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 افتتاحية العدد

األحد ، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، والصالة والسالم على معلم الناس الخير، بسم الواحد 

 وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن واالهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد:

مـن « األول »العـدد  قراء الكـرامأن تقدم للباحثين وال« املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية » فيسر هيئة تحرير 

تعتمد في النشر على أعلى معـايير الجـودة واإلتقـان مـن حيـث التحكـيم والنـشر؛ ومن حيث التي  ، مـن املجلـة،«السابع»املجلـد 

 .ضبط املحتوى العلمي للبحوث املقبولة

باحثين متميزين من جامعات مختلفة، حيث تسعى املجلة من خالل هذا وقد اشتمل هذا العـدد علـى عشرة بحـوث، من   

ي العـدد، إلـى تطبيـق رؤيتهـا فـي التميـز فـي نـشر املعرفـة ذات العالقة بمجال التربية وعلم النفس بكافة فروعها، ونشر رسـالتها فـ

، و ية علمية لهم فـي مجاالت التربية وعلم النفستـوفير مـصدر معرفـة متميـز لكـل مـن املتخصصين والباحثين، وتكوين مرجع

 
 
 تلبية حاجتهم محليا

 
إقليميا .، و

 
 ، وعامليا

أن يجعل هذا  هللا نسأل وأشكر في هذا املقام، كل من ساهم في إخراج هذا العدد، من الباحثين واملحكمين والعاملين، و 

 قادر عليه.، وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والالعمل خالصا لوجهه الكريم

 

 

 

 رئيس هيئة التحرير

 حسن العمري  د.                                                                                                                                                                                                   
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 امللخص:

 بالنجاح الدراس ي، وإضافة معيار جديد الختيار وانتقاء الطالب املتقدمين 
ً
للجامعات هدفت الدراسة الحالية للتعرف على أكثر العوامل تنبؤا

 500ة من )والكليات التقنية )بطارية العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي(، واستخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي واملقارن. تكونت عينة الدراس
ً
( طالبا

( الذي ترجمه الباحث، Newton (2007 ,من طالب الكلية التقنية بحائل. استخدم الباحث بطارية اختبارات االستعدادات امليكانيكية إعداد نيوتن

ن العوامل واختبار الذكاء العام لرافن، ومقياس امليول املهنية، ومقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية .أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بي

ة، ومعدل الثانوية العامة( والنجاح الدراس ي، املنبئة )االستعدادات امليكانيكية، والعوامل الخمس الكبرى للشخصية، والذكاء العام، وامليول املهني

  هو الذكاء العام ، ويليه معدل الثانوي
ً
ة العامة. كما أشارت وبينت النتائج أن بعض العوامل املنبئة  تسهم في التنبؤ بالنجاح الدراس ي وكان أكثرها تنبؤا

 
ً
ملتغير القسم العلمي واملستوى الدراس ي. وأوصت نتائج الدراسة أن يقوم املركز  النتائج إلى وجود فروق في درجات العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي وفقا

النظر في طريقة  الوطني للقياس والتقويم بإضافة بطارية اختبارات العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي لالختبارات التي يقدمها املركز ، كما أوصت بإعادة

 وعوامل الشخصية.  تصنيف الطالب ملراعاة استعداداتهم وميولهم 

 .النجاح؛ الدراسة؛ الطالب؛ حائل  الكلمات املفتاحية:

 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية:

 من التعليم العالي، املطالب 
ً
 مهما

ً
بتجهيز القوى تعد الكليات التقنية من املؤسسات التعليمية التي لها دور هام في تطّور املجتمعات؛ بكونها جزءا

 (.2011البشرية الفنية القادرة على التعامل مع متطلبات التنمية في ضوء متغيرات التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي )القثامي،واملوارد 

ي، حيث نتيجة ملا تشهده قطاعات التنمية في اململكة العربية السعودية من نمو ونطور؛ تزايدت الحاجة إلى مخرجات برامج التدريب التقني واملنهو 

ل عليها في انجاز متطلبات القطاعات التنموية واحتياجاتها من القوى الوطنية املؤهلة في أصب املجاالت حت في مقدمة قطاعات املوارد البشرية املعوَّ

السعودية اآلنية  في اإلجراءات والخطوات على مواكبة احتياجات اململكة العربية التقنية املختلفة. وقد حرصت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي

 (.2018)املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، واملستقبلية، والتوسع في أنشاء الكليات التقنية في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية

حديد العوامل املنبئة وتحتاج الكليات التقنية إلى معاير قبول تستخدمها الختيار وانتقاء طالبها، وجاءت هذه الدراسة لتحقيق حاجتها وهي ت

: )االستعدادات امليكانيكية، العوامل الخمس الكبرى للشخصية، بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بمدينة حائل وتتكون من خمسة عوامل هي

االستعدادات امليكانيكية من بطارية اختبارات ئات بالنجاح الدراس ي، ويتكون عامل بوامليول املهنية، والذكاء العام، ومعدل الثانوية العامة( كمن

وعامل العوامل الخمس الكبرى للشخصية )االنبساطية  وهي)االستدالل امليكانيكي، والقدرة العددية، واالستدالل الرمزي، والتصور البصري(،

 فني( وعامل الذكاء العام، وعامل معدل الثانوية العامة.وعامل امليول املهنية )امليل الواقعي، وامليل التحليلي، وامليل ال ،واالنفتاح على الخبرة(،
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ويعتبر نموذج العوامل الخمس الكبرى للشخصية أحد نماذج النظريات التي تعتمد على التحليل العاملي كمنهج احصائي لتفسير الشخصية، 

 (.2006)السليم،ة وتوفير نسق أو نظام متكامل في الشخصيومما يميز هذا النموذج تبسيط وصف طبيعة الشخصية، 

ة أحد الجوانب وتعتبر امليول املهنية أحد العوامل أو املتغيرات الهامة في اتخاذ قرار الدخول إلى مهنة معينة، كما يعتبر التعرف على امليول املهني

 (.2011األساسية التي تساعد الفرد على التوجه نحو مجال منهي أو فني معين )عياد،

تتكون من القدرة على التعلم من التجربة، والتكيف مع األوضاع الجديدة، وفهم املفاهيم املجردة والتعامل معها،  ويعتبر الذكاء خاصة عقلية

للنجاح؛  واستخدام املعرفة املكتسبة في التعامل مع البيئة، وهو سالح الشخصية األهم الذي يظهر أثره في كل نشاط يقوم به الفرد، وهو شرط أساس ي

ذكياء من األشخاص يمكنهم الوصول إلى مراتب الشهرة وتحقيق نجاح باهر، وعليه فأنه ملن الصعب على األشخاص األقل ذكاًء لهذا يالحظ أن األ 

 (. 2011الوصول إلى النجاح نفسه الذي يستطيع األذكياء تحقيقه )دفع هللا،

ومستوى التحصيل الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بدراسة هدفت إلى التعرف على درجة االستعدادات األساسية  (2011كما قام القثامي )

.222تكونت عينة الدراسة من ) بمحافظة الطائف.
ً
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى االستعدادات األساسية لدى طالب الكلية  ( طالبا

كال(،كما بينت النتائج وجود  فروق ذات داللة إحصائية بين طالب التقنية بمحافظة الطائف باستثناء )الذكاء امليكانيكي، والتوجه املكاني، وخداع األش

 للتخصص الدراس ي والعمر. وعدم وجود فروق لدى طالب الكلية التقنية بمح
ً
افظة الكلية التقنية بمحافظة الطائف في االستعدادات األساسية تبعا

 للمستوى الدراس ي والتحصيلي.
ً
 الطائف في االستعدادات األساسية تبعا

( دراسة هدفت إلى التعرف على صالحية اختبار االستعداد للتنبؤ باألداء األكاديمي للطالب السعوديين في جامعة االمام 2014وأجرى العنزي ) 

 وطالبة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اختبار االستعداد منبئ هام في ا27420محمد بن سعود االسالمية. تكونت عينة الدراسة من )
ً
ألداء ( طالبا

 األكاديمي للطالب، ويمكن استخدامه بالتنبؤ باألداء األكاديمي لطالب الجامعة.

( دراسة هدفت ملعرفة العالقة بين العوامل الخمس الكبرى للشخصية والدوافع األكاديمية بين طالب (Raza & Shah,2017وأجرى رضا و شاه 

 ، واستخدم الباحث نموذج العوامل الخمس الكبرى)الضمير، القبول ، 350من ) مؤسسات التعليم العالي في باكستان، وتكونت عينة الدراسة
ً
( طالبا

 كبير 
ً
 إيجابيا

ً
 على الدوافع العصابية، االنبساط، واالنفتاح على الخبرة( أشارت نتائج الدراسة إلى أن العوامل الخمس الكبرى للشخصية  تخلق تأثيرا

ً
ا

 ي كان له تأثير ضئيل على الدافع األكاديمي.األكاديمية باستثناء عامل املقبولية الذ

( دراسة هدفت ملعرفة تأثير العوامل الخمس الكبرى للشخصية )االنبساط، العصابية، (Marte & Aborakwa,2016كما أجرى مارتي و أبوراكوا 

. أشارت نتائج 277غانا، وتكونت عينة الدراسة من ) االنفتاح على الخبرة، املقبولية، ويقظة الضمير( على األداء األكاديمي لطالب التعليم العالي في
ً
( طالبا

دراسة إلى عدم الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية كبيرة بين األداء األكاديمي وسمات يقظة الضمير، واملقبولية، واالنفتاح على الخبرة، وبينت نتائج ال

 .وجود عالقة بين سمات االنبساط، والعصابية واألداء األكاديمي

( بدراسة هدفت ملعرفة العالقة بين امليول املهنية والتحصيل الدراس ي لطالب وطالبات Rajni, 2014)  & Meenakshiام ميناكش ي و راجني وق

 و)100الجامعة البنجابية، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبة، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين امليول املهنية والتحصيل 100( طالبا

، أما الدراس ي، كذلك بينت نتائج الدراسة إلى أن الطالب املوهوبين قد تباينوا في امليول املهنية، وكانت امليول الفنية واألدبية والتنفيذي
ً
ة هي األكثر تفضيال

، وال توجد اختالفات كبيرة في امليول األدبية والعلمية والتجارية ب
ً
ين الطالب والطالبات، وكانت اإلناث أعلى في امليول التجارية، والعلمية هي األقل تفضيال

ا من الناحية األكاديمية على الذكور.
ً
 امليل الفني من الذكور، والطالبات املوهوبات أكثر تفوق

لكويت،  ( بدراسته العالقة بين التحصيل الدراس ي وامليول املهنية والذكاءات املتعددة لطالب املرحلة الثانوية في دولة ا2009كما بحث الحشان )

 وطالبة، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين التحصيل الدراس ي وامليول املهنية لدى طالب املرحلة 240تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

 الثانوية بدولة الكويت ، وبينت النتائج امكانية التنبؤ بالتحصيل الدراس ي من خالل بعض امليول املهنية.

التي حول معدل الثانوية العامة دراسة  و (  (Steinberg , Bonney , Gabora & Merrifield,2012تيرنبرج وبونی كابورا وميریفیلد سكما أجرى 

 في السنة األولى بجامعات أمريكية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معدل املرحلة الثانوية واختبارات القدرات 793وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

 نبئات جيدة للمعدل األكاديمي للسنة الدراسية األولى.م

بدراسة للكشف عن قدرة معايير القبول )درجات اختبار الثانوية العامة، واختبار القدرات ، واختبار القبول  (Aboma,2009) وقام أبوما

وتوصلت نتائج الدراسة إلى االعتماد فقط على درجات اختبار بالجامعة( في جامعة جرونينجين بهولندا في التنبؤ بنجاح طالب السنة األولى بالجامعة، 

 الثانوية العامة في التنبؤ بنجاح الطالب في السنة األولى بالجامعة.

دراسة ملعرفة العالقة بين اإلبداع والذكاء واألداء األكاديمي بين األطفال في التعليم االبتدائي،  ((Pastor & David,2016وأجرى باستور وديفيد 

 و)40كونت عينة الدراسة من )ت
ً
( طالبة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة كبيرة بين الذكاء واإلبداع وبين الذكاء والتحصيل الدراس ي. 18( طالبا
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إلبداع وكذلك ال يوجد وكذلك بينت نتائج الدراسة وجود عالقة بين اإلبداع األكاديمي واإلنجاز األكاديمي، وال يوجد فروق بين الطالب والطالبات على ا

 فروق بين الطالب والطالبات بين اإلبداع األكاديمي واإلنجاز األكاديمي.

بدراسته التي هدفت إلى معرفة العالقة بين الذكاء )  (Naderi, Abdullah, Aizan, & Sharir,2010 وأجرى نادري وعبدهللا وعزان وشارير

 100ل الطالب اإليرانيين في جامعات ماليزيا، واشتملت عينة الدراسة على )والتحصيل األكاديمي، وتكون مجتمع الدراسة من ك 
ً
( طالبة، 48و) ( طالبا

مي وفقا وأشارت نتائج الدراسة إلى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كال من الذكور واإلناث من حيث جوانب ارتباط الذكاء بالتحصيل األكادي

  .القة بين الذكاء والتحصيل األكاديمي لكال الجنسين الذكور واإلناثاالختبار الذكاء، واتضح عدم وجود ع

 تساؤالت الدراسة: 

 ا يلي: يتمثل سؤال الدراسة الرئيس في معرفة العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بمدينة حائل ويتفرع عن هذا السؤال م

الدراس ي وهي:) االستعدادات امليكانيكية، والعوامل الخمس الكبرى للشخصية، ومعدل الثانوية العامة، ما العالقة بين العوامل املنبئة بالنجاح  .1

 والذكاء العام، وامليول املهنية( والنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بمدينة حائل؟

كانيكية، والعوامل الخمس الكبرى للشخصية، ومعدل ما اإلسهام النسبي لكل من العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي وهي:)االستعدادات املي .2

 الثانوية العامة، والذكاء العام، وامليول املهنية( في التنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بمدينة حائل؟

ية، ومعدل الثانوية العامة، ما الفروق في العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي )االستعدادات امليكانيكية، والعوامل الخمس الكبرى للشخص .3

 ملتغير )القسم العلمي 
ً
 املستوى الدراس ي(؟ –والذكاء العام، وامليول املهنية( لدى طالب الكلية وفقا

 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية في مجالين نظري وتطبيقي كما يلي: 

 وتتمثل أهمية الدراسة النظرية فيما يلي: 

 من أهدافها ومتغيراتها التي تسعى إلى تحقيقها. تبرز أهمية الدراسة .1

أهمية موضوع الدراسة الحالي الذي يعمل على الكشف عن العالقة وإمكانية التنبؤ بالنجاح الدراس ي في ضوء االستعدادات امليكانيكية  .2

 ومعدل الثانوية العامة والذكاء العام وامليول املهنية. والعوامل الخمس الكبرى للشخصية

ائل هذه الدراسة تلبية ملتطلب واقع معايير القبول في الكليات التقنية والتي ُيستنتج من خاللها إعادة النظر فيها والتي تستلزم إضافة وستأتي  .3

 أخرى للقبول والتسكين في التخصصات املناسبة لقدرات واستعدادات الطالب.

مية تعدد وسائل االنتقاء واالختيار باعتبارها ضرورة لتحسين وتطوير تؤكد على االتجاهات العلمية والعاملية في العصر الحاضر على أه .4

 مخرجات التعليم.

ي تطوير اإلسهام في توفير بطارية اختبار قد يستفاد منها مستقبال في عملية اختيار وانتقاء وتسكين امللتحقين بالكليات التقنية مما قد يسهم ف .5

 عملية القبول.

 وتتمثل أهمية الدراسة التطبيقية في ما يلي: 

 قد تسهم نتائج هذه الدراسة بضرورة استخدام محكات جديدة كوسائل علمية موضوعية للطالب الراغبين في االلتحاق في الكليات التقنية. .1

ية الوسائل التي استخدمت في هذه الدراسة تزويد صانعي القرار واملسئولين عن التعليم الفني والتقني باململكة العربية السعودية بقيمة وأهم .2

 والعمل على مناقشتها والوقوف على تطبيقها واستخدامها في عملية القبول والتصنيف للملتحقين بالكليات التقنية.

جديدة  قد تفيد نتائج هذه الدراسة القائمين على الكليات التقنية في مساعدة أعضاء هيئة التدريب والطالب في اكتساب طرق ومهارات .3

 تساعدهم في مواجهة القصور املعرفي والتطبيقي والعلمي.

وامليول توجيه أنظار الباحثين إلجراء املزيد من الدراسات املتعلقة بالعوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي )اختبارات االستعدادات والذكاء العام  .4

 املهنية وسمات الشخصية(.

 حدود الدراسة:

غيراتها الرئيسية واملتمثلة في بطارية العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي وهي )اختبارات االستعداد امليكانيكي، وامليول اقتصرت حدود الدراسة على مت

س ي الثاني من املهنية، والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية، والذكاء العام، معدل الثانوية العامة( لدى طالب الكلية التقنية بحائل. خالل الفصل الدرا

 هـ.1440-1439الجامعي  العام
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 مصطلحات الدراسة: 

  :تبنى الباحث تعريف بول نيوتن االستعداد امليكانيكي Newton,2007)) قدرة الفرد على تميز العالقات املكانية والقدرة  لالستعداد امليكانيكي وهو"

 اليدوية مع حدة في البصر باإلضافة إلى التحكم العضلي"

  :تبنى الباحث  الذكاء العام( تعريف سبيرمانSpearman،هو "القدرة على تجريد العالقات واملتعلقات أي القدرة على 1997( للذكاء )في:جابر .)

 .االستقراء واالستنباط"

  :الفرد يتخذه معين منهي بنشاط التي تتعلق القبول  استجابات للميــول املهنيـة وهي: "مجموعة (1997تبنى الباحث تعريف عصفور)امليول املهنية 

  .رزقة " لكسب

 ماكري  تبنى الباحث تعريف كوستا وللشخصية:  الكبرى  الخمس العوامل(Kosta& McCrae,1992)   والتي  للشخصية  الكبرى  الخمسة للعوامل

  عن عبارة عامل فيها كل أن إذ الشخصية في أساسية تنص على "أنها أبعاد
ً
 مستقال

ُ
  عامال

ً
 مجموعة العامل هذا يلخص بحيث األخرى  العوامل عن تماما

 املميزة".  الشخصية سمات من كبيرة

  :بأنه " مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب بعد إتمامه جميع اختبارات معدل الثانوية العامة 
ً
يعرف الباحث معدل الثانوية العامة إجرائيا

 الحالية. املرحلة الثانوية". ويقاس مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في الدراسة

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

 .استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي واملقارن الذي يعتمد على دراسة الظاهرة وتحليلها ووصف أبعادها والتعبير عنها كيفيا وكميا

 مجتمع الدراسة وعينتها:

، 3460بمدينة حائل)املستجدين والخريجين( والبالغ عددهم )تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع الطالب املنتظمين في الكلية التقنية 
ً
( طالبا

( 500وتكونت عينة الدراسة الحالية من )ه(.1439) إدارة القبول والتسجيل بالكلية ، 1438/1439خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 

 لعدد 
ً
 تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ؛ وذلك وفقا

ً
من املتغيرات الديموغرافية )القسم العلمي، املستوى الدراس ي( وذلك خالل الفصل طالبا

 ه(.1439-1438الدراس ي الثاني من العام الجامعي )

افية )القسم العلمي :(1جدول)  لعدد من املتغيرات الديموغر
 
 املستوى الدراس ي( -خصائص أفراد مجتمع الدراسة وفقا

 النسبة عدد الطالب القسم العلمي

 %24 120 ميكانيكا

 %40 200 كهرباء

 %36 180 حاسب آلي

 النسبة عدد الطالب املستوى الدراس ي

 %50 250 املستوى األول 

 %50 250 املستوى الرابع

 بنسبه مئوية 120( أن عدد أفراد عينة الدراسة من قسم امليكانيكا بلغ )1يتضح من الجدول )
ً
الدراسة من %، وبلغ عدد أفراد عينة 24( طالبا

 بنسبه مئوية )200قسم الكهرباء )
ً
 بنسبه مئوية )180%(، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة من قسم الحاسب اآللي )40( طالبا

ً
%(، وبلغ عدد 36( طالبا

 بنسبه مئوية )250أفراد عينة الدراسة من املستوى الدراس ي االول )
ً
( 250توى الدراس ي الرابع )%(، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة من املس50( طالبا

 بنسبه مئوية )
ً
.500%(، وبالتالي أصبح إجمالي أفراد العينة في هذه الدراسة )50طالبا

ً
 ( طالبا

 أدوات الدراسة وإجراءاتها:

 لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث األدوات األتية: 

: بطارية االستعداد امليكانيكي إعداد 
 
وترجمه الباحث، ويشمل أربعة أبعاد كاختبارات فرعية )االستدالل امليكانيكي،   Newton ) (2007,نيوتن أوال

 التصور البصري، االستدالل الرمزي، القدرة العددية( .

 معالم الصدق لبطارية االستعدادات امليكانيكية في الدراسة الحالية:

( بعد أن تم ترجمتها وتطبيقها على عينة استطالعية مماثلة Newton 2007,قام الباحث باعتماد بطارية االستعدادات امليكانيكية من إعداد نيوتن )

.250لعينة الدراسة الحالية مكونة من )
ً
 ( طالبا
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 الخصائص السيكومترية ملقياس االستعدادات امليكانيكية:

  للتحقق من خصائص األداة السيكومترية قام الباحث بما يلي: الصدق ويشمل:

 الصدق العاملي : . أ

أن بطارية االستعدادات امليكانيكية صادقه في قياس الظاهرة تم استخدام التحليل العاملي بطريقة: التحليل العاملي االستكشافي، للتأكد من 

 .حيث يشمل هذا املقياس أربعة أبعاد هي: االستدالل امليكانيكي، والقدرة العددية، واالستدالل الرمزي، والتصور البصري 

 (250تشبعات الفقرات على العوامل األربعة بعد التدوير على بطارية االستعدادات امليكانيكية )ن= : (2جدول )
 العوامل رقم الفقرة

 األول 

 )القدرة العددية(

 الثاني

 )االستدالل امليكانيكي(

 الثالث

 )االستدالل الرمزي(

 الرابع

 )التصور البصري(

 قيم الشيوع

1 0.692    0.494 

2 0.741    0.561 

4 0.687    0.499 

5 0.691    0.504 

6 .0.720    0.529 

9 0.695    0.532 

10 0.699    0.493 

11 0.675    0.456 

12 0.653    0.466 

16 0.705    0.511 

17 0.702    0.506 

19  0.731   .0.549 

21  0.739   0.552 

23  0.778   0.613 

25  0.723   0.539 

26  0.770   0.601 

29  0.735   0.544 

30  0.773   0.619 

31   0.841  0.732 

32   0.888  0.808 

33   0.835  0.705 

34   0.591  0.381 

35   0.801  0.656 

36    0.681 0.476 

37    0.705 0.508 

38    0.693 0.486 

39    .0.559 0.342 

40    0.603 0.383 

42    0.526 0.285 

44    0.611 0.376 

  2.736 2.856 4.250 5.865 الجذر الكامن

 صدق االتساق الداخلي ملقياس االستعدادات امليكانيكية: . ب

 للتحقق من صدق االتساق الداخلي ملقياس االستعدادات امليكانيكية قام الباحث بما يلي:

: حساب معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد الذي تنتمي 
 
تم حساب معامالت االرتباط بين كل ُبعد والفقرات التي تنتمي إليه حيث  له الفقرة:أوال

( وُبعد التصور البصري تراوحت معامالت االرتباط 0.539 - 0.234يالحظ أن معامالت االرتباط لفقرات ُبعد االستدالل امليكانيكي بدرجه تراوحت بين )

( وُبعد االستدالل الرمزي تراوحت معامالت االرتباط بين 0.706 - 0.420اوحت معامالت االرتباط بين )( وُبعد القدرة العددية تر 0.195 - 0.117بين )

 ( ، وعليه يرى الباحث إن بطارية االستعدادات امليكانيكية تتمتع بصدق اتساق داخلي مقبول لغايات الدراسة الحالية.0.868 -0.506)

: حساب معامالت االرتباط بين الدرجة ا
 
بين البعد ( Pearson)كما قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بيرسون  لكلية لألداة واألبعاد الفرعية:ثانيا

(، 0.757( حيث بلغ معامل االرتباط  لُبعد  القدرة العددية بمعامل بلغ )0.757 - 0.453والدرجة الكلية لألداة، أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين )
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( في حين بلغ معامل ارتباط االستدالل امليكانيكي 0.463(، يليه ُبعد االستدالل الرمزي بمعامل بلغ )0.494صري بمعامل بلغ )يليه ُبعد التصور الب

لغايات (، وعلية يرى الباحث أن االرتباط بين البعد والدرجة الكلية لبطارية االستعدادات امليكانيكية تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق ومناسبة 0.453)

 اء الدراسة الحالية.إجر 

: اختبار الذكاء العام املصفوفات املتتابعة لثثا
 
 (.1996لرافن ترجمة فهمي )ا

( وهو من االختبارات املتحررة من أثر الثقافة ويمثل 1996ترجمة فهمي ) Raven يتم قياس الذكاء العام باختبار املصفوفات املتتابعة لرافن 

( فقرات متدرجة الصعوبة )مختارة من 10حيث يعتمد على إدراك العالقات واملتعلقات ، ويتكون االختبار من )االختبار نظرية العاملين لسبيرمان 

 ح(.-ز-و-ه-د-ج-ب-اختيار إجابة واحدة من ثمانية خيارات )أ والتعبير عن اإلجابة الصحيحة يكون من خالل اختبار املصفوفات املتتابعة العادي(،

 ر الذكاء العام:الخصائص السيكومترية الختبا

 للتحقق من خصائص األداة السيكومترية قام الباحث بما يلي:

: الصدق ويشمل: 
 
: تم حساب معامل االرتباط للعالقة بين الدرجة الكلية ملقياس الذكاء العام وكل فقرة من الفقرات التي صدق االتساق الداخليأوال

( أي أن جميع الفقرات تسهم أيجابا 0.01( جميعها دالة عند مستوى داللة )0.740 - 0.340) تنتمي إليه. حيث تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون بين

الكلية  في تباين مقياس الذكاء العام، مما يوضح أن املقياس يتمتع بقدر معقول من صدق االتساق الداخلي بما يمكنه من قياس الذكاء العام لطالب

 التقنية بمدينة حائل.

النمط الفني(،تم  -النمط التحليلي -( ويشمل ثالثة أبعاد هي: )النمط الواقعي1997وتعريب عصفور )ل املهنية إعداد هوالند : مقياس امليو اني  ثا

 اختيارها لتتناسب وعينة الدراسة.

 .( فقرة تغطي ثالثة أبعاد24( وهو يتكون من )1997( وترجمة عصفور )1985تم استخدام مقياس امليول املهنية إعداد هوالند )

 الخصائص السيكومترية ملقياس امليول املهنية في الدراسة الحالية:

امليول الفنية( من خالل عينة استطالعية مماثلة لعينة  –امليول التحليلية -قام الباحث باستخراج الصدق لألبعاد املستخدمة )امليول الواقعية

. 250الدراسة الحالية مكونة من )
ً
 األداة السيكومترية قام الباحث بما يلي:وللتحقق من خصائص ( طالبا

: الصدق:
 
 أوال

تم عرض املقياس في صورته األولية على ثمانية من أساتذة علم النفس واملتخصصين باملجال، وذلك لتعديل ما يرونه مناسبا على  أ: صدق املحكمين:

%( فأكثر مما يعني أبعاد املقياس صالح للتطبيق  80حكمين على الفقرات)بنود املقياس، إما بالحذف أو اإلضافة أو التعديل، وقد كانت نسبة موافقة امل

 على عينة الدراسة.

تم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد الواقعي  ملقياس امليول  ب: صدق االتساق الداخلي لألبعاد املستخدمة من مقياس امليول املهنية:

وتم حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد  (،0.733 -0.517)املهنية والفقرات التي تنتمي إليها، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين 

وتم حساب معامل االرتباط بين  (،0.747 - 0.654) يها، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بينالتحليلي ملقياس امليول املهنية والفقرات التي تنتمي إل

وجميعها دالة ( 0.645 - 0.519) الدرجة الكلية للبعد الفني  ملقياس امليول املهنية و الفقرات التي تنتمي إليها، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين

 النتائج عن تمتع هذه األبعاد من املقياس بقدر مقبول من صدق االتساق الداخلي. ( وتعبر هذه0.01عند مستوى داللة )

 
 
االنفتاح على -( ويشمل ُبعدين هما )االنبساطية1997) : مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية إعداد كوستا وماكري وتعريب األنصاري ثانيا

 الخبرة(.

( وتعد أداة موضوعية تهدف إلى قياس 1997ترجمه األنصاري ) (1992) وماكري  ية إعداد كوستاتم استخدام مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخص

( فقرة موزعة على خمسة ابعاد هي: العصابية، االنبساط، االنفتاح على الخبرة، 24األبعاد األساسية للشخصية بواسطة مجموعة من الفقرات )

 املقبولية، يقظة الضمير.

 في الدراسة الحالية:لخصائص السيكومترية ملقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية ا

( فقرة موزعة على البعدين، وتم 24قام الباحث باستخراج معامل الصدق والثبات لبعدي )االنبساطية، واالنفتاح على الخبرة( ويتكونان من )

. 250سة الحالية مكونة من )حساب الصدق والثبات من عينة استطالعية مماثلة لعينة الدرا
ً
وللتحقق من خصائص األداة السيكومترية قام ( طالبا

 الباحث بما يلي:

: الصدق:
 
 أوال

تم عرض املقياس في صورته األولية على ثمانية من أساتذة علم النفس واملتخصصين باملجال، وذلك لتعديل ما يرونه مناسبا على أ: صدق املحكمين: 

%( فأكثر مما يعني أن املقياس صالح  80لحذف أو اإلضافة أو التعديل، وقد كانت نسبة موافقة املحكمين على فقرات املقياس )بنود املقياس، إما با

 للتطبيق على عينة الدراسة.
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صدق االتساق الداخلي ملقياس العوامل الخمسة الكبرى )االنبساطية ، االنفتاح على الخبرة(: معامل االرتباط بين الفقرات ومجموع درجة ب: 

 - 0.364)تم حساب معامل االرتباط بين الفقرات ومجموع درجة البعد التي تنتمي ،حيث تراوحت قيم معامل االرتباط لبعد االنبساطية بين البعد: 

( وتعبر هذه النتائج عن 0.01جميعها دالة عند مستوى معنوية ) (0.665 - 0.469)وتراوحت قيم معامل االرتباط لبعد االنفتاح على الخبرة بين  (0.624

ا يمكنه اسهام موجب لجميع الفقرات في تباين مقياس العوامل الخمس الكبرى، ويوضح ذلك تمتع املقياس بقدر معقول من صدق االتساق الداخلي بم

 من قياس السمات الشخصية لطالب الكلية التقنية بمدينة حائل.

 نتائج الدراسة:
توجد عالقة بين العوامل املنبئة )االستعدادات امليكانيكية، وسمات للتحقق من فرض الدراسة األول والذي نص على " نتائج الفرض األول:

". استخدم الباحث ذكاء العام( والنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بمدينة حائلالشخصية، وامليول املهنية، ومعدل الثانوية العامة، وال

 " للكشف عن العالقة بين العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي وعددها خمسة عوامل على النحو التالي:"personمعامل ارتباط بيرسون 

والذكاء العام( والنجاح العالقة بين العوامل املنبئة )االستعدادات امليكانيكية، والعوامل الخمس الكبرى للشخصية، وامليول املهنية، ومعدل الثانوية العامة،  :(3جدول)

 (500الدراس ي )ن=
 مستوى الداللة معامل االرتباط الُبعد مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده

 0.009 *0.123 االستدالل امليكانيكياختبار 

 0.000 **0.231 اختبار القدرة العددية

 0.000 **0.177 اختبار االستدالل الرمزي 

 0.005 *0.127 اختبار التصور البصري 

 0.000 **0.254 اختبار االستعدادات امليكانيكية الكلي

 0.000 **0.231 االنبساطية  مقياس السمات الشخصية وأبعاده

 0.000 **0.224 االنفتاح على الخبرة 

 0.000 **0.251 الواقعي امليول املهنية  

 0.000 **0.335 التحليلي

 0.000 **0.337 الفني

 0.000 **0.355 معدل الثانوية معدل الثانوية

 0.000 **0.306 الذكاء العام الذكاء العام

  ( فأقل حيث وجدت عالقة بين ُبعد 0.01( وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )3) يتضح من الجدول

مقياس االستعدادات امليكانيكية الكلي والنجاح و  االستدالل امليكانيكي وُبعد القدرة العددية، وُبعد االستدالل الرمزي، وُبعد التصور البصري،

( ، والتي 2014النتائج على وجود عالقة  ارتباطية بين االستعدادات امليكانيكية والنجاح الدراس ي مع نتائج دراسة العنزي )الدراس ي. واتفقت 

(، والتي بينت عدم وجود عالقة 2011أشارت إلى وجود عالقة بين االستعدادات امليكانيكية والنجاح الدراس ي. واختلفت مع نتائج دراسة القثامي )

 ادات امليكانيكية والنجاح الدراس ي.بين االستعد

أن طالب الكلية التقنية اكتسبوا ويفسر الباحثان النتيجة الحالية وجود عالقة بين االستعدادات امليكانيكية الكلي واألبعاد والنجاح الدراس ي 

السابقة )املرحلة الثانوية( كذلك اكتسبوا خبرة مهارات التدريب على اختبارات االستعدادات والقدرات من خالل دراستهم واختباراتهم في املرحلة 

من خالل املقررات  بعد التحاقهم بالكلية التقنية، وحيث أن اختبارات االستعدادات امليكانيكية تعتمد في أعدادها وصياغتها على العلوم الطبيعية

طلبة الكليات التقنية، اضافة إلى ذلك تعقد الكلية التقنية العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وهي من ضمن الخطة الدراسية املقررة على 

ى دورات قصيرة مخصصة للطالب للتعامل مع االختبارات االستعدادات والقدرات واختبارات امليول وغيرها مما يزيد من خبرة الطالب ورفع مستو 

 في تحدياملعرفة والتدريب لديه، و 
ً
 هاما

ً
د نوع الدراسة أو املهنة التي يختارها الفرد، كما أن لها األثر البالغ في تعد القدرات املعرفية العلمية عامال

 التكيف املدرس ي أو املنهي، والرضا عن الدراسة أو العمل.

 (واتف0.01تبين من النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين ُبعد االنبساطية وُبعد االنفتاح على الخبرة والنجاح الدراس ي عند مستوى داللة .) قت

، والتي أشارت إلى وجود عالقة بين العوامل الخمس الكبرى   Raza & Shah (2017)رضا و شاه  نتائج الدراسة الحالية مع نتائج كل من دراسة

حيث توصلت إلى عدم Marte & Aborakwa (2016 ) .مارتي و أبوراكواللشخصية والنجاح الدراس ي.  واختلفت النتيجة مع نتائج دراسة كل من 

 وجود فروق في التحصيل األكاديمي بداللة سمة االنبساطية وسمة االنفتاح على الخبرة ، حيث ال تؤثر على التحصيل األكاديمي للطلبة.

االنبساطية تتضمن االستقاللية ويمكن تفسير العالقة االرتباطية بين ُبعدي االنبساطية واالنفتاح على الخبرة  والنجاح الدراس ي إلى أن   

 علية واإليجابية والثقة بالنفس والحماس والنشاط لدى األفراد، كما أن هناك عالقة إيجابية بين االنبساطية والقدرة على مسايرة الضغوطوالتفا

 على
ً
 ذاته اليومية مما يزيد من رضا الطالب عن حياته الجامعية، ومن ثم فمن املتوقع أن يكون الطالب الجامعي املنبسط واثق من نفسه ومعتمدا



 أمحد احلواسحييى خطاطبة &                                                                                  العوامل املنبئة بالنجاح الدراسي لدى طالب الكلية التقنية مبدينة حائل  

  26 -1، ص: 2020 -1، العدد7املجلد  -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 8 

 

 بحماس لتحقيق کم معقول من الرضا عن حياته الجامعية مما يساعده في مجاراة ضغوط الحياة
ً
الجامعية والتغلب على أي خبرات  وساعيا

مها محبطة قد يتعرض لها في حياته الجامعية، ويساعده أيضا في تحقيق رضاه أو تكيفه مع طرق وأساليب التدريس والتقييم والتكليفات التي يقد

اء هيئة التدريس، كذلك فاملتعلم املنبسط يسعى بنشاط إلى عملية تعلمه ويكون مثابرة لتحقيق أعلى معدالت تساعده في االلتحاق له أعض

ية بالوظيفة التي يطمح إليها وتمكنه من تحقيق أهدافه، باإلضافة إلى ذلك فالشخص املنبسط يتسم بحب التفاعل مع اآلخرين واملشاعر اإليجاب

ت وحب الصداقات؛ من ثم فمن املنطقي أن يكون املتعلم املنبسط متميزة بعالقاته مع اآلخرين واملساعدة التي يتلقاها من أساتذة وحب العالقا

 .وأسرته وأصدقائه

أكبر أما املنفتحون على الخبرة من طالب الكلية التقنية لديهم مدى واسع من االهتمامات غير التقليدية ويسعون إليجاد مدى أوسع وأعمق و 

وأفكار  لخبراتهم ويتوقعون خبرات حياتية أكثر تنوعا ولديهم رغبة كامنة لتحسين وتغيير الحالة الراهنة مما يؤدي بهم إلى حلول جديدة للمشكالت

ستغالل إبداعية لتحسين أوضاعهم الراهنة؛ ومن ثم فهم يستطيعون التكيف مع املشكالت التي تزخر بها الحياة الجامعية مما يمكنهم من اال 

الجيد للوقت الذي يقضونه بالجامعة في أمور وأنشطة تسهم في زيادة رضاهم عن حياتهم الجامعية ، كما أنهم يحبون الخوض في التفاصيل 

 الدقيقة للموضوعات ومليئين بالفضول ويقدرون مزايا الطرق الجديدة لعمل األشياء ولديهم اهتمامات واسعة وفكرهم غير تقليدي.

  ارتباطية موجبة بين أبعاد مقياس امليول املهنية والنجاح الدراس ي، واتفقت نتائج الدراسة الحالية على وجود عالقة ارتباطية بين وجود عالقة

وقد أكدت الكثير من الدراسات مثل  (.Rajni,2014)   &Meenakshiميناكش ي و راجني   أبعاد امليول املهنية والنجاح الدراس ي مع نتائج  دراسة 

( بأنه توجد عالقة ارتباط موجبة بين امليول املهنية والتخصص  Blanton,1967(( ودراسة بالنتون Welsh & Bross,1976(دراسة وولش، وبروس 

يمتلكها الطالب، ال تستطيع وحدها معين ودرجات التحصيل الدراس ي، وأن القدرات واالستعدادات والتحصيل الدراس ي واإلعداد املنهي التي 

 في نجاحه في دراسته أو 
ً
 هاما

ً
في مهنته تفسير نجاح الفرد في دراسته أو مهنته وتكيفه فيها، بل ال بد من معرفة ميول الطالب التي تعتبر عنصرا

 
ً
 للدراسة وألوجه النشاط املدرس ي  وتكيفه معها ومن املعروف أن أكثر الطلبة الذين لديهم الدافعية والحماس لدراستهم هم أكثرهم حبا

ً
وميال

 ( .1977ويشعرون بأن هناك صلة بين ميولهم وما يتعلمونه )الدمرداش،

ويرى الباحثان أن القدرات واالستعدادات والتحصيل ال تفسر وحدها نجاح الطالب في دراسته أو عمله وتكيفه فامليل يلعب دورا هاما في 

 الطالب امليل واالستعداد والقدرة يمكن أن نعتبر الطالب قد نجح في مهنته أو دراسته وفق نتائج إيجابية. التحصيل والتكيف. فإذا أجتمع لدى

 من الُبعد الواقعي، وهذا ما يؤكده هوالند في نظريته )
ً
( بأن الفرد الواقعي يفضل العمل 1973كما يتضح أن الُبعد الفني والتحليلي أعلى ارتباطا

ية وال يفضل التعليم وما يتعلق بالجوانب االكاديمية وما يتطلب قدرات عقلية. بينما  الفرد التحليلي يتفاعل مع البيئة عن اليدوي واملهارات البدن

يئة عن طريق استخدام الذكاء والتفكير املجرد واستخدام الرموز ويفضلون الجوانب األكاديمية واملهن العلمية. أما الفرد الفنان يتفاعل مع الب

 (.  2015داع والبحث عن الحلول للمشاكل والتخيل والتصميم )عبدالهادي والعزة ،طريق األب

 ( وتتفق النتيجة الحالية والتي 0.000( بمستوى داللة )0.355وجود عالقة ارتباطية موجبة بين معدل الثانوية العامة والنجاح الدراس ي هو .)

 , Steinberg ستيرنبرج وبونی كابورا وميریفیلد س ي مع نتائج  دراسة كل من كل  بينت وجود عالقة بين معدل الثانوية العامة والنجاح الدرا

Bonney , Gabora & Merrifield  (2012)  ودراسة أبوماAboma (2009 .والتي أشارت إلى وجود عالقة بين معدل الثانوية والنجاح الدراس ي ) 

الطاقة يرى الباحثان أن الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي أزداد وأصبح يشكل أولوية ألولياء األمور، حيث ازدادت أعداد الطلبة حتى فاقت و 

ين االستيعابية للجامعات، وفاقت قدرتها األكاديمية وإمكاناتها البشرية، ولم تعد هذه الجامعات قادرة على استيعاب جميع الطلبة املتقدم

 على للتغلب وذلكللقبول، فلجأت إلى اعتماد معايير لقبول الطلبة، وتوزيعهم على التخصصات، وأعتمد بعض الجامعات معيار معدل الثانوية 

 مشكلة التباين في تحصيل الطلبة في املدارس الثانوية، وتحصيلهم في االمتحانات الجامعية.

 للدور الذي يضطلع به امتحان الثانوية 
ً
الجامعات الحكومية وفي توزيع الطلبة على تخصصاتها، فمن املتوقع أن تتناول  العامة في القبول فيونظرا

 دراسات عديدة قدرة معدل الثانوية العامة على التنبؤ بالنجاح، بحيث تلقي الضوء على أهليته لهذا الدور الخطير وعلى مشروعية اعتماده 
ً
معيارا

 (.2003واحد للقبول في الجامعة)جرادات ، 

هام الذي تلعبه في وتعد املرحلة الثانوية من أخطر املراحل ملا لها من أثر هام في تشكيل الشباب فترة املراهقة التي تقابل التعليم الثانوي ، وللدور ال

لبة الدراسـية فهي التي تعده ألن يكون تكوين املـواطن الـصالح وإعـداده للحياة املنتجة، وال شك أن املرحلة الثانوية من املراحل املتميزة في حياة الط

 في مجتمعه، وتتميز املرحلة الثانوية بمتطلباتها الخاصة في مواجهـة التغيـرات الجـسمية والنفسية والعاطفية التي تحدث 
ً
 صالحا

ً
للشباب في فردا

 بين متطلباتها وقيم املجتمع وقد 
ً
يحدث التعارض بينها، حيث أنه يمكن أن يحدث عدم هذه الفترة، وهذه التغيرات يصاحبها عدم توافـق أحيانا

أو علـى األقـل  -أي إلى االستقرار العاطفي -االستقرار العاطفي في أي مرحلة من نمو الفرد وفي أي قـسم مـن نظام املدرسة، وقد تنشأ هذه الحاجة

 (.1984تـصبح ملحة أكثر في املدرسة الثانوية )محفوظ،
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 (. وتتفق النتيجة الحالية والتي بينت وجود 0.000( بمستوى داللة) 0.306ة بين الذكاء العام والنجاح الدراس ي هو )وجود عالقة ارتباطية إيجابي

والتي أشارت إلى   Pastor, & David (2016)باستور وديفيد ( ؛ 2017عالقة بين الذكاء العام والنجاح الدراس ي مع نتائج دراسة كل من الخضيري )

 اء العام والنجاح الدراس ي.وجود عالقة بين الذك 

( أن ستيرنبرغ أكد أن الذكاء هو القدرة على استخدام مجموعة متكاملة من القدرات لتحقيق النجاح في مختلف 2007ولقد أوضحت قطامي )

اث التوازنات بين مناحي الحياة وذلك ضمن عالقات متبادلة بين املعايير الشخصية والسياقات االجتماعية الثقافية للفرد والقدرة على أحد

( إلى وجود عالقة ارتباطية 1984املهارات وأن النجاح يحدث نتيجة لهذه التوازنات بين القدرات التحليلية واإلبداعية والعلمية. وأشار عيسوي )

د أن هناك ارتباط قوية بين الذكاء والنجاح الدراس ي، من خالل جمعه لعدد من الدراسات التي دارت حول الذكاء والنجاح الدراس ي، حيث وج

 (.120( بين الذكاء و النجاح الدراس ي )ص0.60و 0.40يتراوح بين )

( إلى أن الذكاء العام وحده ال يضمن نجاح الفرد وتفوقه، وإنما يحتاج الفرد إلى الذكاء الوجداني الذي يعد مفتاح 2007ويرى الخضر والفضلي )

, فالذكاء  النجاح في املجاالت العلمية والعملية، ويرتبط هذا 
ً
 واجتماعيا

ً
 بمجموعة من املتغيرات املرغوبة شخصيا

ً
النوع من الذكاء إيجابيا

 
ً
 األصدقاء ،واألفراد مع بالعالقات اإليجابية للفرد، ويرتبط االجتماعية العالقات بجودة الحياة ، ويرتبط عن بالرضا الوجداني   يرتبط إيجابيا

  النفسية الصحة جانب في أفضل االجتماعية، وهم االجتماعي واملخالطة التكيف على قدرة أكثر وجداني ذكاء األكثر
ً
 والبدنية ، وأكثر اهتماما

  أكثر الخارجي ، وهم بمظهرهم
ً
 األكاديمية. الناحية من تفوقا

  الدراس ي)االستعدادات امليكانيكيةتسهم بعض العوامل املنبئة بالنجاح للتحقق من نتائج الفرض الثاني والذي نّص على " نتائج الفرض الثاني:

". نة حائل،وسمات الشخصية، وامليول املهنية، والذكاء العام ،ومعدل الثانوية العامة( في التنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية بمدي

 استخدم الباحث معامالت االنحدار للتعرف على أمكانية التنبؤ بالنجاح الدراس ي كما يلي:

 نتائج معامالت االنحدار في النموذج املقدر النهائي :(4جدول)

 املعامالت املعيارية املعامالت غير املعيارية املتغير

Beta 

 مستوى الداللة Tقيمة ت 

Sig. 

معامل االرتباط 

 B Std. Error الجزئي

  0.133 1.504-  0.393 0.591- الثابت

 0.095 0.034 2.124 0.123 0.006 0.013 معدل الثانوية العامة

 0.196 0.000 4.422 0.186 0.014 0.064 الذكاء العام

 0.133 0.003 2.984 0.139 0.009 0.027 الُبعد الفني

 0.106 0.018 2.369 0.096 0.008 0.018 القدرة العددية 

 0.097 0.032 2.157 0.091 0.004 0.009 ُبعد االنبساطية

 0.106 0.019 2.360 0.105 0.008 0.018 الُبعد الواقعي

 0.097 0.032 2.156 0.109 0.009 0.019 الُبعد التحليلي

 0.093 0.040 2.061 0.081 0.016 0.032 االستدالل الرمزي  

 ( أن املتغير األكثر إسهاما في القدرة التنبؤيه للنموذج هو مقياس الذكاء العام بنسبة بلغت 4يتضح من نتائج الجدول  )(يليه الُبعد الفني 18.6 ،)%

، وجاء في ذيل القائمة ُبعد االستدالل الرمزي بنسبة إسهام  12.3%( ، يليه معدل الثانوية العام بنسبة إسهام بلغت 13.9بنسبة إسهام بلغت )

 %(.8.1بلغت )

 وبلغت  (4.422) الكلية التقنية ، بلغت قيمة )ت( بينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة ملقياس الذكاء العام للتنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب

، وبلغت قيمة معامل  (Beta=0.186)% حيث 18.6( ، بإسهام نسبي في القدرة التنبؤية للنموذج بلغ 0.064القيمة التنبؤيه للمقياس موجب )

باستور  ويتفق مع نتائج الدراسة الحالية دراسة (. 0.01( وهي دالة عند مستوى داللة )0.196االرتباط الجزئي للمقياس بالنجاح الدراس ي موجب )

 . Pastor & David (2016)وديفيد 

إلى  ويفسر الباحثان النتيجة بأن عامل الذكاء العام يسهم بشكل كبير في تحصيل الطالب حيث أن الطالب ذوي االستعداد العقلي املرتفع يميلون 

ولديهم قدرات عقلية ومهارات عالية تمكنهم من حل مشكالتهم في املواقف املختلفة. وألن الحصول على درجات أعلى في االختبارات التحصيلية 

، أنما يحتاج إلى قدرات عقلية مجردة  إضافة 
ً
إلى اختبار املصفوفات املتتابعة يصنف ضمن اختبارات الذكاء العام التي ال تتطلب ذكاء لفظيا

ات، وهذه القدرات يحتاجها الطالب في الكليات التطبيقية أكثر من احتياجها في الكليات قدرات مكانية وقدرة على إدراك العالقات واملتعلق

 بعة. النظرية، لهذا نجد أن طالب الكليات التطبيقية كانوا أكثر قدرة على االستجابة الختبار املصفوفات املتتا

 اح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية، حيث كانت قيمة )ت( بلغت وبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة ملعدل الثانوية العامة  للتنبؤ بالنج

% حيث 12.3(، بإسهام نسبي في القدرة  التنبؤيه للنموذج بلغ 0.013، وبلغت القيمة التنبؤيه ملعدل الثانوية العامة موجب )(20124)

(Beta=.123) ( 0.05( وهي دالة عند مستوى داللة )0.095، وبلغت قيمة معامل االرتباط الجزئي للمقياس بالنجاح الدراس ي موجب.)   ويتفق مع

؛ ودراسة Steinberg , Bonney , Gabora & Merrifield  (2012 ) دراسة ستيرنبرج وبونی وكابورا وميریفیلد نتائج الدراسة الحالية دراسة 
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(AbomOlani,2009) وأشار  ،أن معدل الطالب في الثانوية العامة هو املؤشر التنبؤي األقوى على تحصيله  في الجامعة اتراسالد أشارت . وقد

 نبجوا + امليول + االستعداد + وهي)التحصيل الجامعة في التراكمي باملعدل التنبؤ معادلة عن تعبر املعادلة التالية )برا سينجون( في دراسته أن

(. ومما سبق يرى الباحثان أن الطالب في الثانوية العامة يتعرض الختبارات متنوعة من خالل 2005)زغينة، التراكمي املتوقع املعدل = الشخصية

 دراسة ملجموعة من املقررات العلمية واكتسابه للمهارات التي تجعل تحصيله وأدائه في الثانوية العامة مؤشر جيد للتنبؤ.

  وبلغت   (2.984)النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة للُبعد الفني للتنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية ، فنجد أن قيمة )ت( بلغتوبينت

، وبلغت قيمة معامل االرتباط  (Beta=.139)% حيث13.9(، بإسهام نسبي في القدرة التنبؤيه للنموذج بلغ 0.027القيمة التنبؤيه للمقياس )

يتفق مع نتائج الدراسة الحالية دراسة الحشان (.  و 0.01( وهي دالة عند مستوى داللة )0.133زئي للمقياس بالنجاح الدراس ي موجب )الج

 (.Rajni,2014 )   &Meenakshiميناكش ي و راجني   (؛ ودراسة2009)

ويفسر الباحثان ذلك أن الكليات التقنية لديها أقسام وتخصصات متعددة وحتى يمكن تسكين الطالب بالتخصصات املناسبة مليولهم وقدراتهم 

بحيث  قامت الكليات التقنية في السنوات األخيرة باعتماد تطبيق اختبار امليول املهنية لطالبها الجدد الختيار التخصص واتخاذ القرار املنهي

لثالثة ستطيع كل طالب اختيار التخصص الذي يوافق ميولة وقدراته وامكاناته. مما يدل على أن الُبعد الفني هو أعلى قيمة ارتباط بين األبعاد اي

فرد الفني ( أن ال1973للميول املهنية وكذلك يحتل املرتبة الثالثة بين أبعاد متغيرات الدراسة مجتمعة  وهذا يشر إلى ما ذكرة هوالند بنظريته )

العمل  يتميز بالقدرة على التعامل مع املشكالت من خالل التعبير الذاتي ولدية ثقة عالية بالنفس و قدرة على األبداع والتخيل ويحب النجاح في

 والدراسة . 

 وبلغت (2.369) ة )ت( بلغتوبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة لُبعد القدرة العددية للتنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى الطالب  حيث إن قيم .

،  (Beta=.096)%( حيث 9.6( ، بإسهام نسبي في القدرة التنبؤيه للنموذج بلغ)0.018القيمة التنبؤيه أو معامل الُبعد في معادلة النموذج النهائي )

وتتفق تلك النتيجة مع نتائج  (.0.05( وهي دالة عند مستوى داللة )0.106وبلغت قيمة معامل االرتباط الجزئي للُبعد بالنجاح الدراس ي موجب )

 (. 2011؛ ودراسة القثامي )(2014دراسة العنزي )

على ويفسر الباحثان النتيجة الحالية وجود قيمة تنبؤيه لُبعدي القدرة العددية إلى أن  طالب الكلية التقنية  لديهم مهارات سابقة وتدريب 

 على فهم املادة العلمية التي اكتسبوها في مرحلة الثانوية العامة واملرحلة الحالية .اختبارات  املواد العلمية ولدى الطالب قدرة عقلية 

)الرياضيات  وبما أن طالب الكلية التقنية تخصصهم باملرحلة الثانوية )علمي( لذا نجدهم يتميزون بقدرات عقلية عالية ويتفوقون في املقررات العلمية

 اديمي عالي.والفيزياء والكيمياء( ويمتازون بتفوق أك 

  )وبلغت (. 20157)وبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة لُبعد االنبساطية للتنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية وبلغت قيمة )ت

امل االرتباط وبلغت قيمة مع (Beta=.091)% حيث 9.1( بإسهام نسبي في القدرة التنبؤيه للنموذج بلغ 0.009القيمة التنبؤيه للمقياس موجب )

 وتتفق النتيجة الحالية في ُبعد االنبساطية مع دراسة كل من(. 0.05( دالة عند مستوى داللة )0.097الجزئي للمقياس بالنجاح الدراس ي موجب )

أن سمة االنبساطية من أكثر  ( إلى(Penly & Tomaka,2002ويرى بنلي وتوماكا  (.  2010؛ ودراسة العنزي )( (Raza, & Shah,2017 رضا و شاه

 على الجوانب االجتماعية واإلحاطة باهتمامات الفرد والقرب من الفعالية والنشاط إضافة على استثمار االنفعاالت املوجبة
ً
بهدف  السمات تفتحا

تذتهم بما يخدم مستواهم  تحقيق اإلشباع واإلحساس بالرض ى، ولديهم إسهام ومشاركة في الجوانب األكاديمية والتفاعل مع زمالئهم واسا

، وامليل إلى حل املشكالت بشكل إ
ً
يجابي، التعليمي، حيث يميل أصحاب هذا النمط نحو املشاركة االجتماعية، واالهتمام باآلخرين، والتحدث كثيرا

فعاالت اإليجابية، وترتبط كما أنهم أشخاص حيويون وسعداء ونشطون، وباحثون عن اإلثارة، ويتمتعون بالحزم والتفاؤل ودفء املشاعر واالن

 مع التوتر، والخوف، والن
ً
 مع الشعور بالسعادة، والفخر، واإلنجاز، والتعامل مع املواقف املختلفة، وترتبط سلبيا

ً
 فور الذاتي.االنبساطية إيجابيا

 
ً
 ولدية القدرة على التواصل مع العالم الخارجي وكثيرا

ً
 ما ويرى الباحثان أن الشخصية االنبساطية تتسم بدرجة من الواقعية ومنفتح اجتماعيا

 يفضل عالقات األصدقاء ويفضل التواصل مع طالب الجامعة ومهتم بمستواه األكاديمي . 

 وبلغت  (.2.360) عي للتنبؤ بالنجاح الدراس ي لدى طالب الكلية التقنية ، وبلغت قيمة )ت(وبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة للُبعد الواق

، وبلغت قيمة معامل (Beta=.105)% حيث10.5(  بإسهام نسبي في القدرة التنبؤية للنموذج بلغ 0.018القيمة التنبؤيه للمقياس موجب )

 (.0.05هي دالة عند مستوى داللة )( و 0.106االرتباط الجزئي للمقياس بالنجاح الدراس ي موجب )

يمكن وصف األشخاص الذين ينتمون إلى البيئة الواقعية بأنهم يفضـلون األعمـال املحددة والواضحة، ويحبون العمل اليدوي، ويسـتخدمون و 

ذاتية وعقلية وفنية، وهذا النمط  املهـارات البدنيـة، ويحبـون استكشاف األماكن واألشياء، ويبتعدون عن األهداف والواجبات التي تتطلب قدرات

، وغـير اجتمـاعي.
ً
 ومسلكيا

ً
 من الشخصية نمط متزن عاطفيا

 ولدية ميول مهنية 
ً
ويفسر الباحثان وجود قيمة تنبؤية للبعد الواقعي أن النمط الواقعي دائما يفضل األنشطة واالعمال التي تتطلب جهدا

 املرتبطة باملهارات الحركية مثل املهن امليكانيكية وهذا ما يتميز به طالب الكلية التقنية حيث أن أقسام الكلية )امليكانيكا
ً
هرباء، ،والك وخصوصا
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علية والحاسب اآللي( هي أقسام تعتمد على التطبيق العلمي ويشمل ذلك الورش التدريبية واملختبرات لذا تحتاج إلى نشاط وجهد بدني من الطالب 

 فأن امليل الواقعي يناسب هذه الشريحة من الطالب  .

 0.032(راس ي لدى طالب الكلية التقنية ، ويالحظ أن قيمة )ت( بلغتوبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة للُبعد التحليلي للتنبؤ بالنجاح الد) 

وبلغت قيمة معامل  (Beta=.109)% حيث 10.9( ، بإسهام نسبي في القدرة التنبؤيه للنموذج بلغ 0.019وبلغت القيمة التنبؤيه للمقياس موجب )

(. ويفسر الباحثان ذلك أن النمط التحليلي 0.05ستوى  داللة )( وهي دالة عند م0.093االرتباط الجزئي للمقياس بالنجاح الدراس ي موجب )

عتمد على يتصف بالذكاء والتفكير املجرد ويهتم بالتفاصيل ولدية القدرة على حل املشكالت ويفضل املقررات العلمية كالرياضيات والفيزياء والتي ت

 ما يعتمد على املقررات العلمية وهذا ما يتطلبة التحليل والتركيب ولدى االشخاص التحليلين قدرة على التميز الدراس ي و 
ً
التحصيلي خصوصا

 تحليلية.
ً
 الواقع التدريبي والتعليمي في الكلية التقنية حيث تعتمد في تدريس املقررات والورش التدريبية واملعامل ميوال

 لدى طالب  الكلية التقنية ، ويالحظ أن قيمة )ت( بلغت وبينت النتائج وجود قيمة تنبؤيه دالة لُبعد االستدالل الرمزي للتنبؤ بالنجاح الدراس ي 

% حيث 8.1(، بإسهام نسبي في القدرة التنبؤيه للنموذج بلغ 0.032وبلغت القيمة التنبؤيه للُبعد في معادلة النموذج النهائي هي موجب ) (.2.061)

(Beta=.081) واتفقت النتيجة (. 0.05( دالة عند مستوى داللة )0.093جب )، وبلغت قيمة معامل االرتباط الجزئي للُبعد بالنجاح الدراس ي مو

 (. ويفسر الباحث النتيجة الحالية أن 2011الحالية مع دراسة القثامي )
ً
 وارتباطا

ً
االستدالل الرمزي أحد القدرات العقلية الهامة، وأكثرها قربا

 على ما يتوافر من معلومات، ويعد االستدالل  بالذكاء كقدرة عقلية عامة، و تمكن الفرد من االنتقال والوصول ملعلومات
ً
كانت مجهولة اعتمادا

 الرمزي من القدرات التي تشير إلى التنبؤ بالنجاح األكاديمي.
  نتائج الفرض الثالث:

، العوامل الخمس " توجد فروق في العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي )االستعدادات امليكانيكية للتحقق من نتائج الفرض الثالث والذي نص على 

 ملتغيري  )ال
 
قسم العلمي ، الكبرى للشخصية ،وامليول املهنية، ومعدل الثانوية العامة ،والذكاء العام( لدى طالب الكلية التقنية بمدينة حائل وفقا

 من االساليب االحصائية  كما يلي:املستوى الدراس ي(".
ً
 استخدم الباحث عددا

 للقسم العلمي: . أ
 
 الفروق وفقا

 One-way) ة الفروق في العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي في أبعاد العامل األول االستعدادات امليكانيكية استخدم الباحث تحليل التباين االحاديملعرف

ANOVA.) ملستويات متغير القسم العلمي )كهرباء، ميكانيكا، حاسب آلي 
ً
 ( وفقا

االستعدادات امليكانيكية وأبعاده ومقياس العوامل الخمس الكبرى وأبعاده ومقياس امليول املهنية وأبعاده متوسطات درجات الطالب في مقياس : (5جدول)

 ملتغير القسم العلمي )ن=
 
 (500ومعدل الثانوية العامة ومقياس الذكاء العام وفقا

 (500العامل األول: متوسطات درجات الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده)ن=

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي عدد الطالب القسم الُبعد

 

 االستدالل امليكانيكي 

 2.560 2.36 120 ميكانيكا

 2.274 1.87 200 كهرباء

 2.167 1.76 180 حاسب آلي

 2.316 1.95 500 املجموع

 

 القدرة العددية 

 3.546 3.00 120 ميكانيكا

 3.732 5.27 200 كهرباء

 3.825 4.74 180 آليحاسب 

 3.820 4.53 500 املجموع

 

 االستدالل الرمزي  

 1.771 2.13 120 ميكانيكا

 1.930 2.18 200 كهرباء

 1.699 1.97 180 حاسب آلي

 1.811 2.09 500 املجموع

 

 التصور البصري  

 2.003 4.80 120 ميكانيكا

 1.427 4.94 200 كهرباء

 1.699 5.13 180 حاسب آلي

 1.787 4.98 500 املجموع

 5.316 12.33 120 ميكانيكا الدرجة الكلية ملقياس االستعدادات امليكانيكية

 5.809 14.27 200 كهرباء

 5.647 13.61 180 حاسب آلي

 5.675 13.56 500 املجموع

 (500)ن=العامل الثاني: متوسطات درجات الطالب في أبعاد مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية 
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 االنبساطية

 7.474 41.70 120 ميكانيكا

 7.625 42.65 200 كهرباء

 7.274 42.27 180 حاسب آلي

 7.458 42.29 500 املجموع

 

 االنفتاح على الخبرة

 8.708 41.77 120 ميكانيكا

 8.534 42.22 200 كهرباء

 7.626 41.94 180 حاسب آلي

 8.248 42.01 500 املجموع

 (500الثالث: متوسطات درجات الطالب في أبعاد مقياس امليول املهنية )ن= العامل

 

اقعي  الو

 4.503 31.04 120 ميكانيكا

 4.101 32.20 200 كهرباء

 3.929 31.39 180 حاسب آلي

 4.161 31.63 500 املجموع

 

 التحليلي

 3.798 31.08 120 ميكانيكا

 4.472 32.01 200 كهرباء

 3.961 31.43 180 حاسب آلي

 4.146 31.58 500 املجموع

 

 

 الفني

 3.938 30.97 120 ميكانيكا

 3.625 31.89 200 كهرباء

 3.691 31.28 180 حاسب آلي

 3.738 31.45 500 املجموع

 (500العامل الرابع: متوسطات درجات الطالب في معدل الثانوية العامة )ن=

  

 

 معدل الثانوية العامة

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي الطالبعدد  القسم

 6.829 84.25 120 ميكانيكا

 6.644 56.97 200 كهرباء

 6.638 84.26 180 حاسب آلي

 6.804 85.34 500 املجموع

 (500العامل الخامس: متوسطات درجات الطالب في مقياس الذكاء العام )ن=

 

 

 مقياس الذكاء العام

 االنحراف املعياري  الحسابيالوسط  عدد الطالب القسم

 2.196 2.84 120 ميكانيكا

 2.054 2.71 200 كهرباء

 2.022 3.31 180 حاسب آلي

 2.091 2.96 500 املجموع

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطالب في العوامل الخمس املنبئة بالنجاح الدراس ي، 5يتضح من الجدول ) 
ً
 ظاهريا

ً
( تباينا

 للمقاييس وأبعادها املختلفة.  (One-way ANOVA)( نتائج تحليل التباين 6وللكشف عن الفروق بين هذه املتوسطات، يوضح الجدول )

الفروق بين درجات الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده ومقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية وأبعاده ومقياس امليول  :(6جدول)

 ملتغير القسم العلمي )ن=
 
 (500املهنية وأبعاده ومعدل الثانوية العامة ومقياس الذكاء العام وفقا

 (500لطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده  )ن=العامل األول: الفروق بين درجات ا

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين الُبعد / املقياس

 0.74 2.614 13.934 2 27.868 بين املجموعات االستدالل امليكانيكي 

 5.331 497 2649.674 داخل املجموعات

 499 2677.542 املجموع

 

 القدرة العددية

 0.000 14.337 198.611 2 397.223 بين املجموعات

 13.854 497 6885.199 داخل املجموعات

 499 7282.422 املجموع

 

 االستدالل الرمزي 

 0.523 0.649 2.131 2 4.262 بين املجموعات

 3.283 497 1631.506 داخل املجموعات

 499 1635.768 املجموع

 

 التصور البصري  

 0.268 1.322 4.216 2 8.432 بين املجموعات

 3.190 497 1585.280 داخل املجموعات

 499 1593.712 املجموع
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الدرجة الكلية ملقياس 

 االستعدادات امليكانيكية

 0.012 4.453 141.447 2 282.864 بين املجموعات

 31.763 497 15786.058 داخل املجموعات

 499 16068.952 املجموع

 (500العامل الثاني: الفروق بين درجات الطالب في مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية )ن=

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين الُبعد

 0.545 0.608 33.870 2 67.741 بين املجموعات االنبساطية

 55.715 497 27690.361 داخل املجموعات

  499 27758.102 املجموع

 

 االنفتاح على الخبرة 

 0.887 0.120 8.209 2 16.419 بين املجموعات

 68.265 497 33927.549 داخل املجموعات

  499 33943.968 املجموع

 (500في أبعاد مقياس امليول املهنية )ن= العامل الثالث: الفروق بين درجات الطالب

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املتغير

اقعي  0.035 3.378 57.922 2 115.844 بين املجموعات الُبعد الو

 17.149 497 8522.964 داخل املجموعات

  499 8638.808 املجموع

 

 الُبعد التحليلي

 0.125 2.088 35.726 2 71.453 بين املجموعات

 17.112 497 8504.505 داخل املجموعات

  499 8575.958 املجموع

 

 الُبعد الفني

 0.076 2.584 35.877 2 71.753 بين املجموعات

 13.883 497 6899.997 داخل املجموعات

  499 6971.750 املجموع

 (500الرابع: الفروق بين درجات الطالب في معدل الثانوية العامة )ن=العامل 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املتغير

 

 معدل الثانوية العامة

 0.000 9.850 440.404 2 880.807 بين املجموعات

 44.709 497 22220.378 داخل املجموعات

  499 23101.185 املجموع

 (500العامل الخامس: الفروق بين درجات الطالب في مقياس الذكاء العام )ن=

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املقياس

 0.017 4.131 17.833 2 35.666 بين املجموعات الذكاء العام

 4.317 497 2145.366 داخل املجموعات

  499 2181.032 املجموع

 :(6يتضح من الجدول ) 

   للقسم العلمي. و 
ً
يفسر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ُبعد االستدالل امليكانيكي وُبعد االستدالل الرمزي وُبعد التصور البصري وفقا

 للقسم ال
ً
علمي أن الباحثان النتيجة الحالية عدم وجود فروق في ُبعد االستدالل امليكانيكي وُبعد االستدالل الرمزي وُبعد التصور البصري وفقا

التقنية ال السبب قد يعود إلى أن طالب األقسام )كهرباء ، والحاسب اآللي ، وامليكانيكا( متشابهين بتخصص الثانوية العامة )علمي( حيث أن الكلية 

علمية والتي أدت تقبل في هذه التخصصات سوى تخصص ثانوي علمي وهؤالء الطالب درسوا املواد العلمية والتي تعتمد على املعرفة واملفاهيم ال

 الى عدم وجود الفروق بين الطالب.

  .للقسم العلمي 
ً
وتتفق نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في ُبعد القدرة العددية والدرجة الكلية ملقياس االستعدادات امليكانيكية وفقا

 (.2014الدراسة الحالية مع دراسة العنزي )

فروق في ُبعد القدرة العددية إلى أن القدرة العددية تعد  مؤشر حقيقي على أن طلبتنا لـو أتيحت لهم ويفسر الباحثان النتيجة الحالية وجود 

ك عالقة الفرصة، للتعبير عن قدراتهم التي أظهرتها نتائج اختبار القدرة العددية، فسـيكون لديهم قدرة على النجاح الدراس ي على اعتبار، أن هنا

 أن تحصيل الطلبة سيرتفع ، لو تم تدريسهم بالطرق إيجابية ذات داللة إحصائية، بي
ً
ن القدرة العددية والنجاح الدراس ي، ويمكن القول أيضا

 من املداخل التقليدية ولهذا يقترح الباحثان أن يـزداد االهتمـام بالطرق الحديثة في تدريس املناهج العلمية،
ً
ومما يدعم تلك النتيجة أن  املرئية بدال

 بالحياة العملية الصناعية املتطورة، وتدور حـول التعامل مع اآلالت االستعدادات املي
ً
 مباشرا

ً
كانيكية تعد من القدرات العملية التـي تتـصل اتـصاال

 وكيفية أدائها وحلها وتركيبها، وإدراك العالقات بينها، والعمل على صيانتها وإصالحها.
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 ملتغير القسم.    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ُبعد االنبساطية 
ً
 ألن النجاح الدراس ي يتطلب مهمـات وُبعد االنفتاح على الخبرة وفقا

ً
ونظرا

ر بالحالة االنفعالية للشخص، فينخفض أداؤه في اختبارات التحصيل مع زيادة االن
ّ
فعالية وعدم عقليـة شبيهة بالتي يتطلبها اختبار الذكاء فإنه يتأث

رة في التحصيل الدراس ي التـي ترى أن الحالة االنفعالية االسـتقرار النفـس ي، وهذه النتيج
ّ
ـة تؤكدها أدبيات البحوث التي أجريت على العوامل املؤث 

 أ
ّ
رة في التحصيل الدراس ي. وقد يواجه بعض طالب الجامعة مشكالت متباينـة أكاديميـة ونفسية واجتماعية، إال

َّ
ّنهم قد للشخص أحد العوامل املؤث

فسهم عندما يتعرضون لتلك املشكالت. فقد ينجح بعضهم في ذلك، وقد يفشل بعضهم اآلخر. لـذا يتفاوتون فيما بي
ّ
نهم في كيفية التعامل مع أن

يـة، نجد بعضهم يتعامل مـع خبـرات الفـشل واإلحبـاط التـي يتعرضون لها بتعاطف إيجابي مع أنفسهم، واالنفتاح التام على خبراتهم بيقظة عقل

 من إنكاره
ً
ا، أو معالجتها بطريقة انفعالية، وهذا ما يجعلهم بمنأى ــ إلى حد ما عن املشكالت االنفعالية التي قد تصيب األفراد اآلخرين الذين بدال

 الذين يفشلون في مواجهة خبـراتهم املؤملة؛ فهم نتيجة ذلك يعيشون حا
ً
لة مـن ليس لديهم القـدرة على التصالح مع أنفسهم والرأفة بها، وخصوصا

 القلـق واالكتئـاب، والتـوتر، وتتـسم شخصياتهم بالجمود الفكري، والعزلة االجتماعية، ونقد الذات.

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية في الُبعد الواقعي 

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الُبعد التحليلي والُبعد الفني 

  الثانوية العامةوجود فروق ذات داللة إحصائية في معدالت الطالب في. 

  استخدم الباحث اختبار شيفية ملعرفة املقارنات املتعددة ملتوسطات درجات وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس الذكاء العام. وقد

 الطالب في املقاييس املختلفة كالتالي:

ة العامة املقارنات املتعددة ملتوسطات درجات الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده ومقياس امليول املهنية وأبعاده ومعدل الثانوي :(7جدول)

 ملتغير القسم العلمي باستخدام اختبار شيفية )ن=
 
 (500ومقياس الذكاء العام وفقا

 (500ات الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده باستخدام اختبار شيفية )ن=العامل األول: املقارنات املتعددة ملتوسطات درج

 حاسب آلي كهرباء ميكنيكا املتوسط القسم البعد/ املقياس

 

 القدرة العددية

 

 * * - 3.00 ميكانيكا

  - * 5.27 كهرياء

 -  * 4.74 حاسب آلي

الدرجة الكبية ملقياس   

 االستعدادات امليكانيكية

  * - 12.33 ميكانيكا

  - * 14.27 كهرياء

 -   13.61 حاسب آلي

 (500: املقارنات املتعددة ملتوسطات درجات الطالب في مقياس امليول املهنية وأبعاده باستخدام اختبار شيفية )ن=نيالعامل الثا

  *   - 31.04 ميكانيكا الُبعد الواقعي

  - * 32.20 كهرباء

 -   31.39 حاسب آلي 

 ملتغير القسم العلمي بأستخدم اختبار شيفية )ن=ثالثالعامل ال
 
 (500: املقارنات املتعددة ملتوسطات معدل الثانوية وفقا

 

 معدل الثانوية العامة

 

  * - 84.25 ميكانيكا

 * - * 86.97 كهرياء

 - *  84.26 حاسب آلي

 ملتغير القسم العلمي باستخدام اختبار شيفية  )ن= :رابعالعامل ال
 
 (500املقارنات املتعددة ملتوسطات درجات الذكاء العام وفقا

   - 2.84 ميكانيكا الذكاء العام

 * -  2.71 كهرباء

 - *  3.31 حاسب الي

 ( لُبعد 7توضح نتيجة املقارنات املتعددة شيفيه الواردة بالجدول ) القدرة العددية أن الفروق تعود إلى الفرق بين متوسطي درجات قسم الكهرباء

(، وكذلك إلى الفرق بين متوسطي قسم 0.01( وهو دال عند مستوى داللة )2.265وامليكانيكا لصالح قسم الكهرباء، حيث بلغ متوسط الفروق )

( بينما لم تظهر نتائج املقارنات 0.01( دال عند مستوى داللة )1.744غ )الحاسب اآللي وامليكانيكا لصالح قسم الحاسب اآللي بمتوسط فروق بل

( .ويفسر الباحثان 2011املتعدد شيفيه فرق بين متوسطي قسم الكهرباء والحاسب اآللي. واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة القثامي )

رات بسبب املقررات التي يدرسونها والتي لها عالقة بالقدرات الرياضية، النتيجة الحالية أن طالب قسمي الحاسب اآللي والكهرباء اكتسبوا مها

ويعود ذلك إلى أن الخطط الدراسية للقسمين تختلف عن الخطة الدراسية لقسم امليكانيكا حيث تركز خطط قسم الحاسب اآللي وقسم الكهرباء 

، كذلك يعتبر 
ً
 ويتضح ذلك عند مقارنة املعدالت التراكمية للتركيز على املقررات العلمية النظرية وتطبيقها عمليا

ً
طالب قسم امليكانيكا أقل تحصيال

 لطالب قسمي الحاسب اآللي والكهرباء بطالب قسم امليكانيكا.
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 ( للدرجة الكلية ملقياس االستعدادات امليكانيكية أن الفروق  تعود إلى الفرق 7توضح نتيجة املقارنات املتعددة لشيفيه الواردة بالجدول ) بين

(، بينما لم 0.05( وهو دال عند مستوى داللة )1.94متوسطي درجات قسم الكهرباء وامليكانيكا لصالح قسم الكهرباء، حيث بلغ متوسط الفروق )

(؛ 2011تظهر نتائج املقارنات املتعددة شيفيه فروق أخرى ذات داللة إحصائية.  واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من القثامي)

 للقسم العلمي. ويفسر الباحثان النتيجة الحالية إلى أن طالب قسم الكهرباء قد يكون لديهم 2014ودراسة العنزي )
ً
 وفقا

ً
( التي أظهرت وجود فروقا

ة لديهم، مهارات علمية وأكاديمية تحققت من خالل دراستهم ملقررات الرياضيات والفيزياء واملقررات الهندسية والتكنولوجية والتي تنمي املعرف

 وقد يعود السبب الرتفاع املعدالت التراكمية لطالب قسم الكهرباء مقارنة باألقسام االخرى.

   للقسم ولكن جميع هذه الفروق ليست دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
ً
وجود فروق بين متوسطات درجات الطالب في الُبعد الواقعي وفقا

قسام في امليول التحليلية والفنية ويعود السبب إلى أن النمطين التحليلي والفني متشابهين في ويالحظ عدم وجود فروق بين طالب األ(. 0.05)

بين  التفاعل مع البيئة كاالستمتاع في حل املشاكل واألنشطة الحرة غير املنتظمة كما ذكرة هوالند في نظريته ،كذلك تظهر النتائج وجود فروق

ر دالة ويعود السبب إلى أن امليول املهنية ال ترتبط بالنجاح الدراس ي بقدر ما ترتبط أكثر باألبداع ، وألن طالب األقسام في النمط الواقعي لكنها غي

درب عليها طالب الكلية التقنية كلية تقنية صناعية فأن امليل الواقعي يتالءم مع األنشطة واملهام املهنية  التي يقوم بها الفنيين الصناعين والتي يت

الصناعي، فيتضمن التعامل مع اآلالت وتركيبها وإصالحها وتشغيلها، وهي من صلب التخصص الصناعي حيث يدرس طالب التخصص الدراس ي 

 للنجاح فيها. إن امليول هي نتاج للخبرات التي  الكلية تخصصات مثل)الكهرباء، امليكانيكا، الحاسب اآللي(
ً
 واقعيا

ً
 مهنيا

ً
وهي تخصصات تتطلب ميال

 بمادة دراسية أو يمر بها الطالب داخ
ً
ل املدرسة والكلية وخارجه، وإنها تكتسب من خالل التعلم وممارسة الخبرة، فسواء أكـان امليل متصال

 قبل أن يحكم على نفسه بأنه يميل أو ال 
ً
 كافيا

ً
يميل بنشاط أو بعمل ما، فإن الطالب يجـب أن يمارس نوع النشاط ويخبره ويتمرن عليه تمرينا

 جديدة، وأنها تتبع في نموها وتطورها قوانين الـتعلم كما تفسرها نظرياته، وإن كان إليه، وقد أشار "
ً
ثورندايك" إلـى أن اإلنـسان يمكن تعليمه ميوال

، فإنه قابل ألن يتعدل وأن يتغير وأن 
ً
 متعلما

ً
 لكون امليل أمرا

ً
 بحيـث يـصبح مـن الصعب تغييرها وتعديلها. ونظرا

ً
لذلك يرى يزول، و نموها يأتي مبكرا

شودة في كثير مـن املـربين أن أحـد األهداف التربوية هي تنمية ميول التالميذ وغرس املفيد منها في نفوسهم، لتساعدهم على تحقيق أهدافهم املن

 إطار فلسفة تربوية متكاملـة.

 ( ودالة عند مستوى 2.718أن الفروق تعود إلى الفرق بين درجات الطالب في قسمي الكهرباء وامليكانيكا لصالح قسم الكهرباء بمتوسط فرق بلغ )

(، ومن جهة أخرى إلى الفرق بين متوسطي درجات الطالب في قسمي الكهرباء والحاسب اآللي لصالح قسم الكهرباء حيث بلغ متوسط 0.01الداللة )

(، بينما لم تظهر نتيجة املقارنات املتعددة لشيفيه عن فرق بين متوسطي قسمي الحاسب 0.01( دال عند مستوى داللة )2.704الفرق موجب )

ويفسر الباحثان النتيجة الحالية إلى أن طالب قسم الكهرباء قد يتمتعون بقدرات علمية وتطبيقية أعلى من األقسام األخرى اآللي وامليكانيكا. 

ذا وبرجوع الباحث إلى كشوفات معدالت طالب الكلية وجد أن معدالت الثانوية العامة لطالب قسم الكهرباء مرتفعة مقارنة باألقسام األخرى وه

ت يتفق مع النتيجة الحالية ، كذلك أشارت بعض الدراسات  أن معدل الطالب في الثانوية العامة يعد منبئ جيد تعتمد علية الجامعات والكليا

 لتقنية في قبولها.ا

   أن الفروق تعود إلى الفرق بين متوسطي درجات الطالب في تخصص ي الحاسب اآللي والكهرباء لصالح تخصص الحاسب اآللي، حيث بلغ متوسط

تيجة الحالية ويفسر الباحثان الن(، بينما لم تظهر النتائج فروق بين األقسام األخرى. 0.05( وهو دال عند مستوى داللة )0.596الفروق موجب )

تعليم إلى أن طالب قسم الحاسب اآللي قد يتمتعون بقدر من املهارات الحاسوبية والتي تنمي لديهم الذكاء العام ويعتمد قسم الحاسب اآللي على 

 الطالب مهارات حل املشكالت ومهارات التفكير داخل مقرراتهم الدراسية ومن خالل بعض الدورات التي تقام داخل القسم.

 للمستوى الدراس ي )األول ،الرابع(:الفر  . ب
 
 وق وفقا

 كما في الجدول التالي.للعينات املستقلة ملعرفة مصدر الفرق بين متوسطي درجات الطالب  (T-Test)اختبار )ت(  استخدم الباحث 
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الفروق بين متوسطي درجات الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده ومقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية وأبعاده ومقياس  :(8جدول)

 للمستوى الدراس ي)ن=
 
 (500امليول املهنية وأبعاده ومعدل الثانوية العامة ومقياس الذكاء العام وفقا

 للمستوى الدراس ي)ن=العامل األول: الفروق بين متوسطي درجات 
ً
 (500الطالب في مقياس االستعدادات امليكانيكية وأبعاده وفقا

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املستوى الدراس ي املقياس/الُبعد

 0.137 1.488- 1.676 1.79 األول  االستدالل امليكانيكي

 2.810 2.10 الرابع

 0.000 4.004- 2.817 3.86 األول  القدرة العددية

 4.516 5.21 الرابع

 0.008 2.684- 1.600 1.88 األول  االستدالل الرمزي 

 1.979 2.31 الرابع

 0.011 2.567- 1.861 4.77 األول  التصور البصري 

 1.690 5.18 الرابع

الدرجة الكلية ملقياس 

 االستعدادات امليكانيكية

 0.000 5.104- 4.497 12.30 األول 

 6.411 14.83 الرابع

 ملتغير املستوى الدراس ي)ن=
ً
 (500العامل الثاني: الفرق بين متوسطي درجات الطالب في مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية وأبعاده وفقا

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املستوى الدراس ي املقياس/الُبعد

 0.149 1.447- 7.263 41.80 األول  ُبعد االنبساطية

 7.633 42.77 الرابع

 0.032 2.155- 7.928 41.22 األول  ُبعد االنفتاح على الخبرة

 8.497 42.80 الرابع

 ملتغير املستوى 
ً
 (500الدراس ي)ن=العامل الثالث: الفرق بين متوسطي درجات الطالب في مقياس امليول املهنية وأبعاده وفقا

 0.000 3.656- 4.183 30.96 األول  الُبعد الواقعي

 4.036 32.30 الرابع

 0.000 6.136- 4.095 30.48 األول  الُبعد التحليلي

 3.905 32.68 الرابع

 0.008 2.660- 3.585 31.01 األول  الُبعد الفني

 3.814 31.89 الرابع

 ملتغير املستوى الدراس ي)ن= العامل الرابع: الفرق بين متوسطي
ً
 (500درجات الطالب في معدل الثانوية العامة وفقا

 0.031 2.166- 6.987 84.68 األول  معدل الثانوية العامة

 6.565 86.00 الرابع

 ملتغير املستوى الدراس ي)ن=
ً
 (500العامل الخامس: الفرق بين متوسطي درجات الطالب في مقياس الذكاء العام وفقا

 0.000 4.084- 2.110 2.58 األول  الذكاء العام

 2.005 3.33 الرابع

 ( ما يلي:8يتضح من الجدول )

 ( ملتغير القسم. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة القثامي 
ً
(. 2011عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االستدالل امليكانيكي وفقا

اغتها صيويفسر الباحثان النتيجة الحالية عدم وجود فروق في االستدالل امليكانيكي أن مفردات اختبار االستدالل امليكانيكي تعتمد في أعدادها و 

لكلية على املقررات العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعادة تدرس هذه املقررات في الفصل التحضيري االول وفي بداية التحاق الطالب ل

املستوى التقنية وهذا ما يجعل املستويات متساوية في الخبرة واكتساب املهارات واملعرفة ومن هذا املنطلق اتضح عدم وجود فروق بين طالب 

 االول والرابع. 

 ( في ُبعد القدرة العددية لصالح متوسط درجات طالب املستوى الرابع، وُبعد 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 االستدالل الرمزي لصالح متوسط درجات طالب املستوى الرابع.

 ( في0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  ُبعد التصور البصري لصالح متوسط درجات طالب املستوى الرابع، وُبعد

تقدم الدرجة الكلية ملقياس االستعدادات امليكانيكية لصالح متوسط درجات طالب املستوى الرابع. ويرى الباحثان أن للعمر دورا مهما ، فكلما 

مر من شانه أن يتفوق اإلنسان من مستوى األخر، حيث نجد أن الطلبة في عمر اإلنسان زاد نضجه العقلي وذكائه ومستواه األكاديمي، هذا األ 

 مستوياتهم األولى أكاديميا أقل من أقرانهم في املستويات املتقدمة وذلك ألسباب منها:

 . نضجهم العقلي وزيادة قدراتهم وتفاعلهم مع املواد الدراسية وخبرتهم 
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  تعودهم على املواد الدراسية، حيث نالحظ أن الطالب في املستويات األولي وتعودهم وتكيفهم ضعيف في بداية األمر ، أما بالنسبة لطالب

املستوى الرابع نجد لديهم قدرة عالية من التكيف وسرعة املخاطرة في اإلجابة على األسئلة والدقة عكس أقرانهم. وهذا ما توصلت إليه 

 لحالية أن طلبة املستوى الرابع كانوا أفضل نسبة وإجابة على االختبار من زمالئهم في املستويات األخرى. النتيجة ا

  ملتغير املستوى الدراس ي. ويفسر الباحثان عدم و 
ً
جود عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ُبعد االنبساطية لدى طالب الكلية التقنية وفقا

التشابه الكبير في الظروف البيئية واالجتماعية واالقتصادية التي يعيش فيها طالب الكلية التقنية بكافة مستوياتهم، فروق في ُبعد االنبساطية إلى 

 في تشكيل سمات شخصياتهم األساسية.
ً
 أساسيا

ً
 والتي تلعب دورا

 ( في ُبعد االنفتاح على الخبرة لد0.05ويتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ملتغير املستوى 
ً
ى طالب الكلية التقنية وفقا

(. ويفسر الباحثان 2003(؛ ودراسة بريموزك وفرام )2003( ؛ ودراسة ديسث )2010الدراس ي. وتتفق النتيجة الحالية مع دراسة كل العنزي )

 للظروف األكاديمية املحيطة بهم في الح
ً
ياة الجامعية والتواصل بينهم والطالب األخرين النتيجة الحالية  أن طالب املستوى الرابع أكثر انسجاما

 في تشكيل سماتهم الشخصية .إضافة إلى ذلك أن الطالب في هذه املرحلة العمرية متقاربين في السمات الشخصية و
ً
 اساسيا

ً
في والتي تلعب دورا

تبادل الخبرات واألفكار والتفاعل والتعاون بينهم  في الظروف االجتماعية والنفسية ، ويتمثل ذلك من خالل العمل األكاديمي الجامعي بين الطالب و 

 األقسام األكاديمية املختلفة.

  انت لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع ابعاد مقياس امليول املهنية )الُبعد الواقعي، الُبعد التحليلي، الُبعد الفني( وجميع الفروق ك

ستوى األول. ويفسر الباحثان النتيجة الحالية  أن طالب املستوى الرابع اكتسبوا مهارات تمكنهم من طالب املستوى الرابع مقارنة بنظرائهم في امل

وتشير اتخاذ القرار املنهي واختيار التخصص املناسب مليولهم وقدراتهم وتعرضهم إلى مواقف كثيرة جعلتهم أكثر خبرة من طالب املستوى األول.  

تتأثر ميول الشاب بعمره الزمني وبمرحلة النمو التي يمر بها؛ لذا فأننا نجد ميول الشباب تختلف ة ان عامل السن  العوامل املؤثرة في امليول املهني

عن ميول األطفال، وميول هذا وذاك تختلف عن ميول الكبير الراشد، وفي مرحلة الشباب نفسها تختلف ميول الشاب باختالف عمره الزمني، 

، حتى يصل إلى سن الثامنة عشرة أو الحادية والعشرين وتتبلور وتستقر إلى حد كبير فكلما تقدمت سن الشاب كلما زا
ً
 واستقرارا

ً
دت ميوله نضجا

 11،32فيها، وتدل الدراسات التي قام بها )بوروجيا( على عينة من األفراد تتراوح أعمارهم فيما بين )
ً
( سنة على أن امليول األدبية والدينية تزداد تبعا

(سنة، وأن امليول الفنية تقف إلى حين يبلغ عمر 15الزمني، وأن امليول الخلقية واالجتماعية واملهنية تزداد بسرعة بعد ) لزيادة العمر

( سنة، وتقل بذلك سرعة نموه 51( سنة، وأن امليل للمخاطرة يهبط بعد)16(سنة، ثم تظل بعد ذلك في زيادتها حتى يبلغ العمر)13الفرد)

 (.2014)مصطفى وسند،

  ملتغير املستوى الدراس ي وكانت 0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وجو 
ً
( في درجات الطالب على معدل الثانوية العامة وفقا

ارات الفروق لصالح طالب املستوى الرابع مقارنة بنظرائهم في املستوى األول. وقد يعود السبب في ذلك  إلى أن طالب املستوى الرابع لديهم مه

 من املستويات االخرى وقد تكون معدالتهم بالثانوية العامة أعلى من زمال
ً
ئهم في علمية وأكاديمية أكبر وذلك ألنهم على وشك التخرج وأكبر عمرا

 أن طالب أقس
ً
ام الكلية املستويات االخرى. وقد يعود السبب إلى أن املقررات الدراسية التي يدرسونها في مرحلة الثانوية العامة متشابهة خصوصا

 هم من طالب تخصص طبيعي)علمي( لذا يتعرضون لنفس الظروف أثناء الدراسة األكاديمية.

 ( ملتغير املستوى الدراس ي وكانت 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ً
( في درجات الطالب على مقياس الذكاء العام وفقا

نظرائهم في املستوى األول. ولعل ذلك يرجع إلى أن الطلبة عندما ينتقلون من املستوى األول إلى الفروق لصالح طالب املستوى الرابع مقارنة ب

جهدا  املستوى الرابع يشعرون بـأنهم ينتقلون من مرحلة نمائية إلى مرحلة أخرى األمر الذي يزيد من مستوى إحساسهم باملـسؤولية، لذلك يبذلون 

املرحلة السابقة مما ينعكس إيجابيا علـى أدائهم التحصيلي العام . ويفسر الباحث ذلك بأن طالب املستوى أكبر من الجهد الذي كانوا يبذلونه في 

 ملهارات الذكاء العام وتعرضهم إلى مواقف تدريبية وظروف علمية أكثر من طالب املستوى األول.
ً
 الرابع أكثر توظيفا

 من الدراسات اشارت إلى أهمية درجات اختبارات االستعداد امليكانيكي  ويتضح من خالل العرض السابق لنتائج الدراسة الحالية أن
ً
كثيرا

وكثيرا من   وكذلك أهمية الذكاء العام.  وارتباطها بالتنبؤ بالنجاح الدراس ي ومنها ما يشير إلى ضرورة توافر االستعداد األكاديمي في االنتقاء بالكلية.

وفي ضوء ذلك يمكن القول بان عملية االنتقاء لطالب الكلية   امل الشخصية في االنتقاء للدراسة.الدراسات أشار إلى أهمية االرتباط بين العو 

الذكاء العام، معدل الثانوية العامة، السمات   االستعداد امليكانيكي, التقنية يمكن أن تعتمد علي متوسط درجات أداء الطالب علي اختبارات)

 . الشخصية، امليول املهنية(
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 :التوصيات

 :في ضوء ما أسفرت عنة نتائج هذه الدراسة فأن الباحث يوص ي بما يلي

رفع من خالل نتائج الدراسة الحالية لوحظ تدني املستوى العلمي لطالب الكلية التقنية لذا يوص ي الباحث بالتركيز على إضافة مقررات علمية ت .1

 اختبارات العوامل املنبئة بالنجاح الدراس ي.من املستوى االكاديمي للطالب، كذلك تدريب الطالب على بطارية 

ملنبئة ضرورة التعاون مع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي ممثلة بإدارة شئون املتدربين والقبول والتسجيل باستخدام بطارية العوامل ا .2

 ة العامة.بالنجاح الدراس ي النتقاء الطالب املتقدمين للكليات التقنية باإلضافة الى معدل الثانوي

س امليول أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن امليول املهنية والذكاء العام يعتبران منبئ جيد للنجاح الدراس ي علية يوص ي الباحث باعتماد مقيا .3

 املهنية واختبار الذكاء العام كمعايير الختيار الطالب املتقدمين.

إعادة النظر في اح الدراس ي وذلك للحد من التسرب والفقد التعليمي بالكليات التقنية. و يوص ي الباحث باستخدام بطارية العوامل املنبئة بالنج .4

 طريقة تصنيف الطالب  ومراعاة استعداداتهم وميولهم املهنية وسماتهم الشخصية.
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Abstract:   The present study aimed at identifying the most predictive factors of academic success and adding a 
new criterion for the selection and selection of students applying for universities and technical colleges. The study 
sample consisted of (500) students from the technical college in Hail. The researcher used Newton's translation of 
the researcher, Raven's general intelligence test, the professional bias scale, and the five major personality 
parameters. The results of the study indicated a relationship between predictive factors (mechanical preparations, 
the five major personality factors), General intelligence, professional orientation, and secondary level) and 
scholastic success. The results showed that some predictive factors contributed to the prediction of scholastic 
success. The most promising was the general intelligence, followed by the secondary level. The results also 
indicate differences in the degree of factors predicting academic success according to the variable of the scientific 
and educational levels. The results of the study recommended that the National Center for Measurement and 
Evaluation add battery tests of the factors that predict the success of the tests of the Center, and recommended 
reconsidering the method of classification of students to take into account their preparations and tendencies and 
personality factors. 

Keywords: Success; study; students; Hail. 
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  :صخلامل

 من وجهة نظرهن بمدينة تبوك االبتدائيةلتعرف على درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة اهدفت هذه الدراسة 

الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وقامت ببناء قائمة مهارات حياتية و بتطبيق أداة استبانة من  استخدمتوعالقتها بالتحصيل الدراس ي للطالبات، 

 اختيارهن( معلمة تم 33عينة عشوائية من معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية بمدينة تبوك في املدراس الحكومية عددهن ) إعدادها على

   هـ1440-1439بالطريقة العشوائية الطبقية، واستخدمت درجات الطالبات بتقييم مقرر التربية األسرية الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 

( TWO WAY ANOVAعالقتها بالتحصيل ومن خالل حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتطبيق أسلوب التباين الثنائي ) للكشف عن

ارات امله  -املهارات االجتماعية  -توصلت الباحثة للنتائج التالية: تتوافر املهارات الحياتية املتمثلة في: ) املهارات الشخصيةسبيرمان ومعامل ارتباط 

املهارات الوقائية( لدى معلمات مقرر التربية األسرية للمرحلة االبتدائية بمدينة تبوك بدرجة )كبيرة(، ال توجد فروق ذات  -املهارات البيئية -الصحية

أو   -تعزى ملتغير ) املؤهل األكاديميداللة إحصائية بين درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات مقرر التربية األسرية للمرحلة االبتدائية بمدينة تبوك  

البات حيث عدد سنوات الخبرة( أو التفاعل بينهما، وجود عالقة ارتباطية طردية قوية بين توافر املهارات الحياتية للمعلمات والتحصيل الدراس ي للط

ن التوصيات ا متلك النتائج قدمت الدراسة عددً  كلما زاد درجة توافر املهارات الحياتية للمعلمات زاد التحصيل الدراس ي للطالبات. بناء على

 واالقتراحات.

 املهارات الحياتية؛ التحصيل الدراس ي للطالبات. الكلمات املفتاحية:

 :املقدمة
املجاالت الهامة عتبر التطوير هو سنة الحياة فال يمكن أن تستمر الحياة على وتيرة واحدة وإال أصبحت الحياة مملة وال معنى لها، فالعلم من ي 

 (2: 2014التي تؤثر وتتأثر بعمليات التطور، إذ مع العلم تظهر أفراد ومجتمعات بأفكار وسلوكيات، ومتطلبات جديدة) سالم ،

 من يعتريها ما ملواجهة الحديث العلم إليه كل ما توصل من االستفادة على وتعمل الحياة، مجاالت أحد كونها اكبيرً  ادورً  التربية على يقع "لذلك

 .(2: 2012،الكحلوت ( "وإنجازاته  مشكالته مع والتعامل العصر، متغيرات مع التكيف قادرين على معلمين ومتعلمين  لتعد وتربوية، تنظيمية مشكالت

على معرفة ذاته وإدارتها والتعبير عنها والتكيف اإليجابي مع  اواملهارات الحياتية هي مجموعة املعارف والخبرات والقيم التي تجعل الفرد قادرً 

وغيرها من  محيطه بطريقة تؤهله لتدبير متطلبات الحياة اليومية، كما يقصد باملهارات الحياتية االحتياجات اليومية أو مهارات االعتماد على النفس

النمو الطبيعي للمهارات العقلية والحسية ... الخ( )ملتقى كلية التربية  -الحركة -كلاأل  -اللباس  -األمور األساسية في الحياة مثل ) قضاء االحتياجات
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( املهارات الحياتية إلى خمسة محاور : املهارات البدنية، 2008)  الشريفيوتم تصنيف املهارات الحياتية عدة تصنيفات منها  تصنيف الحايك و 

 خالقية، مهارات التفكير واالكتشاف.التواصل، واملهارات االجتماعية والعمل الجماعي، املهارات النفسية واأل ومهارات االتصال و 

 الوعي ومهارات تحقيق الذات ومهارات الحسابية العمليات ومهارات تصالاال مهارات  :( املهارات الحياتية إلى2007) الدين سعد كما صنفت

 للوظيفة . االستعداد ومهارات العلمي الوعي ومهارات الكياالسته الوعي ومهارات جتماعياال 

 دولة (164 (أن إلى  ( 2006 )اليونيسيف، تقرير أشار واإلقليمية، فقد الدولية املحافل في بالغ باهتمام الحياتية املهارات موضوع حظي ولقد  

من  له يتعرضون  ما مواجهة من املتعلمين املعلمين و لتمكين كوسيلة الحياتية املهارات تضمين أقرت التعليم للجميع بمادة التزمت التي الدول  من

 .الصحيح السلوك على تبنى التي املعارف وإكسابهم مواقف

با، والواليات املتحدة بأساليب تعليم و ومن زاوية أخرى أخذت بعض الدول في آسيا ) ماليزيا، وكوريا الجنوبية وسنغافورة (، وكذلك في أور   

ياتية وعملياتها من خالل مواقف تربوية واجتماعية وأنشطة مدرسية تتصل باملناهج الدراسية ومن خالل مواقف حياتية خارج جدران املهارات الح

ن رات الحياتية ماملدرسة، ويرى بعض التربويين في الدول العربية أنه من الضروري أن تتنوع أساليب تعليم املهارات الحياتية، وإذا تناولنا تعليم املها

رة خالل املواقف التربوية واالجتماعية فسوف نجد أساليب تعليم هذه املهارات تتحدد في أن املعلمة تخطط للمهارة وتوضح خطوات تطبيق املها

 (  2005والتطبيق العملي للمهارة .) فهيم : 

 وكان من أبرز الدراسات التي تناولت املهارات الحياتية بشكل عام :

التعرف على فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات الوعي االجتماعي لدى معلمات مقرر التربية املهارات  التي هدفت إلى : (2018 )دراسة القصراوي 

اختبار سرية في املرحلة الثانوية بمدينة تبوك، استخدمت املنهج الوصفي واملنهج الشبه تجريبي القائم على املجموعة الواحدة، و الحياتية والتربية األ 

( فقرة، بناء برنامج تدريبي 27( عبارة لقياس مهارة الوعي االجتماعي، وبناء اختبار تحصيلي تكون من )29قبلي وبعدي، وقامت بتطوير مقياس تكون من )

، توص20فراد عينة البحث املتمثلة في )أتكونت عينة الدراسة من جميع  لتنمية هذه املهارات،
ً
لت النتائج إلى: أتت جميع ( معلمة  تم تحديدهم  قصديا

 أبعاد الوعي االجتماعي بدرجة عالية، كما ظهرت فعالية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات الوعي االجتماعي لدى عينة البحث.

ت الحياتية وعالقته معرفة مستوى اكتساب طلبة املستوى الرابع بكلية التربية بالتربة جامعة تعز للمهاراإلى  هدفتالتي : (2016 )دراسة املعمري 

ومدى اختالف مستوى اكتساب ودرجة ممارسة املهارات الحياتية عند الطلبة باختالف  ثناء التطبيق امليداني،أبدرجة ممارستهم للمهارات نفسها 

د الباحث، تكونت عينة عداإالجنس والتخصص، اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، تم استخدام مقياس املهارات الحياتية، وبطاقة مالحظة من 

( طالبا وطالبة من تخصصات مختلفة )فيزياء ،رياضيات، علوم قرآن ، لغة عربية ( تم اختيارهم بالطريقة القصدية الطبقية، أظهرت 109الدراسة من )

 جاء بدرجة متوسطة مقارنة باملتوسط الفرض ي للمقياس، ممارستهم 
ً
للمهارات في التطبيق امليداني كان النتائج أن  اكتساب املهارات الحياتية عموما

 ذات داللة 
ً
 مقارنة باملتوسط الفرض ي لبطاقة املالحظة، لم تظهر فروقا

ً
و ممارستهم لها تعزى ملتغير أفي مستوى اكتساب املهارات  حصائيةإمتدنيا

 الحياتية ودرجة ممارستهم لها. و التفاعل بينهما، عدم وجود عالقة ارتباطية بين مستوى اكتساب العينة للمهاراتأالجنس والتخصص 

هدفت إلى التعرف على درجة توافر املهارات الحياتية في مناهج التربية الرياضية للمرحلة الثانوية في العراق من وجهة نظر التي : (2016 )دراسة فرحان 

اتبعت الدراسة  ) الجنس، املؤهل، الخبرة(من جهة أخرى، املدرسين من جهة، ومعرفة الفروق في مدى توافر املهارات الحياتية في املنهاج تبعا ملتغيرات

 264املنهج الوصفي التحليلي،  تم اختيار عينة  عمدية )قصدية ( من مدرس ي التربية البدنية للمرحلة الثانوية بلغ  عددهم )
ً
( مدرسة ،أعد 27و) ( مدرسا

: املهارات البدنية، مهارات القيادة  ربعةاضية للمرحلة الثانوية للمجاالت الدراسية األ الباحث استبانة لدرجة توافر املهارات الحياتية في منها التربية الري

النتائج إلى: أن درجة توافر املهارات الحياتية في منهاج التربية  شارتأواتخاذ القرار، مهارات التفكير واالكتشاف، املهارات النفسية واالجتماعية، 

 الرياضية جاءت بدرجة متوسطة، و عدم 
ً
  وجود فروق في توافر املهارات الحياتية تبعا

ً
ملتغير املؤهل العلمي ولصالح  ملتغير الجنس، ووجود فروقا تبعا

ات التفكير درجة البكالوريوس في مجالي ) املهارات البدنية واملهارات االجتماعية والنفسية(، ولم تظهر فروقا ذات داللة إحصائية في مجالي ) مهار 

 سنوات فأكثر(. 10القيادة واتخاذ القرار ( ووجود فروق في درجة توافر املهارات الحياتية تبعا ملتغير الخبرة ولصالح ) واالكتشاف ومهارات

هدفت إلى تحديد مدى تضمين كتب علوم املرحلة املتوسطة للمهارات الحياتية من وجهة نظر معلمات العلوم في مدينة  التي: (2015)دراسة الفالح 

فت إلى معرفة أثر متغيرات سنوات الخبرة والتخصص واملؤهل العلمي، لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي الرياض، كما هد

( محاور هي: )املهارات االجتماعية، املهارات العقلية، املهارات الصحية، 5( عبارة موزعة على )64التحليلي، وأعدت قائمة باملهارات الحياتية مكونة من )

( معلمة من معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة في الرياض تم 153ملهارات االنفعالية، مهارات إدارة الذات(، تم تطبيقها على عينة الدراسة املكونة من )ا

ت االجتماعية اختيارهم بالطريقة العشوائية، أظهرت النتائج أن كتب العلوم تتضمن املهارات الحياتية ككل بدرجة متوسطة، حيث تضمنت املهارا

دارة الذات، إبدرجة متوسطة، واملهارات عقلية بدرجة كبيرة، واملهارات الصحية بدرجة متوسطة، بينما لم يتضمن الكتاب املهارات االنفعالية ومهارات 

سنة، ووجود فروق ذات  20-15أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير سنوات الخبرة في محور املهارات الصحية لصالح السنوات من 
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حصائية في متغير املؤهل إحياء، عدم وجود فروق ذات داللة دارة الذات لصالح األ إحصائية في متغير التخصص في املهارات الصحية واالنفعالية و إداللة 

 العلمي .

للمهارات الحياتية التي يحتاجونها في ضوء مبادى ردنية الرسمية التعرف إلى مدى وعي طلبة الجامعات األ إلى هدفت : التي (2013)دراسة العمري 

ردنية تم اختيارهم ( طالبا وطالبة من طلبة الجامعات األ 797اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، حيث تكون عينة الدراسة من ) االقتصاد املعرفي،

ت مجاالت تمثل بعض للمهارات الحياتية في ضوء مبادئ ( فقرة موزعة على س40بالطريقة العشوائية الطبقية، استخدام الباحث استبانة تكونت من )

مهارات التواصل الخاصة بالعالقات بين األشخاص، مهارات التفاوض / الرفض، التقمص العاطفي ) تفهم الغير والتعاطف معه  االقتصاد املعرفي وهي:

د، مهارات التعامل وإدارة الذات، مهارات إدارة املشاعر، مهارات إدارة (، التعاون وعمل فريق، مهارات حل املشكالت وصنع القرار  ومهارات التفكير الناق

رات التعامل مع الضغوط، وجرى استخدام املتوسطات والنسب املئوية واختبار )ت( لإلجابة على أسئلة الدراسة وقد أظهرت النتائج أنه جاءت مها

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات الطلبة تبعا ملتغير املستوى الدراس ي  ولى من بين املهارات قيد الدراسة،العمل الجماعي في املرتبة األ 

لتي تتضمن فأظهرت النتائج تفوق طلبة السنة الرابعة في درجة وعيهم للمهارات الحياتية االقتصاد املعرفي على الطلبة الذين ال يدرسون املساقات ا

 مهارات االقتصاد املعرفي .

علم( في كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية في توظيف : التي هدفت إلى (2008)شريفي دراسة  الحايك ، وال
ُ
التعرف إلى مدى تأهيل ) الطالب امل

صدية من اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، تم اختيار عينة الدراسة بطريقة ق املهارات الحياتية في التدريس أثناء )التدريب امليداني( في املدارس،

( 76( ساعة معتمدة من برنامج البكالوريوس ويرغبون في تسجيل مادة التدريب امليداني وعددهم )80ما يزيد عن ) هواطلبة كلية التربية الرياضية ممن أن

اء التطبيق امليداني في طالبا وطالبة، تم تنظيم استبانة مكونة من مجموعة من الفقرات التي تعكس أهم املهارات الواجب على الطالب توظيفها أثن

 إاملدارس، أظهرت النتائج أن هناك ضعف عام لدى الطلبة في 
ً
دراك أهمية توظيف مثل هذه املهارات الحياتية أثناء التطبيق امليداني، أن هناك فروقا

 ذات داللة إحصائية بين الطلبة والطالبات في أهمية توظيف املهارات الحياتية لصالح الطالبات.

التحقق من تأثير التدريب على املهارات الحياتية في التحصيل العلمي لطالب إلى هدفت التي  :(& He sari, 2017  Tafreshi)وتافريش ي  ري اس دراسة هي

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر الذين يدرسون في طهران في  استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، الصف العاشر في طهران،

( دقيقة، في النهاية تم مقارنة التحصيل 90( جلسات مدتها )10م، تم اختيار عينة طبقية، تم تدريس املهارات الحياتية في )2017-2016العام الدراس ي 

نجاز الطالب، نجاز املوحد واملنسق الذي تديره مؤسسة التعليم والتدريب هي مقياس إل االكاديمي، حيث النتيجة التي اكتسبها الطالب في اختبار اإل 

( حيث وجد أن هناك فرق كبير في متوسط مجموعة العينة لذا يمكن الثقة بالقول أن التدريب T' testوطريقة التحليل هي طريقة املجموعة الواحدة )

 على املهارات الحياتية فعال في التحصيل الدراس ي للطالب في طهران.

كاديمي نجاز األمعرفة العالقة املتبادلة بين رعاية املعلمين وتطوير املهارات الحياتية للطالب واإل  إلى هدفتالتي  :(Raymond, 2011دراسة ريموند )

ربعة لتنمية املهارات الحياتية لدى الطالب وهي: سمى معرفة العالقة بين رعاية املعلم واملجاالت األ وكان الهدف األ  لطالب الثانوية في )هونج كونج(،

كاديمي للطالب، و الفروق في الجنس الطالبي نجاز األوالوظيفي واملنهي، ومعرفة العالقة بين رعاية املعلمين واإل  واالجتماعيخص ي كاديمي والشالتطوير األ

ثانوية ( مدرسة 86داة استبيان وتطبيقها على عدد )أبتأثير املعلمين على تنمية املهارات الحياتية على الطالب، اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ، تم أعداد 

شارت النتائج إلى أن: رعاية املعلمين عامل مهم يسهم في جميع املجاالت  في تطوير املهارات الحياتية لدى الطالب أتم اختيارهم بطريقة عشوائية، 

 همية .أكاديمي، بمقارنة الفروق بين الجنسين وجد أن تأثير رعاية املعلمين على طالب املرحلة الثانوية الذكور أقل وإلنجازهم األ

باكتساب الطلبة التحصيل املعرفي  يجابيةإواعتبرت بعض الدراسات السابقة أن مستوى اكتساب املعلم للمهارات الحياتية ذات عالقة 

ا ( إلى وجود عالقة موجبة بين ما تمتلكه املعلمة من مهارات أو خصائص حياتية مختلفة، وتحصيل طلبته2000واالتجاهات، حيث أشارت دراسة: معاد )

( إلى أن امتالك املعلمة للمهارات الحياتية إلى جانب مهاراتها املهنية وممارستها في غرفة 2011الطعاني )  واتجاهاتهم نحو املادة، كما أشارت نتائج دراسة:

ي ، بينما توصلت دراسة : األغا) ويعزز من تحصيلهم الدراس  نيجابية بينها وبين طالباتها، ويزول الخوف منهإالصف يجعلها تنجح في عملها، وتسود عالقة 

بدرجة عالية في تنمية املهارات  اهم( إلى أن استخدام التعلم النشط وتوظيف العديد من استراتيجيات التدريس القائمة على املهارات الحياتية تس2012

 بين املتعلمين . يجابيةاملختلفة واملواقف اإل 

لدى املتعلمات وتمكن املعلمة من النجاح في مهنتها وتميزها عن  يجابيإمهارات الحياتية تترك أثر تشير الدراسات أعاله إلى أن امتالك املعلمة لل

لكونها، إذ ال يستطيع من ال يمتