة كروونا كوفيد  االجتماعي

•  
 
 للباحثين والدراسين في القيام بدراسات وبحوث مماثلة لالستفادة من تطبيقات نظريات علم النفس. تقدم أنموذجا

 حدود الدراسة: . 4.1

 .الُعماني املجتمع أفراد من عينة التوافق االجتماعي لدى  الحدود املوضوعة: مستوى  •

 الحدود املكانية : اقتصرت الدراسة الحالية على محافظات السلطنة. •

 . الُعمانياملجتمع  أفرادالدراسة الحالية على اقتصرت الحدود البشرية :  •

 .م30/8/2020إلى  م1/5/2020الحدود الزمانية:  من  العام  •

 : مصلحات الدراسة . 5.1

افق االجتماعي: • عنها الناس في عالقات  ، ويرض ى  ويتقبلها  هو قدرة الفرد على عقد عالقات اجتماعية راضية مرضية، وأن يرض ى عنها بنفسه  التو

 ( 1998)عبد هللا، . بها العدوان أو االرتياب، أو االتكال أو عدم االكتراث ملشاعر اآلخرينعاون، والتسامح واإليثار فال يشو تتسم بالت

الدراسة    التعريف اإلجرائي: املطبق في  االجتماعي  التوافق  إجابته على فقرات مقياس  املفحوص من خالل  التي يتحصل عليها  الدرجات  مجموع 

 الحالية. 
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التنفس ي   (:19فيروس كورونا)كوفيد   • الجهاز  بين عدوى  تتراوح  األمراض  مجموعة من  في  يتسبب  التاجية  الفيروسات  نوع جديد من عائلة  هو 

الحاد،الخفيفة،   الرئوي  البشر من قبل  وااللتهاب  به في  الفيروس في    ،ولم تسجل إصابات  أول حالة لإلصابة بهذا  في    2019ديسمبر    31وظهرت 

  مدينة ووهان، في مقاطعة هوبي، بجمهورية الصين الشعبية. وتشمل األنواع األخرى املعروفة من فيروسات كورونا كال من فيروس سارس وفيروس 

 (  2020الصحة، )وزارة . ميرس

الذات: • عل  نظرية  وتركز  النفس،  علم  نظريات  إحدى  اإلنسانيةهي  الشخصية  تطوير  دراسة  التي  ى  الخبرات  بمجموعة  النظرية  هذه  وترتبط   ،

وقيمهم  مشاعرهم  على  وتركز  بيئته ومجتمعه،  في  الفرد  املدركة،   ،يعيشها  والذات  الحقيقية،  الذات  مفاهيم:  عدة  من  البشرية  الذات  وتدرس 

 ( 2002)عبد هللا، . والذات االجتماعية، والذات املثالية، وتهتم باإلرشاد املتمركز حول العميل، وهذا ما يميزها عن نظريات اإلرشاد

   :الدراسات السابقة . 6.1

التي   واألجنبية  العربية  الدراسات  الدراسة من خالل  تنوعت  ودعم  تعزيز  في  والتي ساهمت  الدراسة،  االجتماعي موضوع  التوافق  دراسة  تناولت 

إل الزمني من االحدث  الترتيب والتسلسل  التوصيات واملقترحات. وتم مراعاة  النتائج وصياغة  أدواتها ومنهجيتها وتفسير  األقدم في استقصائها وتحديد  ى 

 دراسة.عرض الدراسات املرتبطة بموضوع ال

األم )املطلقة واألرملة(    (2019)  العمري   هدفت دراسة • بالنفس لدى  التسامح والثقة  االجتماعي وكل من   التواصل  بين  العالقة  التعرف على  إلى 

)  ،الوحيدة  العينة  حجم  بلغت  حيث  بالنفس،  والثقة  والتسامح  االجتماعي  التوافق  في  بينهن  الفروق  عن  الكشف  أم56وكذلك  مقسمة    ،( 

( األرامل28ملجموعتين  املطلقات28)  ( من  الباحثة  ،(  إعداد  بالنفس من  الثقة  ومقياس  التسامح  ومقياس  االجتماعي  التوافق  بناء مقياس    ، تم 

ه توجد عالقة ارتباطية طردية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات التوافق االجتماعي ودرجات التسامح ودرجات الثقة  وأشارت النتائج إلى أن

لصالح    ،بالنفس الثالثة  املقاييس  في  واألرامل  املطلقات  األمهات  بين متوسطات  إحصائية  داللة  ذات  إلى وجود فروق  الدراسة  نتائج  أشارت  كما 

 األرامل. 

إلى التعرف على مقياس التوافق االجتماعي ومعرفة مدى تأثير درس التربية الرياضية في إكساب بعض أبعاد التوافق    (2018)  جبار   هدفت دراسة •

( تلميذة واستخدمت الباحثة مقياس 90االجتماعي لتالميذ املرحلة االبتدائية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

ل إعدادكاليفورنيا  من  االجتماعي  الشخص ي  التوافق  1940  )كالرك  لتوافق  الثاني  والبعد  الشخص ي  التوافق  األول  بعدين  من  تضمن  وزمالئه   )

املقياس أبعاد  في  البعدي  لصالح  والبعدي  القبلي  االختبار  في   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت  كما   ،االجتماعي، 

 الرياض ي املمارس قد اكسب التالميذ التوافق االجتماعي الذي سعت الدراسة للوصول إليه. أشارت إلى أن النشاط

زوتي) • والفيواي  دراسة كودرهامي  جامعة  إلى    (khodarahmi, alavi, ezati,2016وهدف  في  والطالبات  الطالب  بين  االجتماعي  التوافق  مقارنة 

الوصفي في هذه الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبيان كاليفورنيا للتوافق االجتماعي  األميرة نورة بدريشهر. تم استخدام املنهج  

 41( طالب منهم)100الفردي من أجل قياس املتغيرات طبقت على عينة قوامها )
 
( طالبة الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي. أظهرت 59و)  ( طالبا

 درجة التوافق االجتماعي تعزى ملتغير النوع االجتماعي.  النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في

الفلسطينية، واعتمدت   ( 2017)   أبو طعيمة  سعت دراسة • الجامعات  بالتوافق االجتماعي لدى طلبة  القيادية وعالقتها  األنماط  التعرف على  إلى 

قوامها طبقت على عينة  للدراسة  كأداة  االستبانة  استخدمت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  نتائج  380)  الدراسة على  أسفرت  الجامعات.  طلبة  ( من 

األنماط ال الجامعات في قطاع  الدراسة أن درجة توافر  قيادية لدى طلبة الجامعات جاءت بدرجة ضعيفة، ودرجة التوافق االجتماعي لدى طلبة 

األوتوقراطي   القيادي  والنمط  الديمقراطي  القيادي  النمط  بين  إحصائية  داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  ووجدت  كبيرة،  بدرجة  جاءت  غزة 

 قطاع غزة. والتوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات في 

•  ( وواشينجتون  كابون  دراسة  أشارت  الطمأنينة   ( Capon & Washington, 2015كما  على  الوالدية  املعاملة  أساليب  أثر  عن  الكشف  إلى 

( الدراسة من  وتكونت عينة  لألطفال.  االجتماعي  والتوافق  )194االنفعالية  أعمارهم من  أطفال  لديها  استخدام 18-9( أسرة  ( عام. وطبق عليهم 

الوالديةالن املعاملة  أساليب  بين  املوجبة  االرتباطية  العالقة  في  النتائج وجود فروق  وأظهرت  البنائي.  االجتماعي    موذج  التوافق  وكل من  السوية 

 
 
 للتوافق االجتماعي على زيادة الطمأنينة االنفعالية لدى أفراد العينة.  والطمأنينة االنفعالية. ووجدت تأثير إيجابي دال إحصائيا

دراسة •    ( 2015)   إبراهيم  وتطرقت 
 
سمعيا املعاقين  الطالب  وسط  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  مستوى  معرفة  استخدم    إلى  الخرطوم.  بوالية 

الوصفي املنهج  )  ،الباحث  الدراسة  عينة  للجنسين. 103وتكونت  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  مقياس  في  الدراسة  أداة  وتمثلت  وطالبة  طالب   )

نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التوافق النفس ي االجتماعي في وسط التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية ملتغير أسفرت  

 بوالية الخرطوم باالرتفاع. توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  
 
التوافق النوع. ويتسم التوافق النفس ي واالجتماعي وسط الطالب املُعاقين سمعيا

 تعزي ملتغير العمر لصالح الفئة العمرية )ال
 
( سنة. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  15-11نفس ي واالجتماعي وسط الطالب املُعاقين سمعيا

 تعزي ملتغير مستوي شدة اإلعاقة.  
 
 التوافق النفس ي واالجتماعي وسط الطالب املُعاقين سمعيا
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دراسة • التعر   ( 2013) حياة    أما  إلى  هدفت  املرحلة  فقد  تالميذ  لدى  االجتماعي  النفس ي  بالتوافق  املدرسة  نحو  االتجاهات  بين  العالقة  على  ف 

الدراسة من ) وتكونت عينة  املجيد حمادي، ومحمد حسن  196الثانوية.  ل)عبد  املدرسة  نحو  االتجاهات  تلميذ وتلميذة. وطبق عليهم مقياس   )

وأظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات سالبه نحو املدرسة لدى    (.2003)زينب الشقير،  (. ومقياس التوافق النفس ي واالجتماعي  2006مصايده،  

ارتباطيه موجبة توجد عالقة  املدرسة.  نحو  االتجاهات  في  واإلناث  الذكور  بين  إحصائية  ذات دالله  توجد فروق  ال  الثانوي.  التعليم  بين    تالميذ 

 لدى تالميذ التعليم الثانوي.  االتجاهات نحو املدرسة والتوافق النفس ي واالجتماعي 

األولى ابتدائي والتعرف   ( 2012وهدفت دراسة )زيادي؛ وجوادي؛ زيان،   • إلى معرفة دور الروضة في تحقيق التوافق االجتماعي لدى تالميذ السنة 

ين أطفال السنة األولى للمرحلة  على دور الروضة في تحقيق التعاون بين األطفال وكذلك تحقيق التفاعل مع اآلخرين وتحقيق النضج االجتماعي ب

( لم 40( من التحق بالروضة )40(  تلميذ وتلميذه منهم )80وتكونت عينة الدراسة من )  ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي  ،االبتدائية

ائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة  وأسفرت نت، يلتحقوا أما بالنسبة لألداة املستخدمة في الدراسة مقياس التوافق االجتماعي لفارق الروسان

لروضة أكثر إحصائية في التعاون االجتماعي بين التالميذ الذين التحقوا بالروضة والتالميذ الذين لم يلتحقوا بالروضة، وأن التالميذ امللتحقين با

 تفاعال مع االخرين مقارنة باألطفال الذين لم يلتحقوا بالروضة. 

إلى تعرف العالقة بين التوافق الشخص ي واالجتماعي والدراس ي لدى طلبة املرحلة الثانوية في املحافظة الوسطى في    ( 2011)  وهدفت دراسة راشد •

والدراس ي  واالجتماعي  الشخص ي  بالتوافق  تتعلق  االستبانة  استخدم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  الوصفي،  املنهج  الدراسة  استخدمت  البحرين، 

الشخص ي  113( طالب)90( منهم)203طبقها على عينة قوامها ) الدراس ي والتوافق  التوافق  بين  إلى وجود عالقة  الدراسة  نتائج  ( طالبة. وأشارت 

النوع  ملتغير  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  أشارت  كما  بالبحرين,  الوسطى  محافظة  في  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  واالجتماعي 

 الجتماعي لصالح اإلناث. االجتماعي  في التوافق الشخص ي وا

فهدفت إلى تعرف العالقة بين الحاجات النفسية ومستوى التوافق الشخص ي واالجتماعي لدى عينة من طلبة جامعة   (2010)  الكنج   أما دراسة •

وتعرف مقي  دمشق.  عليهم  وطبق  التخصص(.  الدراسية،  السنة  )الجنس،  متغير  في  واالجتماعي  الشخص ي  التوافق  مستوى  بين  اس الفروق 

( طالبة. وأظهرت النتائج وجود عالقة  439( طالب، و)114الحاجات النفسية، ومقياس التوافق الشخص ي واالجتماعي. وتكونت عينة الدراسة من)

  ارتباطيه بين أداء العينة على مقياس الحاجات النفسية ومقياس التوافق الشخص ي واالجتماعي. ال توجد فروق ذات دالله إحصائية على مقياس 

 توافق الشخص ي واالجتماعي تعزى ملتغير )الجنس، والسنة الدراسية، والتخصص(. ال

بيرغمان) • دراسة  من   ( Bergman,2008وهدفت  يزيد  كعامل  أو  الضغوط  آثار  من  مخفف  كعامل  االجتماعية  املساندة  آثار  عن  الكشف  إلى 

ال  أهداف  ولتحقيق  النفسية  باألمراض  اإلصابات  وتقليل  للفرد  النفسية  االجتماعيةالصحة  املساندة  مقياس  استخدمت  ومقياس   ،دراسة 

الحياة، طبق على عينة قوامها الرضا عن  النفسية ومقياس   424)  األعراض 
 
املساندة االجتماعية تزيد من    ،( فردا أن  الدراسة على  نتائج  أسفرت 

 أن انخفاض مقياس الرضا عن الحياة يزيد من أعراض االكتئاب. ، شعور الفرد بالرضا عن ذاته وعن حياته

لى معرفة إ   (Harold, Shelton, Goeke-Morey & Cummings, 2004  هدفت دراسة )هارولد، وشيلتون، وجويكي موري، وكومينغزوكومونيج  •

عينة  وتكونت  األسرة.  داخل  للطفل  النفس ي  األمن  عن  الكشف  خالل  من  واالجتماعي  النفس ي  الطفل  وتوافق  الزوجية  الخالفات  بين  العالقة 

( )181الدراسة من  وأطفالهم  أسرة  ذكور)115(  وأطفالهم. 76(  الوالدين  املأخوذة من  التقارير  املالحظة، ومجموعة  أسلوب  طبق عليهم  إناث.   )

والتوافق  النفس ي  التكيف  على  القدرة  يفقد  وبالتالي  النفس ي؛  باألمن  الطفل  شعور  في  سلبا  تؤثر  الزوجية  الخالفات  أن  إلى  الدراسة    وتوصلت 

 االجتماعي السليم نتيجة لفقدانه الشعور باألمن النفس ي.

 : كونها  على الدراسات السابقة ويعقب الباحثان

تم   التي  السابقة  الدراسات   تضمنت 
 
عددا منها  واالستفادة  التشابهمن    تحليلها  منها:   أوجه  االجتماعي  بالتوافق  املرتبطة  املتغيرات  في:  تمثلت 

االجتماعي،   التواصل  الوالدية،  املعاملة  أساليب  الزوجية،  الطمأنينة الخالفات  االجتماعي،  النوع  العمر،  الدراسية،  السنة  الدراس ي،  التخصص 

الدراسات:   تلك  ومن  )العمري،  النفسية،  )2019دراسة  واشينجتون  و  كابون  ودراسة   ،)Capon & Washington, 2015،ودراسة)راشد  ،)2011 ،)

 (.Harold, T.etal,2004(، ودراسة )هارولد وآخرون، 2012ودراسة )زايدي؛ وجوادي؛ زيان، 

الحالية الدراسة  تشابهت  السابقة   كما  الدراسات  معظم   أن  فنجد  الحالية،  للدراسة  خاصة  أداة  وتصميم  اعداد  في  السابقة  الدراسات  مع 

)العمري،  كدراسة:  االستبانات  مثل:  السيكومترية  بالخصائص  االهتمام  مع  العينة،  وظروف  املتغيرات  وفق  معظمها  تصميم  تم  أدوات  استخدمت 

ودراسة (،  2018ومنها استخدمت أدوات ومقاييس معدة ومطبقة مسبقا كدراسة: )جبار،    (.Harold, T.etal,2004)هارولد وآخرون،    ودراسة(،  2019

(. واستهدفت الدراسات السابقة مجتمعات متنوعة 2010(، )عبد هللا،  2010ودراسة )الكنج،  (،  Capon & Washington, 2015كابون و اشينجتون )

الجا العينات فمنها: طبقت على طلبة  (، ودراسة  2015ودراسة )إبراهيم،  (،  2017)أبو طعيمة،  (،  2018)جبار،  معات والكليات مثل: دراسة  فتعددت 

 (.  2010(، ودراسة )الكنج، 2010ودراسة )عبد هللا،  (. 2012(، ودراسة )زايدي؛ وجوادي؛ زيان، 2013)حياة، 
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مستوى   وجود  إلى  الدراسات  بعض  فأشارت  السابقة  الدراسات  نتائج  دراسة:وتنوعت  مثل  االجتماعي  للتوافق  طعيمة،    عال  ، (2017)أبو 

ودراسة(2015،  )إبراهيم ودراسة  2011)راشد،، 
 
أوجدت فروقا فمنها  الفروق  أما من حيث  وأساليب   (.  الزوجية،  للخالفات  تعزى  إحصائية  داللة  ذات 

مثل دراسة: )العمري،   عمر، والنوع االجتماعي، والطمأنينة النفسيةالتخصص الدراس ي، والسنة الدراسية، والاملعاملة الوالدية، والتواصل االجتماعي، و 

2019  ،)(  (Capon & Washington, 2015ودراسة كابون و واشينجتون 
 
الدراسات لم توجد فروقا املذكورة   .وبعض  املتغيرات  ذات داللة إحصائية في 

 (.2010ودراسة)الكنج،(، 2013(، ودراسة)حياة، 2015إبراهيم، مثل دراسة: )

عن الدراسات السابقة في عدة جوانب منها في إعداد منهجية   أوجه اختالف الدراسة الحالية وبعد االطالع على الدراسات السابقة وتحليلها تظهر  

راسات السابقة وتفسيرها في مستوى الدراسة الحالية، وتصميم االستبانة التي تم تطبيقها، وفي األساليب اإلحصائية. وربط نتائج الدراسة الحالية بالد

في استنتاج عدد من التوصيات   كما تميزت الدراسة الحاليةفي السلطنة،  19في ظل جائحة كورونا كوفيد  الُعمانيالتوافق االجتماعي لدى أفراد املجتمع 

النفس ي والشخص ي واالجتماعي باالستفادة من نظرية الذات واملقترحات الهادفة إلى تمكين الناس وصقل مهاراتهم في التوافق االجتماعي، وتعزيز التوافق  

تفرضها طبيعة لروجرز في فهم الذات اإلنسانية، وربطها باملجتمع والبيئة التي يعيش فيها اإلنسان، وكذلك قدرته على مواجهة التحديات والقضايا التي  

 . 19سيما ظروف جائحة كورونا كوفيد  الحياة والظروف التي يعيشها الناس، من تطور علمي، ومعرفي، وتقني، وال

 اإلجراءات امليدانية  .2

   :منهج الدراسة . 1.2

أفراد املجتمع   لدى  التوافق االجتماعي  اعتمدت الدراسة الحالية على املنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات التي تساعد على الكشف عن مستوى 

كوفيد    الُعماني كورونا  جائحة  ظل  املتغيرات  19في  ببعض  روجرز   وعالقته  لكارل  الذات  نظرية  ضوء  الدراسة،   في  لعينة  املوجهة  األسئلة  خالل  من 

 وأهداف الدراسة الحالية. 

 : عينة الدراسة . 2.2

 . ( ذكور، وتم اختيارهم بالطريقة االحتمالية 157و)( إناث 154( فرد منهم )311عينة الدراسة من ) تكونت

 :أداة الدراسة . 3.2

   وتصميمها  استبانه الدراسة الحالية  ، تم إعدادواملتغيرات املرتبطة به  التوافق االجتماعي  بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة في مجال  

الباحثين   قبل   من 
 
من  على    اعتمادا ومنها  عدد  )  كابون   ودراسة ،  (2018)جبار،  ودراسة    (،2019)العمري،    دراسة: الدراسات   & Caponواشينجتون 

Washington, 2015) ،  ،الُعماني املجتمع  لدى أفراد    التوافق االجتماعياالستبانة للوقوف على مستوى  وبعد التحكيم تم تطبيق  (.  2013ودراسة )حياة  

  ، والبعد الثاني ة ( فقر 12تضمن )و   (شخص يال)  األول   : البعدثالثة أبعاد  ( فقرة. توزعت على36. وتشتمل االستبانة على )19في ظل جائحة كورونا كوفيد  

البدائل الخمسة املحددة أمام كل . وتتم االستجابة عليها باختيار بديل من  ( فقرة 12تضمن )والبعد الثالث )االجتماعي( و   ،ة ( فقر 12)تضمن  و   (نفس ي)ال

 فقرة وهي: )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(. 

 : صدق األداة . 4.2

 
 
للخصائص السيكومترية في الدراسة الحالية، صدق األداة فقد تم عرضها على عدد  من املختصين في علم النفس واللغة العربية؛ للتأكد   تحقيقا

لع طبقت على من مالءمتها  التي  النهائية  بصورتها  إعدادها  املحكمين. تم  وآراء  املالحظات  وفق  وتعديلها  مناقشتها  وبعد  اللغوية.  الدراسة، وسالمتها   ينة 

 وهو معامل جيد ومناسب للدراسة. ((0.86  معدل الثبات الكلي لألداة هو العينة. أما ثبات األداة فقد تم حسابه بمعامل ألفا كرونباخ حيث كان 

 : تطبيق أداة الدراسة . 5.2

  ،بعد إعداد االستبانة بصورتها النهائية
 
وأهمية الحرص ، وتم تقديم شرح إلجراءات التطبيق ،شرع الباحثان في تطبيق الدراسة على العينة إلكترونيا

 على املشاركة وتقديم االستجابات املناسبة.  

 :األساليب اإلحصائية . 6.2

 استخدمت الدراسة الحالية الوسائل اإلحصائية اآلتية: 

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.  •

 االختبار التائي ملجموعتين مستقلتين لتعرف الفروق بين متغيرات الدراسة الحالية. •

 لتحديد الفروق وداللتها اإلحصائية. (ANOVAتحليل التباين األحادي )   •
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 : نتائج الدراسة وتفسيرها .3

 
ا
افق االجتماعي :أوال  :مستوى التو

افق االجتماعي لدى أفراد املجتمع " السؤال األول  . 1.3  "؟ (19في ظل جائحة كورونا)كوفيد   الُعمانيما مستوى التو

للتعرف على مستوى  لإلجابة   املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  املجتمع  تم حساب  أفراد  في ظل جائحة    الُعمانيالتوافق االجتماعي لدى 

الجدول ( يبين مستوى التوافق االجتماعي من خالل استجابة أفراد العينة. وقد استخدم الباحثان املعيار املشار إليه في  2والجدول)  .(19)كوفيد    كورونا

وفق 1) االستجابات  توزعت عليه  الذي  الخماس ي  التقدير  يبين  العينة، حيث  أفراد  استجابات  االجتماعي حسب  التوافق  وترتيب مستوى  لتصنيف   )

 
 
 املستويات املحددة: )مستوى منخفض جدا

 
(. ويستخدم هذا املعيار في كثير من  ، مستوى منخفض، مستوى متوسط، مستوى عال، مستوى عال جدا

 لدراسات واألبحاث العلمية؛ ليساعد على تفسير النتائج وتوجيهها حسب األهداف واألسئلة البحثية. ا 

 التقدير الخماس ي الستجابات عينة الدراسة موزعة على مستويات املقياس: (1جدول )

 

 

 

 

 

 

افات املعيارية : (2جدول ) افق االجتماعي الستجابات العينةاملتوسطات الحسابية واالنحر  ( 311)ن=وترتيب األبعاد حول مستوى التو

 

 

 

الجدول) مستوى  2يعرض  حول  العينة  أفراد  استجابات  تحليل  نتائج  االجتماعي(  أفراد  التوافق  املتوسطات  الُعمانياملجتمع    لدى  أن  ويتضح   ،

 ( فإن هذه القيم تقع عند  1وبالرجوع إلى الجدول )  .(512  –.536(، واالنحرافات املعيارية )4.229  –4.377الحسابية تراوحت بين )
ا
. مستوى عال جدا

 مما يؤكد  
 
إلى ثقافة الوعي التي يتمتع بها املواطن   ذلك  ويعزو الباحثان  الُعمانيلدى أفراد املجتمع    التوافق االجتماعيمستوى  في    وجود مستوى عال جدا

فراد في جميع مجاالت الحياة االجتماعية والصحية والتنموية والتطويرية، يضاف إلى ذلك إدراك املسؤولية االجتماعية وتحمل املسؤولية لدى األ  الُعماني

العادات والتقاليد   املشاريع االجتماعية. ويتجسد ذلك من خالل  تكاتفهم وتعاونهم، وتواصل جهودهم في دعم وتنمية  الذي ينعكس في  واألعراف األمر 

راد أنفسهم وبينهم االجتماعية، فاالستجابة على فقرات املقياس تناولت املمارسات الحياتية االجتماعية في املجتمع، مما يبين التوافق االجتماعي بين األف

فيتضح    نظرية الذات لروجرز إلى    . وبالرجوع19ها فيروس كورونا كوفيدعية الحرجة مثل الظروف التي أوجدوبين املجتمع وتفاعلهم مع القضايا االجتما

 
 
   أن الذات املدركة تتضح من خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين في املجتمع فيصبح محبوبا

 
من خالل  تظهر  الذات االجتماعية التي    لديهم، ويدعم ذلك أيضا

ا أكدته نتائج الدراسة الحالية بوجود مستوى عال مشاركات األفراد بعضهم لبعض في املسؤولية االجتماعية والشعور باالنتماء وخدمة املجتمع؛ وهذا م

 .19في ظل جائحة كورونا كوفيد  الُعمانيجدا للتوافق االجتماعي لدى أفراد املجتمع 

حيث أشارت إلى أن درجة التوافق االجتماعي لدى طلبة الجامعات جاءت مرتفعة (2017)أبو طعيمة،    وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة:

كبيرة. الخرطوم2015،  )إبراهيم   ودراسة   بدرجة  بوالية   
 
املُعاقين سمعيا الطالب  في وسط  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  أن  بينت  باالرتفاع.  ( فقد    يتسم 

الحكومية.   املدارس  في  املسجلين  الطلبة  من  أفضل  الخاصة  املدارس  في  الطلبة  لدى  االجتماعي  التوافق  مستوى  معحيث  النتيجة  دراسة   واختلفت 

 (.Harold, T.etal,2004،  وآخرون  )هارولد
 
في شعور الطفل باألمن النفس ي؛ وبالتالي يفقد القدرة على   حيث أشارت إلى أن الخالفات الزوجية تؤثر سلبا

وهذا االتفاق واالختالف بين نتائج الدراسات يدعم نتائج الدراسة التكيف والتوافق النفس ي واالجتماعي السليم نتيجة لفقدانه الشعور باألمن النفس ي.  

 التوافق االجتماعي في ظل ظروف هذه الجائحة. الحالية من خالل األخذ ببعض املعطيات واملتغيرات املؤثرة في تحقيق

أبعاد   ترتيب  السابق  الجدول  االجتماعيويالحظ من  جاء    التوافق  العينة حيث  أفراد  استجابات  النفس ي(  حسب  )البعد  الثاني  الترتيب البعد  في 

( واالنحراف  4.276)  الثاني بمتوسط  ( في الترتيباالجتماعي  البعد( وجاء البعد الثالث).536( واالنحراف املعياري )4.377األول فكان املتوسط الحسابي )

هذا الترتيب بين   ويعزو الباحثان (.  .512( واالنحراف املعياري )4.229)  الثالث بمتوسط  ( في الترتيبالشخص ي  البعدوجاء البعد األول )  (.521املعياري )

 املستويات  املدى  مقياس الوعي  م 

 التقدير 

1  
 
  1.79 - 1.00 قليلة جدا

 
 مستوى منخفض جدا

 مستوى منخفض  2.59 – 1.80 قليلة 2
 مستوى متوسط  3.39 - 2.60 متوسطة  3
 مستوى عال  4.19 – 3.40 عالية 4

5  
 
  5.00 – 4.20 عالية جدا

 
 مستوى عال جدا

 ترتيب األبعاد  االنحراف املعياري  املتوسط  الحسابي  األبعاد  م 

 3 .512 4.229 البعد الشخص ي      1

 1 .536 4.377 البعد النفس ي     2

 2 .521 4.276 البعد االجتماعي  3

  . 505 4.279 املجموع 
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البعض، واستجا أساليب حياتهم، وتعامالتهم مع بعضهم  اتضحت من خالل  الناس  النفس ي لجائحة كورونا على حياة  األثر  أن  إلى  املقياس  بتهم أبعاد 

ا  أفراد  استجابات  في  النفس ي  البعد  يتقدم  االجتماعي  التوافق  مستوى  ارتفاع  من  الرغم  فعلى  واالجتماعية،  الطبيعية  واملتغيرات  على لللمثيرات  عينة 

الترتيب الثاني وهذا يعزز الشعور باالنتماء االجتماعي، واملسؤولية االجتماعية لدى  أفراد العينة. أما   األبعاد األخرى. ويالحظ أن البعد االجتماعي يحتل 

خرين، والحرص على املشاركة في وجود البعد الشخص ي في الترتيب الثالث ففيه داللة واضحة على التكافل االجتماعي، وروح الجماعة، وحب مساعدة اآل 

لروجرز من خالل تصنيف الذات  نظرية الذاتأيدته ما  األعمال التطوعية لخدمة املجتمع، وتقدم املسؤولية املجتمعية على املسؤولية الشخصية وهذا 

فيها.  يعيش  التي  والبيئة  املجتمع  مع  وتفاعلها  لذاته،  الفرد  وإدراك  معرفة  وأهمية  )وتعرض    اإلنسانية  )3الجداول   ،)4( االستبانة 5(،  فقرات  ترتيب   )

 . حسب استجابات العينة، وفق األبعاد

افات املعيارية : (3جدول )  ( 311)ن=الستجابات العينة في البعد األول)الشخص ي(يبين ترتيب فقرات االستبانة وفق املتوسطات الحسابية واالنحر

 االنحراف  م 

 املعياري 

ترتيب  

 الفقرات 

 املتوسط  الفقرات 

 الحسابي

 4 66. 4.32 .كورونا فيروس  من نفس ي  على املحافظة إلى الداعية التوجيهات  أتقبل  1

 12 1.19 3.01 .الجائحة هذه  من وأسرتي نفس ي  حماية  على قدرتي في أثق 2

 3 66. 4.45 .الظروف هذه مثل  في  الجميع  تعاطف أقدر 3

 11 1.17 3.39 .كورونا جائحة  ظل  في التصرف  بحسن أتمتع  4

 7 81. 4.07 .كورونا جائحة   بسبب املعوقات  وجود  رغم  عملي أداء على أحرص 5

 1 607. 4.69 .الجائحة هذه ظل   في النتائج أفضل  على للحصول  ومهاراتي معارفي لتطوير قدراتي أستثمر  6

 5 76. 4.31 .كورونا جائحة  ظل  في سعيدة  اجتماعية  بحياة  أتمتع  7

 10 1.18 3.46 .الجائحة هذه   ظل  في االجتماعية  قيمنا مع تتناسب  بطريقة  أتصرف 8

 8 85. 4.02 كورونا جائحة  ظل  في  والترقب الحذر  من حالة  في أعيش 9

 6 83. 4.20 .لآلخرين ومساعدة خدمة أقدم  عندما بالراحة أشعر 10

 2 69. 4.55 كورونا جائحة  ظل  في  اآلخرين تقدير تنال ومقترحاتي أفكاري  بأن أرى  11

 9 80. 3.84 .كورونا جائحة  ظل  في  عليهم والتأثير اآلخرين إقناع على القدرة لدي 12

  512. 4.22 املجموع الكلي 

البعد األول الذي ( استجابات العينة على فقرات االستبانة، والترتيب الذي حصلت عليه كل فقرة من الفقرات في  3يتضح من خالل الجدول رقم )

)،  )الشخص ي(الجانب  يمثل األول  للبعد  الكلي  للمجموع  الحسابي  املتوسط  بلغ  )4.22حيث  .( وهي درجة عالية جدا، وحصلت 512( وانحراف معياري 

املرتبة  7الفقرة) على  نصها)(  والتي  بمتوسط   الجائحة(  هذه   ظل  في  النتائج  أفضل  على  للحصول   ومهاراتي  معارفي   لتطوير  قدراتي  أستثمراألولى 

 جائحة ظل في اآلخرين تقدير تنال ومقترحاتي أفكاري  بأن أرى ) ( على املرتبة الثانية والتي نصها11) وحصلت الفقرة  .(60)وانحراف معياري  ( 4.69حسابي)

 .( 69( وانحراف معياري)4.55بمتوسط حسابي ) كورونا(

ذلكو  أن  النتيجة  هذه  تفسير  التي   يمكن  الفقرات  ترتيب  حسب  العينة  أفراد  لدى  الشخص ي  املستوى  على  االجتماعي  التوافق  مستوى  يعكس 

الفرد على اإلطالق وذلك ألن هذا النوع من االستثمار يعود  كما يعد استثمار الفرد لقدراته من أفضل االستثمارات التي يقوم بها  اشتمل عليها البعد األول 

أ  للفرد ويساعده على تحقيق  الدراسة مع دراسة)جبار،هدافه وواجببفائدة عظيمة  التي أشارت لوجود 2011(، ودراسة)راشد،2018اته. وتتفق هذه   )

   )كورونا  جائحة   ظل  في  التصرف  بحسن  املرتبة قبل األخير والتي نصها )أتمتع( على  4مستوى مرتفع في التوافق االجتماعي وأبعاده.كما حصلت الفقرة )

 هذه  من   وأسرتي  نفس ي  حماية   على  قدرتي  في  )أثق ( على املرتبة األخيرة والتي نصها  2(. وحصلت الفقرة )1.17( وانحراف معياري)3.39بمتوسط حسابي )

فقدان الفرد القدرة على التكيف والتوافق الجتماعي السليم   ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى( . 1.19( وانحراف معياري)3.01الجائحة بمتوسط حسابي )

تأثره بما يسمعه من كثرة اإلصابات من خالل وسائل التواصل االجتماعي وما يمر و   19نتيجة لفقدانه الشعور باألمن النفس ي نتيجة جائحة كرونا كوفيد

حيث أشارت إلى أن الخالفات الزوجية   (.Harold, T.etal,2004، وآخروندراسة )هارولدومية وتتفق هذه مع به الفرد من متغيرات وضغوطات الحياة الي

 
 
 في تحقيق التوافق االجتماعي في ظل ظروف هذه الجائحة.في شعور الطفل باألمن النفس ي؛ نتيجة لذلك يكون عامال مؤثرا  تؤثر سلبا
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افات املعيارية  :(4جدول )  ( 311)ن= الستجابات العينة في البعد الثاني)النفس ي(يبين ترتيب فقرات االستبانة وفق املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( الجدول رقم  الفقرات في  4يتضح من خالل  الذي حصلت عليه كل فقرة من  االستبانة، والترتيب  العينة على فقرات   البعد الثاني ( استجابات 

الجانب  يمثل  ))النفس ي(الذي  الثاني  للبعد  الكلي  للمجموع  الحسابي  املتوسط  بلغ  حيث   ،4.37( معياري  وانحراف   )536 
 
جدا عالية  درجة  وهي   ).  ،

الفقرة) األ 1وحصلت  املرتبة  على  نصها(  والتي  حسابي  الجائحة.(  هذه   ظل  في  أسوأ   إلى  يءس   من  تسير  الحياة   أن  أرى )  ولى  وانحراف (  4.76)بمتوسط 

الفقرة)  .(479)معياري  نصها)5وحصلت  والتي  الثانية  املرتبة  على     آلخر   حين   من  وألسرتي  لنفس ي  والعتاب  اللوم  يزداد( 
 
  (كورونا  فيروس  من  حفاظا

على حياة الفرد  19إلى األثر النفس ي  الذي أوجدته جائحة كورونا كوفيد  .( ويمكن تفسير هذه النتيجة  561( وانحراف معياري)4.73بمتوسط حسابي )

للمثيرات واملتغيرات  أسرتهانعكست على أساليب حياته، وتعامالتهم مع نفسه وأفراد   أد  ومجتمعه، وتأثره  التكيف   إلى  ى مما  القدرة على  الفرد  فقدان 

كما حصلت الفقرة ، ودراسة  التي أشارت أثر الضغوطات على التوافق االجتماعي.(2015،  إبراهيم )وتتفق هذه الدراسة مع دراسة    .والتوافق الجتماعي 

(6( نصها  والتي  األخير  قبل  املرتبة  )  .(كورونا  بفيروس  املصابين  عدد  ارتفاع  عند  واأللم   بالحزن   أشعر( على  وانحراف معياري 3.54بمتوسط حسابي   ) 

(1.65( الفقرة  وحصلت   .)2( نصها  والتي  األخيرة  املرتبة  على  وانحراف 3.26)  حياتي(.  في  واالطمئنان  باألمان  يشعرني  أسرتي   أفراد  بين  وجودي (   )

إلى(. ويمكن تفسير هذه  1.170معياري) املرض ى، واإلحساس   النتيجة  املهنية، والحزن لفقدان بعض  أفراد األسرة وااللتزامات  الخوف على  بين  الصراع 

وغيرها، الصحي  للحجر  والتعرض  النفس،  ولوم  تجاههم،  مع  بالذنب  هذه  )هارولدوتتفق  و   (.Harold, T.etal,2004،  وآخرون  دراسة  كابون   ودراسة 

وتأثيرها السلبي على األمن النفس ي، مما يؤدي الخالفات الزوجية  حيث أشارت إلى أن األساليب الوالدية و   ( Capon & Washington, 2015واشينجتون )

 هذه الجائحة. نتيجة  على فقدن القدرة على التكيف النفس ي واالجتماعي

افات املعيارية : (5جدول )  ( 311)ن= العينة في البعد الثالث)االجتماعي( الستجاباتيبين ترتيب فقرات االستبانة وفق املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنحراف  م 

 املعياري 

ترتيب  

 الفقرات 

 املتوسط  الفقرات 

 الحسابي

 1 479. 4.76 أرى أن الحياة تسير من س ئ إلى أسوأ في ظل هذه الجائحة.  1

 12 1.170 3.26 وجودي بين أفراد أسرتي يشعرني باألمان واالطمئنان في حياتي.  2

 4 590. 4.63 .أشعر أن حياتي في الوقت الحالي أفضل من املاض ي 3

 9 1.101 3.75 .ينتابني شعور بالبهجة والسرور في حياتي وأنا بالقرب من عائلتي 4

 2 561. 4.73 حين آلخر حفاظا من فيروس كورونا.يزداد اللوم والعتاب لنفس ي وألسرتي من   5

 11 1.165 3.54 .أشعر بالحزن واأللم عند ارتفاع عدد املصابين بفيروس كورونا 6

 7 794. 4.02 .أشعر باالنزعاج الشديد النعزالي عن املجتمع 7

 3 536. 4.68 .أشعر بزيادة مقومات الثقة بالنفس في حياتي في ظل هذه الظروف 8

 5 636. 4.47 .أشعر بالقدرة على التحمل والصبر ملواجهة جائحة كورونا 9

 10 1.070 3.66 .أتجنب الوقوع في اإلحباط النفس ي واالنهزامية في ظل هذه الجائحة 10

 6 743. 4.25 .أطمئن للمستقبل أكثر من الحاضر في ظل هذه الجائحة 11

 8 933. 3.94 .النفس ي في ظل هذه الظروفأشعر بعدم االرتياح وعدم الهدوء  12

  536. 4.37 املجموع الكلي 

 االنحراف  م 

 املعياري 

ترتيب  

 الفقرات 

 املتوسط  الفقرات 

 الحسابي

 5 692. 4.34 .كوروناتشعرني قيمي الدينية وعبادتي باألمن واالطمئنان في ظل جائحة  1

 7 660. 4.20 يزيد شعوري بالحيوية والنشاط أثناء مشاركتي ألفراد أسرتي في ظل هذه الجائحة  2

 8 916. 4.04 .أفضل الجلوس في املنزل بدال من املشاركة في املناسبات االجتماعية 3

 4 624. 4.44 أتجنب مشاركة أقاربي في السراء والضراء بسبب هذه الظروف  4

 6 795. 4.30 .أشعر بأن حياتي مهدده بالخطر في ظل جائحة كورونا 5

 1 662. 4.57 .أشعر بأن لي قيمة وفائدة كبيرة في الحياة االجتماعية في ظل جائحة كورونا 6

 9 781. 3.87 .أحرص على حسن املعاملة مع اآلخرين في مثل هذه الظروف 7

 3 588. 4.53 .واالستقرار في حياتي االجتماعيةأشعر باألمن  8

 10 801. 3.84 .أدرك أهمية التكافل االجتماعي وآثاره في ظل هذه الجائحة 9

 11 1.205 3.17 .أشعر بأن الناس يزيد احترامهم وتقديرهم لبعضهم في هذه الظروف 10

 2 697. 4.55 .أقدر العمل التطوعي في املجتمع في ظل هذه الجائحة 11

 11 1.205 3.17 .أشعر بالوحدة بسبب التباعد االجتماعي في هذه الجائحة 12

  521. 4.27 املجموع  الكلي 



   ....                                        خلفان وسالم الكحالياالجتماعي، وطبيعة العمل، والعمر (  في ضوء نظرية الذاتالتوافق االجتماعي وعالقته ببعض املتغيرات )النوع  

 672-656، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 666 

 

( الجدول رقم  الفقرات في  5يتضح من خالل  الذي حصلت عليه كل فقرة من  العينة على فقرات االستبانة، والترتيب  الثالث   البعد( استجابات 

الجانب يمثل  الثا  ،(االجتماعي)الذي  للبعد  الكلي  للمجموع  الحسابي  املتوسط  بلغ  )4.27)  لثحيث  معياري  وانحراف   )521 
 
جدا عالية  درجة  وهي   ). ،

(  4.57)بمتوسط حسابي  (.كورونا  جائحة  ظل  في  االجتماعية  الحياة   في  كبيرة   وفائدة   قيمة  لي  بأن   أشعر)  املرتبة األولى والتي نصها( على  6)  وحصلت الفقرة 

بمتوسط حسابي   (الجائحة  هذه   ظل  في  املجتمع  في  التطوعي  العمل  أقدر)  ( على املرتبة الثانية والتي نصها11)  وحصلت الفقرة   .(662)وانحراف معياري 

إلى.(  697( وانحراف معياري)4.55) النتيجة  العينة    ويمكن تفسير هذه  أفراد  باالنتماء االجتماعي، واملسؤولية االجتماعية لدى  داللة واضحة و الشعور 

املصلحة العامة التي ع، وتقدم  لخدمة املجتم العمل التطوعيعلى التكافل االجتماعي، وروح الجماعة، وحب مساعدة اآلخرين، والحرص على املشاركة في 

املجتمع   الخاصة على  تخدم  أيدته    املصلحة  الذاتوهذا  من    نظرية  لتحقيق لروجرز  والسعي  للجماعة  لالنقياد  يلجأ  عادة  الفرد  ن  ترى  التي  لروجرز 

 (، ودراسة2012)زايدي؛ وجوادي؛ زيان،  الدراسة مع دراسة وتتفق هذه    .التي يعيش فيها  مع مجتمعه وبيئته  ، وتفاعلهاوامرهم ومتطلبات الحياة اليومية

والتي    ( 10كما حصلت الفقرة )  .وأهمية التعاون االجتماعي   التوافق االجتماعي  وجود فروق ذات داللة إحصائية في(، ودراسة  التي أشارت  2011،  راشد)

 هذه   في  االجتماعي  التباعد  بسبب  بالوحدة   أشعر( والتي نصها )12)  والفقرة (  .الظروف  هذه   في  لبعضهم   وتقديرهم   احترامهم   يزيد  الناس   بأن أشعرنصها )

أفراد العينة من  ثقافة الوعي التي يتمتع بها  ويمكن تفسير هذه النتيجة(. 1.205( وانحراف معياري)3.17بمتوسط حسابي ) ة على املرتبة األخير ، الجائحة(

امل  من  الُعمانياملجتمع   والشراكةإدراك  االجتماعي  والتكافل  الجماعية  األفراد    سؤولية  قدرته وفطرته  لدى  تكاتفهم  األمكل حسب  في  ينعكس  الذي  ر 

الجائحة للتعامل مع هذه  مع    ،وتعاونهم  )2018،  )جباردراسةوتتفق هذه  طعيمة،  أ (،  )2017بو  أن  (  2015،إبراهيم (، ودراسة  إلى  أشارت  درجة حيث 

 االجتماعي جاءت مرتفعة.التوافق 

 
ا
 :النوع االجتماعي: ثانيا

افق االجتماعي لدى أفراد املجتمع    . 2.3 ( تعزى ملتغير  19)كوفيد   في ظل جائحة كورونا  الُعمانيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التو

 النوع االجتماعي؟ 

( يعرض  6واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملعرفة الفروق في استجابات العينة، والجدول)تم حساب املتوسطات الحسابية  لإلجابة عن السؤال  

 النتائج حسب متغير النوع االجتماعي. 

افات املعيارية وقيمة )ت( : (6جدول )  النوع االجتماعي  الستجابات العينة حسب متغير املتوسطات الحسابية واالنحر

156ذكور  ن=  األبعاد  153إناث  =    قيمة )ت( 

 املحسوبية

 الداللة اإلحصائية

 ع م  ع م 

.46 4.17 األول الشخص ي   4.28 55.  1.96 05.  

.50 4.40 الثاني النفس ي   4.35 57.  80.  422.  

.47 4.26 الثالث االجتماعي   4.29 56.  47.  634.  

. 45 4.26 املجموع الكلي   4.29 55 .  49 .  622 .  

( الجدول  الدارسة  6يتضح من  نتائج  أن  املجتمع  (  في  جائحة كورونا  ظل  في  االجتماعي  التوافق  أن مستوى  إلى  النوع    الُعمانيتشير  حسب متغير 

املع واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  )الشخص ي(. فقد جاءت  األول  البعد  بشكل عام عدا  إحصائية  داللة  ذات  فيها فروق  توجد  ال  يارية االجتماعي 

البعد  للذكور  الحسابي    )الشخص ي(األول   في  املتوسط  التالي  النحو  هو)4.17هو)على  املعياري  واالنحراف  الحسابي  جاءبينما    (.46(   املتوسط 

لصالح اإلناث، ويعزو الباحثان ذلك    إحصائيا  دالة   .( وهي 05( عند مستوى داللة )1.96.( وبلغت قيمة ) ت( )55( واالنحراف املعياري هو)4.28)لإلناث

فيتأثر واهتماماتهم،  أولوياتهم  ترتيب  على  يؤثر  قد  مما  الظروف  هذه  مثل  في  لديهم خاصة  الحياة  وضغوطات  مسؤولياتهم  تكثر  الذكور  أن  بذلك    إلى 

االجت والقضايا  باملشكالت  الفرد  تأثر شخصية  في  روجرز  نظرية  ذلك  وبينت  ذواتهم  الشخص ي مع  أما توافقهم  بيئته ومجتمعه،  في  يعيشها  التي  ماعية 

االجتماعي.أما ف  التوافق  األمر يساعدها على تحقيق  التأثير والتغير بعيدة عنها  املسؤوليات مما يجعل عوامل  الثاني بالنسبة لإلناث فتقل عنها  البعد  ي 

للذكو)النفس ي(   الحسابي  املتوسط  املعياري)4.40)رفكان  الحسابي    بينما كان  .(50( واالنحراف  املعياري هو)4.35)  لإلناثاملتوسط  .(  57( واالنحراف 

 .( 422.( عند مستوى داللة )80)كما بلغت قيمة )ت( 
 
 .وهي غير دالة إحصائيا

الثالث   بالبعد  يتعلق  املعيارية    )االجتماعي(وفيما  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  جاءت  الحسابي   للذكور فقد  املتوسط  التالي  النحو  على 

هو)4.26هو) املعياري  واالنحراف  لإلناث  (.47(  الحسابي  جاء    بينما  هو)4.29هو)املتوسط  املعياري  واالنحراف  قيمة56(  وبلغت   ).  ( عند  47)ت(   ).

.( ولإلناث كان املتوسط الحسابي  45( واالنحراف املعياري )4.26جاء املتوسط للذكور)  املجموع الكلي وفي    .إحصائياوهي غير دالة  ) . 634مستوى داللة )

  .( وهي غير دالة622.( عند مستوى داللة )49).( بينما بلغت قيمة )ت(55( واالنحراف املعياري )4.29)
 
 (.0.05α=عند مستوى الداللة ) إحصائيا

  في ظل جائحة كورونا الُعمانيلدى أفراد من املجتمع  الكلية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق االجتماعيوتشير النتيجة 

 ذلك    الباحثانويعزو    .النوع االجتماعيحسب متغير  (19)كوفيد  
 
   إلى أن التوافق االجتماعي عامال

 
للصحة النفسية، ويعبر عن توافق الفرد مع ذاته    مهما

الذات لروجرز وبيئته ومجتمعه، فال اختالف بين الذكور واإلناث في حرصهم على تحقيق التوافق االجتماعي في حياتهم األسرية واملجتمعية. وتبين نظرية  



   ....                                        خلفان وسالم الكحالياالجتماعي، وطبيعة العمل، والعمر (  في ضوء نظرية الذاتالتوافق االجتماعي وعالقته ببعض املتغيرات )النوع  
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الجديدة في حياته؛ ولع الخبرات  وانفتاحه على  الفرد قادر على تطوير شخصيته  التي صاحبت فيروس كورونا كوفيد  أن  الظروف  أعطت فرصة   19ل 

ذي يعيشه املجتمع بين أفراده في داعمة للفرد واملجتمع في تحقيق التوافق االجتماعي وهذا ما أيدته نتائج الدراسة الحالية. فطبيعة التواصل املجتمعي ال

 االجتماعي.  سلطنة عمان في ظروفه الحياتية الطبيعية يعزز مبدأ ومفهوم التوافق

أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التوافق النفس ي االجتماعي    التي  ( 2015إبراهيم،  )  دراسة واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع  

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين الذكور واإلناث في فتوصلت إلى أنه    (2013)حياة،  في وسط التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية ملتغير النوع، ودراسة  

أوضحت أنه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية على مقياس التوافق   (2010)الكنج،  لثانوي. ودراسة التوافق النفس ي واالجتماعي لدى تالميذ التعليم ا 

ويدعم هذا االتفاق نتائج الدراسة الحالية من حيث اتفاقها مع الدراسات  الشخص ي واالجتماعي تعزى ملتغير)الجنس، والسنة الدراسية، والتخصص(.  

 استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير النوع االجتماعي. في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

 
ا
 :طبيعة العمل  :ثالثا

افق االجتماعي لدى أفراد املجتمع  .  3.3 ( تعزى ملتغير  19في ظل جائحة كورونا)كوفيد   الُعمانيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التو

   طبيعة العمل ؟ 

( يعرض  7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملعرفة الفروق في استجابات العينة، والجدول)تم حساب    ولإلجابة عن السؤال

 النتائج حسب متغير طبيعة العمل.     

افات املعيارية وقيمة )ت( : (7جدول )  الستجابات العينة حسب متغير طبيعة العمل املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 

 

 

 

 

 

( حسب  19)كوفيد    في ظل جائحة كورونا  الُعمانيمستوى التوافق االجتماعي لدى املجتمع  تشير إلى أن  ( أن نتائج الدارسة  7يتضح من الجدول )

ال توجد فيه فروق.فقد جاءت املتوسطات الحسابية    )النفس ي(  توجد بينها فروق ذات داللة إحصائية بشكل عام عدا البعد الثاني  متغير طبيعة العمل

في   للموظفين  املعيارية  األول واالنحرافات  الحسابي    البعد  املتوسط  املعياري هو)4.31هو))الشخص ي(  واالنحراف  ولغير.51(  املتوسط املوظفين    (  كان 

 005.توى داللة  )( عند مس2.82( بينما بلغت قيمة )ت( )50.( واالنحراف املعياري هو)4.14هو)الحسابي 
 
 .( وهي دالة إحصائيا

الثانيأما في   املوظفين  .52( واالنحراف املعياري هو)4.42هو)كان املتوسط الحسابي    فللموظفين)النفس ي(  البعد   هو كان املتوسط الحسابي  ( ولغير 

   وهي (  122.( عند مستوى داللة )1.54( بينما بلغت قيمة )ت( )54.( واالنحراف املعياري هو)4.33)
 
.حيث تشير النتائج في هذا البعد إلى  غير دالة إحصائيا

ح والخوف وجعلت  القلق  الناس، فزادت  أثرت على جميع  لجائحة كورونا  النفسية  التأثيرات  إلى  الباحثان ذلك  ويعزو  إحصائية  داللة  ياة  عدم وجود 

 منه. فتوافقت مشاعر الناس بخطورة هذه الجائحة على حياة البشر. الناس مقيدة بضوابط وإجراءات خشية اإلصابة بالفيروس، وسعيا للوقاية  

( 4.21هو)كان املتوسط الحسابي  ( ولغير املوظفين  54.( واالنحراف املعياري هو)4.34هو)املتوسط الحسابي    جاء   )االجتماعي(وفيما يتعلق بالبعد الثالث

املعياري هو) بلغت قيمة )ت( )49.واالنحراف  بينما   031.ستوى داللة  )( عند م2.17( 
 
الحسابي   .( وهي دالة إحصائيا املتوسط  الكلي جاء  املجموع  وفي 

( عند 2.47)( بينما بلغت قيمة )ت(  49.( واالنحراف املعياري )4.21كان املتوسط الحسابي )  ( ولغير املوظفين51.( واالنحراف املعياري )4.35)  للموظفين 

  .(0.05α=)إحصائيا عند مستوى الداللة  ( وهي دالة014.مستوى داللة )

املجتمع   أفراد  لدى  االجتماعية  التوافق  في مستوى  إحصائية  ذات داللة  إلى وجود فروق  النتائج  لصالح    الُعمانيوتشير  العمل  طبيعة  ملتغير  تعزى 

الباحثان  املوظفين. التوافق    ويعزو  تحقيق  مصادر  لديهم  تتنوع  املوظفين  أن  إلى  وقد ذلك  اجتماعية،  تطوعية  أنشطة  يمارسون  فقد  االجتماعي، 

االجتما القيادة  القدرة على  ولديهم  جائحة كورونا،  وتوجيههم عن خطورة  الناس  توعية  في  يسعون  الوطنية، وقد  املشاريع  إنجاز  في  عية من يساعدون 

االجتماعي الهادف والبناء يعزز مستوى التوافق االجتماعي في املجتمع. خالل الخبرات واملهارات التي يكتسبونها في محيط عملهم. فال شك في أن التفاعل  

الذات، وهو الذي   وقد أشارت نظرية روجرز إلى الذات املثالية املتعلقة بالطموحات والغايات التي يسعى األفراد إلى تحقيقها، وهذا هو الجانب املثالي من 

و  لحياته  للفرد وجهة  ليعطي  والتطلعات  األدوات   يدمج 
 
به فعال يقوم  ما  أو  يفعله  أو  يعلمه  أن  املرء  يود  ما  املثالية  الذات  وتعكس  بيئته   مجتمعه.  في 

ثم تنعكس هذه املشاعر والتوجهات في التوافق  هومجتمعه، ومؤسسته، وعلى مستوى القطاع الخدمي واملؤسس ي، فتتحقق الذات ويتكيف الفرد مع ذات

 . مع مجتمعه

 

 األبعاد 

 موظف 

154ن=  

ن 157غير موظف =  قيمة )ت( 

 املحسوبية

 الداللة اإلحصائية

 ع م  ع م 

 005. 2.82 50. 4.14 51. 4.31 األول: البعد الشخص ي 

 122. 1.54 54. 4.33 52. 4.42 الثاني: البعد النفس ي 

 031. 2.17 49. 4.21 54. 4.34 الثالث: البعد الجتماعي 

 014. 2.47 49. 4.21 51. 4.35 املجموع الكلي 
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( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق االجتماعي وعالقته باتجاهات الطلبة  2013سة )حياة،  واتفقت نتيجة الدراسة مع درا 

املتغيرات الدراسة وعدد من  اختلفت مع دراسة)الكنج،  نحو  بينما  التوافق   ( 2010،  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في عالقة  التي توصلت 

من   بعدد  عالقة  االجتماعي  في  الفروق  فيها  تتضح  جديدة  متغيرات  تضيف  كونها  الحالية  الدراسة  نتيجة  السابقة  الدراسات  نتائج  وتدعم  املتغيرات. 

 التوافق االجتماعي مثل: طبيعة العمل ألنه يساهم في تعزيز توافق الفرد مع مجتمعه. 

 
ا
 : متغير العمر :رابعا

افق االجتماعي لدى أفراد املجتمع   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى   .4.3 ( تعزى ملتغير 19)كوفيد  في ظل جائحة كورونا الُعمانيالتو

   العمر؟

السؤال   عن  استخدام  ولإلجابة  املتوسطاتتم  بين  الفروق  لداللة  األحادي  التباين  العينةتحليل  استجابات  العمر  في  متغير  والجدول)وفق   ،8 )

 العمر. يعرض النتائج حسب متغير 

 تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين املتوسطات وفق متغير العمر : (8جدول ) 

( الجدول  )8يتضح من  األول  البعد  أن قيمة )ف( في   ).307(  736.( عند مستوى داللة 
 
البعد ( وهي غير دالة إحصائيا بلغت قيمة )ف( في  بينما   ،

الثالث )293.مستوى داللة)( عند  1.234الثاني ) ( وهي غير دالة. وبلغت في 664.( عند مستوى داللة)410.(. وهي غير دالة، وبلغت قيمة )ف( في البعد 

( الكلي  داللة)  ( 302.املجموع   740.عند مستوى 
 
إحصائيا أنه( وهي غير دالة  إلى  الدراسة  نتائج  تشير  إحصائية تعزى   . حيث  داللة  ذات  توجد فروق  ال 

وبرغبة العمر  ملتغير املسؤولية،  وتحمل  املجتمع  أفراد  وبوعي  جائحة كورونا،  ظل  في  االجتماعي  التوافق  أن مستوى  إلى  النتيجة  الباحثان هذه  ويعزو   .

العمرية التي استهدفتها األفراد في املشاركة الفاعلة لدعم البرامج التطوعية والحصول على فرصة املشاركة في خدمة املجتمع لم توجد فروق في املراحل  

سنة فأكثر(. فالرجوع إلى استجابات أفراد املجتمع   41(، ومن )40سنة إلى  26سنة فأقل(، ومن ) 25الدراسة الحالية. حيث توزعت املراحل العمرية من )

ه يعزز ويدعم عدم وجود فروق ذات داللة  على استبانة التوافق االجتماعي تتضح الصورة املثلى بوجود مستوى عال جدا للتوافق االجتماعي وهذا بدور 

 إحصائية في متغير العمر. 

الحالية مع دراسة النتيجة  التوافق االجتماعي والشخص ي تعزى 2010)الكنج،    واتفقت  إلى عدم وجود فروق ذات داللة في مقياس  التي أشارت   )

توصلت إلى وجود فروق ذات داللة (  التي  2015)إبراهيم،    لحالية مع دراسةملتغير السنة الدراسية وعدد من املتغيرات،  بينما اختلفت نتيجة الدراسة ا

( العمرية  الفئة  لصالح  العمر  ملتغير  تعزي   
 
سمعيا املُعاقين  الطالب  لدى  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  بين  سنة.15-11إحصائية  في   (  االختالف  وهذه 

 19التي يعيشها الناس في العالم، واألثر النفس ي واالجتماعي الذي أوجده فيروس كورونا كوفيد  النتائج يعزز النتيجة الحالية ال سيما في الظروف الحالية

ويتفقون  الحياة  مجاالت  جميع  في  املستقبلية  والتوجهات  الخطط  ويوحدون  البعض،  بعضهم  لخدمة  يسعون  الناس  جميع  وأصبح  الناس،  حياة  في 

 ويتشابهون في بعض اإلجراءات  
 
للمحافظة على اإلنسان، ومستوى الحياة   االحترازية في قطاعات التعليم، والصحة، واألمن، والتجارة واالقتصاد؛ سعيا

إلى   أجمع. وبالرجوع  العالم  أو  القارات،  أو  اإلقليم،  أو  الدولة،  أو  املنطقة،  أكان على مستوى  األفراد سواء  لالطبيعية لدى   روجرز كارل  نظرية الذات 

نظرتهم وبالتحديد   في  التوقعات  مستوى  على  يعيشون  األحيان  معظم  في  الناس  أن  تؤكد  فهي  االجتماعي  للتوافق  الداعمة  االجتماعية  الذات  في 

و  األخرى.  الحياة  متغيرات  إلى  االلتفات  دون  اآلخرين  وخبرات  ووجهات  بآراء  متأثرين  االجتماعية،  والقضايا  التحديات  ومواجهة  هذا  للمستقبل،  ينمو 

اإلنسان على تطوير  االتجا للحياة تساعد  الشمولية  النظرة  أن  النظرية  الخارجي، واملجتمع. وتؤكد  البيئة واملحيط  الناس مع  ذاته  ه من خالل تفاعالت 

الناتجة من  للقضايا  الشخصية وحله  التوافق االجتماعي. وينعكس في مهاراته  اليومية بطريقة سهلة ومرنة تحقق  تغيرات    وخبراته في مواجهة مشكالته 

درجة   مجموع املربعات  مصدر التباين املتغير 

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

 قيمة

 ) ف(

مستوى  

 الداللة 

 البعد األول 

 الشخص ي 

 736. 307. 08. 2 16. بين املجموعات 

 26. 308 81.15 في املجموعات 

  310 81.31 املجموع 

 

 البعد الثاني

 النفس ي 

 293. 1.234 35. 2 71. بين املجموعات 

 28. 308 88.64 في املجموعات 

  310 89.35 املجموع 

 البعد الثالث 

 االجتماعي 

 664. 410. 11. 2 22. بين املجموعات 

 27. 308 83.99 في املجموعات 

  310 84.21 املجموع 

 

 املجموع الكلي 

 740. 302. 07. 2 15. بين املجموعات 

 25. 308 79.00 في املجموعات 

  310 79.16 املجموع 
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جائحة كورونا كوفيد  و البيئة   الراهن  الوقت  في  وأبرزها  أهمها  ولعل من  الحياتية،  والتكيف   19الظروف  االجتماعي  للتوافق  الشديدة  الحاجة   وأهمية 

 على مستوى املجتمع والدول والعالم.  من تحديات وصعوبات  تفرضه هذه الظروف على حياة الناس للتغلب على ما

   : التوصيات . 5.3

  االستفادة من تطبيقات نظريات علم النفس في ظل جائحة كورونا وفق متغير طبيعة العمل و   تعزيز مستوى التوافق االجتماعي لدى أفراد املجتمع •

 .19كوفيد

اجهة القضايا  ملو   االستراتيجيةإقامة املؤتمرات واملحاضرات والحلقات النقاشية التوعوية حول أهمية التوافق االجتماعي ودوره في تفعيل الخطط   •

 .  19االجتماعية املتعددة، ال سيما في ظروف جائحة كورونا كوفيد 

املقدمة في مراكز اإلرشاد النفس ي واالجتماعي لتمكين الناس من أساليب التوافق االجتماعي، واملشاركة الفاعلة   توظيف برامج التوعية والتدريب •

 . 19املترتبة من فيروس كورونا كوفيدفي تنمية املجتمع للتعايش مع اآلثار 

   :املقترحات . 5.4

 في ظل جائحة كورونا.  الُعمانيوعالقته باملسؤولية االجتماعية لدى أفراد املجتمع  دراسة التوافق االجتماعي •

املجتمع   • في  العاملين  وغير  العاملين  لدى  املتغيرات  ببعض  وعالقته  واملبادئ  املقومات  االجتماعي  التوافق  مقارنة(  جائحة    الُعماني)دراسة  بعد 

 كورونا.

 دراسة الحاجات النفسية واالجتماعية وعالقتها بالتوافق االجتماعي لدى طلبة التعليم العام بسلطنة عمان في ظل جائحة كورونا.  •

 دراسة التوافق االجتماعي وعالقته بسمات الشخصية لدى طلبة التعليم الجامعي بسلطنة عمان في ظل جائحة كورونا.  •

إجراء املزيد من البحوث والدراسات في التوافق االجتماعي وفق متغيرات متنوعة ومتعددة لدراسة الشخصية باستخدام أدوات ومقاييس جديدة  •

 في ظل هذه الجائحة. 

 املراجع:

: املراجع العربية:
ا
 أوال

النفس ي االجتماعي لدى التالميذ ذوي اإلعاقة  السمعية وعالقته ببعض املتغيرات(.  2015إبراهيم، الدرديري؛ إسماعيل بالل ) .1 )رسالة     .التوافق 

 جامعة السودان، الخرطوم. ماجستير غير منشورة (،

 ، القاهرة. 1مركز اإلسكندرية للكتاب، ط .واإلرشاد النفس يالتوجيه (. 2000أحمد، سهير كامل ) .2

3. ( عيس ى  قيقوب،  مؤمن؛  الجامعي(.  2012بكوش،  الطالب  لدى  االجتماعي  النفس ي  بالتوافق  وعالقتها  االجتماعية  غير   .القيم  ماجستير  )رسالة 

 منشورة،( جامعة بسكرة، الجزائر. 

آالء محمد جبار ) .4 االبتدائيةدور درس  (.  2018جبار،  املرحلة  التوافق االجتماعي لتالميذ  أبعاد  الرياضية في إكساب بعض  الرياضة   .التربية  مجلة 

 . 157  – 146(: 1)17 :املعاصرة 

 القاهرة:  مكتبة مدبولي للطباعة والنشر.  .االغتراب النفس ي واالجتماعي وعالقته بالتوافق النفس ي واالجتماعي(. 2007الجماعي، صالح الدين ) .5

بشير .6 املتغيرات(.  2003)  الحجار،  ببعض  بقطاع غزة وعالقته  الثدي  لدى مريضات سرطان  واالجتماعي  النفس ي  )رسالة ماجستير غير  .  التوافق 

 منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. 

7. ( اليمه، حسين  طلبة  (.  2011حسين، علي؛ عبد  لدى  الذات  بتقدير  واالجتماعي وعالقته  النفس ي  جامعة كربالءالتوافق  الرياضية  التربية   .كلية 

   . 218 -177  :(3)11 :مجلة القادسية للعلوم التربية الرياضية

 ، القاهرة :الدار العاملية للنشر والتوزيع.  التوافق النفس ي والتوازن (. 2006حشمت، حسين أحمد؛ باهي، مصطفى حسين ) .8

وعالقتها بالتوافق النفس ي االجتماعي دراسة ميدانية على عينة من تالميذ بعض الثانويات بمدينة االتجاهات نحو املدرسة  (.  2013حياة، معاش ) .9

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.  .بسكرة 

البحرين : دراسة ميدانية على طلبة التوافق الدراس ي والشخص ي واالجتماعي بعد توحيد املسارات في مملكة  (.  2011راشد، محمد يوسف أحمد ) .10

 Retrieved from search.shamaa.org    740-701: 27:مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية  .املرحلة الثانوية باملحافظة الوسطى

 –دراسة ميدانية    -دور الروضة في التوافق االجتماعي لدى تالميذ السنة األولى ابتدائي,  (. 2012فطيمة زهرة؛ زيان، لبنى )  ،رزيقة؛ وجوادي   ،زايدي  .11

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد بوضياف، الجزائر. .بمدارس عين الحجل

 القاهرة: عالم الكتب للطباعة والنشر. . الصحة النفسية والعالج النفس ي(. 1997زهران، حامد عبد السالم ) .12

 الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر . .نظريات التوجيه واإلرشاد في املجال املدرس ي(. 2015السرحاني، سطان مفرح ) .13
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مهات في محافظة شمال  مستوى التوافق الشخص ي للطلبة ) الحلقة الثانية في التعليم األساس ي( فاقدي األ (.  2015السرحي، زكية بنت عبد هللا ) .14
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24. ( محمد  نادية  الوحيدة،(.  2019العمري،  األم  لدى  بالنفس  والثقة  بالتسامح  وعالقته  االجتماعي  التربوية    التوافق  اإلسالمية  الجامعة  مجلة 

 . 354-329 (:2)27 :والنفسية

25. ( أحمد  الدراس ي(.  2010الكنج،  والتحصيل  واالجتماعي  الشخص ي  بالتوافق  وعالقتها  النفسية  كلية    .الحاجات  منشورة(،  غير  ماجستير  )رسالة 

 التربية، جامعة دمشق، سوريا.

26. ( محمد  الرزاق  عبد  ناصر  التعليم  (.  2008محمود،  تيسير  نظرية  استخدام  الفوري  تجريب  التالميذ  تحصيل  مستوى  رفع  في  روجرز  لكارل 

 .423 – 352 (:1)22 :مجلة كلية التربية بأسوان. واالستبقاء في الرياضيات باملرحلة االبتدائية

 . 125 - 81 (:2)3 :مجلة جامعة دمشق .مستوى الشعور باألمن النفس ي وعالقته بالتوافق االجتماعي(. 2014نعيسة، رغداء. ) .27

الزيارة  ، موقع وزارة  Corona Virus Disease (covid-19)(19(. مرض فيروس كورونا )كوفيد  2020الصحة سلطنة عمان. )وزارة   .28 تاريخ    الصحة 
 http://www.moh.gov.om م 22/8/2020

 :
ا
   :املراجع األجنبيةثانيا

1. Bergman,C.S.(2008).plomi,R.pedersen,N.L.McClean,G.E.and psychological well – being. psychology and Agin, 106 (4): 640 . 

2. Capon,L,M& Washington, D.C. (2015). Marital Conflict Children's emotional security and psychological adjustment: An 
observational study of the influence of marital Positivy. (Doctoral dissertation). University of America.  

3. Di Fabio, A. and Tsuda, A., (2018). The Psychology of Harmony and Harmonization: Advancing the Perspectives for the 
Psychology of Sustainability and Sustainable Development. Sustainability, 10(12):4726. https://doi.org/10.3390/su10124726 

4. Harold, G., Shelton, K., Goeke-Morey, M., & Cummings, E. (2004). Marital Conflict, Child Emotional Security about Family 
Relationships and Child Adjustment. Social Development, 13(3): 350-376. doi: 10.1111/j.1467-9507.2004.00272.x 

5. Hussain, A. Kumar, A & Husain, A. (2008). Academic stress and Adjustment among high school students. Journal of Indian. 
Academic of applied Psychology, (34): 70 - 73.  

6. Khodarahmi, S., alavi, M. & ezati, S. (2016). Comparing Social Compatibility of Male and Female Students in Payam-e Nour 
University (PNU) of Dareshahr. Sociological Studies of Youth, 7(20): 89-108. 

7. Pathak, Y.V. (2014). Mental Health and social adjustment among college students. International journal of Public mental 
health and neurosciences, 1(1):11 - 14.   

8. Vaughan, F. (2002). What is spiritual intelligence? Journal of Humanistic Psychology, 42(2): 16–33. 
https://doi.org/10.1177/0022167802422003 

 

 

http://www.moh.gov.om/


   ....                                        خلفان وسالم الكحالياالجتماعي، وطبيعة العمل، والعمر (  في ضوء نظرية الذاتالتوافق االجتماعي وعالقته ببعض املتغيرات )النوع  

 672-656، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 671 

 

Social compatibility and its relationship to some variables in light of (Carl Rogers' 
self-theory) among Omani society members in light of the COVID-19 

Khalfan bin Salem bin Abdullah Al-Khahali  
Member of the Scientific Research Committee of the Directorate of Education, North Al Batinah 

Salem bin Nasser bin Saeed Al-Kahali  
Full-time researcher and academic in Education Psychology and a former member of the Omani Shura Council 

salim.kahali20@gmail.com 

Received : 2/5/2021      Revised : 28/5/2021     Accepted : 25/8/2021          DOI : https://doi.org/10.31559/EPS2021.10.3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

References: 

1. 'aql, Jbran Ywsf (2015). Almsandh Alajtma'yh W'laqtha Baltwafq Alshkhsy Alajtma'y. (Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh), Klyt 
Altrbyh, Jam't Dmshq, Swrya. 

2. 'bd Allh, Enshrah Mhmd Dswqy (2002). Alershad Alnfsy Waltwjyh Altrbwy Byn Alnzryh Walttbyq. Allqa' Al'lmy Althany 
(Qdaya Mmarsh Alkhdmh Alajtma'yh Fy Almjtm'), 135 - 149. 

3. 'bd Allh, Hsham Ebrahym. (1996). Alatjah Nhw Alttrf W'laqth Balhajh Llamn Alnfsy Lda 'ynh Mn Al'amlyn Wghyr 
Al'amlyn, Mjlt Alershad Alnfsy: Bjam't 'yn Shms, (5): 21 - 87.   

4. 'ly, Mhmd Slyman (2012). Altwafq Alnfsy Llmsnyn W'laqth Bb'd Al'waml Alasryh Wale'lamyh. (Rsalt Majstyr Ghyr 
Mnshwrh), Klyt Altrbyh, Jam't Dmshq. 

5. Al'mry, Nadyh Mhmd (2019). Altwafq Alajtma'y W'laqth Baltsamh Walthqh Balnfs Lda Alam Alwhydh, Mjlt Aljam'h 
Aleslamyh Altrbwyh Walnfsyh: 27(2): 329-354. 

6. Ahmd, Shyr Kaml (2000). Altwjyh Walershad Alnfsy. Mrkz Aleskndryh Llktab, T1, Alqahrh. 

7. Bkwsh, M'emn؛ Qyqwb, 'ysa (2012). Alqym Alajtma'yh W'laqtha Baltwafq Alnfsy Alajtma'y Lda Altalb Aljam'y. (Rsalt 
Majstyr Ghyr Mnshwrh,) Jam't Bskrh, Aljza'r.  

8. Ebrahym, Aldrdyry, Esma'yl Blal (2015). Altwafq Alnfsy Alajtma'y Lda Altlamyd Dwy Ale'aqh Alsm'yh W'laqth Bb'd 
Almtghyrat.  (Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh), Jam't Alswdan, Alkhrtwm. 

9. Alhjar, Bshyr (2003). Altwafq Alnfsy Walajtma'y Lda Mrydat Srtan Althdy Bqta' Ghzh W'laqth Bb'd Almtghyrat. (Rsalt 
Majstyr Ghyr Mnshwrh), Aljam'h Aleslamyh, Ghzh, Flstyn.  

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

Abstract: The study aimed to identify the level of social compatibility and its relationship with some variables in light 
of the self-theory of (Carl Rogers) among the members of Omani society during the spread of COVID-19. It also 
identifies the differences in the level of social compatibility according to the social gender variable, the nature of work, 
and age. The sample of the study consisted of (311) people: (157) males, and (154) females. A questionnaire was 
applied to measure the level of social compatibility. It included (36) items, distributed into three dimensions: the first 
(psychological) dimension, which included (12) items, and the second (personal) dimension, which included (12) 
items. The third (social) dimension included (12) items. The results of the study indicated that there is a very high 
level of social compatibility among the members of the Omani society. There are no statistically significant differences 
due to the gender variable and the age variable in the level of social compatibility while there are statistically 
significant differences in the level of social compatibility among the members of the Omani society due to the variable 
of the nature of work for the benefit of employees. The study recommended the importance of enhancing the level of 
social compatibility among the members of the Omani society in facing challenges and social issues by making use of 
the principles and applications of psychology theories during the spread of COVID-19 pandemic. It also recommended 
conducting more research and studies on social compatibility according to various variables to study personality 
using new tools and measures during this pandemic. 

Keywords: social consensus; self-theory; Cal Rogers; Corona virus; Covid-19. 
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 : قدمةامل .1

ر اته. وتعتبر التربية من أهم األركان التي شملتها رياح التغي  ر وتحدي  مصير األمم رهن بإبداع أبنائها وبمدى تقبلهم واستعداداتهم ملشكالت التغي    إن  

م الوالتجديد، حيث يحتل  
 
م الا ضمن إطار النقلة املجتمعية التي يحدثها ا بارز  والتعليم موقع    تعل

 
اإللكتروني. وألن هناك من ينظر إلى التعليم الجامعي  تعل

قطاع      اباعتباره 
 
مم  ا  محافظ التقليدية،  باملحاضرة  ذكره  يرتبط  ما  ب  أكثر  أكثر  جعله  التغي    ا عد  ا  والتجديدعن  ملوضوع (2001)حمدي،    ر  فإن   لذلك   ،  

ات استخدام    التحدي  على  م الاملترتبة 
 
من   تعل املزيد  إلى  تحتاج  التي  الساعة  موضوعات  أحد  باعتباره  خاصة  أهمية  الجامعي،  التدريس  في  اإللكتروني 

 الدراسة والبحث. 

 ي  
 
املجتمع، ومن ثم وجب معرفتها وتحديدها  ا ملنظومة القيم السائدة في  ل بقاؤها تهديد  نظر إلى التحدي باعتباره حالة أو ظروف غير مالئمة يشك

أو هو تطورات أو متغيرات: ومشكالت أو صعوبات أو عوائق ذات أبعاد )اجتماعية، اقتصادية، تربوية، ... اجتيازها.  ( نابعة من  ومواجهتها والعمل على 

اتو   البيئة.    التحدي 
 
ابكة وال يمكن النظر إليها بمعزل عن بعضها البعض. فقد  ا لألمن القومي، وهي ذات طبيعة متداخلة ومتشل تهديد  بصفة عامة تشك

ا من الجهود الفكرية  ات أخرى، كما أن تأثيرها ال يقتصر على اآلونة الراهنة بل يمتد إلى املستقبل، ومن هنا فهي تتطلب مزيد  ا في تحدي  يكون التحدي سبب  

 
جـري هـذا البـحــث اثناء إجــازة التفــرغ العــلمـي املمنــوحــة لـي من قبل الجامعة األردنية خالل العام الدراس ي  *

ُ
 2019/ 2018أ
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 :  لخصامل

على   املترتبة  املستقبلية  ات  التحدي  أبرز  تناول  الجامعيين،  والطلبة  الخبراء  من  مختارة  عينة  آلراء   
 

وتحليال ا  وصف  قدمت  الدراسة  هذه 

أسئلة   تضمنتا  استبانتين  عن  باإلجابة  ا  طالب  وعشرون  ا  مدرس  عشر  سبعة  شارك  حيث  الجامعي.  التدريس  في  اإللكتروني  م 
 
التعل استخدام 

الن وبالنظام  مفتوحة  التقنية،  وبالتجهيزات  وباملنهاج،  وباملتعلم،  باملدرس،  الخاصة  ات  بالتحدي  بعضها  يتعلق  املحاور  من  ا  عدد  شملتا  هاية، 

م اإللكتروني. توص
 
 إلى اآلثار النفسية واالجتماعية والصحية واألخالقية والثقافية املترتبة على استخدام التعل

 
لت الدراسة التعليمي ككل، إضافة

في   جاء  للمدرسين؛  بالنسبة  التالية:  النتائج  على  إلى  التدريب  وضعف  باملفهوم،  الوعي  قلة  األولى:  )املراتب  بنسبة  التقنية    (، %65التجهيزات 

سياسات واضحة،  ، وعدم وجود (%42) ، وصعوبة تصميم املناهج (%42) بتغير أدوار املعلم واملتعلم (، وقلة الوعي %65) والكلفة املادية العالية

النظام الوعي بمفهوم  وامليل لالعتماد على نمط معين(%35)  وقلة  التجديد  األولى: مقاومة  املراتب  للطلبة؛ فقد جاء في  بالنسبة  أما   .  (55%) ،

التجهيزات مع  التعامل  في  املهارات  األدوار  (،%55)  وضعف  ر  وتغي  الذاتي  م.  (%40)  والتعلم  عدد  إلى  الطرفين  أشار كال  النفسية  وقد  اآلثار  ن 

 
 
التعل بمفهوم  التوعية  بضرورة  التوصية  إلى  الدراسة  وانتهت  اإللكتروني.  م 

 
التعل استخدام  على  املترتبة  والثقافية  والصحية  م  واالجتماعية 

نظا باعتباره  استراتيجيات  اإللكتروني  لبناء  الالزمة  الخطط  رسم  إلى  الهادفة  الدراسات  من  املزيد  وإجراء   ،
 

متكامال ا  تلك  م  مواجهة  في  حديثة 

م اإللكتروني في التدريس الجامعي. 
 
ات الناشئة عن استخدام نظام التعل  التحدي 

م اإللكترونيالكلمات املفتاحية: 
 
ات املستقبلية ؛التعل  . ؛ التدريس الجامعيالتحدي 
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اتا لتنامي تلك  ونظر    (.2014والعلمية إلعداد استراتيجيات مالئمة ملواجهتها )سليمان،      التحدي 
 

 فقد أضحت الحاجة ملحة للتعرف عليها وتحديدها أمال

    في وضع االستراتيجيات املناسبة ملواجهتها والتصدي لها. 

ل في مجملها تيار التجديد
 
 بعدد من العوامل والقوى املؤثرة التي تشك

 
 والتدريس الجامعي خاصة

 
"عوملة التعليم"، ويتأثر   يتأثر التعليم العالي عامة

ا بالتسارع املذهل في تطور التكنولوجيا، ويشير نيومان إلى أهمية التكنولوجيا في التعليم العالي حين يؤكد على دورها في إعادة ت شكيل الجامعات من  أيض 

ال م خالل 
 
االفتراض ي    تعل النظر(Newman, 2000)اإللكتروني  إعادة  الجامعات  من  يتطلب  الذي  األمر  سهم   . 

 
وت التقليدية.  ممارساتها  من  كثير  في 

 وال
 
م التكنولوجيا عامة

 
ات تكنولوجية تربوية جديدة )حمدي،    تعل إيجاد تحدي   في 

 
ال2001اإللكتروني خاصة إدخال  م (. وتعتبر عملية 

 
اإللكتروني في    تعل

اتالتدريس الجامعي من املشكالت املعاصرة التي ينشأ عنها عدد من   .  التحدي 

وتنظيمو قد  و  نفسها  إعادة ضبط  إلى  االضطرار  في  تتمثل  الجامعات مهمة شاقة  في مؤسساتها.    ها اجهت  اإللكتروني  م 
 
التعل لدمج  ا  كما  استعداد 

م لقد  اإللكتروني.  م 
 
التعل نظام  ومتطلبات  احتياجات  لتلبية  املؤسسية  أهدافهم  بمواءمة  االضطالع  في  املتمثل  التحدي  ا  أيض  القادة  التعواجه  ن 

 
م ك

 
ل

عامل تعليمية  خدمات  كمزودي  أنفسهم  وتأسيس  الجدد  الطالب  من  واالستفادة  الحالي،  الجغرافي  امتدادها  في  التوسع  من  الجامعات   . يةاإللكتروني 

(Mapuva, 2009) 

ف بروز  وعليه  م الإن 
 
"ما    تعل التالي  السؤال  يجعل من  التربوية  باألوساط  وانتشاره  اتاإللكتروني  استخدام    التحدي  املترتبة على  مالاملستقبلية 

 
 تعل

 
 

الجامعي؟" سؤاال التدريس  تلك  ا  هام    اإللكتروني في  الناقد ألبرز  البحث واالستقصاء والتحليل  اتيستوجب  املعلم وامل  التحدي  م املرتبطة بكل من 
 
في   تعل

التالية: ملفهوم    املجاالت  الثقافي  م الالوعي 
 
ل   اإللكتروني،  تعل الجديد  واملوالدور  املعلم  من  م كل 

 
نطاق    تعل م الفي 

 
املصادر    تعل مع  والتعامل  اإللكتروني، 

والتواصل، واالتصال  على    اإللكترونية،  م الوالقدرة 
 
الستخدامات    ،الذاتي  تعل والنفسية  االجتماعية  م ال واآلثار 

 
والعنزي،    )الفيلكاوي   اإللكتروني  تعل

 وغيرها. ،(Al-Zahrani ،2015؛ 2016، عمار؛ 2016

م الف  عر  ي  
 
متكامل  (E-learning) اإللكتروني    تعل نظام  أنه  كافعلى  عناصر  يشمل  التعليميةة  مية 

 
التعل و   العملية  جوانبها،  بيئة بمختلف  يعتمد 

لل م تفاعلية 
 
اإل   تعل وبوابات  املتعددة  والوسائط  والشبكات  كالحاسوب  الحديثة  االتصال  آليات  باستخدام  املعلومات والتعليم  إيصال  أجل  من  نترنت 

 للم
 
مالين بأسرع وقت وأقل كلفة، وبصورة يمكن من خاللها إدارة العملية  متعل

 
 ية التعليمية وضبطها وتقييم أداء املتعل

 
م الين. وال يعني متعل

 
اإللكتروني  تعل

م تحويل املحتوى إلى صفحة ويب أو قرص مدمج، بل هو تصميم املحتوى وتحويله إلى أنشطة الكترونية تفاعلية يكون امل
 
م الفيها محور عملية    تعل

 
، تعل

م ا للما ومرشد  هو الباحث واملحلل للمعلومات، في حين يكون املدرس ميسر  و 
 
مفي  تعل

 
، أو من خالل مجموعة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة ه الذاتيتعل

م الألن 
 
 اإللكتروني نظام متكامل. تعل

 كما يمتاز  
 
عتمد على تكنولوجيا املعلومات لتقديم املحتوى التعليمي وتنمية املفاهيم واملهارات  التي تساليب  األ أسلوب من    اإللكتروني بكونهم  التعل

 للمتعلم، مما يتيح للطالب  
 
م اإللكتروني هو استخدام التكنولوجيا بأنواعها التفاعل النشط ويجعله محور العملية التعليمية، واملفهوم األساس ي للتعل

 جميعها إليصال املعلومة إلى املتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة. 

 و 
 
ورفع الوعي في املجتمع نحو تكنولوجيا املعلومات وأثرها في التعليم  تحقيق االتجاه اإليجابي :عدة أهداف، منها م اإللكتروني إلىتهدف مشاريع التعل

الوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة  ، و دمج التكنولوجيا في التعليم وتحقيق التكامل بين املواد الدراسية، و تحقيق الريادة في النظام التعليمي، و والتعلم 

التحديات و على مواجهة  تزي،  تعليمية مشوقة  بيئة  اإلبداعإيجاد  الطلبة وتشجع  دافعية  ومكان ، و د من  أي وقت  في  التعلم،  الطلبة من عملية  تمكين 

تناسب قدراتهم  التي  و وبالكيفية  الذاتي،  والتعلم  البحث  مهارات  لديهم  يعزز  الطلبة، مما  لدى  النفس  واالعتماد على  االستقاللية  روح  و تنمية  تمكين ، 

وذلك  وإبداع؛  بكفاءة  عمله  أداء  من  املتنوعة  املعلم  وتوقعاتهم  الطلبة  تشبع حاجات  تدريسية  طرائق  و بإتاحة  املنظومة  ،  أطراف  بين  التواصل  زيادة 

 (2015)السليتي،  .التعليمية 

 
 
لبة بين االتصال وسهولة التفاعل  م اإللكتروني بميزات عدة، منها:يتميز التعل

 
لبة وبين بينهم، فيما الط

 
 مجالس اتجاهات مثل عدة  في واملدرسة الط

 يرغبون  لألشخاص الذين مفيدة  امليزة  هذه  األسبوع أيام كل   وفي اليوم طوال والتعلم  التعليم  مصادر ريتوف، و الحوار  غرفو  اإللكتروني، لبريدوا  النقاش،

، كذلك التعلم  يفضل بعضهم  ألن   معين، وذلك وقت في التعليم  ا، واآلخر مساء   في والتنوع التعدد، و شخصية ومسؤوليات أعباء يتحملون  للذين صباح 

ريقة العلمية املادة  تلقي املمكن من حيث التدريس طرائق
 
الطالب، التي بالط ريقة  تناسبه من فمنهم  تناسب 

 
 الطريقة تناسبه ومنهم  املرئية، الط

م  بالنسبة اإلدارية األعباء  تقليلو   ،التقييم  طرائق وتعدد سهولةو  ،واملقروءة  املسموعة،
 
ا منه تأخذ التي كانت ، وللمعل ا  وقت   الواجبات استالم مثل كبير 

 (2016، الفيلكاوي، والعنزي ) .وغيرها

 
 
التحفيز الذاتي  و   ،مهارات استخدام الحاسوب واإلنترنت  :، منهامتطلبات لدى املتعلمينم اإللكتروني فال بد من توفير عدة  ولكي ينجح تطبيق التعل

املستقلةو   ،للدراسة والتعلم  الدراسة  املختلفة، و القدرة على  التعلم  باملواعيد والواجبات ومسؤوليات  الدراسة وااللتزام  الذاتي في  القدرة و   ،االنضباط 

 
 
   ،م اإللكترونيعلى العمل وبذل الجهد املطلوب للتعل

 
عد من  م عن  ومن الضرورة بمكان تقديم الدعم من أفراد األسرة وتفهمهم ملا يقوم به طالب التعل ب 

م املنشود
 
 ( 2015)السليتي،  .أهداف ومسؤوليات ونتائج وتوفيرهم للوقت والظروف البيئية للوصول إلى التعل
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 : مشكلة الدراسة . 1.1

م التتسابق الجامعات في اإلعالن عن نفسها كمؤسسات تربوية تساير التطور وتلحق ركب التجديد، وألن موضوع  
 
اإللكتروني أحد موضوعات    تعل

التجديد، تعكس هذا  التي  النمط من    الساعة  تبني هذا  إلى  الجامعات  العديد من  لجأت  م الفقد 
 
املختبرات، وطو  تعل إنشاء  رت شبكات ، فعملت على 

 ال
 
ووف املختلفة،  والبرمجيات  للحاسوب  مراكز  وانشأت  واملسموعة،  املرئية  االتصاالت  خدمات  م رت 

 
املقررات    تعل إدارة  أنظمة  وتبنت  اإللكتروني، 

من   النمط  هذا  باستخدام  دراستها  ليتم  التعليمية  املساقات  بعض  كما خصصت  وغيرها،  كاملودل  م الالتعليمية 
 
وحمدي،    تعل وعلى  .  (2018)الزبون 

 أن االكتفاء
 
م البتجهيز القاعات بمختلف األجهزة والتقنيات الالزمة لتطبيق هذا النمط من    الرغم من قيام الجامعات بذلك، إال

 
ما سي    ا،ليس كافي    تعل

م الوأن  
 
مالنظام متكامل يشمل كافة عناصر العملية    ؛اإللكتروني بمفهومه الواسع  تعل

 
 ن معلم ومية التعليمية بمختلف جوانبها متعل

 
وغير ذلك مما   م تعل

النظام. مفهوم  تحت  قصور    يقع  الباحثة  الحظت  ملموس  ولقد  النظام  ا  هذا  تطبيق  في  مالا 
 
مع  تعل تعاملها  خالل  من  األردنية  الجامعات  في  التعليمي  ي 

 إ   ، املدرسين والطلبة. ومن خالل ما تسمعه من تعليقات املدرسين والطلبة حول هذا املوضوع
 
 . مر لى ذلك األ إ   ر ما طالعته من ادبيات سابقة تشيلى  إ   ضافة

 ( 2016؛ العتيبي، 2013)القضاة ومقابلة، 

م الالنجاح في تطبيق نظام  إن  
 
اتوالنفاذ إلى أبرز   ،اإللكتروني يقتض ي املراجعة الشاملة لجميع عناصر هذا النظام تعل املتعلقة بتطبيقه وال  التحدي 

 بالعنصر البشري من معلمين ومما تلك التي تتعلق سي  
 
 ين.متعل

اتوعليه فإن  في هذه الدراسة محاولة للبحث في أبرز  م الاملستقبلية املترتبة على استخدام نظام  التحدي 
 
 اإللكتروني في التدريس الجامعي.  تعل

 : أسئلة الدراسة . 2.1

 :اآلتيين السؤالينتسعى هذه الدراسة لإلجابة عن 

اتما أبرز  .1 م النظام املستقبلية املترتبة على استخدام  التحدي 
 
    اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر املدرس الجامعي؟ تعل

اتبرز أ ما  .2 م النظام املستقبلية املترتبة على استخدام  التحدي 
 
 اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطالب الجامعي؟ تعل

 :أهداف الدراسة . 3.1

م اإللكتروني في التدريس الجامعي، وبشكل أكثر تحد
 
ا فهي  تهدف هذه الدراسة إلى التوصل إلى أبرز التحديات املترتبة على استخدام نظام التعل يد 

 : إلىتهدف 

م اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة إلى  التعرف .1
 
ات املستقبلية املترتبة على استخدام نظام التعل  .نظر املدرس الجامعيأبرز التحدي 

م اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطالب الجامعيإلى  التعرف .2
 
ات املستقبلية املترتبة على استخدام نظام التعل  .أبرز التحدي 

 :أهمية الدراسة . 4.1

م التتخذ هذه الدراسة أهميتها من كونها تساير التطورات التكنولوجية التي تركز على استخدام 
 
 اإللكتروني في امليدان التربوي.  تعل

 
 
اتسهم في التعرف إلى أبرز  ومن املتوقع لنتائج هذه الدراسة أن ت م ال املستقبلية املترتبة على استخدام    التحدي 

 
اإللكتروني في التدريس الجامعي   تعل

اتا يساعد متخذي القرار في الجامعات األردنية على التعرف إلى مثل هذه من وجتهي نظر الطلبة واملدرسين مم   أثناء التخطيط ملستقبل التدريس   التحدي 

 الجامعي. 

 
 
م الى أهمية الدراسة في كونها تنظر إلى وتتجل

 
  اوي  ترب ااإللكتروني باعتباره نظام   تعل

 
السابقة، األمر الذي ندر ظهوره في العديد من الدراسات  ،متكامال

 
 
 ما رك

 
م الزت على الجانب املتعلق بالتجهيزات التقنية في التي غالبا

 
 اإللكتروني اثناء دراسة هذا املوضوع.  تعل

 :حدود الدراسة ومحدداتها . 5.1

الجامعات   الدراسة على عدد من مدرس ي  اقتصرت عينة  الدراسة، حيث  العينة وأداة  الدراسة بطبيعة  نتائج هذه  الخبرة في العربية  تتحدد  ذوي 

اإللكتروني. م 
 
التعل مع  يتعاملون  الذين  األردنية  الجامعة  طلبة  من  عدد  وعلى  االستبانة،  طريق  عن  استجابوا  والذين  اإللكتروني  م 

 
ت  التعل تحدد كما 

( الجامعي  العام  لم  (،  2018/2019بتطبيقها خالل  الباحثة، حيث  قبل  رة من  واملطو  الدراسة  في هذه  املستخدمة  األدوات  بطبيعة  النتائج  تتحدد  كما 

 يتيسر لها أداة قياس شاملة يمكن اعتمادها لهذه الغاية. 

 :التعريفات اإلجرائية. 6.1

 الدراسة يمكن تعريفها على النحو التالي: فيما يلي عدد من املصطلحات التي وردت في 

مال •
ّ
بكافة عناصرها من معلم : نظام متكامل  اإللكتروني  تعل م والتعليم 

 
التعل  و   يشمل عملية 

 
ب  ومنهاج، و   م متعل لليعتمد  م نية تفاعلية 

 
والتعليم   تعل

منترنت من أجل إيصال املعلومات للمباستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسوب والشبكات والوسائط املتعددة وبوابات اإل 
 
ين بأسرع وقت تعل

 
 
ماللفة وبصورة يمكن من خاللها إدارة العملية وأقل ك

 
 ية التعليمية وضبطها وتقييم أداء املتعل

 
   ين.متعل
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ا بأنه النظام املستخدم في التدريس في الجامعات العربية، والذي يتم من خالله   م اإللكتروني إجرائي 
 
ف التعل بناء املساقات اإللكترونية وطرق ويعر 

ا  التواصل  التي يتم من خاللها    تواآلليا،  هاتدريس والوسائط والتقنيات املستخدمة في الجامعات لتطبيق هذا   وتقويم تعلمهم،  الطلبةمع  إلكتروني 

 النظام. 

التربوية واملتمثلة في  املستقبلية  التحدّيات • التجديدات  الناتجة عن  العوامل  م ال  انتشار: مجموعة 
 
الجامعي،   وتطبيقه   اإللكتروني  تعل التدريس  في 

 
 
م ا أمام املدرسين واملل تحدي  والتي بدورها تشك

 
 .ينتعل

ا بأنها:  ات املستقبلية إجرائي  ف التحدي  ات  وتعر   وامل  وبالدور الجديد لكل من املعلم   ،التي تتعلق بالثقافة التكنولوجية  التحدي 
 
م ال، و م تعل

 
الذاتي،    تعل

اإل املصادر  تتعلق بأخالقيات  لوالعالقة مع  م الكترونية، واالتصال والتواصل، والتي 
 
واالجتماعية والصحية    تعل النفسية  اإللكتروني، وبالتأثيرات 

م الاملترتبة على استخدام واألخالقية والثقافية  
 
 اإللكتروني.  تعل

 : مراجعة األدبيات  .2

م الوع  موض  تناولت على الرغم من كثرة املصادر التي  
 
 أنه ندرت الدراسات التي بحثت في    تعل

 
اتاإللكتروني، إال مالاملترتبة على استخدام    التحدي 

 
 تعل

 ت أجزاء منه:اإللكتروني كنظام متكامل في التدريس الجامعي، وفيما يلي عرض لبعض الدراسات التي بحثت في املوضوع أو مس  

أندرسن   • أجرتها  دراسة  أهم   (Andersson, 2008)ففي  النامية  حول  الدول  في  اإللكتروني  م 
 
التعل تواجه  ات  تحدي  سيريالنكا ت  خص    سبعة  فيها 

إلى سبعة   الباحثة  الوصول، والثقة تكدراسة حالة، أشارت  م والتعليم، وسرعة 
 
التعل الطلبة، واملرونة، ونشاط  التالية: دعم  املجاالت  ات في  حدي 

 األكاديمية، والخصوصية، واالتجاهات. 

أجر وفي   • مشهور  دراسة  تقييم    (Mashhour and Saleh, 2010)  وصالح اها  م الحول 
 
املؤسسات    تعل في  أشارت ميتعلالاإللكتروني  األردنية  ية 

م النتائج إلى أنه على الرغم من وجود تقبل عاٍل لل
 
 أن هناك العديد من العقبات التي تعترض هذا النوع من    تعل

 
اإللكتروني بين الطلبة واملدرسين إال

م ال
 
م اله لهذا  ضعف البنية التحتية، وقلة الدعم الكافي املوج    :من مثل  تعل

 
التعليم العالي إلى عدد   إدارة من قبل الحكومة األردنية، وإسناد أمر    تعل

 من الرعيل األول من اصحاب النظرة التقليدية. 

من    سوء استخدام اإلنترنت بكٍل بين استخدام اإلنترنت واملهارات االجتماعية، هدفت إلى معرفة عالقة  عالقة  ال  حول   ( 2011زيد )  يبألدراسة    وفي •

املصرية،    العنف الجامعات  طلبة  لدى  االجتماعية  إلىواملهارات  الدراسة  واملهارات    توصلت  اإلنترنت  استخدام  سوء  بين  ارتباطية  عالقة  وجود 

 االجتماعية لدى طلبة الجامعة، ووجود فروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في استخدام اإلنترنت لصالح الذكور. 

م الدراسة كشفت عن معوقات استخدام    (2011أجرى الحوامدة )كما   •
 
اإللكتروني من وجهة نظر مدرس ي جامعة البلقاء التطبيقية، أظهرت    تعل

اإلدارية واملادية تعد   املعوقات، تالها املعوقات املتعلقة ب  نتائجها أن  املعوقات املتعلقة بالجوانب  م المن أكبر 
 
املعوقات   ،اإللكتروني نفسه  تعل أما 

م درس واملالتي تتعلق بامل
 
وقد شملت ضعف املهارات التكنولوجية لدى املدرسين والطلبة، وقلة استجابة الطلبة    ،فقد جاءت باملرتبة الثالثة  تعل

الجديد من   م الللنمط 
 
والطالبتعل املدرس  امللقى على  العبء  وزيادة  اإلنجليزية،  باللغة  الطلبة  النمط من    قلةو   ،، وضعف  بهذا  املدرسين  قناعة 

م ال
 
 . تعل

بحث و • ) تأجر   في  والبلوي  املعلومات    ( 2011ه حمدي  تكنولوجيا  املرتبطة باستخدام  ات  التحدي  ملسايرة  األردن  في  املعلمين  استعداد  حول درجة 

اتإلى أن أحد أبرز    واالتصاالت، أشار الباحثان ما   تواجه استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنعكس على العملية التربوية،التي    التحدي 

ا اعتادوا عليه وألفوه   . يتعلق منها بموقف املدرسين نحو ما يتوقع أن يقوموا به من أدوار جديدة، تختلف عم 

اتحول    (Qureshi, Ilyas,  Robina and Whitty, 2012)الياس وروبينا وويتي  في دراسة أجراها قريش ي و و • التي تعترض الطلبة في تنفيذ   التحدي 

م اإللكتروني في  
 
  ا ن يدرسون في الجامعات، وتوصلو بمراجعة األدب ومناقشة عدد من الطلبة مم  الباحثون    قامحيث  ،  يةالباكستانالجامعات  التعل

اتإلى أن انقطاع التيار الكهربائي، والكفاءة في اللغة اإلنجليزية هما أهم  م اإللكترونيالنا االستخدامأمام  التحدي 
 
 .جح للتعل

تحديات   • عن  للكشف  هدفت  دراسة  م الوفي 
 
الخاصة  تعل األردنية  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  تواجه  التي  القضاة   ،اإللكتروني  توصل 

( من  (  2013ومقابلة  عدد  اتإلى  تنازلي    التحدي  تحدي  مرتبة  شملت  اإل ا  شبكة  عبر  العلمي  البحث  وتحدي  ات  جامعية،  ات  نترنت،  وإدارية  مالية 

وتحدي  وتحدي   التدريس،  هيئة  بعضو  خاصة  مهنية  تقويم  ات  م الات 
 
وتحدي    تعل إدارة  اإللكتروني،  م الات 

 
وتحدي    تعل التخطيطاإللكتروني،    ،ات 

م الوتصميم 
 
 اإللكتروني.  تعل

وفيو   • اتمن خالل بحثهم عن    (Fadde and Vu, 2013)وقد أشار فادي  اإللكتروني   التحدي  م 
 
التعل إلى  ل  التحو  أن  إلى  املدمج  م 

 
التعل التي تواجه 

 يحتاج إلى إعادة التفكير في أساليب وطرق التدريس التي يستخدمها املدرسون الجامعيون في تدريسهم للمساقات الجامعية.  
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أجر  • دراسة  املرابحةوفي  نتائج    (Almarabeh, 2014)  اها  أظهرت  الحاسوب،  مهارات  مواد  في  املسجلين  األردنية  الجامعة  طلبة  من  عينة  على 

الستخدام   عالية  بدرجة  مؤهلين  األردنية  الجامعة  طلبة  أن  م الالدراسة 
 
مع   تعل وفوائده  النظام  هذا  بمزايا  الكافي  الوعي  لديهم  وأن   اإللكتروني، 

 رغبتهم في تطوير استخدامه في املستقبل. 

) فيما   • املسلماني  دراسة  التعليم   ( 2014سعت  لدور  تقديم رؤية مقترحة  املترتبة على    إلى  السلبية  النتائج  للتغلب على  الرقمي  املواطن  إعداد  في 

م اإللكتروني،  
 
التكنولوجيا، حيث  معايير السلوك الصحيح املرتبط باستخدام  بأشارت النتائج إلى قلة إملام الطلبة  و االستخدام غير الرشيد للتعل

 أن الطلبة بشكل عام غير مؤهلين للتعامل مع مجتمع التكنولوجيا بإيجابياته وسلبياته. 

املوضوعات و و  • اتلدى حديثهم عن  م الالتي تواجه    التحدي 
 
أورد    تعل   (Hemant, Rajr and Manohar, 2014)ومانوهار    ر منت وراجيهاإللكتروني 

 من هذه  
 
اتعددا ات، ضمت  التحدي  م التكنولوجية التي تتعلق بتطوير مصادر جديدة لل  التحدي 

 
ماإللكتروني والتي تتناسب وحاجيات امل  تعل

 
ين،  تعل

اتو  اتو   ،التي تتعلق بتطوير أشكال جديدة من وسائل التواصل والتفاعل   التحدي  م الاملتعلقة بتطوير معارف جديدة تبحث في    التحدي 
 
الفردي    تعل

 والجمعي. 

لأل  • بها كل من  وفي مراجعة  قام  وبي وسالكدبيات  املوضوع  (Islam, Bee and Slack, 2015)  إسالم  الباحث  ،حول هذا  تلك  و أشار  تركيز  إلى  ن 

    والنمو املتسارع للتكنولوجيا،  األدبيات على حاجات الطلبة،
 
وأثر العوملة وسرعة انتشار التكنولوجيا وتدفقها في العالم. وقد أورد الباحثون عددا

اتمن   بأسلوب    التحدي  يتعلق  ما  م المنها 
 
مختلف تعل تناسب  التي  التعليمية  األساليب  مختلف  إلى  والتعرف  الوقت،  وإدارة  التقني،  والتدريب   ،

م تفاعل املالطلبة، كما أوصوا بضرورة تركيز البحث على 
 
 مع عدة أنواع من التكنولوجيا. تعل

بحث   • اتفي    (Raspopvic and Cvetanovic and Jankulovic, 2016)وجانكولفيك  راسبوبفيك وسفيتانوفيك فيما  م   التحدي 
 
بالتعل املرتبطة 

وتوصل الجامعي،  التدريس  في  أن    وا اإللكتروني  اتإلى  أبرز    التحدي  من  هي  املادية  بالكلفة  اتاملرتبطة  إعداد التحدي  بصعوبة  املرتبطة  وكذلك   ،

املباشر    هااملتعلقة باالتصال والتواصل بين املدرسين والطلبة، وأبرز و وتصميم املواد التعليمية،     ، (Face to Face Interaction)غياب التواصل 

الرسا اإللكترونية من مثل  االتصال  قنوات  بينهم عبر  فيما  اآلراء  تبادل  ويجري  ومدرسيهم،  الطلبة  بين  متزامن  بشكل غير  التواصل  يتم  ئل  حيث 

 إلى 
 
اتاإللكترونية والبريد اإللكتروني وغيرها، إضافة م.  التحدي 

 
 املرتبطة بتقييم التعل

النفس ي واالجتماعي   • املجال  الهدفت    دراسة  ( 2016العمار )  أجرتوفي  إلى  اإللكتروني و كشف  من خاللها  التنمر  بين  العالقة  اإلنترنت   إدمانعن 

اإلنترنت، كما أن الذكور    إدمانلدى طالب التعليم التطبيقي في الجامعات الكويتية، توصلت الدراسة إلى وجود ارتباطات بين التنمر اإللكتروني و 

ا و  ا إلكتروني   .من اإلناث ا على اإلنترنتإدمانأكثر تنمر 

اإللك • م 
 
التعل التي تواجه تطبيق  ات  التحدي  التربية،  وفي دراسة بحثت في  تتعلق   (2014أشار العتيبي )تروني في مجال  التي  ات  التحدي  إلى عدد من 

ال التعليم  طريقة  ل من  التحو  الباحث صعوبة  أورد  مين فقد 
 
للمتعل بالنسبة  أما  والفنية،  املادية  والناحية  واملجتمع  واملدرس  م 

 
إلى باملتعل تقليدية 

ال لهذا  الطلبة  ومقاومة  الحديث،  م 
 
التعل أما  طريقة  السلبية.  والعصبية  الصحية  واآلثار  اإلنجليزية،  اللغة  استخدام  عائق  وإلى  الجديد،  نمط 

م الذاتي، وقلة وجود مدرسين مدربين على هذا النمط من ال
 
مين غير متدربين على التعل

 
م،  بالنسبة للمدرس، فقد ذكر صعوبة التعامل مع متعل

 
تعل

 السلبي لدى بعض املدرسين نحوه.  واالتجاه 

وسانتياجو  قام  فيما   • وآنجي  األدبيات  ب  (Kebritchi, Angie and Santiague, 2017)كيبرتش ي  في  استعراض  بحثت  عبر التي  العالي  التعليم 

من  وحددوا  اإلنترنت،   رئيسة  فئات  اتثالث   التحدي 
 
باملتعل متعلقة  ات  تحدي  اإلنترنت  :  عبر  وهويتهم ومشاركتهم،   مثلمين  واستعدادهم  توقعاتهم 

التواصل وجه   واالنتقال من  التدريس،  أعضاء هيئة  أدوار  تغيير  باملدرسين من حيث  ارتبطت  ات  اإلنترنت، وإدارة   اوتحدي  التواصل عبر  إلى  لوجه 

متعلقة ات  وتحدي  التدريس،  وأساليب  املحتو   الوقت،  و بتطوير  في  ى  املدرسين  الوسذلكدور  ودمج  املتعددة  ،  في و ائط  التعليمية  االستراتيجيات 

 ضرورة . وقد أوصت الدراسة به تطوير 
 
 . كال الطرفينل مين، وتقديم الدعم الفنيتوفير التطوير املنهي للمدرسين، وعقد الدورات التدريبية للمتعل

موضوع   تناولت  السابقة  الدراسات  غالبية  أن   سبق  ا  مم  اتيتبين  محددة   التحدي  جوانب  من  اإللكتروني  م 
 
بالتعل على    املتعلقة  معظمها  زت 

 
رك

ات األمر ا   التحدي   يشمل كافة جوانبه وينظر إليه كنظام متكامل، 
 

ا متكامال
 
لذي املتعلقة بالتجهيزات التقنية، وقد ندرت الدراسات التي بحثت فيه بحث

ا سبق. ز هذه الدراسة عن غيرها مم  في حالية من الدراسات السابقة في تحديد املجاالت التي يمكن تصنيف التحديات وفقها،  واستفادت الدراسة ال  مي 

ا  اعتمادها على  في  الدراسات  تميزت عن غيرها من  أنها  املترتبة  حين  التحديات  واقع  أقرب عند  بشكل  للوقوف  في محاولة  النوعي  استخدام ملنهج  على 

 
 
 م اإللكتروني في التدريس الجامعي. التعل

   :ية واإلجراءاتاملنهج .3

املتعم  ا هذه دراسة تحليلية شاملة وناقدة   البحث  اتفي استقصاء    قعتمدت مبدأ  م الاملستقبلية املترتبة على استخدام    التحدي 
 
اإللكتروني في    تعل

ع ناقد ملا ورد حول املوضوع في ثنايا الكتب واملجالت العلمية املتخصصة، وقد تخلل هذه الدراسة تطبيق ملنهجية  التدريس الجامعي من خالل رصد موس  

م الالبحث النوعي في استفتاء الخبراء ومستخدمي ذلك النوع من 
 
 من مدرسين وطلبة جامعيين. تعل
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  املددنهج النددوعي اعتمدددت الدراسددة وقددد 
 
ق لهددا، ويتناسددب وطبيعددة الدراسددة الحاليددةز علددى وصددف الددذي يركدد ، مددن خددالل توظيددف الظددواهر والفهددم املعمدد 

اتق فددي فهددم الددرأي حددول االستبانات مفتوحة النهاية لجمع البيانات؛ وذلك ملناسبتها لألهددداف املؤمددل تحقيقهددا مددن خددالل التعمدد   املسددتقبلية املترتبددة  التحدددي 

م على استخدام ال
 
ت االسددتبانات املفتوحددة علددى شددريحتين: شددريحة الخبددراء؛ اإللكتروني في التدريس الجامعي تعل زع  م فددي الدد  )مدرسددون( حيث و 

 
اإللكترونددي  تعل

م ملرحلة التدريس الجامعي، وشريحة الطلبة ممن يدرسون مسافات تعتمد على ال
 
 اإللكتروني في الجامعة األردنية.  تعل

 : عينة الدراسة . 1.3

وعي فيها التجانس بين أفرادها من حيث كونهم أصحاب خبرة طويلة في    .الدراسة غرضية؛ بهدف انتقاء الحاالت الغنية واملشبعة باملعلوماتعينة   ر 

م مجال ال
 
ا في الشؤون التربوية عامة    امدرس  عينة الدراسة على سبعة عشر    اشتملتو اإللكتروني،    تعل ا مهتم  م اإللكترونيمن ذوي الخبرة في  و جامعي 

 
 التعل

ا  يكما اشتملت عشر ،  ممن يدرسون في الجامعات العربية  خاصة  من طلبة الجامعة األردنية  ن طالب 
 
ا ممن يجلسون على مقاعد الدراسة ويدرسون مساق

م الا أو أكثر باستخدام جامعي  
 
 . اإللكتروني تعل

 :أداتا الدراسة . 2.3

 لتدعيم نتائج البحث واملساهمة في تحقيق  
 
ورتا باالستئناس باألدبيات السابقة والتشاور مع بعض املختصين  أهدافه تم االستعانة بأداتْي دراسة ط

النهاية إحداهما خاصة بالخبراء والثانية خاصة بالطلبةحيث ب    ،والخبراء وقد تم التحقق من صدق األسئلة   ،نيت استبانتان تتضمنان أسئلة مفتوحة 

على   عرضهما  خالل  في  حكمم  تسعةمن  واالختصاص  الخبرة  ذوي  من  م الين 
 
و اإللكتروني  تعل النوعي ،  والبحث  والتدريس،  واملناهج  والتقويم،    القياس 

الالزمة التعديالت  إدارة وإجراء  في  جامعيون، ومختصون  )أساتذة  اإللكتروني  م 
 
التعل في مجال  استطالعية ممن يعملون  األسئلة على عينة  طبقت  ثم    .

م اإللكت
 
ضع من أجله.مساقات التعل  روني(، للتحقق من وضوح الصياغة، وقدرة السؤال على تحقيق الهدف الذي و 

الخبراء   استبانة    وقد شملت 
 
األسئلةعددا هي:    من  رئيسة  تصنيفها ضمن محاور  و   اتتحدي  تم  باملدرس،  م املبتتعلق 

 
يزات  جهالتبو   ،املنهاجبو   ،تعل

م البيئة  بالتقنية، و 
 
املترتبة على استخ  اآلثاربالتعليمي، و النظام  بو   ،تعل م الام  دالنفسية واالجتماعية والثقافية 

 
 ات مستقبلية تحدي  وأية    اإللكتروني،  تعل

ا من األسئلة تم تصنيفها ضمن محاور رئيسة هي شملت أما استبانة الطلبة فقد  أخرى. ات: ما يليعدد   وبالدور  التي تتعلق بالثقافة التكنولوجية، التحدي 

م الجديد للم
 
م البو   ،تعل

 
املترتبة   اآلثار النفسية واالجتماعية والصحية والثقافيةبو   باالتصال والتواصل،و التعامل مع املصادر اإللكترونية،  بالذاتي، و   تعل

م العلى استخدام 
 
م الات تتعلق بأخالقيات تحدي  و  ،اإللكتروني تعل

 
 .ات مستقبليةمن تحدي   اإللكتروني، وغيرها تعل

 من خالل إحدى الطرق اآلتية: أداتي الدراسة وقد تم تنفيذ

ا على نفس الورقة. •  كتابة األسئلة على ورقة مطبوعة، وقيام املستجيب باإلجابة ورقي 

 وإعادتها للباحث عبر البريد االلكتروني. إرسال األسئلة مطبوعة عبر البريد اإللكتروني، وإجابة  •
 
 املستجيب عليها طباعة

  إما  ب، والفيسبوك(، وإجابة املستجيب عليها  ا)الوتس  االجتماعيإرسال األسئلة مطبوعة عبر وسائل التواصل   •
 
ا  طباعة وإعادتها للباحث  أو شفوي 

 . االجتماعيعبر وسائل التواصل 

 :الدراسةأداتي مراحل تحليل  .3.3

لت املعلومات    االستباناتحاولت الباحثة رصد كل صغيرة وكبيرة من الكلمات وردود األفعال املختلفة من قبل املبحوثين. وعند تحليل   و  وبياناتها ح 

 ت عملية التحليل بالخطوات اآلتية: النوعية إلى بيانات ترتيبية، وقد مر  

 الفردية )الكتابية والشفوية(. االستباناتكتابة جميع البيانات التي تم الحصول عليها من  •

ا للدراسة الحالية. كافةوالتعرف إليها من وسط ها ليلوتحجمع البيانات  •  املعلومات أو األحداث التفصيلية، واختيار أكثر البيانات نفع 

 .االستباناتتنظيم البيانات وفق املجاالت التي صيغت بها أسئلة  •

املفتاحية   • للكلمات  البيانات باستخدام رموز خاصة  املفتوح(  ترميز  املفتاحية من  )الترميز  الكلمات  الدراسة )تم اشتقاق  أفراد عينة  إجابات  في 

 ها(.د الدراسة بإجابات عن أسئلتالبيانات التي ترى الباحثة بأنها قد تزو  

 تصنيف املعلومات والبيانات وجمع كل منها في إطار أو نوع واحد )فرز البيانات(. •

أنواع  ةفهرس • بتحديد  رئيسة  ها  البيانات،  وعلى شكل موضوعات  فئات،  ومنهجها، وتنظيمها ضمن  للدراسة  مناسبة  بطريقة  لها  العام  واإلطار 

 وفرعية )الترميز املحوري(. 

ترم • يتم  بحيث  التكرارات  املعلومات إيجاد  من  مجموعة  عن  يعبر  محدد  موضوع  أي  معنى  وحدة  أنها  أساس  على  وتصنف  املتكررة  الكلمة  يز 

 املتشابهة ذات العالقة. 

متعم   • بشكل  وقراءتها  البيانات  أوجه مراجعة  على  للتعرف  بينها  مقارنات  وإجراء  البيانات  مجموعات  بين  والروابط  العالقات  على  للتعرف  ق، 

 واالختالف، ودمج املجموعات املتقاربة ببعضها وإعادة هيكلتها وتنظيمها.التماثل 
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 (.االنتقائيصياغة مجموعات البيانات وانتقاؤها على هيئة سلسلة من املجموعات التي تتناسب مع إجابة أسئلة الدراسة )الترميز  •

 حساب التكرارات وتنظيم النتائج ضمن جداول. •

 م بيانية لتسهيل قراءتها وتفسيرها.التعبير عن النتائج على شكل رسو  •

 تفسير البيانات وتوضيح العالقات والعناصر املرتبطة بمشكلة الدراسة.  •

 : املصداقية واملوثوقية . 4.3

ا في فترة أخرى وذلك لطبيعة البيانات املؤثرة في املبحو  ثين وبيئة  تتصف البحوث النوعية بأنها تقام في ظروف ال يمكن تكرارها بصورة دقيقة مجدد 

الخط الحالية  الدراسة  اتخذت  فقد  ولذا  املوثوقية،  لضمان  الواقع  مع  دراسته  نتائج  تتطابق  أن  إلى  النوعي  الباحث  يسعى  وعليه  اآلتية البحث.  وات 

 وجودتها: النتائجلضمان مصداقية 

 تصميم منهج الدراسة بصورة دقيقة وفق إجراءات ضمان موثوقية البحوث النوعية.  •

 .من التحليل األول لضمان ثبات التحليل أسبوعينالفردية بعد  االستباناتتحليل محتوى إجابات  •

ا للتحقق من واقعية النتائج. تحليل النتائج من قبل باحث آخر، وإعطاءه املجال  •  للتعليق بما يراه مناسب 

 :جراءات الدراسةإ . 5.3

اجدتدد الدددم  مددراسدددراء  خدة  تطدن  تقددبيدددالل  األسئددل ددق  مفدنيدة  النده ددتدة  خاصة   (Open-ended questioner)  دة دددايددوحدة  إحداهما  استبانتين  تصميم  في 

ا، كما تم   ،اباستبانة الخبراء من خالل )الواتسعت  ز  بالخبراء واألخرى تخص الطلبة. ومن ثم و    أو شفوي 
 
جيبوا طباعة ر الخبراء بين أن ي  ي  واإليميل(، وخ 

التوز  استغرقت عملية  وقد  تعبئتها.  بعد  الطلبة وجمعها  املفتوحة على  االستبانة  النحو توزيع  العملية على  وقد سارت  ا.  تقريب  أسابيع  أربعة  والجمع  يع 

 اآلتي: 

م اإللكتروني ملرحلة التدريس الجامعيتتوزيع االستبانات مف •
 
، وهم مجموعة من املدرسين الجامعيين في عدد من وحة النهاية على خبراء في التعل

 . الجامعات العربية

م قاألردنية ممن يدرسون مسا  ةطلبة الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس في الجامعوحة النهاية على  تتوزيع االستبانات مف •
 
ات تعتمد على التعل

 اإللكتروني.

معت من الخبراء والطلبة، وتدوينها، وتصنيفها، وتحليلها، وترميزها، وتبويبها، ومن ثم تجميعها في فئات. •  تفريغ اإلجابات التي ج 

 : نتائج الدراسة ومناقشتها .4

ج  لإل  الدراسة  أسئلة  عن  الخاصة  جابة  اإلجابات  فئات،    ،والطلبة  بالخبراء معت  في  وتجميعها  وتبويبها  وترميزها  وتحليلها  وتدوينها  تصنيفها  وبعد 

ات ترتبت على  ، وال بد  من اإلشارة هنا إلى أن هذه النتائج تعكس آراء الفئات املستهدفة، فيما تعتبره  النتائجعدد من  توصلت الدراسة إلى   جميعها تحدي 

م اإللكتروني، ولكنها تفا
 
 وتت في الدرجة ما بين مرتفعة أو منخفضة.استخدام التعل

 : سؤال األول ال نتائج  . 1.4

اتالسؤال الخاص ب  إجابات الخبراء علىجاءت   م املستقبلية املترتبة على استخدام ال  التحدي 
 
كل من: املتعلقة بالجامعي    اإللكتروني في التدريس تعل

م  ،املدرس
 
 و  ،واملتعل

 
 مية والتجهيزات التقنية، والنظام التعليمي وفق اآلتي:املنهاج، والبيئة التعل

ات ب  الخاصةجاءت نتائج الخبراء   م اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة  املستقبلية    التحدي 
 
وفق الجدول   باملدرس املترتبة على استخدام التعل

 (. 1رقم )

 باملدرس  املتعلقة التحدّياتنتائج استبانات الخبراء حول (: 1جدول )

النسبة   التكرارات  التحدّيات املتعلقة باملدرس 

 املئوية

 %65 11 ب اإلقبال على التدري ضعف الوعي بالثقافة التكنولوجية، وقلة 

 %42 7 مقاومة التجديد أو التغيير بسبب االعتياد على النمط التقليدي  

 %42 7 الحاجة إلى وقت وجهد إضافي في اإلعداد والتصميم 

ر دور املدرس، والضعف في توظيف االستراتيجيات    %42 7 قلة الوعي بتغي 

 %29 5 ضعف قدرة بعض املدرسين على مواكبة التطورات والتغيرات املتسارعة 

 %24 4 قلة الخبرة في املهارات التكنولوجية وتفوق بعض الطلبة على مدرسيهم فيها

 %24 4 مشكالت في االتصال والتواصل  
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اتأن أبرز    (1)  يتبين من جدول  م املستقبلية لل  التحدي 
 
اص بضعف الوعي خجاء التحدي ال  ،واملتعلقة باملدرس  اإللكتروني في التدريس الجامعي  تعل

وقلة الخبرة في املهارات  العام  ي املرتبة األولى، بينما جاء في مرتبة دنيا الضعف  ف  اإلقبال على التدريب  ضعفعليه من    يترتببالثقافة التكنولوجية، وما  

إلى    في بعض املهارات الحاسوبية،  ى مدرسيهم علة  طلبال، وتفوق  التكنولوجية والتعامل مع األجهزة والبرمجيات  
 
 في االتصال والتواصل.   تمشكال إضافة

 (.1وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماملستقبلية لل التحدّيات(: 1شكل )
ّ
 اإللكتروني من وجهة نظر الخبراء املتعلقة باملدرس تعل

الخبراء    فيما نتائج  اتب  الخاصةجاءت  املتعلقة  املستقبلية    التحدي  الجامعي  التدريس  في  اإللكتروني  م 
 
التعل استخدام  على  ماملباملترتبة 

ّ
وفق   تعل

 (.2الجدول رقم )

مبامل املتعلقة التحدّياتنتائج استبانات الخبراء حول (: 2جدول )
ّ
 تعل

م 
ّ
النسبة   التكرارات   التحدّيات املتعلقة باملتعل

 املئوية

م ضعف في الثقافة 
 
ر دور املتعل  %76 13 التكنولوجية، وقلة الوعي بتغي 

م الذاتي  
 
 %53 9 مشكالت في التعل

 %35 6 الكلفة املادية 

 %29 5 ضعف في مهارات االتصال والتواصل  

م التقليدي 
 
 %18 3 قلة مواكبة املستجدات، واالعتياد على التعل

 %6 1 قلة توفر املصادر باللغة األم  

( جدول  من  أبرز  2يتبين  أن  ات (  لل  التحدي  م املستقبلية 
 
بامل  تعل واملتعلقة  الجامعي  التدريس  في  م اإللكتروني 

 
مرتفعة  جاء    ،تعل مرتبة  التحدي في 

التكنولوجي الثقافة  امل  ،ةالخاص بضعف  دور  ر  بتغي  الوعي  م وقلة 
 
للعملية    الذي  تعل مية  أصبح محور 

 
 التعل

 
مهامه خاصة وزيادة  أن   التعليمية،  ظل  في 

م ال
 
م فردي ويحتاج مهارات أعلى وتدريب مستمر، ومشكالت في ال تعل

 
توفر الوقت الكافي للبحث واالستقصاء، وحدوث التشتت عند   قلةالذاتي، مثل:  تعل

الدافعية، و  التفريعات، وانخفاض  ال  قلةالبحث بسبب كثرة  م الرغبة في تحمل مسؤولية 
 
دنيا  ،  تعل األم، بينما جاءت في مرتبة  املصادر باللغة  قلة توفر 

 .(2ائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل ). وقد تم التعبير عن هذه النتحيث أن معظم ما ينشر باللغة اإلنجليزية

 

 

 

 

 

 

 

ماملستقبلية لل التحدّيات(: 2شكل )
ّ
ماإللكتروني من وجهة نظر الخبراء املتعلقة بامل تعل

ّ
 تعل

0

2

4

6

8
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12

الثقافة 
التكنولوجية 

والتدريب
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التغيرات 
المتسارعة
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التكنولوجيا
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والتواصل
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االتصال ة الكلفة المادييالتعلّم الذات
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التغيرات 
المتسارعة

المصادر 
باللغة األم

م
ّ
التحدّيات املتعلقة باملتعل
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ات ب  الخاصةجاءت نتائج تحليل إجابات الخبراء   م املترتبة على استخدام الاملستقبلية    التحدي 
 
  باملنهاجاإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة    تعل

 (.3وفق الجدول رقم )

 باملنهاج  املتعلقة التحدّياتنتائج استبانات الخبراء حول (: 3جدول )

النسبة   التكرارات   التحدّيات املتعلقة باملنهاج 

 املئوية

 %42 7 الكلفة املادية  

 %42 7 صعوبة تصميم املناهج  

 %29 5 املناهج وضخامتها، ووجود البرمجيات بلغات أجنبية زخم 

م اإللكتروني  
 
م اإللكتروني، والتقييم في مناهج التعل

 
 %24 4 صعوبة في تقييم مناهج التعل

 %24 4 النظرة الجديدة للمنهاج  

 %18 3 ضعف مواكبة املنهاج للتغيرات املتسارعة 

م 
 
م الفردي صعوبة مواءمة املناهج للتعل

 
 %18 3 الذاتي والتعل

 %12 2 الحاجة إلى وقت إضافي للتصميم واإلعداد

ات( أن أبرز  3يتبين من جدول ) م املستقبلية لل  التحدي 
 
الكلفة املادية،  بالتحدي الخاص    جاء   ،اإللكتروني في التدريس الجامعي واملتعلقة باملنهاج  تعل

يرتبط   وما  املناهج،  تصميم  دنيا وصعوبة  في مرتبة  جاءت  بينما  األولى،  املرتبة  في  التدريس  التصميم وطرق  في  خبراء  إلى  الحاجة  ضعف   بالتصميم من 

م ملناهج في الا مواكبة املنهاج للتغيرات املتسارعة، وصعوبة تحديث  
 
م اإللكتروني، وصعوبة مواءمة املناهج لل  تعل

 
م الذاتي وال  تعل

 
الفردي، والحاجة إلى   تعل

 (.3. وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل )للتصميم واإلعدادوقت إضافي 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماملستقبلية لل التحدّيات(: 3شكل )
ّ
 اإللكتروني من وجهة نظر الخبراء املتعلقة باملنهاج  تعل

اتب  ةجاءت نتائج تحليل إجابات الخبراء الخاص م املستقبلية املترتبة على استخدام ال  التحدي 
 
بالبيئة  اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة    تعل

 
 
 (. 4وفق الجدول رقم ) مية والتجهيزات التقنيةالتعل

 ب املتعلقة التحدّيات(: نتائج استبانات الخبراء حول 4جدول )
ّ
 مية والتجهيزات التقنيةالبيئة التعل

مية والتجهيزات التقنية التحدّيات املتعلقة 
ّ
النسبة   التكرارات   بالبيئة التعل

 املئوية

 %76 13 البيئة املادية والتجهيزات  

 %65 11 الكلفة

 %53 9 البنية التحتية 

 %53 9 التحديث املستمر للبرامج واألجهزة 

 %47 8 الصيانة

 %29 5 املختصون بالتعامل مع التجهيزات 

 %29 5 وانقطاعها ومشكالت التحميل بطء الشبكة 

 %12 2 البيئة االفتراضية 

 %6 1 قلة توافر البرامج باللغة األم
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اتأن أبرز    ( 4يتبين من جدول ) م املستقبلية لل  التحدي 
 
التحدي املرتبط    في املراتب األولى  جاء   ،اإللكتروني في التدريس الجامعي واملتعلقة باملنهاج  تعل

املادية تشمله من  بالبيئة  وما  والتنظيم،  والربط  وتحدي الشكل  و ا   ،  املناسبةتحدي  لكلفة،  التحتية  البنية  وتحدي  ضعف  للبرامج ،  املستمر  التحديث 

هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في  بينما جاءت في مرتبة دنيا البيئة االفتراضية، وقلة توافر البرامج باللغة األم. وقد تم التعبير عن    .واألجهزة 

 (.4الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماملستقبلية لل التحدّيات(: 4شكل )
ّ
  تعل

ّ
 مية والتجهيزات التقنيةاإللكتروني من وجهة نظر الخبراء املتعلقة بالبيئة التعل

اتب  ة جاءت نتائج تحليل إجابات الخبراء الخاص م املترتبة على استخدام الاملستقبلية    التحدي 
 
بالنظام اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة    تعل

 (.5وفق الجدول رقم )  التعليمي

 بالنظام التعليمي املتعلقة التحدّيات(: نتائج استبانات الخبراء حول 5جدول )

النسبة   التكرارات  التحدّيات املتعلقة بالنظام التعليمي 

 املئوية

 %35 6 سياسات واضحة، وقلة الوعي باملفهوم قلة وجود 

 %24 4 التحول من نظام تقليدي إلى نظام تكنولوجي جديد  

 %12 2 مقاومة التغيير وتقبل املجتمع 

 %12 2 التدريب على كيفية تطبيق النظام

 %6 1 املعيقات اإلدارية وقلة وعي متخذي القرار 

 %6 1 والدرجات النظام املستخدم في التقييم 

 %6 1 التكامل والتخطيط 

( أبرز  5يتبين من جدول  أن  ات(  لل  التحدي  م املستقبلية 
 
التعليمي  تعل بالنظام  واملتعلقة  الجامعي  التدريس  في  فيجاء  ،اإللكتروني  األولى   ت  املراتب 

ات نظام   قلة ب  ةاملرتبط  التحدي  إلى  تقليدي  نظام  من  والتحول  الجديد،  بالنظام  القرارات  متخذي  لدى  باملفهوم  الوعي  وقلة  واضحة،  سياسات  وجود 

من يتضمنه  بما  جديد،  ير    تكنولوجي  ر  في  تغ  وتغي  البناء،  واملفي  شكل  املدرسين  مأدوار 
 
و تعل التدري  فيين،  احتلتس.  طرق  اإلدارية   فيما  املعيقات 

التقييم والعالمات والدرجات، والتكامل املستخدم في  القرار، والنظام  املراتب  والتخطيط  )البيروقراطية(، وقلة وعي متخذي  التعبير عن أدنى  . وقد تم 

 (.5هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل )
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ماملستقبلية لل التحدّيات(: 5شكل )
ّ
 اإللكتروني من وجهة نظر الخبراء املتعلقة بالنظام التعليمي تعل

 :السؤال األول  نتائج  مناقشة

اتفيما يتعلق بإجابات الخبراء حول  م اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة باملدرس،  التحدي 
 
أن أعلى نسبة كانت حول   يالحظاملستقبلية للتعل

إقبالهم على التدريب؛ وفي هذا إشارة واضحة إلى أن الوعي هو األساس    قلةضعف وعي املدرسين أنفسهم بالثقافة التكنولوجية؛ وارتباط هذا الضعف ب

والتحسين التطوير  بقدرته على  واإليمان  ما هو جديد،  تقبل  وفي  التغيير  إحداث  به من    .في  بأس  ال  ا  أن عدد  يبدو  إلى   املدرسينوفيما  يميلون  زالوا  ما 

اإللق على  تعتمد  التي  التقليدية  التعليم  أساليب  جانب استخدام  هو  اإللكتروني  م 
 
التعل بأن  واعتقادهم  املباشر،  بالتدريس  يعرف  فيما  واملحاضرة  اء 

الجامعي التدريس  في  تقنية فحسب  ،هامش ي  اإللكتروني كتجهيزات  م 
 
بالتعل الوعي  ليس  م   ،واملقصود هنا 

 
بالتعل الوعي  عملية  أعماق  إلى  الغوص  وإنما 

ا منهاإللكتروني، والنظر إليه كنظام متكامل، ال   ا يسير   جزء 
 

ل األجهزة التقنية والبرامج إال
 
(، (2001حمدي    دراسةهذه النتيجة مع ما ورد في  تتفق  و   ،تشك

   (Kebritchi, et al., 2017) .كيبرتش ي وآخرونودراسة (، (2011حمدي والبلوي  ودراسة

بالثقافة  الوعي  بقلة  املتعلق  بالتحدي  ويرتبط  أمر متوقع  وهو  التكنولوجية،  للمهارات  املدرسين  امتالك  بضعف  ارتبطت  النسب فقد  أدنى   أما 

في  التدريب،  على  اإلقبال    وضعفالتكنولوجية   ا  هام  ا  عنصر  التدريب  يعتبر  التعحيث  متطلبات  مع  للتعامل  الالزمة  التكنولوجية  املهارات  م إكساب 
 
ل

 . (2014)ودراسة العتيبي    ،(Islam, et al., 2015)سالم وآخرون  إ ، ودراسة  (2013، وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد في دراسة القضاة ومقابلة )اإللكتروني

اتالخبراء من أقل    هاالناتجة عن االتصال والتواصل التي اعتبر   شكالت كما جاءت ضمن أدنى النسب امل ا املرتبطة باملدرس الجامعي نفسه،    التحدي  مم 

م اإللكتروني، وأن العالقة تس يشير إلى
 
مر في نفس املستوى حتى تأن االتصال والتواصل بين املدرس وطلبته ال يتأثر بوجود نظام تعليمي يعتمد على التعل

م اإللكترونية.
 
ا يعرف عن  بوجود األدوات التكنولوجية وأنماط التعل  أن هذه  وعلى الرغم مم 

 
تفوق الطلبة على مدرسيهم في بعض املهارات الحاسوبية، إال

اتفقرة لم تقع في  ال م اإللكتروني.  التحدي 
 
 العينة املختارة هنا من الخبراء في مجال التعل

ا يبرر ذلك أن    معوهذا يتفق    املرتفعة أو حتى املتوسطة، ولعل  مم 

  (Hemant, et al., 2014) .هيمنت وآخرون ما جاء في دراسة

اتفيما يتعلق بإجابات الخبراء حول  م،  التحدي 
 
م اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة باملتعل

 
أن أعلى نسبة كانت حول  لوحظاملستقبلية للتعل

م  ة  ضعف الثقافة التكنولوجي
 
ر دور املتعل مية  للعملية    ا أصبح محور    كونهوقلة الوعي بتغي 

 
ماالتعليمية، وزيادة مهامه  التعل م    أن  و   سي 

 
فردي يحتاج  الالتعل

املؤثرة على زيادة  دريب مستمرمهارات أعلى وتلى  إ  العوامل  م يعد  من أهم 
 
ات ، وهذا يدل على أن الوعي بدور التكنولوجيا والدور الجديد للمتعل  التحدي 

م 
 
قلة  بأما أدنى النسب فقد ارتبطت    .((2011حمدي والبلوي  ودراسة    (،(2017الزبون وحمدي  دراسة    ، وفي هذا ما يتفق مع ما ورد في التي تعترض املتعل

اتوفر املصادر باللغة األم،   لال ييدل على أن عامل اللغة    مم 
 
ا    شك ا تحدي  مين من وجهة نظر الخبراء  أمام  كبير 

 
الخبراء    ، وقد يعود ذلك لكون معظم املتعل

التكنولوجيااأل جامعات  الخريجي    من في  خبراء  أنهم  إلى   
 
إضافة في  جنبية،  ورد  ما  مع  يتفق  وهذا   ،( العتيبي  وآخرون و ،  2014)دراسة  قريش ي  دراسة 

Qureshi, et al., 2012) )   

الخبراء حول   بإجابات  يتعلق  اتفيما  باملنهاج،    التحدي  املتعلقة  الجامعي  التدريس  اإللكتروني في  م 
 
للتعل أعلى    لوحظ املستقبلية  كانت الأن  نسب 

املناهج،   هذه  تصميم  وصعوبة  اإللكترونية،  للمناهج  املادية  الكلفة  احول  التعليم   مم  من  ل  التحو  هذا  إلنجاح  املادي  الدعم  وجود  أهمية  على  يدل 

م اإللكترو 
 
 ,Fadde and Vu)ة فادي وفيودودراس ،(2014ودراسة العتيبي ) ،(2013القضاة ومقابلة ) ، وهذا يتفق مع دراسة كل مننياالعتيادي إلى التعل

وإعداد.  (Raspopvic, et al., 2016)  روندوآخراسبوبفيك  ة  ددراسو ،    (2013 لتصميم  إضافي  إلى وقت  بالحاجة  ارتبطت  النسب فقد  أدنى  املناهج   أما 

الخبراء  .  اإللكترونية أن  االعتقاد  إ يميلون  ويبدو  التصميم أ لى  عملية  تحتاج    ن  وتصميمهاإلى  ال  إعدادها  في  طويل  ذلك وقت  يعود  وربما  تمتعهم   ،  إلى 

إلشارة إلى أن هناك فرق بين الوقت املستغرق في التصميم ا وال بد  هنا من    بخبرات وكفاءة عالية في القيام بمثل هذه املهمة؛ كونهم الخبراء في هذا املجال.
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تتعلق في  ،  واإلعداد القضية  املستغرق في االستخدام، فإذا كانت  للتصميم و والوقت  الالزم  أبرز  يكون  أن    املتوقعاإلعداد، فمن  الوقت  أحد  الوقت هو 

ات ه الستخدام الزم لال لا  في الوقت أما اذا تعلق االمر، التحدي    فإن 
 
ا. يشك ا كبير   ل تحدي 

الخبراء حول  و  بإجابات  يتعلق  اتفيما  املتعلقة    التحدي  الجامعي  التدريس  في  اإللكتروني  م 
 
للتعل  املستقبلية 

 
التعل التقنيةبالبيئة  والتجهيزات  ، مية 

وما تشمله من بنية لبيئة املادية  الواقع؛ حيث أن لوفي ذلك ما يتناسب مع  ملناهج اإللكترونية،  ا كلفة  نسب كانت حول البيئة املادية، و الأن أعلى    لوحظ

التقنية   والتجهيزات  تتناسب  كبيرة تحتية  التكنول  أهمية  توظيف  الجامعيو في  التدريس  في  ال  فع  بشكل  دراسة  جيا  في  ورد  ما  مع  يتفق  وهذا  مشهور ، 

اوجوده  أما أدنى النسب فقد ارتبطت بقلة توفر البرامج باللغة األم، وهو تحدي تكرر  .    (Mashhour and Saleh, 2010)وصالح ات ضمن    سابق    التحدي 

بالترجمة التي تقوم  املواقع  ا، في ظل وجود  اللغة لم يعد حاجز  أن موضوع  إلى  إشارة  ن غالبيةالدنيا، وفي هذا 
 
إلى تمك  

 
اللغة   ، إضافة إتقان  الخبراء من 

 اإلنجليزية إلى جانب اللغة العربية األم.

الخبراء حول   بإجابات  يتعلق  ات فيما  اإللكتروني في  التحدي  م 
 
للتعل املتعلقة    املستقبلية  الجامعي  التعليمي ككلالتدريس  أعلى   لوحظ ،  بالنظام  أن 

 أخرى نجد أن الوعي هو األساس في أي  نسبة كانت حول  
 
الوعي باملفهوم لدى متخذي القرار بالنظام الجديد، ومرة قلة وجود سياسات واضحة، وقلة 

التعليمية مية 
 
التعل العملية  على  يجري  تغيير  أو  تطوير  أو  ل  وهذتحو  أورد،  ما  والبلوي    هتا  ارتبطت    (.(2011حمدي  فقد  النسب  أدنى  املعيقات بأما 

)البيروقراطية(،   ومقابلة  اإلدارية  القضاة  دراسة  مع  يتفق  ما  والعالمات .  (2011)الحوامدة  ودراسة  ،  (2013)وهو  التقييم  في  املستخدم  والنظام 

اتوقد يعود ذلك إلى أن هذه  والدرجات، والتكامل والتخطيط،   ا   موجودة في التحدي  م اإللكتروني تحديد 
 
يدل على   هذا   ، كما أنأي نظام وال ترتبط بالتعل

م اإللكتروني يحتاج  بمفهومقلة الوعي 
 
م اإللكتروني، فالتعل

 
 خبراء في التصميم والتخطيط واإلعداد. إلى التعل

من   عدد  اتهناك  مثل  التحدي  من  الخبراء  بعض  أوردها  اإللكتروني  م 
 
التعل بنظام  وتتأثر  تؤثر  أن  شأنها  من  التي  ات األخرى   تتعلق  التي  التحدي 

األخالقيوا بالج والنفسيةة  نب  والصحية  والثقافية  املستوى    .واالجتماعية  إلى    الثقافيفعلى  العوملة  باعتبارهالتكنولوجيا  ا ينظر  من    أداة  جعلت  التي 

الخصوصيات الثقافية للبلدان الضعيفة أو املستقبلة لها؛   القطب الواحد وأثرت على  ا يعر ضالعالم دولة  ر والزوال.   مم  التغي   تلك البلدان وثوابتها إلى 

مثل آالم الظهر والرقبة والعيون، التي تنتج عن طول االستخدام واالنعكاف على األدوات التكنولوجية،  املشكالت الصحية    هناك  الصحي  وعلى املستوى 

والعصبية(.  و  )الحركية  الصحية  األمراض  املستوى  زيادة  اضطرابات    ؛ النفس يوعلى  االضطرابات:انتشار  هذه  ومن  قبل،  من  معروفة  تكن  لم    نفسية 

املرض ي    إدمان والخوف  مواقع   (Phobia)اإلنترنت  على  واملشاركة  اإلعجاب  إشارات  على  بالحصول  املتعلقة  والوساوس  الخلوي  الهاتف  فقدان  من 

 .التواصل االجتماعي، وغير ذلك الكثير

 :نتائج السؤال الثاني .2.4

م اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة بكل من: جاءت إجابات الطلبة على  
 
ات املستقبلية املترتبة على استخدام التعل السؤال الخاص بالتحدي 

واال  النفسية  واآلثار  اإللكترونية،  املصادر  والتعامل مع  الذاتي،  م 
 
والتعل م 

 
للمتعل الجديد  والدور  التكنولوجية،  والثقافية، الثقافة  والصحية  جتماعية 

م اإللكتروني على النحو اآلتي: واال
 
 تصال والتواصل، وأخالقيات التعل

م اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة  
 
ات املستقبلية املترتبة على استخدام التعل   بالثقافة التكنولوجية جاءت نتائج الطلبة الخاصة بالتحدي 

 (.6وفق الجدول رقم )

 التحدّيات التي تتعلق بالثقافة التكنولوجية (: نتائج استبانات الطلبة حول 6جدول )

 النسبة املئوية  رات االتكر  التحدّيات املتعلقة بالثقافة التكنولوجية 

 %55 11 مقاومة التجديد وامليل لالعتماد على نمط معين 

م اإللكتروني 
 
 %40 8 مفهوم التعل

 %35 7 النظرة للمقرر الجامعي مقابل اإللكتروني 

م أكفأ من املدرس الشعور بأن 
 
 %20 4 املتعل

م اإللكتروني 
 
 %5 1 القناعة الذاتية بالتعل

م اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطلبة واملتعلقة بالثقافة التكنولوجية6يتبين من جدول )
 
ات املستقبلية للتعل  ، ( أن أبرز التحدي 

م اإللكترونيبينما جاءت في مرتبة دنيا    ،في املرتبة األولىمقاومة التغيير وامليل لالعتماد على نمط معين  التحدي املرتبط ب  أظهرت
 
. القناعة الذاتية بالتعل

 (.6وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل )
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م اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة املتعلقة بالثقافة التكنولوجية (: التحدّيات املستقبلية 6شكل )
ّ
 للتعل

املستقبلية   ات  بالتحدي  الخاصة  الطلبة  إجابات  نتائج تحليل  املتعلقة  جاءت  الجامعي  التدريس  اإللكتروني في  م 
 
التعل بالدور املترتبة على استخدام 

م الذاتي
ّ
م والتعل

ّ
 (.7وفق الجدول رقم ) الجديد للمتعل

م الذاتي 7جدول )
ّ
م والتعل

ّ
 (: نتائج استبانات الطلبة حول التحدّيات التي تتعلق بالدور الجديد للمتعل

م الذاتي 
ّ
م والتعل

ّ
النسبة   رات االتكر  التحدّيات املتعلقة بالدور الجديد للمتعل

 املئوية

م اإللكتروني الجديدة 
 
 %40 8 التكي ف مع متطلبات التعل

م زيادة األعباء 
 
 %40 8 واملسؤوليات امللقاة على عاتق املتعل

 %30 6 تغير طرق وأدوات التقويم 

 %25 5 صعوبة التعامل مع االمتحانات اإللكترونية 

مه 
 
م كمخطط لتعل

 
 %15 3 املتعل

م 
 
 %15 3 فردية التعل

م بذاته ال بأقرانه 
 
 %10 2 مقارنة أداء املتعل

م كناقد 
 
 %5 1 املتعل

 %5 1 إدارة الوقت  

م  7يتبين من جدول )
 
م اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطلبة واملتعلقة بالدور الجديد للمتعل

 
ات املستقبلية للتعل ( أن أبرز التحدي 

الذاتي م 
 
في ب  ةاملرتبط  اتالتحدي    تجاء  ،والتعل م 

 
املتعل امللقاة على عاتق  واملسؤوليات  األعباء  وزيادة  الجديدة،  اإللكتروني  م 

 
التعل ف مع متطلبات  التكي 

م إلى    ،املراتب األولى
 
م بذاته ال بأقرانه، وإدارة الوقت بينما جاءت في مرتبة دنيا تغير دور املتعل

 
م، ومقارنة أداء املتعل

 
مه وناقد، وفردية التعل

 
.  مخطط لتعل

 (.7وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

م اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة املتعلقة7شكل )
ّ
م الذاتي   (: التحدّيات املستقبلية للتعل

ّ
م والتعل

ّ
 بالدور الجديد للمتعل

ات املستقبلية  م اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة جاءت نتائج تحليل إجابات الطلبة الخاصة بالتحدي 
 
بالتعامل  املترتبة على استخدام التعل

 (.8وفق الجدول رقم ) مع املصادر اإللكترونية
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 املصادر اإللكترونية(: نتائج استبانات الطلبة حول التحدّيات التي تتعلق بالتعامل مع 8جدول )

 النسبة املئوية  رات االتكر  التحدّيات املتعلقة بالتعامل مع املصادر اإللكترونية 

 %55 11 ضعف املهارات في التعامل مع التجهيزات 

 %55 11 التشتت بسبب كثرة التفريعات 

 %30 6 املفاجئ انقطاع الشبكة 

 %30 6 قلة توفر األجهزة 

 %30 6 التعليمية املناسبة والناطقة باللغة العربية قلة توفر البرامج  

 %30 6 التغير املتسارع للبرمجيات والتجهيزات 

 %25 5 ارتفاع الكلفة املادية لألجهزة والبرمجيات 

 %20 4 فقر البنية التحتية 

 %15 3 كثرة املشكالت الفنية 

 %15 3 االعتماد على التطبيقات الجاهزة ضعف االبتكار واالبداع في تصميم البرمجيات بسبب  

 %10 2 تغير طبيعة املصادر من مواد مقررة إلى مصادر مفتوحة 

 %5 1 صعوبة الوصول إلى املعلومات 

م اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطلبة واملتعلقة ب8يتبين من جدول )
 
ات املستقبلية للتعل   ، التعامل مع املصادر( أن أبرز التحدي 

ات املرتبطة ب في املرتبة   ر املتسارع للبرمجيات والتجهيزاتضعف املهارات في التعامل مع التجهيزات، والتشتت بسبب كثرة التفريعات، والتغي  جاءت التحدي 

ر كثرة املشكالت الفنية، وضعف االبتكار واإلبداع في تصميم  بينما جاءت في مرتبة دنيا    ،األولى البرمجيات بسبب االعتماد على التطبيقات الجاهزة، وتغي 

ي . وقد تم التعبير عن هذه النتائج من خالل الرسم البياني املوضح فطبيعة املصادر من مواد مقررة إلى مصادر مفتوحة، وصعوبة الوصول للمعلومات

 (.8الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

م 8شكل )
ّ
 اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة املتعلقة بالتعامل مع املصادر اإللكترونية(: التحدّيات املستقبلية للتعل

املستقبلية   ات  الخاصة بالتحدي  الطلبة  إجابات  نتائج تحليل  املتعلقة  جاءت  الجامعي  التدريس  اإللكتروني في  م 
 
التعل باآلثار املترتبة على استخدام 

 (. 9رقم )وفق الجدول  جتماعية والصحية والثقافية النفسية وال 

 جتماعية والصحية والثقافية (: نتائج استبانات الطلبة حول التحدّيات التي تتعلق باآلثار النفسية وال 9جدول )

النسبة   رات االتكر  والصحية والثقافية   التحدّيات املتعلقة باآلثار النفسية والجتماعية

 املئوية

 %50 10 األمراض الصحية 

 %45 9 العزلة 

 %40 8 اإلدمان 

 %35 7 التفاعل االجتماعي  

ا   %25 5 الدخول إلى مواقع غير مقبولة اجتماعي 

 %25 5 الثقافات الخارجية والعوملة 
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( جدول  من  ب9يتبين  واملتعلقة  الطلبة  نظر  وجهة  من  الجامعي  التدريس  في  اإللكتروني  م 
 
للتعل املستقبلية  ات  التحدي  أبرز  أن  النفسية  اآلثار  ( 

والثقافية جتماعيةواال  ب  ،والصحية  املرتبطة  ات  التحدي  واإل جاءت  زلة،  والع  الصحية،  أدنى   في  دماناألمراض  مرتبة  في  جاءت  حين  في  األولى،  املراتب 

ات املرتبطة  االتحدي  عن هذه النتائج من خالل الرسم  . وقد تم التعبير، واملوقف من الثقافات الخارجية والعوملةبالدخول إلى مواقع غير مقبولة اجتماعي 

 (.9البياني املوضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة املتعلقة باآلثار النفسية وال 9شكل )
ّ
 والثقافية  جتماعية والصحية (: التحدّيات املستقبلية للتعل

املتعل الجامعي  التدريس  في  اإللكتروني  م 
 
التعل استخدام  على  املترتبة  املستقبلية  ات  بالتحدي  الخاصة  الطلبة  إجابات  تحليل  نتائج  قة  جاءت 

ات التي تتعلق   (.10وفق الجدول رقم ) باالتصال والتواصلبالتحدي 

 والتواصل (: نتائج استبانات الطلبة حول التحدّيات التي تتعلق بالتصال 10جدول )

النسبة   ت ا التكرار  التحدّيات املتعلقة بالتصال والتواصل 

 املئوية

 %65 13 مع الزمالء 

 %25 5 مع األجهزة 

 %20 4 مع املدرسين 

م اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر الطلبة واملتعلقة  10يتبين من جدول )
 
ات املستقبلية للتعل  ، باالتصال والتواصل( أن أبرز التحدي 

. وقد تم التعبير عن هذه املدرسينبينما جاء في مرتبة دنيا االتصال والتواصل مع    ،في املرتبة األولى  جاء التحدي املرتبط باالتصال والتواصل مع الزمالء

 (.10النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

م اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة املتعلقة بالتصال والتواصل(: التحدّيات 10شكل )
ّ
 املستقبلية للتعل

املتعل الجامعي  التدريس  في  اإللكتروني  م 
 
التعل استخدام  على  املترتبة  املستقبلية  ات  بالتحدي  الخاصة  الطلبة  إجابات  تحليل  نتائج  قة  جاءت 

ات التي تتعلق  م اإللكترونيالتحدي 
 
 (.11ق الجدول رقم )وف بأخالقيات التعل
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م اإللكتروني11جدول )
ّ
 (: نتائج استبانات الطلبة حول التحدّيات التي تتعلق بأخالقيات التعل

م اللكتروني
ّ
النسبة   ت را التكرا التحدّيات املتعلقة بأخالقيات التعل

 املئوية

 %85 17 األمانة العلمية والنسخ األعمى 

ة   %50 10 الخصوصي 

 %30 6 الفيروسات نشر 

 %30 6 الهاكرز 

ة   %25 5 السري 

 %15 3 التجسس 

 %5 1 اإلدمان

( ب11يتبين من جدول  الطلبة واملتعلقة  الجامعي من وجهة نظر  التدريس  اإللكتروني في  م 
 
للتعل املستقبلية  ات  التحدي  أبرز  أن  م ( 

 
التعل أخالقيات 

. وقد تم التعبير عن هذه دمانالتجسس، واإل بينما جاءت في مرتبة دنيا  ،في املرتبة األولىاألمانة العلمية والنسخ األعمى جاء التحدي املرتبط ب ،االلكتروني

 (.11النتائج من خالل الرسم البياني املوضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

م اإللكتروني من 11شكل )
ّ
م اإللكتروني(: التحدّيات املستقبلية للتعل

ّ
 وجهة نظر الطلبة املتعلقة بأخالقيات التعل

 :مناقشة نتائج السؤال الثاني

املتعلقة   الجامعي  التدريس  اإللكتروني في  م 
 
للتعل املستقبلية  ات  التحدي  الطلبة حول  بإجابات  يتعلق  التكنولوجيةفيما  أعلى بالثقافة  أن  ي الحظ   ،

ا  ،في التدريسعتماد على نمط معين  وامليل لال مقاومة التجديد  نسبة كانت حول   ر والتجديد ظاهرة إنسانية   .كان قد اعتيد عليه مسبق  إن  مقاومة التغي 

الذاتية   املحافظة  اعتيد عليه، ويفسرها مبدأ  إلى ما  املجهول والركون  العديد من   (Self- Preservation)شائعة، تندرج تحت مقاومة  إليه  أشار  الذي 

)حمدي،   النفس  وعلماء  ارتبطت    (.2001التربويين  فقد  النسب  أدنى  وهذا  أما  اإللكتروني،  م 
 
بالتعل الذاتية  املرابحة   يتفقبالقناعة  له  توصل  ما  مع 

(Almarabeh, 2014)  ، ما  و( املسلماني  له  ال (،  2014توصلت  ولكنهم  به  فهم مقتنعون  اإللكتروني،  م 
 
التعل في  ورغبتهم  الطلبة  يعكس ميل  الذي  األمر 

 (2017)الزبون وحمدي،  .اعتادوا عليه كي ال تزيد أعباؤهم يميلون إلى تغيير ما 

م والت
 
للمتعل الجديد  بالدور  املتعلقة  الجامعي  التدريس  اإللكتروني في  م 

 
للتعل املستقبلية  ات  التحدي  الطلبة حول  بإجابات  يتعلق  الذاتي، فيما  م 

 
عل

م اإللكتروني الجديدة، وزيادة األعباء واملسؤوليات امللقاة على عاتق    لوحظ
 
ف مع متطلبات التعل م، وتنسجم هذه  أن أعلى نسبة كانت حول التكي 

 
املتعل

 
 
شير إليه في ركون الطلبة إلى النمط االعتيادي في التدريس الذي يخفف العبء عن املتعل

 
لقيه على املدرس، وتتفق مع ما  النتيجة مع ما سبق وأن أ م، وي 

أندرسون  )(Andersson, 2008)  ورد في دراسة  العتيبي  م    (.2014، ودراسة 
 
املتعل بتغير دور  ارتبطت  النسب فقد  أدنى   الذي أصبح  أما 

 
مه    امخطط

 
لتعل

 إلى ، ا وناقد  
 
م بذاته ال بأقرانه، وإدارة الوقت، وقد يعود ذلك لكونهم ال يدركون تمام  إضافة

 
م، ومقارنة أداء املتعل

 
ما هو الدور الذي يتوقع أن  افردية التعل

 
 
م اإللكتريلعبه املتعل

 
ا م في التعل وقش سابق   .2017)الزبون وحمدي،  وني، وهذا ينسجم مع موضوع الوعي الذي ن 

م اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة  
 
ات املستقبلية للتعل  ،  بالتعامل مع املصادر اإللكترونيةفيما يتعلق بإجابات الطلبة حول التحدي 

 
  وحظل

نتائج ما يتفق مع هذه المثل  ولعل  في الوصول إلى    .ضعف املهارات في التعامل مع التجهيزات، والتشتت بسبب كثرة التفريعاتأن أعلى نسبة كانت حول  

م اإللكتروني، وهذا يتفق ما ورد في دراسة
 
ات األساسية في التعل القضاة ومقابلة   عدد كبير من الدراسات التي تشير إلى ذلك التحدي باعتباره من التحدي 

ارتبطت  (.  2013) النسب فقد  أدنى  إلى مصادر مفتوحة،  أما  املصادر من مواد مقررة  ر طبيعة  للمعلوماتبتغي  الوصول  الذي لم يع،  وصعوبة  د تاألمر 

ا،   .(2016وهذا ينسجم مع أورده الفيلكاوي والعنزي )عليه الطلبة سابق 
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املتعلقة   الجامعي  التدريس  اإللكتروني في  م 
 
للتعل املستقبلية  ات  التحدي  الطلبة حول  بإجابات  يتعلق  النفسية واال بفيما  والصحية  جتماعيةاآلثار 

أعلى نسبة كانت حول   أن  وحظ 
 
ل زلةوالثقافية،  والع  الصحية،  أورده  يتفق مع    مما،  األمراض  العمار  ، وما ورد في  (2016الفيلكاوي والعنزي )ما  دراسة 

واإل   .(2016) والعوملة،  ا،  اجتماعي  مقبولة  غير  مواقع  إلى  بالدخول  ارتبطت  فقد  النسب  أدنى  ما  دمانأما  ذلك  في  ولعل   من ،  كبير  عدد  مع  ينسجم 

 .  (2016ودراسة العمار ) ،(2011الدراسات التي أشارت إلى مثل هذه النتيجة، ومنها دراسة أبو زيد )

أ  وحظ 
 
ل والتواصل،  باالتصال  املتعلقة  الجامعي  التدريس  في  اإللكتروني  م 

 
للتعل املستقبلية  ات  التحدي  الطلبة حول  بإجابات  يتعلق  أعلى وفيما  ن 

، ولعل  في التوصل إلى مثل هذه املدرسينلك املتعلقة باالتصال والتواصل مع الزمالء. أما أدنى النسب فقد ارتبطت باالتصال والتواصل مع  نسبة كانت ت

م اإللكتروني.  
 
م اإللكتروني كما هو ممارس في جامعاتنا،  تفالالنتيجة ما ينسجم مع طبيعة التعل

 
معظم األحيان، يكون املدرس فيه هو املرسل في  يكاد  عل

 
 
للمتعل العمل ويرسلها  التعليمية والتكليفات وأوراق  املادة  ر  الذي يحض  الذي يقوم بدوره في استقبالها والرد عليها. ومن هنا تكون غالبية عملية فهو  م 

تفاعل  هي  التواصل   من  يحدث   فيما 
 
املتعل واملدرسبين  خاص.  م  في    بشكل  ورد  ما  مع  تتفق  النتيجة  وحمدي  الز   دراسةوهذه  ودراسة  (2018بون   ،) 

 .(Kebritchi, et al., 2017) كيبرتش ي وآخرونودراسة   ، (Raspopvic, et al., 2016)  راسبوبفيك وآخرون 

م اإللكتروني في التدريس الجامعي املتعلقة    يختصما  فيأما  
 
ات املستقبلية للتعل اإللكترونيبإجابات الطلبة حول التحدي  م 

 
التعل ، فقد بأخالقيات 

عرف عن املدرسين في  األمانة العلمية والنسخ األعمى،  كانت أعلى نسبة من نصيب   تركيزهم على ولعل  في الوصول إلى مثل هذه النتيجة ما ينسجم مع ما ي 

االنتر  من  املباشر  النسخ  عدم  العلمية.نأهمية  األمانة  على  وتأكيدهم  ب  ت،  ارتبطت  فقد  النسب  أدنى  واإل أما  ما دمانالتجسس، 
 
قل الطلبة  أن  ويبدو   ،

م، 
 
دمنون على استخدام االنترنت في مجال التعل  ذلك يختلف  بينماي 

 
 . (Al-Zahrani, 2015) األمر في املجاالت األخرى كالترفيه واللعب مثال

الجامعي،   التدريس  اإللكتروني في  م 
 
التعل أنها تعترض استخدام  التي يرون  ات األخرى  التحدي  ا من  الطلبة عدد  الطلبة من منها  وقد أضاف  معاناة 

معينة ساعات  في  الجامعية  املختبرات  و اغالق  في ،  املدرسين  كفاءة  وقلة  التقليدي،  النمط  في  باالستمرار  املدرسين  بعض  قيام  بسبب  أذهانهم  تشتت 

ا  بعض  خاطئة، وجهل  الحصول على معلومات  واحتمال  وتشعيبها،  املعلومات  التكنولوجيا، وزخم  الطلبة على  واتكال  اإللكتروني،  م 
 
التعل لطلبة مجال 

اإللك م 
 
التعل خالل  من  م 

 
التعل واالرهاب، بكيفية  كالتنمر  املستحبة  غير  االجتماعية  العادات  بعض  وظهور   ،

 
كتابة العربية  اللغة  في  وضعفهم  تروني، 

  (.2016ي دراستها )أوردته العمار فما يتفق وضعف العالقات االجتماعية، وهذا 

ات   ا سبق أن الخبراء يتفقون مع الطلبة في أن من أكبر التحدي  م اإللكتروني في التدريس الجامعي  ي الحظ مم 
 
املستقبلية املترتبة على استخدام التعل

م اإللكتروني الجديدة، وضعف املهارات  ، وصعوبة التكي  من التعليم   تلك املرتبطة بمقاومة التجديد وامليل لالعتماد على نمط معين
 
ف مع متطلبات التعل

ات املرتبطة باالتصال والتواصل، حيث صنفها الخبراء في مرتبة دنيا، في التعامل مع التجهيزات. في حين تتباين ردود الخب راء والطلبة فيما يتعلق بالتحدي 

م اإللكتروني في ر فيما وضعها الطلبة في مرتبة أعلى. وقد أجمع الط
 
فان على وجود آثار نفسية واجتماعية واخالقية وثقافية وصحية تترتب على تبني التعل

 النظام التربوي. 

 :التوصيات واملقترحات .3.4

ا على ما سبق   عدد من التوصيات واملقترحات:عرض لفيما يأتي تأسيس 

كالج • النظام  بهذا  واملتأثرة  املؤثرة  الجوانب  كافة  إلى  النظر  يستدعي   
 

متكامال ا  نظام  باعتباره  اإللكتروني  م 
 
التعل بمفهوم  الوعي  النفسية نشر  وانب 

 واألخالقية املرتبطة بثقافة املجتمع وقيمه. واالجتماعية والفكرية والصحية 

م اإللكتروني وتدريبهم على تلك األدوار •
 
 .توعية املدرسين وطلبتهم بأدوارهم املستقبلية الجديدة املتوقع أن يزاولوها في ظل نظام التعل

م اإللكتروني واملتعلقة باآلثار اإلنسانية  •
 
 واألخالقية وأثرها على املجتمع. التبصير بالقضايا الناتجة عن التعل

ا.  • ا سليم   تدريب املدرسين وطلبتهم على كيفية الوقوع على املعلومات واختيارها وتنقيحها ونقدها واستخدامها استخدام 

 املستقبل. واتكونها أدلتجهيزات التقنية التركيز على تدريب املدرسين وطلبتهم على كيفية التعامل مع ا  •

م اإللكتروني. العمل على إيجاد نظام •
 
 حوافز جديد يسجل فيه كل من املدرس واملتعلم إبداعاتهما وابتكاراتهما في مجال التعل

م اإللكتروني في املنهاج بشكل مسبق وأثناء مرحلة التخطيط له. •
 
 العمل على دمج التعل

 .  واالنترنت ات الحاسوبمختبر التوسع في إنشاء من  والتخففاالعتماد على األجهزة الذكية التي بين أيدي الطلبة،  •

م اإللكتروني بما تشمله من متطلبات فنية ووظيفية ومادية. •
 
 تطوير البيئة املالئمة للتعل

ث، كما يمكن استخدام   • م املدمج الذي يعتبر نقله مرحلية في مزجه بين النمط االعتيادي واإللكتروني املحد 
 
ا على التعل أسلوب فريق  االعتماد مبدئي 

ق للمجموعات.التدريس حيث يش
 

ا يعزز التطوير الخال  ارك االستاذ القديم مع مدرس جديد ليرفد كل منهما اآلخر، مم 

م اإللكتروني  جتماعيةلوقاية الطلبة من املشكالت النفسية واال   واالجتماعي  االهتمام بتوفير اإلرشاد النفس ي •
 
ومساعدتهم على   التي تنشأ عن التعل

 .مواجهتها
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حجب املواقع غير املناسبة والحفاظ على خصوصيتها وسريتها وحمايتها من السرقات واالختراقات، و العمل على توفير الحماية الكافية للمعلومات   •

 والتأكد من مصداقية املعلومات في ظل سرعة انتشارها. ، والدعايات

م اإللكتروني واآلثار املترتبة عليه.إجراء املزيد من البحوث والدراسات املستقبلية الرائدة في مجاالت الت •
 
 عل

الناشئة • ات  التحدي  تلك  استراتيجيات حديثة ملواجهة  لبناء  الالزمة  الخطط وتوصيف اإلجراءات  إلى رسم  الهادفة  الدراسات  املزيد من  عن    إجراء 

م اإللكتروني في التدريس الجامعي. 
 
 استخدام نظام التعل

 :كلمة أخيرة

أكثر    م لعل  
 
التعل استخدام  إلى  الجامعيين  والطلبة  املدرسين  جذب  كيفية  على  العمل  في  تكمن  التربية،  أمور  على  للقائمين  ا  تحدي  املهمات 

ا بحيث يحتل ن ا وتكنولوجي  ا وأكاديمي   تربوي 
 

التدريس، وعليه ينبغي تأهيل املدرسين والطلبة تأهيال  في 
 

ا فاعال م ااإللكتروني استخدام 
 
إللكتروني ظام التعل

ا يس  جزء 
 

. إن  التدر ب على استخدام التجهيزات التقنية ليس إال
 

 وعمال
 

ا من قناعاتهم الشخصية، فيسعون إلى تطبيقه قوال ا كبير  ا من إدراك الفرد حيز  ير 

وم معلم  من  جوانبها  بمختلف  التعليمية  مية 
 
التعل العملية  عناصر  كافة  يشمل  متكامل  كنظام  اإللكتروني  م 

 
والبرامج للتعل م 

 
التعل وبيئة  ومنهاج  م 

 
تعل

 واألجهزة التقنية التي تؤثر وتتأثر بالجوانب الفكرية والثقافية والصحية والنفسية واألخالقية واالجتماعية وطرق االتصال والتواصل. 

أن تتسم   ينبغي  اإللكتروني  م 
 
التعل املترتبة على  املستقبلية  ات  التحدي  أية محاولة لتخطي  البحث عن قنوات  إن   الذي يستلزم  واالتساق  بالتكامل 

ما وأنه ال يمكن عزل امل ا لخدمة أغراض املؤسسة التربوية، سي   الترابط والتواصل والتفاعل بين عناصر النظام التربوي، واستثمارها جميع 
 
م درس أو املتعل

 ية وفلسفتها.  أو التكنولوجيا عن النظام االجتماعي املتكامل، وعن أهداف املؤسسة التربو 

ا  أنهم سيكونون موضع  أم  اإللكتروني؟  م 
 
التعل نظام  يقترحه  ملا  ا  وفق  أدوارهم  في  النظر  يعيدوا  أن  وطلبتهم  املدرسين  بمقدور  لتغيير فهل سيكون 
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Abstract: This study described and analyzed the responses of a selected sample of experts and students in relation to 
the future challenges that might arise  from the application of e-Learning in university instruction. Seventeen  
instructors and twenty students participated in two open-ended  questionnaires. The questions consisted of a number 
of divisions: pertaining to instructors, students, curriculum, software and hardware use, and the educational system. 
The study examined the psychological,  sociological, moral, cultural, health effects of the application of e-Learning.  
Based on the instructors’ responses, the results of the study pointed out their shortage of awareness and lack of 
training when it comes to technological education among the main challenges they faced with a percentage (65%), the 
high cost of e-Learning (65%) in addition to the narrow understanding of the changing roles of educators and 
students as another important challenge (42%), the difficulty of designing circular (35%), lack of clear policies, and 
shortage of awareness of the concept of a system were also identified as important points (35%). As for the students’ 
responses, resistance to adopting new technology (55%), lack of skills for using hardware and software were among 
the challenges they identified (55%), and lack of coping with changing roles (40%). Both instructors and students 
pointed out a number of psychological, sociological, cultural, and health effects of using e-Learning. The study 
recommended the importance of spreading awareness of the concept of e-Learning as a holistic system and called for 
more studies to come up with plans for building new strategies to encounter the challenges resulting from using e-
Learning in the university instruction. 

Keywords: e-Learning; Future Challenges; university instruction. 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx


م اإللكتروني في التدريس الجامعيّ  
ّ
  نرجس حمدي                                                                                                                 التحدّيات املستقبلّية املترتبة على استخدام التعل

 693-673، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 693 

 

11. Alzbwn, Mamwn Whmdy, Nrjs (2017). Athr Astkhdam Nzam Mwdl (Moodle) Fy Tnmyt Mhart Alt'lm Aldaty Lda Tlbt Madt 
Mharat Alhaswb Fy Aljam'h Alardnyh. Drasat (Aljam'h Alardnyh, Al'lwm Altrbwyh), 'dd Khas Mn M'tmr Klyh Al'lwm 
Altrbwyh B'nwan (M'tmr Alt'lym Al'aly Fy Alwtn Al'rby). 

12. Alzbwn, Mamwn Whmdy, Nrjs (2018). Athr Altdrys Bastkhdam Nzam Almqrrat (Mwdl) Fy Thsyl Tlbt Aljam'h Alardnyh 
Bmadt Mharat Alhaswb Wfy Tnmyt Mharat Altwasl Alajtma'y Ldyhm. Drasat (Aljam'h Alardnyh): (3) 45:  203-189. 

13. Abw Zyd, Ahmd (2011). Sw' Astkhdam Alentrnt W'laqth Bald'f Walmharat Alajtma'yh. Mjlt Drasat 'rbyh Fy 'lm Alnfs: 
10(1): 213-155. 

 



 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

 

يف العالقة بين التفكير    األسريدور املناخ 
األخالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة 

 من طالبات جامعة امللك خالد
 

 

 صبحية أحمد عبد القادر محمد 
  السعودية -جامعة امللك خالد -كلية التربية -أستاذ مساعد بقسم علم النفس

drsobhia2010@gmail.com 
 

 

 

 2021/ 8/ 24قبول البحث:                     6/2021/ 30مراجعة البحث:           2021/ 6/ 3استالم البحث:  

DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.10.3.10 

 

 

 

 

 

 
                       file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 

 

 694:709، ثالث، العدد العاشراملجلد ال
 ( 2021) كانون األول

 10بحث رقم 



 709-694، ص: 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 694 

 

 

في العالقة بين التفكير األخالقي  و االتجاه نحو التطرف الفكري  لدى عينة من  األسري دور املناخ 

    *طالبات جامعة امللك خالد

 صبحية أحمد عبد القادر محمد 

  السعودية -جامعة امللك خالد -كلية التربية -أستاذ مساعد بقسم علم النفس

drsobhia2010@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

   :املقدمة .1

 
ا
   يعيش اإلنسان منذ والدته وحتي مماته مع أشكاال

ا
 في تشكيل بنيانه النفس ي ومنظومة افكاره ومعتقداته، وتعد   عديدة من السياقات، لكل سياق دورا

 نهاأ  بل اإلنسانية املجتمعات جميع في املهمة االجتماعية النظم  أهم  من األسرة  حيث تعتبراالنسان؛  ىأهم هذه السياقات ملا لها من تأثير كبير عل  األسرة 

للصحة واملرض  األساس ي املصدر وتعد االجتماعي، البناء في املتفاعلة املهمة الوظائف من بالعديد األسرة  وتقوم إنساني، مجتمع أي  لتكوين األساسية النواة 

 فليس ليها،إ  ينتمي التي األسرة  منظومة عن  ينتج شخص ألي  النفس ي فالنمو أبنائها لشخصية  السوي  النمو في الفعال الدور  لها  اوأيضا  (،2013، )القاض ي

القدرة عل  ىتأثيره عل ، حيثأهمية العوامل اكثر هي األسري  املناخ   نأ  على خالف هناك اإلنسان  التفكير وإكساب  الناقد واإلبداعي،   ىأساليب  التفكير 

اإل الذي يحمي  أهمية خاصة للمجتمع والوطن والتفكير األخالقي  ملا لهم من  الجامعة  الفكري وبشكل خاص لدي طالب  التطرف   جعل مما ،  نسان من 

 الحضاري  طارواإل  الفرد بين القائم  التفاعل فهم  في تساعدنا التي املوضوعات أهم  من الفكري  والتطرف األخالقي والتفكير األسري  املناخ مثل متغيرات

 
 (G.R.P-392-42:بالرقم) اململكة العربية السعودية - جامعة امللك خالد –البحثي العام بعمادة البحث العلمي هذا البحث تم دعمه من خالل البرنامج   *
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 امللخص: 

التعرف على دور املناخ األ إ هدفت الدراسة   سري في العالقة بين التفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة من طالبات  لى 

التالية: مقياس كل من  دوات  ( طالبة من تخصصات علمية وأدبية مختلفة، وتم تطبيق كل من األ 250جامعة امللك خالد، شملت الدراسة على )

( ومقياس االتجاه نحو التطرف  2014إعداد تامر أحمد حسن )خالقي من ومقياس التفكير األ  (.2006إعداد عفراء ابراهيم خليل )سري  املناخ األ 

مرتفع  لدى طالبات جامعة  خالقي  وأسفرت الدراسة عن النتائج  التالية: يوجد مستوى التفكير األ   (.2012)  عداد محمد أبو دوابةإ الفكري من  

 امللك خالد. ويوجد مستوى االتجاه نحو التطرف الفكري متوسط لدى طالبات جامعة امللك خالد . كما توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة

األ  املناخ  بين  األ إحصائية  والتفكير  األ سري  املناخ  بين  إحصائية  داللة  ذات  موجبة  ارتباطية  وعالقة  والخالقي.  عينة سري  لدى  الفكري  تطرف 

خالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة  سفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية سلبية ذات داللة إحصائية بين التفكير األ أ الدراسة، كما  

 إ نه ال  توجد فروق دالة  أ الدراسة. كما  
ا
االتجاه نحو التطرف الفكري تعزى    يخالقبين  طالبات الجامعة على في املناخ االسري والتفكير األ   حصائيا

فراد عينة الدراسة بين التفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري بعد  أ ن حجم االرتباط تغير لدى  أ كما    أدبي (  –ملتغير التخصص )علمي  

اإل  اإل العزل  املعامالت  استخدام  وتم  األسري.  للمناخ  الدراسحصائي  للتحقق من صحة فروض  املناسبة  هي حصائية  التوصيات  أهم  وكانت  ة، 

 ستمرار في العناية بالجانب األخالقي لدى طالبات الجامعة. اال 

 مناخ أسري؛ تفكير أخالقي؛ طالبات الجامعة.  الكلمات املفتاحية:
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 من  وتزيد ومستقبله حياته تهدد التي املواقف من العديد يواجه انسانإلا  صبحأ  السريع الهائل والتطور  الحديثة الحياة  تعقد فمع فيه، يعيش الذي 

  تلعب التي األسرة  دور  على عباءأ  ضافأ  شك ال وهذا ،  األشياء من كثير تجاه  تطرفه
ا
  دورا

ا
 قادة  يشكلون  الذين  بنائها،أ  واتجاهات قيم  تشكيل في هاما

 في  ترتكز وأفكار فلسفات  خالل  من وذلك   الجامعة طالب بفئة املختلفة املجتمعات وفي العالم  نحاءأ  شتى في الدول  تهتم  ولذلك   ،وعماد الوطن املستقبل

 الوطن لهذا  انتمائهم  وزيادة  (،2018  )عبارة، (،2005 ،)الرشدان األخالقي تفكيرهم  مستوى  ورفع األسري  مناخهم  مستوى  ورفع تحسين على األول  املقام

 إيجاد ومحاولة مشكالتهم  ملناقشة معهم  الحوار قنوات وفتح مطالبهم  وتحقيق حاجاتهم  إلشباع واملواتية اإليجابية السبل وتوفير احتوائهم  طريق عن

 املعرفة الكتساب خرى األ  الثقافات على العربية املجتمعات تشهده  الذي  االنفتاح ظل في الخارجية السياسات تحملها التي التأثيرات نأ  كما .لها حلول 

  تخلق
ا
 تضعف حياناأل  بعض في العقالنية وأفكار اتجاهات من يحملون  وما لألفراد املعرفية البنية على وتأثيراته انعكاساته لها  السلبية املظاهر من نوعا

 السلبية األثار هذه  من  بنائناأ  حماية في ا دورا  األخالقي والتفكير األسري  للمناخ  فهل  الفكري  التطرف نحو  اتجاههم  من  وتزيد الوطني،  بانتمائهم  شعورهم  من

  مجتمع وتجعله السلبية الظواهر من  املجتمعات تحصن  التي ساسيةاأل  الركيزة  هي  فاألخالق  الفكري؟  التطرف  نحو  االتجاه  خفض في ا دورا  لها  وهل ؟
ا
 قويا

والتفكير   األسري وتناول متغيرات املناخ  ،  على هذه املوضوعات الضوء لتسليط ضرورة  هناك صبحت أ لذلك  واالحسان والفضيلة الحق قيم  تسوده 

 األخالقي والتطرف الفكري للبحث والدراسة.

 مشكلة الدراسة: .1.1

يتم   أنه توجد ثغرة حيث؛ لم  النفسية واالجتماعية وفي حدود ما تم حصره،  البحوث والدراسات  الباحثة من خالل اطالعها على بعض  الحظت 

ة من  ي لدى عينالعثور على دراسة نفسية واحدة تعلن أن هدفها هو دراسة كل من املناخ األسري والتفكير األخالقي وعالقتهما باالتجاه نحو التطرف الفكر 

ما عالقة كل من  طالبات جامعة امللك خالد على املستوى املحلي للمملكة وبناء على ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس ي التالي :  

 املناخ األسري و التفكير األخالقي باالتجاه نحو التطرف الفكري ؟

 ية:ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس ي التساؤالت الفرعية التال

 ما مستوى التفكير األخالقي لدى طالبات جامعة امللك خالد ؟   .1

 ما مستوى االتجاه نحو التطرف الفكري لدى طالبات جامعة امللك خالد ؟  .2

 نحو التطرف الفكري لدى عينة الدراسة؟ هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين املناخ األسري وكل من التفكير األخالقي واالتجاه  .3

 إ توجد فروق دالة    هل .4
ا
بين  طالبات جامعة امللك خالد  بين متغيرات املناخ األسري، والتفكير األخالقي، واالتجاه نحول التطرف الفكري تعزى   حصائيا

 أدبي ( ؟  -ملتغير التخصص )علمي

 حصائي للمناخ األسري؟ الفكري  بعد العزل اإل فراد عينة الدراسة بين التفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف أ هل يتغير حجم االرتباط لدى   .5

 أهداف الدراسة: .2.1

 تهدف الدراسة الى الكشف عن:

 العالقة بين كل من املناخ األسري والتفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة الدراسة.  .1

دالة  إ عما   .2 فروق  توجد  كانت   إ ذا 
ا
األسر   حصائيا املناخ  في  الجامعة  طالبات  ملتغير  بين   تعزى  الفكري  التطرف  نحو  واالتجاه  األخالقي  والتفكير  ي 

 أدبي (. -التخصص )علمي

 حصائي للمناخ األسري.فراد عينة الدراسة بين التفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري  بعد العزل اإل أ تتغير حجم االرتباط لدى  .3

 أهمية الدراسة: .3.1

 همية النظرية:األ  •

والتفكير   األسري ولى على حد علم الباحثة التي تناولت الكشف عن عالقة كل من املناخ  همية الدراسة في كونها الدراسة املحلية العربية األ أ تكمن  

 األخالقي  واالتجاه نحو التطرف الفكري. 

الدراسة   اهمية  الجامعة وتعد  أ كما ترجع  الشباب ويمثلها طالب  التي تتشكل فيها هويته أ نها ركزت على مرحلة  الفرد  في حياة  أهمية  املراحل  كثر 

لى االضطرابات النفسية والصراع النفس ي بسب إ كبر في املجتمع السعودي املعرضة  خر، وتمثل تلك الفئة الشريحة األومستقبله وتفاعالته مع العالم ال 

 وتعقيداتها في هذا العصر.  كثرة التغيرات

والتفكير األخالقي في خفض االتجاه نحو التطرف الفكري    األسري همية الدور الذي يلعبه كل من املناخ  أ محاول الكشف عن    ىتعود أهمية الدراسة إل

 لدى طالب الجامعة. 
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 همية التطبيقية:األ  •

املناخ   طبيعة  عن  واملعلومات  البيانات  من  مناسب  قدر  بتوفير  تزويد    األسري تتمثل  ثم  ومن  الفكري  التطرف  نحو  واالتجاه  األخالقي  والتفكير 

ية واالجتماعية لنفسمؤسسات اململكة التربوية واالجتماعية واإلعالمية بنتائج الدراسة التي تمثل الجانب التطبيقي، وذلك لإلسهام في بناء برامج التربية ا 

 ومستوى التفكير األخالقي والحد من اإلتجاه نحو التطرف الفكري لطالب  الجامعة.  األسري والوطنية والثقافية لرفع  مستوى جودة املناخ 

توافقهم  على  واملساعدة  الشباب  مشكالت  حل  في  للمساعدة  املتخصصين  قبل  من  وعالجية  وقائية  برامج  بناء  في  الدراسة  نتائج  النفس ي    تفيد 

 واالجتماعي. 

 فروض الدراسة: .4.1

  .توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين املناخ األسري وكل من التفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة الدراسة .1

 إ توجد فروق دالة  .2
ا
 أدبي ( .  -بين  طالبات الجامعة على في املناخ األسري تعزى ملتغير التخصص )علمي حصائيا

 إ توجد فروق دالة  .3
ا
 أدبي (. -بين  طالبات الجامعة على في التفكير األخالقي تعزى ملتغير التخصص )علمي  حصائيا

 إ توجد فروق دالة  .4
ا
 أدبي (.  -يى ملتغير التخصص )علمبين  طالبات الجامعة في االتجاه نحو التطرف الفكري تعز  حصائيا

 .فراد عينة الدراسة بين التفكير األخالقي  واالتجاه نحو التطرف الفكري  بعد العزل االحصائي للمناخ األسري أ يتغير حجم االرتباط لدى  .5

 حدود الدراسة: .5.1

 وعالقته بكل من التفكير األخالقي وباالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة من طالبات جامعة امللك خالد. الحدود املوضوعية:  املناخ األسري  •

 الحدود املكانية: يمثل املجال املكاني لهذه الدراسة؛ جامعة امللك خالد.  •

يمثلا  • البشرية:  طالبة118) لىإ  مقسمة ،طالبة  )250(  قوامها الجامعة طالبات من عينة الدراسة لهذه  البشري  املجال لحدود   الكليات من ( 

 .خالد امللك بجامعة االدبية الكليات من طالبة (132العلمية،)

أشهر وقد تم تطبيق املقاييس في الفصل الدراس ي الثاني من العام  الدراس ي   6إستغرق إعداد الدراسة )الجزء النظري والعملي(    الحدود الزمنية: •

1441-1442 . 

 : صطلحات الدراسةاإلطار النظري وم .2

 :األسري املناخ . 1.2

   األسرة ن  إ 
ا
، فالفرد منذ والدته يراقب سلوك أسرته ويتعلم منها، ويستمر هي العمود الفقري في تأسيس  املالمح األولى للفرد، وما سيكون عليه مستقبال

ة إلى املراحل التالية من حياة الفرد، ويزداد هذا التأثير في مرحلة املراهق والتي يحدث فيها الكثير من التغيرات التي تطرأ على األسريتأثير هذه العالقات  

وهذا ما يؤكد تأثر النمو االجتماعي للفرد بالعالقات القائمة بين أفراد أسرته، فالتفاعل الناضج سماته الشخصية ومعاييره االجتماعية واتجاهاته الفكرية  

ائهم فإنهم ينظرون بين الفرد ووالديه يتطلب توفير بيئة آمنة تدعم فيها محاوالته لتحقيق ذاته، ولكن عندما يكون الباء أنفسهم يعانون من تعلق مرض ي بآب

أل  امتداد  أنه  على  للمراهق  إليه  مستقلة  شخصية  تكوين  الوالدان  يعوق  وبذلك  وامتالكه،  عليه  السيطرة  في  الحق  لهم  بأن  ويشعرون  نفسهم 

(Coleman,2014,59)  ،(.2006،)خليل 

من أبرز ما يؤثر في سلوكهم، وضمن هذا املناخ يتعلم األبناء كيف يعبرون   األسري يسهم في التأثير على شخصية األبناء، ويعد املناخ    األسري إن املناخ  

واالتجاهات،   عن مشاعرهم، وكيف يتعاملون مع املواقف واملشكالت التي تواجههم؛ فاملناخ العام لألسرة يعد الركيزة األساسية في إكساب األبناء القيم 

 ( 2005)الرشدان،  .متكاملة متفاعلة بين مختلف جميع عناصره وحدة اجتماعية تربوية تعليمية  األسري ويمثل املناخ 

 إ 
ا
  ن دعم الوالدين ألبنائهم عاطفيا

ا
ينبئ بالعديد من النتائج اإليجابية: مثل ارتفاع مستوى اإلدراك االجتماعي لديهم، وتحسين مستوى تقدير   وماديا

 Cleveland). ية اإليجابية تحمي املراهقين من إدمان املخدرات واملشاكل السلوكيةالذات، ورفع مستوى الكفاءة العقلية. كما أن أساليب املعاملة الوالد

et al, 2005 .) 

   األسري ن ملفهوم املناخ  إ 
ا
 األسرة( بأنه: "الجو الذي يسود  28:  1999لوجهات النظر في هذا املجال، عرفه كفافي )  العديد من التعريفات، وذلك تبعا

ة الذي األسريبأنه: "الطابع العام للحياة    األسري ( املناخ  31:  2006استنادا لطبيعة العالقات اإلنسانية واالجتماعية التي تربط بين أفراده. كما عرف خليل )

 يتضمن األمن والتضحية، وتحديد األدوار واملسؤوليات، وأسلوب إشباع الحاجات.

ة من حيث توفر األمان والتعاون والتضحية األسري( "بأنه الطابع العام للحياة  2006ل)خليل،    األسري   للمناختتبنى الباحثة التعريف االجرائي  

العالقات   وطبيعة  اإلنسانية  الحاجات  إشباع  وأسلوب  الضبط  وأشكال  املسؤوليات  وتحديد  األدوار  والدينية األسريووضوح  الروحية  الحياة  ونمط  ة 

، 2006)خليل،    شخصية أسرية عامة إذ إن هناك أسرة سعيدة أو أسرة قلقة أو أسرة مترابطة أو أسرة متصدعة  مما يعطي   األسرة والخلقية التي تسود  

 (. 2006إعداد عفراء ابراهيم خليل ) املستخدم في الدراسة من األسري (، ويظهر ذلك من خالل درجته على مقياس املناخ 16
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 التفكير األخالقي:. 2.2

األخالقي من املفاهيم )املعقدة واملتداخلة واملتعددة الجوانب، باإلضافة إلى تعدد االتجاهات العلمية في  تناوله بالدراسة، ابتداء  يعد مفهوم التفكير 

 
ا
النفس ي، مرورا ال  التحليل  ال  من  الباحثون )أن هناك بعدين أساسيين لألخالق هما:  املعرفية. ويرى  بالنظريات  انتهاء  السلوكية، وليس  عدالة باملدرسة 

(؛ ويقصد بالعدالة اإلنصاف واملساواة في الحقوق؛ في حين أن الرعاية هي نسبة التركيز على احتياجات ورغبات الفرد في مقابل Gibbs, (2003  والرعاية

 احتياجات الخرين.

 
ا
  يقوم التفكير األخالقي بدورا

ا
في الشخصية عن طريق القيم واملثل التي يحملها الفرد السوي، ففي املعيار االجتماعي يرتبط السلوك السوي مع   مهما

لتسيب واالنحرافات  معايير أخالقيات املجتمع، خاصة في مراحل النمو املختلفة التي يمر بها الفرد، ما نعانيه اليوم من مشكالت تتعلق بالفساد واإلهمال وا 

( فأشارا إلى أن هناك (Palmer & Holin ,2001(، أما باملر وهولين"  34،  2000) عدس وتوق ،.  املجتمع يرجع الى القصور في النمو األخالقي   السلوكية في

فء الوالدي واملناخ الدالعديد من العوامل التي ثبت أن لها تأثيرا على الحكم األخالقي لألبناء ومنها أساليب الرعاية الوالدية، والضبط واإلشراف الوالدي، و 

 بشكل عام. األسري 

فالتفكير   وتعرف عبد الفتاح التفكير األخالقي بأنه نمط التفكير الذي يتعلق بالتقييم الخلقي لألشياء واألحداث، وهو يسبق كل فعل أو سلوك خلقي.

إلى األخالقي ليس مجرد تطبيق وتنفيذ لنظام أو قانون سائد، بل تعقل كامن وراء االختيار بين ال الخطأ، يتعلق بالطريقة التي يصل بها الفرد  صواب أو 

 (2001)عبد الفتاح، .الحكم، والوقوف على مبررات هذا االختيار

( للتفكير األخالقي  "بأنه نمط التفكير الذي يتعلق بالقيم  الخلقي لألشياء واألحداث، 2001لفوقية عبد الفتاح  ) التعريف االجرائيتتبنى الباحثة   

الص أو سلوك خلقي، فالتفكير األخالقي ليس مجرد تطبيق وتنفيذ لنظام او قانون سائد، بل تعقل كامن وراء االختيار بين  واب أو  وهو يسبق كل فعل 

لى الحكم، والوقوف على مبررات هذا االختيار ويظهر ذلك من خالل الدرجة  التي تحصل عليها الطالبة على إ الخطأ، ويتعلق بالطريقة التي يصل بها الفرد 

  (.2014إعداد تامر أحمد حسن )مقياس التفكير األخالقي املستخدم في الدراسة 

 التطرف الفكري: .3.2

لى توقعات التطرف الفكري يرتبط باألفكار اللية السلبية وهي مجموعة من اإلدراكات واملعتقدات املشوهة، والتي تتسم بعدم املوضوعية، واملبنية ع

السلبية تجاه   النظرة  األفكار  الفعلية، وتضم هذه  السيئ بدرجة ال تتفق واإلمكانات  املبالغة والظن  الذات والخرين وتعميمات خاطئة، وعلى مزيج من 

والساكت،   )حمزة  واملستقبل.  باألحداث (.  2019والعالم  ومرتبط  التفكير  اإلدراكي  النمط  من  جزء  ألنها  والغضب  والخوف  والقلق  الحزن  عنها  وينتج 

 
ا
دائما تحدث  الفرد مصداقيتها ألنها  يقيم  وال  )  الخارجية،  ع  (Barlow,2002بسرعة شديدة.  املدمرة  آثاره  الفكري  والفكري وللتطرف  الوطني  األمن  لى 

ن، واستباحة والعقائدي، والسياس ي واالقتصادي والجماعي واملجتمعي للدول العربية، ولعل من أخطر آثار الفكر املنحرف السقوط في هاوية تكفير الخري

 (.2013دمائهم وأموالهم. محمد الصبوة، 

 بأنه امل وتتبنى الباحثة التعريف االجرائي لإلتجاه نحو التطرف
ا
 ا  بالغة في التمسك فكرا

ا
اقتصادية   -سياسية  -بمجموعة من االفكار )دينية و سلوكا

ألوفة والخارجة عن معايير املجتمع وسعيه لفرضها على االخرين بشتى الوسائل وفي شتى مجاالت الحياة  بدرجة مبالغ فيها من الغلو املفنية ( غير    -دبيةأ 

عداد محمد أبو دوابة إ جاباته لفقرات مقياس االتجاه نحو التطرف الفكري  إ تعصب ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها املستجيب وفق  لوالتشدد وا 

(2012 .) 

 الدراسات السابقة: .4.2

  وعالقته  بكل  من التفكير األخالقي  واالتجاه نحو التطرف الفكري    األسري من خالل ما اتيح للباحثة االطالع عليه من دراسات سابقة تناولت املناخ 

 متغير. )في حدود ما تم حصره( ربطت بين متغيرات الدراسة مجتمعة...وفيما يلي عرض الدراسات الخاصة بكل  لم تجد دراسة واحدة 

 
ا
 : األسري : الدراسات التي تناولت املناخ أوال

للتحقق من الفروق في فاعلية الذات حسب التخصص لدى أفراد العينة، حيث تم قياس الفروق بين شعبتي    ( 2020عائشة ) ،جاءت دراسة ميطر •

مراهق متمدرس  80العلوم التجريبية والداب والفلسفة في هذا املستوى، وكذا الفروق في املناخ األسري حسب الجنس، حيث شملت عينة البحث 

  60وذكور  20تلميذ شعبة الداب والفلسفة، منهم    36تلميذ شعبة العلوم التجريبية، و    44البكالوريا، منهم  باملرحلة الثانوية املقبلين على امتحان  

من إعداد الباحثة، وتم التأكد من صدق وثبات املقياسين بعدة أساليب  إناث، واستخدمت الباحثة مقياس فاعلية الذات، ومقياس املناخ األسري 

الذات واملناخ األسري  بين فاعلية  النتائج على وجود عالقة  أعدا ألجله، وأظهرت  أثبتت صالحيتهما لقياس ما  التي  املناسبة لذلك  لدى   إحصائية 

 .للشعبة، وكذلك عدم وجود فروق في املناخ األسري تعزى لعامل الجنس متعلمي الثالثة ثانوي، وعلى عدم وجود فروق في فاعلية الذات تعزى 

العالقة بين املناخ األسري وعالقته ببعض املشكالت االجتماعية، وفيما إذا كان هناك فروق بين الذكور واإلناث في   (2018تناولت دراسة عبارة ) •

العينة   وتكونت  االجتماعية،  واملشكالت  السوي  غير  األسري  )املناخ   389من 
ا
طالبا حمص.   (  مدينة  في  العامة  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  وطالبة 
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غير السوي من إعداد ماريو رحال، ومقياس املشكالت االجتماعية من إعداد الباحث. ومن أهم ما توصلت   واستخدم الباحث مقياس املناخ األسري 

 
ا
 داة املشكالت االجتماعية.  إ بين درجات الطلبة في مقياس املناخ األسري غير السوي ودرجاتهم في  إليه الدراسة الحالية وجود عالقة دالة إحصائيا

ملعرفة العالقة بين األساليب الوالدية في التنشئة والسلوك األخالقي وكانت العينة من طالب التعليم ما   ( Bureau,2014) &  Mageauجاءت دراسة    •

ومقياس السلوك األخالقي وأشارت النتائج إلى أن أسلوب الرعاية الوالدية الذي يتميز    قبل الجامعي وأستخدم مقياس أساليب التنشئة الوالدية،

ل وينظر من خالله الوالدين إلى األبناء على أنهم أشخاص متفردون لهم حاجاتهم وأهدافهم الخاصة، يجعل األبناء يشعرون بالدعم وتعزيز االستقال

املستقبل. وفي   أنهم مسؤولون عن تصرفاتهم األخالقية، وأنها السلوك األخالقي لديهم في  إلى تعزيز  الذي يؤدي  األمر  تلقاء ذاتهم،  تنبع من  أن  البد 

 املقابل، ف
ا
الوالدان لألبناء هامشا يترك  أن  للقيم األخالقية، لذلك البد  الصارمة قد تعوق استيعاب األطفال  التحكم، والسيطرة  أساليب  من    إن 

 الحرية يسمح لهم بالتحكم والسيطرة في أفعالهم. 

للكشف عن مستوى األعراض النفسية املرضية، وعن طبيعة املناخ األسري السائد، والعالقة بينهما لدى    (2013كما هدفت دراسة  القاض ي ) •

 541طلبة جامعة اليرموك، تكونت عينة الدراسة من )
ا
وطالبة، وتم بتطبيق مقياس األعراض النفسية املرضية املقنن للبيئة األردنية من قبل   ( طالبا

وجود عالقة ( املعد للكشف عن املناخ األسري. أشارت أهم النتائج    Moos &Moos,  1986قياس موس وموس )(، وم2011الشريفين والشريفين )

وال التفاعلية،  والحساسية  االكتئاب،  التالية:  باألبعاد  الخاصة  املرضية  النفسية  واألعراض  جهة،  من  األسري  املناخ  بين  سلبية  قلق، ارتباطية 

 والعدوانية. 

هدفت إلى التعرف على الفروق في الحكم الخلقي بين األفراد املعوقين والعاديين في األردن وعالقتها باتجاهات التنشئة    (1220أما  دراسة التاج )  •

الدراسة من   ،    237الوالدية. تكونت عينة 
ا
التعلم(؛ و  167فردا وإلبصرية؛ ومن ذوي صعوبات  اإلعاقات: )الحركية؛ والسمعية؛  من   70من ذوي 

العاديين، ترا  بين  األفراد  أعمارهم  الحكومية    30-15وحت  املدارس  املعوقين منهم بطريقة قصدية من مختلف  اختيار  الجنسين، تم  سنة من كال 

 
ا
  والخاصة والجامعات الحكومية ومؤسسات ومراكز التربية الخاصة في محافظة العاصمة عمان، وكذلك مدرسة الصم في محافظة العقبة. وتحقيقا

ياسين أحدهما لقياس مستوى الحكم الخلقي، والثاني لقياس اتجاهات التنشئة الوالدية، عند أفراد الدراسة، وقد  ألهداف الدراسة، تم بناء مق

جرى التوصل لدالالت صدق وثبات مناسبة لكال املقياسين. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحكم الخلقي 

 وعالقتها باتجاهات التنشئة الو 
ا
 الدية بين األفراد املعوقين وبين أقرانهم من األفراد العاديين في األردن، إذ بلغ متوسط إجابات األفراد املعوقين جميعا

الخلقي   الحكم  العاديين  3.92على مقياس  األفراد  إجابات  بلغ متوسط  بينما  الثاني   4.07،  املستوى  الرابعة من  املرحلة  املتوسطات تقع في  وهذه 

الخلق الحزم وبين  للحكم  التنشئة  املتمثلة بنمط  الوالدية  التنشئة  أنماط  بين  إيجابية دالة  إلى وجود عالقة  االرتباط كذلك  ي، وأشارت معامالت 

الحكم  مستوى الحكم الخلقي لألفراد املعوقين والعاديين، وعالقة سالبة بين أنماط التنشئة املتمثلة بالتسلط، واإلهمال، والتساهل وبين تطور  

   .ي للفئتينالخلق

فقد هدفت إلى الكشف عن العالقة بين سمات الشخصية واملناخ األسرية وكفاءة الحكم    (Ting, San-Rong and Guang-Sin 2011)بينما دراسة   •

 
ا
  األخالقي، حيث بينت نتائجها أن نجاح األسرة، وقدرتها على السيطرة على أبنائها قد أثر تأثيرا

ا
على كفاءة الحكم األخالقي. في حين كان لكل من   مباشرا

األخالقي والوازع  األسرة،  والذكاء  - تماسك  بالطيبة  املتعلقة  الشخصية  أبعاد سمات  جاء من خالل  تأثير غير مباشر  والسيطرة  والتنظيم  الديني، 

 . والصدق

: الدراسات التي تناولت  التفكير األخالقي:
ا
 ثانيا

بناء مقياس ي التفكير األخالقي واملسئولية االجتماعية لدى مدربي السباحة والتعرف على العالقة    ىإل( 2020) سيد هدفت  دراسة إسماعيل، إيهاب •

( مدرب، تم إجراء الدراسة األساسية على عينة قوامها 200بينهما، واستخدم الباحث املنهج الوصفي باستخدام األسلوب املسحي، على عينة قوامها )

( مدرب من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية، وقد أظهرت نتائج  50االستطالعية على عينة قوامها )( مدرب، كما تم إجراء الدراسة  150)

( عبارة. 31( أبعاد واالتفاق حول محتوى العبارات )4البحث أن: • أوضحت نتائج صدق املحكمين اتفاق الراء حول محاور املقياس التفكير األخالقي )

( عبارة. •  31( أبعاد واالتفاق حول محتوى العبارات )4ن اتفاق الراء حول محاور املقياس املسئولية االجتماعية )• أوضحت نتائج صدق املحكمي

لدراسة الحالية  فاعلية املقياس الذي تم بناؤه في الدراسة الحالية لقياس التفكير األخالقي لدى مدربي السباحة. • فاعلية املقياس الذي تم بناؤه في ا 

املس  •  لقياس  السباحة.  التفكير األخالقي لدى مدربي  الباحث قادرة على قياس  إليها  التي توصل  املحاور   • السباحة.  ؤولية االجتماعية لدى مدربي 

 .املحاور التي توصل إليها الباحث قادرة على قياس املسؤولية االجتماعية لدى مدربي السباحة

)  (2018دراسة قاسم )  أجريت  • بالتفكير األخالقي لدى عينة قوامها  النفسية وعالقتها  املرونة  ( طالب وطالبة من كلية  148للتعرف على مستوى 

بالسعودية، وتم تقسيمهم   املجمعة   إ التربية بجامعة 
ا
األ  لى مجموعات وفقا التخصص  )الجنس،  الديموجرافية  املتغيرات  كاديمي، سنوات لبعض 

أشارت   وقد   (2001 (الفتاح عبد فوقية عدادإعدادها ومقياس التفكير األخالقي من  إ مقياس املرونة النفسية من    الدراسة، وقامت الباحثة بتطبيق
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دالة  إ الدراسة   نتائج أهم   إ لى وجود عالقة 
ا
دالة    حصائيا وتوجد فروق  الدراسة،  عينة  لدى  األخالقي  والتفكير  النفسية  املرونة   إ بين 

ا
بين   حصائيا

  نسانية. كاديمي لصالح التخصصات االدبية أو اإللى التخصص األإ لى مقياس التفكير األخالقي تعزى متوسطات درجات العينة ع

للتحقق من صحة بعض افتراضات نظرية كولبرج في التفكير األخالقي، وتحددت مشكلة الدراسة في التساؤل    (2015وقد أجريت دراسة أبو نجيلة ) •

األسر  املناخ  يعد     ي التالي: هل 
ا
األبناء محددا يدركه  اختيار عينة    كما  تم  وقد  بغزة؟  األزهر  جامعة  طلبة  لدى  األخالقي  الحكم  للمراحل، ومستوى 

 485عشوائية من طلبة الكليات األدبية في جامعة األزهر، بلغ عدد مفرداتها )
ا
( مفردة من اإلناث.  301( من الذكور، والباقي )180وطالبة، منهم )  ( طالبا

لباحث مقياسين، األول مقياس املناخ األسري من إعداد الباحث، والخر فهو مقياس التفكير األخالقي للراشدين. )إعداد: فوقية عبد  كما استخدم ا 

اط،  (. وجاءت أهم نتائج  بأن العالقة بين املناخ األسري والتفكير األخالقي، عالقة محدودة وضعيفة، وهذا ما بينته نتائج معامالت االرتب2001الفتاح:  

 
ا
  كما أن تأثير املناخ األسري على مراحل التفكير األخالقي، جاءت أيضا

ا
، وال تأثير ألبته له، وأن املناخ األسري وليس التنشئة االجتماعية  ضعيفة جدا

 ال عالقة له بالتفكير األخالقي. -فقط

يعتمد على ثالثة استراتيجيات هي املناقشة األخالقية والتعليم  فكان هدفها الكشف عن مدى فاعلية برنامج سلوكي    (2012ما دراسة على، حامد )أ •

لى ثالث إ ( طالبة تم تقسيمهم  60بالنموذج ولعب الدور في تنمية التفكير األخالقي لدى عينة من طالبات كلية التربية، وقد شملت عينة الدراسة على )

كلتا الباحثتين برنامج معرفي سلوكي لتنمية  التفكير األخالقي واسفرت أهم  مجموعات وتم تطبيق عليهم مقياس التفكير األخالقي لكولبرج وصممت  

 النتائج عن فاعلية البرنامج املعرفي السلوكي في تنمية التفكير األخالقي لدى عينة الدراسة.  

دراسة هدفت إلى وصف العالقة بين الحساسية األخالقية والتفكير األخالقي لطالبات التمريض، وتكونت عينة الدراسة   (Park,   2011وأجرى بارك ) •

 146من )
ا
يتضمن البيانات الديموجرافية والحساسية األخالقية،    ( طالبة من مدارس التمريض في كوريا الجنوبية. واستخدمت الدراسة استبيانا

ألخالقي. وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين كل من الحساسية األخالقية ومتغيرات مرتبطة باملنهج، والتفكير  واختبار مواقف التفكير ا 

 األخالقي وخصائص الطالب كالعمر وعدد األخوة والجنس والدين.

متلئ والسلوك االجتماعي اإليجابي لدى عينة  هدفت إلى التعرف على عالقة التفكير الخلقي بكل من الوجود النفس ي امل  (2010وفي دراسة مقدادي ) •

 (  237من )
ا
السعودية. منهم    طالبا العربية  باململكة  الباحة  التربية جامعة  البكالوريوس في كلية  الذكور و    98وطالبة من طلبة  اإلناث    139من  من 

 
ا
املمتلئ ومقياس السلوك االجتماعي اإليجابي. وقد أظهرت ، واستخدم الباحث مقياس التفكير الخلقي، ومقياس الوجود النفس ي  اختيروا عشوائيا

الذكور واإلناث ك  الطلبة  اإليجابي لدى  السلوك االجتماعي  املمتلئ ومستوى  النفس ي  الوجود  الخلقي ومستوى  التفكير  أن مستوى  النتائج  ان  أهم 

 
ا
 إ ، كما وجدت عالقة ارتباطية دالة متوسطا

ا
 جود النفس ي. بين مستوى التفكير الخلقي والو  حصائيا

: الدراسات  التي تناولت االتجاه نحو التطرف الفكري:
ا
 ثالثا

معرفة طبيعة اإلرهاب والتطرف الفكري من حيث املفهوم والدوافع وسبل املواجهة للحد منها ولوقاية    ىإل  (2020هدفت دارسة املعايطة، حمزة )  •

العينة أربع محاور )خصائص  له  إستبيان  الباحث بعمل  البشرية من أضرارها. حيث قام  املتطرف  -املجتمعات  االرهاب والفكر  الدوافع    -مفهوم 

الطرق الفضلي ملواجهة التطرف الفكري واإلرهاب( وتم تحليل الدراسة وفق    ى لتواصل اإلجتماعي كإحدوسائل ا   - املؤدية لإلرهاب والفكر املتطرف

العليا، الدراسات  الوصفي على عينة من طلبة  اإلحصائي  منها:    اإلسلوب  التوصيات  تم وضع عدد من  الدراسة  نتائج  املزيد من  إ وبناء على  جراء 

حصائيات ذات مصادر  إ ملؤدية لإلرهاب والتطرف من قبل الباحثين واملؤسسات العلمية وأن توثق وفق الدراسات واألبحاث العلمية حول العوامل ا 

الوقاية آلية  في  األمنية  واملؤسسات  التربوية  املؤسسات  بدور  املحلي  واملجتمع  األسر  وتوعية  الباحثين،  قبل  الحصول عليه من  يسهل  من    موثقه 

 زيع الدراسة على املؤسسات املعنية في مجال الوقاية والحماية من اإلرهاب والتطرف في املجتمعات البشرية. وتو   اإلرهاب والتطرف الفكري في املجتمع،

 واملرونة األنا، هوية  من وكل  سطام طالب جامعة من  عينة لدى  الفكري  التطرف بين العالقة على للتعرف  ( 2018دراسة الخولي، متولي) جريت  أكما   •

الالعقالنية، الضبط، ووجهة املعرفية،  ) 193 (من الدراسة عينة وتكونت املعرفية، وراء ما واملعتقدات واملعتقدات 
ا
التربية طالبا  بوادى  بكلية 

(    Martin) &Rubin املعرفية من إعداد املرونة مقياس منها املقاييس الباحثان بعض   استخدم وقد عبدالعزيز بن سطام األمير بجامعة الدواسر

إعداد التطرف ومقياس أهم  وقد .( (Davidsonإعداد ) الضبط مركز ومقياس (الباحثين، الفكري  معامالت  قيم  أن إلى الدراسة نتائج توصلت 

 جاءت املعرفية وراء  ما واملعتقدات الالعقالنية، واملعتقدات  الضبط، ووجهة املعرفية، واملرونة األنا، هوية من وكل  الفكري  التطرف بين االرتباط

 طلب االنفعالية، املسئولية عدم الالعقالنية املعتقدات أبعاد بعض خالل من  الفكري  بالتطرف التنبؤ إمكانية عن  الدراسة كشفت نتائج  كما دالة

وراء املعتقدات أبعاد وبعض (االستعالء، االستحسان، خالل   من الفكري  بالتطرف التنبؤ إمكانية عن الدراسة نتائج كشفت كما املعرفية( ما 

 واإلغالق.  التشتت الهوية ومرتبتي الخارجي والضبط املرونة متغيرات

 عينة لدى  بينهما والعالقة الفكري، والتطرف املعرفية مستوى املرونة عن الكشف إلى ( 2016)  عبدالفتاح وفرح، سالمة؛ عقيل، دراسة وهدفت  •

  (3589) من الدراسة عينة وتكونت ، عبدالعزيز سطام بن األمير جامعة طالب من
ا
 باستخدام الباحثان الدراسة قام أهداف ولتحقيق ، وطالبة طالبا

واستخراج بعد ( Dennis&Vander,2010) طوره  الذى  املرونة مقياس  التطرف  مقياس  ببناء الباحثان قام  كما وثباته،  صدقه دالالت  ترجمته 
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 ذات فروق وجود إلى أشارت  كما الفكري، والتطرف املعرفية املرونة بين دالة عكسية ارتباطية عالقة وجود الدراسة نتائج  أظهرت وقد الفكري،

عزى  املعرفية املرونة في إحصائية داللة
ُ
 .اإلناث ولصالح  للنوع ت

الفكري وتقدير    (2015وأجريت دراسة املدادحة ) • التطرف  النفسية لدى طلبة جامعة مؤته، وعالقتها بكل من  الضغوط  للتعرف على مستوى 

( من الطالب وطبق عليهم ثالث مقاييس هي مقياس الضغوط النفسية ومقياس  755الذات والتحصيل الدراس ي، وطبقت الدراسة على عينة قوامها )

يجابية بين الضغوط النفسية والتطرف الفكري، ولم تظهر فروق في  إهم النتائج وجود عالقة  التطرف الفكري ومقياس تقدير الذات، وظهرت أ 

 التطرف الفكري تعزى للتخصص.  

 تعليق عام على الدراسات السابقة:

 من خالل الدراسات السابق عرضها والتي تناولت متغيرات الدراسة نستخلص ما يلي:

 الجامعة. غلب الدراسات اجريت على طالب أ إن  •

ن أ يجابية مثل سمات الشخصية املتعلقة بالطيبة والصدق، كما  يجابي بين املناخ األسري واملتغيرات اإل إ اتفقت عدة دراسات علي وجود ارتباط   •

 أهم  كانتو ) 2015أبونجيلة،)  (، وتعارضت هذه النتائج مع(Ting, San-Rong and Guang-Sin 2011املناخ األسري له تأثير علي الحكم األخالقي  

 . وضعيفة محدودة  عالقة األخالقي، والتفكير األسري  املناخ بين العالقة أن؛ نتائجها

غير السوي وبعض املتغيرات السلبية مثل املشكالت االجتماعية، كما أظهرت نتائج الدراسات وجود ارتباط سلبي    وجود ارتباط بين املناخ األسري  •

 ( 2018 ،)عبارة  (،2013)القاض ي ، .بين املناخ األسري والقلق والعدوان واالكتئاب

الوالدية وبعض املتغيرات، بحيث كلما كان النمط متجها نحو الحزم  أ كما   • التنشئة  البحوث وجود ارتباط بين انماط   في األبناء كانظهرت بعض 

 تعوق  قد الصارمة وأن السيطرة  التحكم،  ملتمثل  في أساليبن نمط التنشئة ا أ   ىشارت الدراسات إلأ ،كما  األخالقي التفكير مراحل  من أعلى مرحلة

   (2012)التاج، (،Bureau,2014)  &Mageau  .األخالقية للقيم  األطفال استيعاب

 إ هناك عدم اتفاق  •
ا
التي تناولت التفكير األخالقي حيث أظهرت بعض الدراسات وجود فروق تعزي ملتغير السن  ما في نتائج الدراسات الخاصة  لى حدا

 واإلناث الذكور  الطلبة نأ   ىفي حين كانت النتائج تشير إل   (Park,2011)،2018) )قاسم،والجنس والتخصص العلمي في مستوي التفكير األخالقي  

   )2010، مقدادي  ( .درجاتهم في املتوسط كان

رتباطية عكسية بين التطرف الفكري ا فقد أكدت نتائج العديد من الدراسات علي وجود عالقة    الدراسات التي تناولت التطرف الفكري؛أما عن   •

 . (2016 ،عبدالفتاح وفرح، )سالمة؛ عقيل،،  (2018الخولي، واملرونة املعرفية )

 وجود ارتباط ذات داللة إحصائية بين التطرف الفكري والضغوط النفسية . ىإل ( 2015املدادحة،كما أشارت نتائج ) •

فجوة ال توجد دراسة واحدة على املستوى املحلي تناولت متغيرات الدراسة مجتمعة وهو أهم ما يميز هذه الدراسة الحالية حيث تتصدي لسد هذه ال

 ويتم تفسير النتائج في ضوء متغيرات الدراسة . 

 الدراسة: جراءات إ .3

 منهج الدراسة: .1.3

 
ا
ن املنهج  إفكمتغير وسيط في العالقة بين التفكير األخالقي  واالتجاه نحو التطرف الفكري   األسري املناخ الن الهدف من الدراسة هو التعرف على  نظرا

 املناسب هو املنهج الوصفي الطريقة االرتباطية واملقارنة.

 :مجتمع الدراسة .2.3

 الطالبات بجامعة امللك خالد بأبها )بكلياتها العلمية واألدبية(. هو 

 عينة الدراسة: .3.3

(  250من الطالبات قوامها )  -تطبيق املقاييس  ىفراد العينة علأ وتتم من خالل موافقة  -تم اختيار عينة عرضية وهي العينة املتاحة بالنسبة للباحثة  

( طالبة من الكليات  132حياء، ورياضيات(، )أ و   وكيمياء،  الكليات العلمية )كلية العلوم للطالبات بأبها بأقاسمها )فيزياء،( طالبة من  118لى )إ طالبة، مقسمة  

 دبية )كلية التربية  للطالبات بأبها وأقسامها؛ علم النفس، ورياض األطفال، والتربية الخاصة (.األ 

.كما اتضح أن نسبة طالبات  1.23وإنحراف معياري    20.86حصائية للعمر الزمني للعينة أن متوسط العمر الزمني للعينة  وقد أظهرت املعالجات اإل 

 ي دبواأل   يالعلم يتقارب النسبة املئوية لكل من مجموعت  ى% مما يدل عل47.2ن نسبة طالبات الكليات العملية  أ و   % من العينة الكلية،52.8دبية  الكليات األ 

 لدراسة. في عينة ا 
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 دوات الدراسة: أ .4.3

 دوات التالية:استخدمت الباحثة األ 

  
ا
 (.2006: إعداد عفراء ابراهيم خليل )ي سر : مقياس املناخ األ أوال

ووضع درجة    ضعيف(-متوسط–يتم تصحيح املقياس على تقدير ثالثي )مرتفع    لطالب الجامعة.   األسري ( عبارة عن املناخ  34)  يتكون املقياس من  

وتشير الدرجة املرتفعة على املقياس إلى ارتفاع املناخ  (.68بمتوسط)( 102   – 34( للعبارات حيث تراوحت لدرجة املقياس بين )   1،   2،    3لكل استجابة )  

 لدى املفحوص.  األسري والدرجة املنخفضة إلى انخفاض املناخ   ي،سر األ 
 الدراسة الحالية: الخصائص السيكومترية  للمقياس في 

( من طالبات جامعة امللك خالد، وذلك لحساب صدق وثبات أدوات 50على عينة استطالعية مكونة من )   األسري قامت الباحثة بتطبيق مقياس املناخ  

 الدراسة. 

 صدق املقياس: •

الرتباط بين درجة كل عبارة وبالدرجة الكلية قامت الباحثة بالتأكد من صدق املقياس من خالل استخدام صدقاالتساق الداخلي: تم حساب معامل ا 

 للعبارة، وجدول )  
ا
  األسري ( يوضح صدق عبارات مقياس املناخ  1للمقياس بعد حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس باعتبار باقي العبارات محكا

 لطالب الجامعة.

 لطالبات جامعة امللك خالد  األسري صدق االتساق الداخلي  ملفردات مقياس املناخ  :(1جدول )

معامل االرتباط بالدرجة   رقم العبارة

 الكلية 

معامل االرتباط   رقم العبارة

 بالدرجة الكلية 

معامل االرتباط بالدرجة   رقم العبارة

 الكلية 

1 0.730** 13 0.629** 25 0.620** 

2 0.835** 14 0.687** 26 0.681** 

3 0.723** 15 0.785** 27 0.766** 

4 0.743** 16 0.761** 28 0.748** 

5 0.771** 17 0.489** 29 0.506** 

6 0.569** 18 0.492** 30 0.473** 

7 0.752** 19 0.787** 31 0.772** 

8 0.578** 20 0.538** 32 0.547** 

9 0.693** 21 0.726** 33 0.742** 

10 0.617** 22 0.737** 34 0.684** 

11 0.503** 23 0.518**   

12 0.597** 24 0.504**   

 إ* تعنى أن العبارة دالة 
ا
 إ** تعنى أن العبارة دالة      0.05عند مستوى  حصائيا

ا
يمة "ر" ق   0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى داللة   0.01عند مستوى  حصائيا

  0.01الجدولية عند مستوى داللة  

لها عالقة  ارتباطية ذات داللة احصائية بالدرجة الكلية للمقياس. مما يشير أن املقياس     األسري يتضح من الجدول أن جميع عبارات مقياس املناخ  

 يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي تسمح باستخدامه. 

 ثبات املقياس: •

( يوضح  2سبيرمان براون  والجدول )لفا كرونباخ، والتجزئة النصفية بطريقة  أ باستخدام معامل  األسري قامت الباحثة بحساب الثبات ملقياس املناخ 

 معامل الثبات  بالطريقتين للمقياس.  

 األسري معامالت ثبات مقياس املناخ : (2جدول )

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  الثبات بطريقة التجزئة النصفية  عدد العبارات  املقياس 

 0.960 0.945 34 األسري املناخ  

 يتمتع بدرجات مرتفعة من الثبات  مما يشير إلى الوثوق بنتائج املقياس.   األسري يتبين من الجدول أن مقياس املناخ 

: مقياس التفكير األخالقي: إعداد تامر أحمد حسن )
ا
 (. 2014ثانيا

( مواقف اخالقية  ويلي كل موقف  5يتكون املقياس من)ويهدف املقياس إلى التعرف على مستويات التفكير األخالقي لدى طالبات جامعة امللك خالد. 

ستجابة عدد من االسئلة على الطالب ان يختار االجابة املناسبة له من ضمن ستة اختيارات. يتم تصحيح املقياس على تقدير خماس ي ووضع درجة لكل ا 

تشير الدرجة املرتفعة على املقياس إلى ارتفاع التفكير األخالقي، والدرجة ( و 126   –  21( للعبارات حيث تراوحت لدرجة املقياس بين )1،    2،   3،    4،   5،  6)  

 املنخفضة إلى انخفاض التفكير األخالقي  لدى املفحوص.

 الخصائص السيكومترية  للمقياس في الدراسة الحالية: 

جامعة امللك خالد، وذلك لحساب صدق وثبات  ( من طالبات  50قامت الباحثة بتطبيق مقياس التفكير األخالقي على عينة استطالعية مكونة من )

 أدوات الدراسة.  
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 الصدق  قامت الباحثة بالتأكد من صدق املقياس من خالل االتساق الداخلي:  •

العبارات وتم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة وبالدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس باعتبار باقي 

 للعبارة، وجدول )
ا
 ( يوضح صدق عبارات مقياس التفكير األخالقي  لطالبات الجامعة . 3محكا

 االتساق الداخلي  ملفردات مقياس التفكير األخالقي  :(3جدول )

معامل االرتباط بالدرجة   رقم العبارة

 الكلية 

معامل االرتباط   رقم العبارة

 بالدرجة الكلية 

االرتباط بالدرجة  معامل   رقم العبارة

 الكلية 

1 0.565** 8 0.797** 15 0.541** 

2 581** 9 0.791** 16 0.673** 

3 0.547** 10 0.418** 17 0.640** 

4 0.614** 11 0.626** 18 0.470** 

5 0.749** 12 0.557** 19 0.582** 

6 0.584** 13 0.524** 20 0.703** 

7 0.793** 14 0.522** 21 0.789** 

 إ* تعنى أن العبارة دالة 
ا
 إ ** تعنى أن العبارة دالة     0.05عند مستوى  حصائيا

ا
قيمة "ر" الجدولية عند      0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى داللة   0.01عند مستوى  حصائيا

  0.01مستوى داللة  

حصائية بالدرجة الكلية للمقياس. مما يعنى أن املقياس  إ يتضح من الجدول أن كل عبارات مقياس التفكير األخالقي لها عالقة ارتباطية ذات داللة  

 يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي مما يسمح باستخدامه. 

   :ثبات املقياس  •

معامل   باستخدام  الثبات  بحساب  الباحثة  كرونباأ قامت  )لفا  والجدول  براون  سبيرمان  بطريقة  النصفية  والتجزئة  الثبات  4خ،  معامل  يوضح   )

 بالطريقتين للمقياس.  

 (معامالت ثبات مقياس التفكير األخالقي 4جدول )

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  الثبات بطريقة التجزئة النصفية  عدد العبارات  املقياس 

 0.910 0.884 21 التفكير األخالقي 

 يتبين من الجدول أن مقياس التفكير األخالقي يتمتع بدرجات مرتفعة من الثبات  مما يشير إلى الوثوق بنتائج املقياس.  

 :
ا
 (2012) إعداد محمد أبودوابة:مقياس االتجاه نحو التطرف الفكري ثالثا

النهائية من   املقياس في صورته  الديني، االجتماعي( وبوجد لكل عبارة  أ عبارة موزعة على ثالث    50يتكون  التطرف )السياس ي،  بعاد وهي االتجاه نحو 

 (1-2- 3-4-5حدها وهي )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة( وتأخذ الدرجات التالية بالترتيب )أ خمسة اختيارات يقوم الطالب باختيار 

الطايو  بانه يتسم باتجاهات متطرفة في استجاباته تم تصحيح وتجميع درجات  الطالب  ارتفاع درجات  املقياس ويشير  الكلية على  الدرجة  لب وهي تمثل 

   .لى اعتدال الفرد في مواقفه وآرائه وابتعاده عن التطرفإ والدرجة املنخفضة تشير 

 :الخصائص السيكومترية ملقياس االتجاه نحو التطرف الفكري 

 ثبات املقياس: •

( من  50الباحثة بحساب ثبات مقياس االتجاه نحو التطرف الفكري باستخدام  كل من طريقة ألفاكرونباخ، و جتمان، على عينة قوامها )ن=قامت  

 الطالبات، وقد جاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: 

 معامالت الثبات بطريقة جتمان و ألفاكرونباخ ملقياس االتجاه نحو التطرف الفكري  : (5جدول )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ  معامل الثبات بطريقة جتمان  عدد العبارات   األبعاد والدرجة الكلية 

 0.956 0.945 16 االتجاه نحو التطرف الديني   

 0.841 0.864 16 االتجاه نحو التطرف السياس ي    

 0.961 0.934 18 االتجاه نحو التطرف االجتماعي    

 0.942 0.936 50 الدرجة الكلية للمقياس 

الدرجة الكلية، يتضح من الجدول أن معامالت الثبات ملقياس االتجاه نحو التطرف الفكري جميعها معقولة وذلك لجميع أبعاد املقياس، وكذلك  

 وهذا يؤكد تمتع املقياس وأبعاده بدرجة مقبولة من الثبات. 
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 صدق املقياس: •

( من طالبات  جامعة امللك خالد بجده وذلك  50قامت الباحثة بالتحقق من صدق مقياس عن طريق صدق االتساق الداخلي على عينة قوامها )ن =  

والدرجة العبارة  بين درجة  االرتباط  البعد   بحساب معامل  بين درجة  االرتباط  للمقياس، وكذلك معامل  الكلية  إليه، والدرجة  تنتمى  الذي  للبعد  الكلية 

 ( يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات األبعاد الستة والدرجة الكلية للبعد. 6والدرجة الكلية للمقياس، وفيما يلى جدول )

 درجة كل عبارة  من عبارات  األبعاد الثالثة والدرجة الكلية للبعد في     مقياس االتجاه نحو التطرف الفكري معامالت االرتباط بين  : (6جدول )

 2ر  1ر  م  2ر  1ر  م 

1 0.830** 0.836** 26 0.758** 0.789** 

2 0.840** 0.829** 27 0.689** 0.700** 

3 0.668** 0.705** 28 0.735** 0.800** 

4 0.818** 0.821** 29 0.847** 0.843** 

5 0.695** 0.745** 30 0.711** 0.695** 

6 0.794** 0.789** 31 0.854** 0.810** 

7 0.713** 0.698** 32 0.718** 0.689** 

8 0.803** 0.789** 33 0.778** 0.782** 

9 0.795** 0.812** 34 0.635** 0.689** 

10 0.671** 0.701** 35 0.778** 0.759** 

11 0.841** 0.822** 36 0.815** 0.793** 

12 0.872** 0.839** 37 0.715** 0.758** 

13 0.664** 0.668** 38 0.832** 0.859** 

14 0.757** 0.815** 39 0.856** 0.846** 

15 0.658** 0.694** 40 0.721** 0.708** 

16 0.735** 0.748** 41 0.835** 0.859** 

17 0.685** 0.676** 42 0.715** 0.714** 

18 0.683** 0.755** 43 0.822** 0.811** 

19 0.744** 0.782** 44 0.745** 0.758** 

20 0.712** 0.711** 45 0.793** 0.824** 

21 0.836** 0.800** 46 0.856** 0.853** 

22 0.821** 0.849** 47 0.745** 0.847** 

23 0.729** 0.669** 48 0.847** 0.758** 

24 0.808** 0.797** 49 0.759** 0.789** 

25 0.745** 0.699** 50 0.778** 0.758** 

      0.01: معامل االرتباط بالدرجة الكلية        ** دالة عند مستوى داللة  2: معامل االرتباط بين درجة العبارة بالبعد، ر 1ر    

 إ ويتضح أن معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة بدرجة البعد الذى ينتمى إليه وبالدرجة الكلية للمقياس دالة 
ا
(، وهو ما  0.01عند مستوى ) حصائيا

 ات املقياس.يشير إلى مستوى مرتفع من صدق االتساق الداخلي لعبار 

 جراءات التطبيق:إ

   .رسال رابط للمقاييسإ دوات على عينة البحث عن طريق النت من خالل تم التطبيق األ 

  األساليب اإلحصائية: . 5.3

 : يوه  SPSS.V21حصاء  ساليب التالية للتحقق من صحة فروض البحث من خالل برنامج اإل استخدمت الباحثة األ 

 املئوية واالنحرافات املعيارية. املتوسطات والنسب  •

 معامل ارتباط الرتب لبيرسون. •

 اختبار "ت" للمقارنة بين متوسطي مجموعتين مستقلتين.  •

 والتفكير األخالقي( بالتنبؤ باملتغير التابع )باالتجاه نحو التطرف الفكري(. األسري للتعرف على مساهمة )املناخ  يتحليل االنحدار الخط •

 نتائج الدراسة:  .4

 ما مستوى التفكير األخالقي لدى طالبات جامعة امللك خالد" ؟ نتائج التساؤل األول: والذي ينص على " . 1.4

 :  يجاد املتوسط الحسابي والوسيط واملنوال والنسبة املئوية للمتوسط للتفكير األخالقي لدى عينة الدراسة، كما هو موضح في الجدول التاليإ تم 

 املتوسط الحسابي والوسيط واملنوال والنسبة للتفكير األخالقي لدى  طالبات جامعة امللك خالد  عينة الدراسة : (7جدول )      

النسبة املئوية   املتوسط الحسابي املتغير 

 للمتوسط 

 املستوى  املنوال  الوسيط 

 مرتفع  73.00 108.00 % 82.52 103.97 التفكير األخالقي 
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%( وهذا يشير إلى أن  82.52( وبنسبة مئوية )103.97يتضح من الجدول السابق أن  متوسط التفكير األخالقي لدى طالبات جامعة امللك خالد بلغ )

(  التي اشارت إلى أن طالبات  2018مستوى التفكير األخالقي مرتفع لدى طالبات جامعة امللك خالد. وقد اتفقت نتيجة هذا الدراسة مع نتائج دراسة قاسم )

ق العامة وبالعادات والتقاليد خال لى أن التزام الطالبات باملعايير األخالقية واأل إ الجامعة يرتفع لديهم مستوى التفكير األخالقي ويمكن تفسير هذه النتيجة 

األ  والتزام  الدينية،  بالوجهة  يتسم  الذي  السعودي  املجتمع  واأل في  بالدين  السعودية  الطالبة على سر  يساعد  االجتماعية مما  والتنشئة  التربية  في  خالق 

 تفكير األخالقي. لى مستوى مرتفع من الإ حكام األخالقية التي ترجع التمسك بالقيم األخالقية التي تساعدها في األ 

 ينص على " ما مستوى االتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة الدراسة"؟ يالذنتائج التساؤل الثاني  .2.4

في  إ تم   كما هو موضح  الدراسة  لدى عينة  الفكري  التطرف  نحو  للمتوسط لالتجاه  املئوية  والنسبة  واملنوال  والوسيط  الحسابي  املتوسط  يجاد 

 الجدول التالي:  

 املتوسط الحسابي والوسيط واملنوال والنسبة  املئوية لالتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة الدراسة : (8جدول )
النسبة املئوية   املتوسط الحسابي بعاد األ م 

 للمتوسط 

 املستوى  املنوال  الوسيط 

 متوسط  55.00 54.00 % 65.68 52.55 االتجاه نحو التطرف الديني  1

االتجاه نحو التطرف   2

 السياس ي 

 متوسط  59.00 54.00 % 65.32 52.26

االتجاه نحو التطرف   3

 االجتماعي 

 متوسط  55.00 54.00 % 57.22 51.50

 متوسط  177.00 163.00 % 62.48 156.21 االتجاه نحو التطرف الفكري  

دراسة    هليإ يتضح من الجدول السابق  أن مستوى االتجاه نحو التطرف الفكري متوسط  لدى عينة الدراسة ولعل هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت  

نه هناك نوع من التمرد وعدم تقبل يعيشه بعض الشباب أ لى  إ ن الشباب الجامعي لديه بعض مظاهر التطرف الفكري ويمكن تفسير ذلك  أ( ب2018السيد )

 إ الجامعي ليس في الجامعة فقط  و 
ا
 لى الفكر املتطرف.  إ   نما في جميع جوانب حياتهم، ونتيجة لذلك يندفع الشباب قليال

 إتوجد عالقة ارتباطية دالة  على "    الذى ينص نتائج الفرض األول    . 3.4
ا
بين التفكير األخالقي و االتجاه نحو التطرف الفكري لدى عينة الدراسة    حصائيا

." 

االتجاه نحو التطرف الفكري، لدى  عينة و وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة  "التفكير األخالقي،  

 الدراسة. 

 ( 250معامالت االرتباط بين  التفكير األخالقي  واالتجاه نحو التطرف الفكري )ن= : (9جدول )

معامل االرتباط بالدرجة الكلية   الفكري أبعاد االتجاه نحو اتطرف 

 للتفكير األخالقي 

 مستوى الداللة 

 0.01 0.711- االتجاه نحو التطرف الديني  

 0.01 0.715- االتجاه نحو التطرف السياس ي 

 0.01 0.820- االتجاه نحو التطرف االجتماعي  

 0.01 0.759- الدرجة الكلية  

 ( 0.181=    0.01ومستوى داللة    0.138=    0.05) قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة   

يلي   الجدول ما  نتائج  ارتباط سالب ودال  -يتضح من   إ وجود معامل 
ا
)  حصائيا التفكير األخالقي و 0.01عند مستوى داللة  بين  االتجاه نحو أ (  بعاد 

 إ التطرف الفكري ووجود معامل ارتباط سالب و دال  
ا
( بين الدرجة الكلية للتفكير األخالقي والدرجة الكلية لالتجاه نحو  0.01عند مستوى داللة )  حصائيا

نه كلما ارتفع مستوى التفكير األخالقي انخفض االتجاه نحو التطرف الفكري ولعل هذه النتيجة منطقية أ التطرف الفكري لدى  عينة الدراسة. مما يعنى  

 ن التفكير ا أ وبمكن تفسيرها ب
ا
   ألخالقي يلعب دورا

ا
ن تقلل تفكيره املتطرف  أ في الشخصية من خالل القيم واملثل التي نشأة عليها الفرد والتي من شأنها    هاما

املجتمع فراد صالحين في أ بنائها  أ لى جعل إ املتوازنة تسعى  األسرة بنائه من االنحرافات واألفكار املتطرفة، فأ السوى يحمي  األسري املترابطة واملناخ  األسرة ف

   األسرة يقوموا بأدوارهم على أكمل وجه، فتقوم  
ا
التربية الجسمية واالجتماعية والدينية والعقلية، فالتربية العقلية تلعب دورا    السوية بعمليات 

ا
في   هاما

 ار السلبية املتطرفة.  فكلى األ إ فراد كيف يعيشون حياة متوافقة مع القيم واألخالقيات السائدة في املجتمع مما يقلل من االتجاه تعلم األ 

 إتوجد عالقة ارتباطية دالة ينص على:  يالذنتائج الفرض الثاني  . 4.4
ا
 لدى عينة الدراسة.  األسري بين التفكير األخالقي واملناخ  حصائيا

 والجدول التالي يوضح النتائج:   األسري وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة "التفكير األخالقي،  واملناخ  "
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 ( 250)ن=  األسري معامالت االرتباط بين  التفكير األخالقي  و املناخ : (10جدول )

الكلية  معامل االرتباط بالدرجة  األسري املناخ  

 للتفكير األخالقي 

 مستوى الداللة 

 0.01 0.917 الدرجة الكلية لالتجاه نحو التطرف الفكري 

 (  0.181=   0.01ومستوى داللة     0.138=    0.05)قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة 

 إ يتضح من الجدول وجود معامل ارتباط موجب و دال  
ا
( بين الدرجة الكلية للتفكير األخالقي والدرجة الكلية للمناخ 0.01عند مستوى داللة )  حصائيا

ظهرت أهم نتائجها إلى أن أسلوب الرعاية أ ( التي    Bureau,2014)    &Mageauولعل هذا النتيجة اتفقت مع نتائج دراسة  كل من    لدى عينة الدراسة.  األسري 

( فقد كشفت عن وجود عالقة 2012دراسة "التاج" )و الوالدية الذي يتميز بالدعم وتعزيز االستقالل يؤدي إلى تعزيز السلوك األخالقي لديهم في املستقبل. 

كما تعارضت نتيجة .  -(Ting, San-Rong and Guang)دراسة  ء،  و إيجابية دالة بين أنماط التنشئة الوالدية املتمثلة وبين مستوى الحكم الخلقي لألبنا

على   األسري والتفكير األخالقي، عالقة محدودة وضعيفة، كما أن تأثير املناخ    األسري بأن العالقة بين املناخ  (   2015الدراسة مع نتائج دراسة أبو نجيله )

 
ا
  مراحل التفكير األخالقي، جاءت أيضا

ا
ال عالقة له بالتفكير األخالقي،  -وليس التنشئة االجتماعية فقط األسري ، وال تأثير ألبته له، وأن املناخ ضعيفة جدا

  تلعب االجتماعية التنشئة عوامل على أن عامة بصفة  النمو علماء  ویتفق
ا
  دورا

ا
  هذ العوامل فروید تلعب فعند . األخالقي النمو عملية في مهما

ا
  دورا

ا
 في رئیسا

 خالل التعزيز  من األخالق یتعلم  فالطفل املاضیة للطفل، االشتراطات یعكس السلوك األخالقي سكینر أن كما يري ;(Turiel, 2006 )  األسرة  دینامیكیات

أن  ال شك    .( Fleming, 2006 ) .والدي الطفل ِقبل ول ما يقدم من أ يقدم   من عدمه  االجتماعي فالقبول  .ألفعاله كنتيجة  )والعقاب الثواب(  االجتماعي

 
ا
   لألسرة تأثيرا

ا
الخلقي، فشخصيات األ   قويا   األسري بناء تتكون من خالل الخبرات التي  يعيشونها، ومن خالل املناخ  في سلوك االبناء واتجاهاتهم ونموهم 

  ا دورا  تلعب األسرة  ، أنالذي ينشأ من العالقات التفاعلية
ا
 . األخالقي النمو جوانب أحد باعتباره  األخالقي التفكير أو الحكم  ثم  األخالقي، ومن النمو في مهما

و االتجاه نحو    األسري "توجد فروق دالة احصائيا بين طالبات الجامعة على مقياس التفكير األخالقي واملناخ    الذى ينص على  نتائج الفرض الثالث   .5.4

 أدبي(.  –التطرف الفكري  تعزى ملتغير التخصص )علمي 

التفكير األخالقي واملناخ على مقياس  وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بمقارنة متوسطات درجات طالبات القسم األدبي والقسم العلمي  

الباحثة اختبار "ت" للمجموعات املستقلة  للكشف عن داللة الفرق بين متوسطات الدرجاتواالتجاه نحو التطرف الفكري   األسري   . وقد استخدمت 

 (ويوضح الجدول التالي تلك النتائج:   SPSS .v21برنامج)باستخدام 

واالتجاه نحو التطرف   األسري التفكير األخالقي واملناخ  العلمي ( على مقياس  -نتائج اختبار "ت" ملتوسطات درجات طالبات  التخصص ) األدبي: (11جدول )

 الفكري 
االنحراف   املتوسط العدد  املجموعة املقياس 

 املعياري 

مستوى   قيمة ت درجات الحرية 

 الداللة

 القرار

 األدبي التفكير األخالقي  

 العلمي 

132 
118 

104.98 
102.84 

17.82 
18.99 

 غير دالة 0.36 0.92 248

 األدبي األسري املناخ 

 العلمي 

132 
118 

84.73 
83.22 

13.79 
14.54 

 غير دالة 0.40 0.84 248

 األدبي التطرف الديني 

 العلمي 

132 
118 

52.45 
52.66 

6.85 
7.41 

 غير دالة 0.81 0.22 248

 األدبي التطرف السياس ي 

 العلمي 

132 
118 

52.15 
52.38 

6.82 
6.94 

 غير دالة 0.79 0.26 248

 األدبي التطرف االجتماعي 

 العلمي 

132 
118 

51.21 
51.83 

8.58 
8.79 

 غير دالة 0.56 0.57 248

 األدبي الدرجة الكلية

 العلمي 

132 
118 

155.60 
156.88 

22.63 
22.70 

 غير دالة  0.65 0.44 248

طالبات التخصص العلمي وطالبات التخصص األدبي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  درجات  يتضح من الجدول السابق أنه  

املناخ   الفكري  التفكير األخالقي    األسري على كل من  التطرف  النتيجةواالتجاه نحو  الباحثة هذه  املناهج  أ على    األسري بالنسبة للمناخ    تفسر  إن  ساس 

أو    إ و  أ   صسواء سلبا  األسري دبية ليس لها تأثير يذكر على املناخ  أ الدراسية سواء كانت علمية 
ا
،فالطالبة في التخصصات العلمية والتخصصات    يجابا

 إ كثر  أ ناث عادة  واإل نثى  أ االدبية هي في نهاية  
ا
ساليب رعاية تهتم باحتوائهن وهذا يشعرهن أ ناث من  ة ويفسر هذا بما تحاط به األ األسريألهمية الحياة    دراكا

ناث في املجتمعات  ن اإل أ سر في اململكة. كما  ن معظم احتياجاتهن املادية تلبى بسبب ارتفاع املستوى االقتصادي لكثير من األ أ لى  إ والحب وباإلضافة    بالتقبل

 أ العربية بوجه عام واملجتمع السعودي بوجه خاص  
ا
في   األسرة همية دور  أ باسرهن ما ينتج عنه عالقات نفسية قوية ما يجعلهن يستشعرن    كثر التصاقا

 حياتهن.  
ا
ن الطالبات  أ دبية والعلمية ويمكن تفسر هذه النتيجة  بين الطالبات في التخصصات األ   بالنسبة لعدم وجود فروق في التفكير األخالقي  :ثانيا

ت العلمية هن أبناء املجتمع  السعودي ويعيشن في املجتمع نفسه الذي يتميز بااللتزام والتمسك و التخصصاأ بشكل عام سواء من التخصصات األدبية 

التي خالقي مما يساعد الطالبة على التمسك بالقيم األخالقية التي تساعدها في األ أ بالعادات والتقاليد وتنشئة أبنائها على أساس ديني و  حكام األخالقية 
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 أ فكير األخالقي. ويمكن تفسر هذه النتيجة  لى مستوى مرتفع من التإ ترجع  
ا
جبارية لجميع إ و علمية توجد بها مواد  أ ن املقررات سواء كانت أدبية  أ لى  إ   يضا

  :
ا
ما بالنسبة لعدم وجود فروق بين الطالبات في  أالتخصصات تتعلق بموضوعات عن األدب واالخالق والتربية والنظم االجتماعية واالنتماء الوطني. ثالثا

ن الشباب بشكل عام  أ  االتجاه نحو التطرف الفكري تعزى للتخصص وقد كان مستوى االتجاه نحو التطرف الفكري لديهن متوسط فيمكن تفسير ذلك

   وطالبات الجامعة بشكل خاص بتخصصاتهن املختلفة  يواجهن تحديات مختلفة فالتأثيرات التي تحملها السياسات الخارجية في ظل العوملة تخلق
ا
 نوعا

حيان وذلك من خالل االنفتاح على ض األ من القلق له انعكاساته وتأثيراته على البنية املعرفية لألفراد وما يحملون من اتجاهات وأفكار العقالنية في بع

 الثقافات األ 
ا
   خرى الكتساب املعرفة. ويرتبط االتجاه نحو التطرف ارتباطا

ا
و نتيجة لالتجاه نحو  أ بالعديد من املتغيرات النفسية التي قد تكون سبب    وثيقا

لى درجة متوسطة من االتجاه نحو إ ن يؤدى  أ اعها من املمكن  شبإ لى  إ التطرف الفكري، فهو يرتبط بمدى تحقيق الشباب لحاجاتهم النفسية والتي يسعى  

 التطرف الفكري.  

فراد عينة الدراسة بين التفكير األخالقي واالتجاه نحو التطرف  أن يتغير حجم االرتباط لدى  أمن املتوقع    "  لذى ينص علىا  نتائج الفرض الرابع  . 6.4

 . املتوقع"من حصائي للمناخ الفكري بعد العزل اإل 

ي  للتحقق من صحة هذا الفرض استخدم معامل االرتباط الجزئي لحساب العالقة بين االتجاه نحو التطرف والتفكير األخالقي بعد العزل اإلحصائ

)  األسري للمناخ   االرتباط   إ دالة    ي( وه0.311-وبلغت قيمة معامل 
ا
التفكير    حصائيا بين  للعالقة  بيرسون  ارتباط  الجزئي بمعامل  االرتباط  وبمقارنة قيمة 

 األسري ( نالحظ ارتفاع قيمة معامل االرتباط الجزئي، وبناء على هذه النتيجة فإنه يمكن النظر إلى املناخ  0.759-األخالقي واالتجاه نحو التطرف والذى بلغ )

يمكن أن تنشط الثار   األسري خالقي واالتجاه نحو التطرف، ومن ثم يمكن التنبؤ بأنه في ظل غياب املناخ  بوصفه متغير وسيط العالقة بين التفكير األ 

و الجيد تجعل األفراد لديهم القدرة على أ السوي    األسري ويمكن يفسر ذلك بأن املناخ  السلبية لالتجاه نحو التطرف والتي منها ضعف التفكير األخالقي  

 عدم السماح للمتغيرات الناجمة عن االنحرافات األخالقية .التمسك بالقيم الخاصة و 

 :التوصيات .7.4

 تية: ليها هذه الدراسة فإنه يمكن تقديم التوصيات الإ في ضوء النتائج التي توصلت 

 اإلستمرار في العناية بالجانب األخالقي لدى طالبات الجامعة.  •

 االتجاه نحو التطرف الفكري.رشادية عن ماهية إ العمل على تقديم برامج  •

 تعزيز التربية األخالقية والوطنية لدى طالبات الجامعة.  •

 املستويات. ىرشادية للوصول بكفاءة التفكير األخالقي لدى طالب الجامعة ألعلإ العمل على تقديم برامج  •

 :املقترحات . 8.4

 التفكير األخالقي لدى عينات مختلفة من املجتمع السعودي. •

 رشادي جمعي لخفض االتجاهات املتطرفة لدى طالبات الجامعة. إ فاعلية برنامج  •

 وعالقته بالتفكير األخالقي لدى عين من طالب )الذكور( الجامعة باململكة العربية السعودية. األسري املناخ  •

 املراجع: 

: املراجع العربية:
ا
 أوال

 . 24-1: (8)26 : املجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة. وعالقته باملسؤولية اإلجتماعية ملدربي السباحة(. التفكير األخالقي 2020إيهاب سيد) إسماعيل، .1

 الدولية املجلة ،"الوالدية التنشئة باتجاهات وعالقتها األردن في والعادیين األفراد املعوقين بين الخلقي الحكم في الفروق  (.2012)  مصطفى موس ى هیام التاج، .2

 . 120-92: (32 (،املتحدة جامعة االمارات العربية:  لألبحاث التربوية

االفكار االلية االيجابية والسلبية كمتغيرات منبئة بكفاءة مهارات الحياة وخطط املواجهة والتصدى   (.2016) حمزة، جيهان أحمد ، الساكت ، هيفاء عبد العزيز .3

 .70-33 :(1) 4 :املجلة العلمية لعلم النفس االرشادي  . لدى طالبات كلية التربية بالجوف

 .507- 483: (49الجامعة املستنصرية، )  :مجلة كلية التربية. (. املناخ األسري وعالقته بالصحة النفسية لألبناء2006خليل، عفراء إبراهيم  ) .4

مجلة جامعة  (. التطرف الفكري وعالقته بالقابلية لالستهواء وادمان شبكات التواصل االجتماعي لدى عينة من طالب الجامعة،  2017خليفة، فاطمة السيد ) .5

 . 1املجلد  ،، عدد خاص  بأبحاث امللتقى العلمي االول لكلية الداب والعلوم االنسانيةكلية الداب :امللك عبد العزيز

 دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة. .ولوجیة العالقات األسریةسیك(. 2000خلیل، محمد محمد بیومي ) .6

(. بعض املتغيرات املعرفية وما وراء املعرفية املنبئة بالتطرف الفكري لدى عينة من طالب 2018الخولي، عبد هللا محمد عبد الظاهر، متولى، محمد عبد القادر) .7

 . 114-56: (12) 34 :مجلة كلية التربية جامعة االمير سطام بن عبد العزيز، 
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، رسالة ماجستير، امعة االزهر بغزة. االتجاه نحو التطرف وعالقته بالحاجات النفسية لدى طلبة ج(2012أبو دوابة، محمد محمود، عليان، محمد مصطفى ) .8

   كلية التربية، جامعة االزهر، غزة .

 32 :كلية التربية مجلة .عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة طلبة لدى بالتطرف الفكري  وعالقتها املعرفية املرونة) .2016)   عبدالفتاح سالمة، فرج ، سالمة، عقيل .9

(4): 110 -140. 

 إطاللة نفسية بالجمعية املصرية للمعالجين النفسيين.    .االنحراف الفكري وأثره على األمن الوطني العام في جمهورية مصر العربية   (.2013)  الصبوة، محمد نجيب .10

 الثانوية طلبة من عينة علي ميدانية دراسة : لدى املراهقين االجتماعية املشكالت بعض بظهور  وعالقته السوي  غير األسري  املناخ (.2018عبارة ، هاني محمد ) .11

 .178- 163: (25) 9 :والنفسية التربوية والدراسات لألبحاث املفتوحة القدس  جامعة مجلة حمص املصدر. مدينة في العامة

 . مكتبة األنجلو، القاهرة. كراسة التعلیمات  - مقیاس التفكير األخالقي للراشدين(. 2001عبد الفتاح، فوقیة ) .12

 دار الفكر والتوزيع ،عمان ، االردن.  .اساسيات علم النفس التربوي  (.2000) الدينعدس، عبد الرحمن، توق،محي   .13

جامعة   :مجلة العلوم التربوية والنفسية  .(. فاعلية برنامج في تنمية التفكير األخالقي لدى عينة من طالبات كلية التربية 2012على، نجوى حسين، حامد، سوزان ) .14
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Abstract:   This study aims to identify the family atmosphere and its relationship to both moral thinking and intellectual 
extremism for a sample of female students in King Khalid University. The study includes (250) female students of 
scientific and literary specialties. The study includes the following hypotheses: 1. What the moral thinking level for the 
study sample is. 2. What the intellectual extremism level for the study sample is.  3. If there is a related statistically 
significant relationship between the family atmosphere and moral thinking for the sample of the study. 4- If there is a 
related statistically significant relationship between the family atmosphere and the intellectual extremism for the 
sample of the study .5- If there is a related statistically significant relationship between moral thinking and the 
intellectual extremism for the sample of the study. 6- There are statistically significant differences between the female 
students in the family atmosphere because of the variable of specialty (scientific or literary).7- There are statistically 
significant differences between the female students in the moral thinking because of the variable of specialty (scientific 
or literary). 8- There are statistically significant differences between the female students in the intellectual extremism 
because of the variable of specialty (scientific or literary).9- It is predictable that the correlation degree between moral 
thinking and the intellectual extremism may change after statistical insulation of the family atmosphere. The following 
tools were applied: -The scale of the family atmosphere and the moral thinking prepared the researcher -The scale of 
the intellectual extremism prepared by Mujeddah Alkeshky (2016). The suitable statistical factors will be used to verify 
the validity of the study hypotheses. The most important recommendations were to continue taking care of the moral 
aspect of university students. 

Keywords: family atmosphere; moral reasoning; university students. 
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1.  
م
  امل

 مة: قد 
الحديثيُ  العصرُ فيُ العالمُ ُُُواجهُ ُنُُمُُُاعديد 

 
تشكلُضغوط التيُ ُُُُاالتحدياتُ في الدولُ التحدياتُُُاملجاالت،ُُجميععلىُمختلفُ أبرزُهذهُ ومنُ

اُكانُالتُُالعوملةُوالثورةُاملعلوماتيةُالسريعة،
ّ
ُفيُالتأثيرُعلىُبناءُاملجتمعات،ومل

 
فقدُُُحيثُإنهُعمودُبناءُالتنميةُالشاملة،ُُعليمُمنُأكثرُاملجاالتُحيوية

تأثرُ  املجاالتُ أكثرُ التحديات،كانُ الدولُوفقُعواملُُُاُبهذهُ العلميُفيُعديدُمنُ التحصيلُ اُفيُمقارنةُ اُكبير  الدوليةُدور  ومنُثمُفقدُلعبتُاالختباراتُ

ُُُسكانيةُوثقافيةُواقتصادية،سياسيةُوجغرافيةُُو
 
وهذاُماُيدفعُصانعيُُُُمُأفضل،مماُقدُيسهمُفيُالكشفُعنُأفضلُالوسائلُالحديثةُاملؤديةُإلىُتعل

ُُيمنُالباحثينُواألكاديميينُإلىُمعرفةُمواطنُالخللُفيُاملنظومةُالتعليمية؛ُمنُأجلُتحسينُمستوىُاألداءُالتعليمُُواملهتمينُُفيُاملجالُالتعليمي،القرارُُ

والجمعيةُُُُ،OECDُُتحتُإشرافُومتابعةُمنُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُملنطقةُالشرقُاألوسطُوشمالُأفريقياُُوتحقيقُالتنافسيةُالدولية،

ُ(.IEAالدوليةُلتقييمُالتحصيلُالتربويُ)
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 :صخلامل

مدىُإمكانيةُاإلفادةُمنهاُُُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُوبياُنTIMSSُُُُوالعلوم للرياضيات الدولية مقارنةُاالتجاهاتُُبحثهدفُال

 والعلومُياتالرياض دراسة في العاملية االتجاهات لتقويُم الدولية لالختباراتُالنظرية األطر على التعرف كماُهدف ،فيُاململكةُالعربيةُالسعودية

TIMSSُُفيها املؤثرُة والعوامل القوُى ضوء فيُُ(دولتيُاملقارنةةُ)الجنوبي وكوريا سنغافورُة من كل في األساس ي التعليُم من والثامن الرابع ينللصف، 

 أهداف ولتحقيُق ،لسعوديةُا العربية اململكة في منها واإلفادُة TIMSS الدولية االختبارات تطبيق في واالختالف الشبه أوجه على فعرُ التُ  وكذلك

 لدراسةُُ(واملقارنة ،واملوازنة ،والتفسير،ُُالوصف) وهي ،األربع الخطوات ُيذ بيرداُي لجورُج املقارُن التحليلي املنهج على الباحثة اعتمدت البحث

ُُ (TIMSSوالعلوم الرياضياُت دراسة في العاملية االتجاهات لتقويُم الدولية االختبارات تطبيق  في األساس ي التعليُم من الثامنُو الرابع ينللصف(

املقارنة  أوجه تحديد ثُمُُاالقتصادي،ُوُُالثقافي،ُوُُالسكاني،ُوُُالجغرافي،ُوُُالسياس ي، العامل من كل ضوء في الجنوبية وكوريا سنغافورُة دولتيُ

 خبرات مُن اإلفادُة يمكُن التُي رحاتاملقت بعض تقديُم إلى البحث وانتهىُُ.ملقارنةدولتيُُابينُ TIMSS الدولية الدراسة تطبيُق في واالختالف التشابه

ُ.السعودية العربية اململكة فيُاملتقدمة، املراكز وتحقيق الدولية االختبارات خوض في اموتجربته(ُالجنوبية وكوريا سنغافورُة) املقارنة تيدول

املفتاحية: للرياضيا  الكلمات  الدوليةُ االتجاهاتُ والعلومدراسةُ الدولية،ُُ؛TIMSSُُتُ الجنوبيةُُ؛سنغافورُةُُ؛TIMSSُُالدراسةُ اململكةُُُُ؛كورياُ

 العربيةُالسعودية.
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الرياضياتُوالع العامليُبهدفُتحسينُوتطويرُعمليةُتعليمُ املستوىُ ُُولوقدُقامتُدراساتُعديدةُعلىُ
 
التيُُُُمها،مُوتعل العواملُ وكذلكُدراسةُ

ت خاللُ منُ تصادفهمُ التيُ املشكالتُ مواجهةُ علىُ الطالبُ قدرةُ رفعُ شأنهاُ الدمنُ تحصيلهمُ الرياضيحسينُ فيُ والعلوم،راس يُ منُُُاتُ واإلفادةُ

ُااُل ُُ(489ُ،2019ُغريب،)ُ.تلكُاملشكالتُستراتيجياتُاملستخدمةُفيُحّل 

وبالتاليُُُُ(ُإلىُأنُتقويمُالتحصيلُالدراس يُهدفهُالتمييزُبينُمستوياتُأداءُالطالبُوأداءُالنظامُاملدرس ي،2018ُُوتشيرُدراسةُ)الزعبيُوآخرون،

أحكامُحولُُ التربوُيافتسمحُبإصدارُ النظامُ التربويةُُ،عليةُ إنُُوبشكلُخاصُنحوُاملخرجاتُ املهمةُواألساسيةُ،ُحيثُ املصادرُ الطالبُتعدُمنُ نتائجُ

بنىُعليهاُكثير أكبرُدراسةُعامليةُحتىُاآلنُلقياسTIMSSُُُُوتعدُدراسةُاالتجاهاتُالدوليةُفيُالرياضياتُوالعلومُُُُمنُالقراراتُالتربويةُالحاسمة،ُُالتيُي 

شرفُعلىُهذهُالدراسةُالرابطةُالدوليةُلتقييمُالتحصيلُالتربويُ)ُ،لطالبُفيُالرياضياتُوالعلومتحصيلُُا
 
ُ(.IEAوت

املناهجُوتوفي املنف ُُُركماُتعملُعلىُإصالحُ املنهجُ بينُ املقارنةُ ُفرصةُ
 
املتعل املقصودُواملنهجُ املقارنةُفيُتحسينُعملياتُُُُ،ُمذُواملنهجُ وتسهمُهذهُ

ُ
 
ُُ(Mullis et al.,2012)ُ.األقطارُاملشار كةُمستوُىُمُعلىالتعليمُوالتعل

ُأُُمُبمشاركةُماُيقاربُمنُأربعينُدولةُمنُدولُالعالم،1995عامُُُُإذُبدأتُفي ومنُالدولُالتيُشاركتُفيُاالنطالقةُُُُعُسنوات،بُروتعقدُمرةُكلُ

ُواألوروبية،ُُوغيرهاُمنُالبلدانُاآلسيوية،ُُ،واليابانُُالجنوبية،ُُرياوكُوُُوسنغافورة،ُُوالدنمارك،ُُوفرنساُوبريطانيا،ُُالوالياتُاملتحدة،ُُاألولىُلهذهُالدراسة،

ُ،م2003منُعامTIMSSُُُُكةُالعربيةُالسعوديةُفقدُبدأتُمشاركتهاُفيُدراسةُُلمأماُاملُُمُماُيقاربُمنُسبعينُدولة،2019كماُشاركُفيُالدراسةُاألخيرةُُ

عامُُ فيُ منعقدةُ دورةُ آخرُ إلىُ مشاركتهاُ الدراسة،املستهدوالفئةُُُُم،2019واستمرتُ هذهُ فيُ مادتيُُُفةُ فيُ الثامنُ والصفُ الرابعُ الصفُ طالبُ همُ

ُالحصانُ،)ُُ.2030فيُتحقيقُأهدافُالتعليمُوفقُرؤيةُُأحدُمؤشراتهاُُُُليةُوجعلتهاُودكماُاهتمتُاململكةُبنتائجُاالختباراتُالُُوالعلومُفقط،ُُرياضياتال

2015)ُُ

وهذاُالُيرقىُإلىُُُمنُأبرزهاُضعفُمخرجاتُالتعليمُالعام،ُ،تحدياتاجهُعدةُباململكةُيُوُنظامُالتعليُمأنُُ(2016وقدُذكرُ)الشمرانيُوآخرون،ُ

ُُُ،كماُأنُالتقاريرُالدوليةُكشفتُعنُقصورُواضحُفيُمستوىُالدولُالعربيةُاملشاركةُبشكلُعامُُ،مستوىُالجهودُالتيُتبذلهاُالدولةُفيُمجالُالتعليُم

ُياضياتُ.ودولُالخليجُالعربيُبشكلُخاصُفيُالعلومُوالُر

ختلف2003ُُ(ُفيُعامIEAُُ(ُالصادرةُمنُمنظمةُ)Methods and Procedures in TIMSSوحسبُتقاريرُ)ُ شاركةُمنُم 
 
مُكانُإجماليُالدولُامل

في41ُُُكزُُأماُفيُالعلومُفقدُحصلتُعلىُاملُرُُبالرياضيات،45ُُفيُاملركزُُُُ،TIMSS2003وأظهرتُترتيبُاململكةُفيُأولُمشاركةُلهاُُُُدولة،46ُُراتُالعالمُُاق

العلومُفقدُحصلتُُُأماُفيُُبالرياضيات،34ُُوجاءتُترتيبُاململكةُفيُاملركزُُُُدولة،57ُُفقدُكانُعددُالدولُاملشاركةTIMSS2015ُُُُأماُفيُُُُالترتيبُالعام،

ُبينُالدولُاملشاركةُ.32ُعلىُاملركزُ

تُالدراسيةُأوُبسببُقصورُفيُطرائقُالتدريسُالتيُيستخدمهاُوهذاُيشيرُإلىُأنُاألخطاءُالتيُوقعُبهاُالطالبُناتجةُعنُمهاراتُفاقدةُفيُاملقررُا

مست تهملُ التيُ واالستدالل،املعلمونُ التطبيقُ وأدواتُُُُوياتُ نماذجُ توافرُ عدمُ ُيجأوُ كاف  بشكلُ للتقويمُ قياسُُُ،دةُ اُ غالب  تستهدفُ االختباراتُ وأنُ

الدنيا فيُمستوياتهاُ املعرفيةُ التعليميةُ ُُاألهدافُ امل،ُوالُسيما أوُ املعرفيةُُعرفة،التذكرُ لألهدافُ التفكيرُ العلياُمنُ املستوياتُ وآخرون،ُ)ُُ.دونُ التركيُ

2015)ُُ

منُهيئةُتقويمُالتعليمُوالتدريبُإلىُوضعُاإلطارُالوطنيُملعاييرُمناهجُالتعليمُُُم2018لذلكُسعتُوزارةُالتعليمُحسبُالتقريرُالصادرُعامُُ

اململكة فيُ يُ ُُ،العامُ الوالذيُ العامليةُ التوجهاتُ ويراعيُ ه  وفقُ فيُتطويرهاُ والثقافية،حديثةُ الدينيةُ الجديدةُُُتهاُ التعليميةُ الوظائفُ أطلقتُالئحةُ كماُ

منُأجلُاالرتقاءُبم22/10/1440ُبتاريخُ ُوتحولُوظيفةُاملعلمُإلىُمهنةُاحترافيةُ.ُوضمانُجودةُوكفاءةُاألداءُالتعليمي،ُةُالتعليم،نههُـ

أصبحتُمحلُُُبهاُفيُاالختباراتُالدوليةُعلىُوجهُالخصوص،نغافورةُفيُالتعليمُومدىُتميزُطالسُُذُجوإذاُنظرناُإلىُالنماذجُالبارعة؛ُفإنُنمُو

ةُسنغافورةُفيُالصدارةُمعُكلُمنُكورياُُيثُوضعتُنتائجُاالختباراتُالدوليُحُُةُ،ومختلفُالدولُاألوروبيُُاُوأميركاإلهامُلدولُأخرىُمتقدمةُمثلُبريطاني

وشنغهاُي واليابانُ وتايوانُ وفنلندا،ُُالجنوبيةُ كونغُ العالم،ُُوهونغُ فيُ األفضلُ التعليميةُ النظمُ قوائمُ ضمنُ الدولُُُُأيُ وهذهُ سنغافورةُ فيُ فالطالبُ

ُ(2017ُالرشيدي،)ُ.مقارنةُبنظرائهمُفيُأيُمكانُآخرُمنُالعالُمُوالعلومُوالرياضيات،ُُةيتمتعونُبمهاراتُأعلىُفيُالقراء

اختباراتُُُو الُرفيُدرُاTIMSS2015ُُحققُطلبةُسنغافورةُفيُ الثامنياضياتُوالعلومُُسةُ الرابعُوالصفُ ُاُُللصفينُ ُُ،األساس يُمراكزُمتقدمةُجدًّ

ا ُُ.(IEA,2015)ُنقطةُفيُمادةُالعلوم618ُُوبـُطةُفيُمادةُالرياضيات،قُن611ُُبـُحيثُجاءُطالبُسنغافورةُفيُاملركزُاألولُعامليًّ

حينُرحلُاليابانيونُُُفبعدُأنُكانتُنسبةُاألميةُبينُسكانُكوريا،ُفيُالعالم،كماُحققتُكورياُالجنوبيةُاملركزُاألولُكأفضلُنظامُتربويُوتعليميُ

اُجبارةُللقيامُبقفزةُالبدايةُفيُُُُ%،78عنهاُُ وأصبحتُكورياُتتميزُبأعلىُمعدلُلاللتحاقُاإلجماليُبالتعليمُالعاليُُُامهمُالتعليمي،ظنبذلُالكوريونُجهود 

ُُ بمعدل العالمُ مستوىُ ُُُُ%،103علىُ م97وبنسبة فيُ ُا%ُ الثانوي،رحلةُ اإلعدادي،97.6وُُلتعليمُ التعليمُ فيُ االبتدائي98.6وُُ%ُ التعليمُ فيُ ُرشادُ،)ُُ.%ُ

2014)ُُ

اختباراتُُ فيُ الجنوبيةُ طلبةُكورياُ TIMSS2015ُُُُوحققُ والعلوم الرياضياتُ دراسةُ الثامنفيُ والصفُ الرابعُ األساس يُمراكزُمتقدمةُُُللصفينُ

ُا ُُ.(IEA,2015)ُنقطةُفيُمادةُالعلوم613ُُوبُـُنقطةُفيُمادةُالرياضيات،606ُُبُـُاعامليًُُّحيثُجاءُطالبُكورياُفيُاملركزُالثالثُ،جدًّ

ُ
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ا، سابق  استعراضهُ تمُ ماُ خاللُ ُمنُ ُوحصوُلُ والعلومُلُاُ الرياضياتُ فيُ الدوليةُ االتجاهاتُ دراسةُ فيُ السعوديةُ العربيةُ باململكةُ طالبُ

(TIMSS2015ُعلىُمتوسطُأداءُوقعُفيُامل)ُ(2016الشمرانيُوآخرون،ُ)ُ.الصفُالرابعُاالبتدائيُوالصفُالثانيُاملتوسطستوىُاألقلُمنُاملنخفضُفيُُ

(ُوالسياساتُالتعليميةُفيُدولُالخليج"ُالتيُنظمهاُمركزُالتميزُالبحثيTIMSS 2015ُدوليةُ)لُاُُتأتيُأبرزُتوصياتُحلقةُالنقاشُبعنوانُ"الدراسة

ُفيُتطويرُتعليمُالعلومُوالرياضيا
 
 ُتُ)أ

ّ
وذلكُُُُر(ُبجامعةُامللكُسعودُبالشراكةُمعُهيئةُتقويمُالتعليمُوالتدريبُومكتبُالتربيةُالعربيُلدولُالخليجُ،فك

ووضعُالخططُلتطويرُمناهجُالرياضياتُوالعلومُبمفهومهاُُُضرورةُمراجعةُوتطويرُالنظامُالتعليميُباململكة،ُُدتكُأُُحيثُُ،هـ15/3/1438يومُاألربعاءُُ

م وإعادةُ العام،الشاملُ التعليمُ مراحلُ جميعُ فيُ الطاُلُُعاييرهاُ العصرُ،إلكسابُ ومتغيراتُ العلميُ التقدمُ ومواكبةُ الالزمةُ واملهاراتُ املعارفُ ُبُ

ُاملتقدمةُفيُنظمهاُالتعليميةُاملتميزةُ.ُُلُوواالستفادةُمنُتجاربُالد

امل الدولُ اللحاقُبركبُ الناميةُ الدولُ السعوديةُكإحدىُ العربيةُ اململكةُ الجنوبيةُواليابانُ،ولكيُتستطيعُ والصينُوكورياُ ُتقدمةُمثلُسنغافورةُ

التعليمي، الجودةُفيُنظامهاُ املعرفةُمنُخاللُتحقيقُ بينُمجتمعاتُ التربيُُوإيجادُمكانهاُ الدولُُُةفإنُ التعليمُفيُ املقارنةُإحدىُوسائلُفهمُمشكالتُ

ُُ(2005ُ)منير،ُ.الدولُاألخرىُفيُمواجهةُمشكالتُمماثلةحيثُيتمُتحليلُجوانبهاُوإيجادُالحلولُاملختلفةُالتيُاتبعتهاُُاملختلفة،

ُتلُُلدراسةأتيُهذاُُاتلذلكُُ اُمنُخاللُتحليلُتطبيقُالدراسةُالدوليةُ)لّب  اُمهمًّ كلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُضوءُالقوىُُُُيف(TIMSSُُيُجانب 

مُ ُُوالعواملُاملؤثرةُفيها،
َ
)سنغافورة وكوريا الجنوبية(   دولتي املقارنةما أوجه اإلفادة من خبرات  التاليُ"تتبلورُمشكلةُالبحثُالحاليةُفيُالسؤالُُُُومنُث

ُ؟"ُ.العربية السعودية  ةكل ( باملمTIMSSفي تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات ) 

 : دراسةأسئلة ال . 2.1

ُلإلجابةُعنُالتساؤالتُالتالية:ُدراسةالُتسع

ُ(ُفيُاألدبياتُالتربويةُاملعاصرةُ؟TIMSSاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ)ماُاألطرُالنظريةُلدارسةُاالتجاه .1

TIMSSُُماُواقعُتطبيقُدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ) .2 منُالتعليمُاألساس يُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُثامنُُلُاُوللصفينُالرابعُُ(

ُالجنوبية؟

3. ُ
 
ُ(ُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبية؟TIMSSُُةُ)لدراسةُالدولُيرتُفيُتطبيقُُاماُالقوىُوالعواملُاملؤثرةُالتيُأث

ُبية؟ُُونج(ُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالTIMSSماُأوجهُالتشابهُواالختالفُفيُتطبيقُالدراسةُالدوليةُ) .4

(ُباململكةTIMSSُُلعلومُوالرياضياتُ))سنغافورةُوكورياُالجنوبية(ُفيُتطبيقُدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُلُُدولتيُاملقارنةماُأوجهُاإلفادةُمنُخبراتُُ .5

ُالعربيةُالسعودية؟

 أهداف البحث: . 3.1

ُاألدبياتُالتربويةُاملعاصرة.ُي(ُفTIMSSفُعلىُاألطرُالنظريةُلدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ)التعرُ  .1

2. ( والرياضياتُ للعلومُ الدوليةُ االتجاهاتُ دارسةُ تطبيقُ واقعُ عنُ منُُوالثامنُُالرابعُُللصفينُُ(TIMSSُُالكشفُ كلُ فيُ األساس يُ التعليمُ منُ

ُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُ.

3. ُ
 
ُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبية.ُُل(ُفيُكTIMSSرتُفيُتطبيقُالدراسةُالدوليةُ)استعراضُالقوىُوالعواملُاملؤثرةُالتيُأث

ُجنوبية.افورةُوكورياُال(ُبينُكلُمنُسنغTIMSSتوضيحُأوجهُالتشابهُواالختالفُفيُتطبيقُالدراسةُالدوليةُ) .4

عربيةُلُاُُ(ُباململكةTIMSS)سنغافورةُوكورياُالجنوبية(ُفيُتطبيقُدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُ)ُُدولتيُاملقارنةاإلفادةُمنُخبراتُُ .5

ُالسعودية.

 :  دراسةأهمية ال . 4.1

 األهمية النظرية: 

1. ُ
 
ُقليلة.TIMSSُزتُفيُتطبيقُالدراسةُالدوليةُدراساتُاملقارنةُبينُالدولُالتيُتميُ حيثُإنُُفيُاإلضافةُالعلميةُللمكتبةُالتربوية،ُدراسةسهمُالت

رياضياتُوالعلومُفيُدولتيُسنغافورةُوكورياُمماُيساهمُفيُلُاُُفيُالتعرفُعلىُالتوجهاتُالحديثةُواملعاصرةُفيُتطبيقُمناهجُُدراسةالُُُهساهمُهذت .2

ُتطويرهاُباململكةُالعربيةُالسعودية.

ُُُُةالحاليُُدراسةلُاُُُةجاء .3 وآخرون، )الشمرانيُ الدراساتُ لتوصياتُ ُُ(2016استجابةُ ،ُُ وآخرون، ُُوُُ،(2018و)الزعبيُ عن2019ُُ)غريب، للكشفُ ُ)

االختب فيُ اململكةُ مشاركةُ مستوىُ فيُ الواضحُ والرياضياتاُُراالقصورُ للعلومُ الدوليةُ نتائجهاُُتُ جعلتُ املؤشراتُُُُالتيُ أهدافُأحدُ تحقيقُ فيُ

ُُُ.2030التعليمُوفقُرؤيةُ

 األهمية التطبيقية: 

ف .1 ُواالستفادةُمنُتجاربُالدولُاملتقدمةُفيُنظمهاُالتعليميةُاملتميزةُ.ُيدُأصحابُالقرارُفيُمراجعةُوتطويرُالنظامُالتعليميُباململكة،ي 



   ليأماني العقا                                                                                            ...                          في كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية TIMSS ات الدوليةدراسة مقارنة لالختبار  

 733-710ص: ، 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 713 

 

ُُيعُمراحلُالتعليمُالعامُ،علىُالتعليمُفيُوضعُالخططُلتطويرُمناهجُالرياضياتُوالعلومُبمفهومهاُالشاملُوإعادةُمعاييرهاُفيُجمُُنيمدعمُالقائي .2

ُبُاملعارفُواملهاراتُالالزمةُومواكبةُالتقدمُالعلميُومتغيراتُالعصرُ.إلكسابُالطاُل

فيد .3 وقياسُاملهاراتُالعلياُُُويمُالطالبُوفقُجداولُاملواصفاتُواملعاييرُالدولية،قتلأصحابُالقرارُفيُوضعُمعاييرُوضوابطُللوسائلُاملتنوعةُُُُي 

ُلديهم.ُ

 ُ:ةاسدر حدود ال . 5.1

الُُالحدود املوضوعية:  • النظريُلدراسةُُُُةالحاليُُدراسةاقتصرُموضوعُ تناولُاإلطارُ منُحيثُمفهومهاُوأهدافهاُومراحلهاُوأبعادهاTIMSSُُُعلىُ

والعواملُُُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُضوءُالقوُىTIMSSُُومقارنةُتطبيقُاالختباراتُالدوليةُُُُ،ُاهوأدواتهاُومستوياتُاألداءُفيهاُوأهميت

والسكاني والجغرافيةُ السياسيةُ واالقتصادية،املؤثرةُ والثقافيةُ ُُُُةُ في تطبيقهاُ املقارنةوواقعُ التعليم،ُُدولتيُ أهدافُ الرياضياتُُُمنُحيثُ ومنهجُ

االبت املرحلتينُ فيُ واملتوسطة،ئُادوالعلومُ والعلوم،ُُيةُ الرياضياتُ معلمُ ومؤهالتُ تعليمهاُ فيُ ُاُُواملبادراتُ التطويرُ لهُ،ومتطلباتُ املستمرُ ُملنهيُ

التكنولوجيا، الطالب،ُُواستخدامُ ُُُُوتقييمُ دراسة لدىTIMSSُُُُوتأثيرُ والعلومُ الرياضياتُ تعليمُ املقارنةعلىُ خبراتُُُُ،دولتيُ منُ دولتيُُواإلفادةُ

ُةُالسعودية.يبُرباململكةُالعُاملقارنة

املكانية: • التُُالحدود  لالستُُدراسةتخذُ للمقارنةُ وكورياُكدولُ الدوليةُُمنُدولتيُسنغافورةُ االختباراتُ فيُ تطبيقهاُ منهماُُُُُ،TIMSSفادةُمنُ فيُكلُ

 باعتبارهماُدولتينُرائدتينُفيُالتعليمُ.

ُُ.م2020ـ/ه1441الفصلُالدراس يُاألولُللعامُالجامعيُالحدود الزمانية:  •

ُُ:دراسةلا مصطلحات . 6.1

 : TIMSSالدراسة الدولية   •

وتعنيُاالتجاهاتُالعامليةُفيُالتحصيلُُُ،ُ«Trends of the International Mathematics and Science Studiesوهوُاختصارُلـُ»TIMSSُُدراسةُ

ُمُتطبيقهاُفيُاململكةُالعربيةُالسعوديةُ،يُوقوهوُأحدُاالختباراتُوالدراساتُالدوليةُالتيُيتولىُاملركزُالوطنيُللقياسُوالتُُالدراس يُللرياضياتُوالعلوم،

بهدفُقياسُاالتجاهاتُفيُتحصيلُالطلبةُملادتيُالرياضياتُوالعلومُوتستهدفُُُدولةُ،70ُُتلكُاالختباراتُفيُُُُبالتعاونُمعُاملنظماتُالدوليةُاملشرفةُعلى

الثامن، والصفُ الرابعُ فيُُالصفُ التربويةُ النظمُ بينُ والتباينُ االختالفُ أوجهُ الدول،ُلتُُلدراسةُ ُُُكُ
 
والتعل التعليمُ تحسينُعمليةُ أجلُ ُُوذلكُمنُ في مُ

ُ.(2020)هيئةُتقويمُالتعليمُوالتدريب،ُُومقرهاُهولندُاُ(ُ،IEAدوليةُلتقييمُالتحصيلُالتربويُ)دراسةُاملنظمةُالوتشرفُعلىُهذهُالُالعالم،
ُُوتتبنُ  الدولية الدراسةُ تعريفُمصطلحُ الباحثةُ عُُ،TIMSSىُ اُمتفقُ تعريف  باململكةُُهيلكونهُ والتدريبُ التعليمُ تقويمُ ويوُضمنُهيئةُ الهدفُُ،ُ حُ

ُاإلجرائيُمنُهذهُالدراسةُ.

 ُُُ:اوخطواته دراسةمنهج ال . 7.1
التعليمية،ُُةالحاليُُدراسةالُُتاعتمد السياساتُوالنظمُ املنهجياتُإلصالحُوتطويرُ أنسبُ باعتبارهُ املقارنُ املنهجُ وذلكُباستخدامُأسلوبُُُُعلىُ

بيردايُُ األربعُُُيذGeorge Beredayُُجورجُ أنسبُُ،واملقارنة(ُُ،واملوازنُةُُ،والتفسيرُُ،وصف)الُُوهيُُ،الخطواتُ الدراسةُُُ؛وأيسرُُفهوُ تطبيقُ لدراسةُ

ُ(:Holdrege et al, 2018ُُ)ُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُضوءُالقوىُوالعواملُاملؤثرةُفيهاُعلىُالنحوُالتاليTIMSSُالدوليةُ

نهجُالرياضياتُوالعلومُمنُحيثُأهدافُالتعليمُومُُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبية،TIMSSُُالدوليةُُُُةسوصفُواقعُتطبيقُالدرُاالوصف:   •

واملتوسطة،ف االبتدائيةُ املرحلتينُ والعلوم،ُُُُيُ الرياضياتُ تعليمُ فيُ املعلُمُوواملبادراتُ املستمر،متطلُوُُمؤهالتُ املنهيُ تطويرهُ واستخدامُُُُباتُ

ُُ.TIMSSثيرُالدراسةُالدوليةُأتُوُوتقييمُالطالب،ُالتكنولوجيا،

الدوليالتفسير:  ُُالتحليل أو • الدراسةُ الجنوبية،TIMSSُُةُُتفسيرُتطبيقُ املؤثُُفيُكلُمنُسنغافورةُوكورياُ القوىُوالعواملُ السياسيةُفيُضوءُ رةُ

ُوالجغرافيةُوالسكانيةُوالثقافيةُواالقتصاديةُ.

واملناظرة:   • املوازنة  أو  التشابهاملقابلة  أوجهُ الجنوبية،ُُتحديدُ وكورياُ سنغافورةُ منُ كلُ بينُ السياسيةُُُُواالختالفُ والعواملُ القوىُ حيثُ منُ

ُُ.بينُالدولتينTIMSSُُوواقعُتطبيقُالدراسةُالدوليةُُالثقافيةُواالقتصادية،ُوُلجغرافيةُوالسكانيةوُا

تطبيقُدارسةُاالتجاهاتُالدوليةُللعلومُوالرياضياتُُُُياملقارنةُ)سنغافورةُوكورياُالجنوبية(ُفُُتي:ُاستخالصُأوجهُاإلفادةُمنُخبراتُدولاملقارنة •

(TIMSSُباململكةُالعربيةُالسعودي).ُة
بيُ  التيُ واملراجعُ للمصادرُ ُُوبالرجوعُ الدولية الدراسةُ مفهومُ وأهميتهاُ،TIMSSُُنتُ فيهاُ األداءُ ومستوياتُ وأدواتهاُ وأبعادهاُ ومراحلهاُ ُُوأهدافهاُ

عنُُلإُل الذيُُجابةُ األولُ على:ُُالسؤالُ )"ينصُ والرياضيات  للعلوم  الدولية  االتجاهات  لدارسة  النظرية  األطر  اTIMSSما  األدبيات  في  لتربوية ( 

 . "؟ةاملعاصر 
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 اإلطار النظري:  .2

 TIMSSأهداف دراسة االتجاهات الدولية للرياضيات والعلوم :   . 1.2
ُُ والعلوم للرياضياتُ الدوليةُ االتجاهاتُ دراسةُ منُ األساس يُ تحصTIMSSُُالهدفُ أداءُ مستوىُ ومقارنةُ معرفةُ املشار كةُُُُلييمثلُ الدولُ طالبُ

ُ.(هـ1431ُالحميدي،)ُرُمستوىُالتعليمُواالرتقاءُبهُإلىُمستوىُالجودةُالعامليةبمستوىُأداءُطالبُدولُالعالمُبغرضُتطوي

ُ(:ُهـ1432)الفهيدي،ُوُُ(2012وتتمثلُفيُ)الغريب،ُُ(ُإلىُتحقيقُعدةُأهدافُرئيسية،TIMSSويهدفُمشروعُ)

ُحةُمنُقبلُالدولُاملشاركة.اتالتعرفُعلىُفرصُالتعليمُامل •

ُلألغراضُالعلميةُ.ُالتعرفُعلىُمدىُاستخدامُالتكنولوجيا •

ُوصفُومراقبةُاإلنجازُفيُموادُالعلومُوالرياضياتُللصفينُالرابعُوالثامنُاألساس ي. •

ُمساعدةُدولُالعالمُعلىُتحسينُجودةُتعليمُالعلومُوالرياضياتُباعتبارهماُمفتاحُالتقدمُالعلميُأليُدولةُ. •

ُةُودراسةُفاعليتهماُوطرقُتدريسهماُوالتطبيقُالعمليُلهما.يمُمعلوماتُمفصلةُعنُمناهجُالعلومُوالرياضياتُفيُكلُدولةُمشاركدقت •

للتغيُ  • وديناميكيةُ واضحةُ صورةُ العلومُإعطاءُ تعليمُ فيُ الجديدةُ والتطوراتُ املشاركةُ للدولُ التربويةُ واملمارساتُ السياساتُ تطبيقُ فيُ راتُ

ُالعالمُ.ُُلوالرياضياتُحُو

بياناتُمرجعيةُتساعدُفيُإجراءُتحليالتُمتقدمةُتم • التربويةُبمؤشراتُتسهمُفيُتحستوفيرُ السياساتُ ينُنوعيةُتعليمُوتعلمُُكنُتزويدُصانعيُ

ُالعلومُوالرياضياتُ.

 TIMSSمراحل دراسة االتجاهات الدولية للرياضيات والعلوم:   . 2.2

ُ(:ُُ,Mullis, 2019ُ&ُُMartinةُ)مرتُهذهُالدراسةُباملراحلُالتالي

وتعتبرُهيُُُ،لكنهاُكانتُتحتويُعلىُالرياضياتُفقطُم،1964بدأتُهذهُالدراسةُعامُُم: 1964اضيات  الدراسة العاملية األولى للريُاملرحلة األولى: •

ُ.ُُ(ُدولة12وقدُشاركتُبهاُأكثرُمنُ)ُ،الدراسةُالعامليةُاألولىُللرياضيات

الثانية   • العاملية  الدراسة  الثانية:  )ُُم: 1980رياضياتل لاملرحلة  عامُ فيُ الدراسةُ هذهُ شوقُُُ،م(1981-م1980أجريتُ )دُ منُ أكثرُ فيهاُ (20ُُاركُ

ُاحتوتُعلىُمادةُالرياضياتُفقط.ُاوهيُأيضُ ُ،دولة

املشرُوُُم:1990  املرحلة الثالثة: الدراسة العاملية الثالثة للرياضيات والعلوم • العلومُفيُخطةُهذاُ الدراسةُعندماُتمُوضعُمادةُ ُ،عبدأتُهذهُ

اُضمنُمنهجُأوُخطةُُمعُ مُشاملُيهدفُإلىُوضعُالعلومُوالرياضياتُُجتماعُعا(ُبعقدُُاIEAمُقامتُمنظمةُ)1990م؛ُوفيُعام1983ُُوذلكُفيُعامُُ

أربعُسنوات، الدراسةُفيُنظامُأساس يُيبنىُكلُ القرارُبمثابةُأولُخطوةُحقيقيةُتهتمُبتشخيصُاتجاهاتُوميولُالتالميذُنحوُُُهذهُ ويعتبرُهذاُ

ُُُُ،العلومُوالرياضياتُوقياسهاُبمقياسُعامليُدوليُُيمادت األكبوالذيُيعتبر املقارنة،املقياسُ الدوليةُ للدراساتُ الرابطةُُُرُ الدراسةُ وأشرفتُعلىُ

 (.IEAالدوليةُلتقييمُالتحصيلُالتربويُ)

ُُُم: 1999 املرحلة الرابعة: الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم •
 
م1999ُُيةُالثالثةُللرياضياتُوالعلومُفيُعامُُلُوعيدُتطبيقُالدراسةُالدأ

ملاُأحدثته لُُنتيجةُ الثالثةُ إلىُخططُفي1995ُلرياضياتُوالعلومُعامُ)الدراسةُ املشاركة؛ُترجمتُفيُبعضهاُ البلدانُ أثرُكبيرُفيُكثيرُمنُ م(ُمنُ

ُا ولمُُُُ،إعادةُتطبيقهاُعلىُالصفُالثامنُفقطُُتتمُُوبالفعلُُ،اإلصالحُوالتطويرُالتربوي؛ُحيثُاهتمتُبعضُالدولُبإعادةُتطبيقُالدراسةُمجدد 

 ابعُ.تتمُعلىُالصفُالُر

في • لالتجاهات  الدولية  الدراسة  مشروع  الخامسة:  والرياضيات    املرحلة  مشروُعم:  2003العلوم  TIMSSُُالــ)ُُهدفُ عام فيُ تقييم2003ُُ(ُ إلىُ مُ

حسبُنظامُتقسيمُاملراحلُالتعليميةُوتوزيعُُفيُالصفُالثامن(،)سنة13ُُُوالطالبُفيُعمرُُ،سنواتُ)فيُالصفُالرابع(9ُتحصيلُالطالبُفيُعمرُ

شاركة،ُُوذلكُفيُمادتيُالعلومُوالرياضيات،ُُ،البُبهاُحسبُأعمارهمُفيُكلُدولةُمشاركةالط
 
ليصلُإلىُعشرُُُُوقدُتضاعفُعددُالدولُالعربيةُامل

العالمُُُُدول، ختلفُقاراتُ شاركةُمنُم 
 
امل الدولُ إجماليُ ُُُدولة،ُكماُأن46ُُوكانُ شاركة،ُُاخمس 

 
امل العربيةُ الدولُ وهيُمصرُولبنانُوفلسطينُُُُمنُ

واليمن،وسُو اإلنمائيُُُُرياُ تحدةُ
 
امل األممُ برنامجُ تمويلهاُمنُ تُ تلق  قدُ موُ ُُُ،UNDPكانتُ دول،بينماُ ثالثُ واملغرب،ُُلتُ واألردنُ تونسُ نحُمنُُُُهيُ بم 

الدولي، والبحرين،ُُالبنكُ السعوديةُ العربيةُ اململكةُ لُمنُ
 
ك منهما،تبُُوشاركتُ املرتبةُُُُمويلُخاصُ فيُ لبنانُ شاركُعربي32ُُوجاءتُ م  فيُُُُكأفضلُ

 نقطة.433ُبمجموعُنقاطُُالرياضيات،

في • لالتجاهات  الدولية  الدراسة  السادسة: مشروع  والرياضيات    املرحلة  الدولُُُُ(TIMSS 2007)الـُُإنُمشروُعُُم:2007العلوم  فيهُعددُ ارتفعُ

ُنقطةُ.449ُوعُنقاطُجمبم28ُكانتُلبنانُالتيُجاءتُفيُاملركزُُُمركزُعربيُفيُهذهُالدورة،ُوأفضلُدولة،15ُالعربيةُاملشاركةُإلىُ

جَملُكانُُدولةُمنُقاراتُالعالم،60ُوقدُشاركتُفيهُم:2011ُالعلومُوالرياضياتُُُمشروعُالدراسةُالدوليةُلالتجاهاتُفياملرحلة السابعة:  •
 
وفيُامل

 سابقة.لُاالتمثيلُالعربيُونتائجهُأفضلُمنُالدوراتُ
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في • لالتجاهات  الدولية  الدراسة  الثامنة: مشروع  ُُُُ:2015والرياضيات    لومالع  املرحلة  دورة ُُُُم،2015فيُ فيها العالم،64ُُُشاركتُ دولُ دولةُمنُ

شاركةُ. ُوكانتُدولةُاإلماراتُالعربيةُاملتحدةُأفضلُدولةُعربيةُم 

في • لـ:  2019والرياضيات    العلوم  املرحلة التاسعة: مشروع الدراسة الدولية لالتجاهات  االنتقاليةُ املرحلةُ ىُُاشتملُعلُُ،TIMSS 2019ُُفيُهذهُ

اللُالنموذجُالرقميُُُالتقييمات،إجراءُ طرُالعملُفيُالرياضياتُوالعلوم.ُُ،eTIMSSمنُخ 
 
عز زُأل

 وهوُمقياسُم 

 :  TIMSS   أبعاد الدراسة الدولية لالتجاهات في العلوم والرياضيات . 3.2

ُُ(2016)الشمرانيُوآخرون،ُُ:هماُيُالعلومُوالرياضيات،تدشتملُعلىُبعدينُلكلُمنُمات

للعلوم،ُُى:بعد املحتو  • الرئيسيةُ املحتوىُ املستهدفة،ُُويشتملُعلىُمجاالتُ الصفوفُ االختبارُفيُ يتناولهاُ التيُ للرياضياتُ الصفانُُُوكذلكُ وهماُ

اُألوزانُنسبيةُمحُالرابعُوالثامن، ُةُ.ددويتمُتمثيلُهذهُاملجاالتُفيُاالختباراتُوفق 

املتوقعُممارستهاُمُُبعد التفكير: • التفكيرُ الطالب،ويشتملُعلىُمستوياتُ املحددينُ،ُُنُقبلُ الصفينُ العلومُوالرياضياتُفيُ ُُعندُدراسةُمحتوىُ

اُألوزانُنسبيةُمحددة. ُويتمُتمثيلُهذهُاملستوياتُفيُاالختباراتُوفق 

البعدين، النسبيُفيُكالُ الوزنُ بناءُاألسئلةُلتحققُ تبنُُويتمُ التفكير،ُُىحيثُ املحتوىُوفقُمستوياتُبعدُ السؤالُُُُاألسئلةُفيُبعدُ أنُ الواحدُأيُ

عدُاملحتوى،يصنفُض عدُالتفكير،ُهنفسالوقتُوفيُُمنُأحدُمجاالتُب  ُوفيُماُيليُتوضيحُلذلكُحسبُالجداولُالتالية:ُضمنُأحدُمستوياتُب 

: الرياضيات:
ا

 أوال

 في الرياضيات  TIMSSمجاالت املحتوى التي يتناولها اختبار دراسة  :(1)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TIMSSثناء دراسة الرياضيات التي حددتها دراسة  توقعة من الطالب في أمستويات التفكير امل :(2) جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا: العلوم:   ثانيا

 في العلوم  TIMSSمجاالت املحتوى التي يتناولها اختبار دراسة  :(3)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ليأماني العقا                                                                                            ...                          في كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية TIMSS ات الدوليةدراسة مقارنة لالختبار  

 733-710ص: ، 2021 -3، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 716 

 

   TIMSSاسة  مستويات التفكير املتوقعة من الطالب في أثناء دراسة الرياضيات التي حددتها در  :(4جدول )

 

 

 

 

 

 :  TIMSS  ات الدولية للعلوم والرياضياتهااالتج أدوات دراسة . 4.2

والرياضياتُُ للعلومُ الدوليةُ االتجاهاتُ دراسةُ لجمعTIMSSُُُتعتمدُ التربيةُ خبراءُ قبلُمجموعةُمنُ تطويرهاُمنُ تمُ األدواتُ علىُمجموعةُمنُ

ُ(2016ُالشمرانيُوآخرون،)ُ:وهيُكالتاليُالبياناتُالضروريةُلتحقيقُأهدافُالدراسة،

 إلى:  مسوتنق ،االستبانات .1

في • مشاركُ طالبُ كلُ يقومُ الطالب:ُ املنزلية،TIMSSُُُُاستبانةُ بالبيئةُ تتعلقُ جوانبُ عدةُ تشملُ استبانةُ للتعلمُ،ُوُُبتعبئةُ املدرس يُ ُاملناخُ

ُواالتجاهاتُنحوُالعلومُوالرياضيات.

طريقةُُُُالرضاُالوظيفي،ُُهالتُالعلمية،ُؤيةُواملاستبانةُتتضمنُالخلفيةُاألكاديمُُئةبتعبTIMSSُُُُنُفيُونُاملشاركُواستبانةُاملعلم:ُيقومُاملعلم •

ُاستخدامُالحاسوب.ُالتعليم،

في • يطلبُمنُكلُمديرُمدرسةُمشاركةُ املدرسة:ُ املدرسة،TIMSSُُُُاستبانةُ تنظيمُ تتضمنُ استبانةُ املدرسةُ،ُوُُوأهدافها،ُُتعبئةُ ُُأدوارُمديرُ

ُمصادرُالدعمُ.

يتُو • املنهاج:ُ الوطنيُفيُُاستبانةُ املنسقُ ُالىُ ُاكلُدولةُمنُ بتعبئةُاالستبانةمللدولُ املنهجُ،ُُ،شاركةُ بنيةُ املنهج،ُُوتشملُ تنظيمُُوُُتسلسلُمحتوىُ

ُمراقبةُوتقييمُاملنهجُاملطبقُوالوسائلُالتعليميةُ.ُوُاملنهج،

 كتيبات االختبار:  .2

والرياضيات، العلومُ فيُ أسئلةُ االختبارُعلىُ كتيباتُ االختُُتحتوىُ نوعُ املتعدد،بعضهاُمنُ االستُُيارُ نوعُ تستدعيُلُاجاباتُُوبعضهاُمنُ التيُ حرةُ

بحيثُيحتويُالجزءُاألولُعلىُأسئلةُُُيتألفُكلُكتيبُمنُجزأينُ،ُُُا(ُنموذج 14ُ-7ويتمُتوزيعُكتيباتُاالختبارُالتيُيبلغُعددهاُ)ُُإجابةُقصيرةُأوُمطولةُ،

جازُكلُكتيبُجلستينُمدةُكلُنُإتطلبُُيُوُُواحدُفقط،فرادُالعينةُعلىُكتيبُُحيثُيجيبُكلُطالبُمنُُأُُالرياضياتُوالجزءُالثانيُعلىُأسئلةُالعلوم،

ُدقيقة.15ُُدقيقةُللصفُالرابعُيفصلُبينُكلُجلستينُراحةُملدة36ُُوُ،دقيقةُللصفُالثامن45ُواحدةُمنهاُ

 : TIMSS مستويات األداء في دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم. 5.2

ُ األداءحد  االتجاهُُدتُمستوياتُ الرياضفيُدراسةُ الدوليةُفيُ بناءTIMSSُُُُُُلومعلياتُوُااتُ الطالبُ أداءُ أربعةُمستوياتُلألداءُيمكنُتصنيفُ إلىُ

ُُعليها،
 
مك ُُ(Ina et al., 2011)ُ:وهذهُاملستوياتُهيُنُكلُبلدُمشاركُمنُالتركيزُعلىُرفعُنسبةُالطالبُإلىُاملستوياتُالعلياُمنُاألداء،بحيثُي 

ُق.نقطةُفماُفُو625ُصيلُعندُملتقدمُفيُالتحمستوىُاألداءُُا •

ُ.ُنقطةُوأعلى550ُاألداءُالعاليُفيُالتحصيلُعندُُُىُومست •

ُ.ُنقطةُوأعلى475ُمستوىُاألداءُاملتوسطُفيُالتحصيلُعندُ •

ُ.ُنقطةُوأعلى400ُمستوىُاألداءُاملنخفضُفيُالتحصيلُعندُ •

 : TIMSS   أهمية دراسة االتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم . 6.2

ُيمكنُتوضيحهاُكالتالي:ُةُدراسةُاالتجاهاتُالدوليةُفيُالرياضياتُوالعلوميمأنُأهُ(2011ُ)سعيد،(ُو2014ُيوضحُ)الدهمان،

ُ.ُالحصولُعلىُبياناتُشاملةُحولُاملفاهيمُواملواقفُالتيُتعلمهاُالطالبُفيُمادتيُالرياضياتُوالعلومُللصفينُالرابعُوالثامن •

ُ.الوقتُنفسهمعُالدولُاألخرىُفيُُقارنةاضياتُوالعلومُباملقدمُفيُتعليمُوتعلمُالريالقدرةُعلىُقياسُمدىُالت •

إلىُتعليمُأفضل • املؤديةُ الوسائلُ أهمُوأفضلُ إلىُ الدولُاألخرىُفيُُُُ،الوصولُ نتائجُ أيُدولةُمشاركةُمعُ نتائجُاالختباراتُلدىُ وذلكُعبرُمقارنةُ

ُ.ُسياقُالسياساتُوالنظمُالتعليميةُاملطبقة

املشاركةُبهدفُمساعدةُهذهُالدولُعلىُإجراءُاإلصالحاتُالتربويةُالالزمةُواملبنيةُُُُلسُالدُوعليةُتعليمُالرياضياتُوالعلومُفيُمداُراىُفقياسُمد •

ُعلىُالتقييمُاملوضوعيُالشمولي.

ُتطويرُتعليمُوتعلمُالرياضياتُوالعلومُفيُرحلةُماُقبلُالتعليمُالجامعيُفيُجميعُأنحاءُالعالمُ. •
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ُراراتُالسليمةُنحوُالعمليةُالتربويةُلديهم.قلتخاذُُاينُعلىُُاسؤولمصدرُمعلوماتُيساعدُاملTIMSSُتعتبرُدراسةُ •

ُ.ُُبماُيمكنُمنُتجديدُبوصلةُالتطورُفيُالنظامُالتعليميُوبالتاليُتجويدُاملخرجاتُ،يعطيُمؤشراتُمقارنةُداخلُالنظامُالتربويُالواحد •
الدُو الدراسةُ أنُ الباحثةُ ترىُ ماُسبقُ بيانTIMSSُُُُليةومنُخاللُ قاعدةُ املشاركةُ للدولُ نوعتوفرُ فيهاُُُُةياتُ تتمُ التيُ املراحلُ وشاملةُعنُكلُ

املشاركة، الدولُ بينُ املقارناتُ إجراءُ البياناتُمنُ تمكنُهذهُ بحيثُ املدرسيةُ والبيئةُ واألسريةُ الصفيةُ املتغيراتُ التربويةُمثلُ فيُُُالعمليةُ يسهمُ وبماُ

ُبماُيتوافقُمعُاملناهجُفيُالدولُاملتقدمةُ.ُجهاملناُوكذلكُإعادةُالنظرُفيُيةُالتعليمُوالتعلم،تطويرُاألنظمةُالتربويةُوتحسينُنوع

الدوليةُُ الدراسةُ األولىُ)الوصف(ُلوصفُواقعُتطبيقُ الخطوةُ )بيرداي(ُمنُخاللُ الباحثةُأسلوبُ فيُكلُمنُسنغافورةTIMSSُُُُوقدُاستخدمتُ

الجنوبية، ُاُُوكورياُ ومنهجُ التعليمُ أهدافُ حيثُ املرحلتيمنُ فيُ والعلومُ االبتدائيةلرياضياتُ والعلوم،ُُُطةُ،سُوواملتُُنُ الرياضياتُ تعليمُ فيُ واملبادراتُ

باتُتطويرهُاملنهيُاملستمر،ُوُُمؤهالتُاملعلُم
ّ
السؤالُالثانيُجابةُعنُُلإُلُُ،TIMSSوتأثيرُالدراسةُالدوليةُُُُوتقييمُالطالب،ُُواستخدامُالتكنولوجيا،ُُمتطل

اقع تطب"ينصُعلى:ُُالذيُُ من التعليم األساس ي في كل من  للصفين الرابع والثامن  (  TIMSSضيات ) تجاهات الدولية للعلوم والريايق دارسة االما و

ُُ."سنغافورة وكوريا الجنوبية؟

اقع تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات )  . 7.2  من التعليم األساس ي في سنغافورة: للصفين الرابع والثامن ( TIMSSو

 أهداف التعليم في دولة سنغافورة:  .1.7.2

حيثُتسعىُُُُالتجربةُالسنغافوريةُفيُالتعليمُمنُالتجاربُالرائدة،ُُكماُتعد ُُُسنغافورةُمنُأفضلُأنظمةُالتعليمُفيُالعالم،ُُمُفييعتبرُنظامُالتعلُي

صتُالحكومةُللتعليمُُكماُخصُ ُنتائجُجيدة،ُقيقوتُحُواستغاللُطاقاتهمُبأفضلُشكلُممكن،ُوزارةُالتعليمُإلىُمساعدةُالطالبُعلىُاكتشافُمواهبهم،

ميُز مسُ األخيرة،ُُالدولة،ُُانيةخ  السنواتُ الطالبُ،ُُوخاللُ الختياراتُ واستجابةُ مرونةُ أكثرُ التعليميُ نظامهاُ جعلُ علىُ سنغافورةُ يتمثلُُُُعملتُ حيثُ

أوسعُتتالءمُمعُكفاءاتهمُوطاقاتهم، اختياراتُ اختيارُماذُافعندماُيكونونُقادُرُُالهدفُمنُذلكُفيُمنحهمُ فإنهمُيستطيعونُُُُوكيفُيتعلمون،ُُينُعلىُ

ُُ(2018ُُبورسلي،) .وتوظيفُطاقتهمُبأفضلُشكلُممكنُغاللاست

 (: Tan, 2008)  (،2018  الشربيني،)ُ:ومن أبرز أهداف التعليم في دولة سنغافورة ما يلي

ُلىُاملدارسُاملهنية.ُالدخولُُإومساراتُُإضافةُإلىُإعادةُهيكلةُاملناهجُالدراسية،ُتجديدُبرامجُالتعليمُاملنهي، •

زُعلىُاملهنةُطوالُمراحلُالدراسةُاالبتدائيةُواإلعداديةُومتابعةُتعليمهمُالذيُيُ ُهبهمُوكفاءتهمُفيُمرحلةُمبكرة،ُاُولىُمتشجيعُالطلبةُللتعرفُُإُ •  
ّ
رك

ُنمطُالتعلمُالتقليديُ.بدأتُالوزارةُتستخدمهاُفيُالصفوفُالدراسيةُلالبتعادُعنُُومعُانتشارُالتكنولوجيا،ُوالثانوية،

ُكيُيساهمواُفيُتقدمُسنغافورةُ.ُقيمهم،ُوُُشخصيتهُمُوُقدراتهمُوكفاءاتهُمُريوتطُومساعدةُالطالبُعلىُتنميةُشغفهمُ •

ُتمكينُالشبابُمنُااللتحاقُبسوقُالعملُ.ُوُا،تكوينُالقوىُالعاملةُاملدربةُواملؤهلةُأكاديميًُّ •

ُاملجتمع.ُاهديُبوغرسُاألخالقُوالقيمُالتيُيناُألسرةُواملجتمعُوالوطنُ،دركينُملسؤولياتهمُتجاهُُاإعدادُمواطنينُصالحينُمُ  •

ُالعملُعلىُالتماسكُاالجتماعيُوالوحدةُالوطنيةُمنُخاللُالتعليمُ. •

 منهج الرياضيات في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة في سنغافورة:  .2.7.2

ُُ من املستوياتُ جميعُ فيُ سنغافورةُ فيُ الرياضياتُ منهجُ إطارُ الجامعي،يؤكدُ قبلُ ماُ التعليمُ إلىُ االبتدائيُ قدُرُُالتعليمُ تطويرُ ُاعلىُ البُطلاتُ

ُُُالرياضية،
 
املعرفةُوالتعل املفاهيمُواملهاراتُوالعملياتُوماُوراءُ التيُتدعمُخمسةُمكوناتُمترابطة:ُ املشكالتُ التركيزُعلىُحلُ باملواقف،معُ كماُتمُُُمُ

( فيُمفاهيمُ لولبيةُ بطريقةُ الرياضياتُ التوضيحيتصميمُمنهجُ الشكلُ ويعرضُ والقياس(ُ والهندسةُ والجبرُ للمفاهيم1ُل)شكُُأدناُهُُاألرقامُ اُ (ُملخص 

ُ
 
تعل يجبُ التيُ الثامن،واملهاراتُ الصفُ بنهايةُ التجاربُُُُمهاُ سياقُ فيُ تربويةُ بمناهجُ واملهاراتُ املفاهيمُ هذهُ تعلمُ علىُ طالبهمُ املعلمونُ يساعدُ حيثُ

ُُ(2019شهاب،ُ)ُ.الحياتية

ُ

 
 
 
 
 
 
 
 

 مفاهيم ومهارات منهج الرياضيات السنغافوري  :(1شكل )
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ُمنهج العلوم في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة في سنغافورة:  .3.7.2

املعرفةُوالفهمُوالتطبيق؛ُُطُإكدُُُؤي املفاهيمُفيُمستوىُ العلومُفيُسنغافورةُعلىُثالثةُمجاالتُأساسية:ُ ؛ُواألخالقُُاتاملهاراتُوالعمليُوارُمنهجُ

شافُُكتاالسكماُيعتمدُاملعلمونُطريقةُُُُممارسةُالبحثُالعلمي،ُُويؤكُدُُ،فيُموضوعاتُ)املادةُوالطاقةُوالحياةُواألرضُوالتفاعالت(ُُواقف،والتعلمُبامل

البيئية، والظواهرُ اليوميةُ بحياتهمُ تربطهمُ التيُ الطالبُ تدريسُ )شكلُُفيُ أدناهُ التوضيحيُ الشكلُ يجب2ُُُويعرضُ التيُ واملهاراتُ للمفاهيمُ اُ ملخص  ُ)

ُ(2018ُالغامدي،)ُ.علمهاُبنهايةُالصفُالثامنت

 

 

 

 

 

 

 

 
 مفاهيم ومهارات منهج العلوم السنغافوري  :(2شكل )

 مبادرات سنغافورة في تعليم الرياضيات والعلوم: . 4.7.2

سُالثانويةُالذينُُالبُاملداُرقدُيلتحقُطُُعلىُسبيلُاملثال،ُُاُإلشراكُالطالبُذويُاالهتماماتُاملتنوعةُوتلبيةُاحتياجاتهم،هقبيهناكُبرامجُتمُتط

والعلوم، الرياضياتُ فيُ املتخصصةُ باملدارسُ بالكفاءةُ برامجُُيتمتعونُ وضعُ تمُ املنخفض،ُُكماُ التحصيلُ ذويُ املتعلمينُ مجموعةُُُملساعدةُ وهناكُ

البُر منُ )ُُجامواسعةُ والرياضياتُ والهندسةُ والتكنولوجياُ العلومُ فيُ الرسميُُُ،(STEMاإلثرائيةُ املناهجُ تكملُ العلميةُُُة،والتيُ املعارضُ عقدُ ويتمُ

كماُتعملُوزارةُالتعليمُبالشراكةُمعُوكالةُُحيثُيطبقُالطالبُمفاهيمُالرياضياتُوالعلومُفيُاألماكنُالخارجيةُواملعسكراتُوورشُالعمل،ُ،واملسابقات

محددة،ُوللعُا ومواهبُ اهتماماتُ لهمُ الذينُ للطالبُ برامجُ لتصميمُ العلومُ ومركزُ والتكنولوجياُ املهتمينُُوزاُرُُوتوفرُُمُ للطالبُ اُ فرص  التعليمُ ةُ

ُ.(2018الشربيني،ُ)ُ.بالرياضياتُوالعلومُالعميقينُبالعملُفيُمشاريعُبحثيةُمعُمرشدينُمنُمعاهدُالتعليمُالعالي

 ُافورةُمنُخاللُبرنامجُ"مدرسةُتُ غنسُُكماُقامتُوزارةُالتعليمُفي
ّ
ُُُرُ،فك

 
ُمُ أ

 
ُُُم"ُوبرنامجُ"تعليمُأقل،ةُتتعل

 
والذيُيهدفُإلىُتنميةُالتفكيرُُُُ،مُأكبر"تعل

ُإضافةُإلىُتحديثُاملناهجُالوطنيةُكُلُُمماُقللُمنُمحتوىُاملناهجُومراجعةُمستوىُتحصيلُاملتعلمين،ُُالناقدُوالتفكيرُاإلبداعيُفيُاملناهجُالدراسية،

ُُ.(Tan,2016)ُ.سنوات5ُ

 مؤهالت معلم الرياضيات والعلوم: .5.7.2

وال الرياضياتُ شترطُعلىُمعلميُ درجةي  يكونواُحاصلينُعلىُ أنُ ملدةُعام،ُُالبكالوريوس،ُُعلومُ تربويُ دبلومُ إلىُ املعلمينُُُإضافةُ طلبُمنُ ي  كماُ

إكمالُتدريبُتعليميُتربويُملدةُُ األقل،10ُُاملتدربينُ الخبرة،ُوذنُُتحتُإشرافُمعلميُُأسابيعُعلىُ ُُُيُ
 
تعل يترجمونُماُ باملمارسةُداخلُُموهُنظريًُّبحيثُ اُ

ويجبُأنُيظهرواُالحدُاألدنىُمنُالكفاءةُفيُالتدريسُداخلُالفصلُالدراس يُُُ،املعلمينُاملتدربينُمنُخاللُالتدريبُالعمليُُتقييُمويتمُُالفصلُالدراس ي،

التخرج، أجلُ ُُُمنُ مزيد  املستجدونُ املعلمونُ يتلقىُ التخرجُ ُُوعندُ )ُُالتوجيه،ُُنما الحصصُ جدولُ منُ نصابهمُ تخفيفُ ذلكُ علىُ ُُ%20ويساعدهمُ

ُ(2009عيسان،ُ)ُ.ساعاتُتدريسُأقل(

 متطلبات التطوير املنهي املستمر للمعلم:. 6.7.2

األو ُ انطالق،التدريبُ املستجدينُليسُسوىُنقطةُ للمعلمينُ لتقدُيُُليُ للتدريبُ الوطنيُ املعهدُ التعليمُبشكلُوثيقُمعُ راتُُُودمُُلذلكُتعملُوزارةُ

الخدمةُوبرامجُمتقدمة، أثناءُ للمعلمينُ املاجُسُُتدريبيةُ الرياضياتُوالعلومُُُتيرُوالدكتوراه،بماُفيُذلكُدرجاتُ كماُتوفرُدوراتُتدريبيةُتخصصيةُفيُ

ساعة100ُُُصولُعلىُحلُاُوتشترطُملساعدةُاملعلمينُعلىُمواكبةُآخرُاملستجداتُبشأنُمعرفةُاملحتوىُواالبتكاراتُالتربويةُوأساليبُالتقييمُالجديدة،

التط إلىُدوراتُ الدراس يُباإلضافةُ العامُ املنهيُفيُ الرسمية،للتطويرُ املنهيُ البحثُُُويرُ التجريبيُفيُمختبراتُ التطبيقُ املشاركةُفيُ املعلمونُبفرصةُ يتمتعُ

تفيدُطالبهم، خبراتُجديدةُ يكتسبواُ لكيُ واملجتمعُ األعمالُ نمُُوفيُقطاعيُ التعليمُعلىُ وزارةُ تشجعُ واالبتكار،قثوُُكماُ املنهيُ التميزُ إنشاءُُُافةُ فكانُ

عا فيُ للمعلمينُ سنغافورةُ ُُأكاديميةُ الهدف،2010م هذاُ تحقيقُ نحوُ مهمةُ خطوةُ عّزُ ُُمُ
 
ت داخلُألنهاُ املعلمينُ تعاونُ علىُ تركزُ التيُ التربويةُ القيادةُ زُ

ُُ(2019ُ،شهاب)ُ.كماُتهدفُإلىُتعزيزُثقافةُالتميزُفيُالتدريسُاملدارسُواملجتمعاتُاملهنية،

ُ

ُ
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 تعليم الرياضيات والعلوم في الصفوف االبتدائية واملتوسطة: . 8.7.2

والعلوم،مُُيت الرياضياتُ فيُ متخصصينُ معلمينُ قبلُ منُ الطالبُ املعلمُُُتعليمُ مباشرةُ قبلُ التدريبُ برامجُ مراجعةُ نحوُ التعليمُ وزارةُ وتتجهُ

ُُ(2019شهاب،ُ)ُ.املستجدُلتحسينهاُوتطويرهاُبصورةُمستمرُة

 يا: جو ولاستخدام التكن .  9.7.2

(ُفيُالتعليمُإرشاداتُحولُاستخدامُتكنولوجياُاملعلوماتُواالتصاالتICTُتصاالتُ)يوفرُمخططُسنغافورةُالرئيس يُلتكنولوجياُاملعلوماتُواال

منذُُُرين،شعالومساعدةُالطالبُعلىُتطويرهمُفيُمهاراتُالقرنُالحاديُُوُُفيُالتدريسُوالتعلمُويسعىُإلىُتحسينُاستخدامهاُفيُدعمُاملناهجُالدراسية،

وللسماحُللطالبُبالتركيزُعلىُحلُاملشكالتُُلتعزيزُعمليةُالتدريسُوالتعلم،ُالخامسُاالبتدائي،كماُتمُإدخالُاآلالتُالحاسبةُفيُالصفُُم،2008عامُ

ُ
 

الروتينية،ُُبدال الحساباتُ املتوسطةُ،ُُمنُ املرحلةُ الرياضيُُأماُفيُ التقنيةُ البرامجُ الطالبُمجموعةُمتنوعةُمنُ الحاسبةُُُُة،يستخدمُ بماُفيُذلكُاآلالتُ

ُا البيانيةُوبرامجُ الرسومُ البيانات،وبرامجُ الديناميكيةُوجداولُ الذهنيةُواليدوية،ُُلهندسةُ الحساباتُ التركيزُعلىُ ويظلُتطويرُهذهُُُوهذاُالُيقللُمنُ

اإلجاباتُالتيُتمُالحصولُعليهاُباستخدامُُُةيوليتوقعُمنُالطالبُتطويرُوتطبيقُحسُاألعدادُومهاراتُالتقديرُللتحققُمنُمدىُمعقُُ؛املهاراتُأولوية

وتوسيعُنطاقُتعلمهمُكماُيقومُالطالبُُوفيُالعلومُتتيحُاألدواتُالتعاونيةُعبرُاإلنترنتُللطالبُمشاركةُأفكارهمُونتائجهمُومناقشتها،ُاآلالتُالحاسبة،

الفيديو مقاطعُ باستخدامُ املجردةُ املفاهيمُ وتصورُ باستكشافُ اُ املُوُُأيض  بينهاكُرتحالرسومُ العالقاتُ وتحديدُ املتغيراتُ ملعالجةُ واملحاكاةُ د،ُرشا)ُُةُ

ُُ.م(2014

 تقييم الطالب في الرياضيات والعلوم: .10.7.2

ُماُالُيقلُعنُتقييمينُنهائيينُكلُعام،ُُتقومُاملدارسُبتقييمُالطالبُبشكلُرسميُوغيرُرسمي،
 
جريُعادة كماُيتبنىُاملعلمونُمجموعةُُُُحيثُإنهاُت 

ُا وتسمحُُُُنُاملستوياتُالعلياُمنُالتفكير،باراتُالتحريريةُعلىُأنُتتضمُ مثلُالعروضُالتقديميةُالشفويةُواالختُُيمُاملناسبة،يقلتمتنوعةُمنُأساليبُ

كماُأنهاُتسمحُللمعلمينُبتكييفُُُُالتقييماتُالتكوينيةُللمعلمينُبمراقبةُتقدمُالطالبُوتحديدُنقاطُالقوةُوالضعفُوتقديمُمالحظاتُمفيدةُوفورية،

ُا ُُُردلتطرقُ واملواد ُويسُ وقدراتهم،ُ الطالبُ احتياجاتُ ُأمعُ ُاتزويدُ الهاتفيةُولياءُ واملكاملاتُ التقاريرُ الطالبُمنُخاللُ تحصيلُ بمستوىُ بانتظامُ ألمورُ

السنةُاألخيرةُُُيفُكماُيتمُإجراءُاالمتحاناتُالوطنيةُاملتوافقةُمعُاملناهجُالدراسيةُالوطنيةُالشخصيةُواجتماعاتُاآلباءُواملعلمينُالتيُتنظمهاُاملدرسة،

ُُ(2017الرشيدي،ُ)ُ.للتحققُمنُمدىُإتقانُالطالبُللمهاراتُوتحسينُمخرجاتُالتعليُمُديُوالثانوي،فيُكلُمنُالتعليمُاالبتدائيُواإلعدُا

 : TIMSSتأثير الدراسة الدولية   .11.7.2

ُُ الدولية الدراسةُ فيُ املشاركةُ بياناتُ TIMSSُُُُتستخدمُسنغافورةُ مثل والضعفُ القوةُ نقاطُ التعلم،خاأُللتحديدُ الشائعةُوصعوباتُ ويتمُُُطاءُ

اُالبتكارُطرقُللتدريسُوالتعلمُملعالجةُصعوباتُتعلمُالطالبُالتيُحددتهاُُُُأقسامُالرياضياتُوالعلوم،ُُلرؤىُمعُرؤساُءمشاركةُُا كماُيعملُاملعلمونُمع 

ُكماُتستخدمُتلكُالبياناتُملراجعةُالسياساتُالتربويةُوالبرامجُالتعليمية.ُُُالدراسة،

ا . 8.2  من التعليم األساس ي في كوريا الجنوبية: للصفين الرابع والثامن ( TIMSSوالرياضيات ) تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم  قعو

 أهداف التعليم في دولة كوريا الجنوبية:  .1.8.2

وقدُكانتُهناكُصلةُُُة،نسنُُفقدُخضعُشعبهاُلسيطرةُاليابانُأكثرُمنُخمسُوثالثيُُواجهتُكورياُالجنوبيةُتحدياتُهائلةُمنُالقرنُالعشرين،

حيثُأنشئتُُُ،علىُالرغمُمنُأنُالتربيةُفيُكورياُالجنوبيةُتعودُجذورهاُإلىُتاريخُبعيدُُذهُالسيطرةُوصالتُالجوار،ينُالدولتينُفرضتهاُطبيعةُهتربويةُب

ا،ُدعبُلكنُالصياغةُالتعليميةُوالهيكلُالتنظيميُالتربويُالحديثُلمُيصلُم،372أولُمدرسةُنظاميةُفيهاُعامُ بيةُثمارُالتُرومعُذلكُفُإلىُالخمسينُعام 
لمسُوتُ   ُ(2010البحيري،ُ)ُ.رُىفيُكورياُالجنوبيةُت 

 ( 2002)خليل،  : ومن أبرز أهداف التعليم في دولة كوريا الجنوبية ما يلي

ُتحقيقُاملساواةُفيُفرصُالتعليمُواستمراريتهُ. •

ُميةُ.والتطويرُالنوعيُللتربيةُالعلُ،ةياسيهتمُبصورةُفعالةُبإكسابُاملهاراتُوتعزيزُالقدراتُاألس •

ُاملشاركةُفيُعملياتُالتنميةُمنُخاللُبناءُاإلنسانُالواعيُاملبدعُوامللتزمُبالعملُواألخالقُ. •

ُُعُيواالهتمامُبالطالبُمنذُمرحلةُرياضُاألطفالُوبناءُأجسامهمُوتنميةُلغتهمُوذكائهمُوغرسُقيمُالتكيفُاالجتماُُتعزيزُمكانةُالتربيةُوالتعليم، •

ُفيُنفوسهمُوسلوكهم.

ُ ليميةُصحيةُتُ بناءُبيئةُتع •
ّ
ُمك

 
ُمُالذاتيُمدىُالحياةُ.نُمنُالتعلمُالتعاونيُوالتعل

اُلقدراتهم.ُُ •  ضمانُحصولُجميعُالطالبُعلىُالتعليمُدونُتمييزُوفق 

ُ

ُ
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 منهج الرياضيات في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة في كوريا الجنوبية:  .2.8.2

وتعزيزُقدرتهمُُُُبُمنُخاللهاُاكتسابُاملفاهيمُواملبادئُوالقوانينُالرياضية،كنُللطاُلمُبحيثُيمُ 2009حُلعامُُق ُنتمُتصميمُمنهجُالرياضياتُامل
وتطويرُقدرتهمُعلىُحلُاملشكالتُالرياضيةُباستخدامُالتفكيرُالرياض يُوالتفكيرُُُا،علىُمراقبةُوتفسيرُوتمثيلُمجموعةُمنُالظواهرُالطبيعيةُرياضيًُّ

الالُزلُامُُوإكسابهُُاملنطقي، األساسيةُ الُعكفاءاتُ سوقُ فيُ لنجاحهمُ يؤكدُُمل،مةُ حلُُُكماُ مهاراتُ علىُ الضوءُ ويسلطُ الرياضيةُ العملياتُ معاييرُ

واالستدالل، الرياض يُ والتواصلُ الرياض يُ والتفكيرُ الرياضيةُ الرياضياتُُاملشكالتُ تجاهُ اإليجابيُ والسلوكُ بالثقةُ لديهمُ الشعورُ البحيري،ُ)ُُ.وتنميةُ

2010)ُُ

 توسطة في كوريا الجنوبية:  االبتدائية وامل وم في املرحلتينل عالمنهج  .3.8.2

املنق ُ العلومُ إبداعيةُوعلميةُفيُُُُم،2009حُلعامُُتمُتصميمُمنهجُ املشكالتُبطريقةُ لهمُبحلُ التيُتسمحُ العلميُ البحثُ الطالبُفيُ بحيثُيطّورُ

اليومية، األساسيةُمنُُُُالحياةُ العلومُ مفاهيمُ فهمُ الطالبُعلىُ يساعدُ االستكُُلخالكماُ الاألنشطةُ وتفسيرُ الطبيعية،شافيةُ أهميةُُُظواهرُ ويؤكدُ

عبدُ)ُُ.ويتضمنُموضوعاتُ)املادةُوالطاقةُوالحياةُواألرض(ُُ،األنشطةُالجماعيةُوالفرديةُفيُاملواقفُالعلميةُوإكسابُالطالبُمهاراتُالتفكيرُالناقد

ُُ(2009العاطي،ُ

 م:و ل لعمبادرات كوريا الجنوبية في تعليم الرياضيات وا .4.8.2
الكوريُ ُوُُقتطبُ  التعليمُ العلومُوالرياضياتزارةُ ملنهجيُ الجيدة"ُُ،ةُمناهجُمصاحبةُ الحكيمة"وُُ،وهي:ُ"الحياةُ السعيدة"وُُ،"الحياةُ تهدفُُُُ،"الحياةُ

ُُ(NCEE,2019)ُ.إلىُربطُمهاراتُالعلومُوالرياضياتُبالحياةُالواقعيةُوتنميةُمهاراتُحلُاملشكالتُمنُخاللهاُوالتعلمُمنُخاللُاللعب
وتحفيزُاملعلمُللبحثُالعلميُمنُخاللُتشكيلُ"مجموعةُأبحاثُاملعلمين"ُودعمُالتدريسُوالتعليمُاإلبداعيُُُ،قتُبرنامجُ"الباحثُاملعلم"وقدُطبُ 

ُُ؛واتنس5ُُهاُكلُُثيحداملناهجُالوطنيةُيتمُتأنُُُُكماُُوتشجيعُاملعلمينُالستخدامُاملوادُالتعليميةُالتيُطوروهاُبأنفسهمُوتفعيلهاُفيُحصصهمُالدراسية،

ُُ(Mani,2018)ُ.2015وقدُتمُاعتمادُأحدثُمراجعةُفيُعامُ

تقريرُصادر ُُُُوحددُ Yong Zhaoُُُعنُُُُم2015فيُعام
 
تعل يمكنُ أنهُ واشنطنُ ومقرهُ فيُُملعهدُميتشلُ الناجحةُ التعليمُ أنظمةُ دروسُمنُ مُستةُ

ُ:سنغافورةُوكورياُالجنوبيةُوهونغُكونغُواليابان،ُوهذهُالدروسُالستةُهي

ُُ.تُالتعليُمويدُمخرجاجت •

ُتحسينُتكافؤُالفرصُالتعليميةُ. •

ُتحويلُعلمُأصولُالتدريسُمنُالتنظيرُإلىُالتجريبُ. •

ُاالستفادةُمنُالتكنولوجيا. •

ُتطويرُاملناهجُ. •

ُتقليلُالعبءُاألكاديميُ. •

 مؤهالت معلم الرياضيات والعلوم: .5.8.2

البكالوريُو درجةُ الحصولُعلىُ والعلومُ الرياضياتُ شترطُعلىُمعلميُ ُإوبعُُسُ،ي  تقّد ُدُ الذيُ املعلمُ إعدادُ برامجُ العُ كمالُ الدراساتُ كليةُ ُلياُ،مهُ

التوظيفُ، اختبارُ اجتيازُ املعلمينُ علىُ التربوية،ُُيجبُ القدرةُ حولُ كتابيُ اختبارُ علىُ األولىُ املرحلةُ تشتملُ بحيثُ مرحلتين:ُ علىُ إجراؤهُ يتمُ ُُوالذيُ

التخصصية، الثانيةُمقابلةُمتعمقُُوالقدرةُ املرحلةُ ُُُطيطوتُخُُة،وتتضمنُ املرش  والتعلم،يقدمهُ التدريسُ لعمليةُ الفصل،ُُحُ فيُ تدريسهُ وتقررُُُُوتقييمُ

العاصمة، فيُ التعليمُ املعلم،سؤولاملُُمكاتبُ توظيفُ اختبارُ منُ الثانيةُ املرحلةُ تنفيذُ عنُ إضافية،ُُةُ تقييماتُ إجراءُ سيتمُ كانُ إذاُ اختبارُُُماُ مثلُ

ُمُ(2002،ُليلخ)ُ.املهاراتُالعلميةُأوُمقابلةُباللغةُاإلنجليزية

 متطلبات التطوير املنهي املستمر للمعلم:  .6.8.2

املهنية، التدريسُ خبرةُ تحسينُ أجلُ التعليمُُُُمنُ مكاتبُ خاللُ منُ التدريبيةُ البرامجُ منُ متنوعةُ مجموعةُ الكوريةُ التعليميةُ الهيئةُ تقدمُ

لديهمُثالثُسنواتُأوُأكثرُمنُالخدمةُاملشاركةُفيُبرنامجُُُنذيلكماُيجبُعلىُاملعلمينُذويُالخبرةُُاُُلتحسينُقدرةُاملعلمينُعلىُالتدريس،ُُوالجامعات،

ُُ ملدة املنهيُ الوظيفيُ األولى،180ُُالتطويرُ الدرجةُ منُ املدرسةُ فيُ معلمُ شهادةُ علىُ للحصولُ للتأهلُ الصيفيةُ إجازاتهمُ خاللُ اجتيازُُُساعةُ تتضمنُ

( األساسيةُ ُ%10املهاراتُ ُ%20إلىُ التدريب(،ُ برامجُ ُمنُ العامُ التدريسُ ُوطرقُ ُ%10)ةُ ُ(،%20إلىُ ُ( للمادةُ العلميُ ُ%60والتمكنُ ُُ(%80إلىُ

(Kovaleva,2010)ُُ

ُ

ُ

ُ
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 تعليم الرياضيات والعلوم في الصفوف االبتدائية واملتوسطة:  .7.8.2

ُُ الحصة االبتدائية،40ُُزمنُ املدرسةُ املتوسطة،45ُُوُُدقيقةُفيُ املدرسةُ الثانوية،50ُُوُُدقيقةُفيُ املدرسةُ الطالبُمُُدقيقةُفيُ نُقبلُُويتمُتعليمُ

والعلومُُنميمعل الرياضياتُ فيُ الفصل"ُُ،متخصصينُ "معلميُ قبلُ منُ االبتدائيةُ املرحلةُ طالبُ تدريسُ يتمُ فيتمُُُُ،كماُ املتوسطةُ املرحلةُ طالبُ أماُ

ُُ(Noh,2012)ُ.املادة"ُيقبلُ"معلمتدريسهمُمنُ

 استخدام التكنولوجيا:  .8.8.2

لذلكُيوص ىُباستخدامُاآلالتُالحاسبةُوأجهزةُالكمبيوترُُُُتصاالت،وااللوجياُاملعلوماتُُيتعاملُاملنهجُالوطنيُالكوريُمعُالتعليمُاملدعومُبتكنُو

الحسابيةُاملعقدُة الطالبُليسُفقطُعلىُإجراءُالعملياتُ اُلفهمُاملفاهيمُواملبادئُوالقوانينُالرياضية،ُُ،والبرامجُالتعليميةُملساعدةُ أماُفيُُُُولكنُأيض 

املناسبُُ االستخدامُ حددُ في  العلومُ اإُلمنهجُ اتصالُ الحاسوبيةُنتُرلشبكاتُ املختبراتُ واستخدامُ العمليةُ األنشطةُ لحلُ املتعددةُ والوسائطُ نتُ

اإلنترنتُلجميعُالطالبُواملعلمينُُاالفتراضيةُومواردُالوسائطُاملتعددة، اُللتعلمُعبرُ الكوريةُنظام  وقدُتمُتطويرُالكتبُاملدرسيةُُُ،كماُتوفرُالحكومةُ

والرياضيات، للعلومُ ذلك،ُُالرقميةُ علىُ الريفية،لنُابُُعالوةُ واملدارسُ الفقيرةُ لألسرُ شخصيةُُُسبةُ كمبيوترُ أجهزةُ توفيرُ الكوريةُ الحكومةُ حاولتُ

ُُ(Guo,2015)ُ.بماُفيُذلكُزيادةُالدعمُاملاديُواملاليُوخدماتُاالتصالُباإلنترنتُوالبنيةُالتحتيةُللمعلومات،

 تقييم الطالب في الرياضيات والعلوم: .9.8.2

يتمُإجراءُاختبارُقياسُاتجاهاتُالقدرةُالعلميةُفيُالتقييمُالوطنيُللتحصيلُالتعليميُالكوريُُُُالوطنية،يةُُاملناهجُالدراسقبةُجودةُُلضمانُمرُا

(NAEAًُُّسنوي)،ُُُ؛يةملراقبةُجودةُالتعليمُومدىُمالءمةُاملناهجُالدراسيةُالوطنُُالهدفُمنهُهوُتقييمُالتقدمُالتعليميُواإلنجازُعلىُالصعيدُالوطني،ُُا

األسا البياناتُ التعليميُُسيةوجمعُ التحصيلُ تؤثرُعلىُ األمور،ُُ؛التيُ وأولياءُ واملعلمينُ للطالبُ التحصيلُ نتائجُُُولتوفيرُمعلوماتُعنُ تؤثرُ الُ أنهاُ كماُ

ُعلىُالنتائجُالخاصةُبهم،ُُ،علىُدرجاتهمُاملدرسيةNAEAُُالطالبُفيُُ ُ ُوكماُتُ ُُوإنماُتقدمُاملدارسُالدعمُاملناسبُللطالبُبناء 
ّ
وريةُالكرُللوزارةُالتعليميةُُف

وقدُأدىُذلكُإلىُانخفاضُكبيرُفيُعددُالطالبُدونُاملستوىُاألساس يُمنذُُُفيُتخصيصُدعمُإضافيُللمدارسُذاتُاألداءُاملتدني،ُُبياناتُتستفيدُمنها

ومنُُُتنوعة،املُُمُأدواتُوأساليبُالتقييُمكماُيتمُتقييمُمستوياتُتحصيلُالطالبُفيُاملدارسُباستخدُاُُم،2008ألولُمرةُفيُعامNAEAُُُُأنُتمُتطبيقُُ
مُ 
َ
ُُُث قّد 

للطالب،ت  مكتوبةُ مستنداتُ شكلُ علىُ دراس يُ فصلُ كلُ نهايةُ تقييمُ سجالتُ املدارسُ وخصائصهمُُُمُ الطالبُ ألنشطةُ اُ تقييم  تقدمُ والتيُ

ُعلىُمقياسُمنُخمسُمستوياتُ)أ،الشخصيةُوتقد ُ بناء  األكاديميُ الُُهـ(،ُُد،ُُج،ُُب،ُُمهمُ إلىُ األولية،باإلضافةُ املعيارُيُُ،واملتوسطُُدرجةُ ُُ.واالنحرافُ

(Bouhlila,2011)ُُ

 : TIMSSتأثير الدراسة الدولية  . 10.8.2

ُُ في الجنوبيةُ كورياُ TIMSSُُُُشاركتُ عام منذُ مراتُ ُُُُم،1995ستُ نتائج تأثيرُ أنُ منُ الرغمُ التربويةTIMSSُُُُعلىُ السياساتُ علىُ اُ واضح  كانُ

التعليمية، الباحثُوُُواإلصالحاتُ بذلُ التربويونُوصافقدُ القرارُجهودُ نُ وتحليالتُُاُمنعوُ نتائجُ لالستفادةُمنُ السياسةTIMSSُُُُتواصلةُ بهدفُجودةُ

ُُ(2014رشاد،ُ)ُ.التعليميةُالكوريةُعلىُاملستوىُالوطني

)بيرداي( أسلوبُ منُ الثانيةُ الخطوةُ الباحثةُ استخدمتُ ُُُُ،كماُ الدولية الدراسةُ تطبيقُ لتفسيرُ التفسير(ُ أوُ )التحليلُ منTIMSSُُُوهيُ كلُ فيُ

ُ ُُية،نوبسنغافورةُوكورياُالج
ّ
السؤالُالثالثُالذيُجابةُعنُُلإُلُُالثقافيةُواالقتصادية،ُوُُرةُالسياسيةُوالجغرافيةُوالسكانيةفيُضوءُالقوىُوالعواملُاملؤث

 "ينصُعلى:ُ
 
ُُ."ا الجنوبية؟( في كل من سنغافورة وكوريTIMSSرت في تطبيق الدراسة الدولية ) ما القوى والعوامل املؤثرة التي أث

 ملؤ القوى والعوامل ا . 9.2
 
 ( في سنغافورة:  TIMSSرت في تطبيق الدراسة الدولية ) ثرة التي أث

 العامل السياس ي:  .1.9.2

البريطاني الثانية،وتحوُ ُُُ،خضعتُسنغافورةُلالستعمارُ العامليةُ الحربُ أثناءُ البريطانيُ إلىُقاعدةُمهمةُلألسطولُ ُُ،ثمُحصلتُعلىُاستقاللهاُُلتُ

فيُعامُُتحدوُا ماليزياُ ُرُُم،1959تُمعُ
 
وط ماليزيا،دتُُوانفصلتُ اتحادُ املاليزي،ُُمنُ االتحادُ طردهاُمنُ أعقابُ ُُُُوفيُ فيُعام استقاللهاُ ُمُ،1965وإعالنُ

كثيرة، واقتصاديةُ اجتماعيةُ فيُمشكالتُ نفسهاُغارقةُ التعليم،ُُوجدتُسنغافورةُ وتدنيُمستوىُ البطالةُ مهمُ ُُعالوةُعلىُ بسنغوتولىُ النهوضُ افورةُةُ

ُوسعتُسنغافورةُعلىُاالعترافُالدوليُلسيادتهاُونجحتُبالحصولُعلىُُُُُ،Lee KuanُُYewوزراءُالراحلُليُكوانُُرئيسُال
 

اُشامال فعملُعلىُتغييرهاُتغيير 

ووضعُُُوطنيُلحمايتها،وعملتُعلىُتأكيدُاستقاللهاُباتخاذُاإلجراءاتُالكفيلةُبالدفاعُعنُأراضيهاُوتأسيسُجيشُُم،1965عضويةُاألممُاملتحدةُفيُعامُ
ُُاتعليميُ ُانظامُ 

 
ُ(ُ.2015ُالدخيل،)ُولهُالحكومةُوتنالُفيهُاملوهبةُوالعملُالجادُالحظوةُواملكانةتمُشامال

ُ
 
ويرجعُذلكُالتقسيمُاإلداريُإلىُرغبةُالحكومةُفيُسنغافورةُإلىُالتغلغلُُوهيُتنقسمُإلىُخمسُمناطقُرئيسية،ُعدُدولةُسنغافورةُدولةُمركزية،وت

املجتمعيةُالتيُتعملُكإدارةُُُويرأسُكلُمنطقةُعمدة،ُُراضيهاُوتلبيتها،ُأُُللدولةُوالتوصلُإلىُمعرفةُحاجاتُاملجتمعُفيُكفيُُا إلىُجانبُمجالسُالتنميةُ

املحليُُمحلية، املستوىُ العملُعلىُ آخرُمنُ املناطقُمستوىُ البلدياتُُ،كماُتضمُهذهُ إلىُُُُ،وهيُ هاُمجلسُُبلديةُيقيمُعلىُكلُمن16ُُوالتيُيصلُعددهاُ
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تنفيذي، كوانُُُُمحليُ ليُ نُ واملتناحرة،Lee Kuan Yewُُفط  املتنافرةُ والدينيةُ العرقيةُ الجماعاتُ لمُشملُ فيُ التعليمُعاملُحاسمُ أنُ وفيُُُإلىُحقيقةُ

ُ(2016ُعمار،)ُ.التيُرسمهاُلسنغافورُةُلتحقيقُاألهدافُاالقتصاديةُتطويرُقوةُعاملةُمنُالطرازُالعاملي،

 في: العامل الجغرا .2.9.2

الهندي، املحيطُ املاليو،ُُآسيا،ُُيشرقفيُجنوبُُُُتقعُجمهوريةُسنغافورةُعلىُ الجنوبيُمنُشبهُجزيرةُ الطرفُ ماليزياُمضيقُُُُعندُ ويفصلهاُعنُ

اإلندونيسيةُمضيقُسنغافورة، رياوُ املضيقُُُجوهارُوعنُجزيرةُ فيُ الواقعةُ الصغيرةُ الجزرُ وبعضُ وتتألفُجمهوريةُسنغافورةُمنُجزيرةُسنغافورةُ

لهاال املجاورُ )ُُ،بحريُ املنخفضة،ُُ(ُجزيرة،63والبالغُعددهاُ التاللُ فيهاُ وتنتشرُ السطحُ أنهاُغيرُمستويةُ يميزُسنغافورةُ ماُ الخصبةُُُُوأهمُ والوديانُ

اديُلهاُاألثرُالكبيرُُكانتُالخدماتُالتيُترتبطُبالنشاطُاالقتصُوماُيحيطُبهاُمنُالدولُالكبيرةُفيُالتجارةُالعاملية،ُولتميزُموقعُسنغافورةُاالستراتيجي،

ُُ(Guo, 2015)ُ.ملحليفيُزيادةُالناتجُُا

 العامل السكاني:  .3.9.2

اُلصغرُمساحتها،5,469,700ُُمُبنحو2014ُُبلغُعددُسكانُسنغافورةُعامُُ العالمُنظر  العاليةُفيُ السكانيةُ الكثافةُ الدولُذاتُ تبلغُُُُوهيُمنُ إذُ

السكانيةُُ املربع،6112ُُالكثافةُ الكيلوُمترُ الثمانينُُنسمةُفيُ نهايةُ السنويُفيُ السكانيُ النموُ أقلُبكثيرُمماُُُ،%1,9ُُاتيوبلغُمعدلُ الزيادةُ وتعتبرُهذهُ

ُُ(Djalal, 2015)ُ.وهيُمنُأعلىُالنسبُ،%4كانتُعليهُفيُاألربعينياتُوالخمسينياتُمنُالقرنُالعشرينُامليالديُعندماُكانتُنسبةُاملواليدُتتعدىُ

%ُمع30ُُالحكومةُإلىُزيادةُعددُالسكانُبنسبةُُُُلذلكُتتطلعُُواليدُوزيادةُنسبةُاملسنين،تدنيُمعدلُاملُُتعانيُمنُمشكلةسنغافورةُُوقدُأصبحتُُ

ُُ.م(2004الجرف،ُ)ُمُخطةُملنحُمكافأةُماليةُعنُكلُمولودُجديد2001ووضعتُفيُعامُُ،2030حلولُ

ويشكلونُُُُ،منُأقاليمُالصينُاألمُُاعشرُإقليمُ اثنيُُنُمنُُُونُالقادمُوفاألغلبيةُهمُالصينيُُ،ويضمُالشعبُالسنغافوريُمجموعةُمنُالجنسياتُ

ويمثلونُُُ،ُنُونُواليمنيُوثمُاألوروبيُُ%ُ،6.4والتاميلينُمنُجنوبُالهندُويمثلونُُُُ%ُ،15ويشكلونُُُُُ،نُفمنُاملالويينُوأماُالباقُُ،%ُمنُالسكان76.3ُُنسبة

2.3،%ُ مجتمعُ ُ السنغافوريُ املجتمعُ ُايعتبرُ )املالويُ،ُ األعراقُ ُمتعددُ ُوالهندي،ُ ُ،(ينيالصُ )اإلسالم،ُ األديانُ ُومتعددُ ُالهندوسية،ُ ُُالبوذية،ُ

ُ(2012ُالعبيدي،)ُ.املسيحية(ُالطاوية،ُالكونفوشيوسية،

 العامل الثقافي:   .4.9.2

وتقرُالدولةُفيُسنغافورةُبحريةُاالعتقادُوفصلُالدينُعنُالدولةُفهيُُُدُفيه،ُوتعتبرُسنغافورةُبلدُمتعددُالدياناتُبسببُالخليطُالعرقيُاملوج

مماُأوجدُحالةُمنُالتسامحُالدينيُبينُُُُعُالسنغافوريُفكفلُالدستورُمبدأُحريةُالعبادة،منُأركانُاملجتمُُاأساسيًُُُّاويشكلُالدينُركنُ ُُدولةُعلمانية،

املختلفة، القولُُُُاألعراقُ األديانُقدُتكونُممثلةُفيُسنغافورة،ُإويمكنُ الُُنُجميعُ الدينُفيُ بهُ الذيُيساهمُ بالدورُ الحكومةُ تنميةُاالجتماعيةُوتؤمنُ

اأُل ذاتُ السكانُ لكلُ املتواالقتصاديةُ املجلسُديانُ برملانيُهوُ بقانونُ بمجلسُخاصُمفوضُ فيُسنغافورةُ الذيُحظيُ الوحيدُ الدينُ واإلسالمُ عددةُ

ُ(2009ُ)شون،ُ.اإلسالميُالسنغافوريُويقومُباإلشرافُعلىُاملبانيُاإلسالمية

ُتعتبرُاللغةُاملاليزيةُهيُاللغةُالقوميةُللبالدُ،ُوُُوالتاميلية،ُُواملاليزية،ُُوالصينيةُ)املاندرين(،ُُجليزية،وهناكُأربعُلغاتُرسميةُفيُسنغافورةُوهيُاإلن

إضافةُإلىُإحدىُُُ،ويكونُالتدريسُباللغةُاإلنجليزيةُُأماُاللغةُاإلنجليزيةُفهيُاللغةُالرسميةُللمكاتباتُالحكوميةُواللغةُالرسميةُفيُاملدارسُوالكليات،

املحل الثالثةاللغاتُ اإلنجليزيةُفقط،ُُ،يةُ باللغةُ العاليُ التعليمُ ُُُولكنُ
 
لل اإلنجليزية،ونتيجةُإلتقانُشعبُسنغافورةُ فهمُقادرونُعلىُاالستفادةُمنُُُغةُ

ُ(Gopinathan, 2011)ُ.مكتوبُباللغةُاإلنجليزيةُاإلنترنت%ُمنُمحتوىُشبكة80ُُنُإحيثُُأحدثُالبرمجياتُالتيُيتمُالتوصلُإليهاُفيُالعالم،

 العامل االقتصادي: .5.9.2

اُل فيُ احتياطيُ أعلىُ تاسعُ سنغافورةُ الرائدة،ُُعالم،تمتلكُ اآلسيويةُ النمورُ منُ تعتبرُ انفتاح ُُُكماُ االقتصاديةُ الدولُ أكثرُ منُ واحدةُ فيُُُُاوتعدُ

(Djalal, 2015ُُ)ُُ.يزُاملهاراتُواالبتكار%ُعبرُالتركيزُعلىُزيادةُاإلنتاجيةُمنُخاللُتعُز17.9وهيُأسرعُدولةُفيُإنعاشُاقتصادهاُبنموُوصلُإلىُُُُالعالم،

اُكبيرُ ُيعتمدُاالقتصادُالسنغافورُي ووفقُتقريرُالتجارةُالعامليُُوبخاصةُفيُمجالُاإللكترونياتُومنتجاتُتكنولوجياُاملعلومات،ُ،علىُالصادراتُُااعتماد 

ُ(ُ.4ُ،2014ُالصادراتُعلىُمستوىُالعالمُ)العنانبة،يُُفُُة(ُفقدُاحتلتُاملرتبةُالرابعةُعشُرWTOمُوالصادرُعنُمنظمةُالتجارةُالعامليةُ)2013

لهُمميزاتُيمكنُلألنظمةُاألخرىُُُُمُأنُسنغافورةُتتمتعُبنظامُتعليميُعاليُالجودة،2011(ُفيُتقريرهاُالصادرُلعامUNISCOُُةُ)وقدُأكدتُمنظم

منها، تتعلمُ ذُوُُأنُ واملديرونُ املعلمونُ املميزات:ُ ُُُُ،كفاءاتُعاليةُُُوومنُهذهُ ذُواألوالقادة املدُىُُُوقوياءُ بعيدةُ الرؤىُ الدراسيةُُُ،جرأةُعلىُ املناهجُ وأنُ

ُُ(UNISCO, 2011)ُ.دةُبصورةُجيدةُوبمقاييسُتتماش ىُمعُأساليبُالتعليمُالحديثةُوالقياسُوالتقويُممع

10.2.  
 
 ( في كوريا الجنوبية: TIMSSرت في تطبيق الدراسة الدولية ) القوى والعوامل املؤثرة التي أث

 لسياس ي:مل االعا .1.10.2

ُ
 
وأصبحُلديهاُحكومةُتنقسمُإلىُُُ،وانتقلتُإلىُالنظامُالديمقراطيُُ،فيُتاريخهاُُُلنقطةُتحوُ ُُم،1945رُكورياُالجنوبيةُمنُاليابانُفيُعامُُلُتحرُ شك

فيُاملقامُاألولُعلىُالصعيدُُُنالسلطتينُالتنفيذيةُوالتشريعيةُتعماُلحيثُإنُُُُثالثةُفروع:ُالسلطةُالتنفيذيةُوالسلطةُالقضائيةُوالسلطةُالتشريعية،
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كماُاستطاعتُكورياُفيُفترةُزمنيةُقصيرةُأنُتصبحُمنُالدولُالرائدةُفيُمجالُُُالوطنيُواملحلي،تعملُعلىُاملستويينُُفأماُالسلطةُالقضائيةُُُُ،الوطني

الديمقراطي التيُحققتُنجاح ُُُ،التحولُ الدولُ ُُُاومنُ الدمارُُ،املموس  الرغمُمنُ التيُُالحروبُواملعاناُةُوُُفعلىُ الجنوبيةُُاالقتصاديةُ إنهاُفُُ،طالتُكورياُ

اُفيُالتعليمُفيُالفترةُُوشهدتُ،نجحتُفيُالتغلبُعلىُاألمية اُكبير  ُُ.(2002ُ)سعد،وُ(2009ُعبدُالعاطي،)ُم1970ُ–م1950ُتوسع 

ُمستوىُالعالمُُفيُأفضلُتعليمُعلىُُمُعلىُاملركزُاألوُل2015وحصلتُفيُعامُُُُ،لتُمنُدولةُفقيرةُإلىُدولةُغنيةُفيُمصافُالدولُالصناعيةوتحوُ ُ

(Holderge,2018).ُُ

ُالعامل الجغرافي: .2.10.2

كوري شبتحتلُ منُ الجنوبيُ النصفُ الجنوبيةُ شرقُُهاُ جنوبُ فيُ الكوريةُ ُُُُآسيا،ُُيالجزيرةُ قدرها مساحةُ و965وتغطيُ ُ
 

طوال ا217كمُ عرض  ُُ،كمُ

الشمالية الشمالُكورياُ الغُُومنُُ،ويحدهاُمنُ ومنُ الشرُقالجنوبُمضيقُكورياُ األصفرُومنُ البحرُ اليابان،ُُربُ نسبةُُُُبحرُ الجبالُ منُُُُ%75وتغطيُ

صُُمساحتها، االنحدار،وسواحلهاُ شديدةُ قاري،ُُخريةُ العشرين،ُُومناخهُ القرنُ فيُ هائلةُ تحدياتُ كورياُ واجهتُ والتضاريسُ املناخُ فقدُُُومعُصعوبةُ

وثالثينُسنة، خمسُ منُ أكثرُ اليابانُ لسيطرةُ صلُُخضعُشعبهاُ هناكُ كانُ الوقدُ بينُ تربويةُ الجوارُ،ةُ وصالتُ السيطرةُ هذهُ طبيعةُ فرضتهُ ُدولتينُ

اُالجنوبيةُيقومُعلىُعديدُمنُاألسسُواملبادئُاملستمدةُمنُتاريخهُالطويلُومنُتراثهُالتربويُالذيُورثهُمنُخاللُاإلصالحاتُُوالنظامُاإلداريُفيُكوري

الجديدة، الحاكمةُ أولُملوكُاألسرةُ امللكُتيجوُ بهاُ تتقد ُومُُالتيُقامُ الدولُجعلهاُ بينُ املتميزُ العلميوقعُكورياُ املجالُ ارتفعُتُُ،التكنولوجيُوُُمُفيُ ُكماُ

ُ(2010البحيري،ُ)ُ.معدالتُالنموُفيُاإلنتاجُاالقتصادُي

ُالعامل السكاني: .3.10.2

ُُُآسيا،ُُيمنُجنوبُشرق واآلسيويين والغربيينُواليابانيينُمنُالصينيينُُأصلُأجنبي،ُُمنُُالسكانُُمعظُمُُالجنوبية،ُُكورياُُفي رُعددُسكانُحيثُيقد 

الجنوبي الكوريُ ُُ 49,039,986 ُُالشعبُ عام جدًُّويُُُُمُ،2014فيُ عاليةُ بنسبةُ األعراقُ متجانسُ الكوريُ الشعبُ ُُعتبرُ كورياُُُُ،(%96,99)ا تشهدُ كماُ

اُفيُعددُالسكانُوارتفاعُفيُمتوسطُأعمارُاألفرادُنتيجةُالرعايةُالصحيةُ اُطفيف  ويشيرُهرمُاألعمارُلسكانُكورياُالجنوبيةُإلىُأنهُُالجيدة،الجنوبيةُنموًّ

اُأكثر65ُُبالدُالذينُيبلغونُمُكانتُنسبةُتعدادُسكانُال1950فيُعامُ ُُُ(Shanmugaratnam, 2015) 15%.ُفقدُبلغتم2015ُأماُفيُعامُُ،%3عام 

ُُُاكماُحققتُكورياُالجنوبيةُنجاح ُ
 
ُاُُعلىُصعيدُالتنميةُالبشرية،ُُُاملحوظ ُلعنصرُالبشريُالركيزةُاألساسيةُالستراتيجيةُاإلدارةُالكوريةُ،واعتبرتُ

اُمثلهُفيُذلكُمثلُرأسُُوُالطبيعيةُفيُالوقتُالذيُتعانيُفيهُمنُالكثرةُالسكانية،ألنُكورياُتعانيُندرةُفيُمواردهاُ اُمنتج  اعتبرتُرأسُاملالُالبشريُعنصر 

ُ(2009ُعبدُالعاطي،)ُ.اجزيُ مُ ُُاتهاُفيُاملواردُالبشريةُأدرتُعائد ُفإنُاستثمارُاُظلُإدارةُاقتصاديةُسليمة،ُفياملالُاملاديُ

 ُُالعامل الثقافي:  .4.10.2

اللغات،هناكُخالفُُ بينُعلماءُ الكوريةُ اللغةُ لغةُمعزولةُُحولُتصنيفُ أنهاُ يصنفهاُعلىُ أنهاُمنُضمنُُُُ،فمنهمُمنُ آخرونُعلىُ يصنفهاُ بينماُ

»األلطية«، ُُُُاللغاتُ نحو اللغةُ هذهُ العالم،ملي78ُُيتكلمُ فيُ نسمةُ )ُُونُ الكوريةُ الجنوبية،Hangugeoواللغةُ كورياُ فيُ الرسميةُ اللغةُ هيُ اللغةُُُ(ُ أماُ

وتدرُ ُُزية،اإلنجلي الجنوبيةُ كورياُ فيُ واسعُ بشكلُ التعليم،فمنتشرةُ مراحلُ جميعُ فيُ ُُُُسُ الصينية اللغاتُ تنتشرُ ويعتنقُُُسبانية،واإُلُُواليابانيةكذلكُ

الجنوبيُالديانةُُا جمهوريةُُوتتميزُُُُوتدينُنسبةُقليلةُبالبوذيةُوأديانُأخرى،ُُوهناكُنسبةُكبيرةُممنُالُينتمونُإلىُأيُدين،ُُ،ملسيحيةالشعبُالكوريُ

لجديةُُكورياُالجنوبيةُمنُالناحيةُالثقافيةُماُيسودهاُمنُقيمُومبادئُتحكمُسلوكُاألفرادُوالجماعاتُوماُتتصفُبهُمنُصفاتُالحزمُوالصرامة،ُوُا

العملُُو تأثيُرُُاإلخالصُفيه،والتفانيُفيُ املتميزةُولهاُ الفرديةُ التيُتضفيُعليهاُخاصيتهاُ الثقافيةُ الصفاتُوالسماتُ الواضحُفيُممارساتُوغيرهاُمنُ هاُ

املختلفة، العملُ وأساليبُ التعليميةُ النظمُ وفيُ والجماعاتُ العريقة،ُُاألفرادُ الثقافةُ ذاتُ القديمةُ الشعوبُ منُ الكتاباتُُُفالكوريونُ كثرتُ فقدُ

فمنُتلكُاآلراءُأنُُهذهُالحضارة،ُوإنُاختلفتُاآلراءُحولُعمرُفهيُتعدُصاحبةُتاريخُطويلُفيُعمقُاإلنسانية،ُةُعنُكورياُمنذُعصورهاُاألولى،التاريخي

ُ.م(2002ُسعد،)ُكذلكُتذهبُتقديراتُأخرىُإلىُأنُعمرهاُيصلُإلىُستةُآالفُسنةُتكوينُكورياُيعودُإلىُأربعةُآالفُسنة،

 قتصادي:العامل اال .5.10.2

حيثُُُُةُتجاريةُفيُالعالم،رةُدولاتُوهيُاآلنُواحدةُمنُأكبرُخمسُعشيلقدُعاشتُكورياُالجنوبيةُأصعبُالظروفُاالقتصاديةُخاللُالخمسين

ُُنُإ الرائدة،ُُتعتبرها النمورُاآلسيويةُ التنمُُمنُ بالتخطيطُاالقتصاديُمنُأجلُ التيُأخذتُ القويةُ الحكوميةُ الجهودُ يةُورفعُخاللُعقودُقليلةُفيُضوءُ

التربوية والسياساتُ االستراتيجياتُ تحققُ أنُ الجنوبيةُ كورياُ استطاعتُ الجادُ العملُ أجلُ منُ الشعبُ أبناءُ حددتهاُُُهممُ التيُ التعليميةُ واألهدافُ

 ُ(2007ُعبدُالعال،)ُ.لتحققُماُيسميهُاالقتصاديونُاملعجزةُالكورية

التكنولوجي، للتطورُ واملتجددُ املستمرُ التصنيعُ علىُ الثقيلةُُفاعتمدتُ الصناعاتُ إلىُ الخفيفةُ الصناعاتُ ثالثةُعقودُمنُ ثمُُُ،وانتقلتُخاللُ
الحديُُُاأخيرُ  الصناعاتُاإللكترونيةُ الدقيقُللعاملينُفيُمختلفُاملؤسساتُوالقطاعاتُواملصالحُالحكوميةُوغيرُُُثة،إلىُ كماُاعتمدتُسياسةُاالختيارُ

اُالنتقاءُأفضلُالكوادرُالتيُيمكنهاُأداء ُُ(2009ُعبدُالعاطي،)ُ.العملُبدرجةُعاليةُمنُالكفاءُةُالحكوميةُضمان 

ُُ بالتكنولوجيا،كما اُ متزايد  اُ نموًّ كورياُ ذلُُشهدتُ دعمتُ التمويلوقدُ منُ واملزيدُ التربويةُ والسياساتُ الخطواتُ منُ بعديدُ )Seth ُُ,(2012ُُ.كُ

Kaplan.ُُ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.fragilestates.org/author/seth/
http://www.fragilestates.org/author/seth/
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الباح الخطوُةواستخدمتُ )بيرداي(ُُثةُ الدرُاُُ،الثالثةُمنُأسلوبُ التشابهُواالختالفُفيُتطبيقُ أوجهُ أوُاملناظرة(ُتحديدُ الدوليةُوهيُ)املوازنةُ سةُ

TIMSSُُ،السياسيةُوالجغرافيةُوالسكانيةُُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبية ُ ُوُُفيُضوءُالقوىُوالعواملُ
ّ
جابةُعنُلإُلُُرة،الثقافيةُواالقتصاديةُاملؤث

ُُ."وكوريا الجنوبية؟( بين كل من سنغافورة TIMSSما أوجه التشابه واالختالف في تطبيق الدراسة الدولية ) ":ُالسؤالُالرابعُالذيُينصُعلى

 أوجه التشابه واالختالف في القوى والعوامل املؤثرة في كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية:  .11.2

 العامل السياس ي: .1.11.2

وتختلفُُُهماُخضعتاُلالستعمارُمماُأخلفهماُالدمارُوالحروبُواملعاناةُاالقتصادية،تيكلأنُُُُلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفييوجدُتشابهُبينُك

هُُكماُأنُُبينماُكورياُالجنوبيةُكانتُمستعمرةُمنُاليابانُوهيُمنُدولُشرقُآسيا،ُُ،سنغافورةُكانتُمستعمرةُمنُإحدىُالدولُاألوروبيةُ)بريطانيا(ُُنُأُُفي

السياس يُفيُُُُلويمكنُتفسيرُذلكُفيُضوءُالعامُُسنغافورةُدولةُبرملانيةُوكورياُالجنوبيةُدولةُديمقراطية،حيثُإنُُُُ،جدُاختالفُفيُبنيةُنظامُالحكُميُو

آثارُاالستعمار للتعافيُمنُ للدولتينُ التحتيةُ البنيةُ البشريُلتحسينُ املالُ ُااستثمارُرأسُ بهُكلتاُ تأثرتُ الذيُ التأثيرُ لدولتينُمنُحيثُ،ُبجانبُطبيعةُ

ُُ.ثقافةُاملستعمرُوتوجهاته

بينماُتحررتُُُُ،م1965غافورةُعلىُاستقاللهاُعامُُنحيثُحصلتُسُُ،يضافُملاُسبقُالفترةُالتيُحصلتُفيهاُكلُدولةُمنُالدولتينُعلىُاستقاللها

اُالدولتينُوانعكسُُتلهُتأثيرُكبيرُفيُسياسةُكلُُ،ُوهذاُالعاملُكانامُأيُقبلُاستقاللُسنغافورةُبعشرينُعامُ 1945كورياُالجنوبيةُمنُاالستعمارُعامُُ

ُبصورةُمباشرةُعلىُالنظامُالتعليميُبجميعُعناصرهُومكوناتهُ.

امأماُهذاُالعاملُفهوُُ ُُفهيُلُموبالتاليُُُُُ،فيُاململكةُالعربيةُالسعوديةُباعتبارُأنهاُلمُتقعُتحتُطائلةُاالستعمارُمنُجهةُُختلفُتمام  منُتأثيرُُُُتعان 

أوُفرضُُ بهاُملكيُمنُجهةُأخرىُمماُيعززُاستفادتهاُمنُهذاُاملستعمرُ السياس يُ النظامُ وأنُ التعليمي،ُ النظامُ بماُفيهاُ املختلفةُ أنظمتهاُ ثقافتهُعلىُ

عدُلنظامُفيُتطويرُنظامهاُالتعليميُبجميعُعناصره،ُُوُا ُملكةُالعربيةُالسعوديةُ.منقطةُقوةُللهذاُي 

 العامل الجغرافي: .2.11.2

قعانُفيُجنوبُُتماُُتيهكلحيثُإنُُُُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُطبيعةُتضاريسهماُوصغرُمساحتهماُوموقعهماُالجغرافيُُيوجدُتشابهُبينُكلُمُن

ُاُُآسيا،ُُيشرق فيُ منهما،لوتختلفُ تحدُكلُ التيُ الجغرافيُُدولُ العاملُ فيُضوءُ ذلكُ تفسيرُ الدولتينُُأنُُُُويمكنُ العلمُيفُُانمتتقد ُذلكُجعلُ املجالُ ُيُ

 ُالتكنولوجيُمماُرُفُو
ّ
ُيُللدولتينُ.عُمعدلُالناتجُاملحل

األمر فيُهذاُ اململكةُعنهماُ باإلضافةُُ،وتختلفُ بكثيرُ منهماُ أكبرُ باعتبارهاُ املساحةُ الصالتُُُُخاصةُمنُحيثُعاملُ وتنوعُ الجوارُ دولُ الختالفُ

 ُُمنقطةُقوةُيُ ُذلكلكةُالعربيةُالسعوديةُبمختلفُدولُالعالمُخاصةُفيُموسمُالحجُمماُيجعلُُماملتعددةُللم
ّ
استثمارهاُبصورةُمباشرةُاململكةُمنُُنُُك

ُبماُفيُذلكُاملجالُالتعليمي.ُ،فيُتبادلُالخبراتُفيُشتىُاملجاالت

 العامل السكاني: .3.11.2

بةُُوتعددُأعراقُسكانهما،ُوتدنيُمعدلُاملواليدُوزيادةُنسُقارنةُبمساحتهما،اُممسكانهينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُكثافةُبيوجدُتشابهُ

فيهما،املس اختالفُُُُنينُ الجنوبية،ُُنسبيويوجدُ وكورياُ كلُُفيُجنسياتُسكانُكلُمنُسنغافورةُ السكانيةُمعُصغرُمساحةُ الدولتينُجعلُتوالكثافةُ اُ

ُالاستغ
 

ُوسهلُعلىُالقائمينُتحقيقُالجودةُالنوعيةُبالتعليم.ُقةُللناسُباالبتكارُوالبحثُالعلميُهوُالخيارُاألمثل،لُالقدراتُالخال

ولعلُذلكُيرجعُلطبيعةُاملساحةُُُُ،تختلفُاململكةُالعربيةُالسعوديةُعنهماُفيُذلكُمنُحيثُكثافةُالسكانُباعتبارهاُأقلُكثافةُسكانيةُمنهمُاُو

كماُأنُاململكةُُوهوُالعرقُالعربيُاإلسالمي،ُ،مقارنةُبهما،ُكماُأنهاُتختلفُعنهماُفيُأنُمعظمُسكانهاُينتمونُإلىُعرقُواحُدُتيُتحظىُبهاُاململكةلالكبيرةُُا
ُوسنغافورةُ.ُةفيُنسبُاملواليدُمقارنةُبكلُمنُكورياُالجنوبيُاالعربيةُالسعوديةُتشهدُارتفاعُ 

 العامل الثقافي:  . 4.11.2

بينُك األديانُفيُكلُمنهما،ُُليوجدُتشابهُ بينُ اللغاتُوالتسامحُ الجنوبيةُفيُتعددُ أنُسنغافورةُدولةُعلمانيُُمنُسنغافورةُوكورياُ ةُُوتختلفُفيُ

األديان، حريةُ السنغافوريُ،ُُتكفلُ اإلسالميُ املجلسُ هوُ برملانيُ بقانونُ مفوضُ خاصُ بمجلسُ سنغافورةُ فيُ حظيُ الذيُ الوحيدُ الدينُ ُواإلسالمُ

ُر لغاتُ أربعُ اإلنجليزية،سواعتمدتُ اللغةُ بينهاُ منُ مسيحية،ُُميةُ دولةُ كورياُ )ُُبينماُ الكوريةُ فيها،Hangugeoواللغةُ الرسميةُ اللغةُ هيُ الُُ(ُ لغةُأماُ
وتدرُ  الجنوبيةُ كورياُ فيُ واسعُ بشكلُ فمنتشرةُ التعليم،اإلنجليزيةُ مراحلُ فيُجميعُ كلُُُاونظرُ ُُسُ عمدتُ واألديانُ اللغاتُ نظامهماُتلتعددُ فيُ الدولتينُ اُ

ُليميُإلىُتعزيزُاالنتماءُالوطنيُلدىُطالبهم.عالت

عدُُتمدُلغةُواحدةُوهيُاللغةُالعربيةُباعتبارهاُاللغةُالرسميةُلها،ُوهذاُيُ وتختلفُاململكةُالعربيةُالسعوديةُفيُذلكُباعتبارُأنهاُدولةُإسالميةُوتع
لعامليةُاإلسالمُوتخطيهُجميعُالحدودُاملكانيةُوالزمانيةُمنُُُائهاُمنُجهةُوتبعُ ُالتميزُاللغةُالعربيةُوثُرُُانقطةُقوةُتتميزُبهاُاململكةُالعربيةُالسعوديةُتبعُ 

ُ.جهةُأخرُى

ُُ
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 :العامل االقتصادي .5.11.2

ُأنُُُُكورياُالجنوبيةُفيُوُُيوجدُتشابهُبينُسنغافورُة
ًّ

اُُُمنهماُمنُالنمورُاآلسيويةُالرائدةُواعتمدتُالصناعةُفيُصادراتها،ُُكال وشهدتُكلُمنهماُنموًّ

اُفيُالت (ُاحتلتُاملرتبةWTOُ)ُُمُوالصادرُعنُمنظمةُالتجارةُالعاملية2013وتختلفُفيُأنُسنغافورةُوفقُتقريرُالتجارةُالعامليُُُُورُالتكنولوجي،طمتزايد 

العالم،ُُُةالرابعةُعشُر الصادراتُعلىُمستوىُ الخامسةُعشُرُُفيُ املرتبةُ الجنوبيةُ احتلتُكورياُ اململكة،ُُُةبينماُ الصادراتُعلىُمستوىُ القوُةُُفيُ ُُوهذهُ

ُاملعلوماتيةُوبنيةُاالتصاالتُ.ُاالقتصاديةُفيُكلُمنُالدولتينُجعلتُهناكُتنميةُللمواردُالبشريةُوتطويرُنظامُالتعليمُوإنشاءُالبنيةُالتحتية

لكةُالعربيةُموتختلفُاململكةُالعربيةُالسعوديةُعنُالدولتينُمنُحيثُإنهماُتتفوقانُعنهاُفيُاملجالُالصناعيُوالتكنولوجيُوالتجاريُباعتبارُأنُامل

ُُ املجاالت، هذهُ فيُ مصدرةُ منهاُ أكثرُ مستهلكةُ ماالسعوديةُ ُُُُوهذاُ العمل ُينبغيُ
 
للتغل هذعليهُ علىُ االستهالُكبُ قوةُاُ فيُ معهماُ اململكةُ تتفقُ بينماُ ُ،

ُيُبجميعُعناصرهُومكوناته.ماالقتصادُبصفةُعامةُمماُيمثلُنقطةُقوةُيمكنُاالستفادةُمنهاُفيُتطويرُأنظمتهاُاملتعددةُوفيُمقدمتهاُالنظامُالتعلي

اقع تطبيق الدراسة الدولية   .12.2  افورة وكوريا الجنوبية: في كل من سنغ TIMSSأوجه التشابه واالختالف في و

 أهداف التعليم:  .1.12.2

الجنوبيةُعنُُابينماُتختلفُكوريُيوجدُتشابهُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُاالهتمامُبالتعليمُواملدارسُاملهنيةُوتشجيعُالبحثُالعلمي،

اُألهدافُالنظامُالت الجنوبية،سنغافورةُفيُالتوجهُنحوُالالمركزيةُواملرونةُفيُالعملُوفق  اإلدارةُاملركزيةُفيُفأماُسنغافورةُُُُعليميُبكورياُ اتخذتُخيارُ

كلُُالتعليم، واالجتمُاتواهتمامُ االقتصاديُ النموُ معُ تتناسبُ مهاراتُجديدةُ لخلقُ املنهيُ بالتعليمُ الدولتينُ بناءُُُعاُ فيُ العلميُألهميتهُ البحثُ يُوكذلكُ

ُ
 
ُُُم.املعرفةُوتيسيرُالتعل

نُتطبيقُالنظامُالالمركزيُاملتبعُبكورياُالجنوبيةُباعتبارهُنقطةُقوةُيسهمُتطبيقهاُفيُتطويرُالنظامُالتعليمي،ُكماُُملكةُاالستفادةُممويمكنُلل

ُلتعليمُاملنهيُمماُيعززُارتباطُمخرجاتُالتعليمُبسوقُالعملُومتطلباتهُاملتعددةُواملتغيرةُ.اهُالدولتينُنحوُاالهتمامُبأنهُمنُاألهميةُاستفادتهاُمنُتوج ُ

 منهج الرياضيات في املرحلة االبتدائية واملتوسطة:  .13.2

ُا سياقُ فيُ الرياضيةُ واملهاراتُ املفاهيمُ وتعليمُ املستهدفةُ الرياضياتُ فيُموضوعاتُ الجنوبيةُ وكورياُ بينُكلُمنُسنغافورةُ تشابهُ تجاربُليوجدُ

ُُُات،بينماُتختلفُكورياُالجنوبيةُعنُسنغافورةُفيُتصميمُوبناءُمنهجُالرياضيُُالحياتية،
 
ُوتعل يُلدىُالطالبُُمُاملهاراتُالرياضيةُفيُسياقاتُحياتيةُينّم 

ُ
 
ُم.ُُالقدرةُعلىُالتفكيرُوتنميةُاإلدراكُعندهمُوأدعىُلبقاءُأثرُالتعل

ُجويمكنُللمملكةُاالستفادةُمنُتجربةُكورياُال
 
عُومتطلباتهُبالواقُُانوبيةُفيُتعليمُاملهاراتُالرياضيةُفيُسياقاتُحياتيةُتجعلُالطالبُأكثرُارتباط

ُوتكسبهُمهاراتُالتفكيرُالواقعيُواإليجابيُمنُجهةُأخرى.ُ،منُجهة

 منهج العلوم في املرحلة االبتدائية واملتوسطة:  .14.2

ُالعلومُاملستهدفةُوتعليمُمفاهيمُومهاراتُالعلومُفيُسياقُالظواهرُالطبيعيةُ،ُُتيوجدُتشابهُبينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُالجنوبيةُفيُموضوعا

العلومُ،بين وبناءُمنهجُ تصميمُ فيُ الجنوبيةُعنُسنغافورةُ تختلفُكورياُ ُُُماُ
 
مهارةُوتعل تطويرُ يعملُعلىُ الطبيعيةُ الظواهرُ سياقُ فيُ العلومُ مهاراتُ مُ

ُواالستقصاءُالعلمي.ُوحبُاالطالعُالتحليلُوالتفكيرُالناقدُلدىُالطالب،

ينُمنهجُالعلومُباملرحلةُاالبتدائيةُواملتوسطةُموضوعاتُتتمُفيُسياقُالظواهرُُاُالدولتينُمنُحيثُتضمتلكةُاالستفادةُمنُتجربةُكلمويمكنُللم

ُ
 
ارتباط أكثرُ التعليمُ لتجعلُ جهةُُاالطبيعيةُ تأثيرُ ُُ،بالواقعُمنُ املتعلمُُُاوأكثرُ أخرُىُُينفيُ جهةُ تُُ،منُ فيُ يسهمُ لدنمماُ والنقدُ التحليلُ مهاراتُ ،ُيهُمميةُ

يتُو الُ والعلومُ الرياضياتُ منهجُ محتوىُ أنُ اختباراتُُخاصةُ الجتيازُ املتطلبةُ املهاراتُ نمُطTIMSSضمنُ معُ تتماش ىُ الُ تدريسهُ طريقةُ تكونُ وقدُ ُ،ُ

محتTIMSS) اختبارات فيُ املتضمنةُ اإلثرائيةُ األنشطةُ وقلةُ العاملي،ُ التنافسُ علىُ التالميذُ يشجعُ والُ معُُو(ُ لتتناسبُ والعلومُ الرياضياتُ مقرريُ ىُ

ُاملخصصُللتدريسُ.ُمةُموضوعاتهُمعُالزمنءملنهجُوعدمُمالإضافةُإلىُكثافةُمحتوىُُا،ُقدراتُالتالميذ

 مبادرات في تعليم الرياضيات والعلوم:  .15.2

املعلمين تدعمُ برامجُ تنفيذُ فيُ الجنوبيةُ وكورياُ سنغافورةُ منُ كلُ بينُ تشابهُ واهُوُُيوجدُ حاجاتُ لبيُ الجامعاتُُتت  معُ والشراكةُ الطالبُ ماماتُ

وت الباحثينُ والطالبُ املعلمينُ سنوات،ملساعدةُ خمسُ كلُ الوطنيةُ املناهجُ مهاريةُُُُحديثُ كتبُ تطبيقُ فيُ سنغافورةُ عنُ الجنوبيةُ كورياُ وتختلفُ

والرياضيات للعلومُ املهارات،ُُ،مصاحبةُ تعلمُ لدعمُ واملعارضُ املعسكراتُ طّبقتُ سنغافورةُ مهاُُبينماُ تعزيزُُروتنميةُ فيُ يساعدُ ودعمهمُ املعلمينُ اتُ

ثُاملناهجُبصورةُدوريةُمستمرةُيساعدُعلىُمواكبةُالتوجهاتُالدوليةُمماُينعكسُبصورةُإيجابيةُعلىُاملنظومةُدورهمُالرياديُفيُاملجتمعُكماُأنُتحدي

ُالتعليميةُ.

لعلومُبماُيتناسبُمعُالظروفُواإلمكاناتُاملتاحةُلهاُوفيُضوءُُُالكةُاالستفادةُمنُهذهُاملبادراتُفيُتعزيزُوتطويرُتعليمُالرياضياتُُومويمكنُللم

ُمينُواحتياجاتهمُوماُيمتلكونهُمنُإمكاناتُواستعداداتُ.طبيعةُاملتعل

ُ
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 مؤهالت معلم الرياضيات والعلوم:  .16.2

البكالوريوسُودبلومُدراساتُعليا، اشتراطُدرجةُ الجنوبيةُفيُ بينُكلُمنُسنغافورةُوكورياُ اجتيازُُروتختلفُكُوُُيوجدُتشابهُ ياُعنُسنغافورةُفيُ

التوظيف، العمل،ُُالُُبينماُسنغافورُةُُاملعلمُالختبارُ التدريبُقبلُمباشرةُ األدنىُمنُبرنامجُ الحدُ أنُيجتازُ املعلمُ تبرزُفيُكلُُبدُعلىُ الدولتينُتوهذاُ اُ

ُالتعليميةُ.ُةهُالركنُاألساس يُفيُالعملُيألنُل،املواصفاتُوالقدراتُواملعاييرُالدوليةُالختيارُاملعلمُاملؤّه ُ

ييرُالخاصةُبقبولُاملعلمينُمنُجهةُوفيُتطويرُبرامجُاإلعدادُوالتأهيلُاملنهيُللمعلمينُقبلُُلكةُاالستفادةُمنُهذاُاألمرُفيُتطويرُاملعامويمكنُللم

ُالعملُوتطويرُبرامجُالتنميةُاملهنيةُلهمُأثناءُالعملُ.

 متطلبات التطوير املنهي املستمر للمعلم:  .17.2

بينُُ تشابهُ التطسيوجدُ فيُ معينةُ ساعاتُ عددُ اشتراطُ فيُ الجنوبيةُ وكورياُ الدراس ي،نغافورةُ العامُ فيُ للمعلمُ املنهيُ عنُُُُويرُ كورياُ وتختلفُ

امل الوظيفيُ التطويرُ املشاركةُفيُبرنامجُ الخدمةُ أكثرُمنُ أوُ الذينُلديهمُثالثُسنواتُ الخبرةُ املعلمينُذويُ أنهاُتشترطُعلىُ 180ُنهيُملدةُُسنغافورةُفيُ

املدرسساعةُخال فيُ شهادةُمعلمُ للحصولُعلىُ للتأهلُ الصيفيةُ إجازاتهمُ األولى،لُ الدرجةُ بمهاراتُُُةُمنُ املعلمينُ رفدُ فيُ يسهمُ املنهيُ التطويرُ وهذاُ

املهنيةُ،ُُجديدة، املمارساتُ فيُ قدراتهمُ وتنميةُ األكاديمي،ُ لإلنجازُ الجودةُ عاليةُ معاييرُ تتصلُُوبلوغُ حديثةُ مفاهيمُ واستكشافُ التدريس،ُ ُوطرقُ

قد ُ ُمُللطالب.ُباملحتوىُالعلميُالذيُي 

فيماُيتعلقُببرامجُالتنميةُاملهنيةُللمعلمينُمنُحيثُمحتواهاُوخططهاُواملدةُالزمنيةُاملقررةُلهاُفيُضوءُماُُُُذلُكُُفادةُمُنلكةُاالستميمكنُللمُو

حاكاةُأسئلةُاختباراتبرامجُُومنُوقتُوتجهيزاتُمنُجهةُأخرى،ُُايمتلكهُاملعلمينُمنُإمكاناتُومهاراتُمنُجهةُوماُيتاحُله وتهيئةُالطالبُُ(،TIMSS) م 

ساهمُفيُرفعُمستوُىممُ ُثرائية،واإلُعالجيةباراتُالدولية،ُوكيفيةُعملُالبرامجُاللالخت تحصيلُطالبُاململكةُالعربيةُالسعوديةُفيُالرياضياتُوالعلومُُاُي 

ُ(ُ.TIMSS) فيُضوءُنتائجُاختبارات

 فوف االبتدائية واملتوسطة: صتعليم الرياضيات والعلوم في ال .18.2

ُو بينُسنغافورةُ الرياضياتُوالعلوم،يوجدُتشابهُ الطالبُمنُقبلُمعلمينُمتخصصينُفيُ الجنوبيةُفيُتعليمُ وتختلفُكورياُعنُسنغافورةُُُكورياُ

الفصل" "معلميُ قبلُ منُ االبتدائيةُ املرحلةُ طالبُ تدريسُ يتمُ منُُُُ،بأنهُ تدريسهمُ فيتمُ املتوسطةُ املرحلةُ طالبُ "معلمبقأماُ فاملعلمُُُُاملادة"،ُُيلُ

ُياتُالالزمةُملتابعةُدراسةُالرياضياتُوالعلومُوالتعاملُمعُاملحتوىُكمعرفةُمفاهيميةُوليسُفقطُكمعرفةُإجرائيةُ.املتخصصُيكسبُالطالبُالكفا

 استخدام التكنولوجيا: . 19.2

ُُ من املقارنُةكلُ والُُدولتيُ الذهنيةُ الحساباتُ علىُ التركيزُ معُ الحاسبةُ اآلالتُ املفاهُيتستخدمُ فهمُ تعميقُ فيُ التكنولوجياُ واستخدامُ يمُدويةُ

وهذاُيؤديُإلىُدعمُوتطويرُفهمُالطالبُللمفاهيمُوالعالقاتُالرياضيةُوالتحققُمنُالعملياتُُُواألسسُالرياضيةُكذلكُفيُدعمُتعلمُمهاراتُالعلوم،

ُالعملُعلىُالتدريباتُاإلثرائيةُبشكلُواسعُ.ُىاستخدامهاُفيُالعلومُيساعدُعلأنُُكماُالحسابيةُبعدُاستيعابُاملفاهيمُالرياضية،

فيُهذاُالجانبُمنُخاللُالتوسعُفيُاستخدامُالتقنياتُواملستحدثاتُالتكنولوجيةُوتوظيفهاُُكلتاُالدولتينُُُُاالستفادةُمنُتجربةُُللمملكةكنُُويم

ُبكثافةُفيُاملجالُالتعليميُوتدريبُاملعلمينُوالطالبُبشكلُمستمرُعلىُذلك.

 الرياضيات والعلوم:  يتقييم الطالب ف .20.2

ُُ من املقارنكلُ التعلم،ُُةدولتيُ مخرجاتُ وتحسينُ تقويمُ منُخاللهاُ يتمُ التيُ الوطنيةُ االختباراتُ إجراءُ علىُ أدواتُُُتعملُ استخدامُ إلىُ إضافةُ

ُوهذاُيؤديُإلىُقياسُجوانبُالتعلمُاملختلفةُومهاراتُالتفكيرُالعلياُلدىُالطالب.ُُُوأساليبُالتقويمُاملتنوعة،

 :  TIMSSلدراسة الدولية  اتأثير 

لتحديدُنقاطُالقوةُوالضعفُمثلُاألخطاءُالشائعةُوصعوباتُالتعلمTIMSSُُُتستخدمُبياناتُاملشاركةُفيُالدراسةُالدوليةُُارنةدولتيُاملقكلُمنُ

الدراسة، التيُحددتهاُ الطالبُ للتدريسُوالتعلمُملعالجةُصعوباتُتعلمُ ملُرُُالبتكارُطرقُ البياناتُ تلكُ التربويةُوالبرامجُُاكماُتستخدمُ السياساتُ جعةُ

ُمماُساعدُعلىُتحسينُمستوىُالتعليمُلدىُدولتيُاملقارنةُ.ُة،التعليمي

)سنغافورةُوكورياُالجنوبية(ُفيُتطبيقُدارسةُُدولتيُاملقارنةوقدُاستخدمتُالباحثةُالخطوةُالرابعةُ)املقارنة(ُالستخالصُأوجهُاإلفادةُمنُخبراتُ

 دولتي املقارنة ما أوجه اإلفادة من خبرات ُ"ُالسؤالُالخامس:جابةُعنُواإُلُدية،(ُباململكةُالعربيةُالسعُوTIMSSلرياضياتُ)ُااالتجاهاتُالدوليةُللعلومُُو

ُ. ( باململكة العربية السعودية؟"TIMSS)سنغافورة وكوريا الجنوبية( في تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات )

اقع تطبيق دارسة االتجاهات ا .21.2  :ُُلصف الرابع والصف الثاني املتوسط باململكة العربية السعودية( لTIMSSدولية للعلوم والرياضيات ) لو

ُ(2019ُالجنهي،ُوُ)العقاليُ:سنشيرُإلىُذلكُكماُيلي

 : 2020  من أبرز أهداف التعليم باململكة وفق برنامج التحول الوطني

ُالتعلمُمدىُالحياةُ.ُضمانُالتعليمُالجيدُواملنصفُوالشاملُللجميعُوتعزيزُفرص •

ُأساليبُالتعليمُوالتقويمُ.تطويرُاملناهجُُو •
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ُتحسينُاستقطابُاملعلمينُوتأهيلهمُوتطويرهم. •

ُتعزيزُالقيمُواملهاراتُللطالب. •

 تعزيزُقدرةُنظامُالتعليمُوالتدريبُلتلبيةُمتطلباتُالتنميةُواحتياجاتُسوقُالعملُ. •

 توسطة: ملمنهج الرياضيات والعلوم في املرحلة االبتدائية وا .1.21.2

ُاُُمر ُ ُإلىُقيامُوزارةُالتعليمُبترجمةُومواءمةُسلسلةُُُلرياضياتُوالعلومُاملدرسيةُفيُاململكةُالعربيةُالسعوديةُبمراحلُعدة،تطويرُمناهجُ
 

وصوال

ساتُمنهاُدراسةُُُاوأعقبُهذاُالتطويرُإجراءُعددُمنُالدُرُُم،2007(ُلجميعُملراحلُالتعليميةُضمنُمشروعُالتطويرُلعامMc Graw Hillُُماجروهيلُ)

ُُ،وقصورُفيُتضمينهاُمهاراتُالقرنُالحاديُوالعشرينُُلتُإلىُوجودُاختالفُبينُالنسختين،التيُتوصُ ُُم،2012ةُالعربيُلدولُالخليجُفيُعامُُمكتبُالتربي

الفاقدة، املوضوعاتُ إلىُبعضُ الدروسُودمجُبعضهاُاآلخر،ُُإضافةُ تّمتُبعدأنُُُُكماُُحيثُجرىُحذفُبعضُ التيُ ُ،مُطفيفة2007عامُُُُالتحديثاتُ

ُُ(2019خليل،ُ)ُ.ملنهجيُالرياضياتُوالعلومُاجذريًُُُّايرُ وليستُتطُو

إلىُأنهُيوجدُارتفاعُفيُمجالTIMSSُُُ(ُعندُتحليلُمحتوىُكتابُالرياضياتُللصفُالرابعُباململكةُوفقُمتطلبات2016ُوقدُأشارتُدراسةُ)بدر،ُُ

ادُعلىُحسابُانخفاضُمجالُاألشكالُالهندسيةُوالقياساتُوارتفاعُفيُمجالُاألعدُُدالل،تاملعرفةُعلىُحسابُانخفاضُفيُمجالُالتطبيقُومجالُاالس

ُوعرضُالبياناتُ.

)العنزُي دراسةُ توصلتُ ُُُوُُكماُ 2018ُُالرويلي، متطلبات وفقُ باململكةُ املتوسطُ الثانيُ للصفُ العلومُ كتابُ تحليلُ عندُ ُ)TIMSSُُُُمجال أنُ إلىُ

ُجالُاالستداللُفحصلتُعلىُنسبةُتحققُضعيفة.بينماُفيُمُنسبةُتحققُمتوسطة،ُالعملياتُاملعرفيةُومجالُالتطبيقُحصلتُعلى

TIMSSُُتوسطُفيُاختبارُاملبالصفُالثانيُُبُاململكةطاُلتدنيُفيُمستوىُتحصيلُالُإلى(IEA) ُكماُأشارتُالهيئةُالدوليةُلتقويمُالتحصيلُالتربوُي

باتُدراسةُالتوجهاتُالدوليةُفيُالرياضياتُوالعلومُناهجُالرياضياتُوالعلومُملتطلمضرورةُتضمينُُبعديدُمنُالدراساتُُُُىوقدُأوص ملادةُالرياضيات،ُُ

TIMSSُ،(ُ.2019؛ُالحبيب2017ُُُ؛ُالشهري،2016ُ؛ُالبلوي،2016ُمثلُدراسةُ)بدرُ

 ُُمبادرات في تعليم الرياضيات والعلوم: . 2.21.2

(ُمراكزُفي104ُفقدُتمُافتتاحُ)ُ(ُاملدرسية،STEMفيُافتتاحُمراكزُ)ُوالتوسع،ُُإطالقُاملسابقاتُالوطنيةُمثلُاألوملبيادُالوطنيُللعلومُوالرياضيات

اململكة،104) بالعلومُُُُ(ُمدرسةُفيُمناطقُ اختيارهمُملساراتُعلميةُومهنيةُمستقبليةُذاتُصلةُ بماُيعززُ الطالبُواتجاهاتهمُوميولهمُ لتطويرُقدراتُ

والرياضيات، والهندسةُ ُُُوالتقنيةُ
 
نظ مُؤوقدُ معُ التعليمُ وزارةُ ُُسمتُ العزيز عبدُ امللكُ لإلبداعُسةُ الوطنيُ )األوملبيادُ برنامجُ واإلبداعُ للموهبةُ ورجالهُ

املوهوبين، للطالبُ لديهم،ُُالعلمي(ُ العلميُ والتفكيرُ البحثُ روحُ طالُُلتنميةُ التعليمُ وزارةُ دعمتُ للعلومُكماُ الدوليةُ املسابقاتُ فيُ للمشاركةُ بهاُ

العلمية البحوثُ والهندسةُوجعلتُعملُ أحدُمعاييواإلجرُاُُوالرياضياتُ تميئيةُ بجوائزُ الفوزُ املعلم،رُ املتميزينُُُزُ الطالبُ إثراءُ املعلمُ مهامُ كذلكُمنُ

ُودعمُالطالبُذويُاملستوىُاملنخفضُوعملُبرامجُعالجيةُلهم.

 مؤهالت معلم الرياضيات والعلوم: .3.21.2
يُ  ماُ أوُ العامةُ الثانويةُ شهادةُ علىُ الحاصلينُ تعيينُ عاميتمُ ملدةُ دبلومُ معُ علدُُعادلهاُ واحدُ معلراس يُ )مساعدُ رتبةُ ُىُ ملحّض  املختبراتُُم(ُ ريُ

تربويُوالحاصلينُعلىُشهادةُاملاجستيرُوالدكتوراهُمعُاختالفُالدرجةُواملستوىُُالتربويُأوُُالالبكالوريوسُغيرُُُُشهادُةوتعيينُالحاصلينُعلىُُُُواملعامل،

عل صدرُ يكونُ وأالُ عليهاُ التعيينُ يتمُ تأديبي،ُُيهالتيُ اخُُحكمُ اجتيازُ ُاتمعُ كفاياتُ ُ ُُملعلم،بارُ
ّ
املعل يخضعُ تثبتُكماُ لمُ فإذاُ )سنتين(ُ ملدةُ للتجربةُ مُ

اُبإنهاءُخدمته ُُ.(2019الخدمةُاملدنية،ُ)ُصالحيتهُخاللُهذهُاملدةُفيصدرُالوزيرُقرار 

 ُُمتطلبات التطوير املنهي املستمر للمعلم: .4.21.2

للمعلمين املهنيةُ الرخصةُ اختبارُ اجتيازُ اختباُُ،يتطلبُ للمعلمين،اتُمقُروهوُعبارةُعنُ والتخصصيةُ التربويةُ القدراتُ لقياسُ مبنيةُعلىُُُننةُ

التربويةُُ املهنيةُ العامُُ،والتخصصيةاملعاييرُ التربويُ االختبارُ التخصص ي،ُوُُويتكونُمنُقسمين:ُ الحصولُعلىُُُُاالختبارُ إلىُ ساعةُتدريبية100ُُُإضافةُ

الدراس ي، العامُ فيُ والتربويةُ التخصصيةُ بينُ ماُ حصُُمتنوعةُ الُرُووجعلتُ املمارساتُُلُ وتقييمُ املنهيُ النموُ بندُ نقاطُ منُ األدنىُ الحدُ وتحقيقُ خصةُ

ا، ض يُُُُالتدريسيةُاإلبداعيةُمعُتقييمُأداءُوظيفيُالُيقلُعنُجيدُجدًّ سنواتُللدكتوراهُمن4ُُُسنواتُللماجستيرُو5سنواتُلحملةُالبكالوريوسُو6ُوم 

ُمعاييرُترقيةُاملعلمُ.

 ف االبتدائية واملتوسطة: و صفتعليم الرياضيات والعلوم في ال .5.21.2

شترطُلتعليمُالطالبُمعلُم شترطُذلك،ُوالعلومُفيُاملرحلةُاملتوسطة،ُالرياضياتنُفيُُُونُمتخصصُوي  كماُأنُنصابُُأماُفيُاملرحلةُاالبتدائيةُفالُي 

املمارسُُ املتقدُُحصة،24ُُاملعلمُ واملعلحصة22مُُواملعلمُ ُ،ُُ الخبير لوزُاُُحصة،18ُُمُ السنويُ التقريرُ أشارُ ُُُُرُةوقدُ فيُعام الصادرُ إلى2019ُالتعليمُ مُ

ُأنُُُُكماُُانخفاضُعددُحصصُالرياضياتُوالعلومُمقارنةُبدولُالعالم،
 
حيثُُُ،رتُعلىُنتائجُاالختباراتُالتحصيليةُوالدوليةهناكُسلوكياتُسلبيةُأث

تنإنُ  رُعليهمُ.مُ الطالبُلديهمُاهتمامُضعيفُبالقراءةُويغيبونُويتأخرونُمرةُواحدةُفيُاألسبوعُعلىُاألقلُوي 
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 استخدام التكنولوجيا:  .6.21.2

سمحُباستخدامُالبرامجُالتقنيةُالداعمةُللمفاهيمُالرياضية، ُُُفيُالرياضياتُي 
 
سمحُباستخدامُاآللةُالحاسبةُفيُتعليمُوتعل مُالطالبُباملرحلةُُوالُي 

العلومُفيوجدُقصورُفيُتفعيلُاملُُاألولُوالثانيُاملتوسط،ُُيناالبتدائيةُوالصف بصورةُتنظيريةُأكثرُمنهاُبصورةُُُُاملفاهيُمشرحُُُوُُراضيةتعاملُاالُفأماُفيُ

2018ُفقدُأشارتُدراسةُ)العنزيَُواملسعد،ُُُُتجريبية،
 
نُاملعلمينُمنُاستخدامُالتقنياتُالتعليميةُداخلُالغرفةُالصفيةُوعدمُرغبتهمُفيُ(ُإلىُعدمُتمك

ُالشرحُ.التغييرُفيُأنماطُالتدريسُواعتمادهمُعلىُالطرقُالتقليديةُفيُ

 ُُيم الطالب في الرياضيات والعلوم في الصفوف االبتدائية واملتوسطة: يتق  .7.21.2

وكذلكُفيُُُ،يتمُتقييمُالطالبُعنُطريقُاملهامُاألدائيةُواملشاركةُالصفيةُوالواجباتُاملنزليةُواالختباراتُالتحريريةُفيُمنتصفُالفصلُالدراس ُي

املعلُمُُإعدادهاويتوقفُُُُنهايته، االهتماحيثُيوجُُ،علىُ التيُُُمدُقصورُفيُ التحريريُ االختبارُ أوُ املنزليُ الواجبُ أوُ الحصةُ املطروحةُسواءُفيُ باألسئلةُ

العليا، التفكيرُ مهاراتُ االنتقاليةُ،ُُتتناولُ للصفوفُ التحصيليةُ االختباراتُ تطبيقُ يتمُ التعليم،ُُكماُ واقعُ تشخيصُ فيُ سهمُ
 
ت املناهجُُُُوالتيُ وتطويرُ

ُتطويرُاملنهيُللمعلمينُوتأهيلهم.لسيةُوبناءُبرامجُُاواملمارساتُالتدريُالدراسية،

 :  TIMSSتأثير الدراسة الدولية   .8.21.2

TIMSSُُبنكُمنُاألسئلةُتهدفُإلىُدعمُالطالبُفيُمناطقُاململكةُلخوضُاختباراتُعلىُُويُُتوهيُمنصةُرقميةُتحُُ،TIMSSعملُمنصةُاختباراتُُ

كماُقامُاملركزُالوطنيُللقياسُفيُشهرُأبريلُُُلتدريبهمُعلىُاألسئلة،TIMSSُُالبُقبلُانعقادُاختبارُُكذلكُتنفيذُخطةُتهيئةُللطُُوتمكينهمُمنُاملهارات،

طالب2600ُُُُوالبالغُعددهمُنحوُُُُبإجراءُالتطبيقُالتجريبيُلالختباراتُعلىُعينةُمنُطالبُوطالباتُالصفُالرابعُاالبتدائيُوالثانيُاملتوسط،ُُم،2018

ُمُ.2018ةُتقويمُالتعليمُوالتدريبُاإلطارُالوطنيُالعامُملعاييرُاملناهجُفيُعامُُئكماُأصدرتُهيُتوىُاململكة،مدرسةُعلىُمس55ُيمثلونُُوطالبة،

في تطبيق دارسة االتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات )  دولتي املقارنةأوجه اإلفادة من خبرات   ( باململكة TIMSS)سنغافورة وكوريا الجنوبية( 

ُالعربية السعودية: 

ُفيُإصالحُالنظامُالتعليميُبمفهومهُالشاملُوليسُفقطُتهيئةُالطالبُقبلُموعدُاالختبارُ.TIMSSُُارُنتائجُالدراسةُالدوليةاستثم •

الكم، • النوعُالُ للتفكير،ُُالتركيزُعلىُجودةُ الطالبُ أمامُ املجالُ باملعلوماتُإلفساحُ الدراسيةُاملحشوةُ املناهجُ النظرُفيُ والسعيُألنُُُوإعادةُ

ُيسُتتمحورُحولُالطالب.تكونُطرقُالتدُر

الدراسية،اطإع • املناهجُ فيُ أولويةُ الناقدُ التفكيرُ مهاراتُ مهاراتُُُُءُ وتقييمُ قياسُ علىُ القدرةُ وإكسابهمُ لتدريسهُ املعلمينُ قدراتُ وتطويرُ

ُُُالتفكيرُالناقدُلدىُطالبهم.

ُالبُ.لتحقيقهمُالتقويمُوالتواصلُاألمثلُمعُالطُتخفيفُنصابُالحصصُملعلمُالرياضياتُوالعلوم، •

ملواكبةُآخرُاملستجداتُبشأنُُُُادةُالعلميةُالتخصصيةُوعلىُأساليبُحلُاملشكالتُواألساليبُالجاذبةُفيُالتدريس،ملُاتدريبُاملعلمينُعلىُُ •

ُمعرفةُاملحتوىُواالبتكاراتُالتربويةُوأساليبُالتقييمُالجديدةُ.

وأدوُا • أساليبُ استخدامُ الطالبُمنُخاللُ تقويمُ فيُ املعلمينُ يتحسينُممارساتُ بماُ املتنوعةُ التقييمُ الدوليةُوجداولُستتُ املعاييرُ قُمعُ

ُاملواصفات.

ُاُمنها.االستعانةُبالوسائلُالتعليميةُوالتكنولوجيةُالحديثةُالتيُتتيحُالتنوعُفيُطرقُتدريسُاملناهجُخاصةُماُيكونُتجريبيًُّ •

مهنية • موادُ تخصيصُ خالل:ُ منُ واملنهيُ الفنيُ للتعليمُ االنضمامُ علىُ الطالبُ التعليُمُُتشجيعُ مناهجُ فيُ املرحلةُُُاُُوتقنيةُ منُ اُ بدء  لعامُ

والتقليدية،ُُاالبتدائية، املهنيةُ املجاالتُ فيُ الطالبُ لتنافسُ العامُ التعليمُ لدراسةُُُوتنبنيُمسابقاتُسنويةُعلىُمستوىُ أبحاثُ وتخصيصُ

ُأساليبُاستقطابُالطالبُللتخصصُفيُاملجاالتُالتقنيةُواملهنيةُ.

 التوصيات: 

ُوالقائمُعلىُأحدثُاألساليبُالعلميةُوالتكنولوجيةُ.ُمتغيراتُالعصر،ُُمئاُلليُ ُةُلنظامُالتعليم،املراجعةُاملستمُر •

تطويرُمناهجُالرياضياتُوالعلومُبصفةُدوريةُمستمرةُوتضمينهاُالفاقدُمنُاملوضوعاتُومهاراتُالقرنُالحاديُوالعشرينُلتواكبُاالتجاهُُ •

ُالعمل.ُُالعامليُفيُالتعليمُوبماُيتوافقُمعُمتطلباتُسوقُ

ُلُاتخطيطُالبرامجُ • ُوخصائصُنموُالطالب.ُوطبيعةُمادةُالتدريسُوأهدافُالتعليم،ُمةُللمعلمينُفيُضوءُاحتياجاتهمُاملهنية،تدريبيةُاملقد 

اُمنُرياضُاألطفالُ. • ُإسنادُتدريسُمنهجُالرياضياتُوالعلومُملعلماتُالتخصصُبدء 

ُمة.املجتمعاتُاملتقّد ُُتاهلطالبُفيهماُوفقُتوج ُزيادةُحصصُالرياضياتُوالعلومُلتحسينُمعارفُومهاراتُُا •

• ُ ُُيُرؤيةُجديدةُخاصةُبإعدادُاملعلمُفيُمجتمعُاملعرفة،تبّن  ُمين.وكذلكُسياساتُقبولُاملعلمينُتضمنُترشيحُذويُالكفاءاتُمنُاملتقّد 
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املعرفة، • القائمُعلىُ االقتصادُ نحوُ واالبتكارُُالتوّجهُ العلميُ البحثُ الزاويةُالوالُُ،والتركيزُعلىُمراكزُ تعتبرُحجرُ املعرفة،قتيُ وعقدُُُتصادُ

ُالشراكاتُمعُالجامعاتُومراكزُالعلومُوالتكنولوجياُلتحفيزُاملعلمينُوالطالبُالباحثين.

فيُ • املنخفضُ املستوىُ ذويُ الطالبُ ومعالجةُ املتوسطُ املستوىُ ذويُ الطالبُ ودعمُ املتميزينُ الطالبُ إلثراءُ متعددةُ وزاريةُ مبادراتُ تبنيُ

ُوالعلومُ.الرياضياتُ

ُصفيةُبالوسائلُالتعليميةُواملستحدثاتُالتكنولوجيةُالداعمةُللعمليةُالتعليميةُ.لُاتهيئةُالبيئةُ •
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ا
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Abstract: This research aimed to compare the Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) in 
Singapore and South Korea to indicate the extent to which they can be benefited from in the Kingdom of Saudi Arabia. 
The research also aimed to identifying the theoretical frameworks of the international tests to evaluate Trends in 
International Mathematics and Science Study (TIMSS) among the fourth and eighth grades of basic education in 
Singapore and South Korea (the comparison countries) in the light of the forces and factors affecting them, as well as 
identifying the similarities and differences in the application of the international tests TIMSS and benefiting from them 
in the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve the objectives of the research, the researcher made use of the comparative 
analytical approach of George Berday with four steps, which is description, interpretation, balancing and comparison 
to study the application of international tests to evaluate the Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS) for the fourth and eighth grades of basic education in the comparison countries Singapore and South Korea in 
the light of each of the political, geographical, demographic, cultural, and economic factors, then identifying the 
similarities and differences in the application of the international study TIMSS between the comparison countries. The 
research ended with presenting some proposals that can benefit from the experiences of the comparison countries 
(Singapore and South Korea) and their experience in taking international tests and achieving advanced grades in KSA .ُ 

Keywords: Trends in International Mathematics and Science Study; TIMSS; International Study; TIMSS, Singapore; 
South Korea; Saudi Arabia.ُ 
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 املقدمة:   .1

بة املباشرة  املهارات الحياتية هي املهارات التي تستخدم إلدارة الشؤون الشخصية، وهي مجموعة من املهارات البشرية التي تكتسب بالتدريب أو بالتجر 

مع   وال للتعامل  العمر  املشكالت  واملجتمع من حيث  االجتماعي  املعيار  املهارات معتمدة على  ويختلف تصنيف  اليومية،  الحياة  تواجه عادة  التي  سئلة 

 (.  2017)اليونسيف، .والجنس ومستوى املهارات

ة املشاكل، والنجاح 
ّ
في االرتقاء باملجتمعات، وُمنطلق ذلك من الدين  وتكمن أهمية املهارات الحياتية في حياة الشخص في قدرته على التعامل مع كاف

 النبي محمد  
ّ
على إتقان العمل والقيام به على   -صلى هللا عليه وسلم  -الحنيف الذي بّين أّن الغاية من خلق اإلنسان هي إعمار الرض وخالفتها، وقد حث

إّن نقص املهارات الحياتية لدى الجيال الحالية ُيعتبر من  
ّ

البحث عن حلول سريعة لها، ذلك أّن مخرجات    أفضل صورة؛ إال أهّم املشكالت التي يجب 

املهارات   الوظيفية والشخصّية؛ بسبب غياب هذه  الكثيرون في حياتهم  الحياتّية، وبالتالي يفشل  املهارات  إلى  التربوّية تفتقر    )وصفي،  .لديهم املؤسسات 

2011 .) 

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

املتدربين من خالل عمل   املدربة بمئات  احتكاك  البشرية بمدينة جدة، ومن خالل  للتدريب والتنمية  نبراس  تنمية بشرية بمركز  الباحثة كمدربة 

 
 
في املهارات الحياتية كمهارات التفكير الناقد وفهم الذات والطالقة واملرونة، وتأكدت الباحثة من هذا القصور من  بصفة يومية، الحظت الباحثة قصورا

احثة إلى تقص ي الل نتائج االستبانات التي تطبقها قبل وبعد الدورات التدريبية، ومن خالل نتائج النشطة التي تضمنها الورش التدريبية، مما حدا بالبخ

القصور كدراسة كل من )الدرعان،   أكدت هذا  الحياتية والتي  املهارات  بتنمية  الخاصة  السابقة  الدراسات  (، )القرني، 2021(، )يحياوي،  2021بعض 

( وذلك في مختلف املراحل العمرية، حيث أوصت هذه الدراسات بإجراء العديد من 2020(، )بني فواز،  2020(، )املخاريز،  2021(، )السالموني،  2021
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 امللخص:

إيجابي على   تأثير  لها  الحياتية والتي  باملهارات  إلى قائمة  التوصل  إلى  الحالية  الدراسة  الباحثة هدفت  الهدف قامت  الفرد، ولتحقيق هذه 

خصصين  بدراسة الدبيات والدراسات السابقة املتصلة باملهارات الحياتية، واستخالص هذه املهارات ووضعها في استبانة، ثم اختيار عينة من املت

البشرية وعلم النفس ومدربي املهارات الحياتية من املراكز التدريبية بمدينة جدة    في التنمية 
 
   50من املتدربين بلغ عددهم    وعددا

 
وعرض    محكما

 
 
اآلراء وتحليلها وفقا املهارات    االستبانة عليهم، وتم رصد  إلى عدد من  الباحثة  املهارة، وتوصلت  املئوية لهمية  املهارة والنسبة  املوافقة على  لنسبة 

وصت الباحثة بضرورة عمل دراسات تجريبية على عينات مختلفة لتنمية  الحياتية الرئيسة املؤثرة في الفرد ويندرج تحت كل مهارة مهارات فرعية، وأ 

املهارات في  الفرد ومالحظة سلوكه عبر فترات متتابعة، وضرورة تضمين هذه  أثرها على  التدريب ومعرفة  املهارات باستخدام وسائل وطرق    هذه 

 املقررات الدراسية باملرحلة الثانوية والجامعية. 

 . أهمية املهارت الحياتية ؛تأثير املهارات الحياتية ؛هارات الحياتيةامل الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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سري والطالق، كما يدفع الفراد الدراسات الخرى في مجال تنمية املهارات الحياتية وذلك ملا للمهارت الحياتية من أهمية في التقليل من نسبة التفكك اال 

 إلى ريادة العمال واقتحام العمال الحرة.  

 ويمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي:  

 ما املهارات الحياتية الالزمة لألفراد في املجتمع السعودي في املراحل العمرية املختلفة؟

 :أهداف الدراسة . 2.1

  الدراسة إلى تحديد أهم املهارات الحياتية والتي يحتاج إليها الفراد للسير في حياتهم بطريقة إيجابية حيث من تمكنهم من حل املشكالت تهدف هذه 

 والتكيف مع املجتمع. 

 :أهمية الدراسة . 3.1

 اكتسبت هذه الدراسة أهميتها من خالل الجوانب اآلتية: 

علمية، نفذت بأدوات بحثية صحيحة، وبالتالي يمكن تعميم نتائجها واستخدام ما توصلت إليه من مهارات وتنميتها  هذه الدراسة هي عبارة عن جهود   .1

 لدى فئات املجتمع املختلفة. 

 لفة. ختتفيد هذه الدراسة الباحثين حيث تقدم لهم قائمة باملهارات الحياتية ذات الهمية لألفراد من فئات املجتمع املختلفة وذوي العمار امل .2

ومن تشكل نتائج الدراسة قاعدة معرفية لدراسات الحقة، حيث يمكن استخدامها إلجراء دراسات تجريبية على فئات من الطالب ومن أولياء المور   .3

 . جميع فئات املجتمع على اختالفهم

 :حدود الدراسة . 4.1

 بالفصل الثاني من العام الدراس ي  •
 
 .2020/2021محددات زمانية: تحددت هذه الدراسة زمانيا

 محددات موضوعية: تحددت هذه الدراسة باملصطلحات التي وردت في مصطلحات الدراسة. •

 ى أداة الدراسة. محددات إنسانية: تحددت هذه الدراسة بمجموعة من الخبراء وأساتذة في التربية وعلم النفس والذين حكموا عل •

 : التعريف بمصطلحات الدراسة . 5.1

 املهارات الحياتية: •

( بأنها مجموعة كبيرة من املھارات الشخصیة ومھارات التواصل االجتماعي واملھارات النفسیة واملھارات املھنیة التي تساعد  2020عرفتها بودردابن )

قدراتھم وتعزز الثقة بأنفسھم لیصبحوا منتجين وفاعلين في مجتمعاتھم. وفي ظل العوملة وسرعة  الشباب على التغلب على التحدیات الیومیة وتطور من  

القطاعات الخدماتیة، أصبح القادة في التعلیم والحكومات واملشغلون یشددون   التغيرات في العالم، وتحول اقتصاد العدید من الدول إلى االعتماد على

( بأنها "مجموعة من املهارات والقدرات التي  2021وعرفتها الحارثي)  وسیلة لنجاح الشباب في الحیاة املھنیة والشخصیةمیة تعلم املھارات الحیاتیة كهأ  على

مهارة اتخاذ القرار   - )مهارات االتصال مع اآلخرين  من التعامل بشكل فعال مع تحديات الحياة والضغوط التي تواجهها أثناء دراستها، وتشمل  الطالبة  تمكن

 املهارات الكاديمية" -كالتوحل املش

  
 
املهارات التي يحتاج إليها الفراد ويستخدمونها في جميع أيامهم وتساعدهم على حل املشكالت ومواجهة الضغوط   " بأنها  وتعرفها الباحثة إجرائيا

 .العملية والنفسية وتمكنهم من الحياة في صحة وإيجابية"

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 منا يقع في مشكلة التباهي بالقدرات، ويصبح المر في غاية الصعوبة عندما يطلب منا إنجاز بعض العمال التي تكون أكثر من قدرا 
 
تنا وتجعلنا كثيرا

 عاجزين بالكامل عن الشياء التي كنا نعتقد أننا في استطاعتنا القيام بها، وهذا ليس مشكلة، فيكفي شرف املحاولة في كل مرة. 

ذاته،    وهناك العديد من الفراد الذين يكونو ن على دراية أن بهم الكثير من العيوب الشخصية، غير أن االعتراف بهذه املشاكل يعتبر مشكلة بحد

 فال أحد يفضل أن يقلل من نفسه أو من عمله، وإذا أراد الفرد أن يتخلص من هذه املشكلة ، فما عليه إال مواجهة هذه الخطاء واملشاكل. 

فإّن أراد الفرد     ،وهناك الكثير من الشياء التي تبرز جمال كل شخصية، حيث إننا نحمل في نفسنا الكثير من املميزات، إال أننا النستطيع ترجمتها

 .ع مجريات العصرإدراك شخصيته والوعي بما يدور بداخله، فعليه توظيف هذه امليزات املوجودة بداخله، وتعزيزها، والعمل على تنميتها حتى تتالءم م

 (2019)اليمني، 

في طريقة  أكثر  هي  القدرات   فاستثمار  لديه،  التي  القدرات  استثمار  هي قدرته على  الفرد  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  الحياتية  املهارات  معرفة    وأول 

 (  2017)جرين،  :فرعية أهمهاالحاجات، وما يتماش ي معها من قدرات ومهارات عقلية يمتلكها الفرد، وتنطوي هذه املهارة على مهارات 
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 مقاومة السلبيات التي تواجه الفرد  •

 استثمار الجهد في الشياء التي يمكن القيام بها   •

 تنظيم الوقت فيما يمكن فعله .   •

 تقدير اآلخرين واحترامهم،  •

 احترام وجهات النظر دون التعصب . •

 إصالح ما يفسده الدهر.    •

املهارات الشخصيةوالنوع الثاني من املهارات الحياتية   إليها الفرد هي  ومن يمتلكها يمكنه الحصول على حب الناس من حوله، كما   ،والتي يحتاج 

 )فيسكوت ، دت (  :تمكنه من اجتياز مقابالت العمل والتوظيف بشكل أسرع، ومنها ما يلي

تستطيع التعبير عن الذات دون الشك فيها، حيث صاحب الشخصية القوية بوم بإلهام    يثقة الفرد  بنفسه: تعد الشخصية الواثقة والقوية الت •

 . الشخاص من حوله ويستطيع السيطرة على المور املتعددة، وهناك العديد من السبل لزيادة الثقة بالنفس، مثل عدم السعي نحو رضا اآلخرين

 تحمل الضغوطات، والتركيز.  •

 املحيطة واملتغيرات. القدرة على التكيف مع البيئة  •

 الحرص على إتمام طموحه وتحقيق أهدافه.   •

 القدرة على تحمل املسؤولية في كل جوانب الحياة الشخصية واالجتماعية والعملية.  •

 امتالك الطموح واإلبداع في التعامل مع املشاكل.  •

 القدرة على  التكييف مع كل ما هو جديد على جميع اإلصعدة.  •

 الصدق والنزاهة والت •
 
 . فاني: يستطيع الشخص من خاللها أن يصبح نفسه أمام املجتمع وال يكون متصنعا

 التحلي باملنطق: يتخذ القرار بناء  على الشياء امللموسة وليس التخيل.   •

 وثقة في املستقبل ولديه الرغبة الحقيقية بأن يكون أفضل كل يوم. •
 
 التحفيز الذاتي والتفاؤل: حيث يمتلك الشخص أمال

 اح: بحيث يستطيع الشخص قبول كل الناس باختالفاتهم.  االنفت •

 االستمرارية والعزيمة واملثابرة: هذه الصفات تساعد على االستمرار وااللتزام باملبدأ من أجل الوصول إلى الهدف.  •

 اللتزام بمبادئه. القدرة على الحصول على ثقة اآلخرين واالحترام: من خالل الحرص على أن تتوافق أفعال الشخص مع أقواله، وا  •

هارات التي يتم  أما النوع الثالث من املهارات الحياتية والتي تساعد الفرد على التأقلم مع متطلبات الحياة هي املهارات التفاعلية وهي مجموعة من امل

 تطويرها من خالل املواقف الحياتية، كما أّن لها تأثير على اآلخرين، ومنها: 

 فريق. القدرة على العمل فى  •

 . القدرة على التفاعل مع مختلف الشخصيات  •

  .قيادة فرق العمل وتوجيهها •

 استثمار و إدارة الوقت.  •

 . حل املشكالت الحياتية بكفاءة  •

 االستماع الفعال  •

 القدرة على التخطيط العلمي.  •

 ( 2003)نجلز وآخران، : االجتماعية وهي تتضمن مهارات فرعية مثلوالنوع الرابع من املهارات الحياتية املتطلبة لجودة حياة الفرد هي املهارات 

 القدرة على تحية الناس على اختالف عقائدهم.  •

 التبسم في وجه اإلنسان عند تحيته.  •

 التصرف حسب مقتضيات املجتمع وعاداته. •

( أنه القدرة على تحليل الحقائق وتحرير Huitt, 1998هيوت )أما النوع الخامس من املهارات الحياتية املتطلبة هي مهارات التفكير الناقد، وقد عرفه  

 الفكار وتنظيمها، وتحديد اآلراء وعقد املقارنات والتوصل لالستنتاجات وتقويمها وحل املشكالت. 

 .ة للفرد( أن التفكير الناقد هو التفكير بالتفكير من أجل تنميته وجعل مخرجاته ذات مغزى وأهمي Gerlid, 2003بينما يرى جيرليد )

( التفكير الفاحص في دقائق املوضوع بناء  على معايير تتسم باملوضوعية والحيادية املطلقة؛ من أجل اتخاذ قرار موضوعي  2017وعرفه قرعان )

 . وشامل عن املوضوع املحدد
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تكمن في  إكساب املتعلمين مرونة وموضوعية في حل ( أن أهمية التفكير الناقد  Bailian, 1999وللتفكير الناقد أهمية كبيرة  حيث أشار باليالين )

ا عن التعصب والجمود، وتأثيرات الثقافة  الضارة. ويظهر هنا مدى أهمية التفكير الناقد في تحصين املتعلم ين الذين هم  املشكالت ويجب أن يكون بعيد 

 لآلخرين واملختلفين في مذهبه أو فكره. أفراد املجتمع  من الفكار املغلوطة والتطرف والتعصب الفكري بأن تجعل منه من
 

ا ومتقبال  فتح 

 ( وهي: Facione, 1998ويتضمن التفكير الناقد الكثير من املهارات أشار إليها فاسيون )

الرموز  • وفك  كالتصنيف  متعددة:  فرعية  مهارات  وتشمل  واملعايير  واملعطيات  املواقف  من  واسعة  داللة  عن  والتعبير  االستيعاب  وهو    التفسير: 

 وتوضيح املعاني واملالحظات واملصفوفات.

اآل  • فحص  مثل:  مهارات متعددة  على  وتشمل  واملفاهيم  والسئلة  العبارات  بين  واالستنتاجية  االستقرائية  العالقات  تحديد  إلى  تشير  راء التحليل: 

 واكتشاف الحجج، وتحليلها.

 ت: تقويم االدعاءات، تقويم الحجج. التقويم: تشير إلى مصداقية العبارات، أو إدراك الشخص وتشمل مهارا  •

 ( 2008)العناني، : وهناك املهارات العامة وهي ضمن املهارات الحياتية والتي يحتاج إليها الفرد بصفة يومية وتتمثل في املهارات التالية

 .تدوين املالحظات املهمة واملفيدة  •

   .كتابة املالحظات بأقالم ملونة •

 .بالسهم والخطوط والرسومالربط بين املعلومات  •

 . القدرة على رؤية المور التي تحتاج إلى إصالح •

  .املبادرة إلى حل املشكالت بطريقة مبتكرة  •

 .استخدام لغة الجسد املناسبة للمواقف املختلفة •

 الدراسات السابقة: . 1.2

املهارات وحصرها وتنميتها بطرق   الدراسات ببحث هذه  العديد من  العملية  قد قامت  الحياة  مختلفة وربطها بمتغيرات دراسية وتعليمية وبواقع 

 ملختلف الفئات ومن هذه الدراسات: 

بقياس فاعلية خرائط العقل في تنمية املهارات الحياتية لدى طالبات الصف التاسع بمحافظة    ( 2021وقامت دراسة أبي جحجوح وأبي جامع )  •

فاعلية طريقة خرائط العقل في تنمية املهارات الحياتية لدى طالبات الصف التاسع   توصال إلى  خان يونس بفلسطين وبعد تطبيق أدوات الدراسة

 الساس ي.

إلى استقصاء أثر القصص الكاريكاتورية على تنمية بعض املهارات الحياتية لدى طفل الروضة للتعايش مع جائحة   (2021وهدفت دراسة يوسف ) •

 ية املهارات الصحية والغذائية والوقائية لدى عينة الدراسة. كورونا وتوصلت إلى فاعلية القصص في تنم

إلى التعرف على مدى إسهام املدرسة الثانوية العامة في محافظة الغربية املصرية في تنميةاملهارات الحياتية لدى    (2021وتصدت دراسة قاسم ) •

 734ذ أعدت استبانة طبقت على  الطالب من وجهة نظر الطالب واملعلمين. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، إ 
 
 566وطالبة و  طالبا

 
ومعلمة    معلما

الطالب،  وتوصلت الدراسة إلى أن إسهام املدرسة الثانوية العامة في تنمية امليارات الحياتية لدى الطالب جاء في املستوى املتوسط من وجهة نظر  

 وفي املستوى املرتفع من وجهة نظر املعلمين.

• ( دحماني  قام  باملدرسة    (2021بينما  الحياتية  املهارات  تنمية  استهدفت  امللتحقين بدراسة   لدى  الذات  وفاعلية  االجتماعي  االندماج  في  ودورها 

 باملؤسسات التربوية، وأكدت على ضرورة تعلم هذه املهارات لتحقيق االندامج االجتماعي وتحقيق الفراد لذواتهم. 

•  ( القرني  دراسة  اململكة    ( 2021أما  رؤية  مع  املتناغمة  الحياتية  باملهارات  قائمة  تحديد  استهدفت  مناهج    2030فقد  خالل  من  تنميتها  ويمكن 

أهم املهارات الحياتية املتطلبة هي مهارات حل املشكالت والتفكير املرحلتين املتوسطة والثانوية وتوصلت الدراسة إلى أن  اإلبداعي   الرياضيات في 

 والتفكير الناقد والتواصل الفعال. 

التدريس   ( 2020دراسة محمد وحسن وسيد )  • االبتدائية باستخدام  املرحلة  القرائي لدى تالميذ  الحياتية والفهم  املهارات  تنمية  استهدفت  والتي 

 الدراسة.  التبادلي وقامت ببناء قائمة باملهارات الحياتية ومهارات الفهم القرائي وتوصلت إلى فاعلية االستراتيجية في تنمية املهارات لدى عينة

والتي هدفت إلى تنمية املهارات الحياتية باستخدام دعم الداء في الجوالت االفتراضية لدى طفل الروضة وقامت بتحديد   (2020ودراسة حسين ) •

الداء في تحسين هذه إلى فاعلية دعم  الحمام وغيرها وتوصلت  الكل والشرب ودخول  الروضة كمهارات  املناسبة لطفل  الحياتية  املهارات   بعض 

 ل الروضة.املهارات لدى طف

تحديد العالقة بين التفاؤل واملهارات الحياتية لدى املعلمين املتقاعدين في فلسطين وأكدت الدراسة على   (2020بينما استهدفت دراسة الهمص )  •

 وجود عالقة طردية بين التفاؤل واملهارات الحياتية وأنه كلما زادت املهارات الحياتية زاد التفاؤل لدى عينة الدراسة .
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)وهدف • والعليان  الحضرمي  دراسة  العمال    ( 2020ت  ريادة  كفايات  في ضوء  التاسع  للصفف  بسلطنة عمان  الحياتية  املهارات  منهاج  تقويم  إلى 

اللية وتوصلت الدراسة إلى تحقيق املنهاج لبعض كفايات ريادة العمال كإدارة املشاريع واالتصال وعدم تحقيقها لبعض الكفايات الخرى كاالستق

 الذاتي وتحمل املسئولية. والوعي

• ( الشريدة  دراسة  النشطة    (2020وقامت  فاعلية  إلى  وتوصلت  الروضة  طفل  لدى  الحياتية  املهارات  تنمية  في  الالصفية  النشطة  أثر  بقياس 

 الالصفية في تنمية املهارات الحياتية لدى عينة الدراسة. 

ة في تنمية املهارات الحياتية وتوصلت الدراسة إلى الدور الفاعل للنوادي التربوية في معرفة أثر النوادي التربوي (2020واستهدفت دراسة بالراشد ) •

 تنمية بعض املهارات الحياتية كالتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي. 

فهم، واختلفت معها في  وقد اتفقت هذه الدراسات مع الدراسة الحالية في دراسة املهارات الحياتية وبيان أهميتها لدى الطالب والفراد على اختال 

 عينة الدراسة وهدفها ومنهجها حيث استخدم معظمها املنهج التجريبي وشبه التجريبي وبعضها استخدم املنهج الوصفي والتحليلي. 

  :إجراءات الدراسة  .3

ينة  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تحليل الدراسات السابقة ووصف املهارات التي تضمنتها وبناء استبانة وتوزيعها على ع

 الدراسة، وذلك ملعرفة املهارات الحياتية املناسبة لألفراد ما بعد سن املراهقة. 

 : مجتمع الدراسة وعينتها. 1.3

( املتخصصين في التنمية البشرية وخبراء التربية واملتدربين، وذلك لتحديد املهارات الحياتية املناسبة لهم والتي تساعدهم  50)  تم أخذ عينة مكونة من

 في حل مشكالتهم اليومية. 

 :أدوات الدراسة . 2.3

واالستبانة للتأكد من مناسبة املهارات الحياتية لجمع املعلومات حول مشكلة الدراسة، تم اعتماد تحليل ودراسة الدبيات املتعلقة بموضع البحث 

   .لألفراد ما بعد املرحلة املتوسطة

 : نتائج الدراسة ومناقشتها .4

 النتائج املتعلقة بالسؤال البحثي : ما املهارات الحياتية الالزمة لألفراد في املجتمع السعودي في املراحل العمرية املختلفة؟ . 1.4

السؤال قامت الباحثة بدراسة الدبيات والدراسات السابقة في موضوع تنمية املهارات الحياتية والتنمية البشرية وجمع املهارات ولإلجابة عن هذا  

ال    رر منها والذي الحياتية التي تم دراساتها وتنميتها في مراحل رياض الطفال والطالب في املراحل الدراسية املختلفة والخريجين واملوظفين ثم حذف املك

سنة، ثم قامت الباحثة بوضع هذه املهارات في استبانة تكونت  12يعد من املهارات الحياتية املناسبة لألفراد في املراحل العمرية وخاصة في مرحلة ما بعد 

 من:

املجتمع السعودي في املراحل العمرية  صفحة العنوان ووضعت فيه الباحثة عنوان االستبانة  " استبانة تحديد املهارات الحياتية الالزمة لألفراد في  •

   .املختلفة" واسم الباحثة ووظيفتها

 صفحة املقدمة واشتملت على مقدمة تعريفية باملهارات الحياتية والهدف من تحديدها واملطلوب من السادة املحكمين.  •

لرئيسة والثاني املهارات الفرعية والثالث والرابع تنتمي متن االستبانة ووضعت فيه الباحثة جدوال تتضمن سبعة  أعمدة العمود الول به املهارات ا  •

 أو ال تنتمي والخامس والسادس مهمة وغير مهمة والسابع تعديل املهارة إن احتاجت إلى تعديل. 

على املركز من فئات   وتم توزيع هذه االستبانة على مجموعة من املحكمين املتخصصين في التربية وعلم النفس والتنمية البشرية واملتدربين املترددين 

% 80من  عمرية مختلفة وبلغ عددهم خمسين محكما، وبعد رصد استجابات املحكمين على االستبانة قامت الباحثة بحذف املهارات التي أجمع عليها أقل 

رات التي ال تنتمي للمهارات الحياتية % فأكثر على أنها مهمة، كما قامت بحذف املها  80من املحكمين على أنها غير مهمة وأبقت على املهارات التي أجمع  

 الرئيسة وعدلت بعض الكلمات التي أشار املحكمون إلى تعديلها وكانت النتيجة قائمة املهارات التالية:
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 سنة   12قائمة باملهارات الحياتية الالزمة لألفراد باملجتمع السعودي والذين تخطت أعمارهم : (1جدول )

 نسبة األهمية املهارات الفرعية  املهارة الرئيسة م 

 استثمار القدرات التي لدى الفرد  1

 %96 يقاوم  السلبيات التي تواجهه 

 %88 يستثمر الجهد في الشياء التي يمكن القيام بها 

 %86 يصلح ما يفسده اآلخرون. 

 %86 يحترم وجهات النظر دون تعصب . 

 %86 ينظم الوقت فيما يمكن فعله . 

 %86 يقدر اآلخرين ويحترمهم

 املهارات الشخصية  2

 %98 يعمل على إرضاء نفسه ورغباته 

 %96 يحصل على ثقة اآلخرين واالحترام بسرعة وسهولة 

 %92 وينفذ أقواله يلتزم بمبادئه 

 %92 يستمر بعزم ومثابرة في أداء العمال املكلف بها 

 %92 يقبل كل الناس على اختالفهم 

 %90 يحفز نفسه ليكون مستقبله أفضل 

 %90 يتخذ القرارات بناء على مقدمات منطقية

 %88 يتعامل مع الناس بكل صدق ونزاهة وتفان 

 %88 جديد يتكيف مع كل ما هو 

 %86 يتعامل مع املشكالت بطريقة إبداعية وطامحة 

 %86 يتحمل املسئولية الشخصية واالجتماعية لفعاله وأقواله 

 %86 يحرص على تحقيق أهدافه القريبة والبعيدة 

 %86 يتكيف مع الضغوطات واملتغيرات بطريقة صحيحة

 املهارات التفاعلية  3

 %96 فريق. يستطيع العمل فى 

 %96 يتفاعل مع مختلف الشخصيات 

 %96 يقود فرق العمل ويوجهها 

 %94 يستثمر و يديرالوقت. 

 %92 يحل املشكالت الحياتية بكفاءة  

 %90 يستمع لآلخرين بطريقة فعالة 

 %88 يخطط لحياته تخطيطا علميا 

 املهارات االجتماعية 4

 %98 اختالف عقائدهم. يقدم التحية للناس على 

 %98 يتبسم في وجه اآلخرين عند تحيتهم. 

 %94 يتصرف حسب مقتضيات املجتمع وعاداته. 

 %88 يكون عالقات اجتماعية سوية

 %84 يشارك اآلخرين أفراحهم وأتراحهم

 مهارات التفكير الناقد  5

 %94 يصنف الرموز  وفق منطق سليم

 %94 الصحيحة للمواقف املختلفة يوضح املعاني 

 %92 يضع مالحظاته الدقيقة حول املواقف املختلفة 

 %92 يفك الرموز ويحللها 

 %90 يفحص اآلراء املعطاة له 

 %90 يكتشف الحجج التي يعتمد عليها اآلخرون 

 %90 يحلل الحجج ويفندها 

 %88 يقوم االدعاءات املختلفة 

 %88 املقدمة له يقوم الحجج 

 املهارات العامة  6

 %96 يدون املالحظات املهمة واملفيدة 

 %96 يكتب املالحظات بأقالم ملونة

 %92 يربط بين املعلومات بالسهم والخطوط والرسوم

 %88 يرى المور التي تحتاج إلى إصالح 

 %86 يبادر إلى حل املشكالت بطريقة مبتكرة

 %84 الجسد املناسبة للمواقف املختلفة يستخدم لغة 
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سنة هي ست مهارات رئيسة وست    12ويتضح من الجدول السابق أن املهارات الحياتية الالزمة لفراد املجتمع السعودي والذين تخطت أعمارهم  

%، وهذا يدل على احتياج أفراد املجتمع لهذه املهارات والتدريب عليها للتأقلم مع الظروف  84% إلى  98وأربعون مهارة فرعية وتراوحت نسبة الهمية ما بين  

 واملتغيرات التي تحدث في املجتمع وحل املشكالت ومواكبة التطور السريع في الحياة املعاصرة .

 التوصيات:   . 2.4

 إيجاد فلسفة تربوية واضحة املعالم لتنمية املهارات الحياتية لدى الفراد. ●

 زيادة الدعم املعنوي داخل املؤسسات التعليمية لألفراد وتنمية قدراتهم من خالل برامج متخصصة.  ●

 الربط بين املهارات وتأثيرها على الفرد. ●

 الذين يحسنون من مهاراتهم.رفع املكافآت التي تمنح لألفراد  ●

 املتابعة املستمرة الواعية في عملية اتخاذ القرارات واإلصالح والتطوير املهاري.  ●

 وضع خطط وبرامج إرشادية تهدف إلى جعل الفراد قادرين على مواجهة مشاكلهم.  ●

 .ياة عمل بحوث تجريبية على العينات املختلفة لتنمية هذه املهارات وقياس أثرها على جودة الح ●

 املراجع: 

 :
ً
 املراجع العربية: أوال

-67 (: 64) :مركز جيل البحث العلمي .النوادي التربوية وتنمية املهارات الحياتية، مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية . (2020بالراشد، محمد) .1

83. 

 .230-221 (:3)31، جامعة منتوري قسنطينة :اإلنسانية مجلة العلوم  .التعليم واملهارات الحياتية .(2020أمينة ) ،بودردابن .2

فاعلية طريقة خرائط العقل في مبحث العلوم لتنمية املهارات الحياتية لدى طالبات    (.2021. )أبو جحجوح، يحيى محمد، أبو جامع، ليندا حرب .3

التاسع بمحافظة خان يونس فلسطين التربوية والنفسية  .الصف  للدراسات  الجامعة اإلسالمية  البحث   -الجامعة اإلسالمية بغزة    :مجلة  شئون 

 . 638- 614(: 3)39 العلمي والدراسات العليا،

 دار أقالم عربية. . قواعد السطوة  ترجمة هشام الحفناوي  .(2017روبرت )، جرين .4

 ترجمة عال أحمد صالح،   .الداء البشري الفعال لقياس الداء املتوازن، أفكار عاملية معاصرة   .(2003جوران، نجلز، وروي، جان، ووتر، ما جرت ) .5

 القاهرة، مركز الخبرات املهنية لإلدارة. 

مجلة شباب الباحثين    .املهارات الحياتية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طالبات الجامعة في ضوء بعض املتغيرات.  (2021الحارثي، سارة مفلح ) .6

 . 991- 939 (:8)كلية التربية،  -جامعة سوهاج :في العلوم التربوية

دراسات عربية   .املهارات الحياتية لطفل الروضة  (. أثر أسلوب تقديم دعم الداء في الجوالت االفتراضية على تنمية2020حسين، رانيا رجب إبراهيم ) .7

 . 270-247  (:118)، رابطة التربويين العرب: في التربية وعلم النفس

8. ( شاهر  عليان،  هدى،  ضوء 2020الحضرمي،  في  عمان  سلطنة  في  الساس ي  التاسع  للصف  الحياتية  املهارات  منهاج  تقويم   .) 

 . 1642- 1611 (:9)34 :العلوم اإلنسانية -النجاح لألبحاث مجلة جامعة كفايات ريادة العمال. 

االندماج االجتماعي،    . (2021دحماني، محمد ) .9 باملدرسة ودورها في  الحياتية  املهارات  اإلنسانية واالجتماعيةتنمية  العلوم  مركز جيل   :مجلة جيل 

 . 111-101 :(64)البحث العلمي، 

مجلة دراسة ميدانية،  - (. مستوى الدور التربوي للمرشد الكاديمي في تنمية املهارات الحياتية لدى طلبة جامعة الجوف2021الدرعان، نعيمة عمر) .10

 . 76-55 (:1)41المانة العامة،  -اتحاد الجامعات العربية  :اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي

11. ( حسن  حمدي  حنان  نمو .  (2021السالموني،  االقتصادية فاعلية  الحياتية  املهارات  تنمية  في  املقلوب  التعلم  على  قائم   ذج 

 . 140-82 (:33)، كلية التربية -جامعة بورسعيد  :مجلة كلية التربيةومهارات التواصل الفعال لدى طالب التعليم الثانوي التجاري، 

 فعالية برنامج قائم على تفعيل ساعة النشاط لتنمية بعض املهارات الحياتية لدى أطفال مرحلة الطفولة املبكرة،   .(2020الشريدة ، سارة ماجد ) .12

 . 172-153 (:12)، املجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفل، املؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب

 ر و التوزيع .، عمان ، دار صفاء للنش 4ط .علم النفس .(2008) العناني، حنان .13

 متاح على : .فجر طاقتك الكامنة في الوقات الصعبة . ديفيد ) د ت ( ،فيسكوت .14
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AC%D8%B1-
%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-pdf 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-pdf
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(. إسهام املدرسة الثانوية العامة بمحافظة الغربية في تنميةاملهارات الحياتية العامة لدي طالبها من وجهة  2021حمد عبدهللا )قاسم، مصطفى م .15

 .1052-997 :81، كلية التربية - جامعة سوهاج  :املجلة التربويةنظر الطالب واملعلمين، 

 كترونية.سوريا :مكتبة نور اإلل .علم البيان. (2019قرعان محمد عيد ) .16

من خالل مناهج الرياضيات في   2030تنمية املهارات الحياتية املتناغمة مع رؤية اململكة العربية السعودية    .(2021القرني، يعن هللا علي يعن هللا ) .17

 .327-288 (:3)24 :مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية املصرية لتربويات الرياضياتاملرحلتين املتوسطة والثانوية: نموذج إجرائي، 

ية بعض املهارات استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنم.  (2020محمد، غادة زكريا محمد، حسن، حسن عمران، سيد، عبدالوهاب هاشم ) .18

 . 181-167 (:8)36، جامعة أسيوط :مجلة كلية التربيةالحياتية والفهم القرائي لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية، 

 املنصورة: املكتبة العصرية. .اإلدارة االستراتيجية بقياس الداء املتـــوازن  .(2006املغربي، عبد الحميد عبد الفتاح ) .19

املهارات الحياتية اليومية وعالقتها بالتفاؤل لدى املعلمين الفلسطينيين املتقاعدين عن العمل،   . (2020الهمص، عبدالفتاح عبدالغني مصطفى ) .20

 .  261-229 (:135)34 : املجلة التربوية، جامعة الكويت مجلس النشر العلمي

 سوريا:مكتبة التنمية البشرية اإللكترونية، .اة مهارات الحي(. 2011وصفي، أوسم) .21

 . النشاط البدني الرياض ي ودوره في تنمية بعض املهارات الحياتية لدى املراهقين في الطور الثانوي  .(2021يحياوي، أحمد ) .22

 بيروت: دار الكتب العلمية .. عيوب الشخصية. (2013رانيا) ،اليمني .23

فاعلية برنامج قائم على القصة الكاريكاتورية في تنمية بعض املهارات الحياتية للتعايش مع جائحة كورونا لطفل   .  (2021) وفاء أبو املعاطي  ،  يوسف .24

 . 266- 167 (:18)، كلية رياض الطفال -جامعة بورسعيد :مجلة كلية رياض الطفال. الروضة

 متاح على : .لليافعين في اوضاع حياتية مختلفةمهارات أساسية (. 2017اليونيسيف ) .25
https://www.unicef.org/mena/media/6146/file/LSCE%20Conceptual%20and%20Programmatic%20Framework_AR.pdf%20.pdf  
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Abstract: The current study aimed to reach a list of life skills that have a positive impact on the individual, and to achieve 
this goal, the researcher studied literature and previous studies related to life skills, extracted these skills and put them 
in a questionnaire, then selected a sample of specialists in human development, psychology and life skills trainers from 
the training centers in Jeddah and a number of trainees numbered 50 arbitrators. The questionnaire was presented to 
them. Opinions were monitored and analyzed according to the percentage of approval of the skill and the percentage of 
importance of the skill. Conducting experimental studies on different samples was to develop these skills using training 
methods and methods, knowing their impact on the individual and observing his behavior over successive periods, and 
the necessity of including these skills in the curricula at the secondary and university levels. 

Keywords: Life Skills; impact of life skills; The importance of life skills. 
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 : قدمةامل .1

مفاهيم تطور اإلشراف التربوي في مفهومه ونظرياته وأساليبه عبر الزمن ملوائمة روح العصر، وتماشًيا مع التطورات التربوية واإلدارية، ودخلت  

معوقات العملية   وتدريب وتنمية املعلمين مهنًيا، والتغلب علىتحسين نواتج التعلم لدى الطلبة،  في اإلشراف، أدت إلى تغيير تلقائي في    حديثةواتجاهات  

شراف املتنوع، اإلشرافية التقليدية، وتحقيق األهداف التعليمية املخطط لها، ومنها اإلشراف التشاركي، واإلشراف باألهداف، واإلشراف اإللكتروني، واإل 

 واإلشراف القائم على اليقظة.  

"اليقظة" اإل ظهر    ومصطلح  في  جديد  كمفهوم  و"الوعي"  "التأمل"،  مصطلح  جانب  للتعلم  إلى  الدافعية  ويعزز  الروح،  يغذي  التربوي  شراف 

 والعمل، ويساعد على معالجة املواقف التربوية بموضوعية ودقة.  
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 لخص: امل

نظر   وجهة  من  اليقظة  على  القائم  لإلشراف  التربويين  املشرفين  ممارسة  مدى  تعرُّف  الدراسة  أنفسهم هدفت  ولتحقيق  املشرفين   ،

الباحثان استبانة مكونة من ) ( عبارة، موزعة على محورين هما: اإلشراف القائم على اليقظة الذاتية، واإلشراف 32أهداف الدراسة؛ استخدم 

اليقظة الثبات    القائم على  ثباتها بحساب قيمة معامل  املحكمين، والتأكد من  التحقق من صدقها بعرضها على مجموعة من  مع اآلخرين، وتم 

ا ومشرفة بمحافظة الداخلية 72(. وقد تم تطبيق االستبانة على عينة عشوائية تكونت من )0.93ألغراض االتساق الداخلي والذي بلغ )
ً
( مشرف

ا في سلطنة عُ  اليقظة جاءت عالية، وبمتوسط  مان، وتوصلت  القائم على  التربويين في توظيف اإلشراف  املشرفين  أن درجة ممارسة  إلى  لدراسة 

( )4.04حسابي  ونسبة مئوية  اآلخرين( عالية،  81(  واليقظة مع  الذاتية  )اليقظة  اليقظة  املشرفين على محوري  جاءت درجة ممارسة  كما   ،)%

%( على التوالي، كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية؛  83% و  79( وبنسبة مئوية )4.15و    3.95حيث بلغت املتوسطات الحسابية )

ائم  وفًقا ملتغيرات: النوع االجتماعي، وسنوات الخبرة اإلشرافية، والتخصص، وأوصت الدراسة بضرورة االستمرار في توظيف تقنيات اإلشراف الق

ا قادًرا على تنمية مهارات املشرف التربوي وتفعيل أدوراه، وتجديد أدواته، وممارساته على اليقظة في العمل اإلشرافي باعتباره ت
ً
وجًها تربوًيا حديث

 العملية، إضافة إلى ضرورة توفير بيئة داعمة ملمارسة اإلشراف القائم على اليقظة في البيئة املدرسية.  

 . محافظة الداخلية ؛اليقظة ؛اإلشراف التربوي  الكلمات املفتاحية:
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التعليم، والتعلم،    تقود   واليقظة  أساَس عمليتي: 
ُ
الخبرة إلى تعلم؛ كون  الخبرة  إدراك شامل يسهم في تحويل  التي تقوم على  الخبرة  اكتشاف  إلى 

  إلى أن على املعلمين ممارسة هذه العملية في سياق اجتماعي في بيئة التعلم، واختبار ممارساتهم التدريسية، وهذا ال يتم إال من خالل  ويرى جون ديوي 

 ( Rodriguez, 2008؛  2012)شاهين،  .التأمل الذي يجب أن يقود إلى وجهات نظر متعددة في العمل

 و 
ً
ب  كثيرا التي تواجهنا،  التربوية  املشاكل  أو حل  املصيرية،  القرارات  اتخاذ  أو  التريث قبل إصدار األحكام،  إلى  الخبراء واملتخصصون  ما  ما يدعونا 

 من عمله    ئهنايوحى إلى أن التأمل قبل األداء وأث
ً
 في املنظومة التربوية انطالقا

ً
ضروري من أجل دقة األداء، وبما أن املشرف التربوي يشكل عنصرا فاعال

 ملهارات
ً
 من أنماط التفكير   ا، باعتبارهاليقظة  الذي يقوم في األساس على تقويم األداء وإصدار األحكام حول أداء املعلمين، فال بد أن يكون ممتلكا

ً
نمطا

 ( 2009)املغيرية،  .التي تعتمد على املوضوعية، ومبدأ العلة والسبب في مواجهة املشكالت، وتفسير الظواهر واألحداث

ز، وتقليل التوت
ّ
املرك ر بين  وقد اكتسبت ممارسات اليقظة في اإلشراف مزيًدا من االهتمام كنهج لتعزيز الهدوء، والتنظيم العاطفي، واالهتمام 

يُ و   .(Haberlin, 2020; Semple et al., 2017ين والطالب )لماملع لليقظة  الشائع االستخدام  أنه Kabat-Zinn, 2003) مه كابات زينقّد التفسير  ( على 

 . "الوعي الذي ينشأ من خالل االنتباه عن قصد في اللحظة الحالية، وعدم إصدار األحكام على اكتشاف التجربة لحظة بلحظة"

في ذلك؛    بأهمية كبيرة واملتتبع لالتجاهات الحديثة في تطوير مهارات املشرفين التربويين واملعلمين، يجد أن اإلشراف القائم على اليقظة يحظى  

أن يصبحوا أكثر وعًيا بملفات تحويل املمارسات التأملية    اليقظةويعود ذلك إلى اعتبار   إلى مواقف تعليمية يمكن تحقيقها؛ مما يساعد املشرفين على 

)مثل الحظوه خالل    التفاعالت  وما  بأنفسهم،  وعًيا  أكثر  وكذلك  املعلمين،  مع  والحوارات  االجتماعات  عقد  عند  الفعل(  وردود  واإليماءات،  الكلمات، 

 (Haberlin, 2020) .التلخيص ي املالحظات الصفية، واستخدام أدوات التقييم 

االشراف   أدواته ويعد  وتجديد  دوره،  وتفعيل  البشري،  العنصر  تنمية  على  قادًرا  متجدًدا  متنوًعا  معاصًرا  نموذًجا جديًدا  اليقظة  على  القائم 

امل دافعية  وتعزيز  التعلمية،  التعليمية  العملية  تجويد  في  بأخر  أو  بشكل  تسهم  رؤيا  وهو  العملية،  أفق وممارساته  وتخضيب  والعمل،  للتعلم  شرف 

 املعلمين واملتعلمين، لكي يتجاوز 
ُ
 (2013)الغتم،  .منهم وظيفة االستهالك الصامت للمعرفة إلى وظيفة اإلنتاج املبدع ل  ك

املشرف التربوي أكثر  ولذلك يرى الباحثون أن ممارسة اإلشراف القائم على اليقظة تعد خطوة أساسية في تطوير اإلشراف التربوي، حيث يصبح 

وتزا  اإلشرافية،  للممارسة  مختلفة  تربوية  إجراءات  اختيار  كيفية  حول  املعرفة  لديهم  وتكون  محددة،  مهمة  أو  ممارسة  استخدام  بموعد  وجها،  وعًيا 

 ( Haberlin, 2020; Burns et al., 2019؛ 2020)البلوشية وآخرون،  .وتنفيذها بمهارة 

التربوي املشرفين  ملهارات  املتواصل  والتحسين  اإلشرافي،  العمل  لتطوير  ملًحا  مطلًبا  أصبح  اليقظة  على  القائم  اإلشراف  تفعيل  فإن  ين  وعليه 

 واملعلمين من أجل تجويد عمليات التعليم والتعلم.  

ملعرفة   الدراسة  هذه  جاءت  ال  درجةوقد  على  القائم  لإلشراف  التربويين  املشرفين  العمل يقظة  ممارسة  في  وأساليبه  لتقنياته  وممارساتهم 

 اإلشرافي. 

   :مشكلة الدراسة . 1.1

التربوي إن   اإلشراف  والتعليم   منظومة  التربية  وزارة  التعليم  ُعمانبسلطنة    في  مجاالت  في  الراهنة  التطورات  ملسايرة  املتواصلة    تبذل جهودها 

اإللكترونية  االتصال،وتقنيات    ،والتعلم  اإلشرافية  والشبكات  وممارساتهم  التربويين  املشرفين  أداء  وتطوير  املعلمين،  بأداء  االرتقاء  من بهدف  أنه  إال   ،

الباَح  التربوي ال  يثخالل مالحظة  الحقل  تقليديةن في  املمارسات  الصفيةوالتركيز على أسلوب    ،تزال بعض  أكبر من األساليب األخرى   الزيارات   ، بشكل 

التي أشارت إلى أن أسلوب    ( 2012)  حول كفاءة نظام التعليم بالسلطنة  البنك الدوليخبراء  وهو ما أكدته الدراسة املشتركة بين وزارة التربية والتعليم و 

أكثر   الصفية هو   الزيارة 
ً

تفعيال اإلشرافية  املشرفين  األساليب  املشرفينلدى  أن  إلى  وأضافت  تشمل   ،  أخرى  بمهام  وقتهم  جزًءا من  يقضون  التربويين 

واضح غير  والتعلم  التعليم  على جودة  تأثيرهم  أنَّ  إال  للمعلمين؛  التدريبية  الدورات  إدارية وعقد  الفهدي،   ،واجبات  دراسة كل من:  نتائج  أشارت  كما 

)2013)  العريميالراسبي،   الهنائي  ودراسة  سلطنة  2012(،  في  التربويين  املشرفين  لدى  واألدائية  الوظيفية  املهارات  أن  إلى  للمستوى   ُعمان(  ترتقي  ال 

جاءت بدرجة   ُعمان( إلى أن تصورات املشرفين التربويين عن اإلشراف التأملي في سلطنة  2020وتوصلت دراسة البلوشية، الفهدي، والجابري )  ، املطلوب

     متوسطة، بينما كانت ممارساتهم له بدرجة ضعيفة.

النتائج   تلك  وابتكاًرا أصبح  وفي ضوء  ومرونة  انفتاًحا  أكثر  اتجاهات ونماذج معاصرة  بالبحث عن  التربوي مرتهًنا  اإلشراف  في عمليات   ؛ التقدم 

و  والتعلم،  التعليم  عمليتي  لتجويد  التربويين  املشرفين  ملهارات  املتواصل  التحسين  بغية   
ً

فاعال توظيًفا  التربوي  امليدان  في  أن لتوظيفها  الباحثان  يرى 

، لإلشراف التربوي بالسلطنة  القادمةممارسة اإلشراف القائم على اليقظة ُيعد خطوة ضرورية وأساسية في تطوير منظومة اإلشراف التربوي في املرحلة  

وتتمثل مشكلة الدراسة في وجود فجوة بين األساليب  وهو نموذج يقوم على ممارسات أساسية وضرورية وملحة من املشرف التربوي في عملية اإلشراف،  

لذلك تأتي الدراسة للوقوف على درجة    ؛ ى اليقظةوبين التوجهات الحديثة في االشراف، مثل االشراف القائم عل  ُعمان املمارسة من املشرفين في سلطنة  

 من وجهة نظرهم.  ُعمانممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم على اليقظة بمحافظة الداخلية في سلطنة 
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    أسئلة الدراسة: . 2.1

 : ما يليالدراسة في تتمثل أسئلة

 ؟ ُعمانبمحافظة الداخلية في سلطنة  من وجهة نظرهم  اليقظةمدى ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم على ما  .1

باختالف النوع    ُعمانبمحافظة الداخلية في سلطنة    تختلف درجة ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم على اليقظة من وجهة نظرهم هل   .2

 ؟ وسنوات الخبرة اإلشرافية، والتخصص ،االجتماعي

 فرض الدراسة:   . 3.1

 : الدراسة الحالية الفرض التاليتختبر 

عزى   ممارسة  في درجة  )α  ≤  05.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
ُ
املشرفين التربويين لإلشراف القائم على اليقظة من وجهة نظرهم ت

من   )أقل  اإلشرافية  الخبرة  سنوات  أو  االجتماعي،  النوع  اإلنسانية،   10سنوات،    10ملتغير  العلوم  التطبيقية،  )العلوم  التخصص  أو  فأكثر(  سنوات 

 املهارات الفردية(.

  أهمية الدراسة: . 4.1

  يلي:فيما الدراسة الحالية  تكمن أهمية

 االتجاهات املعاصرة في العمل اإلشرافي. كأحد  اإلشراف القائم على اليقظة من خالل تقديم  ؛في اإلشراف التربوي مسايرة االتجاهات الحديثة  .1

على .2 القائمين  التربوي   إفادة  التربويين  ،اإلشراف  في    واملشرفين  الدراسة  نتائج  اإلشراف  من  عند استخدام  منه  واالستفادة  اليقظة  على  القائم 

 توظيف نماذج اإلشراف التربوي املختلفة.

 . الذاتية أو مع اآلخرين اإلشرافيةتطوير املمارسات  في، اإلشراف القائم على اليقظةمن الدراسات حول استخدام  دفع الباحثين إلجراء مزيد   .3

  أهداف الدراسة: . 5.1

ي:تسعى الدراسة الحالية إلى     تقص ّ

 .  ُعمانبمحافظة الداخلية في سلطنة  درجة ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم على اليقظة من وجهة نظرهم  .1

باختالف املتغيرات:   ُعمانبمحافظة الداخلية في سلطنة    درجة ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم على اليقظة من وجهة نظرهم   اختالف .2

   النوع االجتماعي، وسنوات الخبرة اإلشرافية، والتخصص.

 حدود الدراسة:  . 6.1

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

 .  ُعمانفي محافظة الداخلية بسلطنة  املواد الدراسيةمشرفو : الحدود البشرية •

بقت  الحدود الزمانية: •
ُ
 . 2021-2020من العام الدراس ي  الثانيالدراس ي  الدراسة خالل الفصلط

 . ُعمانمحافظة الداخلية بسلطنة في  اإلشراف التربوي دائرة : الحدود املكانية •

   . ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم على اليقظةدرجة الدراسة  تناولت الحدود املوضوعية: •

  :مصطلحات الدراسة . 7.1

 بأنها مساعدة اآلخرين على عرض القضايا واملواقف ووجهات النظر املختلفة واالطالع على املعلومات، وإنشاء حلول ممكنة اليقظة تعرف: اليقظة •

(Haberlin, 2020).    ملساعدة املعلمين واملعلمات    وأدوات واستراتيجيات جديدة   بأنها استخدام املشرف التربوي لتقنياتويعرفها الباحثان إجرائًيا

 ويساعد على رفع مستوى أدائهم.   بما يحقق التواصل املستمر ، وتقليل التوتر، وبناء الروابط االجتماعية،على عرض قضاياهم 

اليقظةاإلشراف   • على  بأنه  عرّ يُ   : القائم  إجرائًيا  الباحثان  املشرف فه  به  يقوم  الذي  استخدام ممارسة  التربوي   العمل  أو    إشرافية  الختيار موعد 

 . ونجاحه لدعم العمل اإلشرافي، والقيام بإجراءات تربوية مختلفة مهمة محددة 

والتعليم بسلطنة  املشرفين التربويين:   • التربية  الذين تم تعيينهم من قبل وزارة  املتخصصين  املعلمين واملعلمات ُعماناألشخاص  ، لإلشراف على 

 ة. يدرسون الطلبة في املدارس الحكومية في محافظة الداخليالذين 

  اإلطار النظري: .2

النظري يتناول   الحالية  األدب  العلمية    للدراسة  التربوي الخلفية  الحديثةتعريفه،  من حيث    لإلشراف  املعاصرة  واتجاهاته  بينها وأهميته،  ومن   ،

 اإلشراف القائم على اليقظة. 
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 اإلشراف التربوي: . 1.2

التي تسعى في   العمليات  بأنه "مجموعة من  التربوي  إلىيعرف اإلشراف  التعليمية" تطوير  تكاملها  العملية  وهو ركن  (،  2019)الصبحية،    وتجويد 

تحسين على  ويعمل  واملخرجات،  والعمليات  املدخالت  حيث  من  التعليمية،  العملية  واقع  تشخيص  في  يسهم  ألنه  تربوي،  نظام  أي  في  وفاعل  ه  رئيس ي 

يتنقل فيما   عين على املشرف استخدام أساليب واستراتيجيات شتى،يتولكي ُيحقق اإلشراف التربوي األهداف املرجوة منه  (،  2010وتطويره )الطعاني،  

 . بينها ويتخير منها حسب املوقف التعليمي في امليدان التربوي 

 أهمية اإلشراف التربوي:  .1.1.2

ح من  مية، 
ّ
التعل التعليمية  العملية  واقع  تشخيص  في  ُيسهم  ألنه  تعليمي؛  نظام  أي  في  والفاعلة  الرئيسة  األركان  من  ركن  التربوي  يث  اإلشراف 

مية  املدخالت التعليمية واملخرجا
ّ
ت، ويعمل على تحسينها وتطويرها بما يتناسب وتلبية احتياجات ومتطلبات املجتمع للنهوض بالعملية التعليمية التعل

 ( 2005)الطعاني،  .من الناحيتين الفنية واإلدارية 

الدراسية،   املناهج  النظر في  إعادة  الصفوف، ومن خالله يمكن  مين داخل 
ّ
املعل املدرسية، وضمان  وعليه تتوقف ممارسات  اإلدارة  أداء  وتحسين 

غطي جميع جوانب العملية التعليمية. 
ُ
 االرتقاء بمستوى التلميذ؛ لذا ُيعد اإلشراف التربوي عملية شمولية ت

يقّد و  التي  الفنية  الخدمات  خالل  من  أهميته  التربوي  اإلشراف  مشكالتها،  يكتسب  ومعايشة  التربوية  العملية  متابعة  في  واملتمثلة  وضع  مها  ثم 

ا  بأن  التعليم والتّعلم، علّما  التي تشرف على عملية  اإلدارية والفنية  امليدان واألجهزة  بين  االتصال  لها، فهو حلقة  املناسبة  الخدمات الحلول  لتوسع في 

ليقو  املختلفة  الدراسة  مواد  في  متخصصين  مشرفين  وجود  إلى  الحاجة  يفرض  عددها  وازدياد  املدارس  انتشار  مع  على  التعليمية  اإلشراف  بمهمة  موا 

 (Silva & Danna, 2001) .أعمال املعلمين، ومساعدتهم وتمكينهم من تحقيق األهداف املنشودة 

 لكافة األساليب والطرق التي يمكن أن تساعد املعلمين على التغير والتطوير والسير نحو األف
ً
ضل، وأن ويفترض في املشرف التربوي أن يكون مدركا

األسلوب الذي يستلزمه املوقف اإلشرافي بكل أبعاده، فاملشرف التربوي إنسان مبدع قادر على استعمال األساليب والوسائل التي    يكون منطلق اختيار

إمكانية التبديل والتعديل في هذه األساليب بالشكل الذي يتطلبه املوقف التربوي، ويستطيع    هعينين ولدييراها مناسبة في ظروف معينة مع أشخاص ُم 

  املشر 
ً
تبعا الجديدة  األساليب  يمارس  أن  التربوي  والتطوير  التغيير  إحداث  يقود عملية  الذي  التربوي  دام هدف هذه   املواقفف  ما  الطارئة  التعليمية 

 ( 2001) الخطيب وآخرون،  .األساليب هو تحسين البرنامج التعليمي من ناحية وتحسين أداء املعلمين من ناحية أخرى 

التربوي  أو   وقد مر اإلشراف  بترقيته  املعلم من خالل زيارة مفاجئة للمدرسة يوص ي بعدها  بمراحل مختلفة، حيث بدأ كمحاولة للحكم على أداء 

التحرّ  املرحلة  تلك  من  الهدف  فكان  املرحلة  نقله،  وارتبطت  للمقصر.  العقاب  لتحديد  التالميذ  وتحصيل  والتجهيزات،  واملبنى  للمعلمين  والفحص  ي 

وانتشار الثانية   الحديثة  املفاهيم  بعض  بظهور  الثالثة  املرحلة  ارتبطت  بينما  التعليم،  برامج  لتحسين  كأساس  املعلمين  بحاجات  بالتوجيه  ها املعروفة 

التربوي  املشرف  أصبح عمل  ثم  ومن  التربوي،  واملشرف  املعلم  بين  والنقاش  الحوار،  املرحلة على  هذه  اعتمدت  واملشاركة، حيث   عم   كالديمقراطية 
ً
ال

، يهدف إلى التأثير على املعلمين لدفعهم نحو العمل بجدية لتحسين أدائهم والنهوض بالعملية التعليمية
ً
 (2013)السبيل،  .قياديا

 :االتجاهات املعاصرة في اإلشراف التربوي  .2.1.2

 
ً
كافة العالم  أنحاء  في  التربوية  العملية  القائمين على  اهتمام جميع  التربوي  اإلشراف  ومتابعته، ؛ ملأخذ  التربوي  امليدان  تحسين  في  أهمية  له من  ا 

 ياتجاه  شراف التربوي وكلّ فظهرت اتجاهات متعددة في اإل 
ّ
 ل حالة، أو وجهة نظر تختلف عن األخرى.مث

، وهو عملية  فيتميز اإلشراف التربوي املعاصر بكونه عملية نمو منهي للمعلم، يسعى ملساعدته على تطوير نفسه، وتهيئة البيئة املناسبة لنموه املنهي

 سرعان ما ينتهي، وليس املهم من يقوم بعملية اإلشراف، بقدر ما تهم فاعلية اإلشراف نفسه )الزياني و 
ً
 آنيا

ً
(، ومن  2007آخرون،  مستمرة، وليس نشاطا

 هذه االتجاهات املعاصرة في اإلشراف التربوي على النحو التالي: 

: اإلشراف التشاركي:
ً
 أوال

  يدتتألف العملية اإلشرافية من أنظمة جزئية مستقلة عد
ً
ة، ولكي يكون تفاعل بين هذه األنظمة، ال بد أن يكون كل نظام من هذه األنظمة مفتوحا

 بعالقة تبادلية تعاونية،  
ً
 . هذا يتحقق بالتشارك، والتكامل بين املنظومات اإلشرافية: ألن كل األنظمة تؤثر وتتأثر ببعضها البعضوبعلى اآلخر، ومرتبطا

 ( 1986)نشوان، 

شاركي بأنه: أسلوب يعتمد على مشاركة كل من له عالقة بالعملية التعليمية، من مشرفين تربويين، ومديري مدارس، ومعلمين، رف اإلشراف التعَّ ويُ 

مستقلة   جزئية  أنظمة  من  اإلشرافية،  العملية  تتناول  التي  املفتوحة  النظم  بنظرية  األسلوب  هذا  ويتعلق  اإلشرافي  عديدة وطلبة،  بالسلوك  ترتبط   ،

 (2005)الطعاني،  .سلوك التعليمي لكل من املعلمين والطلبةللمشرفين، وال

 مميزات اإلشراف التشاركي: 

•  
ّ
 سم بالتشاركية، والعلمية، والعمق في تناول القضايا التربوية.يت

 يقوم على التواصل، والحوار املفتوح بين املعلم واملشرف.  •
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 بتغيير بعض املمارسات التعليمية. الثقة املتبادلة بين املشرف واملعلم؛ فيؤدي إلى اقتناعه  •

 ن اتجاهات املعلم نحو اإلشراف التربوي املعاصر. حّس يُ  •

 ( 2003)أحمد،  .ي احتياجات املعلمين، ويعالج مشكالتهم بطريقة البحث اإلجرائيلبّ يُ  •

: اإلشراف التأملي:
ً
 ثانيا

 تنظيم عملية التأمل، وتنمية اتجاهات إيجابية لتطوير التأمل.  ل عنؤو هو أحد النماذج اإلشرافية املعاصرة، التي يكون فيها املشرف هو املس

عملية تنشيط للتأمل الذاتي يحث على التفكير الناقد وتوليد الحلول للمشكالت التي : "بأنه  (Alger and Chizhik, 2006)ويعّرفه ألغر وشيزيك  

 . "تواجه املعلم أثناء تدريسه في الغرفة الصفية

نمط إشرافي يتبنى فيه املشرف أساليب اإلشراف النقدي املتأمل بممارسة لقاءات منتظمة مع    : "( اإلشراف التأملي بأنه2016الدليمي )رف  كما عَّ 

معتبرً  بعملهم  املرتبطة  ومشاعرهم  وأفكارهم  تجاربهم  ملناقشة  به  املعلمين  الخاصة  املكتسبة  ومفاهيمه  طرائقه  منهم  فرد  لكل  أن  بالعمليو ا  ة املتصلة 

 . "التعليمية التعلمية

 ومن إجراءات اإلشراف التأملي: 

•  .
ً
 مهنيا

ً
 تنمية اتجاهات إيجابية نحو التأمل، بحيث يمارس املعلم عمال

 ستراتيجيات التأمل، وإكساب املعلمين املهارات الخاصة بالتأمل.إ تنمية  •

 تزويد املعلمين باألدوات التي تساعدهم على التأمل.  •

 (2008)عبيدات وأبو السميد،  .ها املشرفون ي مجموعات؛ لدراسة التقارير التي يعّد تنظيم جلسات للمعلمين ف •

 :تقنيات التأمل التي يمكن للمشرف التربوي استخدامها في عملية اإلشراف

 امللف الوثائقي، وهو وسيلة لتشجيع التأمل من أجل التطوير والتقدم الوظيفي. •

 التخطيط واتخاذ القرارات.التفكير بصوت عال بشكل مقصود في  •

 لألفكار لتحليلها والتأمل بها. االحتفاظ بسجلّ  •

املشرف التربوي، وتصميم خطوات لجمع املعلومات عنها واستخدام تلك املعلومات ملعرفة    همّ البحوث اإلجرائية، ويتم فيها اختيار مشكلة معينة تُ  •

 شف الغموض وحلها.مستقبل املشكلة، والعمل على التعامل معها بما يؤدي إلى ك

ل ه اإلشرافي، ثم يقوم بمشاهدته لتحليل أسلوبه في اإلشراف، ومدى تقبُّ ئأشرطة الفيديو واألشرطة السمعية، حيث يقوم املشرف بتسجيل لقا •

 املعلمين لتوجيهاته.

 في هذه املعايير من األكثر إلى األقل.  فر الكفايات حيث يتم اختيار مجموعة من الكفايات املحددة، ويقوم املشرف التربوي بترتيب كفاياتها تو  •

 أو خارجه. ستراتيجية حل املشكالت، وتستخدم داخل املوقف اإلشرافيإ  •

 بهدف تنمية القدرات. مجموعات التعلم، وهي عبارة عن عدد قليل من األ  •
ً
 فراد يتحدون معا

أعمال • الزمالء يعملون على فحص  املتناغمة، وهي عبارة عن مجموعة من  املتميزة   البرتوكوالت  البعض مع اإلشادة باألعمال  أثناء جلسة    بعضهم 

 رسمية متناغمة. 

 ( 2009)املغيرية،   .الصحيفة التأملية، تهتم بتسجيل املالحظات وإبراز وجهات النظر •

التأملي ليس تغيير سلو  املنظور  املشرف من  بإثراء  املعلم   كومهمة  التدبر  الناجح في  االنغماس  الصور، واألخيلة،  ، بل مساعدته على  مخزونه من 

ل
ّ
تشك التي  الفصل  واألمثلة  أحداث  على  معنى  إضفاء  على  املعلم  يساعد  وأن  للتعليم،  فهمه  إثراء  على  وتساعد  املتدبر،  ملمارسة    )عطاري   .األساس 

 ( 2005وآخرون، 

 و 
ّ
عد املمارسة التأملية في اإلشراف التربوي إطار عمل واسع يشمل كل أنشطة اإلشراف ُوينظ

ُ
مها، فاملمارسة التأملية هادفة، ومستمرة، وتساعد ت

تح أو  العمل  صالح  في  تصب  ال  روتينية  إشرافية  أعمال  في  الجهد  أو  الوقت  يضيع  فال  ُوتلّخصه،  عمله،  في  التربوي  املشرف  مجهود  ترشيد  قيق على 

 بمنظور مختلف يمكن أن ُيسهم بشكل أو بآخر في حلها. األهداف، كما أنها تحمي املشرف التربوي من ذاتيته، وتجعله ينظر للمشكالت التعليمية

 من أن يقوم باألداء اآللي لعم
ً
لية اإلشراف كما يساعد اإلشراف التأملي على فهم أعمق وأكثر استنارة لعملية اإلشراف التربوي التي يمارسها، فبدال

 بقناعات ورثها ممن سبقوه، يبدأ في طرح التساؤالت حولها،
ً
 ومحاولة تقييم فاعليتها، وفحص األسس التي قامت عليها.  التربوي، مسلما

 
ً
 من اإليجابيات الناتجة من تطبيق نموذج اإلشراف التأملي، والتي منها ما يأتي:  فضال

ً
 عن ذلك: فإن هناك كثيرا

الدورية   • واالجتماعات  والتعاون،  )التأمل،  وهي:  التأملي،  اإلشراف  ّبق مكونات 
َ
ُتط ومعارفهم، عندما  مهاراتهم،  ُيطور  فإنه  املعلمين؛  املنتظمة(، مع 

 وممارساتهم املختلفة، كما يساعد في تقديم طريقة جديدة في التفكير. 
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 التقييم املتوازن وتأمل أداء املعلمين، وذلك من خالل تأمل أدائهم امليداني خالل فترة متقطعة.  •

الحرية والفرصة الك • املة للتعبير عن مشاعرهم واتجاهاتهم وانطباعاتهم، وما يواجهونه من تحديات أثناء العمل؛ يمنح املشرف التربوي املعلمين 

 مما ُيخفف من مظاهر اإلحباط، والتوتر النفس ي لديهم.

 العمل. يعمل اإلشراف التأملي على مساعدة العاملين التربويين على تطوير آلية ملساعدتهم في إدارة املشاعر املتوترة الناشئة عن إشكاليات  •

 تقديم يد العون ملساعدة العاملين على اكتشاف ردود أفعالهم تجاه العمل.  •

 مساعدة العاملين التربويين على امتالك مهارات حل املشكالت بشكل كلي وشمولي. •

 ( 2005)أبو عابد،  .يساعد على امتالك مهارات االتصال املفتوح، والتي تساهم في الحصول على البيانات واملعلومات املهمة •

األفراد • النفس لدى  املؤسسة، كما يساعد على ضبط  القيم والرؤية  السلوكيات، مع عدم تجاوز حدود  )الحطيبات،    .التواؤم والتوازن في جميع 

2008 ) 

 تعزيز االعتقاد بفاعلية الذات، واالعتقاد بأن النتائج املرغوب بها يمكن تحقيقها. •

 اآلخرين، والتكيف مع الظروف املتغيرة.املرونة والقدرة على استيعاب آراء  •

 الوعي وإدراك جميع العوامل التي تؤثر في عملية صنع القرار، ووضعها في االعتبار.  •

العلمي • البحث  مهارات  التربويون  واملشرفون  واملعلمون،  املدارس،  يطور مديرو  اآلخر: حيث  والحوار مع  النفس،  مع  الحوار  ،  التمكين من خالل 

 (. 2009)املغيرية،  .، واالستبصار عبر الحوار وتعزيز األنماط البديلة للتفاعل املنهيوالتفكير الناقد

 وفي هذا السياق: ُيمكن توضيح أبرز مالمح االختالف بين اإلشراف التأملي، واإلشراف التقليدي على النحو التالي: 

العملية، • املعارف  امتالك  التقليدي يكفي إلجادة عملية اإلشراف:  أهمية    في اإلشراف  التأملي: مع  بينما في اإلشراف  التدريس واإلشراف،  ومهارات 

التأم التربوي؛ ففي اإلشراف  املشرف  به  للتفكير والتأمل فيما يقوم  أنه البد من وجود طرائق معينة  إال  املعارف واملهارات،  ُينظر  امتالك هذه  لي: 

 لقة بإشرافهم، وطرحها للنقاش، ومن ثم إيجاد الحلول املناسبة لها. للمشرف التربوي على أن لديهم القدرة على تحديد املشكالت املتع

للمعلم يقف اإلشراف التأملي في مقابل اإلشراف التقليدي في تطوير طرق التدريس، والتي يرى أن التطوير التربوي إنما يكون بتقديم حلول جاهزة   •

امل تدريسية على  ملشكالت مدرسية  حلول  أو  تدريسية،  نماذج  القرارات  على شكل  ودفعه التخاذ  املعلم،  تطوير قدرات   من 
ً
بدال بعها، 

ّ
يت أن  علم 

امل دور  على  التأملي  اإلشراف  يؤكد  بينما  فيها،  يعمل  التي  التدريسية  األوضاع  في  الطويل  والتفكير  العميق  الفهم  على  القائمة  في التدريسية  علم 

 (2004الكريم،  )العبد .ثمينة من الخبرة واملعلوماتإصالح العملية التعليمية، وتطوير املدرسة إذا امتلك قاعدة 

 والجدير بالذكر: فإن من أبرز املبادئ التي يقوم عليها نموذج اإلشراف التأملي ما يأتي:

 توفير بيئة مناسبة ومحببة للتعلم واالستكشاف. •

 االنتباه إلى كيفية تنفيذ الزيارات الصفية، وتحديد أهدافها.  •

 على شكل مقترحات وليست إمالءات. تقديم األفكار الجديدة  •

 امتالك مهارات حل املشكالت.  •

 توظيف أسلوب التأمل النفس ي. •

 احترام عملية اإلشراف التربوي.  •

 ( 2005)أبو عابد،  .تقديم التوجيهات، والتغذية الراجعة •

املهارات الالزمة التي تساعده على ذلك، ومن أهم هذه املهارات لكي يستطيع املشرف التربوي تطبيق نموذج اإلشراف التأملي؛ فإنه البد أن يمتلك بعض و  

 ما يأتي:

 مهارات التفكير الناقد، ونفذ الواقع لتعديله، ووضع بدائل إيجابية للسلبيات املتواجدة، وليس تحديد نقاط الضعف فقط. •

 راء واملشاعر، وطرح األسئلة الناتجة عن التفكير العميق.مهارات اإلقناع، وتعديل السلوك، وإعطاء الفرصة للحوار، ومناقشة االختالفات في اآل  •

 مهارات التغيير، وتعديل قناعات واتجاهات املعلمين بما يخدم العملية التعليمية.  •

املختلفة، واختيار البديل مهارات تحديد املشكلة، وتحليلها إلى جوانبها املختلفة، وجمع البيانات واملعلومات املتعلقة بها، ووضع البدائل والحلول   •

 املناسب، والذي يتناسب مع اإلمكانات املادية واملالية والبشرية املتوافرة في املدرسة.

 مهارات إدارة الوقت، وإدارة األزمات، والتخطيط الناجح. •

العالقات • تنشيط  تساعد على  والتي  والكتابة،  والقراءة،  واإلنصات،  واإلقناع،  والتحدث،  االتصال،  كفاءة    مهارات  لزيادة  واملعلمين  املشرف  بين 

 العمل؛ مما يساعد على تحقيق الرضا الوظيفي. 
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 (2015)عطية،  .مهارات التقويم الذاتي، ويتم فيها وضع مجموعة من املعايير العلمية املقننة، والتي تساعد املشرف على تقييم ذاته •

: اإلشراف املتنوع: 
ً
 ثالثا

إلى آالن جالتثورن   إيجاد مدرسة متعلمة عن طريق توطين  م1997وزمالئه عام    Allan Gllatthaornيعود ظهوره  إلى  ، وهو نموذج إشرافي يهدف 

تربوي  ( وظهر هذا االتجاه من اتجاهات اإلشراف ال2012)الزهراني،    .أنشطة النمو املنهي داخل املدرسة، وتفعيل دور املعلمين في ممارسة هذه األنشطة

 
ً
كثيرا تؤثر  ال  املعلمين،  جميع  مع  لإلشراف  واحدة  طريقة  استخدام  في  االستمرار  أن  إلى  تشير  التي  التربوية  األبحاث  خالصة  من  أدائهم    املعاصرة  في 

لذلك يقوم على فرضية بسيطة وهي أنه: بما أن املعلمين مختلفون في قدراتهم، وأنماط تدريبهم؛ فال بد من تنوع اإلشراف، فهو يعطي   ؛ (2004)البايطين، 

 ( 2005)صليوو،  .املعلم ثالثة أساليب إشرافية: لتطوير قدراته وتنمية مهاراته ليختار منها ما يناسبه

 كالتالي:  ( 2010لخصها عايش ) يقدم اإلشراف املتنوع ثالث خيارات أساسية،

 النمو املنهي التعاوني ومسوغاته: .1

 العمل الجماعي له أثر على املدرسة أكبر من العمل الفردي.  •

 ع دائرة عمله بهذا األسلوب.يمكن للمشرف أن يوّس  •

 ول عن تنمية نفسه، باستخدام هذا األسلوب.ؤ يستشعر املعلم أنه مس •

 باألقران، واللقاءات التربوية، والبحوث امليدانية.صوره متعددة وهي: اإلشراف  •

 النمو الذاتي وهو خيار يفضله ذو الخبرة واملهارة وينبغي مراعاة األمور اآلتية لنجاح ذلك:  .2

 إعطاء التدريب الكافي ملهارات اإلشراف الذاتي من خالل: •

 تصميم خطط واقعية وفعالة؛ لتحقيق األهداف.  -وضع أهداف وصياغتها . أ 

 تحليل تسجيالت املعلم نفسه )تقييم التقدم والنمو(.  .ب

 تبسيط البرنامج اإلشرافي، وتوضيح تعليماته. •

 توفير املصادر الالزمة.  •

 إيجاد وسائل؛ للحصول على معلومات راجعة عن التنفيذ. •

 تشجيع املعلمين على استخدام العمليات التي تر  •
ّ
 . ز على التفكير والتأملك

: اإلشراف 
ً
 :التربوي اإللكترونيرابعا

هذ لظهور  ونتيجة  لهذا  العالم؛  في  والتقدم  الحضارة  ركب  في  والسير  التقدم  ملواكبة  الالزمة  املهارات  من  وتقنياته  الحاسوب،  استخدام  ه  إن 

تطوي من  البد  كان  الحديثة،  التربوية  العملية  في  املهمة  باألدوار  وانفرادها  وتميزها  بل  نجاحها  أثبتت  التي  إلى  التقنيات  الحالي  من  التربوي  اإلشراف  ر 

 ( 2008)سفر،   .اإلشراف التربوي اإللكتروني الذي يعتمد في عمله على استخدام الشبكة العنكبوتية

 عرّ ويُ 
 
نترنت، في تحقيق  إشرافي، يعتمد على استخدام الوسائط اإللكترونية، من خالل الحاسب اآللي، وشبكة اإل   ف اإلشراف اإللكتروني بأنه نمط

ل وقت وجهد، ل فعال بين املعلمين واملشرفين التربويين، وبين املشرفين التربويين واملؤسسات التعليمية لتبادل املعلومات والخبرات فيما بينهم بأقاتصا

 ( 2013)عبد املعطي ومصطفى،  .وأكثر فائدة 

يوفر   التربوي، حيث  اإلشراف  في  يحقق مزايا عدة  اإللكتروني  اإلشراف  نموذج  أن هذا إن  كما  واملعلم،  املشرف  لكل من  والكلفة  والجهد  الوقت 

تطور وسا ظل  في  التقليدية،  اإلشرافية  باللقاءات  القيام  املنطقي  بأنه: من غير  ذلك  وتبرير  املستقبل،  في   
ً
األكثر شيوعا االتصال النموذج سيكون  ئل 

 ( 2005)الهجران،  .الحديثة

 : أهم مظاهر اإلشراف التربوي اإللكترونيومن 

 االنتقال من إشراف يفاجئ املعلم بوقت معين ومدة معينة إلى إشراف متصل، ليس له وقت محدد.  •

 ون. ؤ ون ويجربون ما يشا ؤ ويختارون منه ما يشا يناالنتقال من اإلشراف الباحث عن املعلمين وأخطائهم إلى إشراف يبحث عن املعلم •

 ن عبر املواقع اإللكترونية. االنتقال من اإلشراف السري إلى اإلشراف املكشوف واملعل •

 االنتقال من االجتهاد الشخص ي في تقويم اإلشراف وخدماته، إلى األسلوب املوضوعي. •

واألخالقي • اإلنساني،  والتعامل  التكافؤ،  من  أسس  إلى  يستند  حواري،  إشراف  إلى  تبريري،  دفاعي  موقف  إلى  املعلم  يقود  إشراف  من   . االنتقال 

 (2007)عبيدات وأبو سميد، 
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   : خامًسا: اإلشراف القائم على اليقظة

منها   األنسب  واختيار  التربوية  باملمارسات  الوعي  على  التربويين  املشرفين  يشجع  لإلشراف  كنهج  اليقظة  على  القائم  اإلشراف  اعتبار  عند  يمكن 

ولتقديم هذا الدعم يجب أن يكون املشرفون ماهرين في إدارة أنفسهم    املمارسة اإلشرافية.تقديم الدعم التعليمي، وسن اإلجراءات التربوية املختلفة في  

 ( Donahue-keegan,2018) .دافعيتهم وزيادة   توتر املعلمينبأنفسهم، ومعرفة التقنيات التي يمكنهم استخدامها في مجال العمل اإلشرافي لتقليل 

 (Haberlin, 2020) :اليقظة ومن األسس التي يقوم عليها اإلشراف القائم على

 توفير األدوات العملية للمشرفين لتعزيز الوعي الداخلي والبيئة الخارجية.  •

 املساعدة في التنظيم العاطفي واإلدارة الذاتية أو الرعاية الذاتية للمشرف.  •

 تعزيز املمارسات واملهام التي يتم إجراؤها بانتظام، مثل املراقبة وتقييم املعلمين.  •

 تعزيز الروابط والعالقات اإلنسانية العميقة بين األشخاص املشاركين في العملية اإلشرافية.  •

   (Haberlin, 2020) :بما في ذلك ويمكن أن يتضمن التطبيق الفعلي لألساليب القائمة على اليقظة في اإلشراف بعض التقنيات الراسخة

العميق • أحكام االستماع  إصدار  دون  املشرفين عن كثب،  يستمع  بحيث  املعلمين،  األخرى مع  واألوقات  واملؤتمرات  اإلشرافية  املداوالت  أثناء   :

 وبقصد بناء الروابط. 

الواعية: • املالحظات  أثنا  تدوين  الجديدة  النظر  وجهات  بتقبل  منفتًحا  املشرف  يظل  بحيث  الرسمية،  وغير  الرسمية  املالحظات  كتابة  ء أثناء 

 مالحظة الدروس.  

 : بحيث يقوم املشرف بتأسيس التأمل الخاص به أو ممارسة تأملية أخرى لتعزيز اليقظة والوعي وتقليل التوتر.   التأمل  •

موي، نماذج اإلشراف األخرى كاإلشراف التأملي املرتبط به كثيًرا، واإلشراف التنو مراحل مع  يتقاطع اإلشراف القائم على اليقظة يرى الباحثان أن و 

وغيرها العيادي  واإلشراف  بالخبرة،  النماذج  ، حيث من خاللواإلشراف  تلك  وتنمية   تطبيق  املعلم  أداء  تطوير  في  املتزايد  الوعي  اليقظ  املشرف  يمتلك 

   مهاراته مثل القدرة على تعزيز اإليجابية والحفاظ عليها، وتعزيز التعاون والعالقات مع اآلخرين.  

   :السابقةالدراسات  . 2.2

الباحثان ب  يستعرض  الحالية  الدراسة  بموضوع  العالقة  والبحوث ذات  أو غير مباشرة الدراسات  اإلشراف  ،  صورة مباشرة  أسلوب  لحداثة  نظًرا 

 القائم على اليقظة بين أساليب اإلشراف التربوي املعاصرة، ومن بينها:

عرف على تصورات املشرفين التربويين وواقع ممارساتهم لإلشراف التأملي في سلطنة إلى التّ   (2020هدفت دراسة البلوشية والفهدي والجابري ) •

في  ، والكشف عن العالقة االرتباطية بين تصوراتهم وممارساتهم لإلشراف التأملي. وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، وتمثلت أداة الدراسة ُعمان

( تكونت من  ا حيث  ( فقرة،  46استبانة  في سلطنة  توصلت  التأملي  اإلشراف  التربويين عن  املشرفين  تصورات  أن  إلى  بدرجة    ُعمان لدراسة  جاءت 

التربويين عن   املشرفين  بين تصورات  ارتباطية طردية  إلى وجود عالقة  الدراسة  له بدرجة ضعيفة، كما توصلت  بينما كانت ممارساتهم  متوسطة 

 اإلشراف التأملي وممارستهم له. 

• ( الجابرية  أداء معلمي مدارس   (2019وأجرت  تطوير  ودرجة  التأملي  لإلشراف  التربويين  املشرفين  درجة ممارسة  التعرف على  إلى  دراسة هدفت 

بسلطنة   الداخلية  محافظة  في  األساس ي  التّ   ُعمانالتعليم  إلى  وسعت  بينهما،  املؤهل   علىعرف  والعالقة  الخبرة،  سنوات  )النوع،  املتغيرات  أثر 

جة ممارسة املشرفين التربويين ملجاالت اإلشراف التأملي، وفي درجة تطوير أداء معلمي مدارس التعليم األساس ي في محافظة العلمي( في تقدير در 

( فقرة، وقد توصلت الدراسة إلى أن 35، وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، تمثلت أداة الدراسة في استبانة تكونت من )ُعمانالداخلية بسلطنة 

املشر  داللةممارسات  ذات  إلى وجود فروق  الدراسة  توصلت  كما  بدرجة متوسطة،  جاءت  التأملي  لإلشراف  التربويين  في مجاالت    إحصائية  فين 

إلى وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى و ( سنوات،  5-1اإلشراف التأملي بين مستويات الخبرة لصالح أصحاب الخبرة )

 ممارسة املشرفين لإلشراف التأملي ودرجة تطور أداء املعلم.( بين 0.01)

• ( والفارس ي  العياصرة  أجرى  هدفت  (2018كما  التربية   دراسة  معلمات  لدى  التدريس ي  األداء  تطوير  في  التأملية  املمارسة  أثر  من  التحقق  إلى 

بسلطنة   األساس ي  التعليم  من  الثانية  الحلقة  في  ال  ؛ُعماناإلسالمية  استخدمت  أعّد حيث  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق  التجريبي  املنهج   دراسة 

تدريب برنامًجا   يالباحثان 
ً
أعّد   ا كما  التأمل،  في ممارسة   

ً
)متكامال تضمنت  التدريس ي  لألداء  بطاقة مالحظة  في مواقف 15وا  تأمل  ومذكرة   

ً
( سؤاال

ت موقًف 22)ضمنت  تعليمية  الدراسة    وشمات.  ا(  معلمة16)  علىعينة  داللة    ،(  ذات  فروق  وجود  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  ومن 

عدي، إحصائية بين متوسطي درجات معلمات التربية اإلسالمية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء التدريس ي لصالح التطبيق الب

بالنسبة للمعيار املستخدم، وأظهرت   ( وهو متوسط عال  2.80عليمية بلغ )وأن متوسط التقييم الذاتي للمعلمات في مذكرة التأمل في املواقف الت 

أ  الدراسة  العموم كشفت  املعلمات من جوانب متعددة، وفي  التأملية على  إيجابي واضح للممارسة  أثر  املقابلة وجود  نتائج  ثر  الدراسة من خالل 

 املمارسة التأملية في تحسين أداء املعلمات التدريس ي.
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دراسة • )   وجاءت  في   (,Kuru  2018كورو  الدروس  تسجيل  تم  املعاصر حيث  التربوي  التأملي  اإلشراف  لنطاق  البديلة  املراقبة  أدوات  أثر  الختبار 

االبتدائي املدارس  في  يعلمون  ملن  املتطوعين  املعلمين  التأملي   ةالصف مع  اإلشراف  نطاق  في  البديلة  املراقبة  أدوات  باستخدام  تركيا  والثانوية في 

التي تكونت من ) التجريبية  الدراسة  املنهج التجريبي، وتم عمل برنامج تدريبي لعينة  الباحث  املقاطعات  6واستخدم  ( معلمين متطوعين في مراكز 

واملرئ السمعية  )التسجيالت  البديلة  األدوات  أن  باستخدام  إلى  الدراسة  وتوصلت  املالحظة،  وبطاقة  املقابلة  في  الدراسة  أدوات  وتمثلت  ية(، 

ء املعلمين في املالحظات التي تم تسجيلها باستخدام الوسائل البديلة كان لها تأثير إيجابي في التطوير املنهي للمعلمين، واتضح من خالل تغيير األدا 

 الفصل بشكل أفضل.

التربويين    (Murray & Leadbetter, 2018)تر  وهدفت دراسة موراي وليدب • النفس  آراء علماء  في استخدام    م حول تجاربه  (TEPS)التعرف على 

الفيديو املبتدئين من خالل تسجيالت  املعلمين  التأملية مع  التركيز بشكل خاص  (VERP) املمارسة  املنهي، مع  املرئية( لدعم تطورهم  )التسجيالت 

األقران    ،االستشارة على مهارات   التجريبي لتحقيق  (VERP)واإلشراف على  املنهج  الدراسة  املتحدة، وقد استخدمت  اململكة  الدراسة في  ، طبقت 

الدراسة املبتدئين بلغ عددهم )حيث صمّ   ؛أهداف  للمعلمين   
ً
 تدريبيا

ً
الباحثان برنامجا املقابلة شب5م  الدراسة    ه( معلمين متدربين، واستخدمت 

داة لجمع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى األثر اإليجابي للتأمل في التسجيالت على املعلمين املبتدئين، وأن املنظمة كأ

 
َّ
 طت الضوء على مراقبة وتأمل ممارساتهم التدريسية، مما أدى إلى تطويرها وتحسنها. تلك التجارب سل

الدراسة   (Goker, 2016وفي دراسة أخرى أجراها جوكر ) • التعليمية، وقد طبقت  املعلم  التأملي في تطوير مهارات  تأثير نموذج اإلشراف  بعنوان 

( من  عينة  وجامعة  24على  األمريكية  الجامعة  في  املاجستير  درجة  على  للحصول  يدرسون  ممن  والثانوية  االبتدائية  املدارس  معلمي  من  معلم   )

وا  الوصفي  املنهجين  الباحث  واستخدم  طوَّ قبرص،  حيث  برنامجلتجريبـي  الباحث   ر 
ً
 تدريبي  ا

ً
للمجموعة   ا املصغر  التدريس  خالل  من  للمعلمين 

وبعدي  
ً
قبليا  

ً
اختبارا الدراسة  وطبقت   التجريبية، 

ً
أثر    ا وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت  للدراسة،  كأداة   

ً
أيضا املقابلة  استخدمت  كما  للمجموعتين، 

 علمين التعليمية، واكتساب املعلمين اتجاهات إيجابية تجاه اإلشراف التأملي. واضح لإلشراف التأملي في تطوير مهارات امل

دراسة هدفت إلى تصميم وتطبيق برنامج تفاعلي لإلشراف التأملي ملديري دور الرعاية االجتماعية لألطفال، وذلك    (Lawlor, 2013)  لولر   وأجرى  •

املنهج   الدراسة  اإلشرافية، واستخدمت  الرعاية االجتماعية لألطفال على مجموعة من لتنمية مهاراتهم  التجريبي في تدريب عينة من مديري دور 

إليها التي توصلت  النتائج  التأملية، وقد أشارت  الوظائف اإلشرافية   إلى  املهارات اإلشرافية  تأملي على  أي برنامج إشراف  أن يركز  الدراسة ضرورة 

، كما  
ً
 فعاال

ً
أكدت النتائج على أهمية العالقات اإلنسانية، وتنميتها من خالل املبادرة الفردية لنجاح العالقات األساسية للمدير كي يكون برنامجا

 وكذلك تشجيع نظم اإلشراف التفاعلية في تطوير نظم اإلدارة ومستقبلها. ،التفاعلية ضمن العمليات اإلشرافية

في دراسة له في التعرف على واقع ممارسة املشرفات التربويات للنماذج اإلشرافية الحديثة بمنطقة جازان باململكة العربية  ( 2011) أشار بريك وقد •

مثل: الحديث  التربوي  اإلشراف  نماذج  بعض  الدراسة  وتناولت  املتنوع،   السعودية،  واإلشراف  التطويري،  واإلشراف  اإلكلينيكي،  )اإلشراف 

وا  التأملي،  وتوصلت واإلشراف  الحديثة،  اإلشرافية  النماذج  هذه  ممارسة  دون  تحول  التي  املعوقات  أهم  على  والتعرف  اإللكتروني(،  إلشراف 

التربويات بمنطقة جازان لكلّ  املشرفات  إلى عدم ممارسة  املتنوع، ونموذج اإلشراف    الدراسة  التطويري، ونموذج اإلشراف  من )نموذج اإلشراف 

بينما      يمارسنالتأملي(، 
ً
داللة  كال ذات  فروق  توجد  ال  كذلك  نادرة.  بدرجة  اإلكلينيكي(  اإلشراف  ونموذج  اإللكتروني،  اإلشراف  )نموذج  من:   

بين متوسط ملتغيرات  يإحصائية  عزى 
ُ
ت الحديثة  التربوي  الدراسة حول معوقات ممارسة نماذج اإلشراف  اختالف عدد سنوات   استجابات عينة 

 دد سنوات الخبرة في مجال اإلشراف التربوي.الخبرة في مجال التدريس، واختالف ع

 : التعليق على الدراسات السابقة

السابقة،  يتبين   الدراسات  الهدف  من خالل عرض  في   
ً
جزئيا السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  ودرجة ممارسة ك تشابه  واقع  التعرف على 

(. بينما دراسات هدفت إلى تصميم وتطبيق برنامج تفاعلي  2018والفارس ي )  والعياصرة (  2019)  والجابرية(  2011اإلشراف التأملي؛ مثل دراسة، بريك )

. ودراسة أخرى  (Lawlor, 2013)ودراسة    ( Goker, 2016)مثل دراسة    في تطوير مهارات املعلم التعليمية  إلشراف التأمليا لإلشراف التأملي وتأثير نموذج  

أثر   على  للتعرف  املعاصرهدفت  التربوي  التأملي  اإلشراف  لنطاق  البديلة  املراقبة  مجتمع ,Kuru  2018)كدراسة    أدوات  في  تشترك  بعضها  أن  كما   ،)

(. واستخدمت معظم الدراسات املنهج  2011)  بريكو   (2019الجابرية )و   (2020البلوشية والفهدي والجابري )الدراسة مع الدراسة الحالية مثل دراسة  

دراسات،   مثل  )التجريبي  والفارس ي  )2018العياصرة  و   )2018  Kuru,)  و(Murray & Leadbetter, 2018)  و(Lawlor, 2013) مع تختلف  وبهذه   ،

 . ع البيانات على أداة االستبانةالدراسة الحالية في األداة حيث اعتمدت الدراسة الحالية في جم

الباحثوقد   نتائج   اناستفاد  مع  اختلفت  و 
ٔ
ا اتفقت  فيما  نتائجها  وربط  اإلحصائية  واألساليب  النظري  اإلطار  ٕاعداد  في  السابقة  الدراسات  من 

 . الدارسة الحالية
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السابقة   الدارسات  الحالية عن  الدارسة  يميز  اليقظة في محورين أساسي  درجة حاولت تحديد    أنهاوما  القائم على  ين من عمل ممارسة اإلشراف 

 ملتغير  درجة، وكذلك تحديد الفروق في املشرف التربوي وهما اليقظة الذاتية واليقظة مع اآلخرين
ً
شرافية، والخبرة اإل  االجتماعي،النوع  اتاملمارسات تبعا

  .والتخصص

 الطريقة واإلجراءات:  .3

 : منهج الدراسة . 1.3

واملتمثلة الدراسة  أهداف  أسئلتها  لتحقيق  ِبعواختبار فرضياتها،    ،في  املسحياملنهج    اتُّ الدراسة  ملناسبته  ؛التحليلي  وذلك من    ،طبيعة  وأهدافها؛ 

التي   ؛ ملعرفة درجة ممارسات املشرفين التربويين لإلشراف القائم على اليقظة خالل املمارسات اإلشرافيةاستبانةخالل جمع البيانات الالزمة باستخدام  

   ، ويعد هذه املنهج األنسب ملعرفة استجابات املشرفين باختالف تخصصاتهم وخبراتهم اإلشرافية.مع املعلمين واملعلمات يقومون بها

 :الدراسة مجتمع وعينة  . 2.3

ية في اشتمل مجتمع الدراسة على جميع املشرفين التربويين في تخصصات العلوم التطبيقية والعلوم اإلنسانية واملهارات الفردية بمحافظة الداخل

عددهم    ُعمانسلطنة   الداخلية140)والبالغ  بمحافظة  والتعليم  للتربية  العامة  املديرية  إحصائيات  )حسب  ومشرفة  ا 
ً
مشرف د وق(،  2019/2020،  ( 

من   الدراسة  عينة  ومشرفة(  72)تكونت  ا 
ً
و   اختيروا ،  مشرف عشوائية.  ح  بطريقة  )يوّضِ توزيع  1الجدول  الدراسة  األفراد(  في  تغيرات مل  وفًقا   ؛املشاركون 

 الدراسة. 

او  ؛عينة الدراسةتوزيع (: 1) جدول 
ً
 تغيرات الدراسة مل فق

 النسبة املئوية  العدد  املستوى  املتغير 

 ٪  59.7 43 ور ذك جتماعي النوع اال 

% 40.3 29 اث نإ  

افية الخبرة     %8.3 6 سنوات  10أقل من  اإلشر

% 91.7 66 سنوات فأكثر  10  

% 29.2 21 العلوم التطبيقية  التخصص  

% 50 36 العلوم اإلنسانية   

% 20.8 15 املهارات الفردية   

 :الدراسة أداة .3.3  

، وقد ملعرفة مدى ممارسة املشرفين التربويين بمحافظة الداخلية لإلشراف القائم على اليقظة من وجهة نظرهم استبانة    في  تمثلت أداة الدراسة

الباحث بنا  -  اناستفاد  الدراسة  (Haberlin, 2020؛  2020البلوشية وآخرون ، )دراسة كل من:    من   -  األداة   ءفي  أداة   :األول ؛  قسمين أساسين  وتضمنت 

والثاني املستقلة،  املتغيرات  اليقظة،  املرتبطة    العباراتيبرز  :  يبرز  على  القائم  عباراتهباإلشراف  عدد  بلغ  هما موزعة    عبارة (  32)  اوقد  محورين  على 

   .عبارة (  15، واإلشراف القائم على اليقظة مع اآلخرين ويتكون من )( عبارة 17)اإلشراف القائم على اليقظة الذاتية ويتكون من  
ُ
املشرفين ممارسة  قاس  وت

   ؛من خالل املقياس الخماس ي  لهذه العبارات  لإلشراف القائم على اليقظة
ُ
للممارسة بدرجة   درجات   (4، و)للممارسة بدرجة عالية جًدا   ( 5عطى )بحيث ت

 .للممارسة بدرجة ضعيفة جًدا ( درجة واحدة ، و)للممارسة بدرجة ضعيفة( درجتان، و)للممارسة بدرجة متوسطة  درجات (3، و)عالية

   :الدراسة أداةصدق  . 4.3

 على مجموعة من    ُعِرضت  ؛األداة للتحقق من صدق  
ُ
 امل

َّ
ذو حك التربويةمين  املجاالت  في  واالختصاص  الخبرة  التربوي   ي  )  واإلشراف    ( 8بلغ عددهم 

مين،
َّ
ا -مناسبتهاومدى  ،األداة  عباراتوالتعرف على رأيهم في مدى صالحية  محك ا، ولغويًّ لت األداة فياملراد دراسته،  املوضوع  -تربويًّ ملحوظاتهم، ضوء  وُعّدِ

 من  -صورتها النهائية يف - لتصبحومقترحاتهم؛ 
ً
 .  عبارة ( 32) مكونة

   :الدراسة أداةثبات  . 5.3

ثبات   من  قتالدراسة  أداة للتحقق  ّبِ
ُ
ط عينة  ؛  ا ومشرفة(  25)  قوامها  على 

ً
الدراسة  مشرف عينة  الداخلي    واسُتخِدم  ، خارج  االتساق  ألفا معامل 

الثبات   قيمة معامل  بلغت  )(0.93)  ككل  األداة   لعباراتكرونباخ، حيث  بلغت  باليقظة  اإلشراف  اآلخرين  0.88، وملجال  اليقظة مع  اإلشراف  (، وملجال 

 ( 70، 2004)غنيم،  .الدراسة تربوًيا ألغراضمقبولة عالية و وهي قيم ثبات  (،0.87بلغت قيمة معامل الثبات )
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   :ومناقشتها نتائج الدراسة .4

األول:  . 1.4 الدراسة  سؤال  عن  "  اإلجابة  بمحافظة  ونصه  نظرهم  وجهة  من  اليقظة  على  القائم  لإلشراف  التربويين  املشرفين  ممارسة  مدى  ما 

 " ؟الداخلية في سلطنة ُعمان

عن  األول   سؤال  لإلجابة  املعيارية  ُحِسبت    الدراسة  واالنحرافات  الحسابية  على  املتوسطات  الدراسة  أفراد  ،  الدراسة  أداة عبارات  الستجابات 

ح في الجدول على أساس مقياس ليكرت الخماس ي في ضوء معيار الحكم الذي سيتم التعامل معه في تفسير النتائج -في تقسيمها  -مًدا معتَ  ، كما هو موضَّ

  ( اآلتي: 2)

 على استجابات عينة الدراسة (: معيار الحكم 2) جدول 

 املمارسة درجة  املتوسط الحسابي

 منخفضة  1-2.33

 متوسطة  3.66 – 2.34

 عالية 5 – 3.67

أداة الدراسة حول  محاور  أفراد الدراسة علىوالنسب املئوية الستجابات واالنحرافات املعيارية  ،املتوسطات الحسابية (3يتضح من الجدول )

 بمحافظة الداخلية: التربويين نلدى املشرفي ؛إلشراف القائم على اليقظةاملشرفين التربويين ل ممارسة

افات املعيارية 3جدول )  محوري أداة الدراسة على  لإلشراف القائم على اليقظة  ممارسة املشرفين التربويينوالنسب املئوية لدرجة (: املتوسطات الحسابية، واالنحر

 درجة املمارسة  النسبة املئوية  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحور  

 عالية % 79 0.40 3.95 اليقظة الذاتية 

 عالية % 83 0.41 4.15 اليقظة مع اآلخرين 

 عالية %81 0.38 4.05 املحاور ككل

جاءت عالية في محاور  حيث  ( إلى درجة ممارسة املشرفين التربويين بمحافظة الداخلية لإلشراف القائم على اليقظة  3تشير بيانات الجدول رقم )

(  4.15وأعالها في اإلشراف القائم على اليقظة مع اآلخرين بمتوسط حسابي )  %( 81وبنسبة مئوية )(  4.05)  عام بلغ  أداة الدراسة ككل بمتوسط حسابي

( مئوية  )  %(83وبنسبة  حسابي  بمتوسط  الذاتية  اليقظة  على  القائم  اإلشراف  في  )(  3.95وأدناها  مئوية  أن   ،%(79وبنسبة  إلى  النتيجة  هذه  وتدل 

التربويين   اكتسابهم  املشرفين  حيةنتيجة  اإلشراف  خبرات  و في  التعليم مم،  املشكالت  ؛ارسات  وحل  املعلمين  دعم  على  مختلف   ،قادرون  في  والتأمل 

بها،   يمرون  التي  اإلشرافية  األهداف   ويشجعون املمارسات  تحقيق  سبيل  في  ممكنة  درجة  أقص ى  إلى  وقدراتهم  طاقاتهم  استثمار  كيفية  على   اآلخرين 

وقد اتفقت نتيجة الدراسة  اليقظة الذاتية في املمارسات اإلشرافية.  وتوظيف   ،اتخاذ القرارات وتحمل املسؤولية  املنشودة، واملشاركة الفاعلة في  التربوية

دراسة كل من:   )العيالحاضرة مع  والفارس ي  )2018اصرة  وليدبتر  ,Kuru  2018(، كورو  )(Murray & Leadbetter, 2018)(، موراي   ,Goker، جوكر 

لولر  2016  ،)(Lawlor, 2013)   العالقات ونجاح  التعليمية،  املعلمين  مهارات  تطوير  التأملية على  اإلشرافية  للممارسات  اإليجابي  األثر  أوضحت  التي 

وا  البلوشية  من:  دراسة كل  نتائج  مع  الحاضرة  الدراسة  نتائج  اختلفت  حين  في  اإلشرافية،  العملية  منظومة  عناصر  بين  والتفاعل  لفهدي اإلنسانية، 

( )(،  2020والجابري  )2019الجابرية  بريك  بدرجة متوسطة2011(،  التأملي  لإلشراف  التربويين  املشرفين  إلى ممارسة  نتائجها  أشارت  التي  في (  ، ونادرة 

 بعض األحيان.

 ملحوري أداة الدراسةإلشراف القائم على اليقظة لدرجة ممارسة املشرفين التربويين  ل وفيما يلي عرًضا تفصيلًيا
ً
 :تبعا

 النتائج املتعلقة بدرجة ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم على اليقظة الذاتية:   •
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افات املعيارية  ،(: املتوسطات الحسابية4) جدول   محور اليقظة الذاتيةلإلشراف القائم على  ممارسة املشرفين التربويينوالنسب املئوية لدرجة واالنحر

املتوسط   العبارة  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة  

 املمارسة 

 ملمارساتي اإلشرافية قبل القيام بها. 1
ً
 مسبقا

ً
 عالية 84.4 0.65 4.22 أضع تصورا

 عن التقييم.  2
ً
 عالية 87.2 0.68 4.36 أركز على جوانب تحسين العملية التعليمية عوضا

 عالية 87.6 0.49 4.38 املهمة أثناء الزيارات الصفية.أقوم بتحليل األحداث  3

أحدد النقاط التي يجب أن أناقشها بطريقة مختلفة في املداوالت   4

 اإلشرافية. 

 عالية 84.2 0.71 4.21

 عالية 91.4 0.55 4.57 أوثق أعمالي وإنجازاتي ومالحظاتي وتوصياتي.  5

معلومات بالعملية  أحلل بصورة موضوعية كل ما يتم جمعه من  6

 اإلشرافية. 

 عالية 81.4 0.59 4.07

أتبنى تقنيات اإلشراف القائم على اليقظة )حل املشكالت، وتدوين   7

املالحظات، عقد جلسات تأملية، االستماع لآلخرين....، إلخ( في  

 املمارسات اإلشرافية.

 عالية 79.4 0.77 3.97

 متوسطة  67 0.79 3.35 العملية اإلشرافية.أستخدم تطبيقات إلكترونية لتصميم  8

 متوسطة  55 0.69 2.75 أستخدم برامج إحصائية في تحليل نتائج العملية اإلشرافية.  9

 متوسطة  72 0.76 3.60 أكتب املالحظات التأملية بشكل دوري حول ممارساتي املهنية.  10

أوجهها في عملي  أجري البحوث اإلجرائية للمشكالت التربوية التي  11

 إليجاد الحلول املناسبة لها. 

 متوسطة  49.4 1.03 2.47

لدي وعي كاف  باألساليب اإلشرافية املتنوعة )التدريب، القراءات   12

 املوجهة، ..... إلخ(.

 عالية 85.8 0.76 4.29

 عالية 85.6 0.70 4.28 أنظم أفكاري قبل الشروع بممارسة إشرافية ألي موضوع.  13

أفكر في الخيارات املتعددة املطروحة قبل الشروع في تنفيذ عمل   14

 ما.

 عالية 83.6 0.56 4.18

 عالية 84.4 0.68 4.22 أقّيم خبراتي السابقة حتى أتعلم منها وأطور أعمالي املستقبلية.  15

 كافة   16
ً
أتأنى في إصدار األحكام واتخاذ القرارات إلى أن أختبر ذهنيا

 املمكنة. الخيارات 

 عالية 82.6 0.67 4.13

أعيد تقييم خبراتي السابقة حتى أستطيع التعلم منها وحتى أطور   17

 مستوى األعمال واإلنجازات القادمة. 

 عالية 83 0.64 4.15

 عالية 79 0.40 3.95 املحور ككل   

وبنسبة  (،  3.95عالية بمتوسط حسابي )جاءت  ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم على اليقظة الذاتية  ( أن درجة  4)  يتبين من الجدول 

  -  % 49.4وبنسب مئوية )  ( 4.57  -  2.47على عبارات أداة الدراسة ما بين )استجابات أفراد عينة الدراسة    متوسطات  (، وقد تراوحت%79)  مئوية بلغت

بدرجة    (%91.4)  وبنسبة مئوية(  4.57متوسط حسابي )على أعلى  "أوثق أعمالي وإنجازاتي ومالحظاتي وتوصياتي"    (5رقم )  لعبارة ا حصلت  فقد  ،  (91.4%

تأملها والتفكير فيها؛ وب وإنما من  يتعلم كثيًرا من خبراته  التربوي ال  باليقظة فاملشرف  نتيجة طبيعية في اإلشراف  التالي يعمل على  ممارسة عالية، وهي 

حيالهاتن والتوصيات  التساؤالت  أعماله ووضع  )  العبارة   وجاءت،  ظيم  الصفية"  (3رقم  الزيارات  أثناء  املهمة  األحداث  بتحليل  الثانية   "أقوم  املرتبة    في 

( مئوية (  4.38بمتوسط حسابي  عالية%87.6)  وبنسبة  ممارسة  بدرجة  فعادة  (  خالل  ما  ؛  األحداث  بتحليل  التربوي  املشرف  اإلشرافية يقوم  الزيارات 

العبارة  على شكل مقترحات. وجاءت  الجديدة  األفكار  وتقديم  التدريس ي  أدائه  لرفع  املعلم  ملساعدة  الذاتية  )  موجًها قدراته  "أركز على جوانب   (2رقم 

 عن التقييم" في املرتبة الثالثة  
ً
وبدرجة ممارسة عالية أيًضا، وتشير (  %87.2)  وبنسبة مئوية(  4.36حسابي )  بمتوسطتحسين العملية التعليمية عوضا

إلى   العبارة  اليقظةنتيجة هذه  القائم على  اإلشراف  التعل   الذاتية  عمق  املشرف على عملية  املرشد   م بتركيز  نتائجها، من خالل قيامه بوظيفة  أكثر من 

انب الفاعلة  وليس املحدد لطريقة املعلم، فهو يساعد املعلم على تحليل سلوكه أثناء تدريس الطلبة، ويناقش معه تأثيرها عليهم، كما يوفر تحديد الجو 

املعلم بهدف الوصول إلى مستوى فهم جديد ييسر تحسين املمارسات  في عملية التعلم، والجوانب األقل نجاًحا ويكون ذلك من خالل طرح األسئلة على  

ودرجة  ( التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية طردية بين ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف التأملي  2019وهو ما يتفق مع دراسة الجابرية )  الحالية

 .  تطور أداء املعلمين
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أدن أفرا   ىفي حين كانت  الدراسةمتوسطات استجابات  الذاتية  د  اليقظة  العبارتين  في محور  "أستخدم برامج إحصائية في تحليل    (11( و)9)  على 

اإل  العملية  )نتائج  بلغت  لها"  املناسبة  الحلول  أوجهها في عملي إليجاد  التي  التربوية  البحوث اإلجرائية للمشكالت  ( على  2.47(، )2.75شرافية"، و"أجري 

لتفات لتوظيف التقانة في تحليل نتائج العملية اإلشرافية، واستخراج املؤشرات  ؛ مما يتطلب من املشرف التربوي االمتوسطةوبدرجة ممارسة   التوالي

م الدعم الفني التربوية بصورة دورية من البوابة التعليمية ليتمكن من تقييم جوانب املنظومة اإلشرافية، وعملية التعليم والتعلم التي ستسهم في تقدي

للمعلميناملطل لتعزي  ،وب  التربوية  البيئة  في  القوة  مواطن  على  إلى ز والوقوف  إضافة  سلبياتها.  وتدارك  الضعف  حاالت  وعالج  استمراريتها،  وضمان  ها 

ات اإلشرافية أهمية في مجال العمل اإلشرافي؛ لدورها في تحسين املمارسات التربوية، فهي تقوم على اليقظة الذاتية في املمارسإعطاء البحوث اإلجرائية  

إليجاد حلول واقعية للمشكالت التربوية معتمدة على من قبل املشرف نفسه بتحقيق فهم أفضل للعملية التعليمية، وامتالك املهارات البحثية الالزمة  

   وإحداث التغيير املنشود.  منهج علمي واضح،

 ى اليقظة مع اآلخرين: النتائج املتعلقة بدرجة ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم عل •

افات املعيارية 5جدول )  محور اليقظة مع اآلخرينممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم على والنسب املئوية لدرجة (: املتوسطات الحسابية، واالنحر

املتوسط   العبارة  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة  

 املمارسة 

 عالية 90.8 0.53 4.54 للمعلم وأطرح أسئلة بعد التفكير املتعمق فيها.أستمع جيًدا  1

أحاول االستعانة بتجارب اآلخرين عند مواجهة مشكالت ومواقف   2

 غير مألوفة لدّي. 

 عالية 84.2 0.69 4.21

 عالية 87.2 0.66 4.36 أحّفز املعلمين لخلق روح املنافسة بينهم لصالح العملية التعليمية. 3

عطي التفويض والثقة في املشاركين معي في العملية اإلشرافية.  4
ً
 عالية 88.6 0.55 4.43 أ

أوظف الحوار التأملي مع املعلمين في األساليب اإلشرافية   5

 املستخدمة. 

 عالية 82 0.70 4.10

 عالية 89.4 0.58 4.47 أتعامل بمرونة في املداوالت اإلشرافية املحرجة بشكل سريع.  6

 عالية 86.4 0.67 4.32 أستفيد من التجارب الناجحة لزمالئي.  7

 متوسطة  68 0.97 3.40 أوجه املعلم إلى كتابة املذكرات التأملية حول أدائه.  8

 عالية 83.4 0.69 4.17 أستخدم مهارات التفاوض إلقناع املعلمين بضرورة التغيير. 9

التأملية لتبادل األفكار وإعطاء  أشارك في الحوارات واملناقشات  10

 التغذية الراجعة املفيدة. 

 عالية 79.2 0.80 3.96

راعي احتياجات املعلمين عند وضع البرنامج اإلشرافي.  11
ُ
 عالية 86.4 0.55 4.32 أ

أشجع املعلمين على التفكير والتأمل فيما يقومون به من أنشطة   12

 وأعمال مدرسية. 

 عالية 82.8 0.56 4.14

أساعد اآلخرين على عرض القضايا واملواقف من وجهات نظر   13

 مختلفة. 

 عالية 77.2 0.66 3.86

أعزز الترابط والعالقات العميقة بين األشخاص املشاركين في   14

 العملية اإلشرافية. 

 عالية 85 0.60 4.25

أستخدم تغيير األدوار مع األخرين لتطوير وجهات نظر جديدة في   15

 العملية اإلشرافية. 

 عالية 73.8 0.85 3.69

 عالية 83 0.41 4.15 املحور ككل   

( الجدول  درجة  5يتضح من  أن  اآلخرين  (  اليقظة مع  القائم على  لإلشراف  التربويين  املشرفين  )ممارسة  بمتوسط حسابي  وبنسبة (،  4.15عالية 

ا للمعلم "أستمع جيًد   (1رقم )  وقد حازت العبارة (، 4.54 -  3.40ما بين )املحور  (، وقد تراوحت استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات  %83)  مئوية

"  (6رقم ) العبارة ( بدرجة ممارسة عالية، تلتها %90.8)وبنسبة مئوية (  4.54وأطرح أسئلة بعد التفكير املتعمق فيها" على أعلى املتوسطات الحسابية بلغ )

وفي املرتبة الثالثة بدرجة ممارسة عالية،    (%89.4وبنسبة مئوية )  ( 4.47أتعامل بمرونة في املداوالت اإلشرافية املحرجة بشكل سريع" بمتوسط حسابي )

)  العبارة   حصلت )  (4رقم  بمتوسط  اإلشرافية"  العملية  في  املشاركين معي  في  والثقة  التفويض  )  وبنسبة  ( 4.43"أعطي  وبدرجة ممارسة   ( %88.6مئوية 

أيًضا.   العواملو عالية  املرتفعة لجملة من  النتيجة  عزى هذه 
ُ
التربويين    :منها ت املشرفين  أغلب ممارسات  التفاعل والتواصل   وأدوارهم أن  تتم من خالل 

باملمارسات اإلشرافية والتدريسية،   تتعلق  التي  الفنية  األدوار  أداء  املعلمين، وتتركز على  بينهم وبين  أن عملية اإلشراف عملية تشاورية فيما  إلى  إضافة 

 بين األطراف.  قائمة على االحترام وتعزيز الثقة املتبادلة
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الي القائم على  القائمين على عملية اإلشراف  ويتميز اإلشراف  بين  املستمر  االنفتاح والتعاون  مما يتطلب    ؛ (Haberlin, 2020التربوي )قظة بروح 

طرح القضايا واملواقف التعليمية    على  ، والتشجيعوالتفكير  ،من خالل الحوار التأملي  شراك اآلخرين في العملية اإلشرافيةإ ، و دعم قيم املعلمين وتبنيها

 من وجهات نظر مختلفة.   

  ها توصلب( Goker, 2016جوكر )(، ودراسة Kuru, 2018(، ودراسة كورو )2018واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من: العياصرة والفارس ي )

 التدريس ي، وممارساتهم التأملية.  في تطوير مهارات املعلمين، وتحسين أدائهم  التأمليإلى وجود أثر واضح لإلشراف 

العبارة  ) في حين حصلت  )  (8رقم  بلغ  املحور  الحسابية في هذا  املتوسطات  أدنى  أدائه" على  التأملية حول  املذكرات  إلى كتابة  املعلم  (  3.40"أوجه 

    مما يتطلب تطوير هذه املهارة لدى املعلمين ألهميتها في تطوير املعلمين إلجراءاتهم التدريسية.    ؛ممارسة متوسطة ( وبدرجة%68وبنسبة مئوية )

الثاني:  .2.4 الدراسة  سؤال  عن  نظرهم":  ونصه  اإلجابة  وجهة  من  اليقظة  على  القائم  لإلشراف  التربويين  املشرفين  ممارسة  درجة  تختلف   هل 

افية، والتخصص ُعمانبمحافظة الداخلية في سلطنة   ؟ "باختالف النوع االجتماعي، وسنوات الخبرة اإلشر

اختبار   خالل  من  السؤال  عن  اإلجابة  تم  "وقد  التالي  مستوى  الفرض  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  املشرفين    )α≤  05.0)ال  درجة  في 

)أقل من   اإلشرافية  الخبرة  أو سنوات  النوع االجتماعي،  ملتغير  عزى 
ُ
ت نظرهم  اليقظة من وجهة  القائم على  سنوات    10سنوات،    10التربويين لإلشراف 

 تغير على النحو التالي: فقد تم عرص النتائج املتعلقة بكل مفأكثر( أو التخصص )العلوم التطبيقية، العلوم اإلنسانية، املهارات الفردية(" 

 :جتماعيالنوع اال  •

بين  ال  لتعرُّف اإلحصائية  الدراسة  فروق  أفراد  اليقظة ممارستهم  لدرجة  استجابات  على  القائم  االجتماعي  تبًعا  لإلشراف  النوع   اسُتخِدم ،  ملتغير 

( اآلتي نتائج  4، ويوضح الجدول )املشرفين واملشرفات استجابات للمقارنة بين متوسطي ؛ Independent Samples t-testللعينات املستقلة  "ت"اختبار 

 :اختبار "ت"

 ملتغير النوع االجتماعي تبًعا  ؛ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم على اليقظةفي درجة لداللة الفروق (: نتائج اختبار"ت" 6) جدول 

النوع   املحور 

 االجتماعي 

املتوسط   العدد 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

 قيمة

 ت  

مستوى  

 الداللة 

 *0.014 2.515 70 0.35 3.86 43 ذكور  اليقظة الذاتية 

 0.45 4.09 29 إناث 

 0.424 0.803 70 0.39 4.12 43 ذكور  اليقظة مع اآلخرين

 0.43 4.20 29 إناث 

 0.079 1.781 70 0.36 3.98 43 ذكور  األداة ككل

 0.41 4.14 29 إناث 

املشرفين  بين متوسطي استجابات أفراد الدراسة من  (  α≤  05.0)  ( عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة6)  يتضح من الجدول 

القائم على  في درجة    واملشرفات الحسابي    ؛اليقظة من وجهة نظرهمممارسة اإلشراف  املتوسط  بلغ    ؛ (0.36)  بانحراف معياري (  3.98)  للمشرفينحيث 

عزى . دالة إحصائًيا غير (، وهي قيمة1.781)املحسوبة (، وبلغت قيمة "ت" 0.41) ( بانحراف معياري 4.14) للمشرفات  بينما بلغ املتوسط الحسابي
ُ
هذه  وت

ويحرصون على االستفادة من بعضهم البعض، مما في العمل اإلشرافي بشغف  إلشراف القائم على اليقظة  يمارسون ا املشرفين التربويين  أن  النتيجة إلى  

اإلشرافية املمارسات  في  اليقظة  القائم على  اإلشراف  دور  واستيعاب  فهم  لهم  مع    ،سهل  تطبيقها  االجتماعات،    املعملينومتابعة  واملعلمات من خالل 

ين الذكور على مدارس الجنسين، وهو ما انعكس في العموم على والجلسات التأملية املتتالية، حيث الواقع اإلشرافي في السلطنة قائم على توزيع املشرف

 تطور املمارسات التأملية القائمة على اليقظة في اإلجراءات الخاصة بهم.  

حيث بلغ املتوسط ( في املحور الفرعي اليقظة الذاتية  0.05)  ( وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة6)  رقم   كما اتضح من نتائج الجدول 

)الح للمشرفين  )3.86سابي  معياري  بانحراف   )0.35( للمشرفات  الحسابي  املتوسط  بلغ  بينما  )4.09(؛  معياري  بانحراف  "ت" 0.45(  قيمة  وبلغت   ،)

( املشرفة2.515املحسوبة  طبيعة  إلى  تعزى  النتيجة  وهذه  املشرفات،  لصالح  إحصائية  بداللة  الفاحصة   (  والنظرة  بالوعي  تتصف  التي  الشخصية 

اإلشرافية والوظائف  )لإلجراءات،  هاربلين  عليه  يؤكد  ما  وهو  للمعلمات،  العاطفية  االجتماعية  واالحتياجات   ،Haberlin, 2020  امتالك أهمية  على   )

تأملية كاستخدا  إلى طرق  املشرف بشكل مثالي  الخاضعين لإلشراف؛ مما يساعد على تحول  ذاتًيا، والعلم بممارسات واحتياجات  م دفتر املشرف وعًيا 

    اليومية، والتفكير أو التأمل أو االستماع بعمق لآلخرين.  

افيةالخبرة  •  : اإلشر

بين  ال  لتعرُّف اإلحصائية  الدراسة  فروق  أفراد  اليقظة؛استجابات  على  القائم  لإلشراف  التربويين  املشرفين  ممارسة  سنوات  تبًعا    لدرجة  ملتغير 

املستقلة    "ت"اختبار    اسُتخِدم،  اإلشرافيةالخبرة   بين متوسطي  ؛  Independent Samples t-testللعينات  واألعلى  للمقارنة  األقل  الخبرة  من سنوات 

 ( اآلتي نتائج اختبار "ت": 7ويوضح الجدول ) ،واتسن (10)
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افية الخبرة ملتغير تبًعا  ؛درجة ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم على اليقظة فيلداللة الفروق (: نتائج اختبار"ت" 7) جدول   اإلشر

املتوسط   العدد  النوع االجتماعي  املحور 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

مستوى   قيمة ت 

 الداللة 

اليقظة  

 الذاتية 

 0.109 1.622 70 0.55 4.21 6 10أقل من 

 0.39 3.93 66 فأكثر  وات سن 10

مع   اليقظة

 اآلخرين

 0.152 1.448 70 0.55 4.38 6 10أقل من 

 0.39 4.13 66 سنوات فأكثر  10

 0.108 1.629 70 0.55 4.25 6 10أقل من   األداة ككل

 0.36 4.02 66 سنوات فأكثر  10

الجدول  من  داللة  7)  يتضح  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود  عدم   )(05.0  ≥α  )م الدراسة  بين  أفراد  استجابات  درجة  توسطي  في 

اليقظة؛ القائم على  لإلشراف  التربويين  املشرفين  الخبرة  تبًعا    ممارسة  الحسابي    ؛اإلشرافيةملتغير سنوات  املتوسط  بلغ  ي سنوات و ذ  للمشرفينحيث 

األقل من )4.25)  واتعشر سن  الخبرة  بانحراف معياري  الحسابي    ؛(0.55(  املتوسط  بلغ  األعلى منو ذ  للمشرفينبينما  الخبرة   وات سن  عشر  ي سنوات 

(4.02( بانحراف معياري   )0.36( املحسوبة  "ت"  قيمة  وبلغت  إحصائًيا1.629(،  دالة  قيمة غير  وهي  عزى .  (، 
ُ
إلى    وت النتيجة   املشرفين يمان جميع  إ هذه 

في القيام   ة املعلمين واملعلمات؛ وذلك ملساعدلإلشراف القائم على اليقظةممارساتهم  بفعالية - السابقة  اإلشرافية بغض النظر عن خبراتهم  - واملشرفات

واستحضار عملية التأمل باستمرار، وهذا بدوره   ،معهم من خالل الحوار التأملي في حل املشكالت واملواقف التعليمية  واملشاركةالتدريسية،    بأدوارهم 

علم الطلبة. ز لديهم فهم متطلبات اإلشراف القائم على اليقظة، ودعمه بالخبرات اإلشرافية التي تنعكس إيجاًبا في اإلجراءات التدريسية للمعلمين وتعزّ 

 (.  2011واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة بريك )

 التخصص: •

لدرجة ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف  لإلجابة عن الجزء الثالث من سؤال الدراسة الثاني وتحديد داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية  

 ( التالي:8(، كما يوضح نتائجه الجدول رقم )ANOVAتم استخدام تحليل التباين األحادي )، التخصص ملتغيرتبًعا  القائم على اليقظة؛

 التخصص(: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة تبًعا ملتغير 8جدول )

 قيمة متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين املحور 

 ف 

مستوى  

 الداللة 

 0.246 1.431 0.231 2 0.462 بين املجموعات  اليقظة الذاتية 

 0.161 69 11.134 املجموعات داخل 

  71 11.596 الكلي 

اليقظة مع  

 اآلخرين

 0.562 0.582 0.098 2 0.197 بين املجموعات 

 0.169 69 11.672 داخل املجموعات 

  71 11.869 الكلي 

 0.346 1.078 0.159 2 0.319 بين املجموعات  األداة ككل

 0.148 69 10.197 داخل املجموعات 

 0.231 71 10.515 الكلي 

ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف القائم في درجة    (0.05)  عند مستوى داللة  ةإحصائي  داللةوجود فروق ذات  عدم    (8يتبين من الجدول رقم )

( وبداللة إحصائية 1.078)املحسوبة  حيث بلغت قيمة ف    ؛ التخصص )العلوم اإلنسانية، العلوم التطبيقية، املهارات الفردية(تعزى ملتغير    على اليقظة

ا دالة إحصائيً   ،لألداة ككل (0.346)
ً
إلى أن املشرفين التربويين بمختلف تخصصاتهم تطورت  هذه النتيجة  وتعزى    .في املحاور الفرعية  ا كما لم تظهر فروق

افية املنفذة ممارساتهم لإلشراف القائم على اليقظة نتيجة اللقاءات اإلشرافية املتنوعة، والتعرف على مستجدات اإلشراف والتأمل في املمارسات اإلشر 

لح البديلة  الخطط  التشاركية، ووضع  اإلشرافية  والزيارات  العمل،  املمارسات  بحكم مواقع  نتائج مثمرة على  لها  كان  اإلشرافية؛ مما  املشكالت  في لول 

 ,Lawlorوهو ما أكدته دراسة لولر )  ي، والتفاعل مع املعلمين والحوار معهم.ستراتيجيات وتوظيف مهارات التفكير التأمل، واستخدام اإل العمل اإلشرافي

   بيئة التعليمية في النظام التعليمي. ( على أهمية تشجيع نظم اإلشراف التفاعلية لتحسين ال2013

  :واملقترحات التوصيات .3.4

 بالتوصيات واملقترحات اآلتية: انيوص ي الباحث؛ في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة

ا قادًرا على تنمية مهارات املشرف ضرورة االستمرار في توظيف تقنيات اإلشراف القائم على اليقظة في العمل اإلشرافي باعتباره نموذًجا تربوًيا  •
ً
حديث

 التربوي وتفعيل أدوراه، وتجديد أدواته، وممارساته العملية. 

 ضرورة توفير بيئة داعمة ملمارسة اإلشراف القائم على اليقظة في البيئة املدرسية.  •
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حكمهم تشجيع   • في  ومن  التربويين  اليقظة  املشرفين  على  القائم  اإلشراف  ممارسة  لهم،  على  املناسبة  الظروف  أدائهم   وتهيئة  وتطوير  لتحسين 

 . اإلشرافي 

 تأهيل املشرفين التربويين الجدد وتدريبهم على تقنيات اإلشراف القائم على اليقظة قبل البدء في أعمالهم اإلشرافية.   •

 اإلجرائية.  وإجراء البحوث  ،وتحليل األعمال اإلشرافية ،توجيه املشرفين التربويين إلى اإلشراف الجماعي •

 . ذات عالقة بعملية التدريسمتغيرات بحثية  علىاإلشراف القائم على اليقظة فاعلية إجراء مزيد من الدراسات حول  •

 . ُعمانواالستفادة منها لتطبيقها في سلطنة  ،دراسة التجارب العاملية في اإلشراف القائم على اليقظة •

 املراجع: 

 :
ً
 املراجع العربية:أوال

 دار الفكر العربي: القاهرة.  .اإلشراف املدرس ي والعيادي  .(2003إبراهيم أحمد )أحمد،  .1

  :مجلة البحوث التربية النوعية(. واقع ممارسة املشرفات التربويات للنماذج اإلشرافية الحديثة بمنطقة جازان،  2011بريك، فاطمة محمد أحمد ) .2

 . 1016-979 :( الجزء الثاني23) جامعة املنصورة،

(. العالقة بين 2020البلوشية، عائشة بنت عبدهللا بن رمضان، الفهدي، راشد بن سليمان بن حمدان، و الجابري، خلفان بن ناصر بن خلفان. ) .3

سلطنة   في  له  ممارستهم  وواقع  التأملي  اإلشراف  عن  التربويين  املشرفين  اإلنسانية  . ُعمانتصورات  للعلوم  األندلس  جامعة واالجتماعيةمجلة   :

والتقنية،   للعلوم  بتاريخ   .69-51  (: 37)األندلس  من 2021/  29/4مسترجع  مسترجع   ،   
http://search.mandumah.com.squ.idm.oclc.org/Record/1098379 

 مكتبة العبيكان: الرياض.  .اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي (. 2004البايطين، عبدالعزيز ) .4

درجة ممارسة املشرفين التربويين لإلشراف التأملي وعالقته بتطوير أداء معلمي مدارس التعليم األساس ي (.  2019الجابرية، زهور يعقوب سيف. ) .5

 قاعدة معلومات دار املنظومة. ،رسالة ماجستير منشورة، جامعة نزوى .ُعمانفي محافظة الداخلية بسلطنة 

 جامعة امللك فهد للبترول، الظهران. .التربوي البنائيالنظرية البنائية واإلشراف (. 2008الحطيبات، عبد الرحمن ) .6

 ، األردن.  ُعمانالطبعة الثالثة، دار األمل،  .اإلدارة واإلشراف التربوي اتجاهات حديثة. (2001الخطيب، رداح والخطيب أحمد والفرح، وجيه ) .7

 ديبونو لتعليم التفكير. . مركز اإلشراف التربوي واتجاهاته املعاصرة (. 2016) الدليمي، طارق  .8

9. ( عبدالخالق  التنظيمي(.  2012الزهراني،  والتعلم  املعرفة،  إدارة  في ضوء مدخلي  املستقبل  التربوي على مدارس  اإلشراف  لتطوير  . تصور مقترح 

 ، جامعة أم القرى، الرياض. ة رسالة دكتورا 

مؤتمر وزارة التربية والتعليم البحرينية   .لبات تطوير املرحلة اإلعدادية(. رؤية جديدة لإلشراف التربوي في ضوء متط 2007الزياني، إيمان وآخرون ) .10

 الحادي والعشرين، التعليم اإلعدادي تطوير وطموح من أجل املستقبل، وزارة التربية والتعليم البحرينية: املنامة. 

  من موقع .اإلشراف التربوي في ظل التكنولوجيا والتغذية الراجعة(. 2013السبيل، مضاوي ) .11
https://journals.qou.edu/index.php/nafsia/article/view/222/217 

األهمية واملمارسة ومعوقات استخدامه(.  2008سفر، صالحة محمد ) .12 بين  التربوي عن بعد  التربية،  رسالة دكتوراة غير  .  اإلشراف  منشورة، كلية 

 جامعة أم القرى: مكة املكرمة. 

(. واقع املمارسات التأملية ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس املفتوحة وعالقتها باتجاهاتهم نحو التطور املنهي 2012شاهين، عبدالفتاح ) .13

 . 208-181  :(2) 14، سلسلة العلوم اإلنسانية :مجلة جامعة األزهر بغزة الذاتي في ضوء بعض املغترات، 

وأهدافه تعليم جديد(.  2019الصبحية، صالحة أحمد ) .14 التربوي  -اإلشراف-أساليب/educ.com-https://www.new، من موقع  أساليب اإلشراف 

 . أهدافه-و-التربوي 

 .ُعماندار صفاء للنشر والتوزيع:  .اإلشراف والتنظيم التربوي (. 2005صليوو، سهى نونا ) .15

 ، األردن.ُعماندار الشروق للنشر والتوزيع،  .التربوي: مفاهيمه، أهدافه، أسسه، أساليبهشراف اإل (. 2005الطعاني، حسن أحمد ) .16

 األردن: دار الكتاب الثقافي. .املرجع في اإلشراف والعملية اإلشرافية(. 2005أبو عابد، محمود محمد ) .17

 .ُعماندار املسيرة:  .تطبيقات في اإلشراف التربوي (. 2010عايش، أحمد جميل ) .18

، جدة   .املمارسة التأملية أسلوب للنمو املنهي، ورقة عمل مقدمة لرؤساء أقسام إشراف التربية اإلسالمية(.  2004العبد الكريم، راشد بن حسين ) .19

 اإلدارة العامة لإلشراف التربوي، مكتبة امللك فهد.

التعليم الثانوي العام، من وجهة نظر (. متطلبات  2013عبد املعطي، أحمد ومصطفى، محمد ) .20 تطبيق اإلشراف التربوي اإللكتروني ومعوقاته في 

 . 122-11 : (86)20 :مصر -مستقبل التربية العربية .دراسة ميدانية ،املشرفين التربويين

http://search.mandumah.com.squ.idm.oclc.org/Record/1098379
https://journals.qou.edu/index.php/nafsia/article/view/222/217
https://www.new-educ.com/أساليب-الإشراف-التربوي-و-أهدافه
https://www.new-educ.com/أساليب-الإشراف-التربوي-و-أهدافه
https://www.new-educ.com/أساليب-الإشراف-التربوي-و-أهدافه
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 .ُعماندار الفكر:  .ستراتيجيات حديثة في اإلشراف التربوي إ . (2007عبيدات، ذوقان وأبو السميد، سهيلة ) .21

 مكتبة الفالح: الكويت.  .اإلشراف التربوي: نماذجه النظرية، وتطبيقاتها العملية(. 2005عطاري، عارف وآخرون ) .22

أفكار سعيد خميس. ) .23 العام بمحافظة اإلسكندرية2015عطية،  التعليم  التأملي في مدارس  التربية. (. رؤية مقترحة لتطبيق اإلشراف  : مجلة كلية 

 . 336-235(، 2)25كلية التربية،  -جامعة اإلسكندرية 

24. ( الكريم، والفارس ي، عائشة ناصر.  التربية اإلسالمية في سلطنة  2018العياصرة، عبد  التدريس ي ملعلمات  األداء  التأملية في تطوير  املمارسة  أثر   .)

 . 181-135(، 128) 32مجلس النشر العلمي،  –جامعة الكويت  املجلة التربوية:. ُعمان

 . وزارة التربية والتعليم. رؤية جديدة لإلشراف التربوي (. 2013الغتم، نورة أحمد ) .25

الفهدي، راشد بن سليمان بن حمدان، الراسبي، ناصر بن هالل بن ناصر، العريمي، حليس بن محمد بن حليس، و املحرزى، راشد بن سيف بن   .26

: جامعة السلطان قابوس،  التربوية والنفسية  مجلة الدراسات   . من وجهة نظر املعلمي  ُعمان(. فاعلية اإلشراف التربوي في سلطنة  2013. )مصبح

7(2): 200-213.  

27. ( اإل (.  2009املغيرية، يسرى بنت محمد.  التأملي؟كيف يمكنك ممارسة  ع   شراف  التربية والتعليم،  التربية: وزارة  مسترجع     – 313- 12،  23رسالة 

 http://search.mandumah.com.squ.idm.oclc.org/Record/36097 ، مسترجع من 10/5/2021بتاريخ 

 .ُعماندار الفرقان:  .اإلدارة واإلشراف التربوي بين النظرية والتطبيق(. 1986نشوان، يعقوب ) .28

 . ُعمان، كلية التربية، جامعة األردن: ة دراسة دكتورا  .نماذج حديثة، وتطبيقات في اإلشراف التربوي (. 2005الهجران، عبد هللا ) .29

30. ( محمد  عامر  فاطمة  بسلطنة  (.  2012الهنائي،  املنهي  اإلنماء  تطوير  في  ودوره  التربوي  منشورةُعماناإلشراف  غير  دكتوراه  رسالة  الجامعة   ،. 

 اإلسالمية العاملية بماليزيا.
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Abstract: The study aimed to identify the extent to which educational supervisors practice Mindfulness-based 
supervision from their point of view, and to achieve the objectives of the study. The researchers used a questionnaire 
consisting of (32) items, divided into two axes: supervision based on self-vigilance, and supervision based on vigilance 
with others, and its validity was verified by presenting it to a group of arbitrators, and to ensure its stability by 
calculating the value of the stability coefficient for the purposes of internal consistency, which amounted to ( 0.93). 
The questionnaire was applied to a random sample consisting of (72) supervisors in Al Dakhiliyah Governorate in the 
Sultanate of Oman. The study concluded that the degree of educational supervisors' practice of employing vigilance-
based supervision was high, with an average of (4.04) and a percentage of (81%), and the degree of supervisors' 
practice of axes of vigilance (self-vigilance and vigilance with others) was high as well. Where the averages reached 
(3.95 and 4.15) with a percentage of (79% and 83%), respectively. Additionally, it was found that there were no 
statistically significant differences. According to the variables: gender, years of supervisory experience, and 
specialization, the study recommended the need to continue to employ vigilance-based supervision techniques in 
supervisory work as a modern educational orientation capable of developing the skills of the educational supervisor 
and activating his roles, renewing his tools and practical practices, in addition to the need to provide an environment 
supportive of the practice of mindfulness-based supervision in the school environment. 

Keywords: educational supervision; mindfulness-based; Al Dakhiliyah Governorate . 
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1. Introduction 

Epilepsy affects nearly 50 million people worldwide. It is one of the most common and dangerous 
neurological diseases (Sander& Josemir, 2003) where 80% of them are in developing regions. People with 
epilepsy and their families can suffer from stigma and discrimination in many parts of the world. Although this 
disorder is very common in the Kingdom of Saudi Arabia, with a prevalence rate of 6.54 per 1000. (Alhazzani et 
al,2016., Alhadyan et al, 2018). A plan should be present to target Saudi Arabian community from different levels 
of education and different regions for greater education to lower this stigma of epilepsy. (Al-Dossari et al,2018) 
There are many misconceptions about people's knowledge and their attitudes about epilepsy, which affect 
people's behavior towards epilepsy patients. Epilepsy affects individuals of all ages and genders and places high 
physical, mental, financial and social on these individuals. (Hermann, Seidenberg, Bell, Woodard, Rutecki, & Sheth, 
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Abstract:  
purpose: Epilepsy is a major public health problem worldwide. The aim of this study was to explore the level of 
awareness, knowledge regarding epilepsy and attitudes prevalent toward epilepsy among king Khalid university 
students.  
Methods: The descriptive and cross-sectional study was conducted with the voluntary participation of 227 participants 
from students at King Khalid University. The mean age of participating was (20.10 ± 1.3). Theoretical and practical 
colleges used questionnaires to assess students' knowledge about epilepsy and their attitudes towards it. 
Results: A total of 227 respondents completed the survey; the results showed almost all had heard about epilepsy. Only 
83.7% have never had any information on how to treat a patient with epilepsy. 80.6% think non-medical treatment is 
beneficial for epilepsy %13.2% do not know how to do first aid to deal with epileptic seizures. Almost 32.6% did not 
know the cause of epilepsy, 59% believed that it was a hereditary disorder 44.1% believed epilepsy is a form of mental 
illness, 57.3% believed that epilepsy patients die because of epileptic seizures. 59% believed that it was a hereditary 
disorder 44.1% believed epilepsy is a form of mental illness, 11% of participants thought that epilepsy is caused by evil 
spirits, 57.3% believed that epilepsy patients die because of epileptic seizures. There were also many students who held 
negative attitudes towards patients with epilepsy in regard to major life milestones such as marriage and having 
children. 16.7% indicated that it presents an impediment in participation in sports, approximately 6.2% objected to 
marrying someone with epilepsy, Moreover 11.5% thought they should not have children and, the study showed 46,3% 
would not allow their child to play with a child with epilepsy. Moreover 14.5 afraid to live with someone with epilepsy. 
the study showed 6,6 % objected accept working with a patient with epilepsy. 
Conclusions: The level of awareness, knowledge, and attitudes of students at King Khalid toward epilepsy were 
acceptable regarding this study. However, the negative attitudes and misconceptions still exist. Further studies are 
needed to determine methods of overcoming these negative attitudes and misconceptions toward epilepsy. 

Keywords: Epilepsy awareness; Knowledge; Attitudes; students at king Khalid University. 
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2000., Kanner & Palac,2000., Gilliam, Hecimovic, & Sheline,2003). Prevalence rates vary worldwide from society 
to another due to the neglect or reluctance of large and varying numbers in these communities for medical 
consultation. The spread of accidents, poor economic and social conditions, and negative attitudes towards 
epilepsy patients leads to the concealment of the disease from others (Banerjeea, Filippi, & Hauser, 2009). 
Improvement of the public knowledge and attitudes toward epilepsy may efficiently help the family physicians to 
convey better health care to the epileptic patients and their families and can effectively improve the primary care 
services conducted to patients with epilepsy. (Alaqeel & Sabbagh, 2013)   

Study of (Kabel, Algethami, Algethami, Alzahrani, Almutairi & Almutairi, 2020) was conducted in three 
health‑related science colleges in Taif University. A questionnaire was distributed to students at these colleges. 
Results are: more than 80% of the participants have heard or read about epilepsy. About half of them had 
witnessed a seizure attack. More than three quarters of the participants thought that epilepsy is a neurological 
disease. In total 97% of the participants stated that convulsions are the main manifestations of epilepsy. In total 
77.7% of the participants selected the medical treatment and follow‑up as the most effective treatment of 
epilepsy. More than three quarters of the participants agreed with that epileptic woman can get married and have 
children. About 90% agreed of working with epileptic persons and become a close friend of them. About half of the 
participants believed that the equal job opportunity for epileptic and normal persons should be practiced. 

 A number of studies have reported that the level of knowledge and the trend towards epilepsy vary from 
society to another and depend on the educational level (El-Tallawy et al 2013., Hills, & MacKenzie,2002., Kobau, 
&Price,2003., Shehata, & Mahran,2001) Knowledge about epilepsy is not widespread in developed countries 
(Kobau, &Price,2003) and this knowledge gap in developing countries appears to be worse. Many studies have 
described lack of awareness and lack of information about epilepsy as a disease, as well as negative attitudes 
towards epilepsy patients themselves. The lack of knowledge about the causes and occurrence of epilepsy and 
even its management at the time of the occurrence makes the situation even more serious in those countries. 
(Shehata, & Mahran,2001). His study (Watten& Watten,1999) indicates that epilepsy patients suffer from social 
isolation, anxiety, insufficient self-sufficiency, social withdrawal, loss of self-confidence and a weak opportunity to 
learn social skills. More studies (Morrell,2002., Baker, Jacoby, Buck, Stalgis& Monnet,1997) add to the impact of 
social stigma on personal relationships, public health, employment opportunities, frustration and overall quality 
of life. In a study conducted in 15 European countries, about half of patients suffered from epilepsy. The results 
refer to the quality of life among people with epilepsy which is not ideal. Additionally, people with epilepsy 
experience many forms of discrimination, which can negatively affect their way of life (Bhalla et al 2012). 
Misconceptions regarding epilepsy among communities that are less educated, and have inadequate treatment 
options, might generate false beliefs, which could lead to further difficulties among individuals affected by this 
disorder [Jacoby & Austin,2007].  In developing countries, where the incidence and prevalence of epilepsy are 
higher than those in developed countries, the stigma of epilepsy adds more burden to the patients who are already 
suffering from poor economic situations and inadequate medical services (Baskind & Birbeck.2005., 
Radhakrishnan,2009., Al-Khateeb & Al-Khateeb,2014). 

Prevention is accomplished by raising awareness among communities and healthcare providers 
[Caveness,1980] As a result, several studies were conducted to measure the knowledge and conceptions of the 
public about epilepsy. 

Despite the progress made in diagnosing, classifying, and treating epilepsy worldwide, little is known about 
the knowledge and attitudes related to epilepsy. There is a lack of studies conducted on university students in 
Saudi Arabia especially the Asir region. As a result, several studies were conducted to measure the knowledge and 
conceptions of the public about epilepsy and their attitudes toward epilepsy patient (Daoud, Al-Safi, Otoom, 
Wahba & Alkofahi,2007). There are no published studies that were conducted among university students of 
different faculties in King Khalid University. There is, however, one recent study that was conducted only among 
people in Asir region to assess awareness, knowledge, and attitudes toward epilepsy. The study was conducted 
using a validated self-administered questionnaire to assess awareness, knowledge, and attitudes toward epilepsy 
and the sociodemographic data of the participants. Results showed the level of epilepsy awareness in the Asir 
region's population is relatively poor and needs improvement (Alhazzani et al, 2016).  A recent study reviewed 
the published research on the psychosocial aspects of epilepsy in Arab countries in the past three decades and 
concluded that negative attitudes and misconceptions toward people with epilepsy are still widespread in these 
countries (Al-Khateeb & Al-Khateeb,2014). The purpose of this study (Alomar, Kadi, Alabbas, Aljeddawi, 
Alsulaiman , Baeesa & Sabbaghm2020) was to assess the level of awareness of different aspects of epilepsy, and 
attitudes toward epilepsy of students at King Abdulaziz University. This cross-sectional study included 255 
participants from multiple health specialties. Results showed that the level of awareness among medical students 
was higher than that among students of other specialties with progressive improvement over the study years. 

Another study conducted among university students and schoolteachers in Saudi Arabia showed that the 
belief in possession by Jinns (demons or devils) was still prevalent in Saudi society; about half of university 
students believed in it (Obeid, Abulaban, Al-Ghatani, Al-Malki & Al-Ghamdi, 2012). While a study (Muthaffar & 
Jan,2014) in Qassim indicated that the public's attitudes and awareness of epilepsy are very good, however, 
knowledge about this medical condition is still insufficient.  
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In addition to a study conducted among university students in Kuwait which revealed that university students had 
limited knowledge about epilepsy and its causes. The aim of the study was to assess the level of awareness of 
various aspects of epilepsy, and attitudes towards epilepsy among K.K. University students in medical and 
healthcare related to them. It also aimed to assess whether the level of knowledge and attitude improved 
throughout the school years. By comparing pre-clinical year students to clinical year students, the results showed 
that the level of awareness among medical students was higher than that of students in other disciplines, with a 
gradual improvement over the years of study (Altowayan et al,2019). On the other hand, this study aimed to 

describe the knowledge and perceptions about epilepsy and the attitudes toward people with epilepsy among 
university students in Yemen. A self-administered questionnaire was completed by 1155 students. About 22% and 
10% believed that evil spirits and an evil eye cause epilepsy, respectively. Similarly, 12% believed that children 
with epilepsy (CWEs) should be isolated from other children, while 12% and 14% thought that PWEs should not 
get married and should not have children, respectively. Approximately 23% of the students would not allow their 
child to play with CWEs, and 37% would not employ PWEs in a clerical job. Furthermore, 64% of the students 
would not agree to marry PWEs. Some misconceptions were strongly linked to attitudes toward PWEs ((Al-Eryani ,  
Saied, Alddin, Saber Al-Sobaihi, Wesam Lutf & Al-Taiar, 2015). 

 And this cross-sectional study aimed to assess the knowledge about epilepsy and the attitudes toward 
people with epilepsy and their predictors among university students in Jordan. The results showed that male 
students, students of humanities, and students with a low socioeconomic status tended to have more negative 
attitudes toward people with epilepsy. (Hijazeen, Abu-Helalah, Alshraideh, Alrawashdeh, Hawa, Dalbah, 
Abdallah,2014).  

Despite advances in the diagnosis, classification, and management of epilepsy worldwide, little is known 
about the knowledge and attitudes regarding epilepsy. There is a lack of studies among highly educated people. 
Accordingly, the objective of our study is to assess the level of awareness, knowledge about epilepsy and the 
attitudes towards patients with epilepsy using a representative sample of King Khalid University. 

2. Method 

2.1. Study population: 

This study had a descriptive and cross-sectional design. The study was conducted The1nd, 2nd, 3rd, and 4th 
year students who were in the College of Education, Physiotherapy and Home Economics and the College of Health 
Sciences at King Khalid University in the academic year of 2020–2021. The original study population consisted of 
(255) female students from King Khalid University. The final sample consisted of 227 samples, age ranged from 18 
- 25 years, average age: 20, 10 years, sexually transmitted diseases. Deviation: 1.3 years. 

2.2. Data collection tool:  

Data collection tool consisted of two parts. In the first part, sociodemographic and epilepsy-related questions 
the second part comprised the Epilepsy Level of awareness, knowledge, and Attitudes. It was developed by the 
researcher. 

2.3. Epilepsy awareness, knowledge and attitude scales: 

The questionnaire, which had been translated into Arabic, consisted of 17 questions [see the Appendix]. [Q1–
Q4] evaluate the awareness of the interviewee about the disease. [Q5–Q10] evaluate the knowledge of the 
interviewee about the disease. [Q11–Q17] are about the attitudes toward patients with epilepsy. The majority of 
the questions were derived after reviewing various knowledge, attitudes, beliefs and practices 
Here are other tools used by other groups studying epilepsy (Muthaffar & Jan,2014., Altowayan et al,2019., Al-
Rashed et al,2009). Demographic data including marital status and college type [theory-applied] were also 
collected (Table 1). Questionnaire designed to survey awareness, knowledge and attitudes about epilepsy". 
Answers to the questions via Yes or No choices, and I don't know. “Yes” response coded as 3, “No” coded as 2, and 
“I don't know” coded as 1. The survey is hosted by Google form and submitted via WhatsApp messenger. 
Objectives of the study were explained to participant, and informed consent in Arabic language was taken before 
proceeding to answer the questions. the participants without any personal or family history of diagnosed epilepsy. 
Awareness regarding epilepsy comprised 4 questions. A total score was calculated by adding the scores on all 4 
questions. The minimum score was 4, and the maximum was 12 with a mean score = [1.53], standard deviation 
[SD = 8.49] in the present sample. 
Knowledge regarding epilepsy comprised 6 questions. A total score was calculated by adding the scores on all 6 
questions. The minimum score was 6, and the maximum was 18, while the mean score = 13.41 [SD = 2.10] 
attitudes toward epilepsy comprised 7 questions a total score was calculated by adding the scores on all 7 
questions. The minimum score was 7, and the maximum was 21 while the mean score = 15.02 [SD = 2,10]. 
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2.4. psychometric properties: 

The reliability coefficients were calculated by Cronbach's alpha, Spearman, Braun and Guttmann methods. 
The reliability coefficients of the scale were all acceptable and ranged between (0.73-0.77). 

Table (1): The reliability coefficients 

Item N of Items Cronbach's Alpha Spearman-Brown Coefficient Guttman Split-Half 
Coefficient 

awareness: 4 .62 .73 .73 

Knowledge: 6 .48 .51 .51 

Attitude: 7 .63 .52 .50 

Total 17 .77 .73 .73 

The validity was verified by exploratory factor analysis, and the results of the statistical analysis showed that 
the scale had acceptable validity coefficients 

Table (2): The saturation of the paragraphs on the three dimensions of the scale assessing the level of awareness, knowledge, 
and attitude towards epilepsy 

First factor Second factor Third factor 

number Component number Component number Component 

1 .381 5 .398 11 .338 

2 .512 6 .412 12 .507 

3 .611 7 .399 13 .436 

4 .402 8 .411 14 .724 

    9 .347 15 .336 

    10 .409 16 .318 

        17 .371 
total Eigenvalues 4.23 1.99 1.39 

% of Variance 24.91 11.72 8.16 
Cumulative % 44.80 

2.5. Data analysis: 

In the present sample, all questionnaire data were extracted into an excel worksheet for translation and then 
exported into SPSS [version 20] for further tabulation and subsequent statistical analyses. Both descriptive and 
inferential statistics were calculated with numbers and percentages. A p-value of 0.05 [95%] confidence interval 
[CI] was used to determine statistical significance. To evaluate predictors for the outcome variable, all continuous 
variables deemed as nonparametric, so we used Mann–Whitney U test or the Kruskal–Wallis test to determine 
their significance. 

Table (3): Description of sociodemographic variables 

N [%] [n = 227] Sociodemographic Variables. 

Marital status  
203 [89.4%] Unmarried  
24 [10.6%] Married 

College 
181[79.7%] Education,  
22[9.7%] Physiotherapy 
13[5.7%] Health Sciences 
11[4.8%] Home Economics 

 
3. Results 

3.1. Awareness of epilepsy:  

Table 2 describes the state of knowledge about epilepsy among the study sample. It was found that the 
epileptic group knew more about the various methods used for diagnosing epilepsy almost all had heard about 
epilepsy 44.9%. Only 83.7% have never had any information on how to treat a patient with epilepsy. [5.7%] have 
already taken care of someone with an epileptic seizure. The percentage of people think non-medical treatment is 
beneficial for epilepsy 80.6% and %13.2% do not know how to do first aid to deal with epileptic seizures.  
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3.2. Knowledge about epilepsy: 

Almost 32.6% don't know the cause of epilepsy while 4% said it can be contagious. 59% believed that it was 
a hereditary disorder. 44.1% believed epilepsy is a form of mental illness. 11% of participants thought that 
epilepsy is caused by evil spirits, 57.3% believed that epilepsy patients die because of epileptic seizures. (Table 4) 

3.3. Attuited about epilepsy:  

A large percentage [16.7%] believed that a patient with epilepsy should not participate in sports activities, 
surprisingly; approximately 6.2% objected to marrying someone with epilepsy. Moreover, 11.5% thought they 
should not have children. Similarly, the study showed 46,3% would not allow their child to play with a child with 
epilepsy.  Almost [5.3] think that a patient with epilepsy cannot drive a car; moreover, [14.5] were afraid to live 
with someone with epilepsy. The study showed that 6,6 % objected working with a patient with epilepsy. (Table 
4) 

Table (4): Awareness, knowledge, and attitudes regarding epilepsy [n = 227] 

Std. 
Deviation 

Mean I don't know N 
[%] 

No N [%]  Yes N [%]  Statement  

awareness: 
.668 2.34 25[11.0%] 100 [44.1%] 102 [44.9%] Do you have any information on how to treat a patient 

with epilepsy? 

.402 1.95 24 [10.6%] 190[83.7%] 13 [5.7%] Have you already taken care of someone with an 
epileptic seizure? 

.440 1.97 25 [11.0%] 183[80.6%] 19 [8.4%] Do you think non-medical treatment [punching-cautery] 
is beneficial for epilepsy? 

.665 2.23 30[13.2%] 115 [50.7%] 82[36.1%] Do you know how to do first aid to deal with epileptic 
seizures? 

Knowledge: 

.749 2.34 38[16.7%] 74[32.6%] 115[50.7%] 5. Do you know what is the cause of epilepsy? 

.312 1.98 13[5.7%] 205[90.3%] 9[4%] 6. Do you think epilepsy is contagious? 

.746 2.44 35[15.4%] 58[25.6%] 134[59%] 7. Do you think epilepsy is hereditary? 

.643 2.35 21[9.3%] 106[46.7%] 100[44.1%] 8. Do you think epilepsy is a form of mental illness? 

.424 2.04 16[7%] 186[81.9%] 25[11%] 9. Do you think epilepsy is caused by evil spirits? 

.903 2.26 70[30.8%] 27[11.9%] 130[57.3%] 10. Do you think that epileptic patients die of epileptic 
seizures? 

Attitude: 

.564 2.02 34[15.0%] 155[68.3%] 38[16.7%] 11. Do you think that epilepsy patients do not 
participate in sports activities? 

.370 1.99 17[7.5%] 196[86.3%] 14[6.2%] 12. Do you think a patient with epilepsy should not be 
married? 

.470 2.01 24[10.6%] 177[78.0%] 26[11.5%] 13. Do you think that a patient with epilepsy does not 
live up to having children? 

.738 2.30 38[16.7%] 84[37.0%] 105[46.3%] 14. Do you think that an epilepsy patient should not play 
with your son or daughter? 

.358 1.98 17[7.5%] 198[87.2%] 12[5.3%] 15. Do you think that a patient with epilepsy does not 
drive a car? 

.532 2.01 31[13.7%] 163[71.8%] 33[14.5%] 16. Are you afraid to live with someone who has 
epilepsy? 

.643 2.72 24[10.6%] 15[6.6%] 188[82.8%] 17. Do you accept working with a patient with epilepsy? 

Table (5): Overall results of awareness, knowledge and attitude about epilepsy 

 Mean  Std. 
Deviation 

weight mean percent Arrangement 

awareness: 8.49  1.53 2.12 71% 3 

Knowledge: 13.41  2.10 2.23 74% 1 

Attitude: 15.02  2.10 2.15 72% 2 

Total 36.92  4.60 2.17 72%   
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Table 5 presents the distribution. The mean total score of the students obtained awareness was 8.49 ± 1.53 
while their total percent 71%, the knowledge was 13.41 ± 2.10 while their total percent 74%, and the attitude 
was 15.02± 2.10 while their total percent 72%. 

Table (6): Relationships among awareness, knowledge, and attitudes regarding epilepsy based on participant 
sociodemographic characteristics [n = 227] 

  awareness: Knowledge: Attitude 

  Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation 

Marital status  

Unmarried  8.49 1.55 13.32 2.13 14.93 2.16 

Married 8.54 1.38 14.21 1.59 15.75 1.39 

1 p-value .81 .02* .03* 

College (Theoretical - practical) 

Education,  8.45 1.45 13.35 1.98 14.98 1.95 

Physiotherapy 8.64 1.84 13.73 2.66 15.45 2.84 

Health Sciences 8.69 2.10 13.23 2.95 15.15 3.02 

Home Economics 8.73 1.56 14.00 1.67 14.64 1.75 

2 p-value .62 .61 .51 

1p-value has been calculated using manne-whitney u test  
2 p-value has been calculated using kruskal-wallis  
 *Significant at p ≤ 0.05 

Table (7): Difference between awareness, knowledge, and attitudes regarding epilepsy based on participant sociodemographic 
characteristics [n = 227] 

Statement Marital status Mean Rank Sum of 
Ranks 

Mann-Whitney U Z Sig. 

awareness: Unmarried  113.65 23071.50 2365.50 -.24 .81 
Not sig 

Married 116.94 2806.50 

Total     

Theoretical 116.26 21391.50 3540.50 4486.50 .27 
Not sig 

practical 104.34 4486.50 

Total     

Knowledge: Unmarried  110.55 22441.00 1735.00 -2.34 .02 
SIG 

Married 143.21 3437.00 

Total     

Theoretical 113.57 20896.00 3876.00 20896.0
0 

.83 
Not sig 

practical 115.86 4982.00 

Total     

Attitude: Unmarried  110.82 22496.50 1790.50 -2.17 .03 
SIG 

Married 140.90 3381.50 

Total     

Theoretical 112.07 20620.00 3600.00 20620.0
0 

.35 
Not sig 

practical 122.28 5258.00 

Total     

Total scale Unmarried  110.59 22449.50 1743.50 -2.29 .02 
SIG 

Married 142.85 3428.50 

Total     

Theoretical 113.63 20908.50 3888.50 20908.5
0 

.86 
Not sig 

practical 115.57 4969.50 

Total     

Table (6) reveals the correlation between sociodemographic variables and participants' knowledge, 
awareness, and attitudes about epilepsy that were conducted (Table 3). Based on the results, there was a 
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significant awareness (p = 0,81) differed based on marital status for the benefit of married, knowledge (p = 0.2) 
and attitudes (p = 0.3). There were no significant differences in awareness (p = 0.62), knowledge or (p = 0.61) 
attitudes (p = 0.51), as a function of College (Theoretical - practical). 

4. Discussion 

Epilepsy is a chronic disease, with patients frequently experiencing seizures that affect their social life and 
interfere with daily activities. Prior notions were that epilepsy is a form of mental illness which is common 
misconceptions [Hills & MacKenzie, 2002]. Because of lack of knowledge, attitudes, and awareness regarding the 
etiology of this condition, the public is inclined to disengage from people with epilepsy. The present study 
provides further understanding regarding public epilepsy knowledge, awareness, and attitudes. In developed 
countries such as Italy, it was found that 96% of university students had heard about epilepsy compared to 87.6% 
in our study and 86.5% in a Malaysian study (Ab Rahman, 2005; Mecarelli et al., 2007). However, even in 
developed countries, knowledge about the etiology of epilepsy is still misunderstood. About 45% of university 
student participants in Italy (Mecarelli et al., 2007) believed epilepsy was a psychiatric disease, 14% thought it 
could be contagious, and 25% believed it might result from stress. In Malaysia, the situation is similar, 
neurological illness. However, only 5.3% believed it was related to evil spirits (Ab Rahman, 2005). 

 A major problem is that a sizeable ratio of highly educated persons in developing countries think epilepsy is 
related to evil spirits and the evil eye. In Saudi Arabia, For instance, Muthaffar and Jan reported that 50% had 
observed a person experiencing an epileptic seizure, and 48% knew someone with the disease. 77.4% of 
respondents had prior knowledge of epilepsy (Obeid et al, 2012) that reported that 96.1% of Asir residents had 
heard about the disease. Most knew someone with epilepsy, and 59.1% had witnessed a seizure (Alhazzani et 
al,2016). The present results are slightly discrepant from one study in Iran, whereby 76.6% of respondents were 
aware of epilepsy, and a slightly higher proportion knew someone else with epilepsy (58.1%) (Almutairi, Ansari, 
Sami & Baz,2016). Moreover, in Malaysia, students had different views on the subject, as they exhibited slightly 
less knowledge about epilepsy, (69%) in comparison with the present study (Hasan &Khan,2011 - Falavigna et 
al,2007). In Brazil, 88.8% of respondents reported knowledge regarding epilepsy, 67% knew someone with 
epilepsy, and about 60% had witnessed someone having a seizure [Falavigna,2007]. In terms of attitudes, only 
7.9% of respondents in the present study reported they would protest against their children associating or playing 
with a person who had epilepsy which is much less than other previous studies done in Majmaah showed (49%) 
and in Riyadh (27%) where they do not allow their children to play with a child with epilepsy (Hijazeen,et 
al,2014- Almutairi et al,2016). Our respondents (45.1%) reported that they would not protest against their 
children marrying a person with epilepsy. People are willing to marry a person with epilepsy showing that people 
in Qassim region are more accepting and with better attitude (Hijazeen, etal,2014). Similar views have been 
observed in other studies throughout Saudi Arabia (Alhazzani et al,2016., Alzubaidi, Alsudairy & Alzubaidi, 2017). 
Our findings are also consistent with Iranian study in which 82.5% reported a willingness to allow their child to 
play with a peer with epilepsy, and 28.0% would allow their children to marry someone with epilepsy (Almutairi 
et al,2016). Different studies in Arab countries have considered epilepsy as a mental disorder or a neurological 
disease (Alhazzani et al,2016., Almutairi et al,2016). This suggests that knowledge about epilepsy and the 
attitudes towards patients with epilepsy are generally deficient and negative.   

5. Conclusion 

The public's general attitudes and awareness regarding epilepsy in the present study were acceptable; 
however, knowledge of this medical condition is still inadequate. Most still reported misconceptions, hence, more 
campaigns are needed in order to increase society's epilepsy awareness, obtaining assistance from governmental 
agencies, health institutions, mass media, and other health-related organizations. More education on this subject 
will hopefully strengthen the public's understanding as to how to properly accommodate individuals living with 
epilepsy. 
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