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 .بصفة عامة والتعليمي بصفة خاصة

 عنوان املراسلة: 

 للدراسات التربوية والنفسية دوليةاملجلة ال                                                                                              

International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

            االردن –رفاد للدراسات واالبحاث 
                    for Studies and  Research 

Bulding Ali altal-Floor 1, Abdalqader al Tal Street –21166  Irbid – Jordan 

Tel: +962-27279055     

Email:  editoreps@refaad.com ,  info@refaad.com 

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

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة تعّبر عن وجهة نظر كاتبها 

 وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنهاوال تعبر عن رأي املجلة 

mailto:editorgjeb@refaad.com
mailto:info@refaad.com
http://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx


 

 

 قواعد النشر

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

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

 (.docxأو ) 

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

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

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

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

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

 اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.

 ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.  .8

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

 األسباب.

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

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

 أهمية الدراسة 

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

 .التعريفات باملصطلحات 

 .إجراءات الدراسة 

 .النتائج ومناقشتها 

 .التوصيات 

 .املراجع 

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

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

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

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

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

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

Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100 

 .إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني على الصفحة األولى من البحث باللغتين العربية واإلنجليزية  .12

أو  editoreps@Refaad.com :لكتروني التالياملالحق أو األدوات( بصيغة الورد إلى البريد اإل –إرسال جميع محتويات بحثك )متن البحث  .13
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ثالث ويكون عرض البحث على اثنين من املحكمين العلميين في ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما على البحث يعرض على محكم يُ   .14

  .قراره هو املرجح في قبول البحث أو رفضه

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

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

 .املحكمين كما هي

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

 .للملحوظات التي لم تعدل

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

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

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

 ( من خالل الدخول على موقع املجلة اإللكتروني.pdfيستطيع الباحث الحصول على نسخة من بحثه )ملف  .20
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 افتتاحية العدد

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:رسول هللا، والصالة والسالم على الحمد هلل 

، من املجلة الدولية للدراسات التربوية 2019من املجلد الخامس من العام  لثالثا –أن أقدم لهذا العدد يشرفني

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

 .جيا التعليموالتربية الخاصة وصعوبات التعلم ، وتكنولو 

جهودهم للمشاركة ب  ،جميعها الدعوة لجميع الباحثين في العالم، في مجاالت التربية أجدد، البحث واملعرفةوعلى طريق 

 ،سائلين املولى عز وجلللبحث العلمي والعملية التربوية،  ودعما ،مساهمة في النمو املعرفي والتربوي بحوثهم في األعداد القادمة، و 

 .يبارك جهودهم أن ينفع بهم و

في إخراج هذا العدد، من الباحثين، والسادة  ساهم، لكل من والعرفانبخالص الشكر  ألتقدم، كما انتهز الفرصة

يوم القيامة، ، إنه ولي ذلك  جميعا في ميزان حسناتهم ذلك ئلين هللا عز وجل، أن يجعلوهيئة التحرير، واملنسقين، سا،املحكمين 

 والقادر عليه.

 تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد نسأل هللا

 رئيس هيئة التحرير

  حسن العمري  د.                                                                                                                                                                                   
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 فق الزواجي في ظل وجود طفل توحدي: قراءة نسقية لدراسة حالة أسرة االتو 

 سامية رحال
 الجزائر -حسيبة بن بوعلي بالشلفجامعة 

samiapsy@gmail.com 

  :خلخ امل
تهدف الدراسة الحالية الى تسليط الضوء على معاش أولياء األطفال الذين يعانون من طيف التوحد، وذلك بمحاولة التعرف على الصعوبات 

 التوافق الزواجي لديهم من جهة أخرى.التي يواجها األولياء في التكفل بهم من جهة، وانعكاسات تلك الصعوبات على 

 طبقت الدراسة الحالية على حالة من األسر التي لها طفل توحدي وذلك باستخدام املقاربة النسقية كخلفية نظرية للتدخل. تم االعتماد على 

لم قياس التوافق الزواجي. أشارت نتائج الدراسة الى املنهج العيادي بأدواته املتمثلة في املالحظة، واملقابلة الزوجية نصف املوجهة إضافة الى استخدام س

 أن صعوبات التكفل بطفل توحدي تنعكس سلبا على التوافق الزواجي لوالديه.

 املقاربة النسقية. ،التوحد ،التوافق الزواجيالكلمات املفتاحية: 

 :مشكلة الدراسة
عدة أطراف، ومستويات متفاوتة من االعتماد املتبادل قد تنطوي على إن الحياة األسرية بما تتضمنه من عالقات وتفاعالت مستمرة بين 

اليوم أكثر صعوبات مختلفة مثلما تنطوي على الشعور باألمن واالنتماء والنتائج املحتملة لتلك التفاعالت على األسرة كنسق وظيفي متكامل قد أصبحت 

 جريت في هذا الصدد.وضوحا بفضل العدد الهائل من البحوث والدراسات العلمية التي أ

ل إن األسرة كأي نسق حي تولد ،تتكاثر وتتطور ثم تموت واذا تكلمنا عن الحياة األسرية فإننا نسجل مرورها بعدة مراحل تتميز كل منها بشك

أثبتت وقد مختلف من التنظيم العالئقي والتفاعلي بين أفرادها وهو ما نسميه بدوره حياة األسرة فبعد مرحلة الزوجين تأتي مرحلة األمومة واألبوة 

عض الحاالت بعض الدراسات أن الخلية األسرية الصغيرة يستوجب عليها القيام بعدد من التعديالت والتغييرات من أجل املرور الى مرحلة األبوة، ففي ب

يطرة الهوية األبوية دون ترك تتحدد العالقة الزوجية بالتزامن مع األبوة وأحيانا ال تسير بدونها مما قد ينفي التجربة الزوجية تماما ،ويفسح املجال لس

 .(Gomes,2007,P18)رجل  -أي مجال للعالقة مرأة

أو األب  إن العالقة الزوجية ذات النوعية الجيدة تعزز الوظيفة األبوية للزوجين وذلك بتمتين الروابط والدعم املتبادل أثناء الحاجة، ألن األم

عندما تكون اختالفات بين .(Paquette and Bigras ,2011,P91)وية التي يقدمها زوج متفهم غالبا ما يحتاج الى مواساة واملساندة املادية واملعن

يريل وبورمان الزوجين خاصة إذا كانت تتعلق باألبناء فاألرجح أن الوظيفية األبوية ستتأثر، وهو ما قد ينعكس سلبا على تطور األبناء، ففي دراسة ل إ

(Erel  and Burman,1995)  بين نوعية العالقة الزوجية ونوعية العالقة باألبناء وجد الباحثان أن هناك ارتباطا إيجابيا بين املتغيرين حول العالقة

يتميزون بمزاج صعب أو سلوك متطلب فهم  -أي األبناء –أي أن األبناء كذلك يمكنهم التأثير على نوعية التواصل أو التفاعل بين الزوجين اذا كانوا 

،وعلى حجم الوقت الذي يمضيه الزوجان معا  أو حتى  (Paquette and Bigras ,2011,P91)قة الخاصة بين الزوجين بذلك يؤثرون على العال

 .(Lasselin and al,2012,P48)رغبتهم في انجاب أطفال آخرين 

أعراض هامة وما  مع كل ما يحمله هذا الشخص من ماذا لو تعلق األمر بمعاناة االبن من اضطراب مزمن مثل اضطراب طيف التوحد؟

املتكفلين  يترتب عنها من صعوبات مختلفة لدى املتكفلين بهذا الطفل السيما األولياء، فبعض الدراسات تشير الى أن الصعوبات التي يعيشها األولياء

 (Denis,2013)هنية لهؤالء بطفل يعاني من أحد اضطرابات طيف التوحد لها انعكاسات على الحياة الشخصية واالجتماعية والزوجية والعائلية وامل

تواجه أسر األطفال املصابين بالتوحد العديد من األزمات وهذه األزمات ال تقع عند ميالد الطفل فحسب، وإنما تحدث وتتجدد في أوقات 

نها، تتفاوت هذه املراحل ما ومراحل عدة من حياته، وهناك عددا من املراحل التي تمر بها تلك األسر بحيث يسيطر نمط انفعالي معين على كل مرحلة م

لكثير بين الشعور بالصدمة والتشكيك في التشخيص الى الشعور باإلحباط ومشاعر الذنب وتتكرر هذه األزمات مع نمو الطفل التوحدي، وتنتج عنها ا

فا وحدثا ضاغطا يؤدي الى (. وهذا يعني أن اكتشاف وتشخيص الطفل بأنه توحدي يعد موق2011الخميس ي،من الضغوط التي تتعرض لها أسرته )

http://www.refaad.com/
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طفل تغيير األدوار والتوقعات األسرية وما يصاحب ذلك من ردود أفعال انفعالية، جراء فقدان األولياء آمالهم وطموحاتهم املرتبطة بميالد ال

 (.2010)القاض ي،

رة كنسق ال سيما التوافق الزواجي في مما سبق جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على مختلف هذه العالقات والتغييرات التي تشهدها األس

 ظل وجود طفل توحدي.

 :تساؤالت الدراسة
 ماهي صعوبات تكفل األولياء بطفل مصاب بطيف التوحد؟التساؤل األول: 

 تنعكس صعوبات التكفل بطفل مصاب بطيف التوحد على التوافق الزواجي لوالديه؟ كيفالتساؤل الثاني: 

 :فرضيات الدراسة
 تكمن صعوبات التكفل بطفل مصاب بطيف التوحد بشكل رئيس ي في الجانب السلوكي للطفل.الفرضية األولى: 

 تنعكس صعوبات التكفل بطفل مصاب بطيف التوحد سلبا على التوافق الزواجي لوالديه.الفرضية الثانية: 

 :أهداف الدراسة
 لدراسة الحالية فيما يلي:لكل دراسة أهداف يسعى الباحث الى تحقيقها، وتتمثل أهداف ا

 تحديد طبيعة الصعوبات التي تصادف األولياء في تكفلهم بطفل مصاب بأحد اضطرابات طيف التوحد. .1

 معرفة مدى انعكاس الصعوبات املختلفة الناجمة عن التكفل بطفل توحدي على التوافق الزواجي لوالديه. .2

 :أهمية الدراسة
 تكمن أهمية الدراسة الحالية في:

 زيادة املعطيات العلمية حول الصعوبات املختلفة التي قد يعيشها ويواجهها أولياء األطفال املصابين بطيف التوحد. األهمية العلمية: .1

القاء الضوء على معاش األولياء في تكفلهم بطفل مصاب بطيف التوحد، ومدى انعكاس هذا املعاش على نوعية حياتهم  األهمية العملية: .2

 التعرف على مدى تأثير صعوبات التكفل بطفل توحدي على الصحة النفسية، والجسدية، والسلوكية لوالديه. الزوجية، وكذا

 :حدود الدراسة
 تتمثل حدود الدراسة الحالية فيما يلي:

يتمثل موضوع الدراسة الحالية في محاولة التعرف على صعوبات التكفل بطفل مصاب بأحد اضطرابات طيف  الحدود املوضوعية: .1

 وذلك باالعتماد على املقاربة النسقية كخلفية نظرية للتناول. التوحد، وانعكاساتها على نوعية الحياة الزوجية لوالديه،

 .2019فبراير -2018تمت هذه الدراسة خالل الفترة سبتمبر  الحدود الزمانية: .2

تم اجراء الجانب امليداني من هذه الدراسة في مكتب أخصائية نفسانية تابعة للمركز النفس ي البيداغوجي لألطفال  الحدود املكانية: .3

 -الجزائر –املتخلفين ذهنيا بالشلف 

طرابات طيف التوحد، شريطة أن لقد خصت هذه الدراسة زوج من بين  األزواج الذين لديهم طفل مصاب بأحد اض الحدود البشرية: .4

يكون الوالدين يسكنون معا، أي على أن ال يكون الزوجان منفصلين أو مطلقين، وأن يكون التشخيص بإصابة االبن بالتوحد مؤكدا من 

 قبل طبيب أخصائي.

 :مفاهيم الدراسة ومصطخلحاتها
 (The marital adjustment ) التوافق الزواجي  .1

التوافق الزواجي" بأنه يتضمن االتفاق النسبي وتكافؤ الزوجين وتقارب العادات وامليول واالهتمامات، وتبادل العواطف ( 2002تعرف )ثابت،

 الصحية( وتحقيق اقص ى قدر معقول من السعادة والرضا". -االجتماعية -والقدرة على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، وحل مشكالتها )املادية

(، 1976في هذه الدراسة على أنه " الدرجة التي يحصل عليها الزوجان على مقياس التوافق الزواجي لسبانييه) الزواجي نعرف اجرائيا التوافق

 .(Gaudreault,1995 ,P12)على املقياس" 100حيث "يعتبر الزوجان في صعوبة زواجية اذا حصل واحد منها على األقل على عالمة كلية أقل من 
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  (Autism spectrum disorder)اضطراب طيف التوحد .2

يتميز  ،(T.E.D)على أنه اضطراب مجتاح للنمو  اضطراب طيف التوحد، (CIM10)تعرف املراجعة العاشرة للتصنيف العالمي لالضطرابات 

وكذا باالضطرابات في  زي القدرات االجتماعية واللعب الرم يظهر قبل سن الثالثة في مجال اللغة االستقبالية والتعبيرية، بتطور غير عادي ومضطرب،

 Gayda)محدودية السلوك والنمطية والتكرار  -التواصل -الخصائص الوظيفية للميادين السيكوباثولوجية الثالثة اآلتية: التفاعل االجتماعي املتبادل

and Lebovici ,2000,P20). 

فنقصد باضطراب طيف التوحد هو كل اضطراب تم تشخيصه من طرف أخصائيين في الطب العقلي لألطفال، أو مختصين  أما اجرائيا

 .(Syndrome autistique) اكلينيكيين على أنه تناذر توحدي

 (The systems approach)   املقاربة النسقية .3

عالجية وممارسة تتميز على األغلب بحجمها ) العمل مع كل أفراد العائلة في بأنه طريقة  التناول النسقي أو العائلي، (Fontaineيعرف فونتان )

يقوم على عدة نظريات تهتم بصفة متداخلة  (Paradigmeأو على األقل مع من يعيشون معا(،وهي نموذج مختلف لرؤية الواقع ) نفس الوقت،

 الى عدد عناصرها ظر الى النسق على أنه وحدة غير قابلة لالختزال،حيث ين ،بالتفاعالت والعالقات داخل املجموعات التي تملك بنية معينة،

(Satir,1995.) 

الذي يهتم ببنية العائلة  (S. Minuchin)  تم استعمال التناول النسقي في الدراسة الحالية متبنين في ذلك االتجاه البنيوي ملنوشيين اجرائيا

عن طريق تعديل  (the affiliation)في الحاضر، ويقترح جملة من التقنيات الخاصة بكيفية التحالف العالجي مع العائلة، أو ما يسميه باالنتساب 

خلق الشروط التي تسمح بالتحول أو ، وذلك بهدف وضع تقييم واضح لبنية العائلة ،ثم (family carte)املتدخل ألسلوبه التفاعلي ملا يتماش ى معها 

 التغير.

 :اإلطار النظري للدراسة
 :التوافق الزواجي .1

 :مفهوم التوافق الزواجي 1,1

ية التوافق الزواجي هو درجة الشعور بالتواصل الفكري والعاطفي مع الطرف اآلخر في العالقة الزوجية، بما يحقق لكال الطرفين أساليب توافق

 (.2014)كاوجة، تساعدهما على التواؤم مع مطالب الزواج وتخطي ما يعترض حياتهما من عقبات، وتحقيق قدر معقول من السعادة والرضا 

 :ت النظرية املفسرة للتوافق الزواجياالتجاها 2,1

ركز فرويد على أهمية الجانب الجنس ي )الليبيدو( في حياة الفرد ،وهو بعد مهم من أبعاد التوافق الزواجي، فالفرد يمتلك نظرية التحليل النفس ي:  - أ

جهة من أخرى يرى التحليليون أن املشكالت  الجانب الجنس ي الذي يحاول الهو إشباعه بأي طريقة لكن األنا تأتي لتوجيه ذلك االشباع، هذا من

الزوجية تظهر كسلوكات تمثل صراعات الزوجين الالشعورية نتيجة االحباطات البيئية التي عاشها كل من الزوج والزوجة خالل الخمس سنوات 

يكون له أثر سلبي على األولى من حياتهما، فيظهر أحد الزوجين أو كالهما خبراته السيئة في شكل إسقاطات على الواقع، مما 

 (.2013)حامل،التوافق

(  أن السلوكيين يفسرون التفاعل الزواجي على أنه مطلب مهم لحدوث التوافق الزواجي، من خالل الثواب 1995يرى مرس ي )النظرية السلوكية:  - ب

ل الزوجان ويعزز أحدهما اآلخر فإنه يحفزه والعقاب حيث أن إثابة الفرد على سلوك ما غالبا ما يدعمه ويقوي الظهور مرة أخرى، فعندما يتفاع

 وذلك يزيد من التقارب والتوافق الزواجي بينهما، والعكس يحدث أذا عاقب أحدهما اآلخر وحرمه من الثواب.

والتوافق عندما يكون الفرد متسقا مع مفهومه لذاته، اذن فالعالقة وطيدة بين مفهوم الذات  يتحقق التوافق النفس ي عند روجرز نظرية الذات:  - ج

وذلك ينطبق على الزوجين فتقدير الذات لديهما يزيد من توافقهما  النفس ي بل أن تقدير الذات له تأثير مهم على عالقة الشخص باآلخرين،

 (.2008)زكي علي، الزواجي وهذا األخير مرتبط ارتباطا وثيقا بتقدير الذات لدى األبناء، اذن العملية دائرية 

ترى هذه النظرية أن حدوث املشكالت الزواجية هو نتيجة لحدوث االضطراب في نسيج العالقات داخل البناء يفية: النظرية البنائية الوظ - د

األسري، حيث يصيب االسرة تفكك والتصدع نتيجة فقدانها للكثير من الوظائف التي انتقلت الى مؤسسات أخرى مثل املدرسة، وأماكن 

 (.2013)حامل،رتبط التوافق الزواجي بمدى التزام الزوجين بأداء الوظائف املنوطة بهما في إطار األسرة الترفيه...الخ، فحسب النظرية الوظيفية ي

تقوم هذه النظرية على مفهوم التأثير املتبادل الذي يعيشه الفرد بين املكافأة والتكلفة، وذلك أن املكسب الناتج عن نظرية الفائدة والتكلفة:  - ه

بين الزوجين، فإن كان املكسب من تفاعل الزوجين على شكل مكافأة فالعاطفة الناتجة عنه تكون إيجابية، أما  العاطفة، يؤثر على شكل تفاعل

 (.2009)الشهري،إذا كان املكسب من التفاعل في شكل تكلفة فإن العاطفة تكون سلبية 
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رة الى أن نشأة الخالفات الزوجية يأتي من تعارض توقعات يذهب أنصار هذه النظرية التي تعتبر من النظريات الهامة في دراسة االسنظرية الدور:  - و

الدور ألحد الزوجين أوكالهما، وأن تغيير هذه التوقعات لتقابل الطرف اآلخر يحقق االنسجام والتوافق الزواجي، وينبثق عن هذه النظرية 

 اتجاهان اثنان هما:

 :الذي يرى أن التوافق الزواجي يتحدد في درجة تحقق ما تتوقعه الزوجة من زوجها، وحقيقة ما يدركه الزوج في  االتجاه التفاعلي الرمزي

زوجته. وأن هناك ما يسمى بتناقض الدور، حيث يظهر هذا التناقض حين ال يتطابق السلوك مع املعايير التي يراها األفراد مناسبة، وقد 

 الى عدم تقابل الرغبات املختلفة واملتطورة ألحد الطرفين. يرجع الخالف الذي يحدث بين الزوجين

  :يركز في نظرته على دراسة مدى توافق السلوك اإلنساني الذي يحدث في املواقف األسرية، مع ما يتوقعه كل االتجاه السلوكي االجتماعي

 (.2013)حامل،طرف في العالقة الزوجية

 اضطرابات طيف التوحد  .2

 التعريف والتصنيف: 1,2

( أول من عرف Kannerهناك تعريفات كثيرة للتوحد، وتهدف جميعها الى وصف فئة معينة تحمل نفس الصفات وهي فئة التوحد ويعتبر كانر ) 

( حالة بوصف السلوكيات والخصائص املميزة للتوحد، والتي تشمل عدم 11،حيث قام من خالل دراسته إلحدى عشر ) 1943التوحد الطفلي سنة 

وير عالقات اجتماعية مع اآلخرين، والتأخر في اكتساب الكالم واالستعمال غير التواصلي للكالم بعد تطوره، ونشاطات اللعب النمطية القدرة على تط

والتكرارية واملحافظة على التماثل وضعف التخيل والتحليل، ومازالت العديد من التعريفات تستند على وصف كانر للتوحد الى يومنا هذا 

 (.2015)الجلبي،

متالزمة ريت، االضطراب  يصف ثماني مجموعات من االضطرابات املجتاحة للطفولة وهي: التوحد الطفلي، (CIM 10 ,1993) إن تصنيف

  .التفككي للطفولة، فرط الحركة املصحوبة بالتأخر الذهني وبالحركات النمطية، متالزمة اسبرجر، االضطرابات املجتاحة للنمو غير املحددة

(Marot,2013). 

االضطراب التفككي للطفولة، متالزمة  فيصف خمس مجموعات وهي: االضطراب التوحدي، متالزمة ريت، ( (DSM-IV,1994أما تصنيف

 ،االضطرابات املجتاحة للطفولة غير املحددة. ولكن التفريق بين املجموعات املختلفة من االضطرابات املجتاحة للنمو يتوقف على سن الظهور  اسبرجر،

اول وجود أو عدم وجود تأخر ذهني، أو اضطراب في اللغة أو على وجود إصابة جينية أوال ) مثل حالة متالزمة ريت(. ونظرا لعدم تجانس في الجدوعلى 

 (Marot,2013 ) ( T.S.Aعلى توحيد املصطلح العلمي ليصبح اضطراب طيف التوحد) 2009االكلينيكية لذلك اتفق الباحثون منذ سنة 

 :االكلينيكية الضطراب التوحدالعالمات  2,2

بمجوعة من العالمات االكلينيكية التي تمس املجاالت األساسية  (Margerotte and Rogé,2004) مارجوريت و روجي  يتميز التوحد حسب

 التالية: 

 اضطرابات التواصل والتفاعل االجتماعي 

 السلوكات واالهتمامات النمطية 

 تأخر أو عدم تجانس النمو 

  النوم والتغذيةاضطرابات 

 مشاكل اكتساب النظافة 

 .املشاكل الحسية االنفعالية 

 :صعوبات تكفل األولياء بطفل مصاب بأحد اضطرابات طيف التكيف 3,2

أن األزمة التي تلي اإلعالن عن التشخيص تفسر جزءا كبيرا من الضيق الذي  (Gayda and lebovici, 2000)ترى قايدا ولويوفيس ي 

التوحدي، ويضاف اليها ضرورة التكيف مع االختالف وعدم الشعور باألمن إزاء مستقبل هذا الطفل، فحسب املالحظات فإن يشعر به أولياء الطفل 

أن  أولياء األطفال املصابين بأحد اضطرابات طيف التوحد، يظهرون احتماالت مرتفعة من العزلة االجتماعية واالنفصال الزواجي ثم الطالق كما

باملئة من  70ملنهي صعب جدا، وهم يعيشون القلق أكثر ولهم ادراك سلبي لكفاءاتهم كأولياء فحسب احصائيات أمريكية تفيد أنه تقدمهم على املستوى ا

 األزواج الذين لديهم طفل توحدي ينتهون بالطالق.

عوبات اليومية للعائلة والتي املصدر الرئيس ي للضغط لدى أولياء األطفال التوحديين الى الص 1990كما تعزو كل من بوما و شويتزر سنة 

املالئمة  تسببها السلوكات العديدة للطفل املصاب، كالحركات النمطية، العزلة االجتماعية إيذاء الذات، صعوبات اللغة االستجابات االنفعالية غير
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 ,Denis)لذات والتبعية الدائمة لألولياء ،االستجابات الغريبة للمثيرات الحسية، قصور القدرات االجتماعية وكذا القصور في كفاءات العناية با

2013.) 

خالل دراستهما أن العالقة طفل _أولياء قد تصبح هي  من(Sénéchal  and des Rivières-Pigeon, 2009) وتضيف سينيشال وديريفيير

وآليا، وكل ما يحدث يأخذ صبغة حل ملشكل، نفسها مصدرا للضغط ،فالتفاعل التلقائي الذي يعيشه األفراد في أي سياق  أسري طبيعي يصبح منظما 

 بدءا من إعطاء الحمام للطفل املصاب وصوال الى مشكلة دمجه في املجتمع.

أن نتائج دراسات عديدة تفيد بأنه إذا كان الطفل املصاب  (Garcin and Moxness, 2013في نفس السياق أشارت جارسين و موكسنس )

فإن قدرة األولياء على البقاء في صحة جيدة تكون مهددة ، إضافة الى ذلك فإن نتائج نفس الدراسات تشير الى  بطيف التوحد يبدي أيضا مشكال سلوكيا

الناتج عنها  أنه إذا زادت االضطرابات السلوكية للطفل املصاب من حيث الحدة والشدة، فإن انعكاساتها على األولياء تكون أكثر تهديدا، كما أن الضغط

 القرارات األبوية، ونوعية الحياة إضافة الى أن الحياة الزوجية تتأخر واحتماالت تطوير إشكالية صحة نفسية مرتفع. يزيد في حين تنخفض
 :املرجعية النظرية للدراسة الحالية .3

والعالج العائلي هو نموذج جديد  اعتمدت الدراسة الحالية على املقاربة النسقية كنموذج للتدخل والتحليل أو ما يطلق عليه العالج العائلي،

كما أنه يقترح تفسيرا  وينظمها وفق طريقة جديدة، بمعنى أنه نظام مرجعي يكشف لنا عن املعطيات بصورة مفهومة، (Un paradigme)لرؤية الواقع 

التفاعالت حيث يؤثر سلوك الفرد فأفراد العائلة بالنسبة للنموذج النسقي يشكلون عناصر سلسلة دائرية من  جديدا وأهدافا مختلفة للعالج،

 .(Stierlin and al,1979)بالضرورة على سلوك اآلخرين

ديد إذا كنا نتحدث في املقاربة النسقية عن مقاربة وليس عن نظرية فذلك أن التناول النسقي ال يعتمد في رؤيته على نظرية واحدة بل على الع 

 نظرية الفناء، نظريات التنظيم الذاتي، النظرية السبريانية، النظرية العامة لألنساق، تصال،من النظريات من مختلف املجاالت العلمية كنظرية اال

 .(Rougeul,2003,P5)وكذا نظريات أخرى 

( Palo Altoمع انشاء مدرسة بالو آلتو) 1954ومن الناحية التاريخية فاملقاربة النسقية لم تظهر فعليا حتى سنوات الخمسينات تحديدا سنة 

ى عائالت كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية، وهي عبارة عن فريق بحث ضم العديد من الباحثين من تخصصات مختلفة، ركز في أبحاثه األولى علفي 

ر الذي عرفته (، ويجدر الذكر هنا أن االنفتاح الكبيThe boube Bind) املرض ى الفصاميين، وتوجت أبحاثه باكتشاف املفهوم الشهير الرابطة املزدوجة

الذي كانت تقوده جمعيات مساعدة العائالت في صعوبة، وكذا تأثير  (Child Guidance Mouvement)العالجات العائلية النسقية يدين بالكثير لتيار 

 .( Elkaim,1995) ظهور بعض املفاهيم األنثروبولوجية الجديدة، وكذا ظهور نظرية األنساق والنظرية السبريانية

 التناول النسقي لدراسة مشاكل األزواج؟ملاذا 
مصطلح التوازن الحيوي للعائلة   D .Jachsonأدخل  1954بينت عدة دراسات أن العائلة تسلك سلوكا كما لو أنها وحدة واحدة، وفي سنة 

في عالقاتها وأفرادها سيساهمون في الحفاظ  لإلشارة الى هذا السلوك ،وباالعتماد على هذا املبدأ فان العائلة تتصرف بطريقة تمكنها من تحقيق التوازن 

على هذا التوازن، سواء كان بصورة علنية أو ضمنية، أما إذا تدهور هذا التوازن العائلي فإن أفراد العائلة يبذلون الكثير من الجهد 

 .(Satir,1995,P13)السترجاعه

قات وعليه تؤثر العالقة الزوجية بشكل كبير على نوع التوازن الحيوي للعائلة ألنها املحور الذي تتشكل حوله باقي العالقات، وعليه فإن عال

 زوجية صعبة تجعل بالضرورة دور األولياء أصعب 

 :الدراسات السابقة
بدراسة هدفت الى اختبار شدة أعراض التوحد وعالقتها ( Konstantareas and Hamotidis,1988قام كل من كنستنتاريس وهماتيدس )

( زوج من أولياء أطفال التوحد ،الذين صنفوا أبناءهم بأنهم شديدي األعراض، وبأنهم 44وقد تكونت عينة الدراسة من ) بالضغوط على الوالدين،

طفال وعائلته لتقييم كيف تأثروا 13ى اختبار خصائص بندا، باإلضافة ال 14يعيشون تحت الضغط، حيث ظهر ذلك على مقياس االعراض املكون من 

مهات بفهم األعراض والضغوط، أشارت النتائج الى أن أعلى نسبة متوقعة للضغوط عند كال الوالدين تمثلت في إيذاء الذات عند الطفل، كما أن األ 

 أظهرن الحاجة الى دعم إضافي أكثر من اآلباء.

،أن نسبة الطالق واالنفصال بين أسر األطفال ذوي االحتياجات  2005سنة  الخاصة أشار هافنز وفي ورشة دراسة ألسر ذوي االحتياجات

أن هذه الخاصة كانت مرتفعة ،مقارنة باسر األطفال العاديين، كما أن الضغوط كانت من أكثر العوامل التي أدت الى الطالق، وانهيار تلك األسر و 

 (.Divan and al,2012)لتفاعل االجتماعي، وتزيد من عزلة الوالدين االجتماعية الضغوط تؤثر على العالقات الشخصية وعلى ا
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وقد  ( فقد كان الهدف منها الكشف عن أشكال الضغوط التي تتعرض لها أسر األطفال واملراهقين التوحديين،2011أما في دراسة الخميس ي)

أشارت نتائجه الى أن الضغوط  اس الضغوط االسرية من إعداد الباحث،وقد طبق فيها مقي أب وأم من مدينة جدة، 54تكونت عينة الدراسة من 

 ديين.املتعلقة بنقص املعلومات والضغوط الناتجة عن خصائص االبن التوحدي هي من أكثر الضغوط التي تعاني منها أسر األطفال واملراهقين التوح

وعالقتها بكل من التوافق الزواجي  الضغوط النفسية للوالدين،( الى التعرف على طبيعة 2009وفي ذات االتجاه هدفت دراسة الدعدي )

وذلك بتطبيق مقياس  ( من آباء وأمهات األطفال العاديين،340ومقارنتهم بعينة ) ( من آباء وأمهات األطفال املعاقين،308واالسري، حيث بلغت عينتها )

(، ومقياس التوافق االسري في حين كانت العالقة سلبية بين كل من الضغوط 2004املؤشرات السلوكية الدالة على الضغط ومقياس التوافق الزواجي)

ما يخص النفسية وهذين املتغيرين، كما بينت الدراسة أن هناك فروق دالة بين التوافق الزواجي واألسري والضغوط النفسية بدرجة اإلعاقة ،أما في

اديين فلم تكن هناك فروق بين عينتي الدراسة من حيث الضغوط النفسية، في حين وجدت املقارنة بين أولياء األطفال املعاقين وأولياء األطفال الع

 فروق بين العينتين في كل من التوافق الزواجي.

فقد وجد بالر  من ناحية أخرى توجه عدد من الباحثين نحو دراسة الجانب الزواجي أو الديناميكية الزوجية لدى أولياء األطفال التوحديين،

(Blairس ) أن الطفل التوحدي يسبب الكثير من الضغط الزواجي، ويؤدي الى خفض الشعور باملرض، وحتى االكتئاب، مما يقلل من تفرغ  1996نة

 .(Sénéchal, Des Rivières pigeons,2009)األولياء ألبنائهم اآلخرين ولحياتهم الزوجية 

لدى الباحثة فان دراسة الضغوط النفسية التي يتعرض لها أولياء األطفال على ضوء ما سبق، وكما يبدو من خالل التراث العلمي الذي توفر 

زوجية املصابين بطيف التوحد قد حظي بقسط وافر من الدراسات والبحث، بينما ركز القليل منهم على جانب مهم جدا أال وهو دراسة الديناميكية ال

أزواج وقد يفقدون املعنى لحياتهم الزوجية في خضم التكفل واالعتناء بالطفل املصاب. لذا  والحياة العالئقية لألولياء، فهؤالء قبل أن يكونوا أولياء هم

د ليست نعتقد أن افضل تناول نظري يمكنه أن يشرح لنا هذه السيرورات في اطارها التفاعلي هو التناول النسقي ألنه يرى أن الحياة النفسية للفر 

ياق الذي ينتمي اليه كما يؤثر هذا السياق في الفرد، من خالل التفاعالت التي تتكرر بينهما، كما أن التغيرات سيرورة داخلية فقط، ألن الفرد يؤثر في الس

 (.Minuchin,1998)التي تحدث في بنية أي عائلة تؤدي الى حدوث تغيرات في السلوكات و السيرورات النفسية الداخلية لألفراد

 :اإلجراءات امليدانية للدراسة
 :الدراسةمنهج  .1

 (D .Lagache) اعتمدنا في الدراسة الحالية على املنهج العيادي باعتباره األنسب لطبيعة الدراسة والهدف منها حيث يعرف دانيال القاش

تجاه بأنه تناول السيرة من منظورها الخاص، من أجل الكشف بأكثر أمانة ممكنة عن أنماط سلوك الفرد واستجاباته ، 1949املنهج العيادي سنة 

 عاتوضعية معينة، من أجل إيجاد معناها ،وبنيتها وتكوينها، ومحاولة الكشف عن الدوافع التي تحركها، والخطوات التي تهدف الى حل هذه الصرا

Reuchlin,1976).) 

 :حاالت الدراسة .2

أحد اضطرابات طيف التوحد، تم اختيار اقتصرت الدراسة الحالية على دراسة حالة واحدة نموذجية من األزواج الذين لديهم طفل يعاني من 

أو غيره،   بطريقة قصدية وذلك ضمن شروط أهمها: أن ال يكون الزوجان في حالة انفصال، أو طالق، أو فراق بسبب سفر أو عمل (Couple) الزوج

 وأن يكون تشخيص الطفل بالتوحد مؤكدا ونهائيا. وقد تمثلت خصائص ومواصفات الزوج كما يلي:

 (Couple)(: يبين خصائ  مواصفات الحالة)الزوج( 1جدول )

 

 

 

 :أدوات جمع بيانات الدراسة .3

ذا اختبار اعتمدت الدراسة الحالية على املنهج العيادي وعليه فقد تم استخدام أدواته املتمثلة في: املالحظة ، واملقابلة  العيادية الزوجية، وك

 سبانييه للتوافق الزواجي.
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 املالحظة: 

عها تم االعتماد في هذه الدراسة على املالحظة البسيطة التي تعرف على أنها مالحظة السلوك كما يحدث تلقائيا في ظروفه الطبيعية، دون اخضا

صورة ب للضبط وال تحتاج الى إعداد مسبق أو استخدام أدوات دقيقة التسجيل أو التصوير، كما يطلق عليها باملالحظة العرضية أو الصدفية اذ تحدث

 (.75،ص2003)عبد املعطي، عفوية غير مقصودة وتكون سطحية غير دقيقة 

 املقابلة العيادية النصف موجهة: 

أن املقابلة العيادية نصف املوجهة ليست حرة وال مقيدة ، بل تقع بين االثنين ،حيث يكون فيها دور الفاحص هو  C.Chilandترى شيلون 

وجيهه ملا يخدم السير الحسن للمقابلة، وهذا النوع من املقابلة يسمح للمفحوص بالتعبير بكل حرية وطاقة االستماع الى املفحوص والتدخل لغرض ت

 .(Chiland,1983,P2)،وهي مشجعة للكالم والتحدث 

الدراسة، كما تمت تم اجراء املقابالت نصف املوجهة في الدراسة الحالية اعتمادا على دليل مقابلة تم اعداده مسبقا مراعين فيه أهداف 

( بمعدل مقابلة كل أسبوع برمجت باالتفاق مع الزوجين وتضمنت املقابلة املحاور couple interviewتغطيتها من خالل إجراء أربع مقابالت زوجية )

 التالية:

 : يخص مراحل وضع التشخيص باضطراب التوحد للطفل: من؟ متى؟ كيف؟املحور األول 

ختلف األعراض أو السلوكات التي تزعج األولياء بشدة في الحياة اليومية وتشكل لهم صعوبات في التعامل مع الطفل نفسه يخص تحديد م املحور الثاني:

 أو مع املحيط العام.

 يتعلق بردود أفعال الزوجين اتجاه السلوكات املشكلة واآلليات املتبناة من قبل كل زوج ملواجهة الصعوبات الناتجة عنها. املحور الثالث:

 رصد الديناميكية األسرية خاصة درجة االتفاق أو االختالف بين الزوجين فيما يخص التعامل مع الطفل املصاب. املحور الرابع:

 : البحث عن التغييرات التي قد يسببها التكفل بطفل مصاب بالتوحد في الحياة االجتماعية العالئقية املهنية والصحية للزوجين.املحور الخامس

يتعلق بنوعية املساعدة أو الدعم الذي يحصل عليه الزوجان، سواء تعلق األمر باملساندة املتبادلة بينهما أو تلك املتوقعة من املحيط  دس:املحور السا

 العام )العائلة، األصدقاء، السلطات...(.

 مقياس التوافق الزواجي لسبانييه: 

 32وهو يقيس نوعية الزواج ومدى تشابه الزوجين، يتكون من  (Spanier,1976)صمم مقياس التوافق الزواجي من طرف غراهام سبانييه

كما يدركها الزوجان ويخدم هذا املقياس عدة أغراض، فيمكن استخدامه كمقياس عام للرض ى عن العالقات  بندا لقياس نوعية العالقة الزوجية،

 ه ألربعة مقاييس فرعية تمثل أربع مظاهر للعالقة الزوجية وهي: كما يبين التحليل العاملي تضمن الحميمية باستخدام النقطة الكلية،

 The emotional )التعبير عن املشاعر -(The Satisfaction)الرض ى  -(The Cohesion)االنسجام  -(The Consensus)االجماع 

expression)    ( Gaudeault,1995 ,P12) 

تم التحقق من صدق وثبات املقياس في البيئة املحلية من طرف الباحثة بلميهوب، التي اعتمدت على الصدق املرتبط باملحك، باستخدام محك 

 للخاصيةاملجموعات املتناقضة، حيث كان هناك فرقا جوهريا له داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعتين اللتان تمثالن طرفي منحنى التوزيع 

 (.261،ص2010) بلميهوب،  0,001التي يقيسها االختبار)التوافق الزواجي(،حيث جاءت الفروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

 :مكان اجراء الدراسة امليدانية .4

املصاب بطيف تم اجراء الدراسة امليدانية في عيادة خاصة، حيث تقدمت الحالة لطلب املساعدة املتخصصة من أجل التكفل النفس ي بالطفل 

بمنهجية التوحد، كما أنها حالة موجهة من طبيب األمراض العقلية بسبب الحالة النفسية الصعبة لألم، وذلك من أجل مساعدة هذه األخيرة وتمكينها 

 عمل معينة تساعدها على التعامل مع طلفها املصاب.

 :عرض ومناقشة النتائج
 عرض وتحليل محتوى املقابلة لخلحالة )ج( .1

اإلشارة الى أننا ولكي نكون نسقيين في التدخل حاولنا في كل مرة ربط األسئلة املطروحة بالديناميكية الزوجية ملحاولة الكشف عن تجدر 

أو توظيف الزوجين   التي تطغى على سير (communication Modes) ، وأنماط التواصل(Pattern Transactionnel) النماذج السلوكية التفاعلية

،دون التركيز على تفاصيل األحداث  (Circular)وذلك من خالل طرح األسئلة بشكل دائري  ضطراب االبن التوحدي عالقة بهذا األمر أم ال،،وإن كان ال 

 بل على سيرورتها.

 
ً
  :: تقديم الحالةأوال
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موظفة في مصلحة استشفائية، سنة  38سنة موظف، ذو مستوى تعليمي جامعي، والزوجة  48حالة الزوجين السيد والسيدة )ج(، الزوج 

سنة، كما أنهما قريبان من الدرجة األولى، لديهما ثالث أطفال إبراهيم وهو الطفل املصاب بطيف التوحد، وهو 17وهما متزوجان زواج تقليدي منذ 

الوظيفي ألنها حاليا منقطعة عنه من أجل الثالث في ترتيب األخوة، وبنتان األولى والثانية تقطنان عند الجدين لألم منذ أن كانت األم تمارس عملها 

سنوات وهو  4التفرغ لالعتناء بإبراهيم، تعيش األسرة بسكن مستقر ومستواها االقتصادي جيد على حد تعبيرهما. أما الطفل املصاب إبراهيم فعمره 

النوبات التنفسية، واملخطط العائلي التالي يمثل يعاني إضافة الى أعراض التوحد من حساسية تنفسية مزمنة، تتطلب الكثير من الجهد لوقايته من 

 عائلة )ج(

 

 

 

 
 
ً
 Cheminement de la demande :: سير الطلبثانيا

أخر إن مراحل الطلب بدأت عند الزوجين بعد أن الحظ الوالدان وكذا بعض أفراد العائلة الكبيرة لألم )الجدة والخالة(، أن الطفل إبراهيم مت

باألطفال في سنه ،وهو الش يء الذي دفع الوالدين للتوجه الى أخصائية في تصحيح النطق والتخاطب من أجل طلب املساعدة جدا في الكالم مقارنة 

املتخصصة،اال أن هذه األخيرة الحظت على الطفل سلوكات تستدعي الشك من قبيل السلوك التجنبي، عدم االكتراث باملحيطين، قلة التفاعل 

إلحباط وعليه فضلت توجيهه الى عيادي لتحديد طبيعة هذه السلوكات وهذا األخير وجهه الى طبيب مختص في األمراض االجتماعي وكذا عدم تحمل ا

كتب العقلية أين حدد تشخيص التوحد بصورة واضحة ،ونظرا للصعوبة التي كانت تعاني منها األم في كيفية التعامل مع الطفل وصل الزوجان الى م

 . الباحثة بالعيادة الخاصة

 
ً
 :: عرض نتائج املقياسثالثا

 يمكننا تلخيص نتائج السيد والسيدة )ج( على أبعاد سلم التوافق الزواجي كما يلي:

افق الزواجي2جدول )  (: نتائج السيد والسيدة )ج( على أبعاد سلم التو
 ملسلد ابعاأ )ج(د لسیا )ج(دة لسیا

39
/65  

53
/65  

 عالجماا

09
/25  

16
/25  

 مالنسجاا

26
/50  

35
/50  

 ضارلا

04
/12  

6
/12  

 رلمشاعن اعر لتعبیا

78
/151  

110
/151  

 لكلیةالعالمة ا

،بينما  110من خالل النتائج الكلية للسلم يبدو أن الزوجين )ج(،يعانيان من صعوبات زواجية ،حيث حصل السيد)ج( على عالمة كلية تساوي 

افقين زواجيا،مما يعني 100،أي أنها أقل من  78حصلت السيدة )ج( على عالمة كلية تساوي  ، ألن إدراك أحد الطرفين وهو أن الزوجين غير متو

الزوجة للتوافق الزواجي منخفض، ويظهر ذلك بصورة واضحة على بعدي االنسجام والتعبير عن املشاعر، حيث كانت العالمة املتحصل عليها من 

توسط طرف الزوجة أقل من متوسط الدرجات على هذين البعدين ،في حين بلغت عالماتها على البعدين الباقيين وهما االجماع والرضا درجة تفوق امل

 قليل فقط.ب

، وهي متوسط درجات هذا البعد 12من  –السيد )ج( من جهته كانت أدنى عالمة له تتعلق ببعد التعبير عن املشاعر، حيث حصل على عالمة 

 أن امللفت لالنتباه في استمارة السيدة )ج( هو اجابتها على العبارة رقم 
ا

في بعد الرضا والخاصة  31أما عالماته على األبعاد الباقية فكلها تفوق املتوسط اال

من بعد االجماع، بأنها تقريبا دائما غير موافقة على نوعية الوقت  11بدرجة السعادة الزوجية املدركة، بأنها تعيسة نوعا ما، كما أجابت على العبارة رقم 

 املمض ي مع الزوج.
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ً
 :: تحليل نتائج املقابلة واملقياس معا ومناقشة النتائجرابعا

املقابالت الزوجية التي تم اجراؤها مع السيد والسيدة )ج(،أن أكثر الصعوبات التي يجدها األولياء في تكفلهم بابنهم املصاب  اتضح من خالل

وتلك (Rigidity) كالعناد وعدم تقبل اإلحباط   أو بعبارة أدق تلك التي تتعلق باألعراض السلوكية بطيف التوحد هي تلك املتعلقة بتصرفات الطفل،

واضطرار الزوجة للتخلي عن  كما كان ضعف شبكة الدعم االجتماعي من طرف عائلة الزوج، تتعلق بضعف القدرات اللغوية التواصلية لديه،التي 

أو على  (Couple)من بين االنعكاسات التي يعيشها هذا الزوج  وإحساسها تبعا لذلك بالعزلة االجتماعية، طموحاتها املهنية من أجل التكفل باالبن،

 ألقل الزوجة.ا

أما من حيث الدينامية الزوجية، فقد ملسنا عدة نقاط اختالف بين الزوجين كعدم اتفاقهما حول التشخيص بالتوحد وحول أسباب السلوكات 

ن لفترة طويلة فالزوجة تبدو متقبلة للتشخيص بينما يرى الزوج أن سبب السلوكات الغريبة وغياب اللغة هو بقاء االب غير العادية لالبن املصاب به،

وكأنه بذلك يتهمها مباشرة بالتسبب في صعوبات االبن السلوكية منها واللغوية، وهو ما  معزوال في البيت، بسبب مبالغة زوجته في تنفيذ إجراءات الوقاية،

 أثار لديها شعورا بعدم التفهم بل والتشكيك في كفاءتها كأم.

ألنها  ال تؤدي الى زيادة االتصال  ،(Dysfonctionnel)تصال بين الزوجين غير وظيفية أحيانا وقد اتضح من خالل املقابالت كذلك أن أنماط اال

بل الى التجنب ويظهر ذلك من خالل تصريح الزوجة بأنها حاليا تتفادى الدخول في  (La complementarity )بل الى خفضه وال تؤدي الى التكامل

على بعد االنسجام وهي عالمة منخفضة  25من  9في الحوار، وهو ما يفسر حصولها على عالمة تساوي نقاشات مع زوجها ألنها غير راضية عن طريقته 

 نسبيا )أقل من املتوسط(، علما أن االنسجام هو البعد الذي يقيس درجة ارتباط الزوجين في النشاطات املشتركة.

تبناة من قبل كل واحد من الزوجين، حيث تستخدم الزوجة أسلوب إضافة الى ذلك فان هناك اختالفا واضحا في أساليب املواجهة والتكيف امل

 التجنب بينما يفضل الزوج أسلوب املواجهة وحل املشكل عندما يتعلق األمر بالوضعيات التي تخص االضطرابات السلوكية أو املزاجية لالبن.

تتعلق بشكل كبير  بالجانب السلوكي للطفل املصاب وبهذا  اتضح من خالل املقابالت الزوجية للزوج )ج( أن صعوبات التكفل بطفلهم التوحدي

اب وأم من أسر األطفال املتوحدين حيث  54( التي طبقها على 2011والتي تماشت مع دراسة للخميس ي ) تحققت الفرضية األولى للدراسةتكون قد 

بن التوحدي هي أكثر الضغوط التي تعاني منها أسر األطفال أشارت النتائج الى أن الضغوط املتعلقة بنقص املعلومات وتلك الناتجة عن خصائص اال 

، الى أن املصدر الرئيس ي للضغط لدى أولياء األطفال التوحديين مرتبط بشكل كبير بالصعوبات 1990التوحديين كما خلصت دراسة بوما وشويتز سنة 

االجتماعية، إيذاء الذات، صعوبات اللغة االستجابات االنفعالية غير اليومية للعائلة، التي تسببها عدة سلوكات للطفل كالحركات النمطية، العزلة 

 .(Denis,2013,P35)املالئمة 

اضطرابات في الدينامية الزوجية وبعض بالنسبة لنوعية الحياة الزوجية ألولياء الطفل التوحدي فقد بينت الدراسة الحالية أن هناك 

،كما الحظنا أن هذه الحالة من الزوجين ال  تحقق الفرضية الثانيةالصعوبات في التفاعل والتواصل أدت الى سوء التوافق الزواجي للحالة مما يعني 

ي مما يتطلب علينا توسيع عينة الدراسة للفهم تقتصر على الطفل التوحدي فقط بل الى عوامل أخرى اجتماعية واختالف السياق االجتماعي والثقاف

التي تريان أنه بالنظر الى  (Sénéchal, Des Rivières pigeons,2009)الجيد ،اتفقت هذه النتيجة مع ما أشارت اليه سينشال ودي ريفير بيجون 

تمال وجود الزوجين في بعض الحاالت تحت تهديد الطالق ثقل االختالالت التي يسببها وجود طفل توحدي داخل األسرة فانه يمكننا التفكير جديا في اح

مما قد  أو االنفصال أين وجدت عدة دراسات أن احتمال انفصال الزوجين تزيد اذا كان الزوجان يتبنيان استراتيجيات متباينة للتكيف مع وضع ابنها

 .(Martin and al, 1993)يزيد الهوه بينهما أو يعقد عملية تقاسم األدوار واملسؤوليات تجاه هذا الطفل

 :الخاتمة
تمثل موضوع الدراسة الحالية في تحديد صعوبات التكفل األولياء بطفل توحدي   وانعكاسات تلك الصعوبات على التوافق الزواجي لوالديه، 

املقابلة  -املنهج العيادي املتمثلة في: املالحظةولتحقيق هذه األهداف تم استخدام املنهج العيادي ودراسة حالة مع االعتماد في جمع البيانات على أدوات 

ة وكذا تطبيق سلم التوافق الزواجي لسبانييه طبقت الدراسة على حالة نموذجية وذلك باالعتماد على املقاربة النسقية كخلفية نظرية للدراس -الزوجية

 في التحليل الكيفي للمقابالت، توصلت النتائج الى:

 وعدم تقبل اإلحباط بطفل مصاب بطيف التوحد بشكل رئيس ي بالجانب السلوكي للطفل منها: العناد تتعلق صعوبات تكفل ألولياء ، 

(Rigidity).وتلك التي تتعلق بضعف القدرات اللغوية التواصلية لديه، 

  الزوجية وبعض تنعكس صعوبات التكفل بطفل توحدي سلبا على التوافق الزواجي لوالديه. وذلك بظهور اضطرابات في الدينامية

 الصعوبات في التفاعل والتواصل مما أدى الى أدت الى سوء التوافق الزواجي.

 كما خلصنا الى مجموعة من التوصيات أهمها:
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 .ضرورة االهتمام أكثر بمعاش األولياء من قبل املتدخلين بغية الوصول الى تكفل ناجح بالطفل التوحدي 

  العالج والتأهيل التي تقدمها املؤسسات املتخصصة ليس فقط لفائدة الطفل إنما للحفاظ على اشراك أسرة أطفال التوحديين في برامج

 التوافق الزواجي بينهما.

  االعتماد على املقاربة النسقية كنموذج تدخل ملساعدة األطفال التوحديين على التكيف، والعمل معا من أجل تجاوز االضطرابات

 ل التوحدي.العالئقية التي قد يسببها وجود الطف

 .القيام ببحوث فيما يتعلق بتأثير التوافق الزواجي واالسري على مدى تقدم الطفل التوحدي في البرامج العالجية 

 :املراجع
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The Marital Adjustment in the Presence of Autistic Child: Systemic Study 

of Case of Family  
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Abstract: The current study aims to highlight of autistic children’s   parents and its difficulties in care, 
and their implications on the marital adjustment for them. For this purpose, we will attempt to present a case 

of families with autistic children using the systematic approach   for intervention.  

We based on the clinical method and its materials which are: observation, semi-clinical interviews 
couple, and marital adjustment scale. 

 The results of the study indicate that the difficulties of ensuring that a child with a spectrum autism   

reflect negatively on the marital adjustment of his parents 

Keywords: Marital adjustment, Autism, systematic approach. 
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املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت 

  وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهم

 تيسير الخوالدة 

 األردن -جامعة آل البيت -أستاذ دكتور 

tiseer2001@yahoo.com 

 سعود طلق الهاجري     

 الكويت -وزارة التربية -باحث

 :املخلخ 
راسة تعرف  ِّ

التعليمية في دولة الكويت وعالقتها بدافعية املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء هدفت الدا

نت عينة الدراسة من )املعلمين نحو عملهم  ومعلمة. وتم تصميم 391، وأثر متغيرات )الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة( في ذلك، وتكوَّ
ً
( معلما

( 31ة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت وتكون من )أداة تكونت من محورين األول: لقياس املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسط

( فقرة ، وتم 22، والثاني: لقياس دافعية املعلمين نحو عملهم، وتكون من )(التخطيط، تنفيذ األعمال، اتخاذ القرار)فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي 

راسة  ِّ
سات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة أن درجة املمار التحقق من صدقها وثباتها. وأظهرت نتائج الدا

. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغيرات الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة فيما يتعلق الكويت متوسطة

 ويت مرتفعة، كماباملمارسات السلطوية. وأشارت النتائج إلى أن دافعية املعلمين نحو عملهم في املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الك

ن نحو أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغيرات الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة فيما يتعلق بدافعية املعلمي

 بين مجاالت املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس اعملهم. 
ً
ملتوسطة كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية )طردية( دالة إحصائيا

 بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت ودافعية املعلمين نحو عملهم.

وفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة أوص ى الباحثان بمجموعة من التوصيات أهمها: االهتمام بتدريب مديري املدارس على تبني 

 من املمارسات التسلطية؛ وإصدار 
ً
تشريعات من قبل وزارة التربية تتضمن إشراك املعلمين من قبل مديري املدارس في املمارسات الديمقراطية بدال

 التخطيط، وتنفيذ األعمال، واتخاذ القرارات املدرسية.

 ، الكويت.املمارسات السلطوية ، دافعية املعلمين نحو عملهم الكلمات املفتاحية:

 :خلفية الدراسة وأهميتها

 :املقدمة
بها، وهي  األساسية التغيير املؤسسات املجتمعية املختلفة، وخاصة املؤسسات التربوية، فهي تمثل أداة كيان في األساس تعد اإلدارة املحرك

 على قادرة متميزة إدارة إلى أنشطتها تنوعت مهما منظمه كل لذا تحتاج ألهدافها، وتحقيقها لرسالتها، املسؤولة عن نجاح وفشل هذه املؤسسات في أدائها

 ومواكبته. املستقبل، ملتطلبات واالستجابة تمعية،املج لتغيراتا مالحقة

 مناهجه، تطوير على أو وأهدافه، التعليم، لفلسفة بالنسبة الرؤية وضوح على فقط يتوقف ال املدرسة، وخاصة ونجاح املؤسسة التربوية،

  يتوقف وإنما معلميه، إعداد، وتدريب حسن على أو مالية، وموارد وتجهيزات، مبان، من له املادية اإلمكانيات أفضل وتوفير وأساليبه،
ً
 توفير على أيضا

 .(2008)عيس ى،  التعليم لخطط الدقيق والتنفيذ السليم، التخطيط على قادرة إلدارته، واعية قيادات

 ومتابعة والتقويم، املتابعة،عن وضع الخطط،  ُيعد املسؤول إنه حيث اإلدارية املتواجدة باملدرسة، العناصر أهم املدرسة مدير وُيعد

 .املعلمين ومتابعة التربية، ميدان في العصر تواكب التي التطورات

http://www.refaad.com/
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 تربويا له الدور املهم، واألساس ي في نجاح العملية التربوية في املدرسة التي يتولى إدارتها، ويفترض أن تك
ً
ون لديه ويعد مدير املدرسة قائدا

ملعلمين، وتثير الخبرة، واملؤهالت الالزمة، والوالء التنظيمي، واإللتزام بالعمل من خالل قيادة مدرسية ناجحة تعمل على إرساء عالقات ايجابية مع ا

 (. 2004حوافزهم، ودوافعهم للعمل ) ستراك، 

وتختلف املمارسات القيادة التي يتبعها املديرون، فهناك املمارسات الديمقراطية التي تحرص على العالقات اإلنسانية السليمة، ومشاركة 

أقص ى جهودهم لتحقيق األهداف املنشودة، وهناك املمارسات  املعلمين في اتخاذ القرار، وتسعى إلى تهيئة املناخ املدرس ي لحفز املعلمين لبذل

 بإنجاز العمل، واالستبداد بالرأي واملركزية في اتخاذ القرار، واتباع أساليب توجيه األعمال بواسطة ا
ً
ألوامر، وهناك القيادة األوتوقراطية التي تهتم كثيرا

 الترسلية التي تحرص على إعطاء املعلمين 
ً
 (.2011)االغا،  املسؤوليات كل لهم وتترك عملهم، ممارسة يف الحرية من قدرا

فالتربية التي تقوم على العنف، والتعسف، والقهر، والتسلط، ومصادرة الحرية، هي أقصر الطرق لتحطيم الفرد، وتدمير املجتمع. وقد أشار  

 مستعصية، تتمثل في تقرير التنمية العربية الرابع إلى أن التربية العربية تخنق حرية الطالب، واملع
ً
، فالتربية في الوطن العربي تعاني أمراضا

ً
لم معا

وي العربي مشكالت كثيرة، وتحديات كبيرة، وأزمات حقيقية تعيق مسيرتها لتحقيق أهدافها. وتعد السلطوية من أهم االمراض التي يعانيها الجسم الترب

لتربوية العربية، ليست إال من أعراض ذلك املرض أو من نتائجه، وقد كان االهتمام املثخن بالجراح ألن معظم املشكالت، والتحديات، واألزمات ا

 فيما يتعلق باملجال السياس ي، واالجتماعي، والثقافي، ولكن السلطوية التربوية لم تنل العناية الكافية، واالهتمام
ً
الالزم )السورطي،  بالسلطوية متواجدا

2009 .) 

وقد اهتمت اإلدارة املعاصرة بدوافع العاملين، وأولتها أهمية خاصة، كما إستفادت من تجارب، وبحوث، ودراسات علم النفس اإلدراي،  

ية ية. فالدافعوالصناعي، والسلوك التنظيمي، ويعود السبب في ذلك إلى العالقة املباشرة القائمة بين انتاجيه العاملين من جهة، ودافعيتهم من جهة ثان

 على أن الدافعية ذات ارتباط دقيق بسلوك الفرد في املؤسسات املختلفة )عيا
ً
 (. 2006صرة ، وإن اختلفت النظريات واآلراء حيالها، إال أن هناك اتفاقا

  التي األساسية املؤثرات من الدوافع وتعد
ً
  تؤدي دورا

ً
  هاما

ً
 يمكن الذي األمر م،لديه الرغبة تحقيق يمكن ومن خاللها سلوك األفراد، في وحيويا

 التي معين، وهي هدف إلى للوصل من الدافعية الكافي القدر توفير في اإلدارة بنجاح كبير حد إلى أهدافها ترتبط تحقيق املنظمات على قدرة أن القول 

 ضروريا املنظمات في االنجاز روح بث فإن ولهذا يقصدها؛ التي للغاية وتوجهه السلوك، تحرك
ً
 إلى يميل الفرد يجعل فالدافع لإلنجاز األداء، لرفع أمرا

  من قدر بأقل ش يء صعب ألداء العقبات تذليل
ً
 النجاح تحقيق أجل العقلية من وقدراته واستثمار إمكاناته، ومثابرة قوة، من لديه ما الوقت مستخدما

 . (2014العمل )الرميساء،  في

ليمية، ودافعية املعلمين لالنجاز تعد األمر الحاسم في تحقيق األهداف التربوية، فاملعلم ذو الدافعية العالية يدخل املتعة إلى البرامج التع

في كفاءة  واألنشطة املدرسية املختلفة، مما يشعره بالرضا والفاعلية ويكثف جهوده من أجل النجاح، فالدافعية هي أحد املتغيرات النفسية املؤثرة

 (. 2013وفاعلية عملية التعلم لدى الطلبة، والتدريس لدى املعلمين )بني خلف والقبالن، 

 لتأثير املمارسات التي ينتهجهها مديرو املدارس على دافعية املعلمين نحو عملهم، فإن الدراسة الحالية تحاول 
ً
املمارسات تعرف  ونظرا

 .قة الجهراء التعليمية في دولة الكويت وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهمالسلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنط

 : مشكلة الدراسة
، وما على الرغم من أهمية تبني مديري املدارس للممارسات اإلدارية الحديثة، والتي تدعو إلى مشاركة املعلمين في األنشطة املدرسية املختلفة

قيام ببعض تتضمنه من مشاركة في اتخاذ القرارات وإبداء اآلراء حول القرارات املدرسية املختلفة، وتخويل مديري املدارس املعلمين الصالحية في ال

رس ي )املوجي، األدوار القيادية، إال أن الواقع التربوي يشير إلى عكس ذلك، ويؤكد ممارسة مديري املدارس لألساليب السلطوية فيما يتعلق بالعمل املد

2013  .) 

اإلطالق يتمثل في األنماط  ( على أن ضعف دافعية املعلمين للعمل يعزى ألسباب متعددة، إال أن أهم هذه األسباب على2015ويؤكد القرش ي )

و عملهم، القيادية التي يمارسها مديرو املدارس، فمديرو املدارس أصحاب املمارسات التشاركية والديمقراطية يزيدون من مستوى دافعية املعلمين نح

 أداءهم املنهي.   أما مديري املدارس أصحاب املمارسات األتوقراطية والتسلطية يضعفون من دافعية املعلمين للعمل، ويضعفون 

 في املدارس املتوسطة في دولة الكويت، ونتيجة ملالحظته تعدد املمارسات اإلدارية ملديري املدارس ف
ً
ي هذه ومن خالل عمل احد الباحثين معلما

يمية في دولة الكويت وعالقتها املدارس، فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف إلى املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعل

 بدافعية املعلمين نحو عملهم.

 أسئلة الدراسة:
  سعت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
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 ما درجة املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين؟ .1

( في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة املمارسات السلطوية α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )هل هناك فروق ذات  .2

 لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت باختالف متغيرات الجنس واملؤهل العلمي والخبرة؟

 نظر املعلمين انفسهم؟ما مستوى دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة  .3

( في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى دافعية املعلمين نحو α≤0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

 عملهم من وجهة نظر املعلمين باختالف متغيرات، الجنس واملؤهل العلمي والخبرة؟

( بين املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت، ودافعية  α≤0.05توجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة ) هل .5

 املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين؟

 أهداف الدراسة:
 :هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى

 مستوى املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين.  .1

 الفروق في مستوى املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت في ضوء متغيرات الجنس واملؤهل العلمي والخبرة.  .2

 ر املعلمين انفسهم.مستوى دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظ  .3

 الفروق في مستوى دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين في ضوء متغيرات الجنس واملؤهل العلمي والخبرة.  .4

 العالقة بين املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت ودافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين. .5

 الدراسة:أهمية 
 يمكن إبراز اهمية الدراسة بالنقاط اآلتية:

 تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع نفسة املتمثل باملمارسات السلطوية لدى مديري املدارس وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهم.  .1

 يؤمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة مديري املدارس في تعاملهم مع املعلمين.  .2

 ل هذه الدراسة محورا أساسيا يستفيد منه مدراء املدارس إلعادة النظر في تعاملهم مع املعلمين لزيادة مستوى الدافعية لديهم. يؤمل أن تشك .3

 يؤمل أن تتوصل هذه الدراسة إلى نتائج واقعية يفاد منها البحث في مجال التربية.  .4

 افعية املعلمين.    إثراء املكتبة العربية فيما يتعلق بموضوع املمارسات السلطوية ود .5

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
 هذه الدراسة عدة مصطلحات من الضروري تعريفها، وتلك املصطلحات هي:في  استخدم الباحثان

ولهذا فإنها : "سلوك فوقي قاهر وممارسات من الصفوة التسلطية، تسلب قـوى اإلنـسان وتضعف إمكانياته وال تشبع احتياجاته الحقيقية، السلطوية

 (.164: 2012تحول دون إنماء شخصيته بأبعادها املختلفة" )الخوالدة، 

 بالدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على االستبيان املعد لهذه الدراسة والذي يتضمن املجاالت التا
ً
لية ويمكن تعريفها إجرائيا

 )التخطيط، تنفيذ األعمال، اتخاذ القرار(.

حالة داخلية معقدة ال تالحظ مباشرة ولكن يالحظ أثرها على السلوك لذا فإن دافعية الفرد تستشف من سلوكه سواء في جانبه اللفظي أو " الدافعية:

 (. 180: 2006غير اللفظي" )الطويل، 

 بالدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على استبيان دافعية املعلمين نحو ع
ً
 ملهم.ويمكن تعريفها إجرائيا

 حدود الدراسة ومحدداتها:
  يتحدد تعميم نتائج الدراسة في ضوء الحدود واملحددات اآلتية:

 املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهم. : إقتصرت الدراسة على موضوعالحد املوضوعي

 املتوسطة ومعلمي املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت   : اقتصرت الدراسة على عينة من مديري املدارسالحد البشري 

 على املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت. الدراسة اقتصرت :املكاني الحد

 .2015/2016: تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام الدراس ي الحد الزماني
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توفر من شروط اختيار العينة وحجمها، وبما توفر في أداة الدراسة من صدق وثبات لفقراتها في املجاالت التي يتم تحديدها،  تحددت نتائج الدراسة بماو 

 وموضوعية استجابة أفراد عينة الدراسة.

 الدراسات السابقة: 
راسة، بموضوع املتعلقة السابقة الدراسات تناول  تم         ِّ

  السابقة الدراسات ترتيب وتم واألجنبية، منها العربية الدا
ً
 كما األحدث، إلى األقدم من زمنيا

 يلي:

 :
ً
 الدراسات املتعلقة باملمارسات السلطوية:أوال

 الدراسات العربية:

 نظر وجهة من العمل نحو املعلمين بدافعية الثانوية وعالقتها املدارس ملديري  القيادية األنماط تعرف ( بدراسة هدفت2001قام الجرب )

 عينة وبلغت .للعمل معلميه ودافعية املدرسة، ملدير اإلداري  النمط بين العالقة معرفة التعليمية بالسعودية، كذلك عسير حايل محافظة في املعلمين

  (544الدراسة )
ً
 أكثر هو الديمقراطي اإلداري  وتوصلت الدراسة إلى أن النمط عسير التعليمية، محايل محافظة في الثانوية املدارس معلمي من معلما

األوتوقراطي  اإلداري  النمط يليه التعليمية حيث يمارس بدرجة مرتفعة، عسير محايل بمحافظة املدارس الثانوية مديري  لدى ممارسة اإلدارية األنماط

  ويمارس بدرجة متوسطة،
ً
لعمل تعد )متوسطة(، وأشارت النتائج الترسلي، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى دافعية املعلمين نحو ا النمط وأخيرا

واألوتوقراطي، وجاءت الفروق  اإلداريين الديمقراطي تحديد النمطين حول  الخبرة متغير في الدراسة عينة أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق إلى وجود

الخبرة، فيما يتعلق باألنماط القيادية، وأشارت النتائج كذلك الخبرة الطويلة، بينما لم تكن هناك فروق تعزى ملتغيري املؤهل العلمي، وسنوات  لصالح

يجابية بين إلى عدم وجود فروق تعزى ملتغيرات الجنس واملؤهل العلمي والخبرة في دافعية املعلمين نحو العمل، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة إ

في حين كانت العالقة سلبية بين النمط القيادي األتوقراطي ودافعية املعلمين نحو  النمط القيادي الديموقراطي والترسلي ودافعية املعلمين نحو العمل،

 العمل.

 كما الثانوية، املدارس في املعلمين الثانوية، ومستوى دافعية املدارس ملديري  القيادية األنماط معرفة إلى (2003وهدفت دراسة عياصرة )

 .األردن في والتعليم التربية وزارة في كمعلمين مهنتهم نحو املعلمين ودافعية الثانوية املدارس ديري القيادية مل األنماط بين العالقة معرفة إلى هدفت

 السائد القيادي النمط إلى أن نتائج الدراسة وتوصلت األردن، في ومعلماتها الثانوية الحكومية املدارس معلمي ( من1141) من وتكونت عينة الدراسة

 إحصائية داللة ذات األوتوقراطي، وأشارت النتائج إلى وجود فروق النمط الديمقراطي، يليه هو األردن في ومديراتها العامة الثانوية املدارس مديري  لدى

الجنس لصالح اإلناث، والخبرة لصالح سنوات الخبرة املرتفعة في حين ال توجد فروق تعزى للمؤهل  إلى تعزى  التسيبي والنمط األوتوقراطي النمط على

، وتوصلت النتائج إلى عدم وجودالعلمي، 
ً
 داللة ذات فروق كما توصلت الدراسة الى أن مستوى دافعية املعلمين في املدارس الثانوية يعد متوسطا

 .العلمي وسنوات الخبرة الجنس واملؤهل إلى إحصائية في دافعية املعلمين تعزى 

السائدة لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت وعالقتها ( بدراسة هدفت إلى معرفة االنماط القيادية 2006وقام الظفيري )

 ومعلمة، وأظهرت نتائج 718بدافعية املعلمين نحو العمل ومعرفة الفروق في ضوء الخبرة والجنسية واملؤهل العلمي، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

لثانوية الحكومية في دولة الكويت هو النمط الديمقراطي، وأن مستوى دافعية املعلمين نحو الدراسة أن النمط القيادي السائد لدى مديري املدارس ا

 العمل مرتفعة، كما بينت الدراسة وجود فروق بين النمط القيادي السائد تعزى ملتغير الخبرة واملؤهل العلمي والجنسية.

 للمعلمين، اإلبداعي بالسلوك وعالقتها األردن في العامة الثانوية املدارس ملديري  اإلدارية األنماط تعرف هدفت بدراسة (2006) الشمايلة وقام 

  (1042) عددهم والبالغ األردن، في الثانوية املدارس ومعلمي مديري  جميع من الدراسة عينة وتكونت
ً
  (12897و) ومديرة، مديرا

ً
 وأظهرت ومعلمة، معلما

 االستبدادي الديمقراطي، االستشاري  الديمقراطي، )التشاركي الثالثة اإلدارية لألنماط العامة ةالثانوي املدارس مديري  ممارسة درجة أن الدراسة نتائج

 احصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت كما متوسطة، بدرجة جاء التسلطي االستبدادي النمط باستثناء مرتفعة جاءت (التسلطي

 وجود الدراسة وأظهرت الثالث، اإلدارية األنماط في الجغرافي( املوقع العلمي، املؤهل )الجنس، ملتغيرات تعزى  الدراسة عينة أفراد إجابات متوسطات بين

 فأقل(. سنوات 5) القصيرة الخبرة ذوي  من املديرين لصالح الخبرة سنوات ملتغير تعزى  احصائية داللة ذات فروق

قيادية املدرسية لدى مديري املدارس في املرحلة املتوسطة في دولة الكويت، ومستوى ( إلى الكشف عن األنماط ال2010وهدفت دراسة الرشيدي )   

 ومعلمة، وبينت نتائج الدراسة أن النمط الديمقراطي جاء في الرتبة األولى451الوالء التنظيمي لدى املعلمين، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
بدرجة  ( معلما

لرتبة األخيرة بدرجة ممارسة متوسطة، وأظهرت النتائج كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط ، وجاء النمط التسيبي في اممارسة مرتفعة

هرت النتائج القيادية تعزى ملتغير الجنس، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية تعزى ملتغيري املؤهل العلمي، والخبرة. كما أظ

 بين األنماط القيادية والوالء التنظيمي للمعلمين.وجود عالقة ارتباط موجبة 
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 وعالقتها اإلدارية الشبكة نظرية وفق األردن في العامة الثانوية املدارس ملديري  القيادية األنماط تعرف هدفت دراسة (2010) العش أجرى  كما     

  (548) من الدراسة عينة وتكونت معلميهم، لدى العمل ضغوط بمستوى 
ً
 وأظهرت عمان، العاصمة محافظة في العامة املدارس معلمي من ومعلمة معلما

  يولي الذي الفريق( )قيادة نمط هو املدارس في املعلمين نظر وجهة من اإلدارية الشبكة لنظرية وفقا السائد القيادي النمط أن الدراسة نتائج
 
 اهتماما

 
 
  األقل القيادي النمط أنو ،الفريق على عاليا

 
 فروق ووجود ،اإلنسانية العالقات على يركز الذي اإلنساني القيادة نمط هو املعلمين نظر وجهة من تكرارا

 أشارت كما نظرهم، وجهة من معلميهم لدى العمل ضغوط وبين ومديراتها، العامة املدارس مديري  لدى القيادي السلوك نمط بين إحصائية داللة ذات

 .الذكور  لصالح الفروق وكانت املجاالت، كافة في واإلناث ور الذك بين العمل ضغوط في فروق وجود إلى النتائج

( معرفة العالقة بين النمط القيادي ملديري املدارس الثانوية الحكومية، ودافعية املعلمين في محافظة رام هللا 2013وهدفت دراسة علقم )

 و 322والبيرة من وجهة نظر املعلمين أنفسهم، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
معلمة، وتم استخدام أداتين أحدهما لقياس األنماط القيادية التي ( معلما

ط السائد، يمارسها مديرو املدارس، واألخرى لقياس مستوى الدافعية لدى املعلمين، وقد بينت نتائج الدراسة أن النمط القيادي األوتوقراطي هو النم

ة الثانية، ثم النمط القيادي التسيبي في الرتبة الثالثة، وبينت نتائج الدراسة وجود وتوصلت النتائج كذلك إلى أن النمط القيادي الديمقراطي في الرتب

ينما كانت فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية ودافعية املعلمين، وأن هناك عالقة ارتباطية ايجابية مع النمط القيادي الديموقراطي، ب

، وانه ال توجد فروق ذات داللة العالقة سلبية مع النمط األتوقراطي والتسيب
ً
 أن مستوى الدافعية لدى املعلمين كان متوسطا

ً
ي، وأظهرت النتائج أيضا

 في النمط القيادي ومستوى الدافعية للنجاز تعزى ملتغيرات الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

 على املعلمين، والتعرف نظر وجهة من الرياض بمدينة الثانوية الحكومية املدارس ملديري  القيادي األسلوب ( دراسة هدفت تعرف2014وأجرى املالكي ) 

  الرياض الحكومية بمدينة الثانوية املدارس مديرو  يمارسها التي القيادية نحو األساليب نظر املعلمين وجهات اختالف مدى
ً
 ملتغيرات )التخصص تبعا

، وتوصلت الدراسة إلى أن مديري 217وتكونت عينة الدراسة من )التدريس(،  مجال في الخبرة وسنوات واملؤهل العلمي، العلمي،
ً
الثانوية  املدارس ( معلما

 داللة ذات فروق وجود بدرجة مرتفعة، وأنهم يمارسون االسلوب التسلطي بدرجة متوسطة، وعدم املعلمون  يراها كما يمارسون األسلوب التشاركي

 وجهة من القيادة التشاركي ألسلوب الرياض بمدينة الحكومية الثانوية املدارس ممارسة مديري  حول درجة عينة الدراسة أفراد اتجاهات بين إحصائية

 متغير بأختالف املعلمين نظر وجهة من القيادة التسلطي ألسلوب الرياض بمدينة الحكومية الثانوية مديري املدارس ممارسة املعلمين، ودرجة نظر

 املؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

 مديري املدارس لدى والفوضوي  واألوتوقراطي، السائدة الديمقراطي، القيادية األنماط تعرف ( دراسة هدفت2015الحاج )وأجرى أبو 

 املنهج القيادي. تم استخدام النمط في الخبرة الجنس، وسنوات متغيرات أثر وبيان املعلمين، نظر وجهة من والبيرة محافظة رام هللا في الحكومية

 113عينة الدراسة من ) وتكونت الوصفي،
ً
 النمط هو الديمقراطي النمط أن إلى الدراسة وتوصلت العشوائية، بالطريقة اختيارهم تم ومعلمة ( معلما

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج بينت األوتوقراطي، كما النمط الفوضوي، يليه النمط الحكومية، ثم املدارس مديري  لدى السائد

 إلى تعزى  األوتوقراطي، والفوضوي  الديمقراطي، القيادة أنماط استخدام في الحكومية املدارس ملديري  املعلمين تقييم لدرجة الحسابية املتوسطات

  النتائج وبينت الجنس. متغير
ً
 في الحكومية املدارس ملديري  املعلمين تقييم لدرجة الحسابية في املتوسطات إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أيضا

 األوتوقراطي، القياديين النمطين استخدام في داللة ذات فروق هناك كان حين في الخبرة، متغير إلى يعزى  القيادة الديمقراطي نمط استخدام

 .وجاءت الفروق لصالح ذوي الخبرة الطويلة والفوضوي،

 الدراسات األجنبية:

 وتكونت اسامبشون في اململكة املتحدة، جامعة في والنمط القيادي العمل دوافع بين العالقة تحديد إلى (Aung, 2001دراسة أونج ) هدفت

 العمل، ودوافع القيادة أنماط بين عالقة وجود إلى وتوصلت الدراسة اإلدارية. في الشؤون العاملين التدريس هيئة أعضاء ( من53) من الدراسة عينة

املحاضرين  تجعل التي األسباب من الرواتب وكانت املؤثرة، البيئية العوامل أزيلت إذا والنمط القيادي العمل دوافع بين عالقة هناك يكن لم ذلك ومع

 .العمل يتركون 

 املدرس ي املناخ وبين املعلمون  يدركه كما املدرسة القيادي ملدير النمط بين العالقة اختبار إلى ( فهدفتHawkins, 2002أما دراسة هاوكنز ) 

، (133) عددهم البالغ ومعلميهم ( مدارس5) الدراسة عينة شملت نيوجرس ي بالواليات املتحدة األمريكية حيث في العامة الثانوية املدارس في
ً
 معلما

 النمط أكثر إلى يميل القيادي السلوك كان كلما إذ للمدرسة، العام املناخ على هام أثر ذو املدرسة ملدير السلوك القيادي أن الدراسة نتائج وأظهرت

 .املفتوح املدرس ي املناخ في فاعلية يكون أكثر التحويلي القيادة نمط وأن انفتاحا، أكثر املناخ كان املوجه، النمط إلى أو قل الداعم،

 األسلوب مع املشاركة، باملقارنة على القائم بأسلوب القيادة املدير ابه يقوم التي املمارسات تعرف إلى (Tanner, 2006دراسة تانر ) وهدفت

 320الدراسة ) عينة وقد بلغت فلوريدا بالواليات املتحدة، مدارس في الدراسة أجريت التسلط، وقد على القائم
ً
 نتائج دلت حيث ومعلمة ( معلما

 تحديد للمدير، في التشاركي )الديمقراطي( القيادي السلوك أهمية النتائج أكدت اإلنتاج، وقد املدرسة، وزيادة فاعلية على القائد سلوك أثر إلى الدراسة
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املعلم، حيث كانت درجة ممارسة السلوك القيادي الديمقراطي بدرجة مرتفعة، ودرجة  إنتاجية الفريق، وزيادة بروح رضا املعلمين، والعمل درجة

أنماط  السلوك القيادي التسلطي بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة نحو ممارسة ممارسة

 القيادة تعزى ملتغيرات الجنس والخبرة.

: الدراسات السابقة املتعلقة بدافعية املعلمين:
ً
 ثانيا

 الدراسات العربية:

 بدافعية لذواتهم وعالقتها الدنيا األساسية املرحلة معلمي تقدير درجة تعرف إلى هدفت ( بدراسة2012قام سمارة وسمارة، والسالمات )

راسة عينة تكونت لديهم. اإلنجاز
 108من ) الدا

ً
 املرحلة معلمي تقدير درجة أن الدراسة نتائج الدنيا، وأظهرت األساسية معلمي املرحلة من ومعلمة ( معلما

؛ كان لذواتهم األساسية الدنيا
ً
 أعلى على "السلوك" مجال حصل فيما متوسط حسابي، أقل على "الخارجية والهيئة العام املظهر" مجال حصل إذ مرتفعا

 الجنس، واملؤهل ملتغير تعزى  لذاتهم الدنيا األساسية املرحلة معلمي تقدير درجة في إحصائية ذات داللة فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما متوسط.

. كما كان الدنيا األساسية معلمي املرحلة لدى اإلنجاز دافعية مستوى  أن النتائج أظهرت التدريسية. كما والخبرة العلمي،
ً
 عدم الدراسة أظهرت مرتفعا

 وجود إلى أشارت النتائج التدريسية.  كما والخبرة العلمي، واملؤهل الجنس، ملتغير: تعزى  اإلنجاز دافعية مستوى  إحصائية في داللة ذات فروق وجود

 لديهم. اإلنجاز دافعية لذواتهم ومستوى  الدنيا األساسية املرحلة معلمي تقدير درجة بين موجبة ارتباطية عالقة

( تعرف مستوى الدافعية نحو العمل املدرس ي لدى معلمي العلوم في مدارس محافظة جرش في 2013بينما هدفت دراسة بني خلف والقبالن)

 ومعلمة، وتم استخدام اإلستبيان كأداة لجمع املعلومات، وتوصلت 225األردن من وجهة نظر املعلمين أنفسهم، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

، كما أكدت النتائج وجود فروق في متغير الجنس لصالح اإلناث، الدراسة
ً
 إلى أن مستوى الدافعية نحو العمل املدرس ي لدى معلمي العلوم كان متوسطا

 ووجود فروق في سنوات الخبرة لصالح سنوات الخبرة األعلى.

ي املواد االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة من ( دراسة هدفت إلى تعرف مستوى الدافعية للتدريس لدى معلم2013وأجرى لبوز وحجاج )

(168،
ً
 ومعلمة من معلمي املواد االجتماعية في والية ورقلة بالجزائر، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الدافعية للتدريس كان متوسطا

ً
ووجود  ( معلما

ماملاد الحوافز العديد من املعوقات التي تواجه معلمي املواد االجتماعية منها قلة ة وفرص التقدا للمعلم،  التشجيع املعنوي  للمعلم، ونقص الوظيفي يا

  وتعيينه الحركة، في مجاله وتضييق
ً
على  املنحى إنا  بل الحصص من املعلم نصاب فيها، باإلضافة إلى كثافة املنطقة التي يرغب في أو سكنه، مقر من بعيدا

ة، املعلم قيمة ذلك، وانخفاض من العكس ة، الوظيفيا ة، الفرص وقلة والثقافيا  يحملون  املدراسين ألنا  الجدوى  عديمة فهي وحتى وإن وجدت التدريبيا

 املدرسة. ألفراد العادلة نحوها، وغياب املعاملة سالبة اتجاهات

 الثانوية ةاملرحل معلمي لدى اإلنجاز وتعرف دافعية العدالة التنظيمية، تطبيق درجة تعرف ( هدفت2014وفي دراسة أجراها الشهري )

 وتكونت .لدى املعلمين اإلنجاز ودافعية التنظيمية تطبيق العدالة درجة بين العالقة االرتباطية عن نظرهم، والكشف وجهة بالسعودية من بمدينة جدة

، وتوصلت الدراسة إلى أن211عينة الدراسة من )
ً
العدالة التنظيمية كانت  تطبيق وان درجة بدرجة عالية، كانت املعلمين لدى اإلنجاز دافعية ( معلما

 عالية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند دافعية االنجاز تعزى ملتغيري املؤهل العلمي، والخبرة.

 في للمعلمين اإلنجاز ودافعية املدارس ملديري  القيادية بين املمارسات العالقة إلى التعرف (2014وهدفت دراسة أبو سمرة وحمارشة )

 وكذلك وجود متوسطة، بدرجة جاءت املعلمين لدى اإلنجاز دافعية أن نتائجها أهم من ومعلمة، وكان ( معلما216من ) الدراسة عينة فلسطين، وتكونت

  ودالة وايجابية مرتفعة ارتباطيه عالقة
ً
 .ملديريهم القيادية للممارسات وتقديراتهم املعلمين اإلنجاز لدى دافعية متوسطات بين إحصائيا

 درجة والتعرف إلى املعلمين، نظر وجهة من الثانوية املدارس ملديري  اإلدارية املمارسات درجة تعرف ( بدراسة هدفت2015)وقام القرش ي 

 دافعية ودرجة الثانوية املدارس ملديري  املمارسات اإلدارية درجة بين االرتباطية العالقة عن والكشف نظرهم، وجهة من املعلمين لدى اإلنجاز دافعية

 الطائف في السعودية، بمدينة الحكومية الثانوية املدارس معلمي ( من603) من وتكونت عينة الدراسة املعلمين، نظر وجهة من معلميهم لدى اإلنجاز

 اإلنجاز دافعية عالية، وأن بدرجة تمارس كانت التحفيز املتابعة، ومجال ومجال القرار، اتخاذ بمجال اإلدارية املمارسات وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن

 اإلنجاز. ودافعية اإلدارية املمارسات بين إحصائية داللة ذات إيجابية عالقة كانت عالية، ووجود الطائف بمدينة الثانوية املدارس معلمي لدى

 الدراسات األجنبية:

 في البقاء على تساعدهم التي أهمية األكثر العوامل وبيان املعلمين درجة دافعية تعرف هدفت بدراسة  (Anderson, 2002اندرسون ) قام

كارولينا  جنوب من والية مختلفة مدارس من ومعلمة معلما (392من) تكونت عينة على الدراسة العمل، وأجريت نحو دافعيتهم وتزيد مهنتهم كمعلمين

 على وتساعدهم العمل نحو دافعيتهم من تزيد هناك عوامل وأن متوسطة، كانت املعلمين وتوصلت الدراسة إلى أن دافعية بالواليات املتحدة األمريكية،

 العالي، والصفوف املؤسسة. والراتب النظيفة، اآلمنة والبيئة الطلبة، وتعاون  املديرين للمعلمين، بدعم املهنة في البقاء
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 لدافعية معززات من املديرون يتوقعه ما بين مقارنة وعمل املعلمين درجة دافعية إلى التعرف هدفت دراسة (Diamantes, 2004ديامنتس ) وأجرى        

  املعلمون  يعتقده املعلمين وما
ً
 أهم من وكان .تكساس والية في مختلفة مدارس خمس ومديري  معلمي على وأجريت الدراسة .التدريس في لدافعيتهم محفزا

 .متوسطة كانت املعلمين دافعية أن الدراسة هذه نتائج

تعرف دافعية املعلمين لالنجاز وعالقتها بالقيادة التحويلية لدى مديري املدارس في املدارس املتوسطة في  (Liu, 2013)ليو  دراسة وهدفت

( معلما ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن الدافعية لإلنجاز لدى املعلمين تعد مرتفعة، وأن 273مدينة شينيانغ بالصين، وتكونت عينة الدراسة من )

يادة التحويلية تعد مرتفعة كذلك، وأكدت النتائج على وجود عالقة بين دافعية املعلمين لالنجاز والقيادة التحويلية، ممارسة مديري املدارس للق

 وأشارت إلى عدم وجود فروق تعزى إلى الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة.

نجاز لدى املعلمين في املدارس العامة في مدينة مانادو تعرف أثر القيادة املدرسية على الدافعية لال  (Pongoh, 2014)وهدفت دراسة بونجوه 

 ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن دور مديري املدارس في زيادة الدافعية لالنجاز لدى املعلمين تعد 325باندونيسيا، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

مرتفعة، وأشارت كذلك إلى وجود عالقة بين القيادة املدرسية والدافعية لإلنجاز  مرتفعة، كما أشارت إلى أن مستوى الدافعية لالنجاز لدى املعلمين تعد

 لدى املعلمين، ووجود تأثير للدافعية لإلنجاز على امتالك املعلمين للكفايات املهنية.

 مخلخ  الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

  (؛2008لبلوى )وا (؛2006والشمايلة )(؛ 2001) الجربسعت بعض الدراسات التعرف إلى األنماط القيادية ملديري املدارس، كما في دراسة 

(؛ وسعت دراسات أخرى إلى تعرف مستوى دافعية املعلمين للعمل مثل دراسات كل من: بني خلف 2015أبو الحاج )؛ و (2010) والعش

(. وتسعى الدراسة الحالية إلى تعرف املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة 2013( ولبوز وحجاج )2013) ( وعلقم2013والقبالن)

 بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهم.

  حيث ومنهجها موضوعها، طبيعة في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة تتشابهاستخدمت العديد من الدراسات السابقة املنهج الوصفي، و 

 .الوصفي املنهج اعتمدت

  اما الدراسة الحالية فانها تتفق مع الدراسات السابقة في موضوع الدراسة ولكنها تختلف عنها من حيث مجتمع الدراسة وعينتها واهداف

 الدراسة، كما تختلف عنها في االداة.

 :منها مجاالت عدة في الجهود تلك من الباحثان استفاد السابقة الدراسات عرض ضوء وفي      

 للدراسة. النظري  األدب أركان بعض بناء في اإلسهام 

 راسة نتائج مناقشة في السابقة الدراسات من االستفادة ِّ
راسة ونتائج السابقة الدراسات نتائج بين واملقارنة الحالية الدا ِّ

 حيث من الحالية الدا

 .واالختالف االتفاق مدى

 راسة أداة بناء في السابقة الدراسات من االستفادة ِّ
 .الدا

 :الطريقة  واإلجراءات
راسة التي تم استخدامها واإلجراءات الال  ِّ

راسة وعينتها وأداة   الدا ِّ
راسة، إضافة إلى مجتمع الدا ِّ

 ملنهجية الدا
ً
زمة للتحقق تناول هذا الجزء وصفا

راسة      ِّ
راسة.من صدق وثبات أداة الدا ِّ

 واإلجراءات والطرق اإلحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات للوصول إلى معرفة نتائج هذه الدا

راسة:  منهجية الّدِّ

راسة وأهدافها.  تم استخدام املنهج املسحي االرتباطي ملالءمته لطبيعة الدِّ

 مجتمع الدراسة: 

راسة من جميع معلمي املرحلة  ِّ
ن مجتمع الدا  ومعلمة 3456املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت والبالغ عددهم )تكوَّ

ً
( معلما

 و )1472بواقع )
ً
 .2015/2016( معلمة، حسب إحصائيات وزارة التربية الكويتية لعام 1984( معلما

 عينة الدراسة:       

 ومعلمة ( 391تم اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة من )
ً
من معلمي املرحلة املتوسطة بمنطقة  ( معلمة198( معلم و)193) بواقعمعلما

 ( يوضح ذلك.1%( من املجتمع األصلي للعينة. والجدول )11.3، وبنسبة )2016 / 2015الجهراء التعليمية في دولة الكويت للعام الدراس ي 
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راسة حسب الجنس واملؤهل العلمي وسنوات : (1جدول ) ِّ
ّ
 الخبرةتوزع أفراد عينة الد

 النسبة املئوية العدد الفئات املتغيرات

 

 الجنس

 49.4 193 ذكر

 50.6 198 أنثى

 %100 391 املجموع

 

 املؤهل العلمي

 86.7 339 بكالوريوس وأقل 

 13.3 52 ماجستير وأعلى 

 %100 391 املجموع

 

 

 الخبرة

 26.3 103 سنوات  5أقل من 

 38.6 151 سنوات  10 - 5من 

 35.0 137 سنوات  10أكثر من 

 %100 391 املجموع

راسة:  أداة الّدِّ

راسة وهي عبارة عن استبانة وتكونت من محورين األول لقياس  ِّ
املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة تم تطوير أداة الدا

ن من )بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت (، واملحور التخطيط، تنفيذ األعمال، اتخاذ القرارثالثة مجاالت وهي )( فقرة موزعة على 31، وتكوَّ

ن من )دافعية املعلمين نحو عملهم بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويتالثاني  لقياس  ( فقرة. وذلك بالرجوع إلى األدب النظري 22، وتكوَّ

( 2013بني خلف والقبالن) (2010)والعش (؛2008لبلوي )وا (2006والشمايلة )(؛ 2001)الجربوالدراسات السابقة ذات العالقة ومنها دراسات كل من 

 ، وتكونت األداة من ثالثة أجزاء: ؛ (2013وعلقم )

 اشتمل على املعلومات الديمغرافية الالزمة عن املستجيب وهي )الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(. الجزء األول:

ن من ) الجزء الثاني:  . ( فقرة31فقرات لقياس املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت، وتكوَّ

ن من ) الجزء الثالث:  ( فقرة. 22فقرات لقياس دافعية املعلمين نحو عملهم ، وتكوَّ

م تحديد االستجابات بخمس درجات وفقا لتدريج ليكرت ال  وتأخذ الرقم )وقد تا
ً
(، 4(، وكبيرة وتأخذ الرقم )5خماس ي هي )كبيرة جدا

 وتأخذ الرقم ) (،2(، وقليلة وتأخذ الرقم )3ومتوسطة وتأخذ الرقم )
ً
 (.1وقليلة جدا

راسة:  صدق أداة الّدِّ

راسة بطريقة الصدق الظاهري وذلك بعرضها على عدد من املحكمين والبالغ عدد ِّ
(، 2( محكم )امللحق )15هم )تم التحقق من صدق أداة الدا

وقد طلب من املحكمين تنقيح ومراجعة االستبانة من حيث درجة وضوح الفقرات وجودة الصياغة اللغوية ودرجة انتمائها للمجال الذي تقيسه، 

تمَّ إعادة صياغتها وفق ما وافق وتعديل، أو حذف أي فقرة يرى املحكمون أنها ال تحقق الهدف من االستبانة. وبعد ذلك جمعت البيانات من املحكمين و 

%( من املحكمين؛ حيث استقرت غالبية أرائهم وفق ما يناسب قياس متغيرات الدراسة حيث كان عدد الفقرات ملقياس املمارسات السلطوية 80عليه )

ليصبح من مقياس املمارسات السلطوية  ( فقرات3( فقرة ، وتم حذف )24) دافعية املعلمين نحو عملهم( فقرة، في حين بلغ عدد الفقرات ملقياس 34)

 من )
ً
 من  دافعية املعلمين نحو عملهموتم حذف فقرتين من مقياس ( فقرة في صورته النهائية بعد التحكيم، 31مكونا

ً
( فقرة بعد 22)ليصبح مكونا

 التحكيم.

راسة  :ثبات أداة الّدِّ

راسة، تم استخدام معادلة كرونباخ  ِّ
 (.2ألفا، كما هو مبين في الجدول )للتحقق من ثبات أداة الدا

 قيم معامل كرونباخ ألفا ألداة الدراسة: (2جدول )
 املمارسات السلطويةمقياس 

 كرونباخ ألفا املجال الرقم

 0.81 التخطيط 1

 0.77 تنفيذ األعمال 2

 0.83 اتخاذ القرار 3

 دافعية املعلمين نحو عملهممقياس 

 0.91 دافعية املعلمين نحو عملهم

 ( يتضح تمتع األداة بمعامل ثبات عاٍل، وهو ما يشير إلى أن قيمة معامل الثبات مرتفعة ومقبولة لغايات البحث.2من خالل جدول )
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 املعالجة اإلحصائية:

راسة على النحو اآلتي:SPSSتم استخدام البرنامج اإلحصائي ) ِّ
 ( لتفريغ البيانات لإلجابة عن أسئلة الدا

  املعيارية. الحسابية واالنحرافات املتوسطات تم استخدام األول والثالث: السؤالين عن لإلجابة 

 .لإلجابة عن السؤالين الثاني والرابع: تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وإجراء تحليل التباين االحادي 

  لإلجابة عن السؤال الخامس: تم استخدام مصفوفة معامل االرتباط بيرسون(Pearson) .الختبار العالقات االرتباطية 

 علـى درجــة التقــدير باالعتمــاد علــى 
ً
وللتعـرف علــى درجــة التقــدير، اعتمـد الباحثــان املتوســطات الحســابية إلجابــات أفـراد العينــة لتكــون مؤشــرا

ت )مرتفـع، متوسـط، مـنخفض( باالعتمـاد علـى املعيار التالي في الحكم إلى تقدير املتوسـطات الحسـابية، وذلـك بتقسـيم درجـات التقـدير إلـى ثالثـة مسـتويا

 املعادلة التالية وهي معيار التصحيح. 

 علـى املمارسـات السـلطوية لـدى مـديري املـدارس املتوسـطة 
ً
وأعتمد الباحثانان على املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينـة لتكـون مؤشـرا

 على املعادلة التالية: بمنطقة الجهراء التعليمية في دولة الكويت وعالقتها بدافعية
ً
 املعلمين نحو عملهم، وذلك اعتمادا

 1.33=    4 =   1-5=   الحد األدنى –الحد األعلى طول الفئة =   

 3       3عدد املستويات                                  

 ومن ثم أصبحت التقديرات كالتالي:

.2.33: 1املتوسط الحسابي )من 
ً
 منخفضا

ً
 ( مؤشرا

.  3.67: 2.34املتوسط الحسابي )من 
ً
 متوسطا

ً
 ( مؤشرا

.5: 3.68املتوسط الحسابي )من 
ً
 مرتفعا

ً
 ( مؤشرا

راسة  :نتائج الّدِّ

 لتسلسل أسئلتها، وذلك على النحو اآلتي:
ً
راسة وفقا ِّ

 لنتائج الدا
ً
 تناول هذا الفصل عرضا

لإلجابة ما مستوى املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين؟.  :النتائج املتعلقة بالسؤال األول 

ملستوى املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت  عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

 ( يبين ذلك.3والجداول  ) من وجهة نظر املعلمين.

افات املعيارية : (3جدول ) والرتبة والدرجة ملستوى املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من املتوسطات الحسابية واالنحر

 وجهة نظر املعلمين 
ً
 مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجاالت رقم املجال الرتبة

 متوسطة 0.68 3.38 تنفيذ األعمال 2 1

 متوسطة 0.69 3.32 التخطيط 1 2

 متوسطة 0.76 3.26 اتخاذ القرار 3 3

 متوسطة 0.73 3.33 الدرجة الكلية

متوسطة، أن درجة املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين جاءت ( 3يبين الجدول )   

تنفيذ )مجال  حيث جاء، (3.38 -3.26وتراوحت املتوسطات الحسابية للمجاالت ما بين )(. 0.73(، وبانحراف معياري بلغ )3.33بمتوسط حسابي )

بدرجة  (التخطيط)مجال تاله في الرتبة الثانية  ،(0.68، وبانحراف معياري بلغ )(3.38بلغ )بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي في الرتبة األولى  (األعمال

بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي  (إتخاذ القرار)(، تاله في الرتبة الثالثة مجال 0.69(، وبانحراف معياري بلغ )3.32متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )

 . (0.76)(، وبانحراف معياري بلغ 3.26بلغ )

، حيث كانت على وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات 
ً
راسة على فقرات كل مجال منفردا ِّ

أفراد عينة الدا

 النحو اآلتي:

 تنفيذ األعمالاملجال األول: 
 ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة والرتبة لفقرات مجال تنفيذ األعمال.4يظهر الجدول )
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افات املعيارية  :(4جدول )  تنفيذ األعمال  مجال والرتبة والدرجة لفقراتاملتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 مرتفعة 1.13 3.79 للعمل املحددة باملواعيد االلتزام على املدرسة مدير يؤكد 21 1

 ملشكالت العمل يضع 15 2
ً
 مرتفعة 1.17 3.68 مدير املدرسة حلوال

 متوسطة 1.13 3.62 يلزم مدير املدرسة املعلمين باتباع تعليمات وقواعد محددة 14 3

 متوسطة 1.14 3.57 يتابع مدير املدرسة عملية دوام املعلمين بشدة   19 4

 متوسطة 1.10 3.43 يكلف مدير املدرسة املعلمين بأعمال إضافية النجاز األعمال في مواعيدها املحددة 20 5

 متوسطة 1.20 3.31 على بعض املعلمين في انجاز بعض أعماله الخاصةمدير املدرسة يعتمد  18 6

 متوسطة 1.18 3.23 إنجاز املهمات التي يكلفهم بها فقطمدير املدرسة من املعلمين يطلب  16 7

 متوسطة 1.28 3.11 بدون مشاورة املعلمينمدير املدرسة يتصرف  17 8

 متوسطة 1.34 3.07 تفسير أعماله ومناقشتها يرفض مدير املدرسة 12 9

 متوسطة 1.29 2.96 يتصرف مدير املدرسة دون استشارة املعلمين 13 10

 متوسطة 0.68 3.38 الدرجة الكلية 

 وتراوحت (.0.68(، وبانحراف معياري بلغ )3.38بمتوسط حسابي )تنفيذ األعمال متوسطة، أن الدرجة الكلية ملجال ( 4يبين الجدول )

يؤكد مدير املدرسة على االلتزام  " والتي تنص على( 21، وجاءت الفقرة )(3.79-2.96املتوسطات الحسابية لفقرات مجال تنفيذ األعمال ما بين )

 "ونصها ( 13)جاءت الفقرة (، و 1.13، وبانحراف معياري بلغ )(3.79في الرتبة األولى بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )" باملواعيد املحددة للعمل

 (.1.29(، وبانحراف معياري بلغ )2.96بالرتبة األخيرة بدرجة منخفضة، وبمتوسط حسابي بلغ )" يتصرف مدير املدرسة دون استشارة املعلمين

 املجال الثاني: التخطيط

 ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة والرتبة لفقرات مجال التخطيط.5يظهر الجدول )

افات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات: (5جدول )  التخطيط مجال  املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 مرتفعة 1.13 3.82 يتقيد مدير املدرسة باالنظمة والتعليمات 3 1

 متوسطة 1.14 3.67 ألعماله يهتم مدير املدرسة بالتخطيط 9 2

 متوسطة 1.12 3.57 يقرر مدير املدرسة ما الذي يمكن عمله وكيفية تنفيذه 6 3

 متوسطة 1.15 3.52 يحتفظ مدير املدرسة بجميع الصالحيات 5 4

 متوسطة 1.17 3.50 يطلب املدير من املعلمين تنفيذ الخطط املوضوعة من قبله 11 5

 متوسطة 1.16 3.37 بوضع الخطط وسياسات العمل باملدرسةينفرد مدير املدرسة  1 6

 متوسطة 1.19 3.36 يضع املدير الخطط بناًء على معرفته الشخصية 10 7

 متوسطة 1.19 3.35 يضع مدير املدرسة معايير األداء حسب رغبته للتعرف على مستوى أداء املعلمين 2 8

 متوسطة 1.19 2.82 يبديها املعلمون يقلل مدير املدرسة من شأن االقتراحات التي  4 9

 متوسطة 1.24 2.78 ال يهتم بتفصيالت العمل عند التخطيط 8 10

 متوسطة 1.33 2.74 يغفل مدير املدرسة الجوانب االنسانية للمعلمين عند القيام بالتخطيط 7 11

 متوسطة 0.69 3.32 الدرجة الكلية

وتراوحت  (.0.69(، وبانحراف معياري بلغ )3.32متوسطة، بمتوسط حسابي )التخطيط أن الدرجة الكلية ملجال ( 5يبين الجدول )

في " يتقيد مدير املدرسة باالنظمة والتعليمات " والتي تنص على( 3)، وجاءت الفقرة (3.82-2.74املتوسطات الحسابية لفقرات مجال التخطيط ما بين )

يغفل مدير املدرسة الجوانب  "ونصها ( 7)وجاءت الفقرة ( ، 1.13، وبانحراف معياري بلغ )(3.82الرتبة األولى بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ )

 (.1.33(، وبانحراف معياري بلغ )2.74بالرتبة األخيرة بدرجة منخفضة، وبمتوسط حسابي بلغ )" االنسانية للمعلمين عند القيام بالتخطيط

 املجال الثالث: اتخاذ القرار

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة والرتبة لفقرات مجال اتخاذ القرار.( 6يظهر الجدول )
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افات املعيارية والرتبة  :(6جدول )  مجال  لفقرات واملستوى املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 اتخاذ القرار مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 مرتفعة 1.14 3.71 . قرار أي اتخاذ عند باللوائح يسترشد مدير املدرسة 25 1

 متوسطة 1.10 3.62 . القرار التخاذ املناسب الوقت يختار مدير املدرسة 24 2

 متوسطة 1.13 3.54 مدير املدرسة قراره دون تراجع يتخذ 22 3

ر  27 4 ِّ
 متوسطة 1.16 3.38 على رأيه أثناء تطبيق القرارتمدير املدرسة ُيصا

 متوسطة 1.17 3.32 بنفسه فيها والبت ودراستها املشكالت حل املدرسة مدير يتولى 31 5

 متوسطة 1.18 3.18 .بمفرده القرار مدير املدرسة اتخاذ يفضل 26 6

 متوسطة 1.15 3.14 .فردية مهمة القرار اتخاذ مدير املدرسة عملية يعتبر 23 7

 متوسطة 1.27 2.98 مناقشة دون  والنهي األمر بأسلوب املعلمين يوجه مدير املدرسة 28 8

 متوسطة 1.37 2.92 الرسمية سلطاته باستخدام املعلمين يهدد مدير املدرسة 29 9

 متوسطة 1.32 2.85 للوقت مضيعة الرأي وإبداء املناقشة يعتبر مدير املدرسة 30 10

 متوسطة 0.76 3.26 الكلية  الدرجة

وتراوحت  (.0.76(، وبانحراف معياري بلغ )3.26أن الدرجة الكلية ملجال اتخاذ القرار متوسطة، بمتوسط حسابي )( 6يبين الجدول )

يسترشد مدير املدرسة باللوائح عند اتخاذ  "والتي تنص ( 25، وجاءت الفقرة )(3.71-2.85املتوسطات الحسابية لفقرات مجال اتخاذ   القرار ما بين )

يعتبر مدير املدرسة "ونصها ( 30)وجاءت الفقرة (، 1.14، وبانحراف معياري بلغ )(3.71األولى بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ ) في الرتبةأي قرار" 

 (.1.32(، وبانحراف معياري بلغ )2.85بالرتبة األخيرة بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي بلغ )" املناقشة وإبداء الرأي مضيعة للوقت

في استجابات أفراد عينة الدراسة ( )هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  بالسؤال الثاني:النتائج املتعلقة 

 حول درجة املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت باختالف متغيرات الجنس واملؤهل العلمي والخبرة؟

راسة حسب متغيرات   املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةلإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام  ِّ
 الجنس، واملؤهل،الستجابات أفراد عينة الدا

 ( يوضح ذلك.7والجدول ) ، الخبرة وسنوات

افات املعيارية :(7جدول )ال املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين  ملجاالت املتوسطات الحسابية واالنحر

 الخبرة  وسنوات الجنس واملؤهلحسب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س = املتوسط الحسابي  ع = االنحراف املعياري                  

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 7يبين الجدول )
ً
 ظاهريا

ً
ملجاالت املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في ( تباينا

واملؤهل العلمي )بكالوريوس فأقل، ماجستير فأعلى(، )ذكور، إناث(، الجنس بسبب اختالف فئات متغيرات  دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين

، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام سنوات( 10سنوات، أكثر من  10 -5سنوات، من  5الخبرة )أقل منوسنوات 

( يوضح 8والجدول )املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين، تحليل التباين الثالثي على مجاالت 

 لك.ذ

05.0

 الكلي اتخاذ القرار تنفيذ األعمال التخطيط  الفئات املتغير

 الجنس

 

 3.54 3.18 3.38 3.38 س ذكر

 0.49 0.71 0.64 0.64 ع

 3.50 3.35 3.38 3.26 س أنثى

 0.55 0.80 0.73 0.73 ع

 املؤهل العلمي

 

أقل  3.52 3.25 3.37 3.32 س بكالوريوس و

 0.53 0.77 0.69 0.71 ع

 3.50 3.35 3.41 3.33 س ماجستير فأعلى

 0.45 0.71 0.63 0.59 ع

 سنوات الخبرة

 

 3.49 3.25 3.34 3.29 س سنوات 5أقل من 

 0.56 0.75 0.70 0.71 ع

 – 5من  

 سنوات10

 3.51 3.26 3.37 3.35 س

 0.54 0.81 0.71 0.73 ع

 10اكثر من 

 سنوات

 3.54 3.28 3.41 3.31 س

 0.47 0.71 0.65 0.64 ع
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في دولة املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة مجاالت الخبرة على  وسنوات الجنس واملؤهل ألثر ااالحادي  تحليل التباين :(8جدول )

 من وجهة نظر املعلمينالكويت 
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات املجاالت مصدر التباين

 الجنس

 0.431= هوثلنج

 0.08ح = 

 0.82 0.05 0.03 1 0.03 التخطيط

 0.20 1.67 0.79 1 0.79 تنفيذ األعمال

 0.06 6.14 3.53 1 3.53 اتخاذ القرار

 0.76 0.09 0.02 1 0.03 الكلي

 املؤهل العلمي

 .918=هوثلنج

 .084ح=

 0.61 0.26 0.13 1 0.13 التخطيط

 0.82 0.05 0.02 1 0.03 تنفيذ األعمال

 0.38 0.78 0.45 1 0.45 اتخاذ القرار

 0.82 0.05 0.01 1 0.02 الكلي

 سنوات الخبرة  

 .952ويلكس=

 .485ح=

 0.88 0.13 0.06 2 0.13 التخطيط

 0.82 0.20 0.09 2 0.19 تنفيذ األعمال

 0.90 0.10 0.06 2 0.12 اتخاذ القرار

 0.87 0.14 0.04 2 0.08 الكلي

   0.48 379 183.61 التخطيط الخطأ

   0.47 379 178.69 تنفيذ األعمال

   0.57 379 217.72 اتخاذ القرار

   0.28 379 105.15 الكلي

    391 4490.27 التخطيط الكلي

    391 4644.96 تنفيذ األعمال

    391 7388.72 اتخاذ القرار

    391 4944.33 الكلي

 ( ما يلي: 8)يتبين من الجدول 

 ( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللةα≤ 0.05 تعزى ألثر )في جميع املجاالت  الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة

 املتعلقة باملمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين. 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج ما درجة دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم ؟.  :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث

 ( يبين ذلك.9والجدال ) درجة دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين انفسهم. املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

افات املعيارية : (9جدول )  والرتبة والدرجة ملستوى دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم املتوسطات الحسابية واالنحر
ً
 مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 مرتفعة 1.02 4.13 يكون  ما أفضل أنجز عملي على 1 1

 مرتفعة 1.06 4.10 عملي إتقان على أحرص 17 2

 مرتفعة 1.05 4.06 االحترام لي يحقق ألنه النجاح نحو أسعى 12 3

 مرتفعة 1.00 4.05 تزيد مساعدة الزمالء في املدرسة من رغبتي في العمل بجدية. 14 4

 مرتفعة 1.06 4.04 كمعلم عملي في أجتهد 16 5

  بها التفكير بعد األشياء بعمل أقوم 10 6
ً
 مرتفعة 1.04 3.97 جديا

 مرتفعة 1.03 3.96 صحيح بشكل إلي املوكلة األعمال أنجز 9 7

  كان إذا العمل إتمام على أصر 4 8
ً
 مرتفعة 1.03 3.94 صعبا

 مرتفعة 1.08 3.93 أواجهها التي واألعباء املشكالت أتحمل 5 9

 مرتفعة 1.09 3.92 اهتماماتي مقدمة في عملي يكون  أن على أحرص 21 10

 مرتفعة 1.15 3.91 وقت الحصة ضياع عدم على أحرص 22 11

 مرتفعة 1.07 3.88 منافسة أية في الفوز  على والتصميم العزم أملك 7 12

 مرتفعة 1.13 3.88 القيام باعبائي الوظيفية على املقدرة لدي بأنني أشعر 3 13

 مرتفعة 1.08 3.87 محدد برنامج وفق الدراس ي يومي أبدأ 19 14

ن عملي مع الطلبة 13 15 َحسُّ
َ
 مرتفعة 1.13 3.77 يساعد تفويض السلطات من مدير املدرسة في ت

 مرتفعة 1.12 3.74 ونشاط بحماس للمدرسة أذهب 18 16

 متوسطة 1.18 3.63 التدريبية بالدورات االلتحاق على أحرص 20 17

  تتطلب ال التي باألعمال القيام أحب 2 18
ً
  جهدا

ً
 متوسطة 1.18 3.56 كبيرا
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19 15  
ً
 متوسطة 1.17 3.52 العمل نفس لتكرار أنجز عملي بطريقة روتينية نظرا

 متوسطة 1.21 3.42 ما عمل إنجاز في اآلخرين تحدي أتجنب 11 20

 متوسطة 1.32 3.16 املسؤوليات تحمل أتجنب 6 21

 متوسطة 1.30 3.06  آخر لوقت عمل من به أقوم ما أؤجل 8 22

 مرتفعة 0.52 3.70 الكلية  الدرجة

(، وبانحراف 3.70ملستوى دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة   نظر املعلمين أنفسهم ككل ) املتوسط الحسابي أن (9) الجدول  يبين

الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ في " أنجز عملي على أفضل ما يكون " والتي تنص على( 1وجاءت الفقرة ) .(مرتفعةوبدرجة )(، 0.52معياري بلغ )

" بالرتبة األخيرة بمتوسط أؤجل ما أقوم به من عمل لوقت آخر ( ونصها " 8الفقرة ) وجاءت(، مرتفعة(، وبدرجة )1.02، وبانحراف معياري بلغ )(4.13)

 (، وبدرجة )متوسطة(.1.30(، وبانحراف معياري بلغ )3.06حسابي بلغ )

في استجابات أفراد عينة الدراسة  ()هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة الرابع:النتائج املتعلقة بالسؤال 

لإلجابة عن حول مستوى دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم تعزى ملتغيرات )الجنس، املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(؟    

راسة حسب متغيري )ت( االحصائي  ابية واالنحرافات املعيارية، وإختبارهذا السؤال تم استخدام املتوسطات الحس ِّ
الجنس، الستجابات أفراد عينة الدا

راسة حسب متغير الخبرة وتحليل التباين األحادي الستجابات  ،واملؤهل العلمي ِّ
 ( يبينان ذلك.11(، و)10والجدولين )أفراد عينة الدا

دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم حسب في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( والداللة االحصائية  :(10جدول )

 العلمي الجنس واملؤهل

 

 

 

 

 

في دافعية الجنس واملؤهل العلمي ( تعزى ألثر α≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )10)يتبين من الجدول 

 املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم. 

راسة حسب متغير وللتعرف على أثر سنوات الخبرة تم استخدام تحليل التباين األحادي  ِّ
والجدول  الخبرة، سنواتالستجابات أفراد عينة الدا

 ( يوضح ذلك:11)

دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ف( والداللة االحصائية  :(11جدول)

 حسب سنوات الخبرة

 

 

 

 

في دافعية املعلمين سنوات الخبرة ( تعزى ألثر α≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة       )11)يتبين من الجدول 

 نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم. 

( بين املمارسات السلطوية لدى   ≤0.05هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) الخامس: النتائج املتعلقة بالسؤال

تم استخدام معامل لإلجابة عن هذا السؤال مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت ودافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين؟. 

05.0

 الداللة اإلحصائية قيمة ت   الفئات املتغير

 0.16 1.63 3.85 س ذكر الجنس

 0.56 ع

 3.74 س أنثى

 0.73 ع

 املؤهل العلمي

 

أقل  0.18 1.54 3.81 س بكالوريوس و

 0.65 ع

 3.70 س ماجستير فأعلى

 0.66 ع

 الداللة اإلحصائية قيمة ف   الفئات املتغير

 0.47 0.75 3.78 س سنوات 5أقل من  الجنس

 0.75 ع

 3.77 س سنوات10 – 5من  

 0.69 ع

 3.84 س سنوات 10اكثر من 

 0.52 ع
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( يوضح 12، والجدول )مجاالت املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت ودافعية املعلمين نحو عملهمبين ارتباط بيرسون 

 ذلك.

عملهم مجاالت املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت ودافعية املعلمين نحو بين للعالقة مصفوفة ارتباط بيرسون  :(12جدول )

 من وجهة نظر املعلمين

 

 

 

 

 

 (.0.01**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )                      

  (12بين من الجدول )تي
ً
املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس بين جميع مجاالت وجود عالقة ارتباطية إيجابية )طردية( دالة إحصائيا

ن نحو املتوسطة في دولة الكويت، ودافعية املعلمين نحو عملهم، وكذلك الدرجة الكلية للممارسات السلطوية لدى مديري املدارس ودافعية املعلمي

 عملهم. 

 ج والتوصياتمناقشة النتائ

 والتوصيات التي خرجت بها.  تناول هذا الجزء مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة وفقا لتسلسل أسئلتها،

؟. ما درجة املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول:

لى النتائج أن درجة املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين متوسطة على جميع املجاالت وعأظهرت 

قيق ، وهذه النتيجة تعزى إلى أن الدور الذي يقوم به مديري املدارس يتطلب منهم ممارسة بعض األساليب السلطوية، والتي تهدف إلى تحاألداة ككل

تمسك مديري  اإلنضباط املدرس ي من قبل العاملين، وبالتالي تحقيق األهداف التربوية املختلفة التي تنشدها املدرسة، وهذه النتيجة قد تعزى أيضا إلى

األمر الذي يشجع  املدارس باإلسلوب القيادي التقليدي بوصفهم القادة األساسيون للمدارس، وبوصفهم مسؤولون عن كل ما ُيتخذ من قرارات تربوية،

 املمارسات التسلطية لديهم بصورة متوسطة.

إلى وقد تعزى هذه النتيجة إلى تجنب مديري املدارس ملمارسة األساليب القيادية الحديثة، والتي تدعو إلى استخدام األساليب الديموقراطية و 

يرى بعض املديرين أن هذه األساليب تنتقص من صالحياتهم وأدوارهم مشاركة جميع العاملين في العملية اإلدارية واتخاذ القرارات املدرسية، حيث 

السلطة. وقد  القيادية، كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى إعطاء مديري املدارس صالحيات كاملة في إدارة املدرسة، وبالتالي اتجاههم نحو التفرد في

 في اتجاههم نحو ممارسة األساليب التسلطية بصورة يكون ضعف البرامج املوجهه ملديري املدارس، والتي تركز على ت
ً
طوير ممارستهم الديمقراطية سببا

 متوسطة، بوصفها مؤدية إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بتحقيق األهداف املدرسية.

والتي أشارت  (Tanner, 2006(، وتانر )2014(، واملالكي )2006الشمايلة )(، و 2001وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من الجرب )

.
ً
 إلى أن ممارسة مديري املدارس للتمط األتوقراطي )السلطوي( يعد متوسطا

 وفيما يلي تفسير ملجاالت املمارسات السلطوية:

 املجال األول: تنفيذ األعمال

مديري املدارس بتنفيذ األعمال، حصل على درجة متوسطة، وهذه النتيجة قد تعزى   إلى اهتمام  تنفيذ األعمالأشارت النتائج إلى أن مجال 

ساسيون في لكونها ضرورة من ضرورات تحقيق التميز التربوي، فتنفيذ األعمال ُيعد مهمة أساسية من مهام مديري املدارس، ألنهم ُيعدون املسؤولون األ 

.مدارسهم عن ذلك، وعن كل ما يحدث فيها، وهم من تتم محاسبتهم على مدى تنفيذ األعمال املقررة سلف
ً
 ا

يؤكد مدير املدرسة على االلتزام باملواعيد املحددة للعمل" على الترتيب األول وبدرجة  وفيما يتعلق بفقرات هذا املجال حصلت الفقرة "

حدد، وقد يعزى املمرتفعة، وحصول هذه الفقرة على الرتبة األولى يعزى إلى إيمان مديري املدارس بعامل الوقت، وأهمية االلتزام بتنفيذ األعمال في وقتها 

 ذلك إلى مهارة مديري املدارس في وضع وقت محدد يتوافق مع األعمال املتطلب منهم القيام  بها.

" وبدرجة متوسطة، وحصول هذه الفقرة على درجة متوسطة يتصرف مدير املدرسة دون استشارة املعلمينوفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة "

 من إيمانهم بأنهم يمتلكون القدر على التصرف في جميع املواقف قد يعزى إلى إتجاه مديري املدرس ب
ً
درجة متوسطة للتصرف بشكل فردي إنطالقا

 دافعية املعلمين  مجاالت املمارسات السلطوية 

 **0.33 التخطيط

 **0.30 تنفيذ األعمال

 **0.89 اتخاذ القرار

 **0.73 الدرجة الكلية
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بشكل فردي، كما التربوية املتعلقة باملدرسة، وقد تكون هذه النتيجة نابعة من تعود مديري املدارس على النمط التقليدي في اإلدارة، واملتعلق بالتصرف 

 إلى عدم وجود اتجاهات تدعو إلى مشاركة املديرين للمعلمين في اتخاذ القرارات.  قد تعزى هذه النتيجة 

 املجال الثاني: التخطيط

حصل على درجة متوسطة، وهذه النتيجة قد تعزى إلى إدراك مديري املدارس ألهمية التخطيط التخطيط أشارت النتائج إلى أن مجال 

 لدوره الهام في تحقيق ا
ً
ألهداف املؤسسية خاصة في املجال التربوي، والذي يكتظ بكثير من املهام واألهداف التربوية على مدار بدرجة متوسطة، نظرا

 لعمل مديري املدارس، حيث يسهم في جعل األهداف املدرسية واضحة،
ً
 هاما

ً
ويجعل  العام، والتي تتطلب التخطيط املسبق لها، فالتخطيط ُيعد مجاال

 ن واضحة طوال العام الدراس ي.        األدوار املتعلقة بكافة العاملي

يتقيد مدير املدرسة باألنظمة والتعليمات" على الترتيب األول وبدرجة مرتفعة، وحصول  وفيما يتعلق بفقرات هذا املجال حصلت الفقرة "

 ألن مديري املدارس مطالبين بأن يكونوا قدوة لجميع 
ً
، نظرا

ً
العاملين فيما يتعلق بالتزامهم بالتعليمات واألنظمة هذه الفقرة على الرتبة األولى ُيعد منطقيا

رس، وبالتالي التربوية، مما يترتب عليه اتجاه العاملين نحو االلتزام كذلك، إضافة إلى أن األنظمة والتعليميات املدرسية تصدر من خالل مديري املدا

 عن أن التقيد باألنظ
ً
مة والتعليمات يعد من أسس تحقيق النجاح واالنضباط في املؤسسات يكونون مؤمنين بها، ويتجهون نحو التقيد بها، فضال

 املختلفة وعلى رأسها املدرسة.  

وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة "يغفل مدير املدرسة الجوانب اإلنسانية للمعلمين عند القيام بالتخطيط" وبدرجة متوسطة، وحصول هذه 

مديري املدارس فيما يتعلق بالتخطيط بالجانب الفني واإلداري على حساب الجانب اإلنساني، وهذا قد الفقرة على درجة متوسطة قد يعزى إلى اهتمام 

 يكون نتيجة لضعف تدريب مديري املدارس على االهتمام بالجوانب اإلنسانية وتقييد عملهم بالجوانب الفنية واإلدارية.

 املجال الثالث: اتخاذ القرار

حصل على درجة متوسطة، وهذه النتيجة تعزى إلى أن إتخاذ القرار يعد من املهارات األساسية  اذ القراراتخأشارت النتائج إلى أن مجال 

وجود كثير  والالزمة لعمل مديري املدارس، فمديرو املدارس هم املسؤولون عن جميع القرارات التي يتم اتخاذها باملدرسة، وهذه النتيجة قد تعزى إلى

 يمكن تنفيذها دون امتالك مديري املدارس ملهارات اتخاذ القرار، وممارسة مديري املدارس التخاذ القرار بدرجة متوسطة من األعمال املدرسية التي ال

 قد يعزى إلى وجود قصور إلى حد ما في تدريب وتأهيل مديري املدارس فيما يتعلق باتخاذ القرارات.   

دير املدرسة باللوائح عند اتخاذ أي قرار" على الترتيب األول وبدرجة مرتفعة، يسترشد م وفيما يتعلق بفقرات هذا املجال حصلت الفقرة "

، ويعزى إلى أن اللوائح تجبر مديري املدارس في كثير من األحيان على التقيد بها، و 
ً
اتخاذ القرارات بناء وحصول هذه الفقرة على الرتبة األولى ُيعد منطقيا

 لوجود كثير من الضغوط الواقعة عليهم من قبل العاملين وأولياء األمور عليها، ومديرو املدارس مطالبون بااللتزا
ً
م باللوائح في اتخاذهم القرارات نظرا

ق االنضباط في العمل والجهات املختلفة التي تتعامل معها املدرسة التخاذ قرارات بعينها، وبالتالي فإن االلتزام باللوائح فيما يتعلق باتخاذ القرارات يحق

 ويحقق رضا املتعاملين مع اإلدارة املدرسية. املدرس ي،

" وبدرجة متوسطة، وحصول هذه الفقرة على يعتبر مدير املدرسة املناقشة وإبداء الرأي مضيعة للوقت وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة "

تحتاج كثير من الرتبة األخيرة قد يعزى إلى أن مديري املدارس يؤمنون بأهمية املناقشة وإبداء الرأي خاصة في ظل املتطلبات التربوية املعاصرة والتي 

 عن مراعاة مديري املدارس بأهمية شعور الحلول، وبالتالي ضرورة االستماع الجيد آلراء األخرون ومناقشتها للوصول إلى القرار 
ً
ات السليمة، فضال

 العاملين بدورهم الفعال باملدرسة من خالل اتاحة الفرص لهم للمناقشة والحوار وإبداء الرأي. 

في درجة املمارسات  ()هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: 

  وية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغيرات )الجنس، املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(؟السلط

: فيما يتعلق بمتغير الجنس:
ً
 أوال

السلطوية لدى مديري عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس في جميع املجاالت املتعلقة باملمارسات أظهرت النتائج 

 سواء في مدارس املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين
ً
، وهذه النتيجة قد تعزى إلى أن النمط اإلداري ملديري املدارس يعد متقاربا

ري املدارس تعد هي ذاتها، وبالتالي فإن الذكور أو اإلناث، وبالتالي فإن املمارسات السلطوية تعد متشابهة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن مهام مدي

ممارستهم املعلمين يكونون متشابهين في الحكم على ممارستهم للممارسات السلطوية، وقد تعزى هذه النتيجة كذلك إلى أن مديري املدارس يتصرفون في 

 من التعليمات الصادرة من وزارة التربية، والتي تعطي مديري املدارس صالحيات تسه
ً
م في جعلهم مسؤولين بشكل مطلق عن كافة املمارسات إنطالقا

بل املعلمين املدرسية، وكافة النشاطات التي تقوم بها املدرسة، وبالتالي تكون ممارستهم السلطوية متشابهه، ويمكن الحكم عليها بدرجة متقاربة من ق

 سواء الذكور أو اإلناث.      

05.0
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عدم وجود فروق (، والتي أكدت على Taner, 2006( تانر )2014املالكي ) (2006مايلة )الش (2001الجرب ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

 تعزى ألثر الجنس في املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس.

وجود فروق تعزى ألثر الجنس في املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس ( والتي أكدت على 2003عياصرة ) وتختلف مع نتائج دراسات

 اإلناث. ح لصال

: فيما يتعلق بمتغير املؤهل العلمي:
ً
 ثانيا

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر املؤهل العلمي في جميع املجاالت املتعلقة باملمارسات السلطوية لدى مديري أظهرت النتائج 

، وهذه النتيجة قد تعزى إلى أن إدراك املعلمين للممارسات السلطوية املمارسة من قبل مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين

 املدارس ال تتأثر بمؤهلهم العلمي، حيث تكون هذه املمارسات ظاهرة، وواضحة لجميع املعلمين، وبالتالي يدركونها بدرجات متقاربة. 

عدم ( والتي أكدت على 2014(، واملالكي )2006(، والشمايلة )2003(، وعياصرة )2001دراسات كل من الجرب ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

 وجود فروق تعزى ألثر املؤهل العلمي في املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس.

لدى مديري  وجود فروق تعزى ألثر املؤهل العلمي في املمارسات السلطوية( والتي أكدت على 2014الشهري )وتختلف مع نتائج دراسات 

 املدارس لصالح املؤهل األعلى.

: فيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة
ً
 ثالثا

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة في جميع املجاالت املتعلقة باملمارسات السلطوية لدى مديري أظهرت النتائج 

، وهذه النتيجة قد تعزى إلى أن مديري املدارس يتعاملون مع جميع املعلمين سواء أصحاب املدارس املتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين

ستفادة منهم الخبرات العالية أو املنخفضة بنفس األساليب، حيث ال يراعي مديري املدارس التسلطيين الفروق بين املعلمين في الخبرة وال يحاولون اال 

سب، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن املعلمين بعض النظر عن سنوات الخبرة التي يمتلكونها يعملون يقومون فيما يتعلق بالعمل اإلداري بالشكل املنا

 
ً
 .     بأدوار متشابهه، ويشاهدون بشكل مستمر ما يقوم به مديري املدارس من ممارسات، وبالتالي يكون تقريرهم ملمارسات مديري املدارس متشابها

( والتي أكدت على عدم وجود فروق تعزى ألثر سنوات الخبرة في Taner, 2006(، وتانر )2014دراستي املالكي ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

 .املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس

وجود فروق ( والتي أكدت على 2014(، والشهري )2006(، والشمايلة )2003(، وعياصرة )2001كل من الجرب ) وتختلف مع نتائج دراسات

 تعزى ألثر سنوات الخبرة في املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس لصالح سنوات الخبرة األعلى.

أظهرت النتائج أن درجة دافعية ؟. ما درجة دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:

علمين أنفسهم مرتفعة، وهذه النتيجة قد تعزى إلى رضا املعلمين عما يقومون به من أدوار مهنية، وبالتالي العمل املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر امل

وزارة التربية  على اإلرتقاء بمستواهم املنهي من خالل تنمية دافعيتهم لإلنجاز، ورغبتهم في تحقيق التميز الوظيفي، وقد تعزى هذه النتيجة إلى اهتمام

 ع الكويتية في
ً
ن توفير األونة األخيرة باملعلمين، ومنحهم مزايا مادية ومعنوية لم تكن متواجدة من قبل، وبالتالي فإن دافعيتهم لإلنجاز تعد مرتفعة، فضال

داء املعلمين املتميزين وزارة التربية للبيئة املدرسية، واألدوات، والوسائل التعليمية الحديثة، التي تسهم في امتالك املعلمين لإلنجاز، إضافة إلى ربط أ

الدورات، والبرامج بمكافآت مادية ومعنوية، وبالتالي تنمية دافعية املعلمين لإلنجاز، حيث تنمية التنافس بين جميع املعلمين، وقد تعزى هذه النتيجة إلى 

ألساليب الحديثة في التدريس، األمر الذي يدفعهم التأهيلية، التي يخضع لها املعلمون، وتنمي لديهم مستوى الدافعية للعمل، حيث يتم تدريبهم على ا

  للعمل على أن يكونوا متميزين في األدوار املنوط بهم القيام بها.

 ديامنتسو  (،2003(، وعياصرة )Anderson, 2002(، واندرسون )2001الجرب )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من 

(Diamantes, 2004،) ( و 2013وبني خلف ،) والتي أشارت إلى أن درجة دافعية املعلمين نحو  (،2014(، وأبو سمرة وحمارشة )2013وحجاج ) لبوز

 عملهم تعد متوسطة.

 ,Pongoh)بونجوو  ،(Liu, 2013)ليو (، و 2012(، وسمارة والسالمات )2006الظفيري )كل من  وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسات

 .والتي أشارت إلى أن درجة دافعية املعلمين نحو عملهم تعد مرتفعة (،2015(، والقرش ي )2014والشهري )، (2014

أنجز عملي على أفضل ما يكون" على الترتيب األول وبدرجة مرتفعة،  وفيما يتعلق بفقرات دافعية املعلمين نحو عملهم حصلت الفقرة "

من أعمال، وإلى إيقانهم بأنهم يمتلكون املهارات الالزمة ألداء عملهم، وقد  وحصول هذه الفقرة على الرتبة األولى قد يعزى إلى رضا املعلمين عما يقومون به

مات التي تمكنهم يعزى ذلك أيضا إلى جودة معايير اختيار املعلمين في دولة الكويت، حيث توجد معايير مرتفعة الختيار املعلمين، وبالتالي يمتلكون املقو 

 عن البرامج الت
ً
 أهيلية والتي تسهم بشكل كبير في تطوير أداء املعلمين، وضمان جودة أدائهم ألدوارهم املهنية.من أداء أعمالهم بتميز، فضال
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الك وفي الرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة جاءت الفقرة "أشعر بأنني لدي املقدرة على القيام باعبائي الوظيفية" ، وهذه النتيجة تعزى إلى امت

منهم أداؤه، فاملعلمون يتم تأهيلهم بشكل يضمن قيامهم باألعباء الوظيفية املتعددة الواقعة عليهم، وحصول املعلمين للرغبة في القيام بما هو مطلوب 

 هذه الفقرة على درجة متوسطة قد يعزى إلى تعدد املهام واألعباء الوظيفية الواقعة على املعلم.  

في استجابات أفراد عينة  ()هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: 

 الدراسة حول مستوى دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهم تعزى ملتغيرات )الجنس، املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(؟

: فيما يتعلق بمتغير الجنس
ً
 أوال

، دافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين أنفسهمق ذات داللة احصائية تعزى ألثر الجنس في عدم وجود فرو أظهرت النتائج 

شابهة، إضافة وهذه النتيجة قد تعزى إلى أن املعلمين سواء الذكور، أو اإلناث، يعملون في بيئات تعليمية متشابهه، وبالتالي فإنهم يتعرضون لضغوط مت

 عن أن املدعمات سواء املادية، أو املعنوية
ً
املوجهه للمعلمين، تكون  إلى قيامهم بنفس األدوار التربوية، ومن ثم تكون دافعيتهم للعمل متقاربة، فضال

 لطبيعة املجتمع الكويتي، والتي تتجه ن
ً
حو تمركز السلطة محكومة بنفس اللوائح الصادرة عن وزارة التربية، كما أن األنماط القيادية تكون متقاربة نظرا

 في أيدي املديرين، وضعف إتاحة الفرصة للمعلمين للمشاركة الفعالة في العملية التربوية.  

( والتي أكدت عدم 2012(، وسمارة وسمارة والسالمات )2006والظفيري ) (،2003عياصرة ) هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل منوتتفق 

 .وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر الجنس في دافعية املعلمين نحو عملهم

 لجنس في دافعية املعلمين نحو عملهم لصالح اإلناث.وجود فروق تعزى ألثر ا والتي أكدت (،2013بني خلف ) وتختلف مع نتائج دراسة

: فيما يتعلق بمتغير املؤهل العلمي:
ً
 ثانيا

بدافعية املعلمين نحو عملهم من عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر املؤهل العلمي في جميع املجاالت املتعلقة أظهرت النتائج 

، وهذه النتيجة قد تعزى إلى أن مستوى الدافعية ال تتعلق بدرجة كبيرة باملؤهالت العلمية، حيث ترتبط ببيئة العمل، وما وجهة نظر املعلمين أنفسهم

مشاركة يتم فيها، وما تتيحه من فرص للمعلمين للرقي والتميز، وما تقدمه من مدعمات من شأنها زيادة مستوى الدافعية لديهم، وما تتيجه لهم من 

نشطة املدرسية، ومشاركة في اتخاذ القرارات، وما تقدمه من مدعمات مادية ومعنوية، وفرص للترقي الوظيفي، وهذه النتيجة قد تعزى إلى فعالة في األ

هالت على املؤ عدم تلقي املعلمين أصحاب املؤهالت العليا للمدعمات الكافية والتي تدفعهم لالنجاز، وبالتالي تشابه استجابتهم مع املعلمين الحاصلين 

 األقل.  

( والتي أكدت عدم 2012(، وسمارة وسمارة والسالمات )2006(، والظفيري )2003دراسات كل من عياصرة ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

 .وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر املؤهل العلمي في دافعية املعلمين نحو عملهم

: فيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة
ً
 ثالثا

افعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين دعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة في رت النتائج أظه

ن أن ، وهذه النتيجة قد تعزى إلى أن املعلمين بغض النظر عن سنوات خبرتهم تكون لديهم الرغبة، والطموح في األداء، وتحقيق التميز، كما يمكأنفسهم

ينهم فيما هذه النتيجة إلى أن البيئة التي يعمل بها املعلمون سواء أصحاب الخبرة أو األقل خبرة  تكون هي نفسها، وبالتالي ال تكون هناك فروق ب تعزى 

 عن التأهيل النفس ي، واملعنوي الذي يخضع له املعلمين، سواء أصحاب الخبرات الكبير، أو الصغير 
ً
ة، والذي من يتعلق بدافعيتهم نحو عملهم، فضال

 في زيا
ً
دة دافعيتهم للعمل شأنه زيادة مستوى الدافعية لديهم، وقد يكون للحوافز املادية التي أقرتها وزارة التربية في السنوات األخيرة للمعلمين، دورا

 بغض النظر عن سنوات خبرتهم.   

(، والتي أكدت عدم وجود فروق ذات 2012والسالمات )( سمارة وسمارة، 2006الظفيري )( 2003عياصرة ) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

 .داللة احصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة في دافعية املعلمين نحو عملهم

(، والتي أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة في دافعية 2013بني خلف والقبالن ) وتختلف مع نتائج دراسة

 ح سنوات الخبرة األعلى.املعلمين نحو عملهم لصال

( بين املمارسات   ≤0.05هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس:

 السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة الكويت ودافعية املعلمين نحو عملهم من وجهة نظر املعلمين؟.

املمارسات السلطوية لدى مديري املدارس املتوسطة في دولة بين جميع مجاالت أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية )طردية( 

تهم ى دافعيالكويت ودافعية املعلمين نحو عملهم، وهذه النتيجة تعزى إلى أن األساليب القيادية املمارسة من قبل مديري املدارس تؤثر بشكل فعال عل

وية من قبل نحو عملهم، ووجود عالقة طردية بين املمارسات السلطوية ودافعية املعلمين نحو عملهم، قد تعزى إلى تعود املعلمين على املمارسات السلط

رة من قبل مديري مديري املدارس، ورؤيتهم بأنها هامة لتحقيق األهداف املدرسية، وقد تعزى هذه النتيجة كذلك إلى أن املمارسات السلطوية الصاد

05.0
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 عن أن املمارسات السلطوية قد تجعل املعلمين يبذلون 
ً
مجهودات  املدارس تجعل املعلمين في حالة من االلتزام باللوائح والقوانين املدرسية، فضال

 مضاعفة رغبة في الحصول على رضا مديري املدارس، وبالتالي قد تزيد من مستوى دافعيتهم للعمل.

 (، والتي أكدت وجود عالقة بين األنماط القيادية ودوافع العمل. Aung, 2001مع نتائج دراسات أونج ) وهذه النتيجة تتفق  

( والتي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية سلبية بين املمارسات األتوقراطية )التسلطية( ودافعية 2001وتختلف مع نتائج دراسات الجرب )

 املعلمين للعمل.

 : التوصيات
 : يلي بما الباحثان يوص ي نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء في

 من املمارسات التسلطية. .1
ً
 االهتمام بتدريب مديري املدارس على تبني املمارسات الديمقراطية والتشاركية بدال

ألعمال، واتخاذ ضرورة إصدار تشريعات من قبل وزارة التربية تتضمن إشراك املعلمين من قبل مديري املدارس في التخطيط، وتنفيذ ا .2

 القرارات املدرسية.

 ضرورة اهتمام مديري املدارس بتوفير الحوافز املادية واملعنوية، والتي تسهم في زيادة دافعية املعلمين نحو العمل. .3

 إجراء دراسات مستقبلية للتعرف إلى املمارسات القيادية التي يتبناها مديرو املدارس في املراحل التعليمية املختلفة.  .4

 :املراجع

: املراجع العربية
ً
 :أوال

 سلسلة غزة، - األزهر جامعة والبيرة، مجلة هللا رام محافظة الحكومية في املدارس مديري  لدى السائد القيادي ( النمط2015) ،أبو الحاج، عزمي .1

 .114-83(: 2) 17اإلنسانية:  العلوم

 بفلسطين، للمعلمين اإلنجاز ودافعية املدارس ملديري  القيادية املمارسات بين ( العالقة2014)،محمد وحمارشة، أنعام أحمد محمود سمرة، أبو .2

 .123-94(: 2)17مجلة جامعة األزهر، 

 . 66-43(: 1) 2( صناعة القرار التربوية في االدارة املدرسية. دراسات تربوية،  1987) ،أحمد، احمد ابراهيم .3

مهارات القيادة التحويلية لدى مديري املدارس اإلعدادية بوكالة الغوث بمحافظات غزة، تصور مقترح لتنمية  (2011) ،االغا، بالل فوزي جبارة .4

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة.

 ( السلوك التنظيمي. الكويت: دار العلم. 1995) ،بدر، حامد أحمد .5

 لمين في البيئة املدرسية وامليول واملوارد الدراسية. اإلسكندرية: دار الوفاء. ( تسلطية املع2010)، البربري، مدحت احمد فتح هللا على  .6

 تبوك منطقة في نظر املعلمين وجهة من التنظيمية بالثقة الثانوية الحكومية املدارس ملديري  اإلداري  النمط ( عالقة2008) ،البلوي، منصور مفلح .7

 الكرك، األردن. التعليمية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة،

 العمل نحو الدافعية بمستوى  والديموغرافية الوظيفية للعوامل التنبؤية ( القدرة2013) ،بني خلف، محمود حسن والقبالن، فايزة يوسف .8

 .762 -748(: 2) 40التربوية، الجامعة األردنية.  العلوم جرش. دراسات محافظة مدارس في العلوم معلمي لدى املدرس ي

 املعلمين، نظر وجهة من العمل إلى بدافعية املعلمين وعالقتها الثانوية املدارس ملديري  اإلدارية ( األنماط2001) ،محمد الحسن بن محمد الجرب، .9

 .الرياض :سعود امللك غير منشورة، جامعة ماجستير رسالة

 الجامعية للطباعة والنشر.(. السلوك التنظيمي. اإلسكندرية: الدار 1997الحناوي، محمد صالح وسلطان، محمد سعيد ) .10

 ( الدوافع واالنفعاالت. الرياض: دار الزهراء. 2011) ،خليفة، عبد اللطيف وعبد هللا، معتز سيد .11

 -161(: 3)10( السلطوية واالغتراب بين طلبة اليرموك. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس.  2012) ،الخوالدة، محمد محمود .12

199 . 

( الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى عينة من املرشدين املدرسيين بمراحل التعليم العام 2008) ،حسن بن حسين بن عطاسالخيري،  .13

 بمحافظتي الليث والقنفدة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى.

لة املتوسطة في دولة الكويت وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين من وجهة ( األنماط القيادية املدرسية في املرح2010) ،الرشيدي، عبدهللا بشير .14

 نظرهم. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان.

منشورة. ". رسالة ماجستير غير بسكرةاالنجاز "دراسة ميدانية في مؤسسة سونطراك  بدافعية وعالقته التنظيمي ( املناخ2014) ،الرميساء، البار .15

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر.
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 ( دراسات في اإلدارة التربوية، عمان : دار وائل للنشر والتوزيع.2004) ،ستراك، رياض .16

 لواء تربية ملديرية التابعة املدارس في الدنيا األساسية املرحلة معلمي تقدير ( درجة2012) ،سمارة، هتوف، وسمارة، علي، والسالمات، محمد خير .17

 .686-661(: 3)26االنسانية  لألبحاث: العلوم النجاح جامعة لديهم، مجلة اإلنجاز بدافعية وعالقتها الرصيفة لذواتهم

 -1: 362( السلطوية في التربية العربية. مجلة عالم املعرفة. الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. 2009) ،السورطي، يزيد عيس ى .18

350. 

( األنماط اإلدارية ملديري املدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتها بالسلوك اإلبداعي للمعلمين، أطروحة دكتوراه 2006) ،الشمايلة، معين أمين .19

 منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان. غير

 لدى اإلنجاز بدافعية وعالقتها جدة بمحافظة الثانوية املدارس مديري  لدى التنظيمية العدالة ( مستوى 2014)،محمد بن محمد الشهري، .20

 املكرمة. مكة أم القرى، منشورة، جامعة غير ماجستير رسالة . وجهة نظرهم من املعلمين

 ( السلوك اإلنساني في التنظيم. القاهرة: دار الفكر العربي. 1975) ،، محمد عليشهيب  .21

 ( موسوعة علم النفس والتحليل النفس ي ، الكويت : دار سعاد الصباح .1993)، طه، فرج عبدالقادر .22

 ( اإلدارة التربوية والسلوك التنظمي. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. 2006) ،الطويل، هاني عبد الرحمن .23

( األنماط القيادية السائدة لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت وعالقتها بدافعية املعلمين نحو العمل. 2006) ،الظفيري، خالد .24

 دراسات العليا، عمان.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية لل

 ( تطوير الفكر واألنشطة االدارية. عمان: دار حامد. 2002) ،العتيبي ، صبحي جبر .25

 ( السلوك اإلنساني والتنظيمي "منظور كلي مقارن". اململكة العربية السعودية: اإلدارة العامة للبحوث1995) ،العديلي، ناصر محمد .26

 ضغوط بمستوى  وعالقتها اإلدارية الشبكة نظرية وفق األردن في العامة الثانوية املدارس ملديري  القيادية األنماط (2010) ،تحسين ناديا العش، .27

 عمان. العليا، للدراسات العربية عمان جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة معلميهم، لدى العمل

 ربوي. عمان: الدار العلمية الدولية ودار الثقافية للنشر والتوزيع .( اإلدارة التعليمية واإلشراف الت 2004)  ،عطوي ، جودت عزت .28

 ( اإلدارة املدرسية الحديثة : مفاهيم النظرية وتطبيقاتها العلمية. عمان: دار مكتبة حامد .2001) ،عطوي، جودت عزت .29
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Abstract:  The study aimed to identify authorithoritarian practices of intermediate school 

principals in ALJahra Area of education in the State of Kuwait and their relation to teachers motivation 

towards their jobs, and the effect of  certain variables (sex, educational qualification and years of experience) 
on that. The study sample consisted of (391) male and female teachers. two questionnaires was developed to 

measure the variables of the study .The first measures authorithoritarian practices. It included (31) items 

distributed on three fields (Planning, Work execution, Make decision) The second measure teachers 
motivation towards their jobs. It  included (22) items.The questionnaires validity and reliability have been 

confirmed.The results showed that :authorithoritarian practices of intermediate school principals in ALJahra 

area of education in the State of Kuwait was medium. The results showed no statistically significant 
differences due to variables (sex, educational qualification, years of experience) on all fields of  

authorithoritarian practices. and the results showed also teachers motivation towards their Jobs were medium. 

The results showed  no statistically significant differences due to variables (sex, educational qualification, 

years of experience) on all fields of teachers motivation towards their Jobs. And the result showed a positive 
correlation between all fields of authorithoritarian practices and all fields of teachers motivation towards their 

jobs.  

According to the findings of the study, the researcher suggested a set  of recommendations . (1) 
Attention to the training of school administrators to adopt democratic practices and participatory rather than 

authoritarian practices. (2) Legislation issued by the ministry of education include the involvement of teachers 

by school principals in the planning and works execution and make decision. 

Keywords Authorithoritarian practices, teachers motivation towards their Jobs. Kuwait. 
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  :املخلخ 

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة بمنطقة القصيم من 

اء ة األدوجهة نظرهن في ضوء متغيرات الدراسة )الخبرة، املؤهل، الدورات التدريبية(، والوقوف على واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاء

االعتماد على املنهج تم اإلداري والكشف عن املعوقات التي تحد من دورها في تنمية كفاءة األداء اإلداري، ومتطلبات تفعيلها. ولتحقيق أهداف الدراسة 

ة إلى استخدام عمدت الدراسقائدة، كما  366% من املجتمع األصلي البالغ عددهن  50قائدة، بنسبة  183 الوصفي املسحي، واشتملت الدراسة على

 لجمع البيانات، وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها أن تكنولوجيا املعلومات في تساعد تنمية كفاءة األداء ا
ً
إلداري باإلضافة االستبانة أداة

 املعوقات الشخص
ً
ية، وبناء على متطلبات تفعيل دور إلى أن هناك معوقات تحد من دورها أبرزها املعوقات املالية تليها املعوقات الفنية، وأخيرا

 تكنولوجيا املعلومات قدمت الدراسة جملة من التوصيات على عدة مستويات .

 تكنولوجيا املعلومات، الكفاءة، األداء اإلداري، قائدات املدارس الكلمات املفتاحية:

   :املقدمة
بالتغيير والتطوير، و األداء الجيد في تلك اإلدارة هو مفتاح نجاحها وتميزها وفق تمثل اإلدارة الفاعلة أداة لبناء الحضارات ملساهمتها املباشرة 

أهدافه بكفاءة  حدود ما تمتلكه من موارد مالية ومادية وبشرية ومعلوماتية،  وفي اإلدارة الناجحة يبحث القائد الفعال عما ييسر له أداء مهمته وتحقيق

ملعلومات، وذلك التساع دائرة تأثيرها على جميع القطاعات وما توفره من تسهيالت وخدمات فائقة للقطاع وإتقان من خالل االستفادة من تكنولوجيا ا

 داء وكفاءته .اإلداري وهنا يحقق القائد التطلعات لتحسين األداء وزيادة كفاءة املنظومة وزيادة فعاليتها وتحسين ثقافة العاملين بها نحو أهمية األ 

 لإلدارة الفاعلة بشقيها املادي والبرمجي، ذكرت محمد ) وحيث أن التكنولوجيا 
ً
( أن تكنولوجيا 9، ص2008تمثل مصدرا حقيقيا وعصريا

ال والجهد، املعلومات تمتلك عناصر قوة باستطاعتها فرض تغيير في أنماط العمل واإلدارة في الدوائر الحكومية، لرفع كفاءة األداء وكسب الوقت وامل

 كنولوجية الحديثة امكانية الحوار املباشر ودعم اتخاذ القرار.كما توفر الطفرة الت

 على ما سبق، أصبحت تكنولوجيا املعلومات ليست فقط أداة مساعدة للقائدة في اإلدارة، وإنما قد تصل ألن تكون قيادة كاملة 
ً
وانعكاسا

أن تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة تستخدم  (45، ص2016ي البدو )للعمليات اإلدارية، بسبب تعدد استخدامات التكنولوجيا واتساع مجالها كما ورد ف

لية التي فيما يخص شؤون املوظفين لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها املوظفون بكافة مستوياتهم مثل خطابات التحويل والتعريفات والبيانات األو 

ييم املعلمين، و متابعة األحداث املدرسية واملجتمعية املهمة للموظفين من تطلبها بعض الجهات، كما تقدم برمجيات تطبيقية متخصصة ملتابعة تق

 خالل إرسال رسائل نصية باستخدام تقنية الهاتف النقال كالرواتب واألحداث الطارئة واإلجازات وغيرها. 

العمل اليومي املدرس ي وهي بدورها قد  لكن واقع اإلدارة املدرسية يشير إلى أن هناك صعوبات تكنولوجية تعترض قائدة املدرسة أثناء أداء

حل التعليم تعيقها عن تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية املنشودة ومن أبرز تلك الصعوبات التكنولوجية التي تواجه قائدة املدارس في  مرا

دام تكنولوجيا املعلومات كما أن التطبيقات الحاسوبية العام ندرة الدورات التدريبية و ضعف التأهيل التقني كذلك البنى التحتية غير مهيأة الستخ
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ديثها بشكل بحاجة ماسة إلى مزيد من التطوير والترقية لتواكب املتطلبات الحالية لإلدارة املدرسية وذلك لنقصها وقصورها من جهة وعدم ترقيتها وتح

 (.43، ص2014مستمر مع ما يستجد في  مجاالت اإلدارة املدرسية )البابطين، 

نفذت وزارة التعليم ومن هذا املنطلق أولت حكومة اململكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بكفاءة األداء اإلداري ملؤسساتها التعليمية فقد 

 عن املكتبة مبادرة كبيرة للتحول التكنولوجي بهدف رفع الكفاءة والفاعلية وتقديم خدمات سهلة وميسرة للقادة في كافة املستويات التعليمية،  
ً
ونقال

أن التجربة السعودية زاخرة باملشاريع التي تدعم التوجه العالمي للتمكين الرقمي في التعليم، ومنها مشروع إنجاز، والربط  ( 2015الرقمية السعودية )

 .ر املدارس وتوفير قاعدة بيانات إلحداثياتهاحصالشبكي اللذان يعدان في مراحلهما األولى، التواصل الرقمي عن ُبعد، والخارطة التعليمية التي تهدف إلى 

 في العملية وتوفير قاعدة بيانات لكل مدرسة، و 
ً
 لجعل التكنولوجيا مساعدا

ً
نظام نور لإلدارة التربوية الذي يقوم بربط املدرسة بالتكنولوجيا، تمهيدا

 .التعليمية والتربوية

 مع رؤية اململكة العربية السعودية )
َ
ي تتطلع لتحسين تنافسية القطاع التعليمي مع غيره من الدول املتقدمة" )رؤية ( "الت2030وتجاوبا

(،  فمن البديهي املسارعة باألخذ بما جادت به التكنولوجيا من خدمات و تطبيقات وبرمجيات وأجهزة في 2017، 2030اململكة العربية السعودية 

ض تطبيق التكنولوجيا أو استغاللها سواء كانت معوقات تنظيمية أو مادية أو معوقات الوصول لهذه النتائج، والسعي لتجاوز العقبات التي قد تعتر 

 بشرية أو حتى العقبات التي تتعلق بثقافة املجتمع نحو التكنولوجيا.
 :ماهية تكنولوجيا املعلومات

في مجال خدمة البشرية وأصبحت ويعد هذا العصر عصر التكنولوجيا التي تمخضت عنه أساليب وتقنيات وأجهزة متطورة فرضت نفسها   

 غير قابله لالستبدال بل عوضا عن ذلك أصبحت تتطور مع مرور الوقت وتحل محل الكثير من األساليب  القديمة.

، ولم يغفل التقدم وقد حظيت التكنولوجيا باهتمام املختصين مما دعى إلى املطالبة بتطوير النظم  املختلفة بما يتناسب مع تلك التقنيات

يحتم ايجاد سبل ووسائل وآالت مختصه للتعامل مع ’التقني واإلمكانات املتطورة لألجهزة واآلالت في جميع املجاالت وال سيما مجال املعلومات الذى 

 التدفق الضخم  للمعلومات، ومن هنا ظهر مصطلح تكنولوجيا املعلومات الذي يعتمد على املعلومات و اآللة على حد 
ً
سواء، والذي أدى إلى تكاملهما معا

 في اطار تكنولوجيا املعلومات التي أصبحت مخرجاتها قرارات و حقائق مفيدة يمكن استخدامها في أغلب مجاالت الحياة. 

ن يستخدمها وقد عرفت تكنولوجيا املعلومات بانها تلك األجهزة واملعدات واألدوات واألساليب  والوسائل التي استخدمها اإلنسان ويمكن أ

 في معالجة املعلومات من حيث تسجيلها وتنظيمها وترتيبها وتخزينها وحيازتها واسترجاعها وعرضها واستنساخها وبثها وتوصيلها ف
ً
ي الوقت مستقبال

 (.31، 2011املناسب لطالبيها وتشمل كل من تكنولوجيا املعلومات التخزين واالسترجاع وتكنولوجيا االتصاالت )الطاني، 

 بما سبق فقد نشأ مفهوم تكنولوجيا املعلومات نتيجة توظيف التكنولوجيا لخدمة العمليات املعلوماتية، على غرار التكنولوجيا و إ
ً
لحاقا

 م
ً
ن الصناعية، وتكنولوجيا التصميم وتكنولوجيا التعليم التي قد تحدث بعض اللبس بسبب تشابه العمليات واملجال حيث أن األخيرة تعد جزءا

يا املعلومات وتستخدم في العملية التعليمية، وقد تشترك بعض التكنولوجيا في خدمة الجانبين التعليمي واإلداري كالحواسيب والطابعات تكنولوج

 والبريد اإللكتروني.

 :أبعاد  تكنولوجيا املعلومات

 تعددت اآلراء حول أبعاد  تكنولوجيا املعلومات كل بحسب توجهه لكن تم االخذ باألبعاد األق
ً
رب إلى مجال اإلدارة املدرسية واألكثر شموال

 بل مركب من عدة أبعاد  تتمثل في املراحل التي تمر بها املعلومة من اد
ً
 بسيطا

ً
خال وإخراج ملجاالتها، كما  أن تكنولوجيا املعلومات ليست مفهوما

 الهدف البعض لتحقيق بعضها مع املترابطة العناصر من مجموعة تتكون من املعلومات تكنولوجيا( أن 20 ، 2017ومعالجة وتخزين ونقل، وذكر إمام )

البيانات  هي األبعاد وهذه أعمالها إنجاز على املختلفة اإلدارية املستويات والتي تساعد املعلومات أنظمة من مجموعة إيجاد في يتمثل والذي املنشود،

  .اتوالشبك واالتصاالت واإلفراد والبرمجية املادية ومكوناته والحاسب

 ( :149-148، 2008ويحدد خبراء املعلومات أبعاد تكنولوجيا املعلومات في أربعة مكونات  كما ذكرت في محمد )

 املكونات املادية التي تتضمن كافة أنواع األجهزة واملعدات الالزمة لتشغيل نظام املعلومات. .1

 البرمجيات التي بدونها لن يكون فائدة للمكونات املادية  .2

 املعلومات التي كانت في األصل بيانات ثم عولجت بطرق و أساليب فنية معقدة حتى أصبحت معلومات يمكن االستفادة منها في صنع القرارات  .3

 االتصاالت وتضم كافة وسائل االتصال السلكية والالسلكية الضرورية النتقال املعلومات من مكان تخزينها إلى املستفيدين منها. .4

 : (73,2010) الشناق،  :ا املعلومات في اإلدارة املدرسيةأهمية تكنولوجي

 توفير الوقت والجهد الكافي لإلداريين مما يمكنهم من انجاز اعمال أخرى. .1



 سارة الفرحيي، علية شرف                                   ...                                       دور تكنولوجيا املعلومات يف تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة 

 2019 -3، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 250 

 

لعملية تقوم برامج تكنولوجيا املعلومات بأعمال فنية وإدارية كثيرة بالتالي توفر األيادي العاملة الالزمة لهذه األعمال، كذلك تقلل تكلفة ا .2

 التعليمية واإلدارية.

 تعد افضل وسيلة توفر املعلومات في أسرع وقت ممكن. .3

 توفر تكنولوجيا املعلومات عامل املهارة واإلتقان في أداء األعمال. .4

 آليات استخدام تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة :

ا معلومات حول العمليات اإلدارية ومنها البيانات يتضمن نظام املعلومات باملدرسة اعتماد الحاسب اآللي على قاعدة بيانات يتوافر به

يدات التربوية وهي التمويلية مثل التكلفة والعائد وانشطة امليزانية ومعلومات حول املوارد املتاحة البشرية واملادية وكذلك معلومات حول املناهج والتجد

املهمات اإلدارية على مستوى اإلدارة املدرسية على النحو التالي )متولي  تعد عناصر مهمة في بنية نظام املعلومات على مستوى املدرسة ويمكن بيان

2012 ،747:) 

يستخدم الحاسب في توزيع الطالب بناء على تغذية الحاسوب بمعلومات وفيرة عن الطالب كاالسم والعنوان ورقم  تنسيق وتوزيع الطالب : .1

 دين ومعلومات عن الحالة الصحية للطالب واملستوى التحصيلي للطالب.الهاتف واسم ولي األمر وعنوانه بالعمل ودرجة تعليم الوال

 وضع الجداول املدرسية  .2

فعندما يلتحق الطالب باملدرسة فإنه ينبغي تسجيل بيانات عديدة مثل االسم وتاريخ امليالد والسن ، والعنوان  تسجيل الطالب ومتابعتهم : .3

 وبعض املعامالت املالية مثل املصروفات الدراسية واملكافآت التي تصرف نظير تفوقهم أو على شكل إعانات مالية للطالب. 

ظيم املكتبات ويسهل تصنيف الكتب ومتابعه أعمال البحث واالستعارة، فهذه العملية حيث أن الحاسب اآللي يسهل تن أعمال املكتبات: .4

 طويال إذا تم االعتماد  على األسلوب التقليدي .
ً
 تستغرق وقتا

  شؤون املوظفين: .5
ً
 .إذ ينبغي االحتفاظ بمعلومات عن األفراد والعاملين وقد تضاف أو تحذف أو تعدل هذه البيانات دوريا

مح واقع استخدام تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية في عدد من الخدمات اإلدارية االلكترونية التي استحدثت لخدمة كما تتضح مال 

بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية اإلدارة التعليمية كنظام نور وبوابة املستقبل التي تعد أحد خطوات التحول الرقمي في التعليم وتهدف إلى خلق 

مجموعة من التقارير املخصصة لإلدارة املدرسية تستطيع من خاللها متابعة حالة تقدم الطالب و ، في نفس الوقت توفر إيصال املعرفة إلى الطالبفي 

 .(2019االطالع على جميع أعمال املعلمين و تقييمها، وتعطي هذه التقارير مؤشرات أداء واضحة لكل مستخدم داخل النظام )بوابة املستقبل، 

استفسارهم باإلضافة إلى بوابة تواصل التي تعد وسيلة إلكترونية للتواصل في كل ما يخص التعليم، و االطالع على مقترحات املستفيدين ومالحظاتهم و 

سر متابعتها وحلها وشكاواهم، ومتابعتها مع معالي الوزير وجهات االختصاص بالوزارة واإلدارات املعنية وفق نظام إلكتروني يسهل عملية التواصل، ويي

لجهة املعنية في وإتمام الرد على املستفيد من قبل الوزارة وإدارة التعليم ، فإذا لم يكن من اختصاص اإلدارة أو يتجاوز صالحيتها يتم تصعيد التذكرة ل

 . ه(1432واصل،  (الوزارة لخدمة املستفيد وإبالغه بالرد املناسب

 :اإلدارة املدرسيةمعوقات تفعيل تكنولوجيا املعلومات في 

 يحتاج التخلي عن الطرق التقليدية في اإلدارة وكسر قواعد العمل التقليدية إلى إدراك أهمية التحول والتغيير التي تتطلب بدورها اجراء

يصعب اجتيازه دون أن تغيير استراتيجي في مكونات و أساليب وطرق أداء األعمال، كما أن مجال تكنولوجيا املعلومات بحكم طبيعته املتجددة مسار 

العمل اليومي تعترضه العديد من املعوقات والصعوبات و يشير واقع اإلدارة املدرسية إلى أن هناك صعوبات تكنولوجية تعترض قائدة املدرسة أثناء أداء 

( 43، 2014وبات التكنولوجية)البابطين، املدرس ي، التي بدورها قد تعيق عن تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية املنشودة ومن أبرز تلك الصع

ماسة إلى  ندرة الدورات التدريبية و ضعف التأهيل التقني، البنى التحتية غير مهيأة الستخدام تكنولوجيا املعلومات،  التطبيقات الحاسوبية بحاجة

ها من جهة وعدم ترقيتها وتحديثها بشكل مستمر مع ما مزيد من التطوير والترقية لتواكب املتطلبات الحالية لإلدارة املدرسية وذلك لنقصها وقصور 

أو الطاقم  يستجد في  مجاالت اإلدارة املدرسية، و تتلخص معوقات استخدام تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية في: ضعف امتالك مدير املدرسة

التغيير، نقص توفر األجهزة التكنولوجية بالشكل الكافي، ضعف  اإلداري للمهارات التكنولوجية، التمسك بالطرق التقليدية والجمود والخوف من

دريب الدعم الفني أو عدم توفره، االعتماد على أجهزة قديمة الصنع وعدم البحث عن الجديد، االعتماد على موظف ليقوم بالعمل التقني وتجاهل ت

 البقية، مشاكل انتهاك الخصوصية وعدم الحفاظ على سرية البيانات.

 :كفاءة األداء اإلداري مفهوم 

ملادية تلعب اإلدارة الدور األكبر في نجاح العمليات داخل املؤسسات التعليمية و على النقيض تماما قد تساهم في  تخلفها، فاستغالل املوارد ا

 على مدى وجود إدارة ذات كفاءة عالية وفاعلة،  وعمليات 
ً
إدارية تؤدى بشكل سليم وفق أهداف والبشرية واستثمارها االستثمار األمثل يعتمد أساسا

والفاعلة أضحت محددة و استراتيجيات و طرق حديثة،  فهناك العديد من املؤسسات  التي تملك املوارد املادية والبشرية ولكن الفتقارها لإلدارة الجيدة 
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التي يقوم األفراد بإنجازها وتدفع العاملين لتحقيق أهدافها  معطلة و مسببه لهدر في املوارد والطاقات البشرية واملادية ، فاإلدارة تقوم بتحديد املهام

ياسات الدولة ،ألن الدور األساس ي لإلدارة هو توجيه املؤسسة نحو تحقيق أهدافها بأقل تكلفة وأسرع وقت، فاإلدارة التعليمية هي املسئولة عن تنفيذ س

 على كفاءة وفاعلية الجهاز اإلداري .وخططها التطويرية نحو التعليم، ونجاح تلك السياسات واملشروعات 
ً
 على جميع األصعدة يتوقف أساسا

( بأنها النظام القادر على تخفيض تكاليف املوارد الالزمة إلنجاز األهداف املحددة واملرغوبة دون 145، 2002و تعرف كفاءة األداء اإلداري في إدريس )

ألشياء بطريقة صحيحة،  ومن ثمة  فهي تعتمد علي مفهوم املدخالت واملخرجات فالنظام التضحية بمخرجات النظام. بمعني أنها القدرة علي أداء ا

 الكفء هو الذي  يتمكن من تحقيق مخرجات تفوق املدخالت املستخدمة.

إلدارة ) صنع القرارات، ويشير مصطلح كفاءة األداء اإلداري إلى قيام العاملين باملنظمة بسلوك إداري ما في ضوء مبادئ اإلدارة، وذلك لتحقيق وظائف ا

 التخطيط، التنظيم، االشراف والتوجيه والقيادة، الرقابة( بصورة رشيدة أي بأقل جهد ووقت وتكاليف. 

 محددات األداء اإلداري :

 الجهد املبذول في العمل: یعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل ومدي دافعيته لألداء  .1

 والخبرات السابقة التي یتوقف الجهد املبذول عليها. القدرات والخصائص الفردية : وهي القدرات .2

نظمة إدراك الفرد لدورة الوظيفي: تتمثل في سلوك الفرد الشخص ي أثناء األداء لتصوراته وانطباعاته عن الكيفية التي يمارس فيها عمله في امل .3

 (.107، 2005)جالل،
 سبل تنمية كفاءة األداء اإلداري :

 ث مداخل لتنمية كفاءة األداء على النحو التالي:( ثال 61-95، ص1424حدد رضا )

 تحسين املوظف: .1

جانب ويتم ذلك عن طريق التركيز في نواحي القوة لدى املوظف، وتركيز جهود تنمية االداء في االستفادة من ما لديه من مواهب  وتنميتها وعلى 

سيؤديه بامتياز ويتم ذلك من خالل ربط العمل بأهدافه الشخصية و  آخر فهم العالقة السببية بين الرغبة واالداء، فما يرغب املوظف بعمله

 السماح لألفراد بأداء األعمال التي يرغبون بها أو يبحثون عنها لتوفير االنسجام بين املوظف واهتماماته والعمل املؤدى.

 تحسين الوظيفة: .2

 أن هناك مهام يتم القيام بها حتى بعد وتتمثل في تحديد املهام الضرورية للوظيفة من خالل معرفة مدى ضرورة كل 
ً
مهمة في العمل خصوصا

زوال منفعتها وتكرار القيام بمهمات خاصة بإدارات أخرى داخل املنظمة بسبب  عدم ثقة بعض األقسام ببعضها، فيجب تحديد الجهة 

 من الجهد  الصحية للقيام بتلك املهمة و إيعاز املهمة لها، باإلضافة إلى تحسين مستوى العمل املقدم
ً
من خالل استخدام اآلالت واألجهزة بدال

 البشري واستخدام أساليب عمل اكثر فاعلية.

 تحسين املوقف  .3

ويتم ذلك من خالل معرفة مدى مناسبة عدد املستويات التنظيمية والطريقة التي يتم بها تنظيم الجماعة ومدى مناسبه ووضوح خطوط 

الجهات األخرى ومع الجمهور املستفيد، باإلضافة إلى ايجاد أسلوب اإلشراف املناسب للوقوف على  االتصال واملسؤولية و كفاءة التفاعل مع

 مستوى أداء العاملين.

 منها من خالل تطوير اداء 
ً
ويتضح مما سبق أن العمليات اإلدارية يتم تحسينها من عدة جوانب جميعها جعلت تكنولوجيا املعلومات جزءا

ى األساليب الحديثة في أداء األعمال، أو تطوير الوظيفة في جانب إدخال التكنولوجيا لرفع كفاءة العمل، أو في جانب املوظف عن طريق تدريبه عل

 املوقف الذي قد يتخذ من تكنولوجيا املعلومات وسيلة فعالة في التخطيط والتنظيم والتنسيق واإلشراف.

 :ثر تكنولوجيا املعلومات على كفاءة األداء اإلداري أ
الرغم من الجدل الذي ثار بين الباحثين حول مدى جدوى تكنولوجيا املعلومات وأثرها على األداء، إال أنه يكاد يكون هناك شبه اتفاق في على 

تحسين الي، و نتائج الدراسات على أن زيادة االستثمارات املخصصة لتكنولوجيا املعلومات قد ساهمت في زيادة إنتاجية املنظمة، ورفع كفاءة أدائها امل

ل تكامل أداء العاملين، ومن ثم  يمكن القول بأن تكنولوجيا الخدمات قد ساهمت في تحسين مستويات األداء في املنظمات اإلدارية املعاصرة من خال

 تطب
ً
يق األساليب  الحديثة في املعرفة وتوفير املعلومات التي تساعد على تحسين عملية صنع القرار واتخاذ القرارات املناسبة في الوقت املناسب، واخيرا

 (.25، 2009اإلدارة وتنظيم العمل)بركات،

 تغیير املتقدمة، والعمل على التكنولوجيا تطبيق أدوات طريق عن اإلداري  أدائها من ( إلى أن اإلدارة تحسن2005كما توصلت دراسة جالل )

استخدام و  نجاح في تسهم التي مراعاه العناصر أوصت بضرورة كما .والتقليديالقدیم  النمط من اإلجرائية، و و العمليات اإلدارية األعمال في سلوكها

 قطاع. كل طبيعة مع تتالءم والتي اإلداري  األداء تحسين في الحديثة التكنولوجيا تطبيق
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مناسبه للعملية التعليمية توفير بيئة  ( أن أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في اإلدارة املدرسية يظهر في:73، 2010كما ذكر الشناق )

ية و في باستخدام التكنولوجيا، متابعة الطالب عن بعد والتأكد من استفادته من املادة العلمية، الحرص على املتابعة واملساءلة في الغرفة الصف

 األعمال اإلدارية، إدارة القرارات و الواجبات.

تناولت هذا املحور ترى الباحثة أن كفاءة األداء اإلداري ترتبط بوجود فكر ومن خالل مراجعة األدبيات وما خلصت اليه الدراسات التي 

ن العملية يسعى لالرتقاء بالعملية التعليمية وتجويد املخرجات واملتابعة والسعي الدائم لتطوير وتحسين طرق العمل في ظل تغير سلوك املستفيدين م

 اجاتهم بجودة وكفاءة.التعليمية وتطلعهم إلى مستوى خدمات تعليمية تلبي احتي

 في كفاءة
ً
 ملحوظا

ً
األداء  هذا التطوير يتطلب االطالع على أهم مستحدثات العصر بما فيها تكنولوجيا املعلومات التي من املمكن أن تؤثر تأثيرا

اإلنتاجية، مهارات العاملين اإلداري على عدة مستويات :كفاءة أداء العاملين، جودة الخدمات املقدمة، توفير النفقات واملجهود، رفع مستوى 

 التكنولوجية.

 ونتيجة لذلك ينبغي على اإلدارة املدرسية السعي لتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت،  في ظل املطالبة بجودة الخدمات من قبل

 املستفيدين، وسعي اململكة الدؤوب نحو تطوير العمل التعليمي وتحسين أداءه وتجويد مخرجاته.

سة ك العديد من الدراسات املتعلقة بدور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري التي تتباين في أهدافها ونتائجها عن الدراوهنا

 الحالية ومنها

حسين األداء ( والتي هدفت إلى التعرف على درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس محافظة املجاردة وأثرها في ت2018،الشهري )دراسة  

م اتباع املنهج املدرس ي من وجهة نظر املعلمين واملعلمات، وتأثير املتغيرات؛ سنوات الخبرة، املرحلة التعليمية، الجنس؛ على وجهات نظر العينة. وقد ت

مراحل التعليم، وتوصلت )من معلمين ومعلمات املدارس ملختلف  291الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة تم تطبيقها على عينة من  

صائية تبعا الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين جوانب تطبيق اإلدارة االلكترونية وتحسين اداء املدرسة. باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة  إح

 نية ، لصالح فئة )املرحلة املتوسطة(.ملتغير املرحلة التعليمية؛ بين استجابات فئات العينة على جميع أبعاد محور درجة تطبيق اإلدارة اإللكترو

ة  اإلدارة لبرامج الخبر بمحافظة العام التعليم مديري مدارس استخدام واقع على ( إلى التعرف2015 ،الراض ي)وهدفت دراسة  اإللكترونيا

ة قات وتحديد نظره، وجهة من املدرسيا ة اإلدارة ببرامج يتعلق فيما املدارس مديري  تطوير أداء دون  تحول  التي املعوا ة، والتوصل إلى  اإللكترونيا املدرسيا

الوصفي  املنهج الباحث واستخدم .املدارس مديري  لدى اإلداري  العمل تطوير في تساعد أن من شأنها والتي املمكنة التطوير وسبل املقترحات بعض

، وأظهرت النتائج ان املدراء  53 عددهم والبالغ الخبر بمحافظة العام الحكومية التعليم مدارس مديري  على الدراسة أداة تطبيق وتم املسحي،
ً
مديرا

لكتروني يستخدمون اإلدارة االلكترونية لطباعة الكشوف واإلشعارات وتوزيع الطالب على الفصول، وحفظ واسترجاع نتائج الطالب، ومتابعة البريد اإل

على أهم املعوقات وهي صعوبة التعامل مع برامج اإلدارة االلكترونية  لدراسةا والتعاميم والرد عليها، وإعداد سجالت الطالب وبياناتهم، كما  وقفت

 وضعف القناعة لدى بعض املعنيين باستخدام برامج اإلدارة االلكترونية والتطور السريع والتحديثات املستمرة  البرامج.

 من تحد التي املعوقات على وكذلك التعرف اإلداري  العمل تطوير في املعلومات تقنية واقع على ( لتتعرف2013،العليوي )وجاءت دراسة  

، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي وأشارت نتائج ماألقسا ورؤساء اإلدارات اإلداري عند مديري  العمل تطوير في املعلومات تقنية دور  تفعيل

 إدارة أن خالل من وذلك الرياض، بمنقطة والتعليم التربية إدارةفي  اإلداري  العمل تطوير في متوسطة بدرجة تسهم املعلومات تقنية الدراسة إلى أن

  املعلومات تقنية
ً
 التدريبية الدورات ندرة من أهم املعوقات كما أوضحت أن  ومستقرة، فاعلة اتصال بشبكة أقسامها بربط كافة تقوم أحيانا

 إدارة تقنية في القرار صياغة في األقسام مديري  مشاركة قلة اإللكترونية و األنظمة على للعمل داخل األقسام اإلدارية للكوادر واملقدمة املتخصصة

 اإللكترونية. األنظمة ملشغلي واملعنوي  املادي التحفيز املعلومات باإلضافة إلى ضعف

لتقديم أنواع من التطبيقات وفعاليتها لألنشطة اإلدارية في املدارس املاليزية، باإلضافة   )Simin Ghavifekr, 2013(كما هدفت ودراسة  

نتائج الدراسة  لتسليط الضوء على زيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املهام اإلدارية اليومية لجعل عملها أكثر كفاءة وفعالية وأشارت

ة من عصر املعلومات الحالي يجب أن تكون إدارة املدرسة مزودة باملعرفة واملهارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات، كما إلى أنه من أجل االستفادة الكامل

 مالهم. يجب استخدام التخطيط االستراتيجي الفعال الستخدام تكنولوجيا املعلومات في التنظيم واإلدارة التي قد تسهل الفرص للمدراء للقيام بأع

دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في إدارة املدرسة ومدى تطبيقها من قبل مديري املدارس  في اإلدارة.  (Angie, 2013)ة وأوضحت دراس

ت في إدارة واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي، وأداة الدراسة هي االستبانة ، وأظهرت النتائج أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاال 

مل مع رسة ضرورة ومشروع جدير باالهتمام وخاصة في عصر العوملة، ولكن مدى تطبيقها في املدارس  بطيء جدا ومديري املدارس غير أكفاء في التعااملد

 مرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إدارة املدارس بكفاءة.
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ناك فرق كبير بين تصورات املعلمين واإلداريين على أهمية فكشفت عما إذا كان ه ((Makewa, Meremo, Role, 2013أما دراسة  

واستخدم املنهج الوصفي املقارن  في إدارة املدرسة  وتقييم مدى استخدام التكنولوجيا من قبل اإلداريين، (ICT) املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

وأظهرت النتائج وجود فرق كبير بين تصورات املعلمين واإلداريين على  للحصول على معلومات عن الوضع الحالي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

 .ف على التعليماتأهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املجاالت التالية من إدارة املدراس : اإلدارة الطالبية، واإلدارة العامة واإلشرا

نامج تطوير منهي على مقدرة املدراء على ادارة التكنولوجيا في املدارس درست هذه إلى معرفة اثر بر  ((Bobbera, 2013بينما هدفت دراسة  

مديرا من والية فرجينيا في الواليات املتحدة االمريكية، يعملون في منطقة استثمرت موارد مالية كبيرة في اقتناء وتعليم  14الدراسة البحثية العملية 

ين عشوائيا إما ملجموعة تجريبية أو مجموعة مراقبة. شاركت املجموعة التجريبية في سلسلة من جلسات تقنيات التعليم املختلفة. تم تعيين املدير 

الذي يركز على طرق التطوير املنهي التي تركز على أساليب التربية التكنولوجية وممارسات القيادة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن برنامج التطوير املنهي 

 يا واملمارسات القيادية يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على القيادة التكنولوجية للمدراء مع مدرستهم. تدريس تكامل التكنولوج

عن كيفية استخدام قادة املدارس بيانات أداء الطالب وتحليلها بواسطة أدوات تحليل البيانات القائمة  (Akoma, 2012)دراسة  بحثتو 

القرار للتحسين املستمر بمدارس احدى املقاطعات في الواليات املتحدة، و شملت هذه الدراسة القادة على على تكنولوجيا املعلومات  للمشاركة في صنع 

ت مع مستوى املقاطعة وقادة املدراس والفصول الدراسية، كما استخدمت منهج دراسة الحالة، وقد تم جمع البيانات النوعية من خالل إجراء مقابال 

 4من املتخصصين التعليمية،  2من منسقي املناهج الدراسية،  2من مديري املدارس،  2في مجال التكنولوجيا،  من القادة )مشرف واحد، رائدة12

املساعدة معلمين رئيسيون(، وأظهرت النتائج أن القادة استخدموا أشكال مختلفة من البيانات لصنع أنواع مختلفة من القرارات، كما قدمت املقاطعة 

 الل األدوات والتدريب.، كما اثرت على تطوير قدرات الطاقم الثقافية واإلنسانية وادت لتغيير افضل في املمارسات اإلدارية.لتفعيل التكنولوجيا من خ

( التي هدفت الدراسة للتعرف على واقع االستخدام الفعلي لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات في مجال اإلدارة املدرسية 2012 ،الهدلق) ودراسة 

املاجستير املتخصصين في اإلدارة التربوية واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واستخدمت االستبانة كأداة تم تطبيقها على عينة مكونه  بالنسبة لطالب

ات  في من جميع طالب املاجستير بتخصص اإلدارة التربوية وقد اظهرت الدراسة ان هناك ممارسة من قبل عينة الدراسة لتطبيقات تكنولوجيا املعلوم

فعال  جال اإلدارة املدرسية بدرجة عالية، ويظهر ذلك من خالل استخدامهم للعديد من البرمجيات التطبيقية/ االنتاجية، باإلضافة إلى وجود أثرم

رت الدراسة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية تمثلت في: سرعة الحصول على املعلومات بدقة عالية، وسهولة تخزين املعلومات، وصحة وتكامل املعلومات، وأق

 بوجود معوقات تمثلت : ضعف املخصصات االلية وضعف الكوادر البشرية والقصور في الدورات التدريبية. 

لنوعي في تشير خالصة نتائج الدراسات السابقة إلى ان تكنولوجيا املعلومات بأبعادها املختلفة تخدم العمل اإلداري املدرس ي وتؤدي إلى التحسين ا

املختلفة، كما أكدت معظم الدراسات على بعض املعوقات الفنية أو املادية أو حتى الثقافية التي قد تحد من امكانية استغالل  املمارسات اإلدارية

 تكنولوجيا املعلومات لتحسين العمليات اإلدارية لدى القادة، وفيما يلي ابرز النقاط املتعلقة بهذا املحور:

 أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:   

  تشابهت الدراسة مع جميع الدراسات في بحثها ألهمية ودور تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها في املجال اإلداري. .1

 حول تقديمها ألنواع من التطبيقات اإلدارية، كذلك اليات االستفادة منها لتنمية الكفاءة. (  (simin, 2013تشابهت الدراسة مع دراسة  .2

  (، في بحثها للمعوقات التي قد تحد من تفعيل استخدام تكنولوجيا املعلومات.2013 ،العليوي )تشابهت الدراسة مع دراسة،  .3

من خالل سعيها ملعرفة اثر البرامج التدريبة على قدرة القائدة على دعم استخدام تكنولوجيا املعلومات  (Bobbera, 2013)تشابهت مع دراسة  .4

 داخل املنظومة اإلدارية في املدرسة.

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:   

 وطريقة توظيفها لتنمية كفاءة األداء اإلداري. تختلف الدراسة عن الدراسات السابقة من خالل تناولها تكنولوجيا املعلومات .1

تختلف الدراسة عن اغلب الدراسات من حيث متغير تكنولوجيا املعلومات حيث اتجهت اغلب الدراسات لدراسة الجانب املادي فقط وتتناول  .2

.
ً
 الدراسة الحالية الجانب املادي والبرمجي معا

 تناولت أحد جوانب تكنولوجيا املعلومات وهي اإلدارة االلكترونية والحاسب اآللي. لتيا (2015،الراض ي)اختلفت الدراسة مع دراسة كل من  .3

حول عينة البحث حيث تناولت املدراء  Makewa, Meremo, 2013)  ,(Role( ودراسة 2012 ،الشريف)تختلف الدراسة عن دراسة  .4

صة واملعلمين والتي اثرت على نوعية التكنولوجيا املستخدمة حيث تختلف تكنولوجيا املعلومات اإلدارية للمدراء عن تكنولوجيا التعليم الخا

 باملعلمين. 
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 اوجه االستفادة من الدراسات السابقة : 

سابقة بمعرفة أبعاد  تكنولوجيا املعلومات املختصة باإلدارة املدرسية وتحديد منهج الدراسة وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات ال

 وأداتها و أساليبها، واالستفادة من االطر النظرية وأدبيات الدراسات، املراجع التي استندت عليها تلك الدراسات.

املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري ومتطلبات تطبيقها من وعلى ذلك فقد جاءت الدراسة الحالية لتحديد دور ومعوقات تكنولوجيا 

 أجل تحقيق االستفادة املثلى منها، للوصول باإلدارة املدرسية للكفاءة املطلوبة.

 مشكلة الدراسة:
مما يعني حاجتها تعنى مشكلة الدراسة في حقيقة مفادها أن هناك معوقات تواجه استخدام تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية 

ومن أهمها  للتطوير لتتمكن من أداء مهامها بكفاءة و جاءت العديد من الدراسات واألبحاث لتؤكد تلك املعوقات كافتقار تلك املدارس للبنية التحتية

وقوية سواء مادية وبشرية،  لةتحتيه متكام بنى توافر يستلزم املعلومات تكنولوجيا الدخول إلى ميدان ( التي توصلت إلى أن2016 ،دراسة )أمجاور 

( 2012 ،باإلضافة لألدلة اإلرشادية التي تضع األساس لالستفادة القصوى من تلك التكنولوجيا واملعلومات على حد سواء. كما اشارت دراسة )الهدلق

 .قية لتواكب املتطلبات الحالية لإلدارة املدرسيةإلى أن البرمجيات الحاسوبية املستخدمة في اإلدارة املدرسية بحاجة ماسة إلى املزيد من التطوير والتر 

وعلى جانب آخر تعاني بعض اإلدارات املدرسية من تعطيل استخدام التكنولوجيا، فوجود أجهزة تكنولوجية داخل اإلدارة ال تعني تغير 

 لذلك ذكرت دراسة  أنه توجد فجوة بين الحاجة الستخدام التكنولوجي
ً
ا في اإلدارة املدرسية ودرجة استخدامها، وأن أكبر املمارسات اإلدارية وتأكيدا

 (2008 ،)حمديالصعوبات واملشكالت املعيقة لتفعيلها هو عدم وجود دورات تدريبية للمديرين والنقص في البرامج والتجهيزات. كما جاءت دراسة 

 من الصعوبات
ً
، أهم تلك الصعوبات هي )واملالية والبرمجية والبشرية والتقنية اإلدارية ( لتوضح أن تطبيق التكنولوجيا في الثانوية للبنين يواجه عددا

 الوثائق على الدورات التدريبية، ضعف التأهيل التقني للمديرين والوكالء، االعتماد ندرة التقنيات، وصيانة تشغيل مختص في املدارس إلى فني حاجة

أة. غير للمدارس تحتية التكنولوجيةال باإلضافة إلى أن البنى اإللكترونية، من أكثر الورقية  مهيا

وذكرت الدراسات أن قله إملام قائدات املدارس بما يمكن أن تحققه التكنولوجيا من فوائد وخدمات يعد أحد املشاكل التي تحول دون تنمية 

 التكنولوجية الكفايات للمديرين والوكالء وعدم توفرالتي اشارت إلى ضعف التأهيل التقني  (2008 ،)حمديكفاءة األداء لدى القائدات، كما في دراسة 

( التي اشارت إلى وجود معوقات بشرية، أهمها: صعوبة التعامل مع البرمجيات اإللكترونية 2015،ال محيا ، ودراسة )و املهارية املعرفية املجاالت

 ضافة إلى صعوبة إيجاد الوقت الكافي للتعامل مع اإلدارة اإللكترونية.املعتمدة على اللغة اإلنجليزية، و ضعف التأهيل التقني للمديرين والوكالء، باإل 

ية التي يمكن وعلى ضوء ما سبق جاءت هذه الدراسة لتوضح دور تكنولوجيا املعلومات التي يمكن ادخالها للمنظومة اإلدارية لتنمية كفاءة األداء والكيف

لقي الضوء على أبرز املعوقات التي قد تحد من استثمار وتفعيل التكنولوجيا والبحث في كيفية استثمارها واالستفادة منها إلى أقص ى حد ممكن،  كما ست

 اءة.تعامل قائدات املدارس مع تلك التكنولوجيا للوصول لتحسين األداء اإلداري فيها بما یحقق األهداف املرسومة وجعل مهام القائدة أكثر كف

 :التالي السؤال يالحالية ف الدراسة مشكلة تحديد يمكن وعليه

 ما دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم من وجهة نظرهن؟

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

  القصيم من وجهة نظرهن؟ما واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس في منطقة 

 ما املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس في منطقة القصيم من وجهة نظرهن؟ 

  في تنمية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات املدارس في منطقة القصيم حول واقع دور تكنولوجيا املعلومات

 كفاءة أدائهن اإلدارية تعزى ملتغير )الخبرة، املؤهل، الدورات التدريبية(؟

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم  حول املعوقات التي تحد من دور

 ر )الخبرة، املؤهل، الدورات التدريبية(؟تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة أدائهن اإلدارية تعزى ملتغي

 ما متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم؟ 

 أهداف  الدراسة:

 تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس التعرف إلى  واقع دور تكنولوجيا املعلومات في. 

  .الوقوف على املعوقات التي تحد من تفعيل استخدام تكنولوجيا املعلومات لدى قائدات املدارس 

  واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة أدائهن اإلداريةالكشف عن درجة اختالف وجهات نظر قائدات املدارس حول . 
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  تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة أدائهن  قات التيالتعرف على درجة اختالف وجهات نظر قائدات املدارس حول املعو

 .اإلدارية

 لتنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس. تحديد متطلبات تفعيل تكنولوجيا املعلومات 

 أهمية الدراسة: 
 األهمية النظرية:

 راسة د( و 2011 ،تلبي هذه الدراسة توصيات الدراسات السابقة، دراسة )القرني(Akoma, 2012)  دراسة وMakewa, Meremo, 2013)  ,

(Role.التي اوصت بأهمية تكنولوجيا املعلومات في املجال اإلداري ، 

 .توفير مادة علمية قد تفيد القائمين على تطوير العمل اإلداري 

  األهمية التطبيقية:

  بها في توضيح حيثيات استثمار املوارد التكنولوجية للتحسين والتنمية.يتوقع أن تخدم هذه الدراسة قائدات املدارس واإلداريين العاملين 

  ائز تنبع أهمية الدراسة من أثر تكنولوجيا املعلومات في تحسين العمل اإلداري والتأثير في كفائتة حيث أن تكنولوجيا املعلومات أحد أهم رك

 التطوير ومواكبة العصر. 

  تنمية املهنية املستدامة. تلبي نتائج الدراسة حاجة القائدات لل 

 يها.من املتوقع ان تسهم هذه الدراسة بتزويد املسؤولين بوزارة التعليم واإلدارات التعليمية ببيانات واضحة عن املستوى التكنولوجي ملنسوب 

 حدود الدراسة:   

  طبيعة الدراسة بدور مكونات تكنولوجيا املعلومات ) الحدود املوضوعية: تناولت الدراسة تكنولوجيا املعلومات وكفاءة األداء اإلداري  وتتحدد

 البرمجية ( التي يمكن توظيفها لتنمية األداء اإلداري.  -املادية 

 الوكيلة( في املدارس املتوسطة في منطقة القصيم. -الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية على القائدات اإلداريات ) القائدة 

  الدراسة في منطقة القصيم في كل من بريدة، االسياح، رياض الخبراء، البدائع.الحدود املكانية: تم تطبيق 

  ه 1440-1439الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي. 

 مصطخلحات الدراسة:

  تكنولوجيا املعلومات(Information Technology( يعرفها :)  انها52، 2013 ،القحطاني والخزي ) البيانات تحوي  التي واملصادر األدوات "حزمة 

 يتصل وما وبصرية، وسائل سمعية من تحويه وما بأنواعها االتصال ووسائل بأنواعها البرمجيات االدوات تلك بها، ومن إدارتها والتواصل خالل من

 الالزمة". التحتية البنية في تتمثل مصادر من كله بذلك

 وتعرف الباحثة 
ً
بأنه الطرق واألساليب  والتقنيات املعتمدة في الحصول على املعلومة ومعالجتها وتخزينها  مصطخلح تكنولوجيا املعلومات إجرائيا

أو  إدارة البصمة للموظفينواسترجاعها سواء كانت ماديه كالحاسبات اآللية وأجهزة التخاطب عن بعد والفاكس أو برمجيه متخصصة كبرمجيات 

شبكات اإلنترنت والشبكات املحلية داخل املدرسة وغيرها التي تقوم عاملين أو برمجيات قواعد بيانات للموظفين والطالب، باإلضافة إلى تقييم أداء ال

 بمساعدة القائدات في اتخاذ القرارات والتخفيف من العبء اإلداري وتحسين األداء لدى قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم.

 كفاءة األداء ( اإلداريadministrative performance Efficiency:)  هو القدرة على تحقيق األهداف املرسومة باستخدام املوارد املادية

انسب  والبشرية، وبمعنى آخر عناصر االنتاج املتاحة االستخدام االمثل، وتنطوي على القدرة على تحديد أهداف واضحة للعمل والقدرة على اختيار

 (.56، 1980قها واستخدام و توجيه عناصر االنتاج افضل استخدام )السيد،الوسائل لتحقي

 
ً
بأنه القيام باملهام واملسؤوليات اإلدارية بالنسبة لقائدات املدارس  واملتوسطة في منطقة القصيم باستخدام تكنولوجيا  وتعرفه الباحثة إجرائيا

 املعلومات بأقل وقت وجهد وأكثر دقة وبالجودة والشمولية املطلوبة.

  قائدة املدرسة(School Leader):  التربوية والرئيسة املباشرة واملسؤولة عن جميع العاملين ( ان قائدة املدرسة هي القائدة 2015 ،الراض ي) عرفها

 في أحدى مدارس التعليم العام.
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ً
بأنها مديرة املدرسة التي تقود كل خطوات الدمج والتوظيف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتدعمها من خالل كونها  وتعرفها الباحثة اجرائيا

 يقتدى به وداعمه للتنمية في مدرستها.
ً
 نموذجا

 ( املدارس املتوسطةMiddle  School:)  ية، "يلتحق بها املتعلم في سن هي مرحلة تعليمية مستقلة تلي املرحلة االبتدائية، وتسبق املرحلة الثانو

الثانية عشرة من عمره، وهي بذلك تتفق مع الخصائص النفسية والجسمية للطالب في بداية مرحلة املراهقة)وثيقة سياسة التعليم في 

 (.1416اململكة،

 
ً
 بأنها مرحلة تعليمية في التعليم العام يلتحق بها الطالب بعد الحصول على شهادة املرحلة االبتدائية. وتعرفها الباحثة اجرائيا

 :االطار امليداني للدراسة
 مجتمع الدراسة:

 القصــيماحصــاءات تعلــيم قائــدة ووكيلــة ) 366تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع قائــدات و وكــيالت املــدارس املتوســطة فــي منطقــة القصــيم وعــددهم 

ه، تـم اختيــار عينـة الدراسـة بالطريقـة العشـوائية وبلـغ عــددها ) 1439/1440( خـالل فتـرة إجـراء الدراسـة خـالل الفصــل الدراسـ ي األول مـن العـام الجـامعي 2019،

 Krejcie ,R (، وقـد تـم تحديـد نسـبة العينـة وفـق الجـدول املعتمـد لتحديـد العينـة بريدة، االسياح، رياض الخبراء، البـدائع( قائدة من قائدات املدارس في ) 183

& Morgan, D1970).) 

 خصائ  عينة الدراسة:

الــدورات  –سـنوات الخبـرة فـي العمـل الحـالي  –تـم تحديـد عـدد مـن املتغيـرات الرئيسـية لوصـف مفـردات عينـة الدراسـة، وتشـمل: )املؤهـل العلمـي 

يــا املعلومــات(، والتــي لهــا مؤشــرات دالليــة علــى نتــائج الدراســة، باإلضــافة إلــى أنهــا تعكــس الخلفيــة العلميــة ملفــردات عينــة الدراســة، التدريبيــة فــي تكنولوج

 وتساعد على إرساء الدعائم التي ُتبنى عليها التحليالت املختلفة املتعلقة بالدراسة، وتفصيل ذلك فيما يلي:

 ة الدراسة(: املتغيرات الرئيسية لوصف عين1جدول)
 النسبة التكرار 

 8.2 15 دكتوراه( –ماجستير  –دراسات عليا )دبلوم تربوي  املؤهل العلمي

 74.9 137 بكالوريوس

 16.9 31 دبلوم

 %100 183 املجموع

 14.2 26 سنوات 3اقل من  سنوات الخبرة في العمل الحالي

 18.6 34 سنوات 6سنوات إلى اقل من  3من 

 67.2 123 وأكثرسنوات  6

 %100 183 املجموع

 41.5 76 لم احضر دورات تدريبية الدورات التدريبية في تكنولوجيا املعلومات

 28.4 52 حضرت دورة تدريبية واحدة

 30.1 55 حضرت أكثر من دورة تدريبية

 %100 183 املجموع

 أداة الدراسة:

 ملناسبتها ألهداف الدراسة. 
ً
 لجمع البيانات؛ وذلك نظرا

ً
 عمدت الدراسة إلى استخدام االستبانة أداة

 بناء أداة الدراسة: .1

ها بعد االطالع على األدبيات التربوية، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وفي ضوء معطيات وتساؤالت الدراسة وأهداف

 ها:)االستبانة(، وتكونت في صورتها النهائية من ثالثة أجزاء. وفيما يلي عرض لكيفية بنائها، واإلجراءات املتبعة للتحقق من صدقها، وثباتتم بناء األداة 

تقديم  يحتوي على مقدمة تعريفية بأهداف الدراسة، ونوع البيانات واملعلومات التي تود الباحثة جمعها من مفردات عينة الدراسة، مع القسم األول:

 الضمان بسرية املعلومات املقدمة، والتعهد باستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.

الدورات  –الخبرة في مجال القيادة  –يحتوي على البيانات األولية الخاصة بمفردات عينة الدراسة، واملتمثلة في: )املؤهل العلمي  القسم الثاني:

 (.التدريبية املختصة بتكنولوجيا املعلومات 

 ( يوضح عدد عبارات االستبانة، وكيفية توزيعها على املحاور.3-2( عبارة، موزعة على ثالثة محاور أساسية، والجدول )41ويتكون من ) القسم الثالث:
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 محاور االستبانة وعباراتها :(2جدول)
 املجموع عدد العبارات البعد املحور 

األداء اإلداري لقائدات دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة  -1

 املدارس

 عبارة 15 4 املهام اإلدارية لقائدة املدرسة

 5 التعامل مع البيانات اإلدارية

 3 االجراءات اإلدارية

 3 العالقات اإلنسانية واالجتماعية

املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة  -2

 األداء اإلداري 

 عبارة 16 5 الشخصيةاملعوقات 

 7 املعوقات الفنية

 4 املعوقات املالية

 عبارات 10 3 املتطلبات الشخصية متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري  -3

 4 املتطلبات الفنية

 3 املتطلبات املالية

 عبارة 41 ثالثة محاور 

 –أوفق  –للحصول على استجابات مفردات عينة الدراسة، وفق درجات املوافقة التالية: )أوفق بشدة  تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي

 للتالي: أوفق بشدة ) –ال أوفق –محايد 
ً
، بإعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجة، وفقا

ً
( 5ال أوفق بشدة(. ومن ثم التعبير عن هذا املقياس كميا

 ( درجة واحدة.1( درجتان، ال أوفق بشدة )2( درجات، ال أوفق )3د )( درجات، محاي4درجات، أوفق )

(، ثم تم تقسيمه على أكبر قيمة 4=  1 –5ولتحديد طول فئات مقياس ليكرت الخماس ي، تم حساب املدى بطرح الحد األعلى من الحد األدنى )

(؛ لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة، وهكذا أصبح طول الفئات 1املقياس ) (، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في0.80=  5÷  4في املقياس )

 كما هو موضح في الجدول التالي: 
 تقسيم فئات مقياس ليكرت الخماس ي )حدود متوسطات االستجابات( :(3جدول)

 حدود الفئة الفئة م

 إلى من

 5.00 4.21 أوفق بشدة 1

 4.20 3.41 أوفق  2

 3.40 2.61 محايد 3

 2.60 1.81 ال أوفق  4

 1.80 1.00 ال أوفق بشدة 5

 .
ً
 وتم استخدام طول املدى في الحصول على حكم موضوعي على متوسطات استجابات مفردات عينة الدراسة، بعد معالجتها إحصائيا

 صدق أداة الدراسة: .2

 تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

  مين(:الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق ِّ
ّ
 املحك

للتعـــرف علـــى مـــدى الصـــدق الظـــاهري لالســـتبانة، تـــم عرضـــها بصـــورتها األوليـــة  علـــى عـــدد مـــن املحكمـــين املختصـــين للتعـــرف علـــى مـــدى مالءمتهـــا  

، وإبداء ما يرونه من تعديل، أو حذف، أو إضافة للع
ً
بـارات، ومـن ثـم تـم ألهداف الدراسة، ووضوح العبارات، وانتمائها للمحور، وأهميتها، وسالمتها لغويا

 إجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عليها غالبية املحكمين، وإخراج االستبانة بصورتها النهائية.

 :صدق االتساق الداخلي لألداة 

؛ للتعـرف علــى (Pearson's Correlation Coefficient)للتحقـق مـن صـدق االتسـاق الــداخلي لالسـتبانة، تـم حسـاب معامـل ارتبــاط بيرسـون 

كـل محـور مــن جـة ارتبـاط كـل عبـارة مـن عبـارات االسـتبانة بالدرجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي إليـه العبـارة، وتوضـح الجـداول التاليـة معـامالت االرتبـاط لدر 

 املحاور بما فيها من عبارات.
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 معامالت االرتباط للمحاور  :(4جدول)

   ثبات أداة الدراسة:  .3
ويوضح  (،Cronbach's Alpha (α)كرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ( ) تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفا

 كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة. ( قيم معامالت الثبات ألفا5الجدول )

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة :(5جدول )
 ثبات املحور  عدد العبارات محاور االستبانة

دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات  -1

 املدارس

 0.8844 4 اإلدارية لقائدة املدرسةاملهام 

 0.8513 5 التعامل مع البيانات اإلدارية

 0.7106 3 االجراءات اإلدارية

 0.7801 3 العالقات اإلنسانية واالجتماعية

املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء  -2

 اإلداري 

 0.7988 5 املعوقات الشخصية

 0.8070 7 املعوقات الفنية

 0.8732 4 املعوقات املالية

 0.9388 3 املتطلبات الشخصية متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري  -3

 0.9544 4 املتطلبات الفنية

 0.9159 3 املتطلبات املالية

 0.7527 41 الثبات العام

(، وهذا يدل على أن االستبانة بصورتها النهائية تتمتع بدرجة ثبات 0.7527الثبات العام عاٍل حيث بلغ )( أن معامل 7يتضح من الجدول )

 مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيق امليداني للدراسة.

 األداء اإلداري لقائدات املدارس( )دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة :املحور األول 

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة البعد

 **0.909 3 **0.877 1 املهام اإلدارية لقائدة املدرسة

2 0.833** 4 0.884** 

 **0.875 8 **0.796 5 التعامل مع البيانات اإلدارية

6 0.669** 9 0.855** 

7 0.824** - - 

 **0.849 12 **0.743 10 االجراءات اإلدارية

11 0.804** - - 

 **0.801 15 **0.811 13 العالقات اإلنسانية واالجتماعية

14 0.903** - - 

 )املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري( :املحور الثاني

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة البعد

 **0.720 4 **0.637 1 املعوقات الشخصية

2 0.795** 5 0.610** 

3 0.611** - - 

 **0.820 10 **0.626 6 املعوقات الفنية

7 0.650** 11 0.672** 

8 0.844** 12 0.574** 

9 0.731** - - 

 **0.872 15 **0.887 13 املعوقات املالية

14 0.850** 16 0.806** 

 )متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري( :املحور الثالث

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة البعد

 **0.940 3 **0.933 1 املتطلبات الشخصية

2 0.959** - - 

 **0.991 6 **0.947 4 املتطلبات الفنية

5 0.977** 7 0.833** 

 **0.826 10 **0.981 8 املتطلبات املالية

9 0.971** - - 
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 تحليل نتائج اسئلة الدراسة وتفسيرها:
اقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية  : إجابة السؤال األول: ما و

ً
كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم من أوال

 وجهة نظرهن ؟

لتحديد واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم ، تم حساب املتوسط 

 إلى تحديد دور تكنولوجيا ا
ً
ملعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم ، ويتضح الحسابي لهذه األبعاد وصوال

 ( .6ذلك من جدول )

اقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منط6جدول )  قة القصيم( استجابات مفردات عينة الدراسة على و
 الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد م

 1 0.502 4.48 املهام اإلدارية لقائدة املدرسة 1

 3 0.506 4.34 التعامل مع البيانات اإلدارية 2

 2 0.538 4.37 االجراءات اإلدارية 3

 4 0.615 4.25 العالقات اإلنسانية واالجتماعية 4

اقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية   - 0.455 4.37 كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيمو

ات يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن عينة الدراسة وافقن بشدة على دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائد

دى (، ويعكس ذلك أهمية كبيرة لدور تكنولوجيا املعلومات في العمليات واملمارسات اإلدارية ل4.37املدارس املتوسطة في منطقة القصيم بمتوسط )

ية لقائدة املدرسة القائدات، كما أتضح من النتائج أن أبرز مالمح دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري تمثلت في ُبعد املهام اإلدار 

 جاء ُبعد العالقات 4.34 ( ، يليه ُبعد التعامل مع البيانات اإلدارية بمتوسط )4.37( ، يليه ُبعد االجراءات اإلدارية بمتوسط ) 4.48بمتوسط ) 
ً
(، وأخيرا

(، و يعزى ذلك لدور دمج تكنولوجيا املعلومات بأجهزتها وبرمجياتها في اإلدارة املدرسية حيث تجعل التكنولوجيا 4.25اإلنسانية واالجتماعية بمتوسط ) 

ا توفره من أساليب جديدة لعمل االحصاءات واملقارنات األعمال اإلدارية أكثر سرعة ودقة و مرونة مع تقليل الكلفة والجهد املبذول، باإلضافة مل

( والتي بينت استخدام مديري 2015،الراض ي)والتحليل الدقيق للمواضيع التي تحتاج التخاذ قرارات صحيحة، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

( والتي بينت أن تقنية املعلومات تسهم في تطوير العمل 2013،يوي العل)املدارس لبرامج اإلدارة اإللكترونية  بدرجة كبيرة كما تتفق مع نتيجة دراسة 

( والتي بينت 2010  ،عاشور )( و  2012  ،الهدلق)اإلداري في إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض  بدرجة متوسطة وتتفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة 

 أن هناك ممارسة لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات بدرجة عالية.

 الُبعد األول: املهام اإلدارية لقائدة املدرسة:

عد املهام للتعرف على واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق ببُ 

الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب الستجابات عينة الدراسة على اإلدارية لقائدة املدرسة، تم حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات 

 عبارات ُبعد املهام اإلدارية لقائدة املدرسة ، وجاءت النتائج كما يلي:

 قع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري في ُبعد املهام اإلدارية لقائدة املدرسة او  :(7جدول )
املتوسط  درجة املوافقة لتكرارا العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة درجة التحقق

افق بشدة النسبة % افق أو افق محايد أو افق بشدة ال أو  ال أو

يوفر استخدم تكنولوجيا املعلومات في  2

 اإلدارة املدرسية  الوقت والجهد

  0.652 4.55 1 2 4 64 112 ك
ً
 1 كبيرة جدا

% 61.2 35 2.2 1.1 0.5 

تسهم تكنولوجيا املعلومات املستخدمة في  1

 انجاز معظم اعمال اإلدارة املدرسية

  0.582 4.49 - 1 5 80 97 ك
ً
 2 كبيرة جدا

% 53 43.8 2.7 0.5 - 

تيسر تكنولوجيا املعلومات على الطاقم  4

 اإلداري أداء مهامه اإلدارية

 كبيرة  0.636 4.46 1 - 8 78 96 ك
ً
 3 جدا

% 52.5 42.6 4.4 - 0.5 

تسهم تكنولوجيا املعلومات في رفع  3

مستوى كفاءة العمل عند القيادة 

 املدرسية

  0.650 4.43 - 2 10 78 93 ك
ً
 4 كبيرة جدا

% 50.8 42.6 5.5 1.1 - 

 0.502  4.48 املتوسط العام

بشدة على دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس ( أن مفردات عينة الدراسة وافقن 9يتضح في الجدول )

(، وهو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئات املقياس 4.48املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املهام اإلدارية لقائدة املدرسة بمتوسط )

 تشير إلى خيار أوافق بشدة على أداة الدراسة. (، وهي الفئة التي5.00إلى  4.21الخماس ي )من 
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كما يتضح أن عينة الدراسة موافقات بشدة على أربعة من أدوار تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس 

 حسب  موافقة 3،  4،  1،  2ت رقم )املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املهام اإلدارية لقائدة املدرسة تتمثل في العبارا
ً
( التي تم ترتيبها تنازليا

( وهي:" يوفر استخدم تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية  الوقت والجهد " باملرتبة األولى من حيث 2عينة الدراسة عليها بشدة: جاءت العبارة رقم )

ه النتيجة بأن استخدم تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية  يتيح االستفادة من ( وتفسر هذ 4.55موافقة عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط )

وعليه فإن  مزايا التكنولوجية في تبادل امللفات واملهام، األمر الذي يقلل من العمل الروتيني الذي يأخذ الكثير من وقت قائدات املدارس املتوسطة

ة املدرسية يختصر لهن وقت العمل وإدارته، مما يوفر الوقت والجهد ويعزى ذلك ملا تتميز به التكنولوجيا استخدامهن لتكنولوجيا املعلومات في اإلدار 

لعمليات املختصة باملعلومات من سرعة بإنجاز املهام وسعة تخزين و توفير خيارات واسعة للبحث واالسترجاع مما يقلص الوقت والجهد املستخدم في ا

 اإلدارية املختلفة.

" باملرتبة الثانية من حيث تسهم تكنولوجيا املعلومات املستخدمة في انجاز معظم اعمال اإلدارة املدرسية ( وهي:" 1عبارة رقم )جاءت ال .1

( وتفسر هذه النتيجة بأن استخدم تكنولوجيا املعلومات تتيح إنجاز املهام من خالل  4.49بمتوسط )بشدة موافقة عينة الدراسة عليها 

في اإلدارة املدرسية كتنظيم  وحفظ امللفات واتخاذ القرارات والتوصيات الفورية وتحليل النتائج وإصدار أحكام متعلقة العمل اإللكتروني 

بمستويات أداء الطالبات بدقة ونظام وسرعة مما يؤكد اسهام تكنولوجيا املعلومات في انجاز معظم اعمال اإلدارة املدرسية بكفاءة، 

في جميع مهام العمل بما تتميز به من مزايا شاملة مما عزز من إسهام تكنولوجيا املعلومات املستخدمة في انجاز فتكنولوجيا املعلومات تدخل 

 معظم اعمال اإلدارة املدرسية.

عينة  " باملرتبة الثالثة من حيث  موافقةتيسر تكنولوجيا املعلومات على الطاقم اإلداري أداء مهامه اإلدارية ( وهي:" 4جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات توفر العديد من املزايا التي تتيح بدائل مختلفة في  4.46بمتوسط ) بشدةالدراسة عليها 

 عن بذل جهد في بعض العمليات اإلدارية كاالتصال تيسر تكنولوجيا املعلومات ربط اإلدارة املدرسية بالجهات 
ً
العمل ودقة وسرعة فعوضا

ود ختلفة ملساعدتها على توفير املعلومات من خالل التطبيقات االلكترونية أو البريد االلكتروني أو املواقع االلكترونية، وهي جمعيها جهامل

ه تكنولوجية مساعدة تمكن الطاقم اإلداري من االستفادة منها في مهام عمله اإلداري بدرجة فاعلة ما يساعد الطاقم اإلداري على أداء مهام

 إلدارية بيسر وسهولة.ا

" باملرتبة الرابعة من حيث  تسهم تكنولوجيا املعلومات في رفع مستوى كفاءة العمل عند القيادة املدرسية ( وهي:" 3جاءت العبارة رقم ) .3

من تنظيم العمل ( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تمكن القيادة املدرسية  4.43بمتوسط ) بشدةموافقة عينة الدراسة عليها 

 من الورقية
ً
 كما تتيح للقيادات  ومتابعته بصورة إلكترونية كاعتماد املراسالت االلكترونية بدال

ً
وغيرها من املهام التي يمكن أدائها إلكترونيا

ملدرسية ويؤكد هذا وطاقم العمل االستفادة من بدائل متنوعة ألداء العمل ومتابعته مما يسهم في رفع مستوى كفاءة العمل عند القيادة ا

، و هي إمكانية الحصول على املعلومة املطلوبة في أي وقت ( أن تكنولوجيا املعلومات تتيح سهولة الوصول 4، 2011التفسير ما ذكره )وازي،  

فس التكلفة، ومكان عن طريق عمليات البحث امليسرة، كذلك قابلية إعادة االستخدام من خالل استخدام املوارد التكنولوجية مرات عدة بن

 ضل.كما ال يمكن إغفال اإلنتاجية، التي تعني زيادة الكفاءة عن طريق التقليل من التكلفة والزمن الالزمين للعمليات اإلدارية بإنتاجيه أف

 الُبعد الثاني: التعامل مع البيانات اإلدارية:

لقائـــدات املــدارس املتوســطة فــي منطقـــة القصــيم فيمــا يتعلــق بُبعـــد للتعــرف علــى واقــع دور تكنولوجيــا املعلومـــات فــي تنميــة كفــاءة األداء اإلداري 

ت عينة الدراسـة التعامل مع البيانات اإلدارية ، تم حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب الستجابا

 ئج كما يلي:على عبارات ُبعد التعامل مع البيانات اإلدارية ، وجاءت النتا

اقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري في ُبعد التعامل مع البيانات اإلدارية   :(8جدول)  و
املتوسط  درجة املوافقة التكرار العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 التحقق

 الرتبة

افق بشدة النسبة % افق أو افق محايد أو افق بشدةال  ال أو  أو

توفر تكنولوجيا املعلومات  6

الوصول السريع للبيانات 

 اإلدارية عند الحاجة اليها

  0.508 4.62 - - 2 65 116 ك
ً
 1 كبيرة جدا

% 63.4 35.5 1.1 - - 

تساعد تكنولوجيا املعلومات  5

على االحتفاظ بالبيانات 

 اإلدارية بكفاءة

  كبيرة 0.573 4.48 - - 7 81 95 ك
ً
 2 جدا

% 51.9 44.3 3.8 - - 

توفر تكنولوجيا املعلومات  8

قاعدة بيانات شاملة تفيد 

قائدة املدرسة في وضع خطط 

  0.677 4.34 - 2 15 84 82 ك
ً
 3 كبيرة جدا

% 44.8 45.9 8.2 1.1 - 
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 مستقبلية

تساعد تكنولوجيا املعلومات  9

قائدة املدرسة في كشف 

 األخطاء بسرعة

  0.723 4.22 - 5 17 94 67 ك
ً
 4 كبيرة جدا

% 36.6 51.4 9.3 2.7 - 

تمكن تكنولوجيا املعلومات  7

القائدة من اتخاذ قرارات 

 سليمة ذات عالقة بالعمل

 5 كبيرة 0.818 4.04 - 9 30 88 56 ك

% 30.6 48.1 16.4 4.9 - 

 0.506  4.34 املتوسط العام

عينة الدراسة موافقات بشدة على دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس ( أن  8يتضح من جدول )

(، وهو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئات 5,00من  4.34املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد التعامل مع البيانات اإلدارية بمتوسط )

 (، وهي الفئة التي تشير إلى خيار أوافق بشدة على أداة الدراسة.5.00إلى  4.21املقياس الخماس ي )من 

كما يتضح أن عينة الدراسة موافقات بشدة على أربعة من أدوار تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس 

 حسب  موافقة 9،  8،  5، 6اإلدارية تتمثل في العبارات رقم )املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد التعامل مع البيانات 
ً
( التي تم ترتيبها تنازليا

 عينة الدراسة عليها بشدة ، كالتالي:

" باملرتبة األولى من حيث  توفر تكنولوجيا املعلومات الوصول السريع للبيانات اإلدارية عند الحاجة اليها( وهي:" 6جاءت العبارة رقم ) .1

 عن الوصول للمعلومات  4.62بمتوسط )بشدة موافقة عينة الدراسة عليها 
ً
( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تشكل فارقا

ز تكنولوجيا بطريقة يدوية تقليدية حيث أنها تتيح أرشفة إلكترونية لبيانات العمل كما توفر خدمة البحث واالسترجاع، باإلضافة لتمي

ل املعلومات بتجاوز حدود املكان والزمان الذي يتيح للقائدة الوصول للبيانات اإلدارية من أي مكان كانت وأي وقت دون حصرها في وقت العم

 الرسمي مما يسهم في الوصول السريع للبيانات اإلدارية عند الحاجة.

" باملرتبة الثانية من حيث  موافقة عينة لى االحتفاظ بالبيانات اإلدارية بكفاءة تساعد تكنولوجيا املعلومات ع( وهي:" 5جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تتيح حفظ بيانات العمل مهما كان حجمها بطريقة  4.48بمتوسط )بشدة الدراسة عليها 

االلكترونية، فحجم كبير من بيانات العمل والتي يمكن أن تأخذ درات األرشفة إلكترونية بفضل املساحات التخزينية الهائلة التي تتميز بها وق

 
ً
عبر خدمة التخزين السحابية التي تتيح حفظ حيز ومساحة كبيرة يمكن تخزينه في أقراص ممغنطة صغيرة الحجم، أو تخزينها سحابيا

لكثير من عوامل التلف والضياع مما يساعد على االحتفاظ البيانات واملعلومات على مواقع متخصصة في شبكة االنترنت، وذلك يجنبها ا

 بالبيانات اإلدارية بكفاءة.

" باملرتبة  توفر تكنولوجيا املعلومات قاعدة بيانات شاملة تفيد قائدة املدرسة في وضع خطط مستقبلية( وهي:" 8جاءت العبارة رقم ) .3

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تعزز من فعالية  4.34بمتوسط )بشدة الثالثة من حيث موافقة عينة الدراسة عليها 

االحتفاظ بالبيانات واسترجاعها في الوقت املناسب مما يساعد على توفير قاعدة بيانات شاملة تفيد قائدة املدرسة في وضع خطط مستقبلية 

لقواعد البيانات يسهل عليها حفظ الكثير من املعلومات  ( حيث أشار إلى أن  استخدام اإلدارة املدرسية2014ويؤكد ذلك )عبدالرحمن، 

، وكل ما تحتاجه في الشؤون املالية واملستودعات وتقارير 
ً
وسهولة استرجاعها وتعديلها سواء كانت عن املوظفين ، الطالب واملدرسة أيضا

ة التربوية "نور" من أبرز األمثلة على استخدام قواعد الطالب الدورية، وتقارير املوظفين والكثير من األعمال اإلدارية، و يعد نظام اإلدار 

 ملا ذكره ) الحبيب، 
ً
مليار عملية تبادل للمعلومات من و إلى  21ه أكثر من 1435( فقد تم عام 2015البيانات في العمليات اإلدارية و وفقا

 الف مستخدم فغال في نفس الوقت. 250أكثر من تيرابايت وبلغ عدد املستخدمين في ذروة عمل النظام  500قاعدة بيانات النظام بحجم 

" باملرتبة الرابعة من حيث  موافقة تساعد تكنولوجيا املعلومات قائدة املدرسة في كشف األخطاء بسرعة ( وهي:" 9جاءت العبارة رقم ) .4

على بيانات كاملة حول العمل  املعلومات تتيح الحصول ( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا  4.22بمتوسط )بشدة عينة الدراسة عليها 

العمل ومقارنتها مع الفترات السابقة مما يساعد قائدة املدرسة في كشف األخطاء بسرعة أو من خالل رفض  املدرس ي باإلضافة ملتابعة بيانات

 بعض البرمجيات لإلدخال الخاطئ للمعلومات.

من أدوار تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات  (  موافقة عينة الدراسة على واحدة8ويتضح من النتائج في الجدول )

( وهي:" تمكن تكنولوجيا املعلومات القائدة 7املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد التعامل مع البيانات اإلدارية تتمثل في العبارة رقم )

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات توفر لقائدة املدرسة معلومات كافية  4.04سط )من اتخاذ قرارات سليمة ذات عالقة بالعمل " بمتو 

الزمة، كما تمكنها من استخدام برامج نمذجة إلكترونية تتيح ليها اختيار القرار املناسب ودقيقة عن العمل وتتيح لها تحليلها ومقارنتها واعداد التقارير ال

 يساعد القائدة و صناع القرار على اتخاذ قرارات سليمة.بدائل متعددة للقرار مما 
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 الُبعد الثالث: االجراءات اإلدارية:

عد للتعرف على واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق ببُ 

النسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب الستجابات  عينة الدراسة على االجراءات اإلدارية ، تم حساب التكرارات، و 

 عبارات ُبعد االجراءات اإلدارية .

اقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري في ُبعد اإلجراءات اإلدارية  لقائدة املدرسة  :(9جدول )  و
االنحراف  املتوسط الحسابي درجة املوافقة التكرار العبارات م

 املعياري 

 الرتبة درجة التحقق

افق بشدة النسبة % افق أو افق محايد أو افق  ال أو ال أو

 بشدة

تساعد تكنولوجيا املعلومات على تيسير  12

 اجراءات القبول والتسجيل

  0.618 4.47 - 1 9 76 97 ك
ً
 1 كبيرة جدا

% 53.0 41.6 4.9 0.5 - 

تسهم تكنولوجيا املعلومات في انجاز  11

 األعمال اإلدارية بدقة

  0.614 4.42 - 2 6 88 87 ك
ً
 2 كبيرة جدا

% 47.5 48.1 3.3 1.1 - 

تحد تكنولوجيا املعلومات من اإلجراءات  10

 الروتينية التي تعيق انجاز العمل اإلداري 

 كبيرة  0.775 4.22 - 7 18 86 72 ك
ً
 3 جدا

% 39.3 47.0 9.8 3.8 - 

 0.538  4.37 املتوسط العام

ومات ( فقد جاء هذا البعد في املرتبة الثانية بعد املهام اإلدارية لقائدة املدرسة ،وعينة الدراسة موافقات بشدة على دور تكنولوجيا املعل9وفقا للجدول ) 

جاءة املوافقة (، وقد 4.37في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد االجراءات اإلدارية بمتوسط )

بُبعد االجراءات  بشدة على ثالثة من أدوار تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق

 حسب  موافقة عينة الدراسة عليه10،  11،  12اإلدارية تتمثل في العبارات رقم )
ً
 ، كالتالي:بشدة ا ( التي تم ترتيبها تنازليا

" باملرتبة األولى من حيث موافقة عينة  تساعد تكنولوجيا املعلومات على تيسير اجراءات القبول والتسجيل( وهي:" 12جاءت العبارة رقم ) .1

االرتباط ( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات توفر خيارات تسجيل إلكتروني فعالة دون  4.47بمتوسط )بشدة الدراسة عليها 

 عبر تقنية البريد االلكتروني أو عبر نظام اإلدارة التربوية 
ً
)نور( بالزمان واملكان مما يساعد على تيسير اجراءات القبول والتسجيل، خصوصا

( أن 281، 2010والذي يتيح ألولياء األمور بتقديم طلبات التسجيل ويتم الرد بالقبول من قبل ادارة املدرسة وفي هذا الصدد ذكر )الحبيب،

 نظام متكامل من أهمها نظام قبول املستجدين. 5نظام نور هو منظومة 

" باملرتبة الثانية من حيث  موافقة عينة الدراسة تسهم تكنولوجيا املعلومات في انجاز األعمال اإلدارية بدقة ( وهي:" 11جاءت العبارة رقم ) .2

لوجيا املعلومات تقوم بإنجاز األعمال اإلدارية بطريقة تقنية احترافية ونسبة ( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنو  4.42بمتوسط )بشدة عليها 

 خطأ ضئيلة، كاالستفادة من البرمجيات اإلدارية املتخصصة التي تتميز بدقة املدخالت والعمليات واملخرجات في انجاز األعمال اإلدارية.

" باملرتبة الثالثة من حيث   جراءات الروتينية التي تعيق انجاز العمل اإلداري تحد تكنولوجيا املعلومات من اإل ( وهي:" 10جاءت العبارة رقم ) .3

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تتيح إنجاز العمل بطرق إلكترونية فعالة  4.22بمتوسط )بشدة موافقة عينة الدراسة عليها 

( أن تكنولوجيا املعلومات تمكن من 78، 2014اإلداري حيث ذكر )عبدالرحمن، مما يحد من اإلجراءات الروتينية التي تعيق انجاز العمل 

اعداد التقارير والخطابات ومن ثم حفظها كقوالب بحيث يتم الوصول إليها واجراء التعديالت الالزمة واستخدامها مرات عديدة ونقلها و 

 الخطابات وإعداد السجالت.إرسالها بسرعة وسهولة فائقة، وذلك يحد من روتينية اعداد التقارير و 

 الُبعد الرابع: العالقات اإلنسانية واالجتماعية:

عـــد للتعــرف علــى واقــع دور تكنولوجيــا املعلومـــات فــي تنميــة كفــاءة األداء اإلداري لقائـــدات املــدارس املتوســطة فــي منطقـــة القصــيم فيمــا يتعلــق ببُ 

والنســب املئويـــة، واملتوســطات الحســابية، واالنحرافــات املعياريــة، والرتــب الســتجابات  عينـــة العالقــات اإلنســانية واالجتماعيــة ، تــم حســاب التكــرارات، 

 الدراسة على عبارات ُبعد العالقات اإلنسانية واالجتماعية ، وجاءت النتائج كما يلي:
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اقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري فيما يتعلق في ُبعد العالقات االنسانية واالجتماعية   :(10جدول )  و
املتوسط  درجة املوافقة التكرار العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 التحقق

 الرتبة

افق بشدة النسبة % افق أو افق محايد أو افق بشدة ال أو  ال أو

تساهم تكنولوجيا املعلومات في تفعيل العالقة  15

 بين املدرسة واملجتمع

 كبيرة 0.722 4.34 - 3 18 76 86 ك

 جدا

1 

% 47 41.6 9.8 1.6 - 

تساعد تكنولوجيا املعلومات القيادة املدرسية في  14

 تحقيق أهدافها

 كبيرة 0.708 4.28 1 2 15 91 74 ك

 جدا

2 

% 40.4 49.8 8.2 1.1 0.5 

تؤدي تكنولوجيا املعلومات إلى تقوية العالقة بين  13

 عناصر املنظومة اإلدارية باملدرسة

 كبيرة 0.780 4.13 - 5 30 84 64 ك

 

3 

% 35 45.9 16.4 2.7 - 

 0.615   4.25 املتوسط العام

( أن عينة الدراسة موافقات بشدة على دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس 10يتضح في الجدول )

(، وهو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئات 4.25املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد العالقات اإلنسانية واالجتماعية بمتوسط )

(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار أوافق بشدة على أداة الدراسة، كما يتضح أن عينة الدراسة موافقات بشدة على 5.00إلى  4.21املقياس الخماس ي )من 

عالقات اإلنسانية أثنين من أدوار تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد ال

 حسب  موافقة عينة الدراسة عليهما 14،  15الجتماعية تتمثالن في العبارتان رقم )وا
ً
 ، كالتالي:بشدة ( اللتين تم ترتيبهما تنازليا

" باملرتبة األولى من حيث  موافقة عينة تساهم تكنولوجيا املعلومات في تفعيل العالقة بين املدرسة واملجتمع ( وهي:" 15جاءت العبارة رقم ) .1

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تتيح قنوات تواصل فعالة مع املجتمع من خالل سبل  4.34بمتوسط )بشدة سة عليها الدرا

االتصال اإللكترونية ويعزى ذلك ملا تحققه التكنولوجيا من تيسير سبل التواصل الذاتي و تقليل التعقيد من خالل خلق بيئة تفاعلية 

صول املباشر من خالل البريد االلكتروني أو موقع املدرسة أو االتصاالت الهاتفية باملسؤول مباشرة أو من خالل الرسائل متكاملة واتاحة الو 

النصية أو احدى منصات التواصل االجتماعي التي تسهم بتبادل املعلومات من املجتمع للمدرسة والعكس، مما يسهم في تفعيل العالقة بين 

 ن املجتمع بحد ذاته يصبح أكثر ثقة باإلدارة التي تتيح سبل التواصل الفعال.املدرسة واملجتمع كما أ

" باملرتبة الثانية من حيث  موافقة عينة تساعد تكنولوجيا املعلومات القيادة املدرسية في تحقيق أهدافها ( وهي:" 14جاءت العبارة رقم ) .2

كنولوجيا املعلومات تحسن من األداء وتزيد من سرعته مما يساعد القيادة ( وتفسر هذه النتيجة بأن ت 4.28بمتوسط )بشدة الدراسة عليها 

، وبحسب وثيقة ناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة للتعلم، مرتبطة بمنظومة خدمات الكترونية شاملةاملدرسية في تحقيق أهدافها من خالل ب

بمستوى الخدمات املقدمة للمواطنين و حددت نسبة الخدمات ( تتطلع الدولة إلى تحقيق هدف االرتقاء 2030برنامج التحول الوطني )

 كمؤشر لقياس األداء، كما تهدف لالرتقاء باملنظومة املدرسية ككل من خالل رفع كفاءة األداء التشغيلي وتقليل التك
ً
لفة املقدمة الكترونيا

ذلك من خالل تفعيل دور التقنيات الحديثة املساندة في  املهدرة و االستفادة القصوى من االمكانات البشرية واملوارد والتجهيزات ويتحقق

 منظومة العمل التعليمي .

( أن عينة الدراسة موافقات على واحدة من أدوار تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري 10ويتضح من النتائج في الجدول )

تؤدي تكنولوجيا ( وهي:" 13تتمثل في العبارة رقم ) العالقات اإلنسانية واالجتماعيةبُبعد لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق 

( وتفسر هذه النتيجة بأن تكنولوجيا املعلومات تتيح تواصل  4.13" بمتوسط ) عناصر املنظومة اإلدارية باملدرسةاملعلومات إلى تقوية العالقة بين 

الدور بتنظيم العمل وذلك قد يقلل من ازدواجية العمل و الرتابة مما يوفر وقت أكثر للعالقات االجتماعية،  وتفاعل أكبر في العمل كما تقلل من صراع

أفضل لألدوار املدرسية من خالل اتاحة مهام محددة لكل إداري أو مسؤول مما يخلق بيئة عمل ودية بين الزمالء، ويوفر نظام اإلدارة التربوية )نور( فهم 

باإلضافة إلمكانية الوصول ألفراد ، اصل والتنسيق بين اإلدارات مما يؤدي إلى تقوية العالقة بين عناصر املنظومة اإلدارية باملدرسةكما تعزز من التو 

 املنظومة اإلدارية في أي وقت ومكان بفضل التكنولوجيا.

: إجابـــة الســـؤال الثـــاني: مـــا املعوقـــات التـــي تحـــد مـــن دور تكنولوجيـــا املعلومـــات فـــي 
ً
تنميـــة كفـــاءة األداء اإلداري لقائـــدات املـــدارس املتوســـطة فـــي ثانيـــا

 منطقة القصيم ؟

تــم لتحديــد املعوقــات التــي تحــد مــن دور تكنولوجيــا املعلومــات فــي تنميــة كفــاءة األداء اإلداري لقائــدات املــدارس املتوســطة فــي منطقــة القصــيم ، 

 إلى تحديد املعوقا
ً
-4ت التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومـات فـي تنميـة كفـاءة األداء اإلداري ، والجـدول )حساب املتوسط الحسابي لهذه األبعاد وصوال

 ( يوضح النتائج العامة لهذا املحور.6
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 املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم : (11جدول )
 الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد م

 3 0.825 3.34 املعوقات الشخصية 1

 2 0.664 4.10 املعوقات الفنية 2

 1 0.724 4.32 املعوقات املالية 3

املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة 

 في منطقة القصيم

3.92 0.573 - 

داء يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن عينة الدراسة موافقات على املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األ 

دور تكنولوجيا املعلومات (، وأتضح من النتائج أن أبرز املعوقات التي تحد من  3.92اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم بمتوسط )

( ، يليه ُبعد املعوقات  4.32في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم تمثلت في ُبعد املعوقات املالية بمتوسط ) 

 جاء ُبعد املعوقات الشخصية بمتوسط )  4.10الفنية بمتوسط ) 
ً
 (. 3.34(، وأخيرا

( والتي بينت وجود عدد من املعوقات تحد من استخدام مديري املدارس لبرامج اإلدارة 2015مع نتيجة دراسة ) الراض ي ، وتتفق هذه النتيجة 

( والتي 2013اإللكترونية من أبرزها صعوبة التعامل مع برامجها وضعف القناعة بها والتطور السريع لبرامجها كما تتفق مع نتيجة دراسة ) العليوي ، 

عدد من املعوقات تحد من تطبيق تقنية املعلومات في إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض من أبرزها ندرة الدورات التدريبية  بينت أن هناك

 ندرة  :أهمها إدارية وجود صعوبات( التي أشارت إلى 2008)حمدي،  التخصصية وقلة املشاركة في أتخاذ القرار وضعف التحفيز املادي واملعنوي ودراسة

التحتية  باإلضافة إلى البنى اإللكترونية، من أكثر الورقية الوثائق على دورات التدريبية، ضعف التأهيل التكنولوجي للمديرين والوكالء، االعتمادال

أة. الغير للمدارس اإلنشائية  مهيا

 وفيما يلي النتائج التفصيلية/ الُبعد األول: املعوقات الشخصية:

تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما للتعرف على املعوقات التي 

ت مفـردات يتعلق بُبعد املعوقات الشخصية ، تم حسـاب التكـرارات، والنسـب املئويـة، واملتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات املعياريـة، والرتـب السـتجابا

 ى عبارات ُبعد املعوقات الشخصية ، وجاءت النتائج كما يلي:عينة الدراسة عل

 ملعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري فيما يتعلق بُبعد املعوقات الشخصية ا : (12جدول )
املتوسط  درجة املوافقة التكرار العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 التحقق

 الرتبة

افق  النسبة % أو

 بشدة

افق افق محايد أو افق بشدة ال أو  ال أو

قلة توفر املهارة الكافية لدى الطاقم اإلداري  2

 الستخدام تكنولوجيا املعلومات

 1  1.011 3.98 4 17 20 80 62 ك

% 33.9 43.7 10.9 9.3 2.2 

كثرة األعباء اإلدارية لدى القائدة تحد من  3

 استخدام تكنولوجيا املعلومات

 2 متوسطة 1.060 3.91 3 23 24 70 63 ك

% 34.4 38.3 13.1 12.6 1.6 

قلة ثقة القائدة بجدوى تكنولوجيا املعلومات في  4

 رفع كفاءة األعمال اإلدارية

 3 متوسطة 1.179 3.08 11 61 40 45 26 ك

% 14.2 24.6 21.9 33.3 6 

املدرسية من الفشل عند خوف القيادة  1

 استخدام تكنولوجيا املعلومات

 4 متوسطة 1.188 2.98 14 63 43 38 25 ك

% 13.7 20.8 23.5 34.3 7.7 

تفضيل القائدة العمل بالطرق التقليدية على  5

 العمل اإللكتروني

 5 متوسطة 1.285 2.77 28 69 26 37 23 ك

% 12.6 20.2 14.2 37.7 15.3  

 0.825  3.34 املتوسط العام

( أن مفردات عينة الدراسة محايدات في موافقتهن حول املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة 12يتضح في الجدول)

(، وهو متوسط يقع في الفئة  3.34األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املعوقات الشخصية بمتوسط )

(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار محايد على أداة الدراسة، كما ويتضح أن مفردات عينة الدراسة 3.40إلى  2.61الثالثة من فئات املقياس الخماس ي )من 

داري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم قد وافقت على أثنين من املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإل 

 حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليها ، كالتالي:3،  2فيما يتعلق بُبعد املعوقات الشخصية تتمثالن في العبارتان رقم )
ً
 ( التي تم ترتيبها تنازليا

" باملرتبة األولى من حيث موافقة الستخدام تكنولوجيا املعلومات  قلة توفر املهارة الكافية لدى الطاقم اإلداري ( وهي:" 2جاءت العبارة رقم ) .1

( وتفسر هذه النتيجة بأن قلة توفر املهارة الكافية لدى الطاقم اإلداري الستخدام تكنولوجيا املعلومات  3.98عينة الدراسة عليها بمتوسط )

إلداري لألساليب التكنولوجية الحديثة مما قد يقلل من القدرة على قد تعزى لضعف الخبرات التكنولوجية وقلة املمارسة أو مقاومة الطاقم ا

 توظيفها في العمل اإلداري وذلك يحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة.
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" باملرتبة الثانية من حيث موافقة كنولوجيا املعلومات كثرة األعباء اإلدارية لدى القائدة تحد من استخدام ت( وهي:" 3جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن كثرة األعباء اإلدارية لدى القائدة يجعلها تميل لألساليب التقليدية في العمل،  3.91عينة الدراسة عليها بمتوسط )

تحد كثرة األعباء اإلدارية  مما يسهل لها القيام بالعمل،  وقدفتلك األساليب  تمكن القائدة من العمل بالطرق التي اعتادت عليها في العمل ، 

من الوقت الالزم ملواكبة احدث مستجدات التكنولوجيا أو حتى محاولة القائدة للتعلم أو الحصول على دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا 

 ي لقائدات املدارس املتوسطة.املعلومات مما يحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلدار 

( أن عينة الدراسة محايدات في موافقتهن على ثالثة من املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في 12ويتضح من النتائج في الجدول)

( التي 5،  1،  4الشخصية تتمثل في العبارات رقم )تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املعوقات 

 حسب حيادية مفردات عينة الدراسة حولها ، كالتالي:
ً
 تم ترتيبها تنازليا

" باملرتبة األولى من حيث حيادية قلة ثقة القائدة بجدوى تكنولوجيا املعلومات في رفع كفاءة األعمال اإلدارية ( وهي:" 4جاءت العبارة رقم ) .1

( وتفسر هذه النتيجة بأن قائدات املدارس يدركن جدوى التكنولوجيا في العمل مما يقلل من  3.08ة الدراسة حولها بمتوسط )مفردات عين

ءة األداء تأثير قلة ثقة القائدة بجدوى تكنولوجيا املعلومات في رفع كفاءة األعمال اإلدارية في الحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفا

تعزى الباحثة تلك النتيجة للوعي التكنولوجي الذي أصبحت تتمتع به القائدات بسبب نهج التطور والتحديث الذي تتخذه الدولة اإلداري و 

 ملواكبة احدث مستجدات التكنولوجيا.

من حيث حيادية عينة " باملرتبة الثانية خوف القيادة املدرسية من الفشل عند استخدام تكنولوجيا املعلومات ( وهي:" 1جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن قائدات املدارس يتمتعن بالثقة في قدراتهن على تحمل مسئوليات العمل مما يقلل  2.98الدراسة حولها بمتوسط )

ة املدرسية من تأثير خوف القيادة املدرسية من الفشل عند استخدام تكنولوجيا املعلومات كما تعزى الباحثة تلك النتيجة لقناعة القياد

 بأهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري وتسهيل وتيسير مهامهن اإلدارية.

" باملرتبة الثالثة من حيث حيادية عينة الدراسة تفضيل القائدة العمل بالطرق التقليدية على العمل اإللكتروني ( وهي:" 5جاءت العبارة رقم ) .3

( وتفسر هذه النتيجة بأن قائدات املدارس لديهم إدراك كافي بجدوى العمل اإللكتروني في حفظ بيانات العمل وتبادل  2.77حولها بمتوسط )

ارة ملفاته واجراء العمليات عليها، مما يقلل من تأثير تفضيل القائدة العمل بالطرق التقليدية على العمل اإللكتروني وهو ما يتفق مع العب

 من الفشل. السابقة التي تنص على
ً
 أن القائدات ال يمانعن استخدام تكنولوجيا املعلومات واستبدالها بالطرق التقليدية خوفا

 الُبعد الثاني: املعوقات الفنية:

فيما م للتعرف على املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصي

مفردات عينة  يتعلق بُبعد املعوقات الفنية ، تم حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتب الستجابات

 الدراسة على عبارات ُبعد املعوقات الفنية، وجاءت النتائج كما يلي:

 علومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املعوقات الفنية ملعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املا  :(13جدول )

املتوسط  درجة املوافقة التكرار العبارات م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة درجة التحقق

افق  النسبة % أو

 بشدة

افق افق محايد أو افق  ال أو ال أو

 بشدة

ضعف البنية التحتية ونقص  7

التجهيزات الالزمة لتوفير تكنولوجيا 

 املعلومات في املدرسة

  0.832 4.40 1 6 17 54 105 ك
ً
 1 كبيرة جدا

% 57.4 29.5 9.3 3.3 0.5 

ضعف الصيانة و الدعم الفني من قبل  8

 الجهات املزودة بالخدمات التكنولوجية

  0.935 4.34 1 13 14 50 105 ك
ً
 2 كبيرة جدا

% 57.4 27.3 7.7 7.1 0.5  

نقص القوى البشرية املؤهلة الستخدام  9

 تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري 

 3 كبيرة 0.917 4.18 2 12 15 76 78 ك

% 42.6 41.5 8.2 6.6 1.1 

ندرة توفر التدريب الكافي لبعض  6

 القائدات على تكنولوجيا املعلومات

 4  0.878 4.17 1 11 18 78 75 ك

% 41 42.7 9.8 6 0.5  

كثرة اعطال األجهزة املخصصة للعمل  10

 اإلداري 

 5 كبيرة 0.962 4.17 1 16 17 65 84 ك

% 45.9 35.6 9.3 8.7 0.5 

صعوبة التخطيط والتنسيق بين العمل  12

 اإلداري الورقي وااللكتروني

 6 كبيرة 1.016 3.83 - 28 28 74 53 ك

% 29 40.4 15.3 15.3 - 

تعرض املواقع وأجهزة تكنولوجيا  11

 املعلومات لالختراق وضعف الحماية

 7 كبيرة 1.086 3.63 2 36 33 68 44 ك

% 24 37.2 18 19.7 1.1 

 0.664  4.10 املتوسط العام
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املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات ( أن عينة الدراسة قد وافقت على 13يتضح في الجدول)

(، وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات املقياس 4.32املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املعوقات الفنية بمتوسط )

ير إلى خيار أوافق على أداة الدراسة، كما يتضح أن عينة الدراسة قد وافقت بشدة على أثنين من (، وهي الفئة التي تش4.20إلى  3.41الخماس ي )من 

ق بُبعد املعوقات املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعل

 حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليهما بشدة ، كالتالي:8،  7ن رقم )الفنية تتمثالن في العبارتا
ً
 ( اللتين تم ترتيبهما تنازليا

" باملرتبة األولى من ضعف البنية التحتية ونق  التجهيزات الالزمة لتوفير تكنولوجيا املعلومات في املدرسة ( وهي:" 7جاءت العبارة رقم ) .1

( وتفسر هذه النتيجة بأن ضعف البنية التحتية إما بعدم توفر التجهيزات الالزمة  4.40بمتوسط )دة بشحيث موافقة عينة الدراسة عليها 

أو قد تكون التجهيزات قديمة وتعاني من أعطال مما يقلل من تهيئة البيئة التكنولوجية املناسبة لتطبيق العمل بطريقة تكنولوجية ويعزى 

قلة املوارد املالية (  من املعوقات املادية حيث اتفقت القائدات على 13يه ما ورد في العبارة رقم )ذلك لقلة الدعم من اإلدارة العليا ودلل عل

 على محاولة القيادة بتجهيز البنية التحتية بشكل  الالزمة لجلب وتفعيل تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري باملدارس
ً
ويعود ذلك سلبيا

 جيد.

" باملرتبة الثانية من حيث عف الصيانة و الدعم الفني من قبل الجهات املزودة بالخدمات التكنولوجية ض( وهي:" 8جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن ضعف الصيانة والدعم الفني من قبل الجهات املزودة  4.34بمتوسط )بشدة موافقة عينة الدراسة عليها 

ارتفاع تكلفة صيانة األجهزة وتثبيت مر الذي يزيد من بطء العمل اإللكتروني اما بسبب بالخدمات التكنولوجية  يزيد من تعطل األجهزة، األ 

دراسة حمدي ( أو بسبب عدم توفر الكوادر املؤهلة للصيانة كما دللت عليه 14كما ورد في العبارة رقم ) البرامج املتعلقة بالعمل اإلداري 

 األجهزة التكنولوجية. وصيانة تشغيل فيمختص  فني املدارس إلى موظف التي أوصت بحاجة( 2008)

( أن عينة الدراسة موافقات على خمسة من املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة 13ويتضح من النتائج في الجدول )

( التي تم 11،  12،  10،  6،  9مثل في العبارات رقم )تت املعوقات الفنيةبُبعد األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق 

 حسب موافقة عينة الدراسة عليها ، كالتالي:
ً
 ترتيبها تنازليا

" باملرتبة األولى من حيث موافقة نق  القوى البشرية املؤهلة الستخدام تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري ( وهي:" 9جاءت العبارة رقم ) .1

( وتفسر هذه النتيجة بأن هناك نقص في القوى البشرية املؤهلة الستخدام تكنولوجيا املعلومات في العمل  4.18عليها بمتوسط )عينة الدراسة 

 ملا ذكر في البدو ) اإلداري 
ً
( بأن رفض املوظف اإلداري )قائد، مساعد، موظف( فكرة استخدام التكنولوجيا في عمله 46، 2016ويعزى ذلك وفقا

التقليدية وسلبيته في موقف التعلم وعدم احساسه بجدوى ما يتعلمه من مهارات أو عدم وجود حوافز كافيه تدفعهم للتدريب  وتفضيله الطرق 

 والتأهيل، مما يقلل من توفر املتطلبات البشرية الالزمة لتطبيق العمل بطريقة الكترونية.

" باملرتبة الثانية من حيث موافقة عينة  ئدات على تكنولوجيا املعلوماتندرة توفر التدريب الكافي لبعض القا( وهي:" 6جاءت العبارة رقم ) .2

( وتفسر هذه النتيجة بأن ندرة توفر التدريب الكافي لبعض القائدات على تكنولوجيا املعلومات يقلل من املهارات  4.17الدراسة عليها بمتوسط )

 تكنولوجيا تواجه التي ( التي ذكر فيها أن من أهم املعوقات2016العليوي، الالزمة لتطبيق التكنولوجيا في العمل وهو ما يتفق مع دراسة )

اإللكترونية،  األنظمة على للعمل داخل األقسام اإلدارية للكوادر واملقدمة املتخصصة التدريبية الدورات ندرة اإلداري  العمل تطوير في املعلومات

دورات وعدم توفر الدعم الكافي أو قد يعود لضعف التخطيط حيث يتطلب األخذ و قد يعزى ذلك لضعف املوارد املادية املخصصة إلقامة ال

رامج التدريبية بتكنولوجيا املعلومات في املنظومة اإلدارية برنامج تدريبي شامل متكامل لكافة العناصر اإلدارية املعنية، باإلضافة لجدولة زمنية للب

 ويتم تحديث تلك الدورات التدريبية حسب ما يستجد في الواقع اإلداري التكنولوجي. للمنظومة اإلدارية بحيث تشمل جميع الطاقم اإلداري 

" باملرتبة الثالثة من حيث موافقة عينة الدراسة عليها بمتوسط  كثرة أعطال األجهزة املخصصة للعمل اإلداري ( وهي:" 10جاءت العبارة رقم ) .3

( وتفسر هذه النتيجة بأن كثرة اعطال األجهزة املخصصة للعمل اإلداري إما بسبب االستخدام الخاطئ الناتج عن نقص القوى البشرية  4.17)

تعرض املواقع (، أو بسبب 8ف الدعم الفني كما ورد في العبارة رقم )(، أو لضع9املؤهلة الستخدام تكنولوجيا املعلومات كما ورد في العبارة رقم )

مما يزيد من بطء العمل ويقلل من الرغبة في تطبيق تكنولوجيا  (،11وأجهزة تكنولوجيا املعلومات لالختراق وضعف الحماية كما في العبارة رقم )

 املعلومات في العمل اإلداري.

" باملرتبة الرابعة من حيث موافقة عينة  التخطيط والتنسيق بين العمل اإلداري الورقي وااللكترونيصعوبة ( وهي:" 12جاءت العبارة رقم ) .4

( وتفسر هذه النتيجة بأن صعوبة التخطيط والتنسيق بين العمل اإلداري الورقي وااللكتروني يجعل بعض  3.83الدراسة عليها بمتوسط )

ن اإلدارات الزالت تستخدم املراسالت الورقية وذلك يمنحها هيمنة على وسائل االتصال القيادات تميل للعمل الورقي فقط، ويعزى ذلك بأ
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 الرسمية، مما يعقد عملية الحفظ واالسترجاع بصورة الكترونية، أو قد تعود لقله مهارات املوظف املسؤول عن العمليات اإلدارية مما يصعب

 مهمة التنسيق بين األعمال الورقية وااللكترونية.

اقع وأجهزة تكنولوجيا املعلومات لالختراق وضعف الحماية ( وهي:" 11العبارة رقم ) جاءت .5 " باملرتبة الخامسة من حيث موافقة عينة تعرض املو

( وتفسر هذه النتيجة بأن تعرض املواقع وأجهزة تكنولوجيا املعلومات لالختراق وضعف الحماية، وقد يعزى ذلك  3.63الدراسة عليها بمتوسط )

 عن طريق وسائط التخزين بشكل مفتوح دون الستخ
ً
 دام برمجيات مجانية غير موثوقة لتوفير التكاليف املادية، أو بسبب تبادل البيانات الكترونيا

استخدام برامج الحماية من الفيروسات والبرمجيات الضارة، و لضعف الدعم الفني املختص بتثبيت البرمجيات أو التخلص من البرامج الضارة 

(  أن هناك قله في توافر الفنيين املؤهلين املناسبين إلصالح األضرار التي تلحق باألجهزة االلكترونية أو التي تتعلق 47، 2016كرت البدو )كما ذ

 ببرمجة البرامج وقواعد البيانات في أجهزة الحاسوب،  مما قد يزيد من الخوف من االعتماد على تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري. 

 الُبعد الثالث: املعوقات املالية:

م فيما للتعرف على املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصي

نحرافات املعياريـة، والرتـب السـتجابات عينـة الدراسـة يتعلق بُبعد املعوقات املالية ، تم حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، واال 

 على عبارات ُبعد املعوقات املالية ، وجاءت النتائج كما يلي:
 بُبعد املعوقات املالية  ملعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلقا  :(14جدول )

 الرتبة درجة التحقق االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي درجة املوافقة التكرار العبارات م

افق  النسبة % افق بشدةأو افق محايد أو افق بشدة ال أو   ال أو

قلة املوارد املالية الالزمة لجلب وتفعيل  13

تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري 

 باملدارس

  0.858 4.40 1 9 12 54 107 ك
ً
 1 كبيرة جدا

% 58.5 29.5 6.6 4.9 0.5 

قلة املخصصات املالية املخصصة لعقد برامج  15

على توظيف تكنولوجيا املعلومات في   تدريبية

 العمل اإلداري 

  0.806 4.33 - 7 18 66 92 ك
ً
 2 كبيرة جدا

% 50.3 36.1 9.8 3.8 - 

ندرة الحوافز التي تقدم لقائدة املدرسة  16

 لتفعيل تكنولوجيا املعلومات في أعمال اإلدارة

  0.914 4.30 - 12 21 51 99 ك
ً
 3 كبيرة جدا

% 54 27.9 11.5 6.6 - 

ارتفاع تكلفة صيانة األجهزة وتثبيت البرامج  14

 املتعلقة بالعمل اإلداري 

  0.863 4.26 - 9 23 62 89 ك
ً
 4 كبيرة جدا

% 48.6 33.9 12.6 4.9 - 

 0.724  4.32 املتوسط العام

دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري ( أن عينة الدراسة موافقات بشدة على املعوقات التي تحد من 14يتضح من الجدول )

(، وهو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئات 4.32لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املعوقات املالية بمتوسط )

 دة على أداة الدراسة.(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار أوافق بش5.00إلى  4.21املقياس الخماس ي )من 

( أن عينة الدراسة موافقات بشدة على جميع املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية 14ويتضح من النتائج في الجدول )

( التي 14،  16،  15،  13رات رقم )كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم فيما يتعلق بُبعد املعوقات املالية  تتمثل في العبا

 حسب موافقة عينة الدراسة عليها بشدة ، كالتالي:
ً
 تم ترتيبها تنازليا

" باملرتبة األولى من حيث  قلة املوارد املالية الالزمة لجلب وتفعيل تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري باملدارس( وهي:" 13جاءت العبارة رقم ) .1

( وتفسر هذه النتيجة بأن قلة املوارد املالية الالزمة لجلب وتفعيل تكنولوجيا املعلومات في  4.40ة عليها بشدة بمتوسط )موافقة عينة الدراس

التي  (2008 ،دراسة )حمديالعمل اإلداري باملدارس يقلل من القدرة على توفير األجهزة والبرامج الالزمة لتطبيق العمل اإللكتروني وهو ما يتفق مع 

أن هناك صعوبات مالية بسبب انعدام دور القطاع الخاص في املساهمة )املالية/ العينية(، ضآلة موارد املدرسة املالية، عدم تقديم دعم أوضحت 

 تحفيزي للمدارس،  مما يحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة.

" باملرتبة قلة املخصصات املالية املخصصة لعقد برامج تدريبية  على توظيف تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري ي:" ( وه15جاءت العبارة رقم ) .2

املخصـص لعقـد بـرامج تدريبيـة   ( وتفسر هذه النتيجـة بـأن ضـعف الـدعم املـالي 4.33الثانية من حيث موافقة عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط )

باملــدارس يحــد مــن كفــاءة و مهــارات العــاملين علــى لتطبيــق العمــل اإللكترونــي، كمــا يتفــق مـــع  املعلومــات فــي العمــل اإلداري  علــى توظيــف تكنولوجيــا

 علــى قــدرة قائـدة املدرســة علــى عقــد بـرامج تدريبيــة للموظفــا
ً
ت علــى العبـارة الســابقة حيــث أن قلــة املـوارد املاليــة لجلــب التكنولوجيــا سـينعكس ســلبا

 مات مما يحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة.تكنولوجيا املعلو 
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" باملرتبــة الثالثــة مــن حيــث نـدرة الحــوافز التــي تقــدم لقائــدة املدرسـة لتفعيــل تكنولوجيــا املعلومــات فــي أعمـال اإلدارة ( وهــي:" 16جـاءت العبــارة رقــم ) .3

( وتفســــر هــــذه النتيجــــة بــــأن نــــدره الحــــوافز قــــد  تقلــــل مــــن دافعيــــه قائــــدة املدرســــة لتفعيــــل  4.30بشــــدة بمتوســــط ) موافقــــة عينــــة الدراســــة عليهــــا

 للتكنولوجيـا فـي تعامالتهـا علـى حـ
ً
وافز ماديــة التكنولوجيـا فـي العمـل اإلداري، كاملسـابقات اإلداريـة بـين املـدارس بحيـث تحصـل املدرسـة األكثـر تفعـيال

 تكنولوجية في املدرسة.تساعد في تهيئة البيئة ال

" باملرتبـــة الرابعـــة مـــن حيـــث موافقـــة عينــــة ارتفـــاع تكلفـــة صـــيانة األجهـــزة وتثبيــــت البـــرامج املتعلقـــة بالعمـــل اإلداري ( وهـــي:" 14جـــاءت العبـــارة رقـــم ) .4

علقة بالعمل اإلداري يزيد من تكلفة ( وتفسر هذه النتيجة بأن ارتفاع تكلفة صيانة األجهزة وتثبيت البرامج املت 4.26الدراسة عليها بشدة بمتوسط )

يــة قــد تطبيـق العمــل اإللكترونـي وقــد تلجـأ القائــدات لتحويـل األجهــزة العاطلـة عــن العمــل إلـى رجيــع أو االستعاضـة عــن البـرامج االصــلية ببـرامج مجان

 سية باملستوى املطلوب.تعود على األجهزة بالضرر األمر الذي يقلل من كفاءة تطبيق تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدر 

اقع دو  : إجابة السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم حول و
ً
ر ثالثا

 تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة أدائهن اإلدارية تعزي ملتغير ) الخبرة ، املؤهل، الدورات التدريبية ( ؟

 الفروق باختالف متغير الخبرة:  .1

 إلى اختالف متغير الخبرة استخدمت الباحثة 
ً
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة طبقا

 إلى اختالف One Way ANOVA"تحليل التباين األحادي" )
ً
متغير الخبرة ، وجاءت النتائج (؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 كما يوضحها الجدول التالي:

 إلى اختالف متغير الخبرة  :(15جدول )
ً
 داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التعليق الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين املحور 

 0.880 0.222 2 0.444 بين املجموعات املدرسةاملهام اإلدارية لقائدة 

 

0.417 

 

 غير دالة 

 0.253 180 45.452 داخل املجموعات

 - 182 45.896 املجموع

 0.420 0.108 2 0.216 بين املجموعات التعامل مع البيانات اإلدارية

 

0.658 

 

 غير دالة 

 0.257 180 46.330 داخل املجموعات

 - 182 46.546 املجموع

 1.907 0.546 2 1.092 بين املجموعات االجراءات اإلدارية

 

0.152 

 

 غير دالة 

 0.286 180 51.554 داخل املجموعات

 - 182 52.646 املجموع

 0.995 0.377 2 0.753 بين املجموعات العالقات اإلنسانية واالجتماعية

 

0.372 

 

 غير دالة 

 0.378 180 68.128 داخل املجموعات

 - 182 68.882 املجموع

واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة 

األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في 

 منطقة القصيم

 غير دالة  0.380 0.972 0.202 2 0.403 بين املجموعات

 0.207 180 37.347 داخل املجموعات

 - 182 37.750 املجموع

( فأقل في اتجاهات عينة الدراسة 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )15يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول)

تكنولوجيا املعلومات ور حول )املهام اإلدارية لقائدة املدرسة، التعامل مع البيانات اإلدارية، االجراءات اإلدارية، العالقات اإلنسانية واالجتماعية، واقع د

( 2012،دلقفي تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم( باختالف متغير الخبرة، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )اله

 ولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية.التي أوضحت انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الخبرة فيما يتعلق باستخدامات تطبيقات تكن

 الفروق باختالف متغير املؤهل:  .2

 إلى اختالف متغير املؤهل استخدمت الدراسة 
ً
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة طبقا

 إلى اختالف متغير املؤهل ، وجاءت النتائج (؛ لتوضيح داللة الفروق في One Way ANOVA"تحليل التباين األحادي" )
ً
استجابات عينة الدراسة طبقا

 كما يوضحها الجدول التالي:
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 إلى اختالف متغير املؤهل :(16جدول )
ً
 داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التعليق اإلحصائيةالداللة  قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين املحور 

 0.477 0.121 2 0.242 بين املجموعات املهام اإلدارية لقائدة املدرسة

 

0.621 

 

 غير دالة 

 0.254 180 45.654 داخل املجموعات

 - 182 45.896 املجموع

 1.141 0.291 2 0.583 بين املجموعات التعامل مع البيانات اإلدارية

 

0.322 

 

 غير دالة 

 0.255 180 45.963 املجموعاتداخل 

 - 182 46.546 املجموع

 2.901 0.822 2 1.644 بين املجموعات االجراءات اإلدارية

 

0.058 

 

 غير دالة 

 0.283 180 51.002 داخل املجموعات

 - 182 52.646 املجموع

 3.612 1.329 2 2.658 بين املجموعات العالقات اإلنسانية واالجتماعية

 

0.029* 

 

 دالة 

 0.368 180 66.223 داخل املجموعات

 - 182 68.882 املجموع

واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء 

 اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم

 غير دالة  0.160 1.854 0.381 2 0.762 بين املجموعات

 0.205 180 36.988 داخل املجموعات

 - 182 37.750 املجموع

( فأقل في اتجاهات عينة الدراسة 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )16يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )

دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري حول )املهام اإلدارية لقائدة املدرسة، التعامل مع البيانات اإلدارية، االجراءات اإلدارية، واقع 

ملجتمع لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم( باختالف متغير املؤهل، ويعزى ذلك النتشار الثقافة التكنولوجية على نحو واسع بين فئات ا

يا املعلومات في العمليات اإلدارية، كذلك فرضت خطة التحول التكنولوجي التعليمي، باإلضافة للوعي التكنولوجي وقناعة عينة الدراسة بأهمية تكنولوج

( وجود فروق 18حتمية استخدام تكنولوجيا املعلومات في املجال اإلداري للقائدة والطاقم اإلداري،  بينما يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )

عينة الدراسة حول )العالقات اإلنسانية واالجتماعية( باختالف متغير املؤهل ، ولتحديد ( فأقل في اتجاهات 0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 صالح الفروق بين فئات املؤهل تم استخدام اختبار شيفيه، والذي جاءت نتائجه كالتالي:

 نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين فئات املؤهل :(17جدول )
 –دراسات عليا )دبلوم تربوي  ابياملتوسط الحس العدد املؤهل املحور 

 دكتوراه( –ماجستير 

 دبلوم بكالوريوس

  * - 4.56 15 دكتوراه( –ماجستير  –دراسات عليا )دبلوم تربوي  العالقات اإلنسانية واالجتماعية

  -  4.18 137 بكالوريوس

 -   4.40 31 دبلوم

( فأقل بين عينة الدراسة الالئي مؤهلهن 0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ( وجود فروق17يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )

دكتوراه(، وعينة الدراسة الالئي مؤهلهن بكالوريوس حول )العالقات اإلنسانية واالجتماعية(، لصالح عينة  –ماجستير  –)دراسات عليا )دبلوم تربوي 

دكتوراه(، وقد يعزى ذلك ملا تتمتع به ذوات املؤهالت العليا من مخزون علمي وثقافي  –ماجستير  –الدراسة الالئي مؤهلهن دراسات عليا ) دبلوم تربوي 

باإلضافة إلى أنهم األقرب إلى اإلملام باألوضاع اإلنسانية و االجتماعية في املجال اإلداري بسبب ما تفرضه الدراسات العليا   ،وعالقات اجتماعية جيدة

 ي خبرة علميةعلى الدارسين من القرب من الواقع و االطالع على املشاكل التربوية وسبل عالجها لغرض إتمام البحث العلمي  فخبرتهم في امليدان اإلدار 

 عملية.
 الفروق باختالف متغير الدورات التدريبية:  .3

 إلى اختالف متغير الدورات التدريبية تم استخ
ً
دام للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة طبقا

 إلى اختالف متغير الدورات التدريبية، (؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات عينة One Way ANOVA"تحليل التباين األحادي" )
ً
الدراسة طبقا

 وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
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 إلى اختالف متغير الدورات التدريبيةOne Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) :(18جدول )
ً
 ( للفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التعليق الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مربعاتمجموع  مصدر التباين املحور 

 0.134 0.034 2 0.068 بين املجموعات املهام اإلدارية لقائدة املدرسة

 

0.875 

 

 غير دالة 

 0.255 180 45.828 داخل املجموعات

 - 182 45.896 املجموع

 0.384 0.099 2 0.198 املجموعاتبين  التعامل مع البيانات اإلدارية

 

0.681 

 

 غير دالة 

 0.257 180 46.348 داخل املجموعات

 - 182 46.546 املجموع

 0.180 0.053 2 0.105 بين املجموعات االجراءات اإلدارية

 

0.835 

 

 غير دالة 

 0.292 180 52.541 داخل املجموعات

 - 182 52.646 املجموع

 0.284 0.108 2 0.216 بين املجموعات اإلنسانية واالجتماعيةالعالقات 

 

0.753 

 

 غير دالة 

 0.381 180 68.665 داخل املجموعات

 - 182 68.882 املجموع

واقع دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة 

األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في 

 منطقة القصيم

 غير دالة  0.783 0.245 0.051 2 0.103 بين املجموعات

 0.209 180 37.647 داخل املجموعات

 - 182 37.750 املجموع

( فأقل في اتجاهات عينة الدراسة 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )18يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )

دور تكنولوجيا  حول )املهام اإلدارية لقائدة املدرسة،  التعامل مع البيانات اإلدارية ، االجراءات اإلدارية، العالقات اإلنسانية واالجتماعية، واقع

اري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم( باختالف متغير الدورات التدريبية، وقد تفسر تلك النتيجة املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلد

 على مستحدثات ال
ً
تقنية وهو بوعي القائدات بأهمية التدريب والتطوير حتى مع عدم توفر الدورات التدريبة بشكل كاف، وسعي القائدات للتدريب ذاتيا

( التي اوضحت أن قادة املدارس باختالف عدد الدورات التدريبية يرون أهمية امتالك قائد املدرسة للمهارات 2011رني، ما يتفق مع دراسة )الق

دية التي التكنولوجية ممثلة بالحاسب اآللي، كما قد تفسر هذه النتيجة باقتصار استخدام القائدات لتكنولوجيا املعلومات على االستخدامات التقلي

 ارات متقدمة. قد ال تتطلب مه

: إجابة السؤال الرابع: هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين وجهـات نظـر قائـدات املـدارس املتوسـطة فـي منطقـة القصـيم حـول املعوقـا
ً
ت رابعا

 ( ؟ التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة أدائهن اإلدارية تعزي ملتغير ) الخبرة ، املؤهل، الدورات التدريبية

 الفروق باختالف متغير الخبرة:  .1

 إلى اختالف متغير الخبرة استخدمت الباحثة 
ً
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة طبقا

 إلى اخOne Way ANOVA"تحليل التباين األحادي" )
ً
تالف متغير الخبرة ، وجاءت النتائج (؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 كما يوضحها الجدول التالي:

 إلى اختالف متغير الخبرةOne Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) :(19جدول )
ً
 ( للفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التعليق اإلحصائية الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين املحور 

 2.213 1.485 2 2.971 بين املجموعات املعوقات الشخصية

 

0.112 

 

غير 

 0.671 180 120.821 داخل املجموعات دالة 

 - 182 123.791 املجموع

 1.763 0.771 2 1.543 بين املجموعات املعوقات الفنية

 

0.174 

 

غير 

 0.437 180 78.741 داخل املجموعات دالة 

 - 182 80.283 املجموع

 2.775 1.428 2 2.856 بين املجموعات املعوقات املالية

 

0.065 

 

غير 

 0.515 180 92.622 داخل املجموعات دالة 

 - 182 95.478 املجموع

املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في 

تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس 

 املتوسطة في منطقة القصيم

غير  0.109 2.244 0.728 2 1.455 بين املجموعات

 0.324 180 58.353 داخل املجموعات دالة 

 - 182 59.808 املجموع

( فأقل في اتجاهات عينة الدراسة 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )19يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )

اإلداري لقائدات  حول )املعوقات الشخصية، املعوقات الفنية ، املعوقات املالية، املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء

( التي توصلت إلى نتيجة عدم وجود فروق 2008باختالف متغير الخبرة، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة حمدي )املدارس املتوسطة في منطقة القصيم( 
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( اللتين أقرتا بوجود فروقات بين عينة الدراسة 2014 ،البابطين ( و )1426،ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الخبرة. بينما تختلف مع دراستي  )الدعيلج

 لوجيا املعلومات في املدارس تعزى ملتغير الخبرة.حول معوقات تطبيق تكنو 

 الفروق باختالف متغير املؤهل:  .2

 إلــى اخــتالف متغيــر املؤهــل اســتخدمت الباحثــة 
ً
للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي اســتجابات عينــة الدراســة طبقــا

 إلى اختالف متغير املؤهل.(؛ لتوضيح داللة الOne Way ANOVA"تحليل التباين األحادي" )
ً
 فروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 إلى اختالف متغير املؤهلOne Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) :(20جدول)
ً
 ( للفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التعليق اإلحصائية الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين املحور 

 1.515 1.025 2 2.050 بين املجموعات املعوقات الشخصية

 

0.223 

 

 غير دالة 

 0.676 180 121.742 داخل املجموعات

 - 182 123.791 املجموع

 1.356 0.596 2 1.191 بين املجموعات املعوقات الفنية

 

0.260 

 

 غير دالة 

 0.439 180 79.092 داخل املجموعات

 - 182 80.283 املجموع

 0.391 0.206 2 0.413 بين املجموعات املعوقات املالية

 

0.677 

 

 غير دالة 

 0.528 180 95.066 داخل املجموعات

 - 182 95.478 املجموع

املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا 

املعلومات في تنمية كفاءة األداء اإلداري 

املتوسطة في منطقة لقائدات املدارس 

 القصيم

 غير دالة  0.229 1.487 0.486 2 0.972 بين املجموعات

 0.327 180 58.836 داخل املجموعات

 - 182 59.808 املجموع

الدراسة ( فأقل في اتجاهات عينة 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )20يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )

اإلداري لقائدات حول )املعوقات الشخصية، املعوقات الفنية، املعوقات املالية، املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء 

(  اللتين توصلتا إلى 1431 ،األسمري  ( و )2008 ،املدارس املتوسطة في منطقة القصيم( باختالف متغير املؤهل وهذه النتيجة تتفق مع دراستي )حمدي

 نتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمعوقات تعزى ملتغير املؤهل.

 الفروق باختالف متغير الدورات التدريبية:  .3

 إلى اختالف متغير الدورات التدر 
ً
يبية استخدمت للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة طبقا

 إلى اختالف متغير الدورات One Way ANOVAالدراسة "تحليل التباين األحادي" )
ً
(؛ لتوضيح داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التدريبية ، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 إلى اختالف متغير الدورات التدريبية( للفروق One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) :(21جدول )
ً
 في استجابات عينة الدراسة طبقا

 التعليق الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين املحور 

 0.712 0.486 2 0.972 بين املجموعات املعوقات الشخصية

 

0.492 

 

 غير دالة 

 0.682 180 122.820 داخل املجموعات

 - 182 123.791 املجموع

 0.958 0.423 2 0.845 بين املجموعات املعوقات الفنية

 

0.386 

 

 غير دالة 

 0.441 180 79.438 داخل املجموعات

 - 182 80.283 املجموع

 0.129 0.068 2 0.137 بين املجموعات املعوقات املالية

 

0.879 

 

 غير دالة 

 0.530 180 95.341 املجموعاتداخل 

 - 182 95.478 املجموع

املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات 

في تنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس 

 املتوسطة في منطقة القصيم

 غير دالة  0.588 0.533 0.176 2 0.352 بين املجموعات

 0.330 180 59.456 داخل املجموعات

 - 182 59.808 املجموع

( فأقل في اتجاهات عينة الدراسة 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )21يتضح من خالل النتائج املوضحة في الجدول )

اإلداري لقائدات حول )املعوقات الشخصية، املعوقات الفنية، املعوقات املالية، املعوقات التي تحد من دور تكنولوجيا املعلومات في تنمية كفاءة األداء 

اختالف متغير الدورات التدريبية، وهذا يشير إلى أن جميع قائدات املدارس باختالف الدورات التدريبية التي املدارس املتوسطة في منطقة القصيم( ب
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 ،األسمري ) حصلن عليها يرين بنفس املستوى جميع املعوقات التي تواجه تكنولوجيا املعلومات في األعمال اإلدارية، وهذه النتيجة تتفق مع دراستي

( اللتين توصلتا إلى نتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمعوقات التي تواجه قادة املدارس في تطبيق 2014 ،البابطين (  و)1431

 تكنولوجيا املعلومات تعزى ملتغير الدورات التدريبية. 

: إجابـــة الســـؤال الخـــامس: مـــا متطلبــات تطبيـــق تكنولوجيـــا املعلومـــات لتنميـــة كفــاءة األداء اإلدا
ً
ري لقائـــدات املـــدارس املتوســـطة فـــي منطقـــة خامســا

 القصيم ؟

ط لتحديد متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم، تم حساب املتوس

 إلى تحديد متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاء
ً
ة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة الحسابي لهذه األبعاد وصوال

 القصيم.

 يق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيماستجابات عينة الدراسة على أبعاد متطلبات تطب  :(22جدول)
 الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد م

 3 0.576 4.30 املتطلبات الشخصية 1

 2 0.785 4.43 املتطلبات الفنية 2

 1 0.690 4.47 املتطلبات املالية 3

متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في 

 منطقة القصيم

4.40 0.585 - 

عينة الدراسة قد وافقت بشدة على متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية كفاءة األداء يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن 

(، وأتضح من النتائج أن أبرز متطلبات تطبيق تكنولوجيا املعلومات لتنمية  4.40اإلداري لقائدات املدارس املتوسطة في منطقة القصيم بمتوسط)

(، يليه ُبعد املتطلبات الفنية  4.47وسطة في منطقة القصيم تمثلت في ُبعد املتطلبات املالية بمتوسط) كفاءة األداء اإلداري لقائدات املدارس املت

 جاء ُبعد املتطلبات الشخصية بمتوسط)  4.43بمتوسط) 
ً
( والتي بينت أن  2012 ،(، وتتفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة )الهدلق 4.30(، وأخيرا

( والتي بينت 2013 ،سيمن التطوير والترقية لتواكب املتطلبات الحالية لإلدارة املدرسية كما تتفق مع نتيجة دراسة )البرمجيات الحاسوبية بحاجة إلى 

ي الفعال أن اإلدارة املدرسية يجب أن تكون مزودة باملعرفة واملهارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات كما أنه يجب استخدام التخطيط االستراتيج

التي أوضحت أن  الدورات التدريبية وبرامج  (Bobbera, 2013)و (Akoma, 2012 )وجيا املعلومات في التنظيم واإلدارة ودراستي الستخدام تكنول

يا و أدت التطوير املنهي في مجال تكنولوجيا املعلومات اثرت بشكل ايجابي و ساعدت على تطوير قدرات الطاقم اإلنسانية و الثقافية حول التكنولوج

 أفضل في املمارسات اإلدارية.لتغيير 

 توصيات الدراسة:
 في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها و متطلبات تفعيل دور تكنولوجيا املعلومات توص ي الدراسة بما يلى 

: توصيات متعلقة بتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات  خاصة بوزارة التعليم و إدارات التعليم في املناطق
ً
 أوال

 االهتمام بتوفير املتطلبات املادية لدعم دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية  .1

 آلية التنفيذ :      

 .توفير خدمة انترنت بسرعة جيدة باملدارس لتسهيل األعمال اإللكترونية 

 توفير الدعم املالي املطلوب إلدخال تكنولوجيا املعلومات بحسب متطلبات كل جهة إدارية. 

 البرامج التدريبية املختصة بتوظيف تكنولوجيا املعلومات في العمل اإلداري. دعم 

  وضع خطة استراتيجية لدعم التحول التكنولوجي تشمل اللوائح و األساليب  الجديدة للعمل و متطلبات تطبيقها وفق إطار السياسة الوطنية

 واالحتياجات التعليمية.

 كنولوجي.اجراء دراسات جدوى قبل اجراء أي تحول ت 

 لدعم دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية املتطلبات الفنيةاالهتمام بتوفير  .2

 آلية التنفيذ :       

  توفير مستوى عال من البنية التكنولوجية في مدارس التعليم العام و التي تتضمن شبكة حديثة لالتصاالت، وبنية تحتية متطورة تشمل

 األجهزة والتجهيزات .

 .توفير الدعم الفني وصيانة األجهزة والشبكات بصورة دائمة 
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 .إتاحة الخدمات االدارية االلكترونية بشكل أوسع 

 االهتمام بتوفير املتطلبات الشخصية لدعم دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية .3

 آلية التنفيذ :            

 ءم مع ثقافة تكنولوجيا املعلوماتتغيير أنماط الثقافة التنظيمية السائدة بما يتال. 

 .االستفادة من االبحاث املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات املختصة بالعمل اإلداري 

: التوصيات املتعلقة بتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات الخاصة بالقيادة املدرسية
ً
 ثانيا

 االهتمام بتوفير املتطلبات املادية لدعم دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية  .1

 آلية التنفيذ :            

 .تفعيل دور املشاركة املجتمعية في دعم وتمويل التكنولوجيا في املدارس 

 .تخصيص جزء من امليزانية إلقامة الدورات التدريبية للطاقم اإلداري 

 مليزانية لتوفير الدعم الفني للصيانة والتطويرتخصيص جزء من ا 

 لدعم دور تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة املدرسية املتطلبات الفنيةاالهتمام بتوفير  .2

 آلية التنفيذ :            

 .عن اتالفها أو إرسالها للرجيع 
ً
 العمل على صيانة األجهزة وطلب الدعم الفني لألجهزة عوضا

  بشرية من ذوي الخبرة والكفاءة للعمل على التكنولوجيا.تهيئة مهارات 

 .االستفادة من العناصر املؤهلة في املدرسة بإقامة دورات تدريبية داخلية 

  .وضع خطة مجدولة لتوفير الصيانة الدورية لألجهزة والبرمجيات لتفادي االعطال املفاجئة 

 مات في اإلدارة املدرسيةاالهتمام املتطلبات الشخصية لدعم دور تكنولوجيا املعلو  .3

 آلية التنفيذ :

 تنمية االتجاهات اإليجابية لدى األفراد والعاملين نحو تطبيق تكنولوجيا املعلومات. 

 .دعم وتشجيع العاملين على التعلم والتطوير الذاتي في مجال تكنولوجيا املعلومات 

  واملساندةتحفيز العاملين على العمل بروح الفريق وتدعيم روح املعاونة. 

  تزويد العاملين بمهارات التعامل مع املعلومات ومهارات تشغيل األجهزة 

 .توعية العاملين بأهمية امن املعلومات والبيانات 

 مقترحات للدراسات املستقبلية: 

  في دعم التحول التكنولوجي في مدارس التعليم العام. 2030دور رؤية اململكة العربية السعودية 

 تدريبية لقائدات مدارس التعليم العام في مجال تكنولوجيا املعلومات. االحتياجات ال 

 .متطلبات اجراء تحول تكنولوجي في اإلدارات املدرسية 

 :املراجع
: املراجع العربية:

ً
 أوال

( معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في املدارس املتوسطة بمنطقة عسير من وجهة نظر مديري املدارس 2015) ،آل محيا، يحيى عبدهللا موس ى .1

 ووكالئها دراسة ميدانية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة امللك خالد.

 املصرية لألخصائيين الجمعية االجتماعية، الخدمة مجلة ومعوقاتها. تطبيقها متطلبات : اإللكترونية ( اإلدارة2016) ،محمود مصطفى إبراهيم، .2

 .55االجتماعيين، مصر، ع

تطبيقية إحصائية، رسالة  دراسة :األكاديمي التحصيل زيادة في التعليم تكنولوجيا استخدام ( فعالية2017)  ،احمد عبدالرحمن إمام، عمر .3

 دكتوراه. جامعة ام درمان اإلسالمية. 

 .16-1، 15تكنولوجيا املعلومات : دراسة في املفهوم ومعضالت النقل. مجلة العلوم و الدراسات اإلنسانية. ع  ،(2016املبروك ابو بكر )أمجاور،  .4
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 الثانوية املدارس مديري  نظر وجهة من ومتطلبات تطويرها املدرسية اإلدارة في اإللكترونية اإلدارة تطبيقات، (1431األسمري، علي بن سعد ) .5

 اإلسالمية.  سعود بن محمد اإلمام بجامعة االجتماعية العلوم كلية في التربية قسم ،ةالرياض، دراسة ماجستير غير منشور  نةبمدي

 البحوث نظرية. مجلة دراسة تحليلية : األعمال منظمات في األداء مستويات على املعلومات تكنولوجيا أثر ،(2009مصطفى ) خالد بركات، .6

 .  27 مصر. مج  :اإلدارية

الرياض. مجلة رسالة التربية وعلم  بمدينة املدرسة قائد لدى التقنية الكفايات توافر ( درجة2014) ،البابطين، عبدالرحمن بن عبدالوهاب .7

 .68-41، 47النفس: السعودية، ع 

(، 1)53مجلة رسالة املعلم، مج .التعليم( دور القيادة التربوية في دعم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في 2016)، البدو، كفاح محمد .8

48-43. 

 اإلداري. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االردن. األداء على املعلومات تكنولوجيا أثر  (2005)، جالل، آمال عبيد .9

دي، .10  مكة بمدينة للبنين الثانوية إدارة املدارس في اإللكترونية اإلدارة استخدام تواجه التي ( الصعوبات1429) ،مهدي محمد عبدهللا موس ى حما

 .القرى  أم منشورة، جامعة غير رسالة ماجستير ووكالئها، املدارس نظر مديري  وجهة من املكرمة

( متطلبات تطوير نظام اإلدارة التربوية " نظام نور " في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض في ضوء التجارب 2015) ،الحبيب، عبدالرحمن .11

 .4،ع 31كلية التربية. مج -العاملية. مجلة كلية التربية: جامعة أسيوط 

ادارة املدارس الثانوية للبنين بمدينة مكة املكرمة من  ( رؤية مستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في1426) ،الدعيلج، فوزية بنت عبدالعزيز .12

 وجهة نظر مديري املدراس ووكالئها. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. مكة املكرمة: جامعة أم القرى.

 نايف العربية للعلوم الحربية.  منشورة. أكاديمية غير ( اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي. رسالة ماجستير1424) ،رضا، حاتم علي حسن .13

و املعوقات". املجلة الدولية التربوية  ( برامج اإلدارة اإللكترونية املدرسية في مدارس التعليم العام "الواقع2015) ،الراض ي، خالد عبدالعزيز .14

 .119-137(. 2)4املتخصصة، 

 (.1)13دورها في رفع مستوى الكفاءة اإلدارية. مجلة اإلدارة: مصر ، ( وحدات التنظيم و اإلدارة : اهميتها ، 1980) ،السيد، عبدالكريم محمد .15

 ( دور اإلدارة املدرسية في توظيف برامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. دار وائل للنشر، عمان.2010) ،الشناق، عبدالسالم .16

( درجة تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مدارس محافظة املجاردة وعالقتها بتحسين األداء املدرس ي. املركز القومي 2018) ،الشهري، عبدهللا معيض .17
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Abstract:  The study aimed to identify The Role Of  Information Technology On The Efficient 
Administration Performance For Middle  School Leaders In Al-Qassim Region From Their Perspective, of 

view in the light of the study variables ( years of experience, academic qualification, training courses) and the 

role of information technology in developing the efficiency of administrative performance. Besides the 
detection of  obstacles that limit their role in the development of efficient administrative performance. To 

achieve the  objectives of the study, the sample of the study was chosen in a simple random way according to 

the approved sampling schedule (Krejcie, R & Morgan, D1970). the sample of the study consisted of  (183)  
female leaders of schools in the region of Qassim, and the researcher used the questionnaire data collection 

tool. 

Keywords: Information Technology, Administrative Performance, Efficiency, School Leader.  
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 املخلخ : 
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى امتالك طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة لعادات العقل، وقد تكونت عينة 

 وطالبة من طلبة الدراسات العليا )املاجستير والدبلوم العام في التربية(، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام260الدراسة من )
ً
املنهج  ( طالبا

س ي الوصفي، وقام الباحث ببناء مقياس عادات العقل للكشف عن مستوى عادات العقل لدى أفراد عينة الدراسة، وقد تم تطبيقه خالل الفصل الدرا

بدرجة مرتفعة، ه. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى امتالك أفراد عينة الدراسة لعادات العقل التي تضمنها املقياس جاء 1438/1439األول للعام 

، التفكير والتواصل بوضوح ودقة: 3.95، التحكم بالتهور: 4.10 ( على النحو التالي: )املثابرة:5.00حيث كان املتوسط الحسابي لدرجات الطلبة من )

ذات داللة إحصائية في (. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق 3.43، التفكير بمرونة: 3.64، تطبيق املعارف املاضية على أوضاع جديدة: 3.88

 للمرحلة الدراسية )املاجستير/ الدبلوم العام في التربية( ولصالح مرحلة امل
ً
اجستير، وكذلك مستوى امتالك عادات العقل لدى أفراد عينة الدراسة وفقا

 في مستوى امتالك عادات العقل لدى أفراد عينة الدرا
ً
 ملتغير الجنس )ذكور/إناث(.أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق غير دالة إحصائيا

ً
 سة وفقا

 عادات العقل، املرحلة الدراسية، الجنس )ذكور/ إناث(. الكلمات املفتاحية:
 

 املقدمة:

 على ضرورة استخدام العقل  وتوظيفه في إعمار األرض وبما يعود بالنفع ع
ا
زه عن سائر املخلوقات بالعقل، وحث لى لقد كرم هللا اإلنسان وميا

ما جمعاء، فالعقل هو األداة التي يستطيع اإلنسان من خاللها التمييز والفهم واإلدراك والتفكير، وبه يستطيع التعرف على حقيقة األشياء و البشرية 

َن ال تؤول إليه األمور، قال تعالى: َناُهْم مِّ
ْ
َبْحرِّ َوَرَزق

ْ
ِّ َوال

َبرا
ْ
ي ال َناُهْم فِّ

ْ
َدَم َوَحَمل

َ
ي آ ْمَنا َبنِّ رَّ

َ
َقْد ك

َ
 " )سورة " َول

ً
يال ْقَنا َتْفضِّ

َ
ل
َ
ْن خ مَّ يٍر مِّ ثِّ

َ
ى ك

َ
َناُهْم َعل

ْ
ل ضَّ

َ
َباتِّ َوف ِّ

يا
َّ
ط

َبابِّ  (،70اإلسراء، اآلية: 
ْ
ل
َ ْ
و األ

ُ
ول
ُ
ُر أ

َّ
ك
َ
َما َيَتذ نَّ ُموَن إِّ

َ
 َيْعل

َ
يَن ال ذِّ

َّ
ُموَن َوال

َ
يَن َيْعل ذِّ

َّ
ْل َهْل َيْسَتوِّي ال

ُ
 (.9" )سورة الزمر، اآلية:وقال تعالى: " ق

العادات لوقت الحاضر شهد الفكر التربوي العديد من التطورات والتغيرات التربوية، والتي كان من أبرزها زيادة االهتمام بتنمية وفي ا

لدى الطلبة لتحصينهم وتمكينهم من مواجهة تداعيات وتحديات العصر الحالي عصر املعلومات والتكنولوجيا، ولجعل  Habits of Mind العقلية

 تعلمهم يتسم بالديمومة واالستمرارية وبيقى مدى الحياة. 

من  جتمعامليتمكن  فعندما ،رفيمع سياق اقتصاد في إليها يقود أن يمكن التي والنتائج العقل عادات تأثير( 2003 (وكاليككوستا  تناول  وقد  

 وإنتاج بناءالحضارة عملية في ضرورية شروط تعد جميعها ر األمو  وهذه ك،ومشار  ومبدع وفعال منتج مجتمع إلى يتحول  العادات ذهه  ترسيخ

 .عاملنا املعاصر بها يزخر التي الكبرى  التحديات ومواجهة التكنولوجيا

  العقل وبالتالي فإن عادات  
ً
  تلعب دورا

ً
 االكاديمية املهارات في أداءهم ألن وخارجها، التعليمية املؤسسات داخل وتقدمهم األفراد نجاح في حيويا

  العقل عادات تؤدي كما ،وإخفاقهم نجاحهم مدى يتحدد وبموجبه تفكيرهم، نتاج واملواقف الحياتية هو والتعليمية
ً
  دورا

ً
  بارزا

ً
 في األفراد لدى ومؤثرا

 (.2018على نحو فعال )الجيزاني وعباس،  والفعالياتالتكيفات  أداء

 لجميع املراحل التعليمية التي يمر بها الطالب   
ً
 رئيسيا

ً
في  ومن هذا املنطلق فقد دعت التربية الحديثة إلى أن تكون العادات العقلية هدفا

الواجبات التي تساعد على تطوير عادات العقل وتنميتها لدى الطلبة، املدرسة والجامعة، وأن يتم تضمين املناهج واملقررات الدراسية األنشطة واملهام و 

 بصورة يومية وبشكل دائم. وذلك من أجل الوصول إلى تعلم يستطيع الطالب توظيفه في حياته العملية
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 مشكلة الدراسة:

في كلية التربية بجامعة الباحة، حيث تعدا تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في الكشف عن مستوى عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا   

 هو غير مألوف.عادات العقل بمثابة الدعامة الرئيسية لتنمية قدرات الطالب العقلية وتطوير أنماط التفكير لديه إلنتاج ما يتسم بالجدة واألصالة وما 

 جاءت الطالب، فقد حياة في ثابت ومنهج متكرر  سلوك إلى حويلهاوت على تنميتها التركيز ينبغي تربوية ثوابت لوجود تستند العقلية العادات وبما أن

  هدفا العقلية العادات تكون  ألن التربويين دعوات
ً
ومن هذا املنطلق ومن خالل إطالع الباحث على األدب النظري والدراسات السابقة  .التعليم في رئيسا

(، فقد الحظ بأن عادات العقل ما زالت بحاجة إلى مزيد من 2016 ،محيسن وزيتون مها )( ودراسة Younis & Allam, 2016في هذا املجال، كدراسة )

ه الدراسة البحث والدراسة ملا لها من أهمية على صعيد حياة الطالب العملية واألكاديمية، ال سيما في مرحلة الدراسات العليا. وعليه فقد جاءت هذ

 اسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة.محاولة التعرف على مستوى عادات العقل لدى طلبة الدر 

 أسئلة الدراسة:

 ما مستوى امتالك طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة لعادات العقل؟ .1

 للمرح .2
ً
لة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة تبعا

 الدراسية )املاجستير، الدبلوم العام في التربية(؟ 

 للجنس هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك عادات العقل لدى طلبة الدراسات  .3
ً
العليا في كلية التربية بجامعة الباحة تبعا

 )ذكور، إناث(؟

 أهداف الدراسة:
 التعرف على مستوى عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة. .1

 ملتغير املرحلة الدراسية الكشف عن الفروق في مستوى امتالك عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة ا .2
ً
لباحة تبعا

 )املاجسنير، الدبلوم العام في التربية(.

 ملتغير الجنس )ذكور،  .3
ً
 إناث(.الكشف عن الفروق في مستوى امتالك عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة تبعا

 أهمية الدراسة:

 

 ل األمور التالية:تتضح أهمية الدراسة الحالية من خال

 .تزويد األدب النظري بمعلومات تفيد في فهم عادات العقل وسبل تنميتها 

 .أهمية الفئة التي تتناولها الدراسة الحالية وهم طلبة الدراسات العليا 

 .تزويد الباحثين بأداة لقياس عادات العقل تتمتع بخصائص سيكومترية مناسبة 

 ات إلى ضرورة تصميم األنشطة واملواقف التعليمية التي تنمي عادات العقل لدى الطلبة. توجيه أعضاء هيئة التدريس في الجامع 

 .االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في بناء برامج تدريبة تساعد على تنمية عادات العقل لدى الطلبة 
 

 مصطخلحات الدراسة:

 إلى فعل إنتاجي وسلوك ذكي وعقالني يساعد الفرد على مواجهة  بهدف التوصل  العمل في واملستمر الثابت العقلي األداء أنماط هي: عادات العقل

 . Costa & Kallick, 2000)املشكالت واملواقف الحياتية املتنوعة بكفاءة واقتدار )
ً
بأنها الدرجة التي يحصل عليها الطلبة على  وتعرف إجرائيا

 مقياس عادات العقل املستخدم في هذه الدراسة.

 محـددات الدراسة: 
 تتحدد نتائج هذه الدراسة بما يلي:

 اقتصرت الدراسة على طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة. :محددات بشرية 

 هـ(.1438/1439: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي )محددات زمنية 

 ة في جامعة الباحة باململكة العربية السعودية.تم تطبيق هذه الدراس :محددات مكانية 
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 اقتصرت هذه الدراسة على الكشف عن مستوى امتالك طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة لعادات محددات موضوعية :

 العقل.

 اإلطار النظري:

املعرفية، التي تقوم على مجموعة من املبادئ واالفتراضات تستند عادات العقل وما ينبثق عنها من سلوكات وممارسات إلى النظرية   

(، وأن التعلم ينطوي على عملية نشطة يقوم فيها املتعلمون ببناء املعنى عن Ultanir, 2012األساسية، أهمها أن الفرد قادر على بناء املعرفة وتطويرها )

 . Altan et al, 2017)والتفاعل مع البيئة االجتماعية املحيطة بهم )طريق ربط األفكار الجديدة باملعارف القائمة والخبرات ذات الصلة 

 وغير قابل للزيادة، إلى النظر إليه على أنه ش يء  الذكاءكثير من التربويين أن تغيير النظرة إلى وقد رأى 
ً
التي كان يعتقد انها نتاج عامل كلي محدد وراثيا

رؤية  العقل، حيث تمثل عادات (2002قابل للزيادة والنمو والتطور، يعد من أهم العوامل التي أدت إلى تطوير ما يعرف بالعادات العقلية )الحارثي، 

 (.2009جديدة للذكاء، فممارسة الفرد لعادات العقل تسهم في تطوير ذكاء متقدم وناجح في السيطرة على العمليات العقلية )قطامي وثابت، 

ر عادات    إذ قد تكون  في أبنيته املعرفية، غير متوفر حلها ون يك مشكلة مواجهة عند ذكية بطريقة التصرف إلى الفرد عن نزعة العقل وتعبا

 إلى توظيف.  (2003)كوستا وكاليك،  موقف غامض أو لغز، أو محير، موقف ةئهي على لةشكامل
ً
السلوك الذكي  وهذا يعني أن عادات العقل تشير ضمنا

 عندما ال يعرف الفرد اإلجابة أو الحل املناسب الذي يمكن اللجوء إليه.

يعرف الجواب الصحيح، فعادات العقل هي نمط من األداءات الذكية تقود  وبالتالي فإن عادات العقل تركز على سلوك املتعلم عندما ال  

وتأمل، أي أن املتعلم إلى أفعال إنتاجية، ألنها تتكون نتيجة الستجابة الفرد إلى أنماط معينة من املشكالت والتساؤالت التي تحتاج الى تفكير وبحث 

 ,Costa & Kallick)عرفة، وليس على استذكارهم لها أو إعادة إنتاجها على نمط سابق )عادات العقل تركز على الطرق التي ينتج بها املتعلمون امل

2000. 

الطائش يظهر في جو من الحرية إلى أن عادات العقل نمط من السلوك الذكي غير  Altan et al, 2017)وضمن هذا السياق أشار التان )  

خبرات خالي من اإلكراه واإلجبار، ويكون تحت نوع من السيطرة الواعية والطوعية بقصد تحقيق أهداف واسعة، وينجم هذا السلوك الذكي من خالل ال

 اتيجيات.املكتسبة والتفاعالت االجتماعية، ويكون بمثابة دليل على ما لدى الفرد من عمليات معرفية ومهارات واستر 

لتصبح  وفي ضوء ما تقدم، فإنه يمكن القول بأن عادات العقل هي عبارة عن مجموعة من السلوكات الذكية، التي يقوم الفرد بتعلمها والتدرب عليها

، وتتحول إلى أسلوب حياة مستدام، يمارسه في املستقبل بشكل عملي في مختلف املواقف واملشكالت الحياتية الت
ً
 تكراريا

ً
ي يمكن أن يتعرض لها أو سلوكا

 يواجهها.

وتركز عادات العقل على أن الوصول بالطالب إلى مستويات أعلى من التفكير واألداء يتطلب أن تتاح لهم فرص املشاركة والتفاعل والتحدي   

طاق، حيث تتيح عادات العقل للطلبة الكتساب مجموعة من املهارات والسلوكات األكثر ثراء من تلك التي تقيسها االختبارات التقليدية محددة الن

وخارجها بكل  التفكير بشكل مختلف وااللتزام بعملية جديدة للتعلم، هذا باإلضافة إلى التنقل بين املواقف املعقدة ومواجهتها داخل البيئة التعليمية

 .(Kallick & Zmuda, 2017) التذكيركفاءة واقتدار من خالل استدعاء العادة العقلية املناسبة لها بشكل تلقائي دون الحاجة إلى 

( أن تركز جميع أهداف التعليم على تطوير عادات عقلية منتجة لدى الطلبة، وأن يتم تهيئة الفرصة أمام Davidson, 2013وقد اقترح ديفيدسون )

طبيعة الطالب وسلوكه الذي يمارسه بشكل الطلبة لتعلم وممارسة األنماط املختلفة من السلوكات الذكية، لتصبح مع مرور الوقت جزء ال يتجزء من 

 يومي وبصورة متكررة.

 أبعادها وإدراك بتحليلها واملشكالت املواقف ملواجهة ومهارات قدرات من يمتلك ما في توظيف الطالب العقل بإرادة عاداتتطوير ويكمن    

 البناء توظيف على املتعلم تساعد مواقف تعليمية تصميم على تعتمد العقل عادات تنمية أن وهذا يعني منها، والتحقق وتفحصها الحلول املتباينة وطرح

ه ،يمتلكه الذي املعرفي استخدام استراتيجيات   املعلم على مما يوجب الطالب، لدى تنميتها عند خاصة لها متطلبات عقلية عادة أن كل إلى املعلم وتوجا

  (Facione et al, 1996 ).ملختلفةا التعليمية وبناء العديد من األنشطة تدريسية متنوعة،

( على ضرورة تدريب املعلمين على األنشطة واملعلومات واألفكار واملواقف التي يمكن أن تشتق   (Vollrath, 2016وعليه، فقد أكد فولراث   

 أن يت
ً
م إدماج من عادات العقل،  ليكونوا قادرين على بناء دروس وأنشطة تساعد على تطوير عادات العقل لدى الطلبة، مع مالحظة أنه ليس إلزاميا

ية اليومية للمعلمين، وإنما يكتفى أن يقوم املعلمون بتطوير درس أو نشاط مرة في األسبوع لتطوير عادات عادات العقل بشكل يومي في الخطط الدراس

 العقل.  

 على واإلقدام والتصرف املنطقي، وصنع القرارات الت،كاملش وطرح واملرونة االستطالع حب العقل عليها عادات ؤكدتمن األمور التي و    

 بعد تهمااختيار  صنع على األفراد احترام قدرات العادات ذهه لجمييع ص البارزةئالخصا ومن والخالق، النقدي رالفك تدعم أخرى  ياتكوسلو  املخاطر

كما تشتمل عادات العقل على من عدد من املهارات واملواقف واالتجاهات  (.2006وعلى توجيه سلوكياتهم الفكرية )وطفة،  املعطيات على الحصول 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487117736024
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487117736024
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 من يستخدمه في وقت معين وموقف معين        دون غيره الفكرية السلوكيات من املتعلم يتفضيل نمط وتتضمن قياموامليول والقيم والخبرات السابقة، 

ألمر ذلك واالستفادة األنماط، هذا باإلضافة إلى أن العادات العقلية تتطلب قيام املتعلم بتقييم مدى فاعلية السلوكات املستخدمة لتعديلها إذا احتاج ا

 (. Costa & Callick, 2009)منها في املستقبل 

 ذلكال بد قبل  بل  ا فحسب،إنجازه على تعمل التي والقدرات األساسية التفكير مهارات الفرد یمتلك أن تعني ال، العقل عادات تشكيل وعليه فإن عملية

، فامتالك مهارات التفكير املختلفة والقدرات ,Tishman) 2000املالئمة ) واملواقف والظروف األوقات في ذلك كل واإلرادة لتطبيق الرغبة وجود من

ام واالجراءات الالزمة لها ال يكفي إذا لم يستفد الفرد من الفرص العديدة لتطبيقها من وقت آلخر، وأن تكون لديه الرغبة الحقيقية الستخد

 & Costa)وف واملواقف التعليمية املناسبة، ومحاولة تقييم مدى فعاليتها من وقت آلخر  )االستراتيجيات املختلفة لتنفيذ هذه املهارات حسب الظر 

Kallick, 2000.  
م العقلية املهارات تنمية على تساعد أنها إلى العقل عادات وتعود أهمية  

ا
إلى  تؤدي فهي ثم ومن املستقبل، الطالب في يحتاجها خبرة أي وتعل

 للموقف املناسب راءاإلج اختيار ضوء اليومية في الحياة مواقف مع ةءفابك وتوجهها التعلم عملية تنظيم على وتساعد حولهم، من للعالم أفضل فهم

 ،والحياتية التعليمية األنشطة جميع في العقلية تراواملها راتالقد استخدام تجاه اإلرادة كامتال على املتعلمين املتعلم، وتشجع به الذي يمر التعليمي

 إلى للوصول  والتنظيم واإلبداع الناقد التفكير مهارات مزج على القدرة تسابكويتمكن من ا ممارستها، من يملا  ال عادة املتعلم لدى التفكير يصبح حتى

 ).  2008،نالدي حسام (أداء أفضل

ويبحثون باستمرار عن طرق ( أن من يمتلكون عادات العقل لديهم توقعات عالية  Costa & Kallick, 2008وقد رأى كوستا وكاليك )

 في يساعد العقلية العادات وتنمية تطوير أن إلى (Rotta, 2004) روتا للتحسين والنمو وتطوير الذات، ويرون في التحديات فرصة مناسبة للتعلم. وتشير

 .املشكالت لحل املوجودة يم املعارفلتنظ مألوفة غير بطريقة األشياء إلى والنظر بفاعلية، أفكاره وإدارة للمتعلم، املعرفي تنظيم املخزون

 تعلم إلى تؤدي الضعيفة العقل يقوم به الطالب، فعادات ش يء كل في تؤثر العقلية العادات إلى أن (Marzano, 1992) مارزانو كما أشار

 من فكثير العقل لديهم، تنمية عادات  لم يتم إذا فَعالين غير يصبحون  املهرة والطلبة القدرة، املهارة أو في الطلبة مستوى  عن النظر بغض ضعيف

 ليست املشكلة تكون  إذ جديدة، يواجهون مواقف حين يتصرفون  كيف يعرفون  ال معين، ولكنهم موضوع في ومهارة معرفة األشخاص يكون لديهم

 
ً
 لهم بسهولة. متاحة والحلول  اإلجابات تكون  ال حينما العمل عن ويكفون  أنهم يستسلمون  يعود إلى األمر ولكن القدرة، أو املهارة في قصورا

 السليم األولويات نظام ووضع العقلية وترتيبها، العمليات تنظيم على القدرة امتالك تؤدي إلى الطلبة العقل لدى عادات وزيادة على ما تقدم، فإن تنمية

  النجاح في يساعد مما
ً
، وباإلضافة إلى ذلك فإن اكتساب الطالب أكاديميا

ً
  يجعله العقل لعادات وحياتيا

ً
 وتفهم اإلصغاء والتواصل مع اآلخرين، على قادرا

 والتصنيف، بعمليات التذكر، معرفة لديه تصبحو جديدة،  ومواقف أوضاع في السابقة املعارف وتطبيق بمرونة، التعليمية، والتفكير املواقف

 (Costa & Kallick, 2009). والتحليل  والتجريب، والتقويم، والتعميم، واالستدالل،

 إرادتهم وتدعم والتعلم العمل على الطالب تشجع هذه البيئة التي، التعليمية البيئة بمقومات ترتبط العقل تنمية عاداتمن جانب آخر فإن و 

 وتوليدها في بناء املعرفةوتنظيم الخبرات، وتتنوع فيها استراتيجيات التدريس واألنشطة الصفية الداعمة لتفاعل الطلبة ومشاركتهم  والتفكير البحث في

(Coll et al, 2009) . الطفل يولد التي الدماغ طاقات بين التفاعل نتيجة تنشأ العقل عادات أن   )2000،األعسر) وقد أكدت  
ً
 التي البيئة وبين بها مزودا

  .طاقاتهم عن التعبير فرص من األطفال يحرم البيئة تخاذل وبقدر ،العقل عادات نموة لفرصال الطاقات تتاح لهذه البيئة تنشيط فبقدر فيها، يعيش

 للعقل ال يمكنه تجاوزها، فامتالك الفرد لعادات العقل يمكنه من تطوير
ً
قدراته العقلية  وبالتالي فقد تغيرت النظرة التقليدية للذكاء التي ترسم حدودا

من حفظ املعرفة واستظهارها إلى بناء إلى حالة الفعل والنشاط والحيوية، و من حالة السلبية بصورة مستمرة ويخرجه من دائرة التفكير الضيق، وينقله 

 املعرفة وإنتاجها والعمل على توظيفها في حياته اليومية.

 اإلبداع إلى أقص ى درجات وإيصال العقل الذكاء تطوير أجل من أنه(Costa & Kallick, 2000)  وكاليك كوستا وضمن هذا السياق يرى 

وقد توصل  وتساعدها على الوصول إلى جوهر األشياء. بالقدرات العقلية تنهض أن تنمية عادات العقل التي يمكنها على نبغي العملي فإنهواإلنتاج، 

 & Costa)( عادة عقلية  تقود من امتلكها إلى سلوك إنتاجي مبدع، وفيما يلي وصف توضيحي لكل عادة من هذه العادات16كوستا وكاليك إلى )

Kallick, 2008;Costa & Kallick, 2000) : 

إصرار الفرد على مواصلة العمل وإكمال املهمة بنشاط وحيوية دون ملل، ويتصف املثابرون بأنهم يواظبون وال يتراجعون،  Persisting:املثابرة  .1

 يعاودون الكرة مرة أخرى.ويستخدمون استراتيجيات متعددة ملواجهة املواقف والصعاب، وال يقبلون الهزيمة، وفي كل مرة يخفقون فيها 

تشير إلى القدرة على الصبر والتأني، والتفكير قبل القيام بالفعل، واالبتعاد عن التسرع والفورية،   Managing Impulsivity:بالتهور  التحكم .2

 ومعاودة النظر عدة مرات قبل الوصول إلى حكم نهائي.

هو اإلنصات بوعي ملا يقوله اآلخرون، وهو فعل نقدي تأملي  Listening with understanding and empathy: وتعاطف بتفهم اإلصغاء .3

 وعمل ذهني معقد يتضمن العديد من الفعاليات والقدرات الذهنية، ويعد اإلصغاء نقطة البداية للفهم والحكمة.
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زوايا مختلفة وجوانب متعددة، ويوصف يشير التفكير بمرونة إلى قدرة الفرد على النظر للموضوع من  Thinking flexibly:بمرونة  التفكير .4

 الشخص الذي يمتلك هذه العادة بالقدرة على توليد البدائل والحلول املتعددة ملواجهة املواقف واملشكالت التي يمكن أن تعترضه.

وقدرته على تحديد ما يعرف وما يمثل التفكير ما وراء املعرفي وعي الفرد بما يجريه من عمليات تفكير Metacognition:  املعرفي وراء ما التفكير .5

 يحتاج إلى معرفته، ويوصف الفرد الذي يمتلك هذه العادة بوعيه بما يقوم به وملاذا يقوم به وما هي النتائج التي ترتيب على قيامه به.

من األخطاء، ويوصف هو العمل من أجل تحقيق درجة عالية من االتقان والكمال والخلو   Striving for accuracy:الدقة أجل من الكفاح .6

 األفراد الذين يمتلكون هذه العادة بأنهم يتفحصون ويراجعون ما يقومون به للتأكد من صحته ومطابقته ملا هو مطلوب.

تشير هذه العادة إلى قدرة الفرد على طرح األسئلة وصياغة املشكلة بشكل  Questioning and posing problems:املشكالت  وطرح التساؤل  .7

ث تكون املعلومات املجموعة لإلجابة عن األسئلة واملشكلة املطروحة تساعد على ملء الفجوة وسد النقص الحاصل في البناء املعرفي دقيق، بحي

 للفرد.

أي االستفادة من التجارب والخبرات السابقة : Applying past knowledge to new situationsجديدة أوضاع على املاضية املعارف تطبيق .8

  بها الفرد من أجل توظيفها في مواجهة مواقف حياتية مشابهة.التي مرا 

تشير إلى قدرة الفرد على توصيل ما يريد :  Thinking and communicating with clarity preciseودقة بوضوح والتواصل التفكير .9

 التعبير عنه بدقة ووضوح سواء أكان ذلك بطريقة كتابية أو شفوية.

تشير هذه العادة إلى استمتاع الطالب بحل املواقف واملشكالت التي :  Responding with wonderment and aweورهبة بدهشة االستجابة .10

 يكتنفها الغموض وحبه لالستطالع ومعرفة املجهول، وسعادته أثناء قيامه بعمليات البحث والتقص ي وإيجاد الحلول.

 Gathering data through all the senses: الحواس جميع باستخدام البيانات جمع .11

خبرات تشير إلى أهمية استخدام كافة الحواس في عملية التعلم، فكلما زاد عدد الحواس املستخدمة في عملية التعلم كلما زادت نسبة املعارف وال .12

 املكتسبة.

والبدائل وتصورها بطرق مختلفة  الفرد على تخيل الحلول  إلى قدرة تشيرCreating, imaging and innovating: والتجديد  والتخيل اإلبداع   .13

 تتسم بالجدة والبعد عن التقليدية.

تشير إلى امتالك الفرد لروح املغامرة البناءة واملحسوبة، واإلقبال على املهام  Taking responsible risks: بمسؤولية خاطرامل على اإلقدام .14

 عائق كبير أمام استخدام األفكار الجديدة والطرق الحديثة.الجديدة بثقة وجرأة وعدم خوف من الفشل، ألن الخوف من الفشل يشكل 

القدرة على إضفاء جو من املرح من خالل تقديم أشكال معينة من السلوك تعمل على إدخال البهجة والسرور   Finding Humor:الدعابة إيجاد .15

 افعيته ويستثير طاقاته اإلبداعية.والسعادة للنفس. إن امتالك املتعلم لهذه العادة العقلية يعمل على زيادة نشاطه ود

أي قدرة الفرد على التواصل مع اآلخرين والعمل ضمن فريق، ويتصف من يمتلك   Thinking interdependently:التعاوني أو التبادلي التفكير .16

 هذه العادة باالنفتاح على الرأي اآلخر وتقبل نقد اآلخرين والقدرة على تقديم اآلراء واملبررات.

تشير هذه العادة إلى رغبة الفرد املستمرة وتشوقه الدائم للتعلم والحصول على املعلومات وتحصيل  :Learning continuously املستمر التعلم .17

 الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد دون ملل أو شعور بالتعب.

 الدراسات السابقة:

الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وفيما يلي استعراض لهذه من خالل الرجوع إلى األدب التربوي نجد أن هناك عدد من   

 من األحدث إلى األقدم، فقد أجرى) محمد
ً
 تنازليا

ً
 ترتيبا

ً
 املرشد لدى املنتجة العقل عادات عن الكشف إلى ( دراسة هدفت2018 ،الدراسات مرتبة زمنيا

 ومرشدة بمدينة ) 152) من وتكونت عينة الدراسة، املدرس ي وعالقتها بفاعلية الذات اإلرشادية لديه النفس ي
ً
أكتوبر، وقد أسفرت نتائج  6مرشدا

ذات من خالل الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية بين عادات العقل املنتجة وفاعلية الذات اإلرشادية لدى املرشد النفس ي، وأنه يمكن التنبؤ بفاعلية ال

 بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث في أبعاد عادات العقل التالية: املثابرة عادات العقل املنتجة لديه، وأظهرت النتائج 
ً
وجود فروق دالة إحصائيا

 في بعدي عادات العقل التاليين: اإلصغاء بتف
ً
هم وتعاطف، والكفاح من أجل الدقة، والتحكم بالتهور، والتفكير بمرونة، ولم توجد فروق دالة إحصائيا

 وطرح التساؤالت.

( دراسة هدفت إل تقص ي أثر استخدام عادات العقل الرياضية املستندة للتعلم باملشكلة على التفكير Andriani et al, 2017)وأجرى   

 في الصف السابع األساس ي تم اختيارهم من مدينة بادانغ راتو في أندونيسيا، 70اإلبداعي الرياض ي لدى الطالب، وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

، واألخرى ضابطة درست 36تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية درست باستخدام عادات العقل املستندة للتعلم باملشكلة وتضم )وقد تم 
ً
( طالبا
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، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فارق بين املجموعة التجربيبية واملجموعة الضابطة ولصالح املجموعة 34بالطريقة التقليدية وتضم )
ً
( طالبا

 تجريبية.ال

( دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين تعليم عادات العقل والسلوك اإليجابي لدى معلمي املرحلة األساسية  Al-Assaf,2017كما أجرى )  

 ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وقد أظهرت نتائج الدر 60الدنيا بمنطقة الجامعة في عمان، وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
اسة أن ( معلما

  مستوى تعليم عادات العقل لدى املعلمين بدرجة متوسطة، وأن هناك فروق بين الذكور واإلناث في مستوى تعليم عادات العقل ولصالح الذكور.

( إلى التعرف على عادات العقل لدى طلبة التربية البدنية في جامعة االسكندرية، وقد تكونت  Younis & Allam,2016وهدفت دراسة )

 تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى امتالك الطلبة لعادات العقل متفاوت، حيث تتراوح 70الدراسة من ) عينة
ً
( طالبا

 ، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى عال في بعض عادات العقل مثل التحكم بالتهور، واالستجابة %80.42-%54.62نسبة امتالكها ما بين 

بسبب بدهشة ورهبة، ومن جهة أخرى فقد أشارت نتائج الدراسة أن معظم عادات العقل لم يتحقق فيها املستوى العالي من امتالك الطلبة لها وذلك 

 االفتقار إلى التطبيق واالستخدام املوجه لعادات العقل في مجال التدريس وعلى صعيد املنهاج الدراس ي.

  مشروع حسب العقل لعادات األساسية املرحلة طلبة اكتساب مستوى  استقصاء إلى دراسة ( هدفت2016،وأجرت )مها محيسن وزيتون   

 عينة املدرس ي، وتكونت والتحصيل والجنس التعليمي بمتغيرات املستوى  وعالقته والتاسع، والسابع، الخامس، :الصفوف األساسية في العالمي 2061

، وأن هناك الطلبة اكتساب مستوى  أن النتائج وأظهرت وطالبة، طالًبا (1699) من الدراسة
ً
املستوى التعليمي  إلى يعزى  إحصائية داللة ذو فرق  متدنيا

 الخامس الصفين في اإلناث لصالح الطالبات التفوق  وكان الطلبة، إلى جنس يعزى  إحصائية داللة ذو ولصالح املستوى التعليمي األعلى، كما يوجد فرق 

 األساس ي. التاسع الصف في الذكور  الطلبة ولصالح األساسيين والسابع

( دراسة هدفت للتعرف على عادات العقل لدى طلبة تخصص الرياضيات في الجامعة األردنية وجامعة البلقاء 2015كما أجرت الصباغ )  

، وقد أظهرت نتائج الدراسة سيادة بعض عادات العقل وعل438التطبيقية، وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
ى رأسها " تطبيق املعارف "، وكان ( طالبا

 هدفت إلى التعراف على مستوى عادات العقل والذكاءات املتعددة والعالقة( دراسة 2015أقلها سيادة  التفكير فوق املعرفي. وأجرى عناقرة والجراح )

، 305وقد تكونت عينة مكونة من ) لدى عينة من طالب السنة التحضيرية بجامعة طيبة،بينهما 
ً
ممارسة  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى ( طالبا

 .عادات العقل ككل لدى أفراد عينة الدراسة كانت درجة مرتفعة

عود، التربية بجامعة امللك س كلية طالب لدى اإلنجاز بدافعية وعالقتها العقل عادات عن الكشف ( دراسة هدفت إلى2015وأجرى القضاة )  

، وأظهرت نتائج الدراسة 202وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
، وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى امتالك الطلبة لعادات العقل جاء مرتفعا

ً
( طالبا

 ملتغير املرحلة الدراسية ولصالح طلبة الدراسات العليا على املقياس الكلي ومعظم األبعاد باستث
ً
 تبعا

ً
ناء بعدي اإلبداع وجود فروق دالة إحصائيا

 املتفوقين لدى الطلبة املشكالت حل وإستراتيجية العقل عادات بين العالقة على التعرف ( دراسة هدفت إلى2014والحيوية. كما أجرى عمران )

  (260) منعينة الدراسة  ، وتكونت غزة -األزهر جامعة في والعاديين
ً
كلية التربية املستوى األول والرابع، وقد أظهرت نتائج الدراسة  من وطالبة طالبا

يجية حل وجود فروق دالة بين عادات العقل لدى الطلبة املتفوقين والعاديين ولصالح املتفوقين، ووجود عالقة ذات داللة بين عادات العقل واسترات

داللة بين املستوى االول واملستوى الرابع في معظم عادات العقل باستثناء بعض املشكالت لدى الطلبة املتفوقين والعاديين، وأنه ال توجد فروق ذات 

 العادات كانت الفروق لصالح املستوى األول.  

بجنس  وعالقتها العاشر الصف طلبة عند للعقل عادات ثالث مستوى  معرفة إلى الدراسة ( دراسة هدفت إلى2011وأجرى املساعيد )  

 عند العقل عادات مستوى  أن إلى الدراسة نتائج العاشر، وقد أشارت الصف طلبة من وطالبة طالًبا  (216)من الدراسة عينة الطلبة، وتألفت

 في عادات لإلناث منه أعلى العقل عادات من مستوى  لديهم الذكور  أن إلى النتائج أشارت كذلك الوسط الفرض ي، من أعلى ) وإناث ذكور (         الطلبة

 الثالث. العقل

دراسة بعنوان "املعالجة العقلية املقصودة: تفكير الطالب كإحدى عادات العقل". وتكونت  (Wiersema & Licklider, 2009)وأجرت   

( طالب من طلبة الجامعة املشاركين في إحدى املساقات الجامعية، واستخدمت الدراسة املالحظة واملقابلة في عملية جمع البيانات. 8عينة الدراسة من )

ابة ظهرت نتائج الدراسة أن الطريقة األفضل لتطوير عادات العقل لدى الطالب هي تدريسهم كيفية طرح األسئلة، حيث إنَّ تعلم الطالب طرح وإجوأ

 األسئلة الصعبة وحدهم يؤدي إلى تطوير العادات العقلية لديهم.

 التعليق على الدراسات السابقة: 

 السابقة بشقيها العربي واألجنبي األمور التالية:يالحظ من خالل استعراض الدراسات 



 لؤي أبو لطيفة                                                                                                              عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة الباحة 

 2019 -3، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 285 

 

 ( تشابهت الدراسة الحالية من حيث الهدف مع بعض الدراسات السابقة، وذلك مثل دراسةYounis & Allam,2016  (، ودراسة )مها محيسن

(، واختلفت الدراسة الحالية من حيث الهدف مع بعض الدراسات السابقة، 2015 ،القضاة (، ودراسة )2015 ،الصباغ (، ودراسة )2016 ،وزيتون 

 .           (Wiersema & Licklider, 2009)(، ودراسة Andriani et al, 2017وذلك مثل دراسة )

 (، ودراسة )2018 ،تشابهت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي، وذلك مثل دراسة )محمدAl-Assaf, 

 ( التي استخدمت املنهج التجريبي.Andriani et al, 2017(، واختلفت مع دراسة )2011 ،(، ودراسة) املساعيد 2017

 ( من حيث العينة مع دراسة 
ً
(، واختلفت مع الدراسات السابقة األخرى التي تكونت عينتها من 2015 ،القضاة تشابهت الدراسة الحالية جزئيا

(،  Younis & Allam,2016(، ودراسة )2018ملرشدين واملعلمين وطلبة املرحلة األساسية  ومرحلة البكالوريس، وذلك مثل دراسة محمد )ا

 (، ودراسة 2015 ،عناقرة والجراح (، ودراسة )2015 ،الصباغ (، ودراسة )2016 ،مها محيسن وزيتون  (، ودراسة)Al-Assaf, 2017ودراسة )

.(Wiersema & Licklider, 2009) 

 .اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة حول أهمية عادات العقل وضرورة تنميتها لدى الطلبة في مختلف املراحل الدراسية 

 .تمتاز الدراسة الحالية بكونها تركز على طلبة الدراسات العليا في مرحلتي املاجستير والدبلوم العام في التربية 

 الدراسات السابقة في بناء تصور للمنهجية التي سيتبعها والخطوات التي سيسير عليها في إجراء الدراسة الحالية. استفاد الباحث من 
 

 وإجراءاتها: منهجية الدراسة

 :استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي ملالءمته ألغراض الدراسة وأهدافها. منهج الدراسة 

 ن مجتمع الدراسة من طلبة الدراسات العليا)املاجستير والدبلوم العام في التربية( بكلية التربية في جامعة الباحة باململكة مجتمع الدراسة : تكوا

( حسب إحصائيات عمادة 1045هـ(، والبالغ عددهم )1439/ 1438العربية السعودية، املسجلين في الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي )

 سجيل بجامعة الباحة.  القبول والت

 وطالبة من طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة املسجلين في الفصل الدراس ي 260تكونت عينة الدراسة من ) :عينة الدراسة 
ً
( طالبا

%(، ويبن الجدول 88,24ة بنسبة )هـ(. وقد تما اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراس1439/ 1438األول من العام الجامعي )

 ملتغيري املرحلة الدراسية والجنس.1رقم )
ً
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا

 

 ملتغيري التخص  والجنس1جدول )
ً
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية التكرار الجنس املرحلة الدراسية

 

 ماجستير

 %25 66 ذكور 

 %23 60 إناث

 %48 126 الكلي

 

 دبلوم عالي

 %25 65 ذكور 

 %27 69 إناث

 %52 134 الكلي
 

 

 

 

 

 

 :أداة الــدراسة

تمثلت أداة الدراسة الحالية في مقياس عادات العقل الذي قام الباحث ببنائه من خالل الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة  

(، 2014(، واستبانة عادات العقل )عمران،  Al-Assaf, 2017مقياس تعليم عادات العقل ) وذلكواملقاييس واالستبانات التي تناولت عادات العقل، 

(. وقد تضمن املقياس أربعة من عادات العقل التي رأى الباحث أن لها تأثير مهم على طلبة الدراسات 2015واستبانة عادات العقل )عناقرة والجراح، 

 تربية(، وهي على النحو التالي: العليا )املاجستير والدبلوم العام في ال

  :6،  5،  4،  3،  2،  1املثابرة: وتضم الفقرات التالية . 

  :12،  11،  10،  9،  8،  7التحكم بالتهور: ويضم الفقرات التالية . 

 18،  17،  16،  15،  14،  13: ويضم الفقرات التالية: التفكير بمرونة . 

 24،  23،  22،  21،  20،  19الفقرات التالية: ودقة: ويضم  بوضوح والتواصل التفكير . 

 30،  29،  28،  27،  26،  25جديدة: ويضم هذا البعد الفقرات التالية:  أوضاع على املاضية املعارف تطبيق  . 
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 وصف املقياس: 

ن مقياس عادات العقل بصورته األولية من ) : )موافق بشدة، 30تكوا
ً
 خماسيا

ً
موافق، محايد، غير موافق، غير موافق ( فقرة مدرجة تدريجا

 بشدة(.

 صدق مقياس عادات العقل:  

 كما هو موضح في 11تم التحقق من صدق املقياس من خالل عرضه على مجموعة من املحكمين ذوي االختصاص بلغ عددهم )
ً
( محكما

اآلخر. كما تم التحقق من صدق البناء للمقياس من خالل  (، وفي ضوء مالحظاتهم فقد تم تعديل بعض الفقرات وإعادة صياغة البعض 1امللحق رقم )

 30استطالعية من خارج أفراد عينة الدراسة بلغ عددهم ) تطبيقه على عينة
ً
وقد كانت معامالت ارتباط كل عادة عقلية  من طالب جامعة الباحة، ( طالبا

 (: 2رقم ) مع الدرجة الكلية على املقياس كما هو موضح في الجدول 

 (: معامالت االرتباط بين العادات العقلية والدرجة الكلية للمقياس  2جدول )

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط عادات العقل

 0.05دالة عند مستوى    0.81 املثابرة

 0.05دالة عند مستوى    0.78 التحكم بالتهور 

 0.05دالة عند مستوى    0.74 التفكير بمرونة

 0.05دالة عند مستوى   0.83 ودقة بوضوح والتواصل التفكير

 0.05دالة عند مستوى   0.75 تطبيق املعارف على أوضاع جديدة
 

 عند مستوى داللة 0.83 – 0.74( أن معامالت االرتباط بين عادات العقل والدرجة الكلية تراوحت بين )2يالحظ من الجدول )
ً
(، وهي دالة إحصائيا

 (:3ملعامالت االرتباط بين الفقرة والعادة العقلية التي تنتمي إليها، فقد كانت النتائج كما هو موضح في الجدول )(.  وأما بالنسبة 0.05)

 ( معامالت االرتباط بين الفقرة والعادة العقلية التي  تنتمي إليها3جدول )

معامل  الفقرة م  

 االرتباط

معامل  الفقرة م

 االرتباط

 0.88 أفكر بطرق مختلفة لإلجابة عن التساؤل املطروح. 16 0.71 تحقيق أهدافي.أبذل قصارى جهدي من أجل  1

 0.77 أستمع آلراء اآلخرين واستفيد منها. 17 0.85 أتحمل الصعاب إلنجاز املهام املطلوبة مني. 2

 0.80 صعوبة.أغير طريقتي في التفكير عندما تواجنهي  18 0.86 اآلخرين أداء من أفضل أدائي يكون  نأل  أسعى 3

أعزو ذلك إلى تقصيري إذا فشلت في تحقيق ما أريد فإنني  4

 في الجهد الذي بذلته.

أستخدم لغة واضحة ومفهومة أثناء التواصل مع  19 0.74

 اآلخرين.

0.89 

إذا بدأت في أي عمل فإنني أحرص على إنهائه ولو استغرق  5

.
ً
 طويال

ً
 ذلك وقتا

عما بداخلي من أفكار  أستطيع أن أعبر لآلخرين 20 0.78

 ومشاعر.

0.81 

إذا لم أتمكن من حل املشكلة فإنني أبحث عن طرق أخرى  6

 لحلها وال استسلم.

 0.86 أتمكن من أقناع اآلخرين بما لدي من أفكار. 21 0.82

 0.86 لدي القدرة على مناقشة اآلخرين ومحاورتهم. 22 0.84 أتمهل قبل القيام بأي تصرف. 7

 0.77 أستطيع التحدث أمام اآلخرين دون تلعثم أو ارتباك. 23 0.71 الخطوات الالزمة إلنجاز املهمة.أحدد  8

 جيد أفكر 9
ً
 0.74 أتجنب اإلطالة والتكرار في حديثي مع اآلخرين. 24 0.88 القرار. اتخاذ  قبل ا

 لآلخرين قبل قيامي بالرد عليهم. 10
ً
 0.89 في مواجهة املواقف الجديدة.أستفيد مما تعلمته  25 0.85 أستمع جيدا

أبحث عما هو موجود في خبراتي السابقة لربطه  26 0.72 أقوم بجمع املعلومات الالزمة لحل املشكلة. 11

 بالخبرات الجديدة.

0.85 

 0.78 أستعين بأمثلة سابقة لدعم آرائي وأفكاري. 27 0.79 أحدد الهدف املطلوب بدقة قبل القيام بالعمل. 12

أستعين بتجاربي املاضية في حل املشكالت التي  28 0.80 أنظر للمشكلة من جوانب متعددة. 13

 تواجنهي.

0.90 

أربط بين ما تعلمته وما هو مشابه له في حياتي  29 0.87 أتنازل عن رأيي إذا كان هناك رأي أكثر صحة. 14

 العملية.

0.73 

القرار أبحث عن اإليجابيات والسلبيات التي تترتب على  15

 الذي سأتخذه.

أستخدم أثناء تفكيري عبارات مثل: هذا مشابه ألمر  30 0.84

 أعرفه، هذا الش يء مررت بمثله.

0.81 
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وقد كانت هذه االرتباطات دالة  (،0.90 – 0.71( أن معامالت االرتباط بين الفقرة والعادة العقلية التي تنتمي إليها تراوحت بين )3يالحظ من الجدول )

 عند مستوى داللة 
ً
 يتمتع بمستوى مناسب من االتساق الداخلي. ، مما يدل أن املقياس مناسب لتحقيق أغراض الدراسة، و (0.05)إحصائيا

 ثبات مقياس عادات العقل:

بيق املقياس بعد إسبوعين من التطبيق األول لفا وإعادة تطكرونباخ أتم التحقق من ثبات مقياس عادات العقل من خالل استخدام معادلة 

(Test-retest)( من طالب كلية التربية بجامعة 30، حيث قام الباحث بتطبيق املقياس على عينة من خارج أفراد عينة الدراسة بلغ عددها 
ً
( طالبا

 (: 4الباحة، وقد كانت النتائج كما هو موضح في الجدول الجدول التالي رقم )

 معامل ثبات املقياس وأبعاده وفق معادلة كرونباخ الفا وإعادة التطبيق(: 4جدول )
 إعادة التطبيق كرونباخ الفا أبعاد املقياس

 0.76 0.78 املثابرة

 0.79 0.82 التحكم بالتهور 

 0.81 0.85 التفكير بمرونة

 0.84 0.88 ودقة بوضوح والتواصل التفكير

 0.86 0.83 تطبيق املعارف على أوضاع جديدة

 0.87 0.90 الكلي

(، وتراوحت معامالت الثبات ألبعاد 0.90( بأن معامل الثبات للمقياس ككل باستخدام معادلة كرونباخ ألفا بلغ )4يتضح من الجدول )

معامالت الثبات ألبعاد (، وتراوحت 0.87(، ومن خالل استخدام طريقة إعادة التطبيق بلغ معامل الثبات للمقياس ككل )0.88– 0.78املقياس بين )

(، وتعتبر هذه القيم دليل على تمتع مقياس عادات العقل  بمعامل ثبات مناسب ألغراض الدراسة، وعليه فإن املقياس 0.86–0.76املقياس بين )

 (.2( فقرة، كما هو موضح في امللحق رقم )30بصورته النهائية يتكون من )

 : املقياس تصحيح

ن  متبوعة بخمسة  ( فقرة،30من ) النهائية جامعة الباحة بصورتهكلية التربية بعادات العقل املوجه لطلبة الدراسات العليا في  مقياس تكوا

  وأعطيت بدائل لإلجابة هي:
ً
  درجات، )5 (دائما

ً
  )4 (غالبا

ً
  درجات، )3 (درجات، أحيانا

ً
  )2) نادرا

ً
لى وقد تراوحت الدرجة الكلية عدرجة.  )1 (درجة، إطالقا

( 5 - 1(، وقد تم تحويل هذه الدرجات بحيث تنحصر بين )30 -5((، وتراوحت الدرجات على كل ُبعد من أبعاد املقياس ما بين 150 -30املقياس بين )

 وقد أعطيت األوزان التالية لتحديد مستوى عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا: ،درجات

  من 
ً
 1.80 إلى أقل من 1الدرجة املنخفضة جدا

 2.60إلى أقل من 1.80الدرجة املنخفضة من   

 3.40إلى أقل من  2.60الدرجة املتوسطة من  

  4.20 إلى أقل من 3.40الدرجة املرتفعة من    

  من 
ً
 5 –  4.20الدرجة املرتفعة جدا

 املعالجة اإلحصائية:

تمت املعالجة اإلحصائية من خالل استخدام التكرارات والنسب املئوية ومعامل االرتباط بيرسون ومعادلة ألفا كرونباخ واستخراج 

  . T- Test)واستخدام اختبار )املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 ومناقشتها: نتائج الدراسة

 
ً
ما مستوى امتالك طلبة الدراسات العليا في كلية عن سؤال الدراسة األول:  لإلجابة ومناقشته: الدراسة األول  سؤال عن باإلجابة املتعلقة النتائج  :أوال

 وعلى عادات العقل ككل، مقياس على الطلبة املعيارية لدرجات واالنحرافات الحسابية تم استخراج املتوسطاتالتربية بجامعة الباحة لعادات العقل؟ 

 للمتوسطات الحسابية، وتما وضع التقدير املناسب لكل متوسط حسابي سواًء على صعيد كما  أبعاده، من بعد كل
ً
 وفقا

ً
 تنازليا

ً
تم ترتيب األبعاد ترتيبا

 للمعيار الذي تما اعتماده في هذه الدراسة، وقد كانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم
ً
 (:5) البعد أو على صعيد املقياس ككل، وذلك وفقا
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افات الحسابية ات(: املتوسط 5جدول)    عادات العقل الدراسة على مقياس املعيارية لدرجات أفراد عينة واالنحر
ً
 تنازليا

ً
 الكلي وأبعاده مرتبة ترتيبا

 درجة االمتالك الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي البعد

 مرتفعة 1 0.512 4.10 املثابرة

 مرتفعة 2 0.202 3.95 التحكم بالتهور 

 مرتفعة 3 0.631 3.88 التفكير والتواصل بوضوح ودقة

 مرتفعة 4 0.487 3.64 تطبيق املعارف على أوضاع جديدة

 مرتفعة 5 0.735 3.34 التفكير بمرونة

 مرتفعة  0.546 3.80 املقياس الكلي

الكلية للمقياس وعلى صعيد األبعاد كانت ( أن درجة امتالك أفراد عينة الدراسة لعادات العقل على صعيد الدرجة 5يتضح من الجدول )  

( من 3.95(، وعلى بعد التحكم بالتهور )5.00)( من 4.10(، وعلى بعد املثابرة )5.00)( من 3.80مرتفعة، حيث بلغ املتوسط  الحسابي على املقياس ككل )

(، وعلى 5.00)( من 3.64املعارف املاضية على أوضاع جديدة )(، وعلى بعد تطبيق 5.00)( من 3.88(، وعلى بعد التفكير والتواصل بوضوح ودقة )5.00)

 (. 5.00)( من 3.43بعد التفكير بمرونة )

املتواصل وإدارة  العملو  االجتهاد  ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن البيئة التعليمية التي يعيش ضمنها طلبة الدراسات العليا تشجعهم على  

، وتتنوع فيها استراتيجيات التدريس ومتابعة كل ما هو جديد وتنظيم الخبرات والتفكير البحث في إرادتهم وتدعم املواقف واالنفعاالت بوعي واتزان،

وتوليدها واالستفادة مما يتم تعلمه في مواجهة املشكالت الحياتية  تفاعل الطلبة ومشاركتهم في بناء املعرفةواملعززة ل لتعلملواألنشطة الداعمة 

 على عادات العقل املتمثلة باملثايرة، والتحكم بالتهور، وتطبيق املعارف على أوضاع جديدة، والتفكي املختلفة،
ً
ر وهذا مما ال شك فيه ينعكس إيجابا

 والتواصل بوضوح ودقة، والتفكير بمرونة. 

( التي أظهرت نتائجها أن 2011 ،اعيداملس ( ودراسة )2014 ،القضاة )( ودراسة 2015 ،عناقرة والجراح )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة   

 ،
ً
 مع دراسةمستوى امتالك أفراد عينة الدراسة لعادات العقل جاء مرتفعا

ً
( التي أشارت نتائجها إلى وجود  Younis & Allam, 2016) كما تتفق جزئيا

املستوى العالي من امتالك الطلبة لها. وتختلف نتيجة مستوى عال في بعض عادات العقل مثل التحكم بالتهور، وأن معظم عادات العقل لم يتحقق فيها 

 لدى الطلبة، كما تختلف (2016 ،مها محيسن وزيتون  الدراسة الحالية مع دراسة )
ً
 مع  التي أظهرت نتائجها أن مستوى عادات العقل متدنيا

ً
جزئيا

  ستوى عادات العقل لديهم بدرجة متوسطة. ( التي أجريت على عينة من املعلمين وأظهرت نتائجها أن م Al-Assaf, 2017دراسة )

 
ً
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك عادات العقل لدى طلبة  ومناقشته: الدراسة الثاني سؤال عن باإلجابة املتعلقة النتائج  :ثانيا

ومعرفة  لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الدبلوم العام في التربية(؟الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة تعزى للمرحلة الدراسية )املاجستير، 

 على املقياس الكلي وعلى كل بعد من أبعاده، فق
ً
د تم فيما إن كانت الفروق بين متوسط استجابات طلبة املاجستير وطلبة الدبلوم دالة إحصائيا

 :(6استخدام اختبار )ت( وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول )

 ملتغير املرحلة الدراسية6دول )ج
ً
 (: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في عادات العقل على املقياس الكلي واألبعاد وفقا

املرحلة  البعد

 الدراسية

املتوسطات  العدد

 الحسابية

افات  االنحر

 املعيارية

درجة 

 الحرية

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 دالة 3.843 258 0.509 4.40 126 املاجستير املثابرة

 0.321 3.80 134 الدبلوم  0.000  

 258 0.377 4.14 126 املاجستير التحكم بالتهور 

 

 دالة 2.908

 0.285 3.76 134 الدبلوم   0.035

التفكير والتواصل بوضوح 

 ودقة

 دالة 3.326 258 0.475 4.12 126 املاجستير

 0.334 3.64 134 الدبلوم   0.018

املعارف على تطبيق 

 أوضاع جديدة

 دالة 3.512 258 0.619 3.92 126 املاجستير

 0.532 3.36 134 الدبلوم  0.001

 258 0.611 3.59 126 املاجستير التفكير بمرونة

 

 دالة 2.610

 0.423 3.27 134 الدبلوم  0.042

 دالة 3.039 258 0.413 4.03 126 املاجستير املقياس الكلي

 0.385 3.57 134 الدبلوم  0.026

مستوى امتالك عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة ( وجود فروق ذات داللة إحصائية في 6يالحظ من الجدول )  

( ولصالح مرحلة املاجستير، فقد بلغت قيمة )ت( للفروق 0.05تعزى ملتغير املرحلة الدراسية على املقياس الكلي وعلى األبعاد عند مستوى داللة ) الباحة
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 عند درجة الحرية )3.039بين متوسطي درجات مرحلتي املاجستير والدبلوم على املقياس الكلي )
ً
( حيث أنها أكبر من 258( وهي قيمة دالة إحصائيا

وهذا يعني أنه يوجد فرق ذو (، 0.05( وهي قيمة أصغر من )0.026القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي )

 داللة إحصائية بين مرحلتي املاجستير والدبلوم في مستوى امتالك عادات العقل على صعيد الدرجة الكلية ولصالح مرحلة املاجستير. 

( وهي قيمة 3.843ير والدبلوم على بعد املثابرة )قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات مرحلتي املاجستوبالنسبة ألبعاد املقياس، فقد بلغت   

 عند درجة الحرية )
ً
( وهي 0.000( حيث أنها أكبر من القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي )258دالة إحصائيا

( وهي قيمة دالة 2.908والدبلوم على بعد التحكم بالتهور)(، وبلغت قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات مرحلتي املاجستير 0.05قيمة أصغر من )

 عند درجة الحرية )
ً
( وهي قيمة 0.035( حيث أنها أكبر من القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي )258إحصائيا

( وهي 3.512ر والدبلوم على بعد تطبيق املعارف على أوضاع جديدة )(، وبلغت قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات مرحلتي املاجستي0.05أصغر من )

  قيمة دالة
ً
( 0.001( حيث أنها أكبر من القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي )258عند درجة الحرية ) إحصائيا

ات مرحلتي املاجستير والدبلوم على بعد التفكير والتواصل بوضوح ودقة (، وبلغت قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درج0.05وهي قيمة أصغر من )

 عند درجة الحرية )3.326)
ً
( حيث أنها أكبر من القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة 258( وهي قيمة دالة إحصائيا

للفرق بين متوسطي درجات مرحلتي املاجستير والدبلوم على بعد التفكير بمرونة قيمة )ت( ، وبلغت (0.05( وهي قيمة أصغر من )0.018تساوي )

 عند درجة الحرية )2.610)
ً
( حيث أنها أكبر من القيمة الجدولية عند نفس درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة 258( وهي قيمة دالة إحصائيا

ه يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين مرحلتي املاجستير والدبلوم في مستوى امتالك عادات وهذا يعني أن(، 0.05( وهي قيمة أصغر من )0.042تساوي )

 العقل على صعيد أبعاد املقياس ولصالح مرحلة املاجستير. 

وجعله ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة املقررات التي يدرسها طلبة املاجستير، والتي تركز على التعلم الذاتي واستقاللية الطالب   

 من مصادر الحصول على املعلومة، هذا باإلضافة إلى أن نوعية البحوث التي يقو 
ً
 هاما

ً
 في عملية التعلم والتعليم ومصدرا

ً
 رئيسيا

ً
م بها طلبة محورا

منهم القيام بعمليات املاجستير واملهام والتكليفات واألنشطة املناطة بهم تتطلب منهم ممارسة عادات العقل بشكل أكبر ومستمر، حيث أنها تستلزم 

 التقص ي واالكتشاف والتواصل مع الطلبة واملدرسين وتبادل املعلومات.

كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن استراتيجيات التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس تشجع طلبة املاجستير على مناقشة    

تعليمية تساعدهم على اإلبداع وضبط االنفعاالت، وعدم التعجل في اتخاذ القرارات ومعالجة األفكار املطروحة من زوايا متعددة، وتعرضهم ملواقف 

العقل املشكالت، وتعزز قدرتهم على استخدام ما تعلموه في حياتهم اليومية. ومما ال شك فيه أن هذه األمور سابقة الذكر تعمل على تطور عادات 

 لديهم. 

جة يمكن أن ترد إلى أن طلبة املاجستير لديهم دافع قوي لالجتهاد والتعلم واإلنجاز والتفوق وإثبات الذات وباإلضافة إلى ذلك، فإن هذه النتي  

 ملا يترتب على حصولهم على شهادة املاجستير من تعزيز ملكانتهم االجتماعية والعلمية و 
ً
مركزهم الوظيفي، أكثر من املراحل الدراسية السابقة، وذلك نظرا

 على تنمية عادات العقل لديهم. وزيادة على ما تقدم، فإن هذه النتيجة يمكن تعزى إلى أن طلبة املاجستير معظمهم ممن يعمل وهذا كله ينعكس إ
ً
يجابا

 على تطور عادات العقل لديهم، وذلك بخال 
ً
ف طلبة في مجال التعليم، وخضعوا للعديد من الدورات التدريبية وورش العمل، األمر الذي انعكس إيجابا

 بلوم الذين يغلب على معظمهم التخرج الحديث من مرحلة البكالوريس.الد

 ملتغير 2014 ،القضاة وتتفق نتيجة هذا السؤال مع دراسة )
ً
( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك عادات العقل تبعا

( التي أشارت إلى وجود 2016 ،مها محيسن وزيتون  املرحلة الدراسية )بكالوريس، دراسات عليا( ولصالح طالب الدراسات العليا. كما تتفق مع دراسة )

عادات العقل تعزى إلى املستوى التعليمي ولصالح املستوى التعليمي األعلى. ومن ناحية أخرى، فقد اختلفت  فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

 بين املستوى األول واملستوى الرابع في معظم عادات 2014 ،عمران ) نتيجة هذا السؤال مع دراسة
ً
( التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ادات كانت الفروق لصالح املستوى األول.العقل باستثناء بعض الع

 
ً
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك عادات العقل لدى  ومناقشته: الدراسة الثالث سؤال عن باإلجابة املتعلقة النتائج :ثالثا

ومعرفة فيما إن كانت الفروق بين  سؤال الدراسة الثالثطلبة الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة الباحة تعزى للجنس )ذكور، إناث(؟ لإلجابة عن 

 على املقياس الكلي وعلى كل بعد من أبعاده، فقد تم استخدام اختبار )ت( وكانت النتائج 
ً
كما هو متوسط استجابات الذكور واإلناث دالة إحصائيا

 (:7موضح في الجدول )
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 ملتغير الجنس(: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في عادات ا7جدول )
ً
 لعقل على املقياس الكلي واألبعاد وفقا

 

املتوسطات  العدد الجنس البعد

 الحسابية

افات  االنحر

 املعيارية

درجة 

 الحرية

 مستوى الداللة قيمة )ت(

 دالة 2.825 258 0.426 3.83 131 ذكور  املثابرة

 0.513 4.37 129 إناث 0.029

 258 0.268 4.05 131 ذكور  التحكم بالتهور 

 

 غير دالة 1.617

 0.343 3.85 129 إناث 0.075

التفكير والتواصل بوضوح 

 ودقة

 غير دالة 0.721- 258 0.286 3.86 131 ذكور 

 0.621 3.90 129 إناث 0.264

تطبيق املعارف على 

 أوضاع جديدة

 غير دالة 1.346- 258 0.522 3.57 131 ذكور 

 0.435 3.71 129 إناث 0.088

 258 0.374 3.38 131 ذكور  التفكير بمرونة

 

 غير دالة 1.152-

 0.593 3.48 129 إناث 0.167

 غير دالة 1.211- 258 0.647 3.74 131 ذكور  املقياس الكلي

 0.485 3.86 129 إناث 0.131

الدراسة لعادات العقل تعزى ملتغير الجنس على ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك أفراد عينة 7يالحظ من الجدول )   

( وهي قيمة غير 1.211-(، فقد بلغت قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على املقياس الكلي )0.05املقياس الكلي عند مستوى داللة )

 عند درجة الحرية )
ً
( 0.131درجة الحرية، كما أن قيمة مستوى الداللة تساوي )( حيث أنها أصغر من القيمة الجدولية عند نفس 258دالة إحصائيا

 وهذا يعني أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مستوى امتالك عادات العقل. (. 0.05وهي قيمة أكبر من )

جنس على أبعاد مقياس عادات العقل عند عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في عادات العقل تعزى ملتغير ال( 7كما يالحظ من الجدول)  

( وهي 1.167قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على بعد التحكم بالتهور)فقد بلغت ( باستثناء بعد املثابرة، 0.05مستوى داللة )

 
ً
( وهي قيمة 1.346-يق املعارف على أوضاع جديدة )قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على بعد تطب، وبلغت قيمة غير دالة إحصائيا

، وبلغت  غير دالة
ً
( وهي قيمة غير دالة 0.721-قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على بعد التفكير والتواصل بوضوح ودقة )إحصائيا

 
ً
. وأما بالنسبة 1.152-ير بمرونة )قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على بعد التفك، وبلغت إحصائيا

ً
( وهي قيمة غير دالة إحصائيا

 ولصالح اإلناث حيث بلغت )
ً
 (.2.825لبعد املثابرة فقد كانت قيمة )ت( للفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على هذا البعد دالة إحصائيا

 بين الذكور واإلناث في مستوى امتالك عادات العقل على صعيد الدرجة ا
ً
لكلية وعلى وتعزى نتيجة هذا السؤال املتمثلة بوجود فروق غير دالة إحصائيا

 يعيشون ضمن بيئة تعليمية واحدة، وتعطى لهم أنشطة ومهمات متشابهة، ويت
ً
 وإناثا

ً
عرضون لنفس صعيد معظم أبعاد املقياس، إلى أن الطلبة ذكورا

أن تعزى هذه  الظروف والخبرات  التدريسية. وأما بالنسبة لوجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور اإلناث على بعد املثابرة ولصالح اإلناث، فيمكن

ر من اإلناث، وقد تكون هذه النظرة لها النتيجة إلى طبيعة البيئة االجتماعية والتنشئة األسرية التي ترى بأن الذكور يتمتعون بالقدرة والكفاءة بدرجة أكب

 
ً
على دافعية دور كبير في توليد حالة من التحدي لدى اإلناث لتنمية شخصيتهن وإثبات ذاتهن وقدرتهن على العمل واإلنجاز، وهذا األمر انعكس إيجابا

 على الدراسة والتعلم واالجتهاد مقارنة مع الذكور، 
ً
 بين الذكور واإلناث في اإلناث وجعلهن أكثر مثابرة وإصرارا

ً
ومن هنا جاءت الفروق دالة إحصائيا

 مستوى امتالك عادة املثابرة ولصالح اإلناث. 

 مع دراسة )محمد  
ً
 بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث 2018 ،وتتفق نتيجة هذا السؤال جزئيا

ً
( التي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا

 لصالح اإلناث في بعدي التحكم بـالتهور و 
ً
التفكيـر بمرونـة. في بعد املثابرة، ولكنها تختلف مع نفس الدراسة التي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا

 اإلناث.  من أعلى الذكور  العقل لدى عادات أن مستوى  إلى ( التي أشارت نتائجها2011 ،املساعيد اسة )كما تختلف نتيجة هذا السؤال مع در 

بين الذكور   إحصائية ذات داللة نتائجها وجود فروق ( التي أظهرت2016 ،وكذلك تختلف نتيجة هذا السؤال مع دراسة )مها محيسن وزيتون 

-Alاألساس ي. كما تختلف نتيجة هذا السؤال مع دراسة ) التاسع الصف في الذكور  الطلبة لصالح ق التفو  وكان واإلناث في مستوى عادات العقل،

Assaf, 2017 .التي أظهرت نتائجها وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى تعليم عادات العقل ولصالح الذكور ) 

 املراجع:
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 .70 -30(، 2)5مجلة الطريق التربوي والعلم االجتماعي،  اإلعدادية. املرحلة طلبة لدى الدراس ي



 لؤي أبو لطيفة                                                                                                              عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة الباحة 

 2019 -3، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 291 

 

 الرياض: مكتبة الشقري للنشر والتوزيع. ( العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذ.2002) ،الحارثي، إبراهيم .2

 اإلعدادي في األول  الصف تالمي لد وعادات العقل التحصيل تنمية في )التقويم/اإلستجابة/البداية( تيجيةراإست ( فاعلية2008( ،لىحسام الدين، لي .3

 شمس، عين جامعة ،والتأثر التأثير املجتمعى والواقع العلمية التربية العلمية: املصرية للتربية للجمعية عشر يالثان العلمي املؤتمر العلوم. مادة

 40-1ص ، 2018-4/8-2/8  من القاهرة

( عادات العقل لدى طلبة تخصص الرياضيات في الجامعات األردنية وعالقتها بكل من جنس الطلبة ومستوى الجامعي 2015) ،الصباغ، سميلة .4

 .   69(،5)30والتحصيلي لهم واتجاهاتهم نحو الرياضيات. مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

. غزة -تها باستراتيجية حل املشكالت "دراسة مقارنة" بين الطلبة املتفوقين والعاديين بجامعة األزهرعادات العقل وعالق (2014) ،عمران، محمد .5

 رسالة ماجستير، جامعة األزهر، غزة.

 اململكة في طيبة بجامعة التحضيرية السنة طالب لدى املتعددة بالذكاءات وعالقتها العقل عادات( 2015) ،عناقرة، حازم والجراح، زياد .6

 .78-29/أ(، 4)21. املنارة،السعودية يةالعرب

، املجلة العربية للتفوق  ( عادات العقل وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى طالب كلية التربية بكلية التربية بجامعة امللك سعود.2015) ،القضاة، محمد .7

5(8،)33-59. 

 ( عادات العقل لطفل الروضة: النظرية والتطبيق. عمان: مركز ديبونو لتعليم التفكير.2009) ،قطامي، يوسف وثابت، فدوى  .8

 التربوي  الكتاب دار السعودية، ن األهلية،ار هالظ رسمدا ، الغني عبد حاتم ة:ترجم العقل. عادات وتقص ي ( استكشاف2003) ،كوستا وكاليك .9

 .عوالتوزي للنشر

املدرس ي. مجلة البحث العلمي في التربية،  النفس ي املرشد اإلرشادیة لدى الذات بفاعلیة وعالقتها املنتجة العقل ( عادات2018) ،محمد، صالح .10

19(3 ،)433- 488. 

 مشروع في ضوء العقل لعادات الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسية املرحلة طلبة اكتساب ( مستوى 2016) ،محيسن، مها وزيتون، عايش .11

  .2020 -2005(، 5) 43دراسات، العلوم التربوية،  .املدرس ي والتحصيل والجنس التعليمي املستوى  بمتغيرات وعالقته 2061

 اإلنسانية للعلوم الشارقة جامعة مجلة .الجنس متغير ضوء في العاشر الصف طلبة العقل عند عادات مستويات (2011) ،املساعيد، أصالن .12

 .209 -191(،3)8، واالجتماعية

 للتقدم ويتيةكال الجمعية العربية، الطفولة مجلة ،قراءة ومراجعة نقدية وعرض لكتاب: استكشاف وتقص ي عادات العقل  (2006) ،وطفة، علي .13

 91-83 (،28)7، العلمي

: املراجع األجنبية:
ً
 ثانيا

[1] Al-Assaf. J., The Teaching Habits of Mind, Their Relationship To Positive Behavior of Social Studies 

Teachers in Lower Basic Stage In University District - The Capital (Amman), Journal of Curriculum and 

Teaching, 6(2)(2017), 30- 51, https://doi.org/10.5430/jct.v6n2p30 

[2] Altan. S.,  Lane. j &  Dottin. E., Using Habits of Mind, Intelligent Behaviors, and Educational Theories 

to Create a Conceptual Framework for Developing Effective Teaching Dispositions. Journal of Teacher 

Education, Article first published online: October 13(2017), pp.1-15, 10.1177/0022487117736024.  

[3] Andriani. S., Yulianti. K., Ferdias. P & Fatonah. S. (2017), The effect of mathematical habits of mind 

learning based on problems toward the students’ mathematically creative thinking disposition. 3rd 

International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 9-11 October 2017 - Istanbul, 

Turkey.                                                            

[4] Coll. R.., Taylor. N & Lay. M., Scientists’ Habits of Mind as Evidenced by the Interaction Between their 

Science Training and Religious Beliefs,  International Journal of Science Education, 31(6)(2009),725-

755, https://doi.org/10.1080/09500690701762621 

[5] Costa. A & Kallick. B., Activating and Engaging Habits of Mind. Alexandria,VA: Association for 

Supervision and Curriculum Development, (2000)                     

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487117736024
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487117736024
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487117736024
https://journals.sagepub.com/home/jte
https://journals.sagepub.com/home/jte


 لؤي أبو لطيفة                                                                                                              عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة الباحة 

 2019 -3، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 292 

 

[6] Costa. A., & Kallick. B., Learning and leading with habits of mind: 16 essential characteristics for 

success. Alexandria, VA: ASCD, (2008)                                                      

[7] Costa. A & Kallick. B., Habits of Mind Across the Curriculum: Practical and Creative Strategies for 

Teachers. Alexandria, VA: ASCD, (2009) 

[8] Davidson. C., Now you see it: How the brain of attention will transform the way we live, work, and learn. 

New York, NY: Viking Press, (2013) 

[9] Facione. P., Facione. N. & Giancarlo. C.,The motivation to think in working and learning. Defining 
Expectations for Student Learning. E. Jones (ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc, (1996)  

[10] Kallick. B & Zmuda. A., Students at the center: personalized learning with habits of mind. Alexandria, 

VA: ASCD, (2017)                                                                    

[11] Marzano. R., A Different Kind of Classroom: Teaching with Dimensions of Learning. Alexandria, VA: 

ASCD, (1992)                                                       

[12] Rotta. A., All students can learn – All students can succeed. Alexandria, VA: ASCD, (2004)                                                                                                                        

[13] Tishman. S., Why teach habits of mind? In Costa, A & Kallick, B. (Eds.), Discovering and Exploring 
Habits of Mind (pp. 41-52). Alexandria, VA: ASCD, (2000) 

[14] Ultanir. E., An epistemological glance at the constructiv-ist approach: Constructivist learning in Dewey, 

Piaget, and Montessori, International Journal of Instruction, 5(2)(2012), 195-212.  

[15] Vollrath. D., Developing Costa and Kallick’s Habits of Mind Thinking for Students with a Learning 

Disability and Special Education Teachers. Presented to the Faculties of Arcadia University in Partial 

Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education. Pennsylvania, USA, (2016)  

[16] Wiersema. J & Licklider. B., Intentional mental processing: Student thinking as a habit of mind, Journal 

of Ethnographic & Qualitative Research, 3(2)(2009),117-127.               

[17] Younis. A. & Allam. A., Habits of Mind for the Specialty Teaching Student’s, Journal of Applied Sports 

Science, 6(1)(2016), 60-66.                                                            

                                                                                             

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لؤي أبو لطيفة                                                                                                              عادات العقل لدى طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة الباحة 

 2019 -3، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 293 

 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 
      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                       296ص – 279، ص2019 -3العدد  -5املجلد

    https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.5.3.4                                        www.refaad.com  

 

Habits of the Mind of Graduate Students in the Education 

 

 

 

Luay Hassan Abu-Latifeh     

Assistant Professor of Educational Psychology- Education College- Al-Baha University- KSA 

abulatefah12@yahoo.com 

  

Abstract:  The study aimed at identifying the level of possession of postgraduate students in the 

education college at al-baha university for the habits of the mind. The study sample consisted of (260) male 
and female graduate students (masters and general diploma in education). To achieve the objectives of the 

study was used descriptive approach, and the researcher built a measure of the habits of the mind to reveal the 

level of habits of mind among the sample of the study, has been applied during the first semester of the year 

14338/1439. The results of the study showed that the level of ownership of the sample of the study of the 
habits of mind included in the scale was high. The arithmetic mean of the students' grades was (5.00) as 

follows: (Persisting: 4.10, Managing Impulsivity: 3.95, Thinking and communicating with clarity precise: 

3.88, Applying past knowledge to new situations: 3.64, Thinking flexibly: 3.34). The results of the study 
showed that there were statistically significant differences in the level of possession of the habits of mind 

among the study sample members according to the stage of study (master / general diploma in education) and 

for the benefit of the master stage. The results of the study also showed that there were no statistically 
significant differences in the level of possession of the habits of mind in the sample of the study according to 

the gender variable (male / female). 

Keywords: Habits of mind, The stage of study, The gender (male / female).  
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فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة 

 مانعُ 
 3أ. د. علي مهدي كاظم، 2د. منى بنت عبد هللا البحرانية، 1أ. مريم بنت مرزوق اليحيائية

 سلطنة ُعمان -جامعة السلطان قابوس -كلية التربية -قسم علم النفس 3،2،1
3 amkazem@gmail.com 

 املخلخ : 
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي وفق النموذج النظري للكفاءة الذاتية في تنمية مهارات التسويق الذاتي لدى 

( طالبا وطالبة ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية 115عينة الدراسة من)طلبة الصف الحادي عشر بمحافظة شمال الباطنة حيث تكونت 

( طالبا وطالبة حيث خضعت املجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي، وبلغ عدد أفراد 60وضابطة، بطريقة عشوائية وبلغ عدد أفراد العينة التجريبية)

في حصص التوجيه املنهي من قبل األخصائي. واعتمدت الدراسة على املنهج الشبه ( طالبا وطالبة حيث تلقت أنشطة عادية 55العينة الضابطة)

( عبارة موزعة على ستة أبعاد كاالتي: تسويق األفكار، تسويق املهارات، تطوير 59التجريبي، وقد تم إعداد مقياس مهارات التسويق الذاتي حيث تضمن)

المة الشخصية، وقد تم التحقق من صدق املقياس وثباته. أظهرت النتائج وجود فروق ذات الذات، تحمل املسؤولية، العمل مع الفريق، تسويق الع

تائج إلى وجود داللة إحصائية بين املجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي ملهارات التسويق الذاتي لصالح املجموعة التجريبية، كما أشارت الن

تجريبية بين القياس القبلي والبعدي في اختبار مهارات التسويق الذاتي، كما أظهرت النتائج وجود فروق فروق ذات داللة إحصائية لدى املجموعة ال

ى أن البرنامج يتأثر ذات داللة إحصائية في القياس البعدي الختبار مهارات التسويق الذاتي ترجع إلى النوع االجتماعي، كما أظهرت نتائج التفاعل الثنائي إل

بين النوع االجتماعي للطالب واملجموعة التي ينتمي إليها. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة  بالتفاعل الثنائي

 نتائج في ضوءالتجريبية في القياس البعدي واملتابعة على مقياس مهارات التسويق الذاتي وهذا يدل على استقرار أثر البرنامج التدريبي، وقد نوقشت ال

 اإلطار النظري والدراسات السابقة، وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات واملقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.

 التسويق الذاتي،  برنامج تدريبي، سلطنة ُعمان.  الكلمات املفتاحية:

 :قدمةامل
إن الحصول على وظيفة يتطلب الكثير من املهارات والخبرات وأشكالها ولكن البد من عرض هذه الخبرات واملؤهالت والكفاءات بالطريقة 

جب الصحيحة التي تؤدي للحصول على الوظيفة، فالبحث عن الوظيفة مثلما يتطلب إعداد سيرة ذاتية واالستعداد للمقابلة الشخصية بصورة جيده ي

رد أيضا أن يعد نفسه إعداد ذاتيا ويحدد نقاط القوة لديه كي يبرزها لألخرين، ونقاط الضعف ليحاول تطويرها وتنميتها. وُيعد مصطلح على الف

من املصطلحات املرتبطة بالتوظيف، حيث يركز على قدرة الشخص على التأثير وإقناع اآلخرين بما لديه من مهارات  Self-marketingالتسويق الذاتي 

ة مكانيات تميزه عن غيره من خالل عرض القدرات واملهارات بصورة أكثر جاذبية وحرفية. وكلما تمكن الفرد من الحديث عن نفسه بصورة ايجابيوإ

 ومثيرة ومقنعة كلما ساعده ذلك على إقناع اآلخرين بنفسه.

هولة الحصول على وظيفة في ظل ظروف اقتصادية كما أن الحصول على وظيفة يرتبط ارتباط وثيق مع مفهوم تسويق الذات، فليس من الس

وأن صعبة وارتفاع نسبة البطالة وازدياد عدد الخريجين بشكل كبير من سنة إلى أخرى. لذا فإن الباحث عن الوظيفة يجب أن يحدد هدفه األساس ي 

ة من الخريجين املتقدمين للوظائف في ظل عدد الوظائف يحدد الكفاءات واملهارات وما يميزه عن غيره ليكون قادرا على املنافسة ضمن األعداد الكبير 

(. فقد أصبح مفهوم التسويق الشخص ي شامال لكثير من الحاالت ولم يقتصر فقط على تسويق املنتجات والخدمات، فهذا 2001املحددة )أبو نبعة، 

 (. 2006تسويق أفكارهم الشخصية )املصري،  املفهوم قد يضم أيضا تسويق األشخاص ألنفسهم ألغراض الحصول على وظيفة أو ترقيه وحتى

( بأن اكتساب املهارات الجديدة ضروري، وليس في عملية التوظيف فقط، فقد يتجه أصحاب األعمال إلى تعيين 2001ولقد أكد دوريو )

وظف مرن، يمكنه التغيير بسهولة مع املتقدمين للوظائف الذين يؤمنون بأهمية العمل الجماعي حيث أشار إلى أن "أصحاب العمل يريدون أن يكون امل

http://www.refaad.com/
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ه الظروف املختلفة في الوظيفة" وأن يكون لديه إمكانية واضحة للتدريب؛ لذلك على الشخص أن يعرض أفضل ما لدية لصاحب العمل وأن يظهر نفس

 بأنه أفضل األشخاص املناسبين للحصول على الوظيفة.

في عرض نفسه ومهاراته ألصحاب العمل وتكوين عالمة تجارية شخصية له بحيث  إن التسويق الذاتي هو الطريقة التي يرغب بها الشخص

لون عن يصبح من السهولة الحصول عليه عن طريقة تميزه بعالمته التجارية الشخصية والتعرف على مهاراته وخبراته وكفاءاته التي يرغب بها املسؤو 

( Creed & Bloxsome & Johnston, 2006ن مثل كريد وبلوكسوم وجنستون ). بينما ركز بعض الباحثي(Manai & Holmlund, 2014)التوظيف 

بير في تغيير على ضرورة تنمية املهارات الشخصية مثل: الثقة بالنفس، تقدير الذات، املهارات املهنية الخاصة، حيث تساعد تنمية هذه املهارات بشكل ك

( بعض املهارات التي ينظر لها 2001لى قدرة الفرد في العثور على الوظيفة. وأضاف دوريو )وضع الفرد وخاصة الباحثين عن العمل وتعتبر عامال محفزا ع

غبة في التدريب أصحاب االعمال وهي: التوافق مع التغير بال مشاكل، القدرة على االنتماء لفريق العمل، التعرف على األساليب التكنولوجية الحديثة، الر 

 على مهارة جديدة. 

ن التسويق الذاتي ال يقتصر على التفكير في الوظيفة أو البحث عنها وإنما يجب على الشخص استثمار وقته والنظر في نالحظ مما سبق أ

شخاص إمكانياته وأن يحاول صياغة مهاراته ويحدد الطريقة املثلى التي يرغب من خاللها في عرض نفسه ومهاراته ألصحاب العمل فهم يبحثون عن األ

فسهم بثقة ويعرضون مهاراتهم وكفاءاتهم واستعداداتهم بطريقة مميزة، فعلى الشخص تدريب نفسه جيدا قبل التوجه للوظيفة الذين يتحدثون عن أن

كبر في التي يرغب في التقدم لها فكلما ارتفع مستوى اتقانه ومهاراته كلما كان أكثر قدرة على الجذب والحديث عن نفسه بثقة أكبر وكان فرصته أ

ن التسويق الذاتي ال يعني فقط األشخاص الراغبين في التوظيف فقط وإنما كذلك األشخاص الراغبين في االستمرار في وظائفهم والترقي التوظيف. كما أ

 فيها فعلى الشخص أن يظهر استعداد للتدريب والتعليم وأن يضيف مهارات جديدة تتطلبها الوظائف الجديدة في املؤسسة التي يعمل بها.

 :مشكلة الدراسة
بما أن التسويق الذاتي ركن رئيس ي في عملية البحث عن العمل، فقد يكون سبب من أسباب التوظيف وأحيانا قد يكون سبب في عدم 

ة األعمال الحصول على الوظيفة؛ فقد الحظت الباحثة الرئيسة في هذا البحث من خالل عملها كأخصائية للتوجيه املنهي، وباألخص العمل في برامج رياد

من ات الطالبية، عدم معرفة الطلبة باملهارات واالستراتيجيات الالزمة لعرض األفكار أو عرض الشخص ملهاراته وقدراته وخبراته وما يمتلكه والشرك

قت وث مواهب تميزه عن غيره، وكما الحظت انخفاض تقدير الطلبة لكفاءتهم الذاتية بسبب عدم معرفتهم بقدراتهم وإمكانياتهم واستعداداتهم، ولقد

 (Creed & Bloxsome & Johnston, 2006)الدراسات الفجوة املوجودة والنقص الحاصل في التدريب على مهارات التسويق الذاتي مثل دراسة

(. كما أوضحت الدور اإليجابي للتدريب في حصول التوظيف 2009 ،الطائي ( ودراسة)2001،أبو نبعة ( ودراسة)(Eden & Aviram, 1993ودراسة

 وتمكين الباحثين عن العمل من املهارات والخبرات التي تؤهلهم للوظيفة التي يتوجهون إليها.

لرغم من كل لقد شهدت السلطنة نمو اقتصاديا مما أتاح لها تخصيص املوارد املالية لالستثمار في التعليم وبناء رأس مال بشري، ولكن با

مدى مواءمة  الجهود التي شهدها قطاع التعليم في السلطنة يالحظ أن مؤسسات التعليم واملشرفين عليها تحتاج إلى التقييم لخريجيها ومتابعتهم ملعرفة

الحصول على فرص عمل وال  املهارات والكفايات التي يمتلكها هؤالء الخريجين مع متطلبات سوق العمل، كما أن الكثير من الخريجين يواجهون صعوبة

درة على يستطيعون املنافسة في سوق العمل، مما جعل الطلب على العمالة التي تمتلك الكفاءات العالية، والذين يمتلكون مهارات حل املشكالت والق

 (. 2012القيادة ومهارات االتصال )أمين، 

 :أسئلة الدراسة
 ويق الذاتي لدى طلبة الصف الحادي عشر؟هل البرنامج املقترح يؤثر في تنمية مهارات التس

 :أهداف الدراسة
 ن تدريب الطلبة على املهارات واألساليب التي يستطيع الفرد بها أن يبرز إمكانياته ويروج لقدراته بطريقة فعالة وتجعله مختلف عن اآلخري .1

 تدريب الطلبة على اكتشاف قدراتهم الذاتية وإمكانياتهم الشخصية وتنمية هذه القدرات باملعرفـة والبـرامج التـي تسـاعدهن علـى رفـع مسـتويات  .2

 كفاءتهم الذاتية للوصول إلى مرحلة اإلبداع واالبتكار والنجاح في تسويق أنفسهن في أي مكان توجهوا إليه سواء قطاع خـاص أو حكـومي داخـل

 خارج السلطنة.أو 

 :أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:
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 أ
ً
 : األهمية النظريةوال

لدى تعد هذه الدراسة استجابة للتوصيات والدراسات في مجال التسويق الذاتي والتي أكدت على ضرورة تنمية املهارات الالزمة للتسويق الذاتي  .1

 ,Eden & Aviram)(، ودراسة 2009 ،الطائي (، ودراسة )2001 ،أبو نبعة دراسة)طلبة املدارس والباحثين عن العمل، ومن بين هذه الدراسات: 

حيث أكد على دور التدريب وتطوير املهارات وزيادة الكفاءة الذاتية في تسريع عملية التوظيف، كما أكد على أهمية توفير أسلوب علمي  (1993

 للبحث عن الوظيفة واالهتمام باألفراد الذين لديهم كفاءة ذاتية منخفضة. 

 يات الخاصة بتسويق الذات في مدارس الطالب في املجتمع العماني بشكل خاص.ستعزز هذه الدراسة األدبيات املتعلقة بالتسويق بشكل عام واألدب .2

ما قبل املرحلة النهائية، والتي بعدها يتم تحديد مسار  أهمية املرحلة الدراسية حيث تركز هذه الدراسة على مرحلة مهمة وهي الصف الحادي عشر .3

 يه.الجامعالطالب أما االنطالق إلى املهنة، وإما إلى مواصلة الدراسة 

 أهمية بناء مقياس يقيس مهارات التسويق الذاتي بعد التحقق من خصائصه السيكومترية مقنن على البيئة العمانية وهذا أيضا من املتوقع أن .4

 يكون إثراء مليدان التوجيه املنهي في سلطنة عمان.

 ثانيا: األهمية التطبيقية

ملهارات أهمية البرنامج التدريبي القائم على النموذج النظري الذي طور وفق النموذج النظري للكفاءة الذاتية حيث تركز على تدريب الطلبة على ا .1

بيات والتي والكفاءات التي يمتلكها الشخص والتي تمكنه من تسويق أفكاره وخبراته واستعداداته وتجذب انتباه اآلخرين له، والتي ركزت عليها األد

 يهتم بها أصحاب العمل في التوظيف وهذا من املتوقع أن يكون إثراء مليدان التوجيه املنهي. 

 استفادة أولياء األمور من البرنامج التدريبي في تنمية قدرات ابنائهم ومساعدتهم في تسويق أنفسهم للحصول على الوظيفة. .2

 برنامج وإدراجها ضمن كتاب مسارك املنهي ملساعدة الطلبة على تسويق أنفسهم.استقادة القائمين على التوجيه املنهي من أنشطة ال .3

 :مصطخلحات الدراسة

 Self-efficacy)) الكفاءة الذاتية

د الكفاءة الذاتية هي التي تهتم بمعتقدات الفرد حول قدرته على ممارسة الضبط والتحكم في األحداث التي تؤثر على الحياة، فمعتقدات الفر 

 ,Bandura, 1977)فاعليته الذاتية، تظهر من خالل اإلدراك املعرفي للقدرات الشخصية والخبرات املتعددة وثقته بإمكانياته التي يقتضيها املوقف )عن 

p197 
 ( (Skills املهارات

مالئمة، وعادة ما يكون لهذا هي خصائص النشاط املعقد الذي يتطلب فترة من التدريب املقصود، واملمارسة املنظمة، بحيث يؤدي بطريقة 

و غرض النشاط وظيفة مفيدة. وهي تدل على السلوك املتعلم أو املكتسب الذي يتوافر له شرطان جوهريان، أولهما: أن يكون موجها نحو إحراز هدف أ

ن تتوافر فيه خصائص السلوك املاهر معين، ثانيهما: أن يكون منظما بحيث يؤدي إلى احراز الهدف في أقصر وقت ممكن. وهذا السلوك املتعلم يجب أ

 (.519، ص1984 )صادق وأبو حطب،

   (Self-marketing)تتسويق الذا

هي مجموعة الطرق واألساليب والوسائل التي تتصف بالثقة بالذات والذكاء الشخص ي والقدرة على األقناع وكذلك إعادة هندسة الذات التي 

 (.32، ص2009تسويق ذاته للفئة املستهدفة وإثارة إعجابهم ورضاهم بالشخص املسوق )الطائي،  يمتلكها شخص ما ألجل الوصول إلى اإلبداع في

 التعريف االجرائي ملهارات تسويق الذات

في هذه الدراسة يقصد به: مجموع الدرجات التي يحصل عليها طلبة الصف الحادي عشر من خالل استجابتهم على مقياس مهارات التسويق   

 إعداده في الدراسة الحالية. الذاتي الذي تم

  البرنامج التدريبي

هو أي نشاط تقوم به الجماعة أثناء اجتماعاتها تحت إشراف املرشد، بحيث تنفذ أنشطة منسجمة مع حاجاتها ورغباتها، فهي مخططات   

اهمة في تحقيق النمو السوي والتوافق النفس ي منظمة مبنية على أسس علمية تتكون من مجموعة من الخدمات اإلرشادية املباشرة وغير املباشرة للمس

 (.183، ص2003واالجتماعي واملنهي واألسري للفرد/ األفراد )السفاسفة، 

 :حدود الدراسة
 تنمية مهارات الطلبة في التسويق الذاتي للحصول على الوظيفة.  الهدف من الدراسةحدود موضوعية: 

 طلبة الصف الحادي عشر.حدود بشرية: 
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 والية السويق محافظة شمال الباطنة  مكانية:حدود 

 م.2017/ 2016الفصل الدراس ي الثاني حدود زمانية: 

 :اإلطار النظري 
 يتضمن هذا الفصل على اإلطار النظري حيث يشتمل على املفاهيم النظرية للدراسة، يليه الدراسات السابقة 

 تسويق الذات

( على أنه املهارات والكفاءات التي يمتلكها الشخص 2001 ،أبو نبعه الذاتي فقد عرفه )لقد أشارت األدبيات إلى تعريف مصطلح التسويق 

طرف والتي تمكنه من شرح أفكاره، ووجهة نظره، وايصال رسالة محددة وواضحة تتضمن حل مشكالت اآلخرين أو تقديم املنفعة وإثارة الحاجة في ال

( بأن التسويق الشخص ي 2006 ،املصري  التي نريد إيصالها لآلخرين وجذب انتباههم. بينما عرفه ) اآلخر بأسلوبنا ومهاراتنا الخاصة على تقبل الفكرة

هداف يشمل كافة اإلجراءات واألنشطة التي يقوم بها الشخص لتسويق نفسه، أو أفكاره أو سماته أو خصائصه بهدف تحقيق ما يرنو إليه من أمور وأ

 تحقق له طموحاته الحالية واملستقبلية. 

قد يكون الحصول على الوظيفة في حدود إمكانيات الشخص ومؤهالته أمرا صعبا مع إعداد املتقدمين للوظيفة لذلك يجب على كل باحث 

 عن وظيفة أن يسوق نفسه جيدا وأن يطور من مهاراته ويحاول إبرازها وأن يركز على مواطن الضعف لدية ليحاول تطويرها وتنميتها ليحصل على

وبعد أن يحدد الشخص جوانب شخصيته وماهي نقاط القوة والضعف لديه وماهي األمور التي ممكن أن تكون عامل خطر أو يطمح لها. الوظيفة التي 

التغلب عليها. قلق له وما هي الفرص املناسبة التي يجب أن يستغلها، يبدأ في التركيز على جوانب القوة لديه ويبرزها ويطور جوانب الضعف لديه ويحاول 

  (.2015كز على الفرص التي تعرض عليه ويحاول استغاللها لصالحه )الصيرفي، وير 

 أهداف التسويق الذاتي 

 (:2009يهدف التسويق الذاتي إلى )الطائي، 

 إبراز موطن القوة لدى مسوق الذات وتكييفها إلثارة إصغاء اآلخرين حيث تكون منسجمة مع قدرات واستعدادات املسوق نفسه. .1

 وبشكل مختلف عن باقي األفراد بحيث يحفز اآلخرين لإلصغاء له. عرض املعلومات .2

 إيصال الفكرة املراد إيصالها للزبائن عن مسوق الذات بأنه األكفأ واألقدر واملتميز عن باقي املسوقين. .3

 توضيح مهارات مسوق الذات وإدراكاته وإمكانية إيصالها لآلخرين .4

 وبالتالي تكون حافزا له إلظهار مهاراته التسويقيةاالقتناع التام بمهارات مسوق الذات  .5

 استخدام أسلوب عصف األفكار من قبل مسوق الذات ألجل الحصول على حلول سريعة للمشاكل الرئيسية التي يعرض لها. .6

 مهارات التسويق الذاتي

  Marketing ideasتسويق األفكار

ومشاعرنا وإن الفكرة هي محرك الفعل سواء كان سلوكا أو شعورا وإن األحداث قد إن األفكار هي املحرك األساس ي لكثير من تصرفاتنا 

غيرات عميقة يضعها املرء بنفسه عن طريق تسويق فكره الذي يحقق أهدافه كما إننا ال نستطيع أن نغير الحياة كلها بدون تغيير في الفكر ألنه يؤدي لت

ل التي تؤثر على: وضوحه وأفكاره واستقامته وأحيانا قد تؤدي هذه العوامل للتأثير في اآلخرين في اآلخرين وقد يتعرض التفكير ملجموعة من العوام

( على عدة عوامل يجب مراعاتها عند تسويق األفكار وذكر ما يميزها عن غيرها من األفكار 2015 ،الصيرفي وتشويش عملية الفهم والتركيز حيث أكد )

سهلة الفهم كما يتطلب عرض الفكرة توضيع مدى ثقة الشخص بفكرته ومدى إيمانه بها حتى ينقل إحساسه فيجب أن تكون الفكرة مختصرة ودقيقة و 

حا من هذا لألخرين ويقنعهم بها وأيضا يجب التركيز على طريقة عرض األفكار واختيار أفضل الطرق التي تساعد على وصول الفكرة وفهمها فهما صحي

 ألفكاره معرفة كل ش يء عن فكرته التي يسوقها ويستطيع اإلجابة عن أية تساؤالت خاصة بفكرته. دون أي مشوشات كما على الشخص املسوق 

  Marketing skillتسويق املهارات 

لديه مهارات يجيدها ويتقنها أكثر من غيره وقد تكون هذه املهارات مهارات عامه وقد تكون  شخص فكلرات تعبيرا عما نتقن فعله تعتبر املها

ية خاصة توجد لدى أشخاص معينين، حيث يبحث أصحاب العمل عن األشخاص املميزين الذين يجيدون مهارات مهنية متخصصة في مهارات مهن

التي تيهئ الفرد  االيجابية( املهارات املهنية بأنها مجموعة واسعة من املعارف واملهارات والقيم واالتجاهات 2014 ،الحجري  مجال عملهم وقد عرفت )

 لدخول عالم العمل بثقة واقتدار، بدأ من اكتساب مهارات بسيطة في حرف ومهن مختلفة متنوعة. لذلك على كل شخص راغب للتقدم لوظيفة معينة

للوظيفة التي يتقدم لها حتى ال التركيز على ماهي املهارات التي يجيدها بالفعل ويتقنها أكثر من غيرها كما يجب عليه التركيز ومعرفة املهارات املطلوبة 

 يتفاجأ بأن هذه الوظيفة تحتاج إلى مهارة خاصة وهو ال يجيدها. 
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ه كما أن سوق العمل الحالي يتطلب من الخريجين أن يكونوا على مستوى عال من املهارات األساسية أو ما يسمى بمهارة إدارة املهنة، وأن هذ

جال عملهم وتؤهلهم لالبتكار واإلبداع املستمر في العمل ومن هذه املهارات املعرفية مثل: التفكير الناقد املهارات تساعد الخريجين على التفوق في م

ي الذاتي، واإلبداع، وحل املشكالت، ومهارات العمل الجماعي مثل: مهارة العمل مع الفريق، والقيادة، والتفاوض، ومهارة التقييم الذاتي مثل: الوع

يرغبون في توظيف أشخاص يمتلكون هذه املهارات. وأن على التوجيه املنهي تجابة للتغذية الراجعة؛ كما أن أصحاب العمل والتحفيز الذاتي، واالس

جهة املستقبل مساعدة الطالب في تعلم هذه املهارات من خالل البرامج التي يقدمها وتعليمهم كيفية تطبيقها في الحياة املهنية الفعلية واعدادهم ملوا

 (.2010الكي، )عجوز وامل

 Self- developmentتطوير الذات 

أن ظاهرة التطوير الذاتي سنة من سنن هللا تعإلى في هذه الحياة، وأن دوام الذات اإلنسانية على حال ثابته هو من املحال، وأن كل نفس 

لذلك وثم قدرته على القيام بالخطوات الالزمة  بشرية بفطرتها مهيأة وقابلة للتغير والتطوير نحو األحسن، شريطة أن يكون صاحبها على استعداد

ما بأنفسهم(  لتحقيق التطوير، وهو أيضا الذي يحدد الطريقة التي يستخدمها في عملية تطويره لذاته، قال تعالى )إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا

فردية وأن على الفرد املساهمة في إصالح املجتمع وتقدمه ورفعته. كما (.وتبين اآلية الكريمة أن التغيير والتطوير سنة اجتماعية و 11)سورة الرعد آية 

الشخص أن التطوير الذاتي يساعد اإلنسان على تلبية احتياجاته ومتطلباته من خالل التغييرات والتطورات الذاتية اإليجابية التي يتفاعل معها 

 (.2009ديدة تساعده على أن يتماش ى مع متغيرات الحياة )أبو رزيزة، وتساهم في إكسابه مجموعة من املفاهيم وتقنيات ومهارات ووسائل ج

( إلى أن الترويج للذات فن قائم بذاته ويهدف إلى إيصال فكرة أو منتج ما لآلخرين، فعلى الشخص بعد أن يطور 2014 ،بينما يشير)الكندري 

ا نفسه لألخرين وأن يستغل جميع األدوات للترويج عن الذات مثل الصحافة، ذاته ويصل إلى األهداف التي يطمح لها أن يفكر في الطريقة التي يوصل فيه

ويج لها االذاعة والدورات التدريبية وإلقاء كلمة أمام الجمهور، ويؤكد على أن الشخص الناجح هو الذي يستفيد من كل ما حوله لتطوير نفسه والتر

 حتى يحقق النجاح الي يحلم به.

  Take responsibilityتحمل املسؤولية 

شرف هللا تعالى االنسان بتحمل املسؤولية واألمانة منذ استخلفه هللا في االرض، فاإلنسان مسؤول ومحاسب عن أعماله أمام هللا وأمام 

تنحصر في  الناس وعلى قدر اتساع سلطته ومكانته تكون مسؤوليته، كما أنه على قدر ضعفه وعجزه يكون اعفاءه من املسؤوليات. واملسؤولية ال

 املحاسبة والعقاب فقط على ترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه، ولكنها مسؤولية نداء وتكليف وواجب وهي عنوان على استقاللية الشخصية

محاسب عليه )نقرة، وأهليتها لحمل األمانة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فكل فرد مسؤول عن نفسه فيما يعمل ومسؤول عن دوره في الحياة واملجتمع 

1985.) 

ومبدأ املسؤولية الفردية مبدأ يرتكز على نظام الحياة، واستقامة أحوال الناس، واعتدال معايشهم وضبط أعمالهم، واال كان أمرهم 

ا قرر االسالم هذا املبدأ فوض ى، وحياتهم كلها ال ضابط لها وال نظام وأن محاسبة االنسان على مسؤولياته يقتل عامل الفوض ى واإلهمال في النفوس لهذ

(. وعليه فأن على 7/8وثبته ووضحه، ونص عليه في أكثر من أية قال تعإلى )فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره  ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره( )الزلزلة اآلية 

ط وال يكسل في أدائه وليس هذا فقط، بل ويؤدي االنسان أن يتحمل مسؤولية عمله وال يهمل وال يقصر فيه وأن يسعى إلى التقدم وعدم التأخر وأن ينش

مسؤولياته على أكمل وجه، وأن يؤدي عمله أتـم األداء، فأن أصحاب العمل يبحثون عن روح املسؤولية لدى االشخاص الذين يقومون بتوظيفهم 

 (.1978ويسعون إلى االجادة في أعمالهم وإتقانها )أحمد، 

 Working with the teamالعمل مع الفريق 

يرتبط فريق العمل ارتباطا وثيقا بكافة املنظمات التي تحتاج إلى توحيد املهارات الفردية معا لتحقيق أهداف مشتركة، وبصفة خاصة تلك 

مل وط عاملنظمات التي تحتاج إنجاز أعمالها إلى مدخل فريق العمل لتنفيذ املشروعات الجماعية وفرق التنمية، واملجموعات التي تعمل في وجود ضغ

ريق مستمرة ففي مثل هذه األعمال تبدو مهارات العمل الجماعي هامة جدا، وخاصة عندما يجتمع األفراد معا ويتعلمون كيفية العمل الفعال عن ط

كانت حكومية أو طرح املشكالت املشتركة، وتوفير مناخ من اإليجابية في العمل، ويالحظ في السنوات القليلة املاضية، اهتمام العديد من املنظمات سواء 

يادة املعرفة خاصة بالتدريب والتنمية بغرض تطوير العاملين فيها، ولكن ركزت معظم أنشطة التدريب والتنمية على تحسين املهارات الفردية للعاملين بز 

تعاون الجميع في إنجاح املهمة املطلوبة والتجربة، ولكن اتضح أن ذلك ال يكفي في حد ذاته لتحقيق الفعالية املطلوبة لهذه املنظمات، وإن مفتاح النجاح 

 (.2001وهذا ما يحرص علية أصحاب الشركات ويحاولون تنميته في موظفيهم وجعله سياسة عامة للمنظمة )السيد، 

 Personal Branding تسويق العالمة الشخصية

أما اليوم فقد أصبحت العالمة التجارية الشخصية تعكس هوية الشخص فمن خالل  بالشركات و املنتجات؛ارتبطت العالمة التجارية سابقا 

العالمة الشخصية نستطيع معرفة مهارات الشخص وخبراته وامكانياته ويستطيع الشخص عرض نفسه من خاللها وتعريف الناس بنقاط قوته 

التي تميزه عن اآلخرين كما تمكن أصحاب األعمال واملدراء من االطالع على ومهاراته والخبرات التي مر بها وأن يعرض ما هي امكانياته واستعداداته 
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يفرد املهارات التي يتمتع بها الشخص والتي يسعى الكتسابها وقد أكدت األدبيات مساهمة العالمة الشخصية في تسريع عملية التوظيف فقد أشار ش

سهم أوال والبحث في قيمهم وأفكارهم وجوهرهم وما يميزهم لتحقيق ذواتهم واكتشاف ( أن العالمة الشخصية تساعد األفراد إلى النظر إلى أنف2005)

يستطيعوا الطريقة التي يقدمون بها أنفسهم وأن على األفراد الراغبين في التوظيف أن يكونوا في عملية تجديد مستمرة ملهاراتهم وامكانياتهم حتى 

 املنافسة بقوة.

لدى الشخص املسوق لنفسه وابراز قدرته على التأثير في اآلخرين كما أكدت على  الذات تعزيزة ( على ضرور 2010بينما أكدت الخضر )

ية ضرورة تخطيط الباحثين عن العمل أو املسوقين ألنفسهم لعالمتهم الشخصية فهي تساعد على املنافسة في الحصول على الوظيفة وأن هذه العمل

شاء العالمة الشخصية وعلى الشخص املسوق لنفسه أن يبرز نفسه ليحقق هدفه. املرحلة الثانية: تطوير تنقسم إلى ثالث مراحل املرحلة األولى: هي إن

 موقع العالمة الشخصية من خالل التواصل الفعال وابراز الهوية الشخصية مع أصحاب العمل. املرحلة الثالثة: تقييم العالمة الشخصية وذلك

 لتحقيق األهداف الشخصية املهنية.

 :الدراسات السابقة
( بدراسة استهدفت تحديد مقومات تسويق الذات وتحديد الخصائص الشخصية التي يجب أن يمتلكها الفرد 2001 ،أبو نبعة قام )

من الخريجين الراغبين في التوظيف بقطاع البنوك في عمان؛ وتوصلت الدراسة إلى أهمية الصفات  215للحصول على الوظيفة لعينة مكونة من 

وظيفة ومنها: القدرة على صياغة األفكار وتحديد االهداف، كما بينت أهمية العوامل التي تؤثر على فرص الشخصية الواجب اتباعها عند التقدم لل

 الحصول على الوظيفة أثناء املقابلة ومنها: القدرة على ضبط النفس في أثناء املقابلة والظهور بمظهر الئق والحرص على االنطباع الجيد.

لتطوير مهارات التسويق الذاتي وإعداد الطلبة  (McCorkle, Joe, James & Nathan, 2003)وفي دراسة مكوركال وجو وجيمس وناثان 

( من الطلبة وكان من بين نتائجه أن الطلبة ينتظرون إلى نهاية 188وتزويدهم باملهارات الالزمة للتسويق الذاتي والبحث عن العمل على عينة مكونة من )

دوا له، وأن الطلبة أكثر استعدادا للدخول في املجال التسويقي. وتضمن البرنامج مجموعة األنشطة منها أخر فصل دراس ي لهم للبحث عن عمل ويستع

 خدمات املجال الوظيفي، واملقابالت الشخصية، وأساليب البحث عن الوظيفة والتواصل االلكتروني ومنهجية البحث عن الوظيفة.

( من األفراد من مختلف األعمار 690املؤثرة في درجة نجاح التسويق الشخص ي على )( تعريف العوامل 2006 ،املصري  كما استهدفت دراسة )

كما أكدت والوظائف في مدينة عمان، كما هدفت إلى التعرف على املعارف واملهارات الالزم توافرها أو اكتسابها لضمان النجاح في التسويق الشخص ي، 

وأن على األفراد تطوير مهاراتهم الشخصية والوظيفية لكي ينجحوا في تسويق أنفسهم وأن على أن التسويق الشخص ي أصبح من املجهودات الشخصية 

املبادئ هذه العملية تزداد تعقيدا مع تعقيدات الحياة املهنية وتحتم على الشخص توفر القدرات الشخصية والتسويقية لضمان نجاح تسويق األفكار و 

 ي لدى األفراد الراغبين في التوظيف، وضرورة تطوير ذواتهم بالتخطيط املالئم للمستقبل.؛ وقد توصلت الدراسة إلى أهمية التسويق الشخص 

( من طالبات جامعة أم القرى هدفت 238( على عينة مكونة من )2006 ،املزروع ومن الدراسات ذات العالقة بالفاعلية الذاتية دراسة )

كاء الوجداني؛ فكان من نتائجها وجود ارتباط إيجابي ذي داللة إحصائية بين درجات للكشف عن عالقة فاعلية الذات بكل من الدافع لإلنجاز والذ

مرتفعات فاعلية الذات، وكل من درجات دافعية االنجاز، والذكاء الوجداني بأبعاده املختلفة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبات 

الح مرتفعات اإلنجاز. ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبات مرتفعات ومنخفضات دافعية اإلنجاز في درجة فاعلية الذات لص

 عودية.ومنخفضات الذكاء الوجداني، في درجة فاعلية الذات لصالح مرتفعات الذكاء الوجداني مستخدمة مقياس فاعلية الذات املقنن على البيئة الس

( دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي في تنمية املهارات املهنية واحترام الذات والفاعلية Creed, et al., 2006وقد أجرى )

(، تكون البرنامج من مجموعتين تجريبية وضابطة وقد تم 161عن العمل، واألفراد غير املوظفين في جنوب استراليا بلغ عددهم ) للباحثينالذاتية 

أسابيع تضمن مجموعة من املهارات مثل: املهارات الوظيفية، والتطوير الذاتي،  6املوظفين، وقد استمر البرنامج ملدة تصميم البرنامج خصيصا لغير 

 هارات الوظيفية.والثقة بالنفس، واحترام الذات، والفاعلية الذاتية، وقد دلت نتائجها على وجود أثر للبرنامج في تمكين أفراد العينة التجريبية من امل

( طالب من طلبة ماجستير األعمال في جامعة وارويك األمريكية، بهدف التعرف على 114( دراسة على )Dacko, 2006رى داكوا )وقد أج 

لتسويق تهيئة املهارات التسويقية لدى الطلبة وقد أشارت النتائج إلى النقص الواضح لدى الطالب املمارسين للتسويق في املستقبل وأن على الراغبين با

والتركيز على جوانب القصور لديهم في مجال التسويق وتحليل مهاراتهم األساسية الالزمة للتسويق مثل: التخطيط للمستقل و األبداع أنفسهم 

في  والتفاوض و اإلقناع كما أوص ى املسوقين ألنفسهم أن يكونوا مستعدين بشكل مناسب حتى ينجحوا في تسويق أنفسهم وأوص ى باملزيد من األبحاث

 جال ملساعدة األفراد على تعزيز قدراتهم ومهاراتهم.هذا امل

( بتصميم أنموذج مقترح لتسويق الذات يتكون من مكونات حددها الباحث هي )الثقة بالنفس، إعادة هندسة الذات، 2009 ،الطائي وقام )

م في سوق العمل في جامعة الكوفة. وتوصلت ( شخصا األشخاص الراغبين بتسويق أنفسه30القدرة على اإلقناع، الذكاء( وقد تكونت العينة من )
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طلوبة، ووجود الدراسة إلى عدم استطاعة املبحوثين ترتيب وإعادة تصميم مهاراتهم وقابليتهم، وعدم امتالكهم القدرة على تسويق أنفسهم في املواقف امل

 عالقة ارتباطية قوية بين القدرة على اإلقناع ومهارات التفكير االبداعي.

( بدراسة استهدفت معرفة أثر إدارة الذات على فرص التشغيل، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي 2011 ،شعيب وقام)

( خريج وكان من بين نتائجها الخريجون 400تلعبه "إدارة الذات" في تحقيق فرص عمل مناسبة للخريجين في كلية مجتمع تدريب غزة البالغ عددهم )

رص عمل يمتلكون مستويات في إدارة الذات أعلى من زمالئهم الذين لم يتمكنوا من الحصول على عمل مناسب وأكد على ضرورة الذين حصلوا على ف

يب حل تطوير مناهج التوجيه املنهي لتشمل تدريب الخريجين وتعليمهم مهارات تطوير الذات املختلفة مثل والتخطيط والتنظيم وإدارة الوقت وأسال

 املشكالت. 

( بدراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين املهارات االجتماعية والكفاءة الذاتية املدركة والتحصيل الدراس ي العام 2013 ،اليوسف قام)وقد 

ة ( طالبا وطالبة من طلبة املرحلة املتوسط290لدى طلبة املرحلة املتوسطة في منطقة حائل باململكة العربية السعودية؛ وقد تكونت عينة الدراسة من )

 في املدارس الحكومية. وقد أشارت نتائجه إلى وجود عالقة ارتباطية بين املهارات االجتماعية والكفاءة الذاتية لدى أفراد العينة. 

( طالب من كلية إدارة األعمال في فنلندة بهدف التعرف على 16( بدراسة نوعية على عينة مكونة من)(Manai & Holmlud, 2014وقد قام 

سويق الذاتي من وجهة نظر الطالب وماهي استعداداتهم ودوافعهم لتعزيز قدراتهم على النجاح في البحث عن العمل فقد وصف الطالب املهارات الت

يلة األمد التسويق الذاتي بأنه قدرة الفرد على املنافسة وتقديم الذات بشكل فعال حيث يستطيع النجاح املنهي وأن عملية التسويق الذاتي عملية طو 

التسويق  مرة حتى بعد التوظيف وتحتاج إلى قدر كبير من الدعم الخارجي والداخلي، وقد كان من بين نتائجها التركيز على املهارات التي تساعد علىومست

 الذاتي للراغبين في التوظيف.

طلبة الصف الحادي عشر ( التي هدفت إلى تنمية مهارات البحث عن عمل لدى 2015 ،ومن الدراسات املحلية الحديثة دراسة )النجار

( من طلبة الحادي عشر حيث تم تصميم برنامج توجيهي جمعي في إكساب مهارات البحث عن العمل وكان 120بمحافظة ظفار وقد تكونت العينة من )

ية ويستطيع من ضمن البرنامج جلسات خاصة في التسويق الذاتي حيث ذكرت بأن أصحاب العمل سيقومون بتوظيف الشخص الذي يتحمل املسؤول

وصت وصف نفسه وصفا جيدا، وكان من بين نتائجها ضرورة توعية الطالب وأولياء األمور وأخصائي التوجيه املنهي بمهارات البحث عن العمل كما أ

 بإجراء دراسة حول تصورات أصحاب العمل والشركات حول املهارات املطلوبة في عملية التوظيف.

ة تطبيقية للتعرف على أثر التدريب في تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين في قطاع غزة والذين بلغ ( في دراس2016 ،كما أشار)أبو جبل

(، على أهمية التدريب في تحسين مهارات الخريجين وكان من بين نتائجه وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة احصائية بين برامج 160عددهم )

توظيف لدى الخريجين وأوصت الدراسة على ضرورة أن يتمتع املتدربين بصفات شخصية تساعدهم في عملية التدريب والصفات الشخصية ومهارات ال

 التعلم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

 تعقيب على الدراسات السابقة
 من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت مهارات التسويق الذاتي فإنه يمكن التأكيد على اآلتي:

 & McCorkle, Joe, James ،2015الحالية مع دراسة )النجار، الدراسةاتفقت التشابه واالختالف مع الدراسات السابقة من حيث العينة:  .1

Nathan,2003،؛ 2001؛ وأبو نبعة،2009( من حيث العينة وتطبيقها على طلبة املدراس، بينما اختلفت مع )الطائيManai & Holmlud, 

2014 ; Dacko,2006)  .حيث استهدفت الراغبين بالتوظيف 

 Creed, etal؛ 2015؛ املالكي،2015الدراسة الحالية مع دراسة )النجار، تتفقمن حيث املنهج: التشابه واالختالف مع الدراسات السابقة  .2

 & Manai؛ 2001الدراسة الحالية مع دراسة )أبو نبعة، واختلفت( من حيث اتباعها املنهج التجريبي. Eden & Aviram, 1993؛ 2006,

Holmlud, 2014 ؛Dacko,2006؛ McCorkle, Joe, James & Nathan,2003 من حيث اتباعها املنهج الوصفي للتعرف على املهارات )

 املطلوبة لتسويق الذات.

 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة
 اهتمت بتنمية مهارات التسويق الذاتي للطالب والباحثين عن العمل.ندرة الدراسات العربية التي  .1

 معظم الدراسات أكدت على وجود نتائج في حصول التوظيف للباحثين عن الوظيفة وفاعلية البرنامج التدريبي. .2

بناء برنامج ومقياس بعد التأكد من حداثة هذه الدراسة وهذا يدل على االهتمام بتطوير وتنمية مهارات التسويق الذاتي للراغبين في التوظيف و  .3

 فاعليتهم في تنمية مهارات التسويق الذاتي.
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 :فرضيات الدراسة

البعدي ملهارات  بين متوسطي درجات املجموعتين التجريبية والضابطة في القياس α0.05≤ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  .1

 التسويق الذاتي.

بين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية بين القياسيين القبلي والبعدي ملهارات  α0.05≤ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  .2

 التسويق الذاتي.

 -الجتماعي )الذكور في مستويات القياس البعدي ملهارات التسويق الذاتي ترجع إلى النوع ا α0.05≤ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  .3

 اإلناث(.

بين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي واملتابعة في مقياس  α0.05≤ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  .4

 مهارات التسويق الذاتي.
 

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة  
التجريبي الذي يقوم على تصميم املجموعتين املتكافئتين، األولى تجريبية والثانية ضابطة، بحيث يتم تقوم هذه الدراسة على املنهج الشبه 

ة عن تعيين أفراد العينة عشوائيا على املجموعتين، ثم تعرض املجموعتان الختبار قبلي، بعدها تخضع املجموعة األولى للمعالجة وتحجب املعالج

 املعاينة، تعرض املجموعتان الختبار بعدي بغية التعرف على أثر املعالجة على املجموعة األولى.املجموعة الثانية، وبعد نهاية مدة 

 مجتمع الدراسة 

يتألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الحادي عشر في املدارس الحكومية التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال 

% من جملة طلبة 8,8مدرسة ويشكلون نسبة  24( طالبا وطالبة، يتوزعون على 7899( والذين بلغ عددهم )2015/2016الباطنة؛ للعام الدراس ي )

)وزارة التربية والتعليم،  2015/2016(، حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم الواردة في الكتاب السنوي لإلحصائيات التعليمية 89793املحافظة )

 مجتمع الدراسة حسب أعداد الطلبة في املحافظة. يوضح توزيع 1(. والجدول 2016

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب أعداد الطلبة في املحافظة(: 1)جدول 
 النسبة  العدد النوع

 %49.69 3925 ذكور 

 %50.31 3974 إناث

 %100 7899 املجموع

  :عينة الدراسة 

( واألخرى لإلناث مدرسة 12-11طالب وطالبة يتوزعون على مدرستين، مدرسة للذكور الوارث بن كعب ) 115تكونت عينة الدراسة من 

( لقد تم اختيار املدرستين من والية السويق لسهولة الوصول إليها عند تطبيق أدوات الدراسة، وتعد والية السويق من أكبر 12-11حليمة السعدية )

( مدرسة للحادي عشر، وتم اختيار املدرستين بطريقة عشوائية من بين مدارس 11ملحافظة حيث بلغ عدد مدارس الحادي عشر في الوالية )واليات ا

بيق الوالية ثم تم عمل قرعة بين الصفوف ثم تم تعين صفين دراسيين من كل مدرسة عشوائيا ثم تم توزيعهم إلى مجموعة تجريبية وضابطة، وتم تط

القبلي على املجموعتين ثم تم تطبيق البرنامج التدريبي على املجموعة التجريبية بينما تلقت املجموعة الضابطة أنشطة عادية في حصص القياس 

 توزيع أفراد العينة وفق املجموعة والنوع االجتماعي.  2التوجيه املنهي. ويوضح جدول 

 االجتماعيعينة الدراسة موزعة وفقا للمجموعة والنوع (: 2)جدول 
 املجموع إناث ذكور  املجموعة

 60 33 27 تجريبية

 55 28 27 ضابطة

 115 61 54 املجموع
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الضـابطة(، وكـذلك بالنسـبة للنـوع  –أن الطلبة الذكور_ إناث موزعون بالتقريب بين مجمـوعتي الدراسـة )تجريبيـة  2يتبين من خالل الجدول 

 االجتماعي كما تم فرز الطلبة عشوائيا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة.

 :أدوات الدراسة 

 إعداد أداتين )برنامج تدريبي، ومقياس مهارات التسويق الذاتي(، وفيما يلي وصف لخطوات إعداد كل أداة:تم لتحقيق أهداف الدراسة 

 تدريبي قائم على نظرية الكفاءة الذاتية لتنمية مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة الحادي عشراألداة االولى: برنامج 

برنامج تدريبي في تنمية مهارات التسويق الذاتي، حيث تم تصميم برنامج قائم على نظرية الكفاءة الذاتية في تنمية مهارات : وصف البرنامج .1

محافظة الباطنة شمال، ويشتمل البرنامج على ست موضوعات )تسويق األفكار، تطوير  التسويق الذاتي لدى طلبة الصف الحادي عشر في

دقيقة  55جلسة مدة كل جلسة 14الذات، العمل مع الفريق، تحمل املسؤولية، تسويق املهارات، تسويق العالمة الشخصية(. يتكون البرنامج من 

 .أسابيع 5ثالث جلسات أسبوعيا مدة بما فيها تنفيذ األنشطة ومتابعة الواجبات املنزلية بواقع 

 تم بناء البرنامج وفق االتي: بناء البرنامج:  أسس  .2

التي تنطلق من معتقدات الفرد عن نفسه وما يمكن إنجازه فكلما زادت إدراكات الفرد  Self-efficacy البرنامج قائم على نظرية الكفاءة الذاتية

 .بسلوك جيد يدفعه لإلنجاز والنجاحعن قدراته واستعداداته كلما تمكن من القيام 

 (.2011؛ السفاسفة، أبو أسعد،2016تم االسترشاد في تصميم بناء البرنامج كما ورد في كتب التوجيه واإلرشاد النفس ي كما ورد في )العزة، 

 Manai؛ 2010؛ الخضر،2009لطائي،؛ ا2015؛ املالكية،2015االطالع على األدبيات السابقة التي صممت برامج للتوجيه املنهي الجمعي )النجار،

& Holmlud, 2014.) 

التسويق الذاتي ملساعدة الطلبة في تقديم أنفسهم بالشكل الصحيح للحصول على الوظيفة،  مهاراتيهدف البرنامج إلى تنمية  :البرنامج أهداف .3

 وتطبيق األنشطة التي تساعد الطلبة على تنمية مهارات التسويق الذاتي.

يلخص جلسات برنامج التدريبي  3تم إعداد محتوى البرنامج بما يتناسب مع الطلبة لتنمية مهارات التسويق الذاتي وجدول البرنامج:  محتوى  .4

 لتنمية مهارات التسويق الذاتي. 

 مخلخ  جلسات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التسويق الذاتي :(3)جدول 
 األساليب والوسائل الهدف املوضوع م

 قصة عن التسويق الذاتي، بطاقات لقواعد السلوك يتعرف األعضاء على البرنامج ومبرراته. التعارف 1

 مناقشة وحوار، تدريب على طريقة تسويق األفكار يتعرف األعضاء على طريقة تسويق األفكار. تسويق األفكار 2

 وحوار، تغذية راجعة، قصة عن تطوير الذاتمناقشة  يتعرف األعضاء على مفهوم تطوير الذات وأهميته. تطوير الذات 3

 محاضرة، نموذج لفريق عمل يتعرف األعضاء على مهارة العمل مع الفريق. العمل مع الفريق 4

 مناقشة وحوار، تغذية راجعة يتعرف األعضاء على مهارة تحمل املسؤولية. تحمل املسؤولية 5

 مناقشة وحوار، مشهد تمثيلي ملقابلة شخصية. وطريقة تسويقها.يتعرف األعضاء مفهوم املهارات  تسويق املهارات 6

 عرض بوربوينت، عرض نماذج لعالمة تجارية عاملية يتعرف األعضاء على أهمية العالمة الشخصية في الحصول على الوظيفة تسويق العالمة الشخصية 7

 تقيم البرنامج مناقشو وحوار، بطاقات تقيم مدى استفادة الطلبة من البرنامج اإلنهاء 8

 مقياس مهارات التسويق الذاتي االلتقاء بأعضاء املجموعة للتأكد من استمرارية فاعلية البرنامج. املتابعة 9

تم عرض البرنامج لتقييمه على املختصين واألساتذة في مجال علم النفس واالرشاد النفس ي والتربوي في جامعة السلطان قابوس صدق البرنامج:  .5

واملديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة من حيث وضوح األهداف واألهمية ومحتوى الجلسات ومناسبتها للطالب  وجامعة نزوى

%( من املحكمين كافيا إلخراج البرنامج في صورته النهائية وقد تم األخذ بالتعديالت ومن 80واملرحلة العمرية، ثم تم تعديل البرنامج واعتبر إجماع )

 ينها التعريف بأهمية التسويق الذاتي للحصول على التوظيف، وحذف بعض األنشطة لعدم مناسبتها للمرحلة العمرية.ب

 األداة الثانية: مقياس مهارات التسويق الذاتي

جنبية في مجال التسويق تم بناء مقياس مهارات التسويق الذاتي بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة العربية واأل بناء املقياس:  أسس .1

؛ 2016؛ التميمية، 2015؛ النجار، 2015؛ املالكي، 2016؛ الراشدي، 2010الذاتي والتي تطرقت إلى املهارات الالزمة لتسويق الذات )الخضر، 

Farrell, 2006; .) 

 على ستة محاور وهي كالتالي:( عبارة موزعة 59يهدف هذا املقياس إلى قياس مهارات التسويق الذاتي ويتكون من )وصف املقياس:  .2

 ( عبارات 10املحور األول: عرض األفكار يتضمن )

 ( عبارات 10املحور الثاني: تطوير الذات يتضمن )

 ( عبارات10املحور الثالث: تحمل املسؤولية يتضمن )

 ( عبارات10املحور الرابع: العمل مع الفريق يتضمن )
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 رات( عبا8املحور الخامس: عرض املهارات يتضمن )

 ( عبارات11املحور السادس: تسويق العالمة الشخصية يتضمن )

على كل عبارة من عبارات املقياس من خالل التدرج الخماس ي وهو: بدرجة قليلة جدا، بدرجة قليلة، بدرجة متوسطة، بدرجة  الطالبويجيب 

 .5، 4، 3، 2، 1كبيرة، بدرجة كبيرة جدا وتعطى هذه البدائل الدرجات 

( عبارة موزعة على ستة محاور هي تسويق األفكار، تسويق املهارات، 68بصورته األولية والذي تكون من ) املقياستم عرض : صدق املقياس .3

تسويق العالمة الشخصية، التطوير الذاتي، العمل مع الفريق، تحمل املسؤولية، على ثمانية من املحكمين واملختصين والخبراء من قسم علم 

والتقويم التربوي ومجال اإلرشاد النفس ي والتربوي بجامعة السلطان قابوس ومن املديرية العامة للتربية والتعليم  النفس في مجال القياس

بمحافظة شمال الباطنة، وطلب من املحكمين إبداء رأيهم حول عبارات املقياس ومدى سالمة اللغة وفهمها ومناسبتها للمرحلة العمرية، وتم 

 تعريف كل محور تعريفا مفاه
ً
%( كافيا لقبول العبارة، وقد جرى تعديل على الصياغة اللغوية لبعض 80، واعتبر إجماع سبعة محكمين )يميا

 ( عبارة في صورته النهائية.59(، وبذلك يتكون املقياس من )39، 31، 28، 22، 17، 12، 9، 6، 1العبارات، كما تم حذف العبارات )

ساق الداخلي ملقياس مهارات التسويق الذاتي ومحاوره )تسويق األفكار، تطوير الذات، تحمل معامالت االت 4يوضح الجدول : ثبات املقياس .4

طالبا من مجتمع  50املسؤولية، العمل مع الفريق، تسويق املهارات، تسويق العالمة الشخصية( بعد تطبيقه على عينة استطالعية قوامها 

 الدراسة.

 ألفا كرونباخ ملقياس مهارات التسويق الذاتي ومحاوره معامالت االتساق الداخلي بطريقة(: 4)جدول 
 املقياس معامل الفا كرونباخ

األفكار تسويق 0.77  

الذات تطوير 0.80  

املسؤولية تحمل 0.72  

الفريق مع العمل  0.77  

املهارات تسويق 0.62  

 تسويق العالمة الشخصية 0.66

 املقياس ككل 0.90

وهو يشير إلى أن هذا  0,90كرونباخ لجملة فقرات مهارات التسويق الذاتي بلغ  الثبات املحسوب بطريقة الفاأن معامل  4من الجدول  يتضح

ة، املقياس على درجة مناسبة من االتساق الداخلي، وأنه من املمكن اعتماد نتائجه واالطمئنان إلى مصداقيته في فحص فرضيات الدراسة الحالي

ملحاور املقياس )تسويق األفكار، تطوير الذات، تحمل املسؤولية، العمل مع الفريق، تسويق املهارات، تسويق العالمة  وبالنظر إلى املعامالت املناظرة

في محور تطوير الذات، وهذه املؤشرات تشير إلى أن املحاور  0,80في محور تسويق املهارات و 0,62الشخصية( حيث نالحظ أن قيمها تراوحت بين 

 درجة مقبولة من االتساق الداخلي.الفرعية أيضا تتمتع ب

 :إجراءات الدراسة 

 االطالع على أدبيات الدراسات السابقة العربية واالجنبية في مجال التسويق الذاتي لالستفادة منها في تصميم أدوات الدراسة. .1

 بناء مقياس لقياس مهارات التسويق الذاتي لطلبة الحادي عشر. .2

 نظرية الكفاءة الذاتية. تصميم البرنامج التدريبي القائم على .3

 عرض أدوات الدراسة )البرنامج واملقياس( على عدد من املحكمين للتحقق من صدق األدوات. .4

 تطبيق أدوات الدراسة على العينة االستطالعية للتحقق من خصائصها السيكومترية. .5

 طوير بوزارة التربية.طلب تسهيل مهمة لتحقيق أغراض الدراسة من الجامعة ومن املكتب الفني للدراسات والت .6

ى التنسيق مع قسم التوجيه املنهي بمحافظة شمال الباطنة لتطبيق البرنامج في مدارس املحافظة وإسناد تطبيق البرنامج في مدرسة الذكور إل .7

 أخصائي التوجيه املنهي.

 زيارة املدارس التي ستطبق عليها أدوات الدراسة، وتوضيح أهدافها ملديري املدراس. .8

مع أخصائي التوجيه املنهي بمدرسة الوارث بن كعب لتوضيح أهداف الدراسة وأخذ موافقتهم على التطبيق، واالتفاق على موعد لتدريب  االجتماع .9

 االخصائي على تنفيذ البرنامج وشرح جلساته وأهداف كل منها، وطرق التنفيذ والوسائل املستخدمة.

عشوائيا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، وإجراء تطبيق املقياس القبلي للمقياس، وذلك توضيح الغرض من الدراسة للطلبة، ثم توزيع الطلبة  .10

 قبل البدء بتطبيق البرنامج بأسبوع واحد، للتحقق من تكافؤ املجموعتين التجريبية والضابطة.
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جلسة حيث تم تطبيق البرنامج  14موع دقيقة، بمج 55جلسات أسبوعيا، مدة كل جلسة  3تطبيق البرنامج على طلبة املجموعة التجريبية بواقع  .11

( إلى 12-10(. وتم أسناد تطبيق البرنامج على الطلبة الذكور بمدرسة الوارث بن كعب )12-10على الطلبة اإلناث بمدرسة حليمة السعدية )

 م.2017/ 2/ 20أخصائي التوجيه املنهي باملدرسة، تم تطبيق البرنامج بتاريخ 

س على املجموعتين التجريبية والضابطة للتحقق من مدى فعالية البرنامج في تنمية مهارات التسويق الذاتي لدى إجراء التطبيق البعدي للمقيا .12

 م.2017/ 3/ 26الطلبة )أفراد العينة( بتاريخ 

 م.30/4/2017يخ إجراء التطبيق التتبعي للمقياس على املجموعة التجريبية للتحقق من مدى استمرار فاعلية البرنامج لدى أفراد العينة بتار  .13

 جمع البيانات وتحليلها إحصائيا، للوصول إلى النتائج وتفسيرها، وإعطاء التوصيات املناسبة. .14

  :نتائج الدراسة
 :نتائج الفرضية األولى

بين متوسطي درجات املجموعتين التجريبية  α0.05≤نصت الفرضية األولى على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

دي لجملة والضابطة في املقياس البعدي ملهارات التسويق الذاتي"، ولفحص هذه الفرضية أجري اختبار )ت( للبيانات املستقلة على نتائج القياس البع

 ح ذلك.مهارات التسويق الذاتي وكل محور من محاوره على حدة لدى املجموعتين، والجدول التالي يوض

افات املعيارية وقيمة )ت( في األداء على القياس البعدي ملقياس مهارات التسويق الذاتي للمجموعتين التجري(: 6)جدول  بية املتوسطات الحسابية واالنحر

 والضابطة
 حجم األثر الداللة االحصائية قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املجموعة املحور 

0.001> 16.24 0.41 4.17 60 تجريبية األفكارتسويق   0.70 

 0.42 2.91 55 ضابطة

0.001> 15.76 0.33 4.29 60 تجريبية تطوير الذات  0.69 

 0.53 2.99 55 ضابطة

0.001> 17.14 0.32 4.32 60 تجريبية تحمل املسؤولية  0.72 

 0.49 3.00 55 ضابطة

0.001> 16.37 0.37 4.27 60 تجريبية العمل مع الفريق  0.70 

 0.42 3.06 55 ضابطة

0.001> 16.40 0.34 4.33 60 تجريبية تسويق املهارات  0.70 

 0.50 3.04 55 ضابطة

0.001> 21.10 0.44 4.21 60 تجريبية تسويق العالمة الشخصية  0.80 

 0.63 2.08 55 ضابطة

0.001> 22.71 0.28 4.26 60 تجريبية املقياس ككل  0.82 

 0.39 2.83 55 ضابطة

، وعند الرجوع إلى املتوسطات الحسابية اتضح أن أداء 0.001أن جميع قيم ت املحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى > 6يتضح من الجدول 

مستوى مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة  املجموعة التجريبية أعلى من الضابطة، وهذا النتيجة تشير إلى الدور اإليجابي للبرنامج التدريبي في تحسين

وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة املجموعة التجريبية، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على "

≥α0.05  لصالح املجموعة التجريبية، وتشير قيم بين متوسطي درجات املجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ملهارات التسويق الذاتي

 .هذه املهارات كانت كبيرةتحسين على درجة تأثير البرنامج التدريبي حجم األثر املحسوبة وفق مربع ايتا إلى أن 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى

الذاتي كان أعلى من متوسط أداء املجموعة أشارت النتائج إلى أن متوسط األداء ألفراد املجموعة التجريبية على مقياس مهارات التسويق 

، ونتيجة لذلك يمكن القول أن مستوى مهارات التسويق الذاتي لدى األفراد الذين تلقوا تدريبا على تنمية وتطوير هذه الضابطة في القياس البعدي

 املهارات كان أفضل من مستوى هذه املهارات ممن لم يتلقوا مثل هذا التدريب.

ائج وجود تحسن على كل األبعاد وهي: تسويق املهارات، تحمل املسؤولية، تسويق العالمة الشخصية، تسويق األفكار، العمل وقد أظهرت النت

تخدمة في مع الفريق، تطوير الذات؛ ويمكن أن تعزى هذه النتيجة لتفاعل الطالب مع املحاور وقد يعود أيضا إلى تنوع األنشطة واالستراتيجيات املس

ث كان تسويق املهارات أقرب إلى شخصيات الطالب وتعرفهم على ما يمتلكون من مهارات تميزهم عن غيرهم، وقد اتفقت هذه النتيجة مع البرنامج، حي

ملحور  أما بالنسبة ( الذين أكدا على دور التوجيه املنهي في تنمية مهارات الطالب وتعريفهم باملهارات املطلوبة لسوق العمل2010 ،عجوز؛ واملالكي ) دراسة
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هذه  تحمل املسؤولية قد يرجع إلى رغبة الطالب بالشعور باملسؤولية وأنهم أصبحوا مسؤولين عن ما يقمون به أمام أنفسهم واملجتمع، وقد اتفقت

اسبة للتربية وأشار إلى أحد األساليب التربوية املن وأعتبره( الذي أكد على ضرورة تدريب األبناء على تحمل املسؤولية 2013 ،النتيجة مع دراسة )املحمدي

للبرنامج  أن تعويد األبناء على تحمل املسؤولية يجعلهم مؤهلين لتحمل مسؤوليات مختلفة في حياتهم، كما يعزى ارتفاع محور تسويق العالمة الشخصية

جديد فقد أظهر الطالب تفاعلهم أثناء ( الذي تم استخدامه للبرنامج التدريبي وبما أن طبيعة هذه املرحلة تحب التغيير والتmobiriseااللكتروني)

( الذي أشارت إلى أن الطالب يدركون من خالل عالمتهم الشخصية لقيمهم ومهاراتهم 2010،الخضر العرض، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )

 وامكانياتهم ويحاولون من خاللها تسويق أنفسهم بشكل أكثر حداثة.

 :نتائج الفرضية الثانية

بين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية في  α0.05≤نصت الفرضية الثانية على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

ُحسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء  القياس القبلي والبعدي على مقياس مهارات التسويق الذاتي"، ولفحص هذه الفرضية

 يوضح نتائج الفرضية الثانية. 7كما أجري اختبار "ت" للعينات املترابطة. والجدول في القياسيين القبلي والبعدي،  على هذا املقياس التجريبيةة املجموع

افات املعيارية وقيمة )ت( في األداء على القياسين القبلي والبعدي في مقياس مهارات التسويق (: 7)جدول  الذاتي لدى أفراد املتوسطات الحسابية والنحر

 (60املجموعة التجريبية )ن=
 حجم األثر الداللة االحصائية قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي التطبيق املحور 

0.001> 19.77 0.37 2.86 قبلي تسويق األفكار  0.087 

 0.41 4.17 بعدي

0.001> 19.53 0.49 2.94 قبلي تطوير الذات  0.86 

 0.33 4.29 بعدي

0.001> 23.48 0.36 2.91 قبلي تحمل املسؤولية  0.90 

 0.32 4.32 بعدي

0.001> 17.10 0.42 3.03 قبلي العمل مع الفريق  0.83 

 0.37 4.27 بعدي

0.001> 14.14 0.64 3.02 قبلي تسويق املهارات  0.77 

 0.34 4.33 بعدي

0.001> 30.98 0.36 1.94 قبلي تسويق العالمة الشخصية  0.94 

 0.44 4.21 بعدي

0.001> 37.73 0.21 2.76 قبلي املقياس ككل  0.96 

 0.28 4.26 بعدي

، وعند الرجوع إلى املتوسطات الحسابية اتضح إن أداء 0.001أن جميع قيم ت املحسوبة دالة احصائيا عند مستوى > 7يتضح من الجدول 

البعدي أعلى من األداء في القياس القبلي، وهذا النتيجة تشير إلى الدور اإليجابي للبرنامج التدريبي في تحسين مستوى املجموعة التجريبية في القياس 

وجود فروق دالة  مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة املجموعة التجريبية، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على "

بين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقياس مهارات التسويق الذاتي،  α0.05≤إحصائيا عند مستوى داللة 

 هذه املهارات.تحسين وتشير قيم مربع ايتا إلى أن للبرنامج التدريبي حجم أثر كبير نسبيا على 
 الثانيةمناقشة نتائج الفرضية 

تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية، وبأن الفرق بين أداء املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي كان جوهريا،  

 وبالنظر إلى قيم املتوسطات الحسابية نالحظ أن هذا الفرق جاء لصالح األداء في التطبيق البعدي.

واضيع البرنامج لدى الطلبة )تسويق األفكار، تسويق املهارات، تطوير الذات، تحمل املسؤولية، العمل مع وقد تعزى هذه النتيجة إلى حداثة م

 الفريق، تسويق العالمة الشخصية(؛ وقد يعزى أيضا إلى إدراك الطلبة ألهمية التسويق الذاتي ودورة في الحصول على الوظيفة.

عدن دراسة ت على أهمية تنمية مهارات التسويق الذاتي للحصول على الوظيفة ومنها، السابقة التي أكد الدراساتوهذه النتيجة تتفق مع 

( الذي اعتمد على املنهج التجريبي لزيادة أثر فاعلية التدريب لزيادة فاعلية الكفاءة الذاتية في تسريع التوظيف، Eden & Aviram, 1993وأفيرام )

( الذي صممت برنامج لتنمية مهارات البحث عن العمل وأكدت على دور التسويق الذاتي في الحصول على الوظيفة. كما اتفقت 2015 ،)النجار ودراسة

عن  للباحثينالتي هدفت إلى تعرف فاعلية برنامج تدريبي في تنمية املهارات املهنية واحترام الذات والفاعلية الذاتية  (Creed et al., 2006)مع دراسة 

مجموعة من املهارات الوظيفية، والتطوير الذاتي، والثقة بالنفس، واحترام الذات، والفاعلية الذاتية؛ والتي اتفقت مع  وكان من ضمن برنامجهلعمل، ا

( التي 2016 ،أبو جبل )كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة البرنامج املستخدم في الدراسة الحالية، وأكد على فاعلية البرنامج في تنمية هذه املهارات.
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مية هدفت للتعرف على أثر التدريب في تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين، والذي أكد من خالل برنامجه على ضرورة أن يركز الخريجين على تن

وقد هدفت هذه الدراسة إلى ( التي هدفت للتعرف على أثر إدارة الذات على فرص التشغيل، 2011 ،شعيب مهاراتهم وقدراتهم، كما اتفقت مع دراسة)

 ة.التعرف على الدور الذي تلعبه "إدارة الذات" في تحقيق فرص عمل مناسبة للخريجين، والتي تتفق مع البرنامج املستخدم في الدراسة الحالي

املهارات والقدرات بصورة  كما جاءت نتائج الدراسة الحالية متفقه مع نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت دور الفاعلية الذاتية في تنمية

الفرد عن فاعليته الذاتية وقدرته على أداء معين يزيد من قدرته على عرض مهاراته  معتقداتالذي أكد على أن  (Farrell, 2006)عامة ومنها دراسة 

الذي أكد أيضا على أن النجاح في تسويق الذات مرتبط بمعتقدات  (Dale, 1996)وقدراته بطريقة أكثر فاعلية ويكون أكثر قدرة على الجذب، ودراسة 

 الفرد عن كفاءته الذاتية وأن على األفراد التركيز على ذواتهم وتدريب أنفسهم لعرض مهاراتهم بصورة أكثر فاعلية. 

 نتائج الفرضية الثالثة

في القياس البعدي الختبار مهارات التسويق الذاتي  α0.05≤ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة نصت الفرضية الثالثة على "

"، ولفحص هذه الفرضية، ُحسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملهارات التسويق الذاتي لدى اإلناث(-ترجع إلى النوع االجتماعي )الذكور 

 يتضمن ذلك. 8ع االجتماعي. والجدول طلبة املجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي وفقا ملتغير النو 

افات املعيارية ملهارات التسويق الذاتي لدى طلبة املجموعتين التجريبية والضابطة وفقا ملتغير النوع االج(: 8)جدول  تماعي في املتوسطات الحسابية واالنحر

 القياس البعدي
 املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية النوع املهارات

 االنحراف املتوسط االنحراف املتوسط

 0.42 2.91 0.46 4.04 ذكور  تسويق األفكار

 0.43 2.92 0.34 4.28 إناث

 0.56 3.16 0.42 4.19 ذكور  تطوير الذات

 0.46 2.83 0.22 4.37 إناث

 0.52 3.13 0.39 4.27 ذكور  تحمل املسؤولية

 0.43 2.91 0.26 4.36 إناث

 0.46 3.13 0.27 4.36 ذكور  العمل مع الفريق

 0.37 2.99 0.45 4.16 إناث

 0.46 2.87 0.39 4.29 ذكور  تسويق املهارات

 0.49 3.05 0.29 4.37 إناث

 0.70 2.19 0.55 4.07 ذكور  تسويق العالمة الشخصية

 0.58 1.96 0.29 4.31 إناث

 0.42 2.93 0.37 4.17 ذكور  املقياس ككل

 0.35 2.74 0.14 4.34 إناث

سـت
ُ
خدم وملعرفة الفروق بين املتوسطات في مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة املجموعتين التجريبية والضابطة وفقا ملتغير النوع االجتماعي أ

 يوضح ذلك. 9، والجدول two-way ANOVAتحليل التباين الثنائي 

 طالب في مهارات التشويق الذاتيخالصة نتائج تحليل التباين الثنائي ملعرفة أثر املجموعة وجنس ال (:9)جدول 
 حجم األثر الداللة اإلحصائية ف مجموع املربعات متوسط املربعات املهارات مصدر التباين

 -- 0.117 2.50 0.42 0.42 تسويق األفكار النوع )أ(

 -- 0.345 0.90 0.16 0.16 تطوير الذات 

 -- 0.358 0.85 0.14 0.14 تحمل املسؤولية 

 -- 0.661 0.19 0.03 0.03 الفريقالعمل مع  

 -- 0.676 0.18 0.03 0.03 تسويق املهارات 

 -- 0.832 0.05 0.01 0.01 تسويق العالمة الشخصية 

 -- 0.909 0.01 0.00 0.00 املقياس ككل 

 0.70 0.001> 264.25 44.17 44.17 تسويق األفكار املجموعة )ب(

 0.70 0.001> 262.89 46.90 46.90 تطوير الذات 

 0.73 0.001> 298.03 48.82 48.82 تحمل املسؤولية 

 0.71 0.001> 271.02 41.25 41.25 العمل مع الفريق 

 0.71 0.001> 267.25 48.14 48.14 تسويق املهارات 
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 0.80 0.001> 450.52 127.37 127.37 تسويق العالمة الشخصية 

 0.83 0.001> 536.14 57.84 57.84 املقياس ككل 

 -- 0.139 2.23 0.37 0.37 تسويق األفكار )ب(× )أ( 

 0.09 0.001 10.77 1.92 1.92 تطوير الذات 

 0.04 0.033 4.64 0.76 0.76 تحمل املسؤولية 

 0.05 0.018 5.81 0.88 0.88 العمل مع الفريق 

 -- 0.089 2.95 0.53 0.53 تسويق املهارات 

 0.05 0.023 5.34 1.51 1.51 تسويق العالمة الشخصية 

 0.07 0.004 8.78 0.95 0.95 املقياس ككل 

    0.17 18.55 تسويق األفكار الخطأ

    0.18 19.80 تطوير الذات 

    0.16 18.18 تحمل املسؤولية 

    0.15 16.89 العمل مع الفريق 

    0.18 19.99 تسويق املهارات 

    0.28 31.38 تسويق العالمة الشخصية 

    0.11 11.97 ككلاملقياس  

 ما يلي: 9يتضح من الجدول 

 : أظهرت النتائج عدم داللة قيمة ف في متغير النوع في جميع مهارات التسويق الذاتي وفي الدرجة الكلية.متغير النوع االجتماعي .1

، أتضح أن الفروق 8الحسابية جدول ، وعند مراجعة املتوسطات 0.001: أظهرت النتائج داللة قيمة ف املحسوبة عند مستوى >متغير املجموعة .2

 لصالح املجموعة التجريبية.

: أظهرت النتائج داللة التفاعل الثنائي بين النوع االجتماعي واملجموعة في أربعة مهارات )تطوير الذات، التفاعل بين النوع االجتماعي واملجموعة .3

الدرجة الكلية، ولتوضيح اتجاه الفروق في التفاعل تم استخدام الرسوم  وتحمل املسؤولية، والعمل مع الفريق، وتسويق العالمة الشخصية(، وفي

 البيانية للمتوسطات الحسابية، والشكل البياني التالي يوضح ذلك.
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 رسم بياني لنتائج التفاعل الثنائي بين النوع االجتماعي للطالب واملجموعة في املحاور الدالة إحصائيا(: 1)الشكل

حصول اإلناث في املجموعة التجريبية على أعلى املتوسطات في املحاور اآلتية: تطوير الذات، وتحمل املسؤولية، تسويق  1الشكل يتضح من 

حصول الذكور في املجموعة التجريبية على أعلى املتوسطات في محور العمل مع  1العالمة الشخصية، واملقياس بشكل عام، كما يتضح من الشكل 

ي ينتمي فإن نتائج التفاعل الثنائي تشير إلى أن كفاءة البرنامج التدريبي تتأثر بالتفاعل الثنائي بين النوع االجتماعي للطالب واملجموعة التالفريق. وبذلك 

 إليها؛ حيث كان البرنامج التدريبي فاعال مع:

 أكثر من الذكور في: تطوير الذات، وتحمل املسؤولية، تسويق العالمة الشخصية، واملقياس بشكل عام. اإلناث .1

 أكثر من اإلناث في: محور العمل مع الفريق. الذكور  .2

 في: تسويق األفكار، وتسويق املهارات. كال الجنسين .3

ي تشير إلى "وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة وفي ضوء هذه النتيجة تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة الت

≥α0.05  اإلناث(".-في القياس البعدي الختبار مهارات التسويق الذاتي ترجع إلى النوع االجتماعي )الذكور 

 مناقشة الفرضية الثالثة 

 وأظهرت النتائج عدم وجود داللة احصائية في متغير النوع االجتماعي في مهارات التسويق الذاتي ككل، بينا أظهرت النتائج فروق في متغير

عل د تفااملجموعة لصالح املجموعة التجريبية وهذا يعود ألثر التدريب على املجموعة التجريبية بخالف املجموعة الضابطة، كما أظهرت النتائج وجو 

الشخصية؛ وفي ثنائي بين متغير النوع االجتماعي واملجموعة في أربعة محاور وهي تطوير الذات، تحمل املسؤولية، العمل مع الفريق، تسويق العالمة 

في محور تطوير  ، كما دلت النتائج على تأثر البرنامج بالتفاعل الثنائي بين الجنس واملجموعة حيث كانت اإلناث أكثر من الذكور املقياس بشكل عام

تنتمي إليها،  الذات، وتحمل املسؤولية، و تسويق العالمة الشخصية، واملقياس ككل وقد يرجع هذا إلى اإلناث تبدي أكثر تعاون وتركيز مع املجموعة التي

بشكل جماعي خارج املدرسة وداخلها،  بينما كانت نتائج تفاعل الذكور أكثر في محور العمل مع الفريق وقد يرجع ذلك إلى األنشطة التي يؤديها الذكور 

ارات والخبرات بينما تساوى الذكور واإلناث في محور تسويق األفكار ومحور تسويق املهارات وقد يرجع ذلك إلى تشابه املرحلة العمرية والتحصيلية وامله

قة بين بين املهارات االجتماعية والكفاءة الذاتية املدركة ( التي هدفت الى تحديد العال2013،اليوسف املكتسبة في نفس املرحلة. وهذا يتفق مع دراسة )

إلى وجود فروق حيث أشارت نتائجه إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في املهارات االجتماعية تعزى إلى النوع االجتماعي لصالح اإلناث، كما أشارت الى 

( التي أشارت نتائجه إلى 2015،قطاوي؛ وأبو جاموس جتماعي لصالح الذكور، ودراسة )ذات داللة في مستوى الكفاءة الذاتية املدركة تعزى إلى النوع اال 

 الذي أشار إلى وجود فروق في فاعلية الذات لصالح الذكور. (Kelly, 1993)وجود تفاعل بين النوع االجتماعي والطريقة ولصالح اإلناث، ودارسة 

 نتائج الفرضية الرابعة

بين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية في  α0.05≤نصت الفرضية الرابعة على أنه "ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

ُحسبت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء  القياسين البعدي والتتبعي في اختبار مهارات التسويق الذاتي"، ولفحص هذه الفرضية

 يوضح نتائج الفرضية الرابعة. 10كما أجري اختبار "ت" للعينات املترابطة. والجدول في القياس البعدي والتتبعي، على هذا املقياس  التجريبيةموعة املج
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افات املعيارية وقيمة )ت( في األداء على القياس البعدي والتتبعي في مقياس مهارات الت(: 10)جدول  سويق الذاتي لدى أفراد املتوسطات الحسابية واالنحر

 (60املجموعة التجريبية )ن=
 الداللة االحصائية قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي التطبيق املحور 

 0.360 0.92 0.41 4.17 بعدي تسويق األفكار

 0.45 4.09 متابعة

 0.033 2.19 0.33 4.29 بعدي تطوير الذات

 0.36 4.15 متابعة

 0.210 1.27 0.32 4.32 بعدي املسؤوليةتحمل 

 0.32 4.25 متابعة

 0.519 0.65 0.37 4.27 بعدي العمل مع الفريق

 0.32 4.23 متابعة

 0.059 1.92 0.34 4.33 بعدي تسويق املهارات

 0.36 4.22 متابعة

 0.925 0.10 0.44 4.21 بعدي تسويق العالمة الشخصية

 0.28 4.26 متابعة

 0.129 1.54 0.28 4.26 بعدي املقياس ككل

 0.23 4.19 متابعة

أن جميع قيم ت املحسوبة كانت غير دالة إحصائيا في جميع محاور املقياس وفي الدرجة الكلية، ماعدا محور تطوير  10يتضح من الجدول 

)كان املتوسط في القياس التتبعي أقل من التطبيق البعدي(، وهذه النتيجة  0.033الذات؛ حيث كانت قيمة ت املحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى 

إلى استقرار الدور اإليجابي للبرنامج التدريبي في تحسين مستوى مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة املجموعة التجريبية، وبذلك تم  -بشكل عام–تشير 

سويق التي تشير إلى عدم وجود فروق لدى طلبة املجموعة التجريبية بين القياسين البعدي والتتبعي على مقياس مهارات التقبول الفرضية الصفرية 

 الذاتي.

 مناقشة الفرضية الرابعة:

ودلت النتائج على عدم وجود فروق بين املقياس البعدي والتتبعي في مقياس مهارات التسويق الذاتي في محاور تسويق األفكار، وتحمل 

ي تائج فروق فاملسؤولية، العمل مع الفريق، تسويق املهارات، تسويق العالمة الشخصية، مما يؤكد على استمرار أثر التدريب للبرنامج، بينما أظهرت الن

كبر من محور )تطوير الذات( بين القياس البعدي والتتبعي لصالح القياس البعدي، وقد يرجع هذا إلى أن عملية تطوير الذات تحتاج إلى جهد ووقت أ

نتائجه بين  من( فقد كان 2009 ،الطائي الشخص وما يمر به من خبرات وتعلم وهذا يتفق مع دراسة ) مكتسباتالشخص، وهي أيضا عملية متغيرة مع 

 أن األفراد لديهم محدودية في القدرة على تغيير سلوكهم و تنظيم ذواتهم ومهاراتهم وقدارتهم التي تساعدهم في عملية تسويق الذات.

 التوصيات: 

 هذه الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية: أظهرتهافي ضوء النتائج التي 

 مع الفريق والتطوير الذاتي للطالب.إعداد برامج إرشادية توجيهية لتنمية مهارات العمل  .1

 إدخال مهارات التسويق الذاتي ضمن أنشطة كتاب مسارك املنهي لتعريف الطالب بضرورة تسويق أنفسهم في مجاالت العمل املختلفة. .2

 يبحث عنها أصحاب األعمال.عقد ورش تدريبية ألخصائي التوجيه املنهي ملشاركتهم في توعية الطالب حول مهارات التسويق الذاتي واملهارات التي  .3

 إشراك الطالب في دورات تدريبية تنمي لديهم مهارات التسويق الذاتي كتسويق املهارات واألفكار. .4

 إشراك الطالب في دورات تدريبية لتعريفهم ببعض البرامج االلكترونية التي تساعدهم على تسويق أنفسهم عبر الشبكة الدولية. .5

 نهي على استخدام مفردات جديدة تعبر عن شخصياتهم وذواتهم بصورة جذابة ومقنعة.حث الطالب في حصص التوجيه امل .6

 املقترحات:

 بناء على نتائج هذه الدراسة يمكن إجراء دراسة في:

 مهارات التسويق الذات مثل مهارة الحضور، والقدرة على ضبط النفس.  .1

 دراسة استكشافية ميدانية عن املهارات املعززة للحصول على الوظيفة.  .2

 دراسة استكشافية عن وعي الطلبة بأهمية التسويق الذاتي في التوظيف.  .3

 



 مريم اليحيائية وآخرون                                                    ...              فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات التسويق الذاتي لدى طلبة الصف احلادي عشر 

 2019 -3، العدد5املجلد -للدراسات التربوية والنفسيةاملجلة الدولية 
 313 

 

 :املراجع
: املراجع العربية:

ً
 أوال

( أثر برنامج التدريب والتدريب اإلشرافي والصفات الشخصية في تحسين مهارات التوظيف لدى الخريجين: دراسة تطبيقية 2016) ،أبو جبل، ضياء هاشم محمد .1

 على التدريب والتشغيل لدى شركة جوال_ قطاع غزة )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة

( التحوالت الديموغرافية وسوق العمل الخليجي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الخامس للجمعية االقتصادية العمانية، 2012)يناير/ ،أمين، هناء بنت محمد .2

 مسقط 

 (.2) 143مصر. -( تطوير الذات من منظور التربية االسالمية. مجلة التربية، جامعة األزهر2009) ،أبو رزيزة، محمد علي بن محمد .3

( مقومات تسويق الذات في سوق العمل دراسة تطبيقية على املوظفين الجدد بقطاع البنوك في عمان. املجلة املصرية للدراسات 2001) ،زأبو نبعه، عبدالعزي .4

 .382-349(، 2) 26مصر، -التجارية

 .97-94(، 14) 164الكويت،  -( املسؤولية الفردية. مجلة الوعي اإلسالمي، وزارة االوقاف والشؤون الدينية1978) ،أحمد، أحمد حمد .5

 ( فاعلية الذات وعالقتها بتقدير الذات لدى طلبة الجامعة دراسة ميدانية في علم نفس االجتماعي. عمان: دار الكتب العلمية.2014) ،اآللوس ي، أحمد إسماعيل .6

فاعلية برنامج توجيهي جمعي في تنمية بعض القيم املهنية لدى طلبة الصف العاشر بمحافظة الداخلية في سلطنة ( 2016) ،حليمة عبدهللا سالم التميمية، .7

 .جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان(. رسالة ماجستير غير منشورة) عمان

 ( االمتياز والنجاح بالعمل والبيع الخالق. عمان: دار كنوز املعرفة العلمية. 2014) ،حجازي، أجمد توفيق .8

 غير ماجستير رسالة) الحياتية املهارات منهاج في املتضمنة الحياتية للمهارات عمان بسلطنة العاشر الصف طلبة اكتساب مدى(. 2014) سهام الحجرية، .9

 .عمان سلطنة قابوس، السلطان جامعة(. منشورة

 .تونس املنوبة، جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) الشخصية التجارية العالمة ظاهرة( 2010) ،منال الخضر، .10

( كيف تحصل على الوظيفة التي تريدها؟ )ترجمة: تيب توب لخدمات التعرب والترجمة( القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع )سنة نشر 2001) ،دوريو، مارك .11

 (.1998الكتاب األصلي 

-6( النضج املنهي وعالقته بالفعالية الذاتية املهنية في ضوء بعض املتغيرات لدى طلبة ذوي اإلعاقة البصرية في الصفوف )2016) ،الراشدية، زهرة محمد سليمان .12

 ( في سلطنة عمان )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس، مسقط.12

املؤثرة على العمل الجماعي: دراسة مقارنة على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. املجلة العلمية لالقتصاد  ( العوامل2001) ،السيد، محمود محمد .13

 مصر.  -والتجارة

 ( اإلرشاد املنهي. الكويت: مكتبة الفالح.2011) ،السفاسفة، محمد؛ وأبو أسعد، أحمد .14

 التربوي والنفس ي.عمان: دار الحنين. والعين: مكتبة الفالح.( أساسيات االرشاد والتوجيه 2003)،السفاسفة، محمد ابراهيم .15

( أثر إدارة الذات على فرص التشغيل: دراسة تطبيقية على خريجي كلية مجتمع )تدريب غزة( األقسام الفنية )رسالة ماجستير غير 2011) ،شعيب، ماجد محمد .16

 منشورة(. الجامعة االسالمية، فلسطين.

 (. القاهرة: االنجلو املصرية. 3( علم النفس التربوي )ط1984) ،صادق، أمال؛ وأبو حطب، فؤاد .17

 ( تسويق األفكار. القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.2015) ،الصيرفي، محمد .18

قادسية للعلوم االدارية ( أنموذج تسويق الذات وعالقته بمهارات التفكير اإلبداعي دراسة تحليلية آلراء عينة من املجيبين. مجلة ال2009) ،الطائي، يوسف حجيم .19

 .51-28(، 3)11العراق، -واالقتصادية

 ( اإلرشاد الجماعي العالجي. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.2016) ،العزة، سعيد حسني .20

لة االبتدائية. مجلة دراسات عربية ( الذكاء الوجداني وعالقته بالكفاءة الذاتية واستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى معلمي املرح2006) ،عبد هللا، جابر عبد هللا .21

 .192-102(، 3، )15بنها،  -في التربية و علم النفس

( اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية الذات واملساندة االجتماعية لدى عينة من املرشدين الطالبيين بمحافظة 2009) ،العتيبي، بندر بن محمد حسن الزيادي .22

 ( جامعة امللك عبدالعزيز، اململكة العربية السعودية. الطائف )رسالة ماجستير غير منشورة

( املعايير األكاديمية ودورها في الحصول على خريج جامعي متميز في سوق العمل، ورقة مقدمة إلى ندوة 2010)ديسمبر/  ،عجوز، أحمد رضا؛ واملالكي، سعيد علي .23

 ة للعلوم األمنية. الجودة في التعليم الجامعي بالعالم اإلسالمي، جامعة نايف العربي

( أثر استخدام التعليم الخدمي في تنمية الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف العاشر في تدريس 2015) ،قطاوي، محمد إبراهيم؛ وأبو جاموس، عبدالكريم محمود .24

 مبحث التربية الوطنية واملدنية في األردن )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة اليرموك، األردن.

 . 88-89(، 585)51الكويت،  -( فن الترويج للذات. مجلة الوعي اإلسالمي2014) ،الكندري، سليمان داود .25

( فاعلية برنامج توجيهي جمعي قائم على النظرية االجتماعية املعرفية املهنية في تنمية مهارات النضج الشخص ي واملهارات 2015) ،املالكية، زكية سعيد عبدهللا .26

 بريادة األعمال لدى طلبة الصف الحادي عشر بمحافظة جنوب الباطنة )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السلطان قابوس، مسقط.املهنية املرتبطة 
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( دراسة فاعلية الذات وعالقتها بكل من الدافعية لإلنجاز والذكاء الوجداني )رسالة ماجستير غير منشوره(. جامعة 2009) ،املزروع، ليلى عبد هللا السليمان .27

 الكويت.

 الجامعة األردنية. ،( العوامل املؤثرة في نجاح التسويق الشخص ي: دراسة وصفية )رسالة ماجستير غير منشورة(2006) ،املصري، أحالم أحمد غازي محمد .28

الجامعة اإلسالمية،  ،( دور األسرة املسلمة في تربية األوالد على تحمل املسئولية )رسالة ماجستير غير منشورة(2013) ،حمدي، فيصل بن مسعد بن سعيدامل .29

 املدينة املنورة.
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Abstract:  The current study aimed at examining the effectiveness of a training program according to the 

theoretical model of self- efficacy in developing the skills of self-marketing among grade eleven students in 
North Al-Batenah Governorate. The study sample consisted of (115) students (male and female) and they 

were randomly divided into two groups control group and experimental group. The experimental group 

consisted of (60) students (male and female). The experimental group received a training program while the 
control group composed of (55) male and female has been received normal exercises within career guidance 

classes. The study was based on the semi-experimental approach. The researcher developed a scale of self-

marketing skills. The scale consisted of (59) statements that are distributed among six domains that include 

ideas' marketing, skills marketing, self-development, taking responsibility, group work and personal-mark 
marketing. The validity and reliability of the scale was obtained. The results of the study showed significant 

statistical differences between mean scores of the control and the experimental group on the self-marketing 

skills scale. The differences were favor of the experimental group. Also the results illustrate significant 
statistical differences between the mean scores of the pre-test and the post-test of self-marketing skills in favor 

of the post-test. In addition, the results showed significant statistical differences in the pre-test of self-

marketing skills in relation to the gender. Also, the results of the two-way ANOVA show that there 
was interaction between the student's gender and the group to which belongs. The results were discussed in 

the light of the theoretical framework and the literature. The study ended with some recommendations and 

suggestions in relation to the results. 

Keywords: Self-marketing, training program, Sultanate of Oman. 
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 الحساسية االنفعالية لدى املعاقين سمعًيا بكلية الخليج في سلطنة ُعمان

 ثريا بنت راشد بن عبدهللا القرطوبية

 سلطنة ُعمان -جامعة نزوى -كلية العلوم واآلداب -ماجستير في اإلرشاد والتوجيه

 حمد محمد جالل الفواعيرأ

 سلطنة ُعمان -جامعة نزوى -العلوم واآلدابكلية  -في التربية الخاصة شاركأستاذ م

fawair@unizwa.edu.om 

 :املخلخ 
هدفت هذه الدراسة تعرف مستوى الحساسية االنفعالية لدى املعاقين سمعيا بكلية الخليج في سلطنة عمان، واتبعت الدراسة املنهج 

%( من املجتمع األصلي. وقد تم اختيارهم بالطريقة 76.5( طالبا وطالبة من املعاقين سمعيا بما يمثل )65الوصفي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

(، وترجمته إلى 2011من الطلبة املعاقين سمعيا بكلية الخليج، وقد استخدم الباحثان مقياس الحساسية االنفعالية من إعداد أبو منصور )القصدية 

ث وسط، حيأبجدية الهجاء اإلصبعي. وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى الحساسية االنفعالية لدى املعاقين سمعيا بكلية الخليج كان في املستوى املت

( في (α≤0.05(. وأظهرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 1.72بلغ املتوسط الحسابي للحساسية االنفعالية )

ة الحالية تم . وفي ضوء نتائج الدراسلدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية تعزى ملتغيري الجنس والسنة الدراسيةمستوى الشعور بالحساسية االنفعالية 

 تقديم مجموعة من التوصيات.

 : الحساسية االنفعالية، املعاق سمعيا، كلية الخليج.الكلمات املفتاحية

 :قدمةامل
ببه لالنفعال قوة دافعة تدفع الكائن الحي إلى التنوع في السلوك الصادر عنه إلى أن يحقق هدفه من االنفعال، ويقلل من حدة التوتر الذي يس

ولذلك نجد أن االنفعال يعطي اإلنسان قوة وقدرة أكبر على العمل في حالة الهدوء، ولكن املغاالة في انفعال  -في حالة انفعالي الخوف والقلق وبخاصة  -

 (.2011مثل انفعال الخوف أو القلق إلى درجة تجعله يؤثر في سير حياة الفرد الطبيعي، يسبب عدم التكيف واعتالل الصحة النفسية )أبو منصور، 

بالتأثر الشديد بمواقف عادية قد ال يعبأ بها اآلخرون، والشخص الحساس انفعاليا هو الشخص األكثر  حيث تتمثل الحساسية االنفعالية

 بالعوامل الخارجية املحيطة به والخارجة عنه؛ فيفسر النظرة والحركة بشكل مبالغ فيه، ويفسر الكلمة على أكثر مما تحتمل، ويبتس
ً
م في املواقف تأثرا

ى الثبات االنفعالي وسرعة التغير من حالة إلى أخرى، وعدم النضج االنفعالي وعدم مالءمة االستجابات االنفعالية بمثيراتها الضاغطة الخفيفة، ويفتقر إل

(Wallbott & Seithe, 1993 ) 

ها وسماتها؛ والفقدان الحس ي لذوي اإلعاقة السمعية يحرمهم من بعض املصادر املادية التي من خاللها يتم تكوين وبناء شخصيتهم وديناميات

كوين ذاتهم. وبالتالي يحد هذا من عالم خبرتهم، وعدم قدرة ذوي اإلعاقة السمعية على السمع واكتساب اللغة واملعرفة يؤثر كثيرا على نمو شخصيتهم وت

القات اجتماعية ناجحة وتتفق الدراسات والبحوث واملنطلقات النظرية أن األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية يميلون إلى االنطوائية وسوء تكوين ع

في وفاعلة مع اآلخرين، ويكون مستوى النضج االجتماعي منخفض، وضعف القدرة على اكتساب املهارات االستقاللية بالتالي انخفاض السلوك التكي

 (.1996للفرد )عبد الجواد، 

فعالية لدى البعض اآلخر بشكل مبالغ فيه. وتوجد الحساسية االنفعالية لدى جميع أفراد املجتمع بشكل عام، وقد تكون الحساسية االن

 بسرعة ألتفه األسباب قد تكون غير منطقية، وال يتقبل النقد، ويفسر كالم ونظرات اآلخرين أكثر مما 
ً
يحتمل. حيث يتأثر الشخص الحساس انفعاليا

 وبالتالي يتولد لديه مشاعر اليأس واإلحباط. 

رهم بما يتعرضون له باملواقف العادية في البيئة املحيطة بهم اإلهتمام الالزم من اآلخرون؛ مما وقد ال يجد الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية لتأث

رحلة يجعلهم ينفعلون ألتفه األسباب، وتصدر عنهم ردود فعل عنيفة ال يستطيعون السيطرة عليها. وقد تكون هذه االنفعاالت مشابهة النفعاالت م

 (.2011الطفولة )أبومنصور،
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( الحساسية االنفعالية بأنها التأثر الشديد واملبالغة باملواقف العادية واألحداث التي يمر بها الشخص في Bhatia,2009تيا )وقد عرف بها

 املواقف الحياتية والتهويل بها وتضخيمها أكثر مما يتطلب املوقف، باإلضافة إلى عدم قدرته على الثبات والنضج االنفعالي. 

النفعالية لذوي االعاقة السمعية بأنهاالتعبير عن املشاعر واألفكار بصورة سلبية، كالردود العنيفة عند ويعرف الباحثان الحساسية ا

لتعبير عن محاولتهم للتواصل مع األشخاص العادين في املجتمع، نتيجة لصعوبة فهم اآلخرين لهم وملتطلباتهم. فهم فقدوا حاسة السمع وال يستطيعوا ا

 قدات خاطئة فيروا أن الناس تسخر منهم ومن إعاقتهم.حاجاتهم؛ لذلك يتبنوا معت

( الحساسية االنفعالية إلى بعدين: األول هو الحساسية االنفعالية السالبة واملتمثلة بردود األفعال الغاضبة Lush,2008وقد قسم الش )

تنفيس عن الرغبات العدوانية املكبوتة لدى الفرد، والعدوانية بشكل مبالغ فيه تجاه األشخاص واملواقف واألحداث، وقد يحدث ذلك بشكل إرادي ك

يجعل الفرد وقد تحدث الحساسية االنفعالية بشكل قهري خارج إرادة الفرد. وأما البعد الثاني فهو الحساسية االنفعالية املوجبة، وهي نوع من الحدث 

وغير اللفظية، فيدرك معنى اإلشارات والحركات واإليماءات.  وقد  قادرا على قراءة وجوه اآلخرين وفهم انطباعاتهم وشخصياتهم وتعبيراتهم اللفظية

 على أبعاد الحساسية االنفعالية وهو االبتعاد العاطفي والذي يمثل اتجاه األفراد  (Leticia & Feldman,2005أضاف لتيسيا وفيلدمان
ً
 ثالثا

ً
( بعدا

 (. 2011أجل تفادي الحساسية السالبة لهم )أبو منصور،نحو االبتعاد عن األشخاص الذين يمرون بأوضاع صعبة أو سيئة، من 

( كما يأتي: االستقاللية، الحذر، الدفاع عن النفس، الحساسية للنقد، اإلدراك 2008 ،الشيخة وتتسم الشخصية الحساسة بعدة سمات حددتها )

 اإلخالص.
ً
 والوعي، وأخيرا

النج والنظرية املعرفية  -( "العديد من النظريات التي فسرت االنفعال واالستجابة االنفعالية منها نظرية لجيمس162، ص1999 ،راجح وقد ذكر ) 

 ونظرية كانون بارد كما يأتي: 

 النج: –نظرية جيمس  .1

ت بيئية، هي املسؤولة عن انفعاالته. يرى أصحاب هذه النظرية أن التغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على الفرد عندما يتعرض ملواقف أو مثيرا

 لهذه النظرية بأن إرتعاش الفرد عند تعرض
ً
ه ملوقف ويدرك اإلنسان هذه االنفعاالت من خالل رسائل عصبية حسية ترسل إلى الدماغ. وهذا يعني وفقا

نتيجة الشعور باالستجابات الفسيولوجية  مخيف هو السبب في شعوره بالخوف. ومن هنا فإن هذه النظرية تفسر حدوث فرط الحساسية االنفعالية

 والعضلية التي يثيرها املوقف الخارجي، وليس نتيجة إدراك املوقف الخارجي. 

 النظرية املعرفية: .2

 ويرى أصحاب النظرية املعرفية أن الحساسية االنفعالية تتكون من معلومات معقدة كثيرة تتضمن ما يلي:

 التي تصل إلى النخاع املخي عن طريق أعضاء الحس. املعلومات املتعلقة باألحداث البيئية 

 .املعلومات املخزنة في الدماغ التي يتم االستعانة بها في تقدير وتفسير األحداث الجديدة 

  األنشطة العصبية سواء كانت في الجهاز العصبي الطرفي أو الجهاز العصبي املستقل التي تستقبل وتدرك حدوث التغيرات الفسيولوجية

 للنظرية املعرفية فإن مستوى الحساسية االنفعالية يحدد بناًء على النشاط املعرفي لدى الفرد الناتج عن املوقف البيئي والعضل
ً
ية. ووفقا

 الذي تحدث فيه التغيرات الفسيولوجية والعضلية.

 بارد: –نظرية كانون  .3

 ة الناتجة عن مثيرات بيئية والتي تؤثر على الفرد كما يأتي:يرى أصحاب هذه النظرية أن االنفعال ينتج عن عدة أنماط من األنشطة العصبي

 .ترسل أنماط النشاط العصبي إلى الجهاز العصبي املستقل حيث تنبه التغيرات الفسيولوجية والعضلية لفرط الحساسية االنفعالية 

  إلى النخاع املخي حيث تسبب اإلدراك. -وفي نفس الوقت  -ترسل أنماط النشاط العصبي أيضا 

بارد ترى بأن التغيرات الفسيولوجية والعضلية ليس لها عالقة في إحداث فرط الحساسية اإلنفعالية، وإنما  –ويتضح بأن نظرية كانون 

 إدراك الفرد للمواقف املسببة للحساسية اإلنفعالية هي التي تستجر التغيرات الفسيولوجية والعضلية 

ية يحتاج أن يكون محبوبا بين الناس، وأن ينتمي إلى الجماعات وتكوين عالقات طيبة واحساسه باألمان ومن املعروف بأن الفرد من ذوي اإلعاقة السمع

بها للمشاركة  بينهم، كما يحتاج إلى من يهتم بمواهبه وإبداعاته وصقلها، وإتاحة الفرص له من قبل األسرة او املؤسسة التعليمة أو املؤسسة التي يعمل

( الحاجات النفسية املرتبطة باإلعاقة السمعية، كالحاجة إلى األمن، الحب، تقدير الذات، 2015 ،إذ حدد) رزيف وخالف الفاعلة في بناء املجتمع.

 تحقيق الذات، والحاجة إلى الفهم واملعرفة.

إلى االنطواء، ( أن املعاق سمعيا يميل Stevenson, Kreppner, Pimperton, Worsfold, & Kennedy, 2015أوضح ستيفنسون وآخرون )وقد 

يين. كما وأقل حبا للسيطرة، ويبدو وكأنهم عصابيين. فاألطفال ذوي اإلعاقة السمعية يعانون من مشكالت انفعالية أكثر من أقرانهم السامعين العاد

م االستقرار واالرتباك أشارت نتائج الدراسات أن السلوكيات التي تميز األطفال املعوقين سمعيا السلوك العصابي، والشعور بالقلق والخوف وعد

 هـ(.1426)سليمان والببالوي، 
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( أن الصم يميلون إلى العزلة والهروب من تحمل املسئولية، ويتسم األصم باالضطرابات النفسية واالنفعالية.  (Gregoryجريجوريوأكد 

ين انفعاليا مع ذواتهم وتفسيراتهم لنظرات اآلخرين من ويتسم ذوي اإلعاقة السمعية بدرجة مرتفعة من السلبية وتقلب املزاج والجمود. فهم غير متكيف

تتناسب سماتهم العاديين تحمل أبعاد غير مألوفة نتيجة عدم نجاحهم في فهم اآلخرين بسهولة، وبالتالي يتأثر نموهم االنفعالي ويتقهقر عن املعتاد فال 

 (.2007ني، )الطعا الشخصية وسمات أقرانهم العاديين من هم في نفس املرحلة العمرية

أن األشخاص املراهقين من ذوي اإلعاقة السمعية، لديهم صعوبات في الوصول إلى ( Rigo & Lieberman, 1989 ) وأشار ريغو وليبرمان

 االستقاللية بشكل جيد، وكذلك يشعرون أن األشخاص السامعين يواجهون صعوبات في فهم أفكارهم، ويعود السبب في ذلك إلى املشكالت اللغوية

يمان والنطقية لديهم. فلالستقاللية دور مهم في املشاركة في عملية اتخاذ القرار، بحيث تؤثر على مفهوم الذات لدي ذوي اإلعاقة السمعية )سل

 هـ(.1426والببالوي، 

واإلعاقة السمعية تحد من قدرات وخبرات األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية؛ حيث أنهم ال يمكن أن يتواصلوا مع كافة جوانب البيئة 

ن، وينعكس املحيطة بهم، وبالتالي يؤثر ذلك على دورهم في املجتمع. فيتولد لدى األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية مشاعر اإلحباط والعدوان نحو اآلخري

 (. 2009لى تقديرهم لذاتهم، فيترجموا هذه املشاعر في صورة بعض املشكالت االنفعالية والسلوكية )عبيد، ذلك ع

ت الحساسية وقد وجد الباحثان العديد من الدراسات التي تناولت الحساسية االنفعالية، إال أنهما لم يجدا دراسات أجريت على البيئة العمانية تناول

 اقة السمعية.اإلنفعالية لدى ذوي اإلع

( إلى معرفة العالقة بين الحساسية االنفعالية والسلوك التوافقي والسلوك العدواني لدى املعاقين سمعيا، حيث 2018فقد هدفت دراسة أبو شعيشع )

(، 2007د )كامل، (، وقائمة تقدير التوافق لألطفال الصم من إعدا1991استخدمت الباحثة مقياس الحساسية االنفعالية من إعداد )السمادوني، 

 80(، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث تألفت عينة الدراسة من )2008ومقياس السلوك العدواني من إعداد )باظة، 
ً
( تلميذا

. وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية: عدم وجود فروق ذات داللة 17-12وتلميذة، حيث تراوح املتوسط الحسابي ألعمارهم )
ً
إحصائية بين متوسطات ( عاما

ة وكال من درجات التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية في مقياس الحساسية االنفعالية تعزى ملتغير الجنس، وال يوجد ارتباط دال بين الحساسية االنفعالي

 السلوك التوافقي والسلوك العدواني لدى املعاقين سمعيا.

إلى معرفة العالقة بين الحساسية االنفعالية ونوعية الحياة لدى التالميذ من  (2016،عبدالقادر وإدريس وحسن والنيل وهدفت دراسة )

( تلميذا وتلميذة، وقد استخدمن الباحثات استبانة الحساسية 28ذوي اإلعاقة السمعية بمعهد األمل لتأهيل الصم، حيث تكونت عينة الدراسة )

(. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في درجة 2004ر، االنفعالية من إعدادهن، ومقياس نوعية الحياة من إعداد )شقي

ة لدى التالميذ الحساسية االنفعالية لدى التالميذ املعاقين سمعيا بمركز األمل تعزى ملتغير الجنس، وال توجد عالقة ارتباطية بين الحساسية االنفعالي

 وعية الحياة. املعاقين سمعيا بمعهد األمل والية الخرطوم ون

( دراسة بهدف التعرف على أثر التعزيز التفاضلي للنقصان التدريجي في خفض الحساسية االنفعالية لدى األطفال 2015 ،الوائلي وأجرت )

ارين القبلي املعاقين سمعيا، وقد استخدمت الباحثة املنهج التجريبي في تصميم املجموعتين )التجريبية والضابطة( بالطريقة القصدية ذات االختب

 وطفلة من ذوي اإلعاقة السمعية املتوسطة بعمر)18والبعدي، حيث تكونت عينة الدراسة من )
ً
( سنوات في املعاهد التابعة لوزارة العمل 6-5( طفال

برنامج تدريبي لخفض  والشؤون االجتماعية في مدينة بغداد، وقد استخدمت الباحثة مقياس الحساسية االنفعالية من إعدادها، وقامت الباحثة ببناء

، وكان عدد الجلسات )
ً
( جلسات في األسبوع. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أثر 3( جلسة بواقع )18الحساسية االنفعالية لدى األطفال املعاقين سمعيا

يبية، بينما لم يحدث تغيرا داال البرنامج املستخدم في خفض الحساسية االنفعالية لدى األطفال من ذوي اإلعاقة السمعية لصالح املجموعة التجر 

 إحصائيا في مستوى الحساسية االنفعالية لدى املجموعة الضابطة.

( دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى الحساسية االنفعالية لدى املعاقين سمعيا من البالغين والتعرف على مستوى 2011 ،أبو منصور  وأجرت )

 100ن البالغين، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث تألفت عينة الدراسة من )املهارات االجتماعية لدى املعاقين سمعيا م
ً
( معاقا

 تتراوح أعمارهم ما بين )
ً
 و )45 -17سمعيا

ً
 موزعين على جمعيات محافظة غزة. وقامت الباحثة بإعداد استبانة جمع البيانات، ومقياس 25( عاما

ً
( أصما

املهارات االجتماعية. وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية: أن مستوى الشعور بالحساسية االنفعالية لدى املعاقين سمعيا في  الحساسية االنفعالية، ومقياس

، حيث بلغ الوزن النسبي )
ً
%(. وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الحساسية االنفعالية لدى املعاقين سمعيا تعزى 68محافظات غزه متوسطا

  توجد عالقة ارتباطية بين مستوى املهارات االجتماعية لدى املعاقين سمعيا ومستوى الحساسية االنفعالية لدى املعاقين سمعيا.ملتغير الجنس، وال

  :مشكلة الدراسة
إن عالقة الطفل ذوي اإلعاقة السمعية مع اآلخرين مملوءة باتجاهات انفعالية متذبذبة، فيفضل االنسحاب واالنعزال عنهم؛ ألن ذلك 

 (.2015يشعره باألمن، فوجود اآلخرين بجانبه يسبب له القلق؛ لذلك فهو يعاني من القلق االجتماعي والحساسية االنفعالية )الوائلي، 
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( إلى "أن األطفال الصم يميلون إلى االنسحاب من املشاركة 131، ص2007 ،يحيى وأشارت نتائج دراسة جريجور املذكورة في دراسة)

 ,Picou, Singh, Goy, Russo, Hickson, Oxenham,... & Launerلقدرة على تحمل املسئولية، وقد أشار بيسو وآخرون )االجتماعية، وعدم ا

 ( إلى أن األطفال ذوي اإلعاقة السمعية أكثر تعرضا لنوبات الغضب والقلق وتدني مفهوم الذات من أقرانهم العاديين. وأظهرت نتائج دراسة2018

( إلى وجود مشاعر النقص وسوء التكيف االجتماعي واألسري Itano, & Deas, 1999-Siegel, Yoshinaga-man, PippPressبريسمان وآخرون )

 لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية.

وأن لفقدان حاسة السمع أثر كبير على السلوك االنفعالي للفرد، ويشكل عقبات أمام اندماجه في املجتمع املحيط به. فاإلعاقة السمعية 

قد  تفرض على الفرد قيودا من خالل تواصله مع اآلخرين، فقد يفسر ذوي اإلعاقة السمعية ما يقال لهم من قبل اآلخرين بطريقة غير صحيحة، كما

ما هو متوقع أم ك يفشل في إيصال املعلومة لهم، ألنه يعتمد على لغة اإلشارة، مما يشعره بأن اآلخرين ال يفهمونه. وحتى إن فهموه فهو ال يعلم إذا فهموا

النفعالية )شريت ال؛ بالتالي فإن هذا الشعور يجعله يميل إلى العزلة عن اآلخرين. مما يقوده إلى عدم النضج االجتماعي واالعتمادية ويزيد من حساسيته ا

 (.2005ومحمد، 

سمعية الذين هم في سن املراهقة أو الرشد ومن خالل خبرة الباحثة األولى في تدريس مساقات اإلعاقة السمعية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة ال

ية وسلوكية في مراكز الوفاء لتأهيل األطفال املعاقين بسلطنة عمان، ومن خالل تعاملها مع هذه الفئة بدى لها أن هذه الفئة تعاني من مشكالت تواصل

تخاذ القرارات املتعلقة بمصيرهم. قد يفهم األشخاص ذوي واجتماعية وأسرية وأكاديمية تؤثر بشكل واضح على مسار حياتهم وطموحاتهم املستقبلية وا

ه؛ وبالتالي اإلعاقة السمعية كالم اآلخرين بطريقة غير صحيحة، وقد يفشل ما يريد إيصاله لآلخرين العاديين فقد يفسر النظرة والحركة بشكل مبالغ في

ترة املراهقة والرشد؛ ألنهما من أهم مراحل النمو، فهما مرحلتان انتقاليتان من هذا الشعور يجعله يميل إلى العزلة عن اآلخرين. وقد ركز الباحثان على ف

 
ً
 لذوي  الطفولة إلى املراهقة أو الرشد، حيث يحدث فيهما تغيرات عقلية وانفعاليه وجسمية واجتماعية، فبالتالي يكون لهاتين املرحلتين تأثيرا

ً
سلبيا

أيضا من خالل إطالع الباحثين على البحوث والدراسات السابقة الحظا أنه وبالرغم من وجود دراسات اإلعاقة السمعية أكثر من األشخاص العاديين. و 

 في سلطنه عمان على حد علم الباحثين. مما استدعى األمر ض
ً
رورة التعرف تناولت الحساسية االنفعالية لدى ذوي اإلعاقة السمعية، إال أنها قليلة جدا

 لدى ذوي اإلعاقة السمعية في كلية الخليج. على مستوى الحساسية االنفعالية

 :أهداف الدراسة
 التعرف على مستوى الحساسية االنفعالية لدى ذوي اإلعاقة السمعية بكلية الخليج في سلطنة عمان. .1

لسنة الكشف عن الفرق في الحساسية االنفعالية لدى ذوي اإلعاقة السمعية بكلية الخليج في سلطنة عمان تعزى ملتغيري )الجنس، ا .2

 الدراسية(.

 :أسئلة الدراسة
 ما مستوى الحساسية االنفعالية لدى ذوي اإلعاقة السمعية بكلية الخليج في سلطنة عمان؟ .1

 هل توجد فروق ذات دالله إحصائية في الحساسية االنفعالية لدى ذوي اإلعاقة السمعية بكلية الخليج في سلطنة عمان تعزى ملتغير الجنس؟ .2

دالله إحصائية في الحساسية االنفعالية لدى ذوي اإلعاقة السمعية بكلية الخليج في سلطنة عمان تعزى ملتغيرالسنة هل توجد فروق ذات  .3

 الدراسية؟

 :أهمية الدراسة
 من أهمية املوضوع الذي تناولته، حيث ستثري هذه الدراسة اإلطار النظري املتعلق باإلعاقة السمعية بشكل عا

ً
 متبرز أهمية الدراسة نظريا

كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الفئة التي تناولتها وهي فئة ذوي اإلعاقة السمعية التي  والحساسية االنفعالية لدى هذه الفئة بشكل خاص.

 لم تجد اإلهتمام الكافي في البحوث والدراسات السابقة في سلطنة عمان على حد علم الباحثين.

 بلغة اإلشارة )أبجدية الهجاء اإلصبعي( يمكن االستفادة منه وأما من الناحية التطبيقية فقد قد
ً
 مترجما

ً
مت الدراسة الحالية مقياسا

 وتطبيقه في الدول العربية بشكل عام وفي سلطنة عمان بشكل خاص. 

ساسية االنفعالية لدى ذوي كما يأمل الباحثان أن تفيد نتائج الدراسة الحالية العاملين في مجال التربية الخاصة، واملحيطين بهم بماهية الح

 اإلعاقة السمعية.

 حدود الدراسة:
 تتحدد نتائج الدراسة بالحدود اآلتية:
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 الحساسية االنفعالية لدى ذوي اإلعاقة السمعية بكلية الخليج في سلطنه عمان.الحدود املوضوعية : 

 :إناث( في سلطنة عمان.   –عينة مقصودة من ذوي اإلعاقة السمعية بكلية الخليج )ذكور  الحدود البشرية 

 (.2018 -2017: الفصل الدراس ي الثاني من العام األكاديمي )الحدود الزمانية 

 كلية الخليج في سلطنة عمان.الحدود املكانية : 

 ه السيكومترية )الصدق والثبات( واستجابات املفحوصين املوضوعية : وتتمثل باملقياس املعد لهذه الدراسه وخصائصالحدود السيكومترية

 على فقرات املقياس.

 مصطخلحات الدراسة:
 ملصطلحات الدراسة النظرية واإلجرائية اآلتية:

ً
 تتضمن هذه الدراسة تعريفا

اآلخرون، والشخص الحساس انفعاليا هو التأثر الشديد بمواقف عادية ال يهتم بها (: (Emotional Sensitivityالحساسية االنفعالية:  .1

 الذي يتأثر بشكل كبير بالعوامل الخارجية املحيطة به فقد يفسر الكلمة على أكثر مما تحتمل ويفسر النظرة والحركة بحيث يبالغ مبالغة ال

 (.2011معنى لها )أبو منصور، 

 بأنها الدرجة التي يحصل عليها املفحوصون ع
ً
لى مقياس الحساسية االنفعالية املستخدم في أغراض الدراسة ويعرفها الباحثان اجرائيا

 الحالية.

هو الشخص الذي يعاني من نقص أو تعويق لحاسة السمع بصورة ملحوظة لدرجة أنها تمنع أو تعوق الوظيفة السمعية؛  املعاق سمعيا: .2

 (.2011ت، وبالتالي ال تكون حاسة السمع هي الوسيلة األساسية في تعلم الكالم واللغة )زريقا

: هم الطلبة الذين تم تشخيصهم بأنهم من ذوي اإلعاقة السمعية سواء كانوا من فئة ضعاف السمع او الصم امللتح
ً
قون ويعرفه الباحثان اجرائيا

 وطالبة.85( وعددهم )2017/2018في كلية الخليج خالل العام )
ً
 ( طالبا

 :اجراءات الدراسة
 ومجتمعها وعينتها ومتغيراتها وأدواتها.يعرض هذا الجزء منهج الدراسة 

 :منهج الدراسة 
استخدم الباحثان املنهج الوصفي، ملناسبته لطبيعة الدراسة كونها تسعى إلى وصف طبيعة البيانات املستمدة من أفراد عينة الدراسة في 

 ضوء بعض املتغيرات )الجنس، السنة الدراسية(.

 :مجتمع الدراسة
( والذين 2018-2017جميع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية باملرحلة الجامعية، الدارسين في سلطنة عمان للعام )تكون مجتمع الدراسة من 

 وطالبة، من كلية الخليج بمحافظة مسقط، وذلك ألنها املؤسسة الجامعية الوحيدة في سلطنة عمان التي تضم طلبة ذوي 85بلغ عددهم )
ً
( طالبا

 ه الدراسة على حد علم الباحثين.اإلعاقة السمعية عندما أجريت هذ

 إحصائية بأعداد الطلبة املعاقين سمعيا املنتظمين في كلية الخليج :(1جدول )
 النسبة املئوية اإلجمالي الجنس السنة الدراسية

 ذكور  إناث 

 %20 17 12 5 السنة التأسيسية

 %22 19 11 8 السنة الثانية

 %20 17 11 6 السنة الثالثة

 %32 27 19 8 السنة الرابعة

 %6 5 2 3 السنة الخامسة

 %100 85 55 30 اإلجمالي

  %100 %65 %35 النسبة املئوية
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  :عينة الدراسة
( طالبات من إحدى مدارس الدمج في محافظة الباطنة، بهدف التأكد من مدى 7طبق الباحثان أداة الدراسة على عينة استطالعية أولية قوامها )

 فهم الطالبات من ذوي اإلعاقة السمعية لفقرات املقياس. 

 وطالبة،20ثم اختار الباحثان عينة استطالعية أخرى قوامها )
ً
دراسة األصلي، وتم تطبيق أداة الدراسة على هذه العينة بهدف من مجتمع ال ( طالبا

 التحقق من صالحية األدوات للتطبيق على أفراد العينة، من خالل حساب صدقها وثباتها بالطرق اإلحصائية املالئمة.

 وطالبة، أي بنسبة )65) بعد ذلك اختار الباحثان العينة بالطريقة القصدية من مجتمع الدراسة األصلي، وتكونت عينة الدراسة من
ً
%( من 76.5( طالبا

 مجتمع الدراسة.

  توزيع العينة حسب املتغيرات )الجنس، السنة الدراسة(: (2جدول )
 النسبة املئوية يلاإلجما السنة الدراسة الجنس

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 %66 43 2 7 11 11 12 ذكر

 %34 22 3 2 6 6 5 أنثى

 %100 65 5 9 17 17 17 املجموع

  %100 %8 %14 %26 %26 %26 النسبة املئوية

 :أداة الدراسة
( فقرة. وقد 18(، ويتألف املقياس من )2011استخدم الباحثان في هذه الدراسة مقياس الحساسية االنفعالية: من إعداد أبومنصور)

 وهي درجات مقبولة. )0.669معامل ألفا لكرونباخ )(، بينما بلغ 0622-0.205تراوحت معامالت االرتباط ما بين )

السمعية. وللتحقق من  اإلعاقة لذوي  مع املراهقين والراشدين يتناسب مقياس الحساسية االنفعالية بما فقرات صياغة فيما بعد قام الباحثان بإعادة

 لمقياس في الدراسة الحالية، قام الباحثان بحساب الصدق والثبات كما يأتي: لالخصائص السيكومترية 

 قام الباحثان بحساب صدق املقياس بطريقتين وهما: طريقة الصدق الظاهري، وصدق املفردات.

ملتخصصين في ( محكمين من ا10مجموعة من املحكمين بلغ عددهم )الحساسية االنفعالية في صورته األولية على حيث تم عرض مقياس 

نزوى اإلرشاد النفس ي، وعلم النفس، والقياس والتقويم، والتربية الخاصة، وتربية الطفل من حملة درجة الدكتوراة واملاجستير في كل من جامعة 

لب من املحكمين إبداء آرائهم ومالحظ
ُ
اتهم حول مدى مالئمة وجامعة السلطان قابوس ووزارة التربية والتعليم ومركز شمعة للتوحد في الدمام. وقد ط

فقرات املقياس لغرض الدراسة، ودرجة انتماء الفقرات له، ومدى وضوح الصياغة اللغوية لكل فقرة من فقرات املقياس، كذلك مالحظاتهم 

%( فأكثر في  80فاق )واقتراحاتهم، وإضافة أي تعديالت ومقترحات يرونها مناسبة، وبعد ذلك تم إجراء حصر آلراء املحكمين وقد تم اعتماد نسبة االت

( التي رأى أعضاء التحكيم تعديلها لعدم وضوحها أو احتمالها أكثر من 7آراء أعضاء التحكيم. وقام االباحثان بتعديل وإعادة صياغة فقرة واحدة رقم )

 وتالئم ما وضعت لقياسه. بعد ذلك
ً
هجاء األصابع  إلى العربية اللغة من ليةاالنفعا الحساسية ترجم الباحثان عبارات مقياس فكرة؛ وذلك لتزداد وضوحا

 اإلشاري ليتناسب مع أفراد العينة.

( لفقرات املقياس مع الدرجة Pearson Correlation Coefficientولحساب صدق املفردات قام الباحثان بحساب معامل ارتباط بيرسون ) 

 االنفعالية. الحساسية الكلية ملقياس

، ما عدا الفقرات )وقد تبين أن معظم فقرات املقياس 
ً
أقل من  ( التي بلغ ارتباطهم17، 15، 9تتصف بمعامل ارتباط جيد ودال احصائيا

( عبارة، وهو ما 18( عبارة من أصل )15مما استدعى حذفها، وبناء على نتائج التحليل فإن الصورة النهائية للمقياس قد أصبحت تتكون من )) 0.20)

 اعتمده الباحثان في هذه الدراسة.

 االنفعالية باستخدام معامل ألفا لكرو نباخ الحساسية ما ثبات أداة الدراسة فقد قام الباحثان بحساب معامل الثبات الكلي ملقياسوأ

(Alpha Cronbach) (، 0.908(، أما الصدق الذاتي )مؤشر الثبات( فقد بلغ )0.825الكلي للمقياس ) ألفا لكرونباخ لالتساق الداخلي. وقد بلغ معامل

 معامل ثبات جيد ومناسب ألهداف الدراسة. وهو

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها:
 يتناول هذا الجزء نتائج الدراسة وتفسيرها كما يأتي:

: عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول: والذي ن  على اآلتي: ما مستوى الحساسية االنفعالية لدى طلبة ذوي اإلعاقة السمعية في ك
ً
لية أوال

 الخليج؟
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من أجل اإلجابة على هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ومستوى الحساسية االنفعالية لفقرات املقياس  

 -3أقل قيمة( = ) -(. وقد حدد الباحثان املدى للمقياس الثالثي من خالل حساب )الحدود الدنيا والعليا( ثم حساب املدى )أعلى قيمة3كما في جدول )

( 1(، ثم تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في املعيار وهي )0.66=2/3(، وللحصول على طول الفئة تم تقسيمه على أكبر قيم في املعيار أي )2= 1

طات ( عن مستوى حساسية انفعالية منخفض، واملتوس1.66 – 1.00لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة. وبناء عللى ذلك تعبر املتوسطات الحسابية )

( عن مستوى حساسية انفعالية 3.00 – 2.34( تمثل مستوى حساسية انفعالية متوسط، بينما تعبر املتوسطات الحسابية )2.33 – 1.67الحسابية )

 مرتفع.

الكلية ملقياس ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والتكرارات والنسب املئوية ومستوى الحساسية االنفعالية والدرجة 3يظهر في جدول)

 الحساسية االنفعالية.

افات املعيارية والتكرارات والنسب املئوية ومستوى الحساسية االنفعالية :(3)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

( وبانحراف معياري 1.72( أن مستوى الحساسية االنفعالية كان في املستوى املتوسط بمتوسط حسابي بلغت قيمته )3يتضح من جدول )

%(، وفي املستوى 10.8%(، يليه في املستوى املنخفض بنسبة )87.7(، حيث كان توزع أفراد العينة في املستوى املتوسط األعلى بنسبة )0.25مقداره )

 %(.   1.5املرتفع بنسبة )

 ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ومستوى الحساسية االنفعالية وترتيب الفقرات.4ويوضح جدول )

افات املعيارية ومستوى الحساسية االنفعالية لفقرات مقياس الحساسية اإلنفعالية: (4جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

للحساسية اإلنفعالية في ، بينما كان أدنى مستوى (9،12،15اإلنفعالية كان في الفقرات )( أن أعلى مستوى للحساسية 4ويتضح من جدول )

 (.1،2،8الفقرات )

(، والتي توصلت إلى أن مستوى الحساسية االنفعالية لدى ذوي اإلعاقة 2011 ،) ابو منصور  وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة

( التي توصلت إلى أن الحساسية االنفعالية 2016 ،القادر وآخرون عبد السمعية في محافظات غزة بشكل متوسط، واختلفت هذه الدراسة مع دراسة )

 األمل بوالية الخرطوم بدرجة فوق املتوسط. لدى التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية في املرحلة الثانوية بمعهد

أسباب ظهور الحساسية االنفعالية بشكل متوسط لدى طلبة ذوي اإلعاقة السمعية في كلية الخليج إلى تقديم البرامج  ويعزو الباحثان

وقد يعود إلى تقديم البرامج التوعوية واملحاضرات اإلرشادية والنفسية لهم داخل الكلية، أو في املؤسسات التعليمية التي كان يتلقى فيها التعليم سابقا. 

ود بسبب تغير الدينية الواعظة التي تقدم لفئة اإلعاقة السمعية في املساجد واألندية الثقافية والرياضية الخاصة بفئة ذوي اإلعاقة السمعية. وقد يع

 دور مهم في إبراز لغة اإلشارة من خالل وسائل التواصل االجتماعي.نظرة املجتمع للمعاقين سمعيا عما كان عليه سابقا، فلإلعالم في سلطنة عمان 

 مستوى  الحساسية االنفعالية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي النسبة التكرار مستوى الحساسية االنفعالية املقياس 

الدرجة الكلية ملقياس 

 الحساسية االنفعالية

 متوسط 0.25 1.72 %10.8 7 منخفض

 %87.7 57 متوسط

 %1.5 1 مرتفع

 الترتيب مستوى الحساسية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة

 1 منخفض 0.56 1.45 أسيئ الظن باآلخرين. 1

 2 منخفض 0.56 1.55 أنفعل لردود فعل اآلخرين بسرعة. 2

 4 منخفض 0.69 1.65 يصعب علي ضبط انفعاالتي. 3

 10 متوسط 0.77 1.75 أحب العزلة واالنطواء على الذات. 4

 5 منخفض 0.74 1.66 أتضايق من نقد اآلخرين لي. 5

 12 متوسط 0.78 1.80 أتحمل أن يكرهني أحد. 6

 6 منخفض 0.67 1.66 أهتم بالتفاصيل البسيطة وأضخمها 7

 3 منخفض 0.66 1.58 أشعر باإلهانة واأللم الشديد لو تجاهلني أحد. 8

 14 متوسط 0.67 1.98 أشعر بأن الناس تتعمد مضايقتي. 9

 9 متوسط 0.72 1.71 أفسر املوقف أكثر مما يحتمل. 10

 7 متوسط 0.66 1.69 أحاول أن أظهر بصورة أفضل من اآلخرين. 11

 15 متوسط 0.79 2.03 أشعر بالحرج من التواصل أمام اآلخرين. 12

 8 متوسط 0.66 1.69 أشعر بالضيق من عدم احترام اآلخرين لي. 13

 11 متوسط 0.75 1.77 خطأ لو كان بسيطا.أتجنب الوقوع في أي  14

 13 متوسط 0.71 1.85 أفسر أقوال أو أفعال اآلخرين بصورة خاطئة. 15
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( بأن مشاركة ذوي اإلعاقة السمعية في األنشطة املختلفة تساعدهم على فهم البيئة 2005وهذا يتوافق على ما أكدته دراسة شريت ومحمد )

 الجتماعي، ويمكنهم السيطرة على انفعاالتهم، ويعبروا عنها بشكل مناسب حيث يؤثر ذلك بشكل واضح على شخصياتهم. ا املحيطة بهم وتطور سلوكهم

 وقد أشار بعض الباحثين أن ذوي اإلعاقة السمعية كلما كانت لديهم القدرة على تكوين صداقات اجتماعيه مع أقرانهم واملشاركة في البرامج

 (.2016لك على تخفيف الحساسية االنفعالية )عبدالقادر وآخرون، واألنشطة االجتماعية ساعد ذ

: عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني الذي ن  على اآلتي: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الحساسية االنفعالية تع
ً
زى ثانيا

 الخليج؟ملتغيري )الجنس، السنة الدراسية( لدى طلبة ذوي اإلعاقة السمعية في كلية 

 (.5ملتغير الجنس كما هو موضح في جدول )  (T-test)من أجل اإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار 

افات املعيارية واختبار ) :(5جدول)  ( ملقياس الحساسية االنفعالية وفقا ملتغير الجنسT-TESTاملتوسطات الحسابية واالنحر
املتوسط  العدد الجنس الحساسية االنفعالية

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجات 

 الحرية

 اتجاه الداللة مستوى الداللة قيمة ت

  0.36 0.923 63 0.26 1.74 43 ذكور  الدرجة الكلية
ً
 غير دالة إحصائيا

 0.23 1.68 22 إناث

 α≤ 0.05* دالة عند مستوى 

بين الذكور )املتوسط الحسابي =  ((α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( عدم T-test)( الختبار "ت" 5يتضح من جدول )

( في مستوى الشعور بالحساسية االنفعالية في الدرجة 0.23، اإلنحراف املعياري= 1.68( واإلناث )املتوسط الحسابي= 0.26، اإلنحراف املعياري = 1.74

 الكلية للمقياس.

( التي أشارت إلى عدم وجود 2011؛ أبو منصور، 2016؛ ومحمد، 2018وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة )أبو شعيشع ،

 فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الحساسية االنفعالية لدى املعاق سمعيا تعزى ملتغير الجنس. 

( "من أن اإلعاقة السمعية ليس لها التأثير ذاته وبنفس 5، ص2010 ،لعيسوي ا وقد اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع ما أشار إليه )

 الدرجة على جميع األشخاص من ذوي اإلعاقة السمعية، فهم يمثلون فئة غير متجانسة ولكل شخص خصائصه الفريدة واملميزة".

 من الطلبة الذكور، واإلناث ذوي 
ً
اإلعاقة السمعية يتشابهون في الخصائص النفسية. وبالتالي ويرى الباحثان بأن هذه النتيجة تؤكد بأن كال

ن الذكور كانت حساسيتهم اإلنفعالية تجاه املواقف التي يتعرضون لها متشابهة. وقد يعزو الباحثان سبب عدم وجود فروق في الحساسية االنفعالية بي

متشابهة، ويتلقون برامج تربوية وخدمات وتسهيالت متشابهة لكال الجنسين واإلناث إلى التحاقهم في مؤسسة تعليمية واحدة، أي أنهم يتعرضون ملواقف 

 (.2007،يحيى  من قبل املترجمين واملعلمين في الكلية، وهو ما يتفق مع ما أشار إليه )

ة ذوي اإلعاقة السمعية في وملعرفة إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الحساسية االنفعالية تعزى ملتغير السنة الدراسية لدى طلب

 (.6كما هو موضح في جدول )واالنحرافات املعيارية كلية الخليج، تم حساب املتوسطات 

افات املعيارية ملقياس الحساسية االنفعالية وفقا ملتغير السنة الدراسية :(6جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد السنة الدراسية الحساسية االنفعاليةالشعور ب

 0.32 1.71 17 السنة األولى الدرجة الكلية

 0.21 1.66 19 السنة الثانية

 0.24 1.72 17 السنة الثالثة

 0.23 1.86 7 السنة الرابعة

 0.19 1.84 5 السنه الخامسة

 0.25 1.72 65 الدرجة الكلية

للسنة الحساسية االنفعالية بالنسبة الظاهرية في املتوسطات الحسابية في مستوى الشعور ب ( أن هنالك بعض الفروق6يتضح من جدول )

وذلك من خالل  One- Way ANOVA)الدراسية. ومن أجل التأكد أن هذه الفروق دالة إحصائيا تم استخدام اختبار تحليل التباين االحادي )

 (:7الجدول )

 ملستوى الشعور بالحساسية االنفعالية وفقا ملتغير السنة الدراسية (One- Way ANOVA)تحليل التباين األحادي  :(7)جدول 

 α≤ 0.05* دالة عند مستوى 

 اتجاه الداللة مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين الحساسية االنفعاليةالشعور ب

غير دالة  0.35 1.138 0.71 4 0.284 بين املجموعات الدرجة الكلية

 
ً
 0.62 60 3.747 داخل املجموعات إحصائيا

 - 64 4.032 الدرجة الكلية
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عند  One- Way ANOVA)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية من خالل اختبار تحليل التباين األحادي )7يتضح من خالل الجدول )

 االنفعالية تعزى ملتغير السنة الدراسية لدى طلبة ذوي اإلعاقة السمعية في كلية الخليج.في مستوى الحساسية  ((α≤0.05مستوى الداللة 

التي توصلت إلى أن ( (Kuntson & Lansing, 1990 ودراسة كنوتسونوالنسنج (2006 ،)الفرج واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة

بالعمر. فيصبح أكثر تفهما للمواقف االجتماعية املحيطة به وأكثر تكيفا مع اآلخرين، مستوى التوافق االنفعالي لدى املعاقين سمعيا يزداد مع التقدم 

وأن التقدم والتطور في التواصل لدى  حيث تتشكل الخبرات التي اكتسبها عبر مراحل العمر نمو نضجه االجتماعي؛ بالتالي يزداد توافقه مع محيطه.

 واء االجتماعي والشعور بالوحدة.األصم سواء في البيت أو مع األصدقاء يخفف االنط

ية ويتضح من هذه النتيجة أن تقدم الطالب وانتقاله من سنة دراسية إلى السنة التي تليها لم يساهم في زيادة أو انخفاض الحساسية اإلنفعال

ة والرياضية بشكل دوري، وطول مدة التحاق لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، األمر الذي يعزوه الباحثان إلى البرامج اإلرشادية والنفسية والتوعوي

تهدف إلى  الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الكلية. كما يرى الباحثان أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز املناهج الدراسية وتضمينها بعض األنشطة التي

ادية متخصصة بهدف خفض الحساسية اإلنفعالية خفض الحساسية اإلنفعالية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، أو من خالل إعداد برامج إرش

 لديهم.

 :التوصيات
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية، اقترح الباحثان عدة توصيات كما يأتي:

 .إعداد برامج إرشادية نفسية لخفض الحساسية اإلنفعالية لدى طلبة كلية الخليج من فئة ذوي اإلعاقة السمعية 

  األنشطة املنهجية والالمنهجية التي تساهم في خفض الحساسية اإلنفعالية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.تضمين املناهج الدراسية بعض 

  اجراء دراسات أخرى تتناول مستوى الحساسية االنفعالية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في ضوء متغيرات أخرى لم تتناولها الدراسة

 ليمية، شدة اإلعاقة السمعية، وغيرها من املتغيرات.الحالية، كمتغير العمر، املؤسسة التع

 :املراجع
: املراجع

ً
 :العربية أوال

( الحساسية االنفعالية وعالقتها بكل من السلوك التوافقي والسلوك العدواني لدى املعاقين سمعيا. 2018)، أبو شعيشع، دعاء السيد محمد .1

 قسم الدراسات التربوية. –والدراسات العربية رسالة ماجستير. جامعة الدول العربية، معهد البحوث 

( الحساسية اإلنفعالية وعالقتها باملهارات اإلجتماعية لدى املعاقين سمعيا في محافظة غزة. رسالة ماجستير غير 2011)، أبو منصور، حنان .2

 غزة. –منشورة. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية 

 مصر. دار املعارف. –لقاهرة ( أصول علم النفس. ا1999)، راجح، أحمد عزت .3

( الذكاء الوجداني لدى املراهق املعاق سمعيا. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية العلوم اإلجتماعية 2015)، رزيف، سارة؛ وخالف، كريم .4

 البويرة. -جامعة أكلي محند أولحاج -واإلنسانية

 وائل للنشر.( اإلعاقة السمعية. عمان: دار 2011)، الزريقات، إبراهيم عبدهللا .5

 . 10-1(:69)15( سلوك الثرثرة وعالقته بالحساسية االنفعالية والتوكيدية لدى الجنسين. بحوث ومقاالت. 2015)، زيدان، أكرم فتحي يونس .6

 ( املعاقون سمعيا. الرياض: دار الزهراء للنشر والتوزيع.1426)، سليمان، عبدالرحمن؛ والببالوي، إيهاب .7

( فعالية برنامج إرشادي لتحسين تواصل األمهات مع أطفالهن واثره في تنمية النضج اإلجتماعي لدى 2005)، شريت، أشرف؛ ومحمد، عطيه .8

 األطفال ضعاف السمع. املكتبة اإللكترونية: اطفال الخليج ذوي اإلحتياجات الخاصة.

 http://www.ahewar.Org/debat/show.art.asp?aid=133047استرجع من:  ( الشخصية اليقظة،2008)،الشيخة، خليل .9

 ( إعالم الصم )النظرية والتطبيق(. عمان: دار الخليج للنشر والتوزيع.2007)،الطعاني، سليمان قسيم  .10

 . 91-65(: 2) 2املعاقين سمعيا. دراسات تربوية واجتماعية،النضج االجتماعي وعالقته بمفهوم الذات لدى عينة من  (1996)، عبد الجواد، وفاء .11

( الحساسية االنفعالية 2016)، عبدالقادر، عرفة الطيب املدني؛ وإدريس، عايدة حسن؛ وحسن، عال عالء الدين؛ والنيل، ضحى صالح محمد .12

ل الصم. بحث في علم النفس، كلية التربية، جامعة لدى التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية وعالقتها بنوعية الحياة بمعهد األمل لتعليم وتأهي

 السودان.  

( املشكالت التي تهدد أمن وسالمة الطالب املعاقين سمعيا وبناء برنامج مقترح لتحسين فرص السالمة لهم. مجلة 2010)، عبيد، ماجدة السيد .13

 .519 -479(: 2)18سلسلة الدراسات اإلنسانية.   -الجامعة اإلسالمي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=133047
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 . 319 -289بحاث املوهبة والتفوق في الوطن العربي: الطالب في مدرسة املستقبل:املؤتمر العلمي الرابع أل 
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Abstract: This study aimed to identify the Emotional sensitivity of Hearing Impaired in Gulf College in 

the Sultanate of Oman. The study followed the Descriptive Approach. The study sample consist of (65) 

Hearing Impaired males and females students. (76.5% of the original society), whom were selected by 

Purposive Sample of Hearing Impaired Students in Gulf College. The current researchers used Emotional 
sensitivity instrument for Abu Mansoor (2011). The researchers translated the instrument into Fingers 

Spelling. The study has reached the following results. The level of Emotional sensitivity was moderate (Mean 

= 1.72). The results indicated that there were no statistically significant differences at the level of (0.05) in the 
level of Emotional sensitivity Due to gender and academic year variables. According to the study results, a set 

of recommendations and future studies were suggested. 

Keywords: Emotional sensitivity, Deaf, Hearing Impairment, Gulf College. 
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دور إدارات املدارس في تعزيز ثقافة التربية املرورية لدى طلبة الصف العاشر بمدارس التعليم 

 مان سلطنة عُ  في الحلقة الثانية –األساس ي 

 حمدة بنت حمد بن هالل السعدية

 سلطنة ُعمان -كلية التربية بالرستاق -اإلدارة التربوية في أستاذ مشارك

hamdahamadal-saadi.rus@cas.edu.om 

 رحمة بنت سليمان بن ناصر الخروصية

 ُعمانسلطنة  -كلية التربية بالرستاق -دراسات املعلوماتفي  أستاذ مساعد

 :املخلخ 
 –هدفت الدراسة التعرف على دور إدارات املدارس في تعزيز ثقافة التربية املرورية لدى طلبة الصف العاشر بمدارس التعليم األساس ي 

مة في الحلقة الثانية في سلطنة عمان، ولتحقيق أهدافها استخدمت الباحثتان املنهج النوعي من خالل مقابالت شبه موجه ملعرفة اآلليات املستخد

عليم بمحافظتي ز ثقافة التربية املرورية، اشتمل مجتمع الدراسة على موظفين من وزارة التربية والتعليم، وثمان مدارس باملديرية العامة للتربية والتتعزي

زيز ثقافة التربية ( ممن لهم عالقة بتع73مسقط وجنوب الباطنة، واملديرية العامة للمرور وجمعية السالمة على الطريق، واختيرت عينة قصدية بلغت )

قابالت عدد من املرورية لدى الطلبة. بعد جمع البيانات تم تفريغها من الجهاز الصوتي إلى الكتابة بالحاسب اآللي وبعد معالجتها وتحليلها، أظهرت امل

سة ورسالتها بشكل واضح، وأن مدرستين من ثماني النتائج منها أن املدارس املطبق عليها الدراسة تفتقر تضمين تعزيز ثقافة التربية املرورية في رؤية املدر 

اء مدارس مرورية مدارس لها مشاريع واضحة في التربية املرورية، وأن دور إدارات املدارس لتعزيز التربية املرورية ظهر من خالل املحاضرات التوعية، إنش

رجت بمجموعة من التوصيات من أهمها تفعيل ثقافة التربية املرورية في في بعض املدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم. وفي ضوء نتائج الدراسة خ

 مدارس سلطنة عمان من خالل رؤية املدرسة ورسالتها. 

 : إدارات املدارس، ثقافة التربية املرورية، طلبة الصف العاشر، سلطنة عمان . الكلمات املفتاحية

  :قدمةامل
لشاغل يعد املرور واجهة حضارية ألي دولة من الدول، وله أبعاد اجتماعية واقتصادية كثيرة، لذا فإن تنمية الثقافة املرورية ما يزال الشغل ا

اللها إلى تأمين الكبير من املثقفين واملهتمين باملرور في املجتمع، ألن الجهود التي يقوم بها رجال املرور تعد إحدى الخطوات املهمة التي يسعون من خ

(. وملا كانت التربية إحدى الوسائل التي تعول عليها 2010انتقال أفراد املجتمع من مكان إلى آخر بأقل قدر من املخاطر وبأعلى درجة من السالمة )بيان، 

ى نشر الثقافة املرورية بين أفراد املجتمع املجتمعات في تحقيق ثقافة التربية املرورية التي هي جزء من الثقافة املجتمعية، فإن الحاجة باتت ماسة إل

% من األسباب تعود إلى أسباب أخرى مثل املركبة والطريق، 15% منها يتسبب فيها اإلنسان، بينما 85حيث تشير إحصائيات الحوادث املرورية إلى أن 

الل التوعية بالسالمة املرورية وتنمية ثقافتها لدى الطلبة وهذا يؤكد ضرورة الدور الواجب على النظام التربوي في أي مجتمع االهتمام به، وذلك من خ

 (.  2009وهو أمر متفق عليه في جميع توصيات املؤتمرات والندوات املرورية )الرويشد، 

نامية ملا إن الحوادث املرورية من أكبر املشاكل التي تعاني منها دول العالم على اختالف مستوياتها سواء أكانت هذه الدول متقدمة كانت أم 

 تسببه هذه الحوادث من أضرار اقتصادية واجتماعية لذا تٌعد أهم الهواجس التي تقلق املجتمعات البشرية الحديثة وهي نتيجة سلبية للتقدم

املرور التي  (  بأن مشكلة2010 ،بيان وقد ذكر )(. 2003الحضاري املتسارع في مختلف جوانب حياتنا االقتصادية واالجتماعية والبشرية )املحترش، 

 بسلوك األفراد في املجتمع من مستعملي املركبات أو الطرقات ومدى التزامهم ب
ً
 مباشرا

ً
 عضويا

ً
نظام املرور وآدابه، تعانيها أغلب دول العالم ترتبط ارتباطا

 في أبعاد املشكلة وملا كانت تلك املشكلة املرورية مشكلة سلوكية في األ 
ً
 كبيرا

ً
صل ارتبط األمر بالفرد وما نشأ عليه من قيم وفضائل األمر الذي يؤثر تأثيرا

. ويرى)
ً
 وروحا

ً
 2013 ،شعبان  وارتبط أيضا بمقدار اهتمام املجتمع بهذا النظام وحرصه على تنفيذه نصا

ً
 حضاريا

ً
( أن أنظمة املرور املعاصرة تعد مظهرا

ي وتقني، فقد وفرت هذه األنشطة لإلنسان في ترحاله طمأنينة،  وعلى الدولة تفخر به املجتمعات البشرية، وثمرة من ثمار ما نشهده اليوم من تقدم علم
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تنظيم هذا القطاع وتطويره فهو من أبسط حقوق املواطن، وإحدى الوسائل العملية لتحقيق العدالة االجتماعية، فعائد منظومة املرور على 

 بسلوك حضاري ملواجهة ما استحدثته من أنواع املخاطر والضرر الذي يتربص بهم. املجتمعات يكون بقدر ما يتمتع به أفرادها من ثقافة مرورية تنعكس 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
ً
 اإلطار النظري  :أوال

 مصدر قلق مروع ألفراد املجتمع وللدول بشكل عام، وهي تعد من املشكالت الكثيرة التي تعاني        
ً
منها أصبحت الحوادث املرورية التي تحدث يوميا

م مقومات همعظم الدول ألنها تستنزف األرواح البشرية واملوارد املادية سواء كانت لألفراد أم الحكومات فهي تستنزف العنصر البشري الي ُيعد من أ

اح الحياة وأساسها في التنمية البشرية، وتولد هذه الحوادث مشكالت عدة اجتماعية ونفسية ألصحاب األسر نتيجة اإلعاقات والخسائر في األرو 

دراسات علمية؛ واألموال، وأن التصدى لهذه الحوادث ليس باألمر السهل بل يتطلب تكاتف جهود الجميع لوقف نزيف األرواح على الطرقات ويحتاج إلى 

 ملساعدة الحكومة لتقليل من نسبة الحوادث التي نراها كل يوم في الطرق. 

 التربية املرورية 

إن التربية املرورية ليست معلومات تحفظ وحقائق تلقن، وإنما هي وعي يكتسب وسلوك إيجابي يمارس، واتجاه يتكون، لذلك تركز البرامج      

السلوك في مجاالت الفرد املعرفية واملهارية والوجدانية، وإكسابه السلوكيات املناسبة وإعداده للحياة السوية في املجتمع التعليمية املرورية على تنمية 

 ( والتربية املرورية نهج تربوي لتكوين الوعي املروري، من خالل تزويد الفرد باملعارف والقيم، واملهارات التي تضبط سلوكه، وتمكنه من2001)البكري، 

بأنها تدريس ملبادئ السالمة املرورية،  (Harrison et al,1997)(.كما عرفها 2007واألنظمة املرورية، حماية لنفسه ولآلخرين )النهار،  يذ القوانينتنف

ام واملهارات واالتجاهات التي ينبغي إكسابها لألفراد لتمكينهم من استخدام الطرق بسالمة، وكذلك تطبيق االتجاهات اإليجابية لضمان استخد

 الطرقات بطريقة آمنة. 

 أهداف التربية املرورية 

 :  ( أن أهداف التربية املرورية هي2010ذكر بيان )

 تبصير الفرد بمشكالت املرور، وأثرها في سالمته، وصحته، ومصالحه وفي االقتصاد القومي، وما يبذل من وسائل ملعالجتها وأساليب، وتعويد

فكرة  الفرد على ممارسة السلوك الصحيح لقواعد املرور وآدابه ممارسة طوعية، لكونها ضرورة قومية إلى جانب ما يعطيه مظهر الحركة السليمة من

 هم. حضارية مشرفة، وشرح قوانين السير وقواعد املرور وآدابه بأسلوب محبب ومشوق، وبشكل مستمر ومنتظم، وتنمية روح التعاون وبث األلفة بين

 إلى تهدف التربية املرورية إلى مساعدة الطالب على الشعور بالثقة، والطمأنينة أثناء تعاملهم مع وسائل املواصالت، من خالل التوعية و 
ً
صوال

 باملشكالت املرورية واألخطار التي يمكن أن تلحق به نتيجة سلو 
ً
 معرفيا

ً
كه )شعبان، االقتناع الشخص ي واإلدراك السليم، وذلك يقتض ي إعداده إعدادا

2013 .) 

 أسس التربية املرورية 

 تعتمد التربية املرورية على أساسين هما : 

البشرية واملادية والطبيعية املحيطة بالفرد مثل : الكفايات الحية املتحركة كاإلنسان والحيوانات، الطرق : ترتبط بمكونات البيئة البيئياألساس  .1

الليل وسبل االنتقال وما يرتبط بها من منشآت ومبان وارتباطها بحركة املرور مثل إشارات املرور، والظواهر الطبيعية واألحوال اليومية، مثل 

 طر والضباب وعالقة ذلك بحركة املرور ووسائل النقل.والنهار والشتاء والصيف وامل

على  األساس السلوكي: يرتبط به كل ما يجري من حركة في عالم املرور سواء كانت حركة الفرد الذاتية، أو سلوكه املرتبط بحركة املرور وقدرته .2

 (. 1998التصرف في املواقف املرورية )بدر، 

 أبعاد التربية املرورية 

على أساس  تنطلق التربية املرورية من ضرورة تغيير املواقف والسلوك واملفاهيم التي اعتادها األفراد في مجتمعنا إزاء أنظمة املرور وآدابه، ليس

ياة األفراد في املجتمع الخوف من العقاب القانوني وإنما إدراكها وتفهمها واالنصياع الذاتي لها واحترامها. وملا كانت التربية عملية نمو وتطور وتشكيل ح

 عدة :  حتى يتمكنوا من اكتساب املهارات والقيم واالتجاهات وأنماط السلوك التي تساعدهم على التعامل مع بيئتهم، كان للتربية املرورية أبعاد

  :يرتبط بقواعد املرور، واالنضباط وفق تشريعات معينة. البعد املروري 

  :اصر البيئة، ومصادرها وحماية كل ما يندرج تحت التربية البيئية. يرتبط بالحفاظ على عنالبعد البيئي 

 يرتبط بالتعامل مع الغرباء واألشياء في الطريق، ويدعو إلى إبعاد مصادر القلق والتوتر في الطريق، ومحاولة البعد عنهما. :  البعد األمني 

 :اتباع األعراف املتعلقة باإليثار. يرتبط بآداب التعامالت في الطريق مع كبار السن، و  البعد االجتماعي 
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 : يرتبط بالنظافة والوقاية الصحية العامة وتلوث البيئة.  البعد الصحي 

 : يرتبط باتخاذ الفرد القرار فيما يتعلق بأي أمر من أمور الطريق  البعد القراري 

 من وجوه التربية الشاملة ال
ً
تي تعد املتعلم للحياة االجتماعية من خالل تزويده باملفاهيم املرورية في إن التربية املرورية تأتي في املنظومة التربوية وجها

 مجاالت التربية الثالثة : 

  .املعارف: مفاهيم وحقائق حول القوانين واملبادئ العامة للمرور 

  .املهارات: مهارات عقلية واجتماعية وحركية لتفادي بعض املشكالت املرورية 

  أبو املواقف والقيم: مواقف خلقية تسعى التربية املرورية إلى غرسها في سلوك املتعلم ملواجهه حاالت املرور والحوادث واإلسعافات األولية(

 ( 2003عون، 

بصورة مباشرة  ءً ن في ظل التوجهات العاملية الحالية بدأ الحرص على تضمين مفاهيم التربية املرورية في العديد من املقررات الدراسية سواا 

مليزة األساسية التي أم غير مباشرة، وبخاصة في املواد التي قد تبدو كما لو أنها غير متعلقة باملفاهيم املرورية مثل املوسيقى واللغة اإلنجليزية، ولعل ا

كيفية التي يمكن من خاللها التعامل مع املواقف تكمن في مجال تضمين املفاهيم املرورية في املواد الدراسية هو أنها تساعد الطلبة ليس فقط على فهم ال

وتسهم التربية املرورية في الكتب الدراسية بدور مهم في  (Jankovych,2011)املرورية، بل تضمن لتشمل التعرف بالحلول املطروحة للمواقف املختلفة 

القائمين في دول العالم املتقدمة إلى تطوير املقررات الدراسية بما  تحسين مستوى الوعي املروري بين جموع الطلبة في داخل الدولة، وهو األمر الذي دفع

واملهارات املتعلقة  يتفق مع املفاهيم والقوانين واملهارات املرورية اآلمنة وتتضمن التربية املرورية تزويد األفراد منذ مراحل الطفولة املبكرة باملعارف

ف املرورية املختلفة والكيفية التي ينبغي التصرف على نحوها في مثل هذه املواقف، حتى يتسنى لهم بالسالمة املرورية، والقوانين املرورية، واملواق

 . (Dyomfana, 2004)التطبيق الفعال ملا تعلم من مفاهيم البيئة املرورية الواقعية، وقوانينها، ومهاراتها 

خالل تنمية الثقافة والوعي املروري لدى الطفل ألن من خالل التربية ترى الباحثتان أن التربية املرورية تحقق األمن واألمان لإلنسان، من 

تراعي السلوكيات املرورية يكتسب املهارات واملعارف املرتبطة بإشارات املرور وقواعدها، واألنظمة التربوية يجب أن تعمل وبالتعاون مع جهاز الشرطة أن 

األنشطة والتدريبات التي تنمي قدراتهم ومهاراتهم لدى الطلبة وتجعلهم قادرين على االحتكاك املرغوب في إكسابها للطلبة من خالل األلعاب املشوقة و 

 املباشر لواقع الحركة املرورية.  

 في سلوك اإلنسان وفي تزويده بالكفايات واملهارات التي يجب أن يتقنها الطالب نهاية السلم التعليمي املعت
ً
 رئيسا

ً
مد إذ أن يؤدي التعليم دورا

االت الحياة ظام التربوي معنى بتعليم الطلبة املهارات الحياتية املختلفة، أما املدرسة فهي الصرح الذي يتلقى الطلبة فيه املعارف والتربية في مجالن

م الذي يستحق في النظام املختلفة، وعليه ينبغي أال يتم أغفال التجديدات التربوية املطلوبة في الحياة كاملفاهيم املرورية التي ينبغي أن تولى االهتما

بمبادئ السالمة املرورية على الطريق،  االلتزامالتعليمي من خالل تزويد الطلبة بالخبرات املرورية وغرس الوعي املروري في نفوسهم، وتدريبهم على 

وال صفيه عن برامج السالمة املرورية في  وتعويدهم االلتزام بها، ال سيما في ظل تأكيد مفاهيمها في املناهج والكتب الدراسية، وإعداد أنشطة صفيه

 (. 2011مناهج املراحل التعليمية املختلفة )الطوالبة، 

بار ما يتضح مما سبق أن التربية والتعليم قد تسهم بدور كبير في مجال التربية املرورية وبتعاظم هذا الدور تزداد كفاءته عند األخذ في االعت

الثة املعرفي واملهاري والوجداني القدر نفسه من االهتمام والعناية، وتصنيف تلك املفاهيم واملهارات والقيم وتقديمها يلي : منح كل مجال من املجاالت الث

 تتعلق بالسالمة املرورية ب
ً
شكل واضح بما يتالءم مع العمر الزمني والذهني للمتلقي وطبيعة املادة الدراسية، وتضمين األهداف التعليمية أهدافا

د دورات تدريبية مرورية )قصيرة املدى( وحلقات عمل للمعلمين لتزويدهم بما يساعدهم في التوعية بالسالمة املرورية، واالستفادة من ومباشر، وعق

املجتمعية املؤسسات الوسائل والتقنيات الحديثة وتوظيف الزيارات امليدانية للتوعية بالسالمة املرورية، والتنسيق والتكامل بين وزارة التربية والتعليم و 

 (. 2009األخرى بما يسهم في ترشيد الجهود والنفقات )الرويشد، 

لي بما فيها وترى الباحثتان أن الهدف من تعزيز ثقافة التربية املرورية في املدارس هو زيادة الوعي املروري لدى الطلبة، وتفعيل دور املجتمع املح

رامج التوعية واللقاءات املباشرة بين املدرسة واملجتمع املحلي، ونشر الوعي بين سائقي حافالت مجالس اآلباء واملعلمين في توعية الطلبة من خالل الب

عليم الطلبة املدرسة، وحث املشرفين واملعلمين على ضرورة االهتمام بنشر الوعي املروري بين الطلبة وتوعيتهم بمخاطر الطريق والحوادث املرورية، وت

 امل مع تلك القواعد بطرق سليمة. قواعد املرور وتدريبهم على التع

اقع الحوادث املرورية في سلطنة عمان   و

 تسعى شرطة عمان السلطانية ممثلة في اإلدارة العامة للمرور إلى تأمين السالمة املرورية لجميع مستخدمي الطرق في السلطنة؛ من أجل ذلك

وخروجها بعدة توصيات، وشكلت لجان عدة لتنفيذ هذه التوصيات، والحد من  2010تبنت حلول عدة من أبرزها، عقد ندوة السالمة املرورية في عام 

لطرق في اهرة الحوادث املرورية. كما أن معهد السالمة املرورية أنش ئ من أجل تدريب رجال الشرطة العاملين في القطاع املروري وتأهيل مستخدمي اظ

ويعد  مجال السالمة املرورية، وذلك من خالل إعداد وتنظيم برامج تدريبية مختلفة، وعقد دورات وندوات وحلقات عمل تختص بالسياقة الوقائية،
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تهدف إلى  إنشاء محطات الفحص الفني، ونشر أجهزة ضبط السرعة الثابتة واملتنقلة في محافظات السلطنة ووالياتها املختلفة ضمن أهم االنجازات التي

جلس التعاون لدول الحد من الحوادث املرورية التي عادة ما تكون السرعة إحدى مسبباتها، وبينت إحصائيات شرطة عمان السلطانية في أسبوع مرور م

 عن أداء الجهات املعنية بالسالمة املرورية وفقا لالستطالع الذي قام به 94أن نسبة  2016الخليج العربية لعام 
ً
% من سكان السلطنة راضون جدا

 .% من الوافدين97ين راضون مقابل ي% من العمان89أي  10من كل  9املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، وأن 

 : 
ً
 الدراسات السابقةثانيا

من خالل مراجعة األدب التربوي املتعلق بتعزيز ثقافة التربية املرورية فقد قامت الباحثتان بمسح الدراسات السابقة في هذا املجال : 

 وتقسيمها إلى دراسات عربية، وأجنبية ومن الدراسات التي أجريت في هذا املجال

ة ممارسة اإلدارة املدرسية لدورها في تنمية الوعي املروري لدى الطلبة في محافظة جنوب ( هدفت إلى الكشف عن درج2015 ،)دراسة الذهلي

في املسحي الباطنة من وجهة نظر املعلمين واملديرين، وأثر متغيرات الدراسة الجنس، والوالية، واملسمى الوظيفي فيها، استخدم الباحث املنهج الوص

 ومعلمة في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب  720لعشوائية، تكونت العينة من بتطبيق أداة على عينة الدراسة بالطريقة ا
ً
 ومعلما

ً
مديرا

  الباطنة، أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة اإلدارة املدرسية لدورها في تنمية الوعي املروري لدى الطلبة متوسطة، ووجود فروق دالة
ً
إحصائيا

ن املتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة اإلدارة املدرسية لدورها في تنمية الوعي املروري لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمين عند مستوى الداللة بي

  .واملديرين تعزى ملتغيرات الدراسة

قات التربية ( بدراسة هدفت إلى الكشف عن دور املدرسة االبتدائية في أسيوط بمصر في تنمية وعي التالميذ بمعو 2014 ،كما قام )محمد

معلمي املرورية في ضوء بعض التجارب العاملية املعاصرة، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، واستخدم الباحث أكثر من عينة وهي استبانة 

ية، طبقت جميعا على عينة التعليم االبتدائي، واستبانة املواقف املصورة لطلبة املرحلة االبتدائية، واستمارة تحليل محتوى مناهج املرحلة االبتدائ

 ومعلمة من املرحلة االبتدائية، و)127تكونت من )
ً
( طالب من طلبة املرحلة االبتدائية، أشارت نتائج الدراسة إلى ضرورة أن تهتم وزارة 405( معلما

ة املرورية وتحدد لهم أدوارهم أن يدربوا على أهم التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية قصيرة املدى ملعلمي املرحلة االبتدائية لتعريفهم بأهداف التربي

 .األنشطة واألفكار الجديدة في املجال املروري لزيادة وعي تالميذهم

( إلى التعرف بآليات تنمية الوعي املروري وأساليبه ووسائله لدى طلبة ومديري مدارس مدينة الطائف 2013 ،البقمي وهدفت دراسة) 

التي تعيق اإلدارة املدرسية من القيام بدورها في تنمية الوعي املروري لدى الطلبة، والكشف عن الفروق اإلحصائية بين  ومعلميها، والتعرف باملعيقات

ؤهل متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدور اإلدارة املدرسية في تنمية مستوى املروري لدى الطلبة الذي يعزى للمستوى الوظيفي، واملرحلة، وامل

 بمدارس 690الخبرة، استخدم الباحث املنهج الوصفي بواسطة استبانة طبقت على عينة عشوائية تكونت من )العلمي، وسنوات 
ً
 وطالبا

ً
 ومديرا

ً
( معلما

ع ة كتفعيل أسبو مدينة الطائف، أشارت نتائج الدراسة أن أبرز الفعاليات والوسائل واألساليب التي تقوم بها اإلدارة املدرسية في مجال األنشطة الطالبي

 .املرور الخليجي واملحاضرات وحلقات العمل املتعلقة بتنمية الوعي املروري 

 ,De Francesco, Gielen, Bishai, Mahoney, Ho and Guyer)كما أجرت دي فرانسيسكو، وجيلين، وبشايا، وما هني، وهو، وجيار  

هداف دراسة هدفت إلى تقييم مدى دعم اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية لتدابير السالمة على الطريق املتعلقة باملشاة من األطفال، ولتحقيق أ (2011

لوقائية الالزمة للحد الدراسة صممت استبانة لجمع البيانات وزعت على اآلباء واملربين، أشارت نتائج الدراسة إلى أن اآلباء واملربين على دراية بالتدابير ا

من مشكالت إصابات املشاة من بين األطفال ولكنهم غير متأكدين عن أفضل الطرق املناسبة للتقليل من حجم تلك اإلصابات، وأنهم مستعدون 

 .لالنخراط في أي برامج وقائية متعلقة بمشكلة الدراسة

تعزيز الوعي األمني لدى طلبة املرحلة املتوسطة، وكذلك التعرف إلى دور  ( إلى التعرف بدور مدير املدرسة في2011 ،وهدفت دراسة )األحمري  

 التعرف إلى دور املرشد الطالبي في تعزيز الوعي األمني لدى الطلبة، أشارت نتائج ال
ً
دراسة إلى أن على املعلم في تعزيز الوعي األمني لدى الطلبة وأيضا

لدراس ي مع األخذ بعين أهمية تعزيز الوعي األمني لدى الطلبة، وأن العمل على تقليل العبء إدارات املدارس املتوسطة العمل على وضع الجدول ا

من االنخراط  التدريس ي على املعلمين بما يتيح لهم تقديم التوعية األمنية في الفصل، وكذلك على إدارات املدارس املتوسطة الحرص على تمكين املعلمين

 .في دورات تدريبية أمنية

تناولت املعرفة واألنماط السلوكية فيما  (Raj, Datta, Jaynthi, Singh & Senthilvel,2011)داتا وجيانثي وسنج وسينفل قام راج و  

ية واملمارسات يتعلق بالسالمة املرورية بين طلبة املدارس الثانوية في املجتمع الريفي بوالية تاميل نادوا في الهند، من خالل معرفة األنماط السلوك

( 485لدى أفراد عينة البحث وعالقتها بالسالمة املرورية، استخدم الباحث املنهج الوصفي بتطبيق استبانة علي عينة الدراسة البالغ عددها ) السائدة

% 55وأن % فقط من عينة الدراسة كانوا على علم ودراية بسن السياقة القانوني، 34,6من طلبة املرحلة الثانوية، أشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة 

ات الكحولية من العينة لم يتمكنوا من التعرف ولو بواحدة كالالفتات اإللزامية املستخدمة في الشوارع، وأن نسبة الذين يدركون خطورة تعاطي املشروب
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سياقتهم للدراجات ذات % من عينة الدراسة، وأن الطلبة الذين يدركون أهمية الخوذات الواقية ويستخدمونها عند 98قبل السياقة وأثناها قد بلغت 

 .% سبق لهم ارتكاب حوادث مرورية قبل عام من تنفيذ هذه الدراسة11,34% فقط، وأن نسبة 33العجلتين بلغ 

( بدراسة هدفت التعرف بالدور املطلوب من إدارة املدارس الثانوية واملؤسسات األمنية في تطوير التعاون في مجال 2008 ،الشهري  وقام ) 

وأيضا ة وكذلك الوقوف على واقع التعاون بين اإلدارة املدرسية واملؤسسات في مجال إدارة البرامج التوعوية األمنية لطلبة املرحلة الثانوية التوعية األمني

التعاون بين  الوقوف على واقع تنفيذ برامج التوعية األمنية من قبل املؤسسات األمنية على طالب املرحلة الثانوية وأيضا تحديد الصعوبات التي تواجه

ين اإلدارة اإلدارة املدرسية واملؤسسات األمنية في مجال التوعية األمنية لطلبة املرحلة الثانوية وكذلك توضيح السبل املقترحة لتطوير التعاون ب

ل العام لواقع ممارسة التعاون بين املدرسية واملؤسسات األمنية في مجال التوعية األمنية لطالب املرحلة الثانوية، أشارت نتائج الدراسة إلى أن املعد

البرامج التوعوية اإلدارة املدرسية واملؤسسات األمنية في مجال برامج التوعية األمنية املخصصة للمرحلة الثانوية تمارس في بعض األحيان وأيضا ال تنفذ 

ام لدرجة الصعوبات التي تواجه التعاون بين اإلدارة املدرسية املقدمة من املؤسسات األمنية على طلبة املرحلة الثانوية بدرجة كافية، وأن املعدل الع

لتطوير واملؤسسات األمنية في مجال التوعية األمنية املخصصة لطلبة املرحلة الثانوية بدرجة متوسطة، وأظهرت اإلجابات أنهم أعطوا جميع السبل 

 من املتوسط الكلي، 4.3منية للطلبة درجة موافق متوسط حسابي التعاون بين اإلدارة املدرسية واملؤسسات األمنية في مجال التوعية األ 

( دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع السالمة املدرسية في سلطنة عمان من وجهة نظر معلمي املدارس الذكور 2006العويس ي،  وأجرت ) 

ثة املنهج الوصفي بتطبيق استبانة على عينة الدراسة واإلناث، ووضع إجراءات مقترحة لتفعيل إدارة السالمة املدرسية بالسلطنة، استخدمت الباح

 ومعلمة، أشارت نتائج الدراسة إلى أن تقديرات عينة الدراسة لواقع إدارة السالمة تراوحت بين املتوسطة والقليلة، ووجود فروق880بلغت )
ً
 ( معلما

تغير الجنس لصالح الذكور، ومحور السياسات والخطط وسالمة ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في محور السالمة املرورية تعزى مل

تقديرات  الحافالت املدرسية والسالمة املرورية تعزى ملتغير املنطقة لصالح منطقة شمال الباطنة وظفار وشمال وجنوب الشرقية، وال توجد فروق بين

 .ليميةعينة الدراسة على محور سالمة املبنى املدرس ي تعزى ملتغير املنطقة التع

بدراسة هدفت إلى تقويم فاعلية برنامج املرور السليم، وهو برنامج مدرس ي حول املرور اآلمن في  (Hotz,et al, 2004)قام هوتز وآخرون  

مة على مجموعة من املدارس التي تتعرض ملخاطر كبيرة في السالمة املرورية، حيث شاركت هذه املدارس مدة من الزمن والتزمت بتطبيق برنامج السال 

وكان هناك اختبار قبلي وآخر بعدي فضال عن ثالثة اختبارات شهرية بعدية حول املعرفة  2003الطريق في األسبوع األخير من شهر كانون الثاني للعام 

 من تلك املجموعة، بلغ عدد املش
ً
اركين في البرنامج من بالسالمة على األرصفة كما استخدم أسلوب املالحظة في أربع مدارس كانت قد اختيرت عشوائيا

 من الصف الخامس، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبار البعدي واالختبارات 6476تلك املدارس )
ً
( طفال

املختلفة وجود فروق ذات داللة  الشهرية الثالثة في كل املستويات، كما أظهرت بيانات املالحظة التي تم جمعت من أربع مدارس في كل فترات االختبارات

وللمجموعة إحصائية بين ظروف االختبار البعدي والقبلي للمجموعة األولى خاصة فيما يتعلق بالتوقف عند الحد وانظر إلى اليمين واليسار ثم اليمين 

قبلي والبعدي مع فترة االختبارات الشهرية البعدية املرور من منتصف الشارع واالندفاع للخارج، لم تظهر فروق ذات داللة بين مقارنة ظروف االختبار ال

ة الطلبة في الثالثة، وقد كانت هناك تعديالت بيئية عدة وص ى بها والقيام بتنفيذها، كما أكدت النتائج أن برنامج املرور اآلمن عمل على تحسين معرف

 املرحلة األساسية بالسالمة على األرصفة، وفي سلوك العبور لديهم. 

 على الدراسات السابقة التعليق 

أن من خالل االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع ثقافة التربية املرورية والوعي املروري بجوانبها املختلفة ترى الباحثتان 

ملقابالت شبة املوجه، وأن معظم الدراسات السابقة استخدمت املنهج الوصفي التحليلي بينما الدراسة الحالية استخدمت املنهج النوعي من خالل ا

عليم معظم الدراسات السابقة طبقت على عينات من املرحلة الثانوية واتفقت الدراسة الحالية معها من حيث تطبيقها على طلبة الصف العاشر بالت

الدراسات السابقة في املدارس  الحلقة الثانية، اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث الهدف واملجتمع، طبقت معظم –األساس ي 

 الدراسة.  بينما الدراسة الحالية طبقت في املدارس وجهاز الشرطة، استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد اإلطار النظري ومشكلة

  :مشكلة الدراسة
عد مؤسسات التربية والتعليم في طليعة املؤسسات املجتمعية التي تعنى بغرس مفاهيم التربية املرورية وإكساب الطلبة مهارات استخدامه

ُ
ا، ت

 في تزويد األفراد باملعارف واملها
ً
 كبيرا

ً
والقيم واالتجاهات  راتكما أن املدارس وبالتعاون مع األسر من أهم املصادر في بناء شخصية الفرد كما أن لها دورا

على ثقافة التربية املرغوبة، وللمدرسة دور كبير في تنمية وعي الطلبة املروري األساس ي الذي من خالله يستطيع املجتمع توجيه األفراد وتدريبهم وتأهيلهم 

 من تفكير فئات املجتمع واهتمام
ً
 كبيرا

ً
اتهم نتيجة اآلثار السلبية التي تتركها الحوادث املرورية للتقليل من نسبة الحوادث املرورية التي تشغل جزءا

املرور والتقليل  املرورية سواء أكانت آثار سلبية أم إيجابية، حيث تمثل ثقافة التربية املرورية في املجتمع العماني الدعامة األساس من الحد من حوادث

 الرتفاع نسبة الحوادث املرورية في سلطنة عمان فإن هناك حا
ً
 منها، ونظرا

ً
 ضروريا

ً
جة ماسة إلى ضرورة االهتمام بالتربية املرورية، والذي أصبح متطلبا
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للحفاظ على حياة األفراد في املجتمعات، وهناك جهات عدة في سلطنة عمان مسؤولة عن نشر الوعي املروري والتصدى لحوادث املرور ومن أهم 

املرورية في نفوس الطلبة، وتدريبهم على مهارات التربية املرورية السليمة وزيادة الوعي  الجهات وزارة التربية والتعليم التي تعمل على ترسيخ املفاهيم

 والثقافة املرورية لديهم.

( التي أكدت في نتائجها أهمية املؤسسات التربوية 2013 ،) الردادي ومن الدراسات التي تؤكد على مشكلة الدراسة الحالية دراسة

 ،افة التربية املرورية، وأهمية تفعيل هذه املؤسسات واإلفادة منها في رفع وعي ثقافة التربية املرورية، ودراسة )الذهليواالجتماعية ودورها في تنمية ثق

( التي 2013 ،( التي بينت في نتائجها أن درجة ممارسة اإلدارة املدرسية لدورها في تنمية الوعي املروري لدى الطلبة متوسطة، ودراسة )البقمي2015

ت العمل نتائج دراستها أن أبرز الفعاليات والوسائل واألساليب التي تقوم بها اإلدارة املدرسية في مجال األنشطة الطالبية هي املحاضرات وحلقا أشارت في

 املتعلقة بتنمية الوعي املروري. 

رية لدى طلبة الصف العاشر بمدارس من هذا املنطلق قامت الباحثتان بتناول موضوع دور إدارات املدارس في تعزيز ثقافة التربية املرو 

 الحلقة الثانية في سلطنة عمان.  –التعليم األساس ي 

  أسئلة الدراسة:
 سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية :

 الثانية في سلطنة عمان؟الحلقة  –ما دور إدارات املدارس في تعزيز ثقافة التربية املرورية لدى طلبة الصف العاشر بمدارس التعليم األساس ي  .1

 الحلقة الثانية في سلطنة عمان ؟  –ما اآلليات املستخدمة لتعزيز ثقافة التربية املرورية لدى طلبة الصف العاشر بمدارس التعليم األساس ي  .2

 أهداف الدراسة: 
 هدفت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية :

  الحلقة الثانية في سلطنة  –التربية املرورية لدى طلبة الصف العاشر بمدارس التعليم األساس ي الكشف عن دور إدارات املدارس في تعزيز ثقافة

 عمان.

  الحلقة الثانية في سلطنة  –التعرف على اآلليات املستخدمة لتعزيز ثقافة التربية املرورية لدى طلبة الصف العاشر بمدارس التعليم األساس ي

 عمان.  

 أهمية الدراسة: 
 تنبع أهمية هذه الدراسة من اآلتي : 

 لى املستوى تأتي أهمية الدراسة من أهمية ثقافة التربية املرورية وغرس مفاهيمها لدى الطلبة نتيجة االهتمام املتزايد بموضوع التربية املرورية ع

 املحلى والعالمي وذلك للمساهمة في الحد من مخاطر الحوادث املرورية.

 ريق تحديد بعض املفاهيم املرورية التي تساعدهم في القيام بدراسات تتعلق بموضوع التربية املرورية.مساعدة الباحثين عن ط 

  الحلقة الثانية في سلطنة عمان  في نشر ثقافة التربية املرورية.  –تقوية العالقة بين املديرية العامة للمرور، وإدارات مدارس التعليم األساس ي 

 جهات املسؤولة ومعرفتها حول دور إدارات املدارس في غرس مفاهيم التربية املرورية في مدارس التعليم األساس ي تقديم نتائج الدراسة إلى ال– 

 الحلقة الثانية بسلطنة عمان. 

  :مصطخلحات الدراسة
  الدور 

 طلبة تنمية متكاملة ومتوازنة.     مجموعة من املهام التي تقوم بها إدارات املدارس من أجل تعزيز ثقافة التربية املرورية، وتنميتها لدى ال

 التربية املرورية 

نهج تربوي لتكوين الوعي املروري من خالل تزويد الفرد باملعارف والقيم واالتجاهات واملهارات التي تضبط سلوكه، وتمكنه من التقييد 

 (.  2007بالقوانين واألنظمة املرورية، حماية لنفسه ولآلخرين )النهار،

 طلبة الصف العاشر 

 هم الطلبة امللتحقون بمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة الذين طبقت عليهم الدراسة.
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 املصطخلح اإلجرائي للدراسة: 
الحلقة الثانية  –تقصد الباحثتان بمصطلح هذه الدراسة اإلجرائي: جميع الخطوات اإلجرائية التي تقوم بها إدارات مدارس التعليم األساس ي 

مة في تلك ستخدبمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة، واملديرية العامة للمرور في تعزيز ثقافة التربية املرورية ونشرها لدى الطلبة ومعرفة أهم اآلليات امل

 املدارس، في ضوء نتائج املقابالت التي أجرتها الباحثتان. 

  :حدود الدراسة
 الحدود املكانية  .1

اقتصر تطبيق الدراسة امليدانية على املديريات العامة للتربية والتعليم بمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة، واملديرية العامة للمرور 

 بمسقط، وإدارة املرور بمحافظة جنوب الباطنة، ومعهد السالمة املرورية. 

 الحدود البشرية  .2

ملديرية العامة للمرور بمسقط، ومعهد السالمة املرورية، وإدارة املرور بمحافظة اقتصر تطبيق الدراسة في املجتمع على بعض املسؤولين با

للتربية  جنوب الباطنة، وبعض معلمي مادة املهارات الحياتية ومعلماتها، وأخصائي األنشطة الطالبية، وطلبة الصف العاشر بمدارس املديرية العامة

 م، والجمعية العمانية للسالمة املرورية على الطريق.2016/2017اس ي والتعليم بمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة للعام الدر 

 الحدود الزمانية   .3

 م. 2016/2017جرى تطبيق الدراسة امليدانية في الفصلين الدراسيين األول والثاني من العام الدراس ي 

 املحددات اإلجرائية : 

 الدراسة، وثباتها، واملعالجات اإلحصائية املستخدمة بها. تحددت املحددات اإلجرائية من خالل نتائج هذه الدراسة بصدق أداة

  :إجراءات الدراسة
  :منهجية الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على املنهج النوعي؛ حيث إن املقابلة شبه املوجهة هي وسيلة مرنة لطرح أسئلة متعمقة واستبعاد أي سوء فهم. وبناء 

(، من خالل مقابلة أفراد عينة الدراسة وجها لوجه كما موضح في جدول semi-structured interviewsعلى ذلك، استخدمت املقابالت شبه املوجهة )

أنهم (، بغرض استخالص اآلراء ووجهات النظر املختلفة وخبرات املشاركين في البحث لكونهم أطراف فاعلين ورئيسين في فهم مشكلة الدراسة، كما 1)

 (.Participants as key actors and ownersحالية )يمثلون أصحاب املصلحة في الدراسة ال
  :مجتمع الدراسة وعينتها

 تم اختيار املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة، ومنها اختيرت مدارس واليتي السيب والرستاق بطريقة قصدية

ة في ملختصلتطبيق فيها الدراسة، ولذلك لقرب الواليتين من سكن الباحثتين، كما تعتبر من املدن ذات األهمية في السلطنة، تم التواصل مع الجهات ا

املجال،  املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة لترشح املدارس التي يمكن أن تتضمنها الدراسة بحيث تكون جيدة في هذا

ة. اختيرت أفراد ثماني مدارس كانت لها الرغبة في املشارك -وقد رشحت اثنتا عشرة مدرسة، ثم اختيرت بعد تواصل الباحثتين مع مديري هذه املدارس

ل فيها، عينة الدراسة في املدارس، بحيث تشمل مدير املدرسة أو مساعديه ليعطي فكرة شاملة عن هيكلة املدرسة، ورسالتها، ورؤيتها وإجراءات العم

سة، وإداراتها، ووجهة نظره في تعزيز وثقافة املدرسة السائدة، واتجاهاتها، ألنها عوامل مؤثرة ينظر إليها لكون مدير املدرسة هو املسؤول عن نظام املدر 

ملدرسة بعد ثقافة التربية املرورية في املدرسة. أما اختيار معلمي مادة املهارات الحياتية، وأخصائي األنشطة في املدارس، فقد كان من قبل مدير ا

التربية املرورية لدى الطلبة، واختير معلم مادة املهارات مناقشات مع املعلمين ذي الخبرة في املدرسة الذي يمكن أن يوفر معلومات مهمة ملوضوع ثقافة 

بما فيها أنشطة التربية  -الحياتية ألن مواضيع ثقافة التربية املرورية تدرس في هذه املادة، كما إن أخصائي األنشطة هم منفذو فعاليات املدرسة وأنشطتها

واملشرفين عليها. أيضا اختير طلبة الصف العاشر من الحلقة الثانية، ألن املرورية، فضال كون اختصاص ي األنشطة هم متابعي هذه األنشطة، 

مع الباحثتين، الباحثتين رأتا إن هؤالء الطلبة في الصف العاشر قد مروا بخبرات سابقة في رحلتهم التعليمية أو الحياتية التي تساعدهم على املناقشة 

ت نظرهم املختلفة، ومقترحاتهم حول موضوع ثقافة التربية املرورية. وجاء اختيار الطلبة من قبل كما أن هؤالء الطلبة في مرحلة تمكنهم من إبراز وجها

ياتية في مدير املدرسة حيث يمثل طالب صفه، واختير الطلبة املتميزين من كل صف. وتجدر اإلشارة هنا أن ليس للباحثتين علم أن مادة املهارات الح

ين واألنظمة املرورية قبل إجراء املقابالت الفردية. اختير أفراد عينة الدراسة من املديرية العامة للمرور، ليضم الصف العاشر تحتوي على وحدة القوان

ة التربية والتعليم فئات مختلفة من أصحاب القرار الذين لهم عالقة بنشر ثقافة التربية املرورية في املجتمع واملدارس، بينما أفراد عينة الدراسة في وزار 
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يريات العامة للتربية بمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة أضيفوا في ضوء متابعة األهداف التي تطلبها الدراسة؛ للوصول إلى فهم شامل وعميق واملد

 ( يوضح ذلك.1إلشكالية موضوع الدراسة والجدول )

 املقابالت الفردية -( نوع املستجيبين وعددهم في عينة الدراسة 1جدول )
 عدد املقابالت املشاركيننوع  عينة الدراسة

 (1مدير عام املرور)م ع م، ن= 1م ش

 (1رئيس قسم العالقات العامة)ر ق ع ع، ن=

 (1ممثل من مكتب مدير عام املرور)مم  م ع م،ن=

 (1مشرف املوقع اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي )م مك تص،ن=

4 

 (1مدير مرور جنوب الباطنة )م مر،ن= 2م ش

 (2ص، ن=ضباط صف)ض 

3 

 (1املكلف بتسيير أعمال معهد السالمة املرورية)م ت م س م، ن= م س مر

 (1رئيس قسم التوعية املرورية )ر ق ت م، ن=

2 

 1 (1الرئيس التنفيذي لجمعية السالمة املرورية )ر ت ج س م، ن= ج س م

 1 (1عضو مجلس التعليم )ع م ت، ن= مج ت

 

 وت تع

 (1للدراسات والتطوير )م م ف دت، ن=مديرة املكتب الفني 

 (1مدير دائرة الخدمات الرقمية واملبادرات )مد خ ر م، ن=

 (1مدير مساعد منتدب دائرة الخدمات الرقمية واملبادرات )مسد خ ر م، ن=

 (1رئيس قسم التصميم والنشر اإللكتروني )ر ق تك، ن=

 (1مشرفة نظم )م ن، ن=

 (1ة )ر ق منهج، ن=رئيس قسم مناهج املهارات الحياتي

 (1مديرة دائرة تطوير مناهج العلوم اإلنسانية )م د ت منهج، ن=

7 

 1 1مشرف أول مهارات حياتية، مسؤول عن وثيقة السالمة املرورية )مش أ ، ن=( م ع ت مس

 1م

 

 (1مديرة مدرسة)م م، ن=

 (1معلمة مهارات حياتية)م م ح،ن=

 (1أخصائية أنشطة)أ ن، ن=

 (4طالبة) ط،ن=

7 

 2م

 

 (1مديرة مدرسة)م م، ن=

 (1معلمة مهارات حياتية)م م ح،ن=

 (1أخصائية أنشطة)أ ن، ن=

 (4طالبة) ط،ن=

7 

 3م

 

 (1مديرة مدرسة)م م، ن=

 (1معلمة مهارات حياتية)م م ح،ن=

 (1أخصائية أنشطة)أ ن، ن=

 (4طالبة) ط،ن=

7 

 4م

 

 (1مديرة مدرسة)م م، ن=

 (1معلمة مهارات حياتية)م م ح،ن=

 (1أخصائية أنشطة)أ ن، ن=

 (4طالبة) ط،ن=

7 

 5م

 

 (1مدير مدرسة)م م، ن=

 (1معلم مهارات حياتية)م م ح،ن=

 (1أخصائي أنشطة)أ ن، ن=

 (4طالب) ط،ن=

7 

 6م

 

 (1مدير مدرسة)م م، ن=

 (1أخصائى أنشطة)أ ن، ن=

 (4طالب) ط،ن=

6 

 7م

 

 (1مدير مدرسة)م م، ن=

 (1معلم مهارات حياتية)م م ح،ن=

 (1معلم أخصائي أنشطة)أ ن، ن=

 (3طالب) ط،ن=

6 

 8م

 

 (1مدير مدرسة)م م، ن=

 (1معلم مهارات حياتية)م م ح،ن=

 (1أخصائي أنشطة)أ ن، ن=

 (4طالب) ط،ن=

7 

 73 املجموع
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  :صدق أداة الدراسة وثباتها
والبقاء بعيدا عن ميل واتجاهات الباحثتين. وتم في هذه الدراسة، سعت الباحثتان إلى تقديم نتائج الدراسة من خالل تعزيز املصداقية 

( themesاستخالص املوضوعات أو املحاور خاصة من املقابالت الفردية على مرحلتين، حيث عملت الباحثتان منفردتين في تحديد املوضوعات )

حاسب اآللي، ومقارنة التحليلين بعد ذلك، واالحتفاظ واستخالصها من البيانات املجمعة بعد ما فرغت من تفريغها من التسجيل الصوتي إلى الكتابة بال

، والتي ترتبط بأهداف الدراسة ولها شواهد كافية في حديث أفراد عينة الدراسة، وعالوة على ذلك، ركز 
ً
ت الباحثتان على باملحاور األساسية األكثر تكرارا

ص بنتائج الدراسة، وفي هذه املرحلة  ال ينبغي أن يلمح إلى أي نظرية أو الخا ء( املستخلصة من الدراسة الحالية  في الجزthemesشرح املوضوعات )

، فظهر املحور األساس ي "من خالل طرح السؤال (Study Themesومن ثم تم تطوير موضوعات الدراسة ومحاورها ) يشار إلى أي بحوث سابقة أخرى.

الحلقة الثانية في سلطنة عمان وظهر منه  –ما دور إدارات املدارس في تعزيز ثقافة التربية املرورية لدى طلبة الصف العاشر بمدارس التعليم األساس ي 

 –ستخدمة في تعزيز ثقافة التربية املرورية  بمدارس التعليم األساس ي املحور الفرعي وهو تضمين التربية املرورية في رؤية املدرسة، من خالل اآلليات امل

كة في الحلقة الثانية في سلطنة عمان ظهرت منه محاور فرعية وهي تفعيل جائزة السلطان قابوس للتنمية املستدامة في البيئة املدرسية، واملشار 

تقوم بها املدارس والتي تمثلت في اإلذاعة املدرسية، واستضافة رجل املرور إلقامة فعاليات أسبوع املرور الخليجي، وأهم األنشطة والفعاليات التي 

رس في حمالت محاضرة توعية للطلبة، واملسابقات البحثية املتعلقة بالتربية املرورية، وزيارة طلبة املدارس مركز الشرطة، ومشاركة بعض إدارات املدا

 رسة املرورية كما هو في نتائج الدراسة .  التوعية للمجتمع عن التربية املرورية، واملد
 :إجراءات تطبيق الدراسة 

 تم إرسال رسائل رسمية إلى وزارة التربية والتعليم واملديرية العامة للمرور، بهدف إعالم الجهات املشاركة عن موضوع الدراسة وأهدافها

تين بإجراء املقابالت الفردية والجماعية مع الفئة املشاركة، وكذلك االطالع على املستخدمة وتحديد الجهات املشاركة في الدراسة، وطلب املوافقة للباحث

توضيح البيانات واملعلومات ذات العالقة بموضوع الدراسة، بعد موافقة عينة الدراسة على املشاركة قامت الباحثتان بالجلوس مع كل فرد مشارك و 

راسة، والدور الذي يقوم  به، وإن مشاركته في هذه الدراسة تطوعية له الحق باالنسحاب في أي أهداف الدراسة الحالية، واملنهجية املستخدمة في الد

 في الدراسة الحالية لبناء الثقة واالحترام بين 
ً
الباحثتين وأفراد وقت، كما وضح  لهم بأنهم سيسهمون  في تحسين الوضع القائم، ويعتبر هذا النشاط مهما

ة الدراسة أن الباحثتين ستستخدم التسجيل الرقمي لتسجيل املقابالت الفردية والجماعية، ولهم الحق في املوافقة أو عينة الدراسة. أبلغ أفراد عين

 عن ذلك، أبلغ أفراد عينة الدراسة أن التسجيالت الصوتية الرقمية والنسخ منها  سيتخلص منها بعد نشر الدراسة الحا
ً
لية، رفض التسجيل. فضال

تائج الدراسة الحالية ستعرض كما ذكرت من قبل أفراد عينة الدراسة، وأن التعديالت ستكون فقط لغويا دون اإلخالل باملعنى، وضحت الباحثتان أن ن

قت عملية وأنه يستخدم الترميز في كتابة النسخة النهائية من هذه الدراسة لضمان حماية املشاركين وكذلك الجهات املشاركة في الدراسة، وقد استغر 

 م وبعد ذلك تم تفريغها من الجهاز الصوتي إلى الكتابة بالحاسب اآللي.2017/ 2016ت شهرين تقريبا في العام الدراس ي املقابال 

  :املعالجات اإلحصائية
( في تحليل املقابالت الفردية شبه املوجهة. حيث ًعد براون وكالرك thematic analysisالتحليل املوضوعي ) -استخدم في هذه الدراسة 

(Braun and Clarke, 2006( التحليل املوضوعي نظاما لوصف وفحص املحاور أو املوضوعات )themes داخل البيانات. ويعتبر أيضا استراتيجية )

(، فضال عن تقدير وجهات نظر Aronson, 1994( يمكن التعرف عليها من الحياة اليومية والسلوكيات )themesمناسبة لتحديد وتعيين املواضيع )

 عن ذلك، فإن سمة التحليل املوضوعي الرئيسة هي الخطوط العريضة املتغيرة التي Kaufman, 1992اركين وتوقعاتهم وتأثيراته في الواقع )املش
ً
(. فضال

 Braun andكما أشار  براون و كالرك ) (.Braun and Clarke, 2006توفرها التفاصيل الوافرة والدقيقة والتفاصيل املركبة للبيانات املجمعة )

Clarke, 2006 نتيجة لذلك، فإن .
ً
( أن التحليل املوضوعي  يمكن أن يتخذ أشكاال عدة ألنه ال يرتبط بأي نوع من البنية النظرية القائمة سابقا

ول الظروف ( تتماش ى مع تصورات املشاركين حthemesاستخدام التحليل املوضوعي في تحليل املقابالت الفردية مفيد إليجاد أنماط جديده )مواضیع 

             (.the real worldفي الواقع )

  :نتائج الدراسة
 كشفت نتائج الدراسة أن هناك وجهات نظر مختلفة بين أفراد عينة الدراسة حول القضايا املختلفة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية. 

 دور إدارات املدارس في تعزيز ثقافة التربية املرورية لدى الطلبة  .1

تمد أظهرت نتائج الدراسة، أن نجاح تنفيذ وزارة التربية والتعليم وكذلك اإلدارة العامة للمرور ملشاريع تعزيز ثقافة التربية املرورية يع 

تضمين الثقافة  اعتمادا كبيرا على إدراك إدارات املدارس ووعيها بها ألهمية تعزيز هذه الثقافة لدى طلبة املدارس. وسنعرض هنا ثالثة نقاط رئيسية:

يم السالمة املرورية في رؤية املدرسة، واستفادة إدارات املدارس من بنود جائزة السلطان قابوس للتنمية املستدامة في البيئة املدرسية في تعزيز ق
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ي ومديرات املدارس، املعلمين الوطنية املرورية، ودور إدارات املدارس في األسبوع املرور الخليجي ومقترحات لتحسين هذا الدور من وجهة نظر مدير 

 واملعلمات والطلبة.

 تضمين ثقافة التربية املرورية في رؤية املدرسة      .2

كل أوضحت نتائج الدراسة أن املدارس املطبق عليها عينة الدراسة تفتقر تضمين تعزيز ثقافة التربية املرورية في رؤية املدرسة ورسالتها بش

" أن تعزيز ثقافة التربية املرورية توجد  4(. كما أوضح أخصائي األنشطة من املدرسة6ما يتعلق بالتربية املرورية" )أ ن،مواضح "ال يوجد في رؤية املدرسة ب

عبر عن ذلك بقوله  " ال توجد كرؤية بس  7كأهداف ألن الرؤية تثبت من خالل مشاركة املجتمع املحلي في عمليات التعلم والتعليم". أيضا مدير مدرسة

الخاصة هداف موجودة من ضمن مضامينها هي التوعية املرورية لدى أبنائنا الطالب نكسبهم املهارات املرورية سواء في الحافلة أم كانت السيارات لكنها كأ

انية أو على أم كانت في املجتمع عند األسرة  تخبرهم نقاط وجرعات وثقافة مرورية وتشارك الطلبة في املعارض التي تقام على مستوى شرطة عمان السلط

 مستوى املحافظة أو جهود على مستوى املدارس من مطويات أو فعاليات وتوعية السائقين هذه كلها موجودة في خطة املدرسة". 

هذا الرأي بقوله "ال يوجد في رؤية املدرسة ما يتعلق بثقافة التربية املرورية وإنما إدارة املدرسة تهتم  7وأكد أخصائي األنشطة من املدرسة 

 بأمور كثيرة أثناء ممارسة عملها سواء أسلوكيات كانت سلوكية أم أخالقية ". واتفقت مع هذه النتيجة أخصائية األنشطة 
ً
 عاليا

ً
 4من املدرسةاهتماما

شطة من حيث أوضحت "ال يوجد في رؤية املدرسة و لكن يوجد ما يخص األمن والسالمة ولكن في الجانب املروري ال يوجد". بينما أخصائية األن

كان ردها على وجود الثقافة التنظيمية في رؤية املدرسة من ضمن أهداف املدرسة العامة حيث ذكرت  "هدفنا خلق جيل واعي بكل ما يدور في  1املدرسة

 لتعزيز ثقافة التربية املرورية من خالل تبني املشاريع الفردية "أ
ً
 ملموسا

ً
قترح أن تكون جهود إدارة مجتمعه". إن إدارات املدارس يجب أن تبذل جهدا

سالمة املدرسة نموذٍج يشبه املحاكاة، ليس في الضرورة في املدرسة وإنما أيضا في مدارس املحافظات التعليمية، وتكثيف املحاضرات املختصة بال

 (.2شكل جيد" )م م ح، ماملرورية، وتعرض من خاللها أرقام وإحصائيات عن الحوادث املرورية، وأهمية شرح ذلك للطلبة لتطبيق األنظمة ب

"يوجد في كل  6كما أظهرت نتائج الدراسة، أن مدرستين من ثماني مدارس لها مشاريع واضحة في التربية املرورية، حيث وضح مدير مدرسة 

يم ممرات مشروع مدرسته الذي هو عبارة عن " تصم 8صف ركن خاص عن مواضيع ذات عالقة بثقافة التربية املرورية". كما شرح مدير مدرسة

لركن املدرسة لتحاكي الطرق في سلطنة عمان، ويستخدم هذه املمرات من قبل الطلبة وفق خطة تعدها إدارة املدرسة". كما اطلعت الباحثتان على ا

بية املرورية، واألقراص ( بمواضيع ذات عالقة بالتربية املرورية مثل النشرات التوعوية، وكتيبات متعلقة بالتر 8الخاص "مكتبة السالمة املرورية")م م،م

أن يوجد في كل صف لوحة بالخلف "يعرض فيها  8املدمجة، واألشرطة السمعية، وأشرطة الفيديو في مركز مصادر التعلم، كما وضح مدير مدرسة

وقائية "مشروع بحث عن القيادة كان لها في السنوات املاضية مشروع عن القيادة ال 1أنشطة الطلبة املتعلقة بمواضيع التربية املرورية". كما أن مدرسة

أن إدارة املدرسة أيضا تبنت فكرة الحصة الصفرية لعرض مواضيع  1(. ووضحت مديرة املدرسة1الوقائية ودربت الطالبات واملعلمات عليه")م م، م

الصحة املدرسية وجماعة األمن  خاصة باألمن والسالمة "وجود حصه احتياطية التي تسمي الصفرية تعرض في هذه الحصة حقائق تثقيفية من جماعة

 والسالمة".

الحلقة  –ووضحت نتائج الدراسة أن دور إدارات املدارس في تعزيز ثقافة التربية املرورية لدى طلبة الصف العاشر بمدارس التعليم األساس ي 

 بية املرورية. وسنناقش هذه اآلليات في املحور اآلتي : الثانية في سلطنة عمان تمثلت في اآلليات املختلفة التي تستخدمها املدارس في تعزيز ثقافة التر 

 الحلقة الثانية في سلطنة عمان  –اآلليات املستخدمة في تعزيز ثقافة التربية املرورية لدى طلبة الصف العاشر بمدارس التعليم األساس ي 

 تفعيل مضامين جائزة السلطان قابوس للتنمية املستدامة في البيئة املدرسية .1

أن دور املدارس في زيادة ثقافة التربية املرورية هي " تخصيص معلمات مشرفات على التربية املرورية من خالل األنشطة  4أشارت م م من م     

املدرسية، عمل حصة ريادة في كل أسبوع تستهدف الطالبات، وعمل مطويات ونشرات وإقامة إذاعة مدرسية مخصصة في أسبوع املرور، كما أن 

شارك مجالس اآلباء واألمهات في هذا الجانب، كما يوجد في كل صف ملف يحتوى على بعض األنشطة املرورية وإدارة املدارس تفعل جائزة املدرسة ت

 السلطان قابوس للتنمية املستدامة في البيئة املدرسية".
 املشاركة في فعاليات األسبوع املرور الخليجي .2

األسبوع املرور الخليجي من خالل قيام املدارس بفعاليات وأنشطة مختلفة "أن دور إدارات املدارس  تشارك إدارات املدارس إدارات املرور في  

ه الفعاليات قوي وفعال في التوعية املرورية وذلك من خالل الفعاليات التي تقوم بها إدارات املرور في أسابيع املرور الخليجي، واملدارس تشارك بهذ

 ر(.واملناشط") م ت م س م ، م س م

 في أسبوع املرور الخليجي من خالل عمل البحوث املصغرة وبعض املشاريع   2في م ش 1صف 1كما وضح ضابط
ً
 كبيرا

ً
"أن للمدارس دورا

ات بعض املتعلقة بالتربية املرورية وعمل بعض املجسمات التي توحي على ما يقوم به رجل الشرطة في الطريق". كما أظهرت نتائج الدراسة أن إلدار 

 في تعزيز ثقافة التربية املرورية لدى طلبة املدارس وذلك من خالل األنشطة والفعاليات التي تنفذها إدارة املدرسةامل
ً
 ملموسا

ً
وبالتعاون مع  دارس دورا

"تقوم بعمل إذاعات وندوات إلى "أن إدارة املدرسة   3اإلدارة العامة للمرور، ومجالس اآلباء واملعلمين في أسبوع املرور، حيث أشارت الطالبة من املدرسة
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ل ندوات وتقوم بتوعية الطالبات في مدى أهمية السالمة املرورية من مجاالت عدة مثل املجال االجتماعي في حالة االلتزام بالشروط املرورية، وعم

وعية". كما أشار معلم مهارات الحياتية من مصغرة عن التوعية املرورية، ودورها ايضا في توعية الطالبات في أسبوع املرور من خالل عمل املسرحيات الت

 أن دوره في أسبوع املرور الخليجي بالتعاون مع إدارة املدرسة تمثل في  "تكليف الطلبة بتصوير مقاطع فيديو من واقع الحياة تعرض مشاهد 8املدرسة

 لحوادث وتعرض في مركز مصادر التعلم".

 ليات التي تقوم بها إدارات املدارس تتمثل في:ويتضح من نتائج الدراسة أن أهم األنشطة والفعا 

 اإلذاعة املدرسية
وجدت نتائج الدراسة أن جميع إدارات املدارس املشاركة في هذه الدراسة، تنظم إذاعة مدرسية بالتزامن مع األسبوع املرور الخليجي " أن 

من  4(. كما أفادت الطالبة3،م3ات توعية في املجتمع املحلي")طاملدرسة تقوم بعمل إذاعة مدرسية ومحاضرات توعية وقيام بعض الطالبات بزيار 

أن اإلذاعة  5"إن إدارة املدرسة تقوم بعمل إذاعة مدرسية في طابور الصباح في أسبوع املرور وبعض األنشطة األخرى". ويرى مدير مدرسة 4املدرسة

 فقط "عمل إذاعة في 
ً
 واحدا

ً
".املدرسية غير كافية وخاصة أنها تكون يوما

ً
 طابور الصباح وبشكل بسيط جدا

"تهتم إدارة املدارس في أسبوع املرور الخليجي بتنظيم أسئلة تخص التوعية املرورية تعرض في  8كما وضح معلم مهارات الحياتية من املدرسة

 طابور الصباح وتحدد لها جوائز لتشجيع الطلبة وتكون على مدار األسبوع".

 رة توعوية للطلبةاستضافة رجل املرور إلقامة محاض

تقوم بعض إدارات املدارس في أسبوع املرور باستضافة زوار من شرطة عمان السلطانية، ويقدم رجل املرور "محاضرات توعية عن القوانين 

إن دور إدارة املدرسة في  1من املدرسة2(. كما بينت الطالبة 4واألنظمة املرورية وااللتزام بهذه القواعد، وكذلك يقدم اإلرشادات والتوجيهات" ) م م، م

ــ  3من املدرسة 2أسبوع املرور "استضافة رجال الشرطة لعمل املحاضرات التوعية". كما بينت الطالبة "إقامة محاضرة توعوية في  إن مدرستها تقوم بـ

أن دور  7املهارات الحياتية من املدرسةاألسبوع املرور الخليجي عن طريق رجال الشرطة يحضرون إلى املدرسة إلعطاء هذه املحاضرة". كما وضح معلم 

 وحلقات تدريبية للطلبة ولسائقي املركبات، تتعلق بالسالمة املرورية". املحاضرات إدارة املدرسة كبير في أسبوع املرور وذلك من خالل

 املسابقات البحثية والفنية املتعلقة بالتربية املرورية

الدراسة بإجراء املسابقات الفنية بإشراك الطلبة في مسابقة البحوث العلمية، وتدخل هذه تهتم بعض إدارات مدارس العينة املشاركة في 

لرسم الرسومات والبحوث ضمن مسابقة السالمة املرورية وكذلك املشاركة في معرض السالمة املرورية بهذه الرسومات "عمل مسابقات في التصوير وا

أن إدارة املدرسة قامت  "بعمل مسابقة رسومات للسالمة املرورية"  7من املدرسة 2ق معه الطالب(. واتف7وبحوث متعلقة بأسبوع املرور" )م م ح،م

 إلى إن دور إدارة املدرسة في اسبوع املرور "عمل مطويات وملصقات في املمرات لقواعد املرور األساسية". 1من املدرسة2كذلك أشارت الطالبة 

"االشتراك في املسابقات املرورية مثل مسابقة شل للسالمة املرورية". وأشارت أخصائية  6واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة مدير مدرسة

"أن من األنشطة التربوية الالصفية التي تقام في املدرسة وتساعد الطلبة على تعزيز ثقافة التربية املرورية هي إعداد البحوث   2األنشطة من املدرسة

لطالب على إدراج اإلحصائيات وعدد الوفيات والحوادث املرورية، ومن األشياء البحثية التي يطلب من الطالب املتعلقة بالسالمة املرورية بحيث يعمل ا

حتى ولو كانت  القيام بها الوقاية واملخالفات التي يمكن أن تنتج عن الحوادث املرورية وأظن أن هذا العمل يساعد الطلبة على تنمية املهارات البحثية

 لها الطلبة قليلة". املعلومات التي يحص
 زيارة طلبة املدارس مراكز الشرطة 

ام أوضحت نتائج الدراسة أن بعض إدارات املدرس تنظم زيارة ميدانية إلى مراكز الشرطة القريبة من املدرسة في األسبوع املرور الخليجي" قي

"من ضمن األنشطة الالصفية التي تقوم بها املدرسة  7من املدرسة (. كما أشار إلى ذلك أيضا أخصائي األنشطة5الكشافة بزيارة مركز الشرطة ")م م، م

السالمة املرورية، لتعزيز التربية املرورية هي القيام بزيارة خارجية من ضمن خطة الرحالت املدرسية وهي زيارة معرض السالمة املرورية وأيضا زيارة معهد 

 .ه الزيارة االطالع فقط"وزيارة مركز شرطة الرستاق في أسبوع املرور والهدف من هذ

 مشاركة بعض إدارات املدارس في حمالت التوعية للمجتمع عن التربية املرورية

ا "تشارك املدرسة في أسبوع املرور من خالل فريق املرشدات في املدارس يقمن بتوزيع النشرات للعابرين وسائقي الحافالت واملركبات وأحيان

ا أوضحت نتائج الدراسة أن بعض أفراد العينة يعتقدون أن دور إدارات املدارس في أسبوع املرور قليل ويحتاج إلى (. كم4يقمن بعملية التنظيم" )م م، م

هارات الحياتية تعزيز. كما أنهم قدموا اقتراحات لتحسين مشاركة إدارات املدارس للمديرية العامة للمرور في األسبوع الخليجي للمرور. اقترحت معلمة امل

أن من الضروري قبل أسبوع املرور الخليجي "تشكيل لجنة لإلسهام بفعالية في أسبوع املرور الخليجي تشارك من خاللها مشاركة اإلدارة  2من املدرسة

نشطة صائي األالعامة للمرور للقيام ببعض األنشطة من قبلهم وتنفذ في املدرسة مثل املسابقات الثقافية املختصة بالتوعية املرورية". وأيضا اقترح أخ

".   6من املدرسة
ً
 دائما

ً
 أن دور إدارة املدرسة في أسبوع املرور "إقامة معرض خاص باملدرسة يتحدث عن الثقافة املرورية ويكون مستمرا
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س ي أنه من الجيد أن "تخصص فعاليات وأنشطة الصفية يكون لها أسبوع كامل في العام الدرا 7كما يرى معلم املهارات الحياتية من املدرسة     

 بثقافة التربية 
ً
املرورية، يتزامن هذا األسبوع مع أسبوع املرور الخليجي تعرض به فعاليات عدة كطرح تصميم أفضل شعار لهذا األسبوع يكون مرتبطا

ء املرور يمكن أن توظف والتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور للقيام ببعض املحاضرات التثقيفية في املدرسة، وعمل نشرات في املمرات لتوعية الطلبة أثنا

 التطبيقات اإللكترونية لدعم مواضيع الثقافة املرورية".

بعض االقتراحات لتفعيل األنشطة في أسبوع املرور الخليجي "أن إدارة املدرسة دورها فقط في أسبوع املرور  6كما اقترح الطالب من املدرسة

املدرسة بتغيير شكل املدرسة وجعلها مثل احتفاالت األعياد الوطنية وذلك بوضع أعالم هو خروج الطلبة لرحالت توعية، ولكن أقترح أن تقوم إدارة 

"أن إدارة املدرسة عليها  5شرطة مثال أو ما يشير بأسبوع املرور الخليجي لكي يشعر الطالب بأهمية هذا األسبوع". كما اقترح الطالب من املدرسة

شر وبعض الطلبة املتميزين واملشاركين في األنشطة املدرسية بأخذ كتيبات وكابات أو تشيرتات تخصيص طلبة سواء من طلبة الصف الخامس إلى العا

إن إدارة املدرسة  "عليها تكثيف العمل والتوعية في  1من املدرسة 3وتطلع في الطرق توزع هذه الكتيبات كتوعية للسالمة املرورية".  كما اقترحت الطالبة

 عن إشارات املرور وتتكامل جميع األنشطة لنجاح هذا األسبوع ويربط هذا األسبوع بحياة الطالب اليومية" . هذا األسبوع مثل إعطاء معلومات

أنه من الجيد " أن على إدارة املدرسة أن تعزز هذا الجانب بتكيف الفعاليات فعلى سبيل املثال تقديم  3من املدرسة 3كما يرى الطالب    

ضرورة اهتمام إدارات املدارس بتنفيذ "األنشطة  8ت الهادفة املتعلقة بالتربية املرورية". ووضح مدير مدرسةمحاضرات توعية وعرض بعض املسرحيا

الالصفية يجب تكون هذه األنشطة داخلية وخارجية وذلك من خالل امللتقيات الطالبية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية على أن تشمل هذه 

عد ما ينتهي امللتقي تعرض أعمال الطلبة في املدرسة في مكان بارز حتى يستطيع الطلبة مشاهدة الرسومات وتكون امللتقيات عمل مجسمات ورسومات وب

 معبرة عن التربية املرورية، بجانب االهتمام بعمل محاضرات لتوعية الطلبة".
 املدرسة املرورية 

للمرور في نشر ثقافة التربية املرورية لدى طلبة املدارس: "إن جهود جهاز وضح املدير العام للمرور اآلليات التي تعتمدها املديرية العامة 

ورية في الشرطة ال يكون مباشرة لطلبة الصف العاشر وإنما ينسق بين جهاز الشرطة ووزارة التربية والتعليم لعمل محاضرات ومسابقات للسالمة املر 

بير فيما يتعلق بمسابقة السالمة املرورية على مستوى الواليات، ونحن نشجع على إنشاء املحافظات التعليمية وقد وجدنا أن هذه املدارس لها دور ك

عندما قمنا القرية املرورية لألطفال ألن عندما بدأنا نستهدف هذه الشريحة وجدنا أنها ال تستوعب املفهوم الحقيقي لإلشارات أو اللوحة املرورية و 

، تعطى لهم بإنشاء املدرسة املرورية وزيارة الطلبة سن
ً
ويا في املديرية املرورية لإلدارة العامة للمرور، حيث يوصل العدد إلى ستة آالف طالب سنويا

ل املحاضرات ومن ثم تطبق املحاضرات على أرض الواقع في بيئة محاكاة الواقع الفعلي في الطرق وجدنا هذه الطريقة مهمة ومشوقة حتى األطفا

سة، وبعد ذلك توجهنا في عملية معرض السالمة املرورية الذي يقوم كل سنتين، وزوار هذا املعرض يتجاوز خمسة يستمتعون للخروج خارج بيئة املدر 

توجه وسبعين ألفا وجدنا شريحة كبيرة من زوار املعرض من الطلبة ومن جميع الفئات العمرية من الصف األول األساس ي حتى الصف الثاني عشر. أن 

تقوم وزارة التربية والتعليم بإنشاء مدارس مرورية في بعض املدارس ألن الطلبة تستوعب أكثر عندما يكون في الواقع وأن املديرية العامة للمرور أن 

لسالمة هناك توجهات من بعض املدارس بإنشاء مدارس مرورية وهذا ما شوهد أثناء تقييم الواليات ملسابقة السالمة املرورية، وأيضا توجد قافلة ا

عبارة عن ثالث حافالت تنتقل من محافظة إلى أخرى وهذه الحافالت تحتوى على أدوات وفيها تقنيات يتمكن الزائر أو الطالب من االطالع املرورية وهي 

ا ون نفسه بينممعلى الكثير من األشياء ذات الصلة وهي مبسطة وبها أفالم كرتونية تتحدث عن السالمة املرورية ، كما أن حافلتين تحتوىان على املض

 الحافلة الثالثة عبارة عن محاضرات وهناك أجهزة حاسوب وأجهزة تفعل باللمس".  

الطلبة كما بين رئيس قسم العالقات العامة  أن املدارس املرورية هي من أهم اآلليات التي تعتمد عليها املديرية العامة للمرور في زيادة وعي 

الل إنشاء املدرسة املرورية ، ويوجد ركن خاص باملطويات والنشرات وامللصقات في املدرسة املرورية، املروري "أن جهودنا في مجال الثقافة املرورية من خ

وأنها استقطبت جميع األعمار من الصف األول إلى  2016/ 2015طالب خالل العام الدراس ي  اآلفستة  ةحيث إن املدرسة املرورية استطاعت إضاف

 بين القطاع الخاص بإنشاء املدارس املرورية في جميع محافظات الصف الثاني عشر. ووضح أن من خالل مسا
ً
 كبيرا

ً
بقة السالمة املرورية ملسنا تعاونا

 عن الواليات واملحافظات القريبة من
ً
ها، ولكن السلطنة وتستقطب املدرسة املرورية املوجودة في محافظة مسقط شرائح أكثر من املحافظة نفسها فضال

 لبعض املدار 
ً
 إلنشاء أفرع ملعاهد السالمة املرورية في محافظات السلطنة وقد بدأ بتجهيز في هناك جهودا

ً
س بتبني الفكرة، وأن هناك توجها كبيرا

ردية محافظة الداخلية ومحافظة شمال الباطنة وتكون هناك مدارس مرورية على غرار املدرسة املرورية في محافظة مسقط. كما أن هناك اجتهادات ف

ت للمدارس املرورية فعلى سبيل املثال هناك مدرسة مرورية في محافظة الظاهرة تبنتها جمعية خيرية، وأيضا في والية بدية هناك في بعض املحافظا

 باملدرسة املرورية في محافظة مسقط".
ً
 مدرسة مرورية شبيهه جدا

بعة للمعهد  " املدرسة املرورية تستقبل الطلبة من وضح املكلف بتيسير أعمال معهد السالمة املرورية في م س ر عمل املدرسة املرورية التا

لى هذه الصف األول إلى الصف الثامن وهذه املدرسة عبارة عن مدينة متكاملة فيها دوارات وتقاطعات وإشارات مرورية كثيرة والطالب عندما يوصل إ

ملثال يعطى معلومات عن أهمية ربط حزام األمان يعني ما يتحرك املدرسة املرورية يعطى محاضرات عدة نظرية وعملية بما يتوافق مع عمره على سبيل ا
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وبعد  في السيارة بدونه وأين جلوسه بالضبط في املركبة وكيف يمكن أن يقطع الطريق، وكيف يستخدم الحافلة ويجلس فيها وأشياء كثيرة تهم الطفل

"بأن هناك خطة مستقبلية للمحافظات جميعها وقد 2ير مرور في م مشذلك يطبق عمليا من خالل ما هو موجود في املدرسة املرورية". كما وضح مد

والفعاليات بدأت بعض املحافظات بالتجهيز لها وهي إنشاء معاهد للسالمة املرورية أي كل قيادة تفتح معهد وهذا املعهد يتعلق باملحاضرات واملناشط 

          ي ومن بينهم الطلبة".املرورية التي تعنى بالثقافة املرورية لدى أفراد املجتمع املحل

 مناقشة نتائج الدراسة 
 في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة ونتائج الدراسة تناولت الباحثتان في هذا الجزء مناقشة نتائج الدراسة وتفسيراتها.  

 املحاضرات التوعوية في املدارس 
ملدارس، أشارت نتائج الدراسة إلى أن املديرية العامة للمرور لها دور بارز في املحاضرات التوعوية في املدارس، ويعتمد ذلك على نشاط إدارات ا  

يد بأنظمة ويظهر جهود الشرطة في املدارس من خالل املحاضرات التوعية التي تقوم بها وكذلك توزيع املطويات والكتب واملجالت التي تحث على التق

ض املناسبات التربية ملرورية وسالمتها ومن ثم زيادة ثقافة التربية املرورية، وأن الشرطة تلبي دعوة املدارس في حالة احتياجهم إلى محاضرات في بع

ة في زيادة ثقافة التربية املرورية الخاصة بالشرطة كيوم الشرطة أو في أسبوع املرور لدول مجلس التعاون الخليجي. وأن جهود املديرية العامة للمرور كبير 

خاصة في "مشروع تواصل فقط تبلغ الشرطة ومباشرة؛ يحضرون إلى املدارس، ويقدمون محاضرات توعية" )مدير مدرسة(. وتتفق هذه النتيجة مع  

لتنمية الوعي املروري من خالل مجال األنشطة  ( إلى أن أبرز الفعاليات والوسائل واألساليب التي تقوم بها اإلدارة املدرسية2013نتائج دراسة البقمي )

ي تقوم بها اإلدارة الطالبية يتمثل في تفعيل أسبوع املرور الخليجي واملحاضرات وحلقات العمل املتعلقة بتنمية الوعي املروري، وأن من أبرز الفعاليات الت

 وفعاليتها في توجيه الطلبة إلى اتباع السلوك املروري.    املدرسية في مجال تفعيل املحاضرات وورش العمل هي تبني األساليب التربوية
 زيارة مراكز الشرطة امليدانية 

م أظهرت نتائج الدراسة أن دور إدارات املدارس قليل بالنسبة لزيارات طلبة املدارس مراكز الشرطة لنشر الوعي املروري بين الطلبة، وتعلي

وأكدت هذه  التدهور ومخاطر السرعة الزائدة وااللتزام بالقوانين وأن املجتمع املدرس ي يفتقد هذه األمور.الطلبة كيفية التقيد باألنظمة املرورية وعدم 

( حيث أظهرت نتائجها أن درجة ممارسة اإلدارة املدرسية لدورها في تنمية الوعي املروري لدى الطلبة متوسطة. كما 2015 ،الذهلي النتيجة دراسة )

( أن املعدل العام لواقع ممارسة التعاون بين اإلدارة املدرسية واملؤسسات األمنية في مجال برامج 2008ج دراسة الشهري )اتفقت هذه النتيجة مع نتائ

 وأيضا وال تنفذ البرامج التوعوية املقدمة من املؤسسات األمنية على طلبة ا
ً
ملرحلة الثانوية التوعية األمنية املخصصة للمرحلة الثانوية تمارس أحيانا

ملخصصة جة كافية، وأن املعدل العام لدرجة الصعوبات التي تواجه التعاون بين اإلدارة املدرسية واملؤسسات األمنية في مجال التوعية األمنية ابدر 

 لطلبة املرحلة الثانوية بدرجة متوسطة.
 معرض السالمة املرورية 

 ف
ً
 كبيرا

ً
ي نشر ثقافة التربية املرورية حيث يسهم إلى درجة كبيرة في نشر الوعي أظهرت نتائج الدراسة أن معرض السالمة املرورية يؤدي دورا

ن  هذا املروري ألن معظم مكونات املعرض من القطاعات املختلفة في املجتمع سواء حكومية كانت أم خاصة كما أن املدارس لها دور كبير في ذلك وأ

 فقط بشرطة عمان السلطانية بل هو شراكة مجتم
ً
عية. كما بينت نتائج الدراسة أن معرض السالمة املرورية يحقق مجموعة من املعرض ليس خاصا

 عدة ل
ً
تعزيز هذه األهداف التربوية التي تسهم في تعزيز قيم ثقافة التربية املرورية لدى طلبة املدارس، وأن معرض السالمة املرورية يحقق أهدافا

اء الجامدة. كما أظهرت نتائج الدراسة، أن بعض إدارات املدارس تؤمن بالدور الذي يؤديه الثقافة؛ بشرط أن يحتوي على التطبيقات، ويبتعد عن األشي

 تضعه في خطة األنشطة ال
ً
 رئيسا

ً
طالبية وتأخذ معرض السالمة املرورية في زيادة ثقافة التربية املرورية، لذلك حرصت على أن تكون زيارة املعرض جزءا

 ل25املدرسة سنويا ما يقارب )
ً
 زيارة املعرض ويكون التركيز على الفئة التي من املمكن أن تستفيد منه.( طالبا

كما كشفت نتائج الدراسة، أن معظم الطلبة املشاركين في هذه الدراسة لم يحالفهم الحظ لزيارة معرض السالمة املرورية. ولذلك هم يرون   

الذين يستطيعون زيارة هذا املعرض ال سيما املحافظات البعيدة عن محافظة أن معرض السالمة املرورية غير مجٍد للطلبة بسبب قلة عدد الطلبة 

ملدرسة ال مسقط، وأن زيارة الطلبة معرض السالمة املرورية غير مجٍد بشكل كبير ألنه مؤقت وال يذهب جميع الطلبة لزياراته، وإنما عدد محدود من ا

(، وأن معرض السالمة املرورية ال ينقل 25يتجاوز )
ً
أثره إلى الطلبة وال يقوم بدور التوعية؛ بسبب غياب التخطيط الجيد من قبل إدارات املدارس  طالبا

يديو مادة لالستفادة من زيارة معرض السالمة املرورية، مثل تصوير مقاطع فيديو لنماذج املحاكاة لقضية معينة في املعرض، وغيره، لتكون مقاطع الف

طيط ألساليب نقل األثر بين الطلبة، قد يتسبب في قلة نقل مشاركة الطلبة الزائرين للمعرض إلى بقية زمالئهم تعليمية في املدرسة، وكذلك غياب التخ

 الطلبة كما أن بعض املدارس ال تقوم بزيارة معرض السالمة املرورية  وال تعرف عنه.
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 املسابقات املرورية

 في تحفيز املدارس على املشاركة في مسابقات أظهرت نتائج الدراسة أن بعض أفراد العينة أشاروا إلى أن لوزا
ً
 كبيرا

ً
رة التربية والتعليم دورا

السالمة السالمة املرورية كمشاركة املدارس في مسابقة شل للسالمة املرورية، واملشاركة في املعارض التي ينظمها معهد السالمة املرورية كمعرض 

بية والتعليم في مسابقات الرسم، وكتابة املقاالت، والقصص املتعلقة بالسالمة املرورية.  كما بينت املرورية الذي يقام سنويا حيث تمثل جهود وزارة التر 

املرورية لدى نتائج الدراسة أن نجاح مشاركة الطلبة في هذه املسابقات يعتمد على إدارات املدارس ومدى إيمانهم بأهمية تعزيز مفاهيم ثقافة التربية 

لى املشاركة في فعاليات املسابقة، وأن وزارة التربية والتعليم تقوم بدورها من خالل مسابقات التوعية ككتابة البحوث، طلبة املدارس وحث الطلبة ع

 واملقاالت والقصص.
 املشاركة في أسبوع املرور الخليجي 

ال إجراءات ملموسة لتعزيز قيم أشارت نتائج الدراسة أن الجهود املوجهة لطلبة املدارس بشكل عام قليلة، حيث ال توجد جهود واضحة، و 

الطلبة ثقافة التربية املرورية، املوجهة لطلبة الصف العاشر مباشرة فهناك تقصير من املديرية العامة للمرور وهو قلة حضورها املدارس وإعطاء 

كبيرة ولكنها مبعثرة، وأن جهود الشرطة في محاضرات توعية في هذا الجانب، وأن "جهود الشرطة كثيرة ولكن غير مفعلة لتعزيز هذا الجانب أنها جهود 

 ولكنه غير مبادرين بالتعاون مع املدارس، حيث يالحظ أن إغفال بعض
ً
املدارس هذا  مجال ثقافة التربية املرورية بالنسبة للطلبة قليلة فهي تؤدي دورا

 يوجد الوقت الكافي لتعزيز هذه الثقافة املرورية لدى الطلبة الدور؛ بسبب عبء املعلمين التدريس ي، وكثرة أعمال إدارة املدرسة، والضغط عليها، فال

 ويكون التواصل فقط في أسبوع املرور الخليجي، والشرطة غير مبادرة  بنفسها وإنما إدارة املدارس هي التي تتواصل مع املديرية ا
ً
لعامة للمرور لعمل قليال

أن أبرز الفعاليات والوسائل ( 2013 ،مدرسة(.اتفقت هذه النتيجة مع  نتائج دراسة )البقمي )مديراملحاضرات في أسبوع املرور الخليجي أو يوم الشرطة" 

مل املتعلقة واألساليب التي تقوم بها اإلدارة املدرسية في مجال األنشطة الطالبية تتمثل في تفعيل أسبوع املرور الخليجي، واملحاضرات، وحلقات الع

( أن املعدل العام لواقع ممارسة التعاون بين اإلدارة املدرسية واملؤسسات األمنية في مجال 2008 ،) الشهري  ج دراسةكما بينت نتائ بتنمية الوعي املروري.

 وال تنفذ في بعض األحيان وأيضا ال يتم تنفيذ البرامج التوعوية املق
ً
دمة من املؤسسات برامج التوعية األمنية املخصصة للمرحلة الثانوية تمارس أحيانا

ية في مجال على طلبة املرحلة الثانوية درجة كافية، وأن املعدل العام لدرجة الصعوبات التي تواجه التعاون بين اإلدارة املدرسية واملؤسسات األمن األمنية

  التوعية األمنية املخصصة لطلبة املرحلة الثانوية بدرجة متوسطة.
 املدرسة املرورية

العامة للمرور أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإنشاء مدارس مرورية في بعض املحافظات ألن الطلبة أشارت نتائج الدراسة أن توجه املديرية 

سابقة تستوعب أكثر عندما يكون ذلك في الواقع وأن هناك توجهات من بعض املدارس بإنشاء مدارس مرورية وهذا ما ًشوهد أثناء تقييم الواليات مل

رورية هي من أهم اآلليات التي تعتمد عليها املديرية العامة للمرور في زيادة وعي الطلبة املروري، وأشار بعض أفراد السالمة املرورية، وأن املدارس امل

ملرورية في العينة في نتائج الدراسة إلى أن من خالل مسابقة السالمة املرورية يوجد تعاون كبير بين جهاز الشرطة والقطاع الخاص بإنشاء املدارس ا

 إلنشاء أفرع ملعمحافظات ال
ً
 كبيرا

ً
 لبعض املدارس بتبني الفكرة، وأن هناك توجها

ً
اهد سلطنة واملدارس جميعها كما بينت نتائج الدراسة أن هناك جهودا

رورية في املالسالمة املرورية في محافظات السلطنة وقد ُبدي بتجهيزها في محافظتي الداخلية وشمال الباطنة بتكوين مدارس مرورية على غرار املدرسة 

 محافظة مسقط. 

  :توصيات الدراسة
 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وإجراءات مقترحة خرجت بمجموعة من التوصيات وهي:

 يقتصر ذلك على أسبوع مرور ا 
ٌ
 لتعاون تكثيف دور املسؤولين في املديرية العامة للمرور بالتعاون مع املدارس في إقامة املحاضرات التوعية وأال

 الخليجي.

 رورية.االستفادة من جائزة السلطان قابوس للتنمية املستدامة في البيئة املدرسية من خالل تقويم سلوك الطلبة ومدى إدراكهم أهمية السالمة امل 

 على رسومات الطلبة وإنما تكون املشاركة بارزة في أعم 
ً
ال الطلبة من خالل أال يقتصر مشاركة املدارس معرض السالمة املروري الذي يقام سنويا

 املشاريع التطبيقية والبحوث وذلك بالتعاون بين املديريات العامة للتربية والتعليم واملديرية العامة للمرور.

  .اإلسراع في إنشاء املدارس املرورية في محافظات السلطنة كلها 

 اـ وأن تتضمن في الخطة السنوية ملديريات التربية والتعليم تفعيل ثقافة التربية املرورية في مدارس السلطنة من خالل رؤية املدرسة ورسالته

 واملدارس.

  إن يصمم شعار املرور لدول مجلس التعاون الخليجي العربي من خالل مسابقة طالبية بين مدارس السلطنة ومدارس دول مجلس التعاون

 الخليجي لتنمية حس الطلبة املروري.
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 عليم واملديرية العامة للمرور تتابع غرس ثقافة التربية املرورية لدى طلبة املدارس من خالل برامج تأسيس لجنة دائمة بين وزارة التربية والت

 مدروسة تنفذ في امليدان. 
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Abstract:        The study aimed to identify the role of school administrations in promoting the culture of 
traffic education among Grade 10 students at basic education schools of Cycle Two in the Sultanate of Oman. 

To achieved its objectives. the researchers deployed the qualitative approach through semi-structured 

interviews to identify the mechanisms used to promote the culture of traffic education. The study population 
included employees from the Ministry of Education, eight schools in the Directorate General of Education in 

the Governorates of Muscat and South Batinah, the General Directorate of Traffic and the Association of 

Road Safety. The researchers chose a purposeful sample of (73) participants concerned with the promotion of 
the culture of traffic education among Grade 10 students. After the data collection, the audio data was 

transcribed. The result shoved showed a number of results, including that the schools in question lack a clear 

inclusion of promoting the culture of traffic education in the vision and mission of the school, two schools of 

eight schools have clear projects in traffic education, and that the role of school administrations to promote 
traffic in education emerged through awareness raising lectures. Establish traffic schools in some schools 

affiliated to the Ministry of Education.  

       In light of the results of the study, a number of recommendations on of them is octivating the culture of 
traffic education in the Sultanate of Oman schools through the vision and mission of the school.  

Keywords  : School administrations, the Culture of Traffic Education Grade 10 students, Sultanate of Oman 
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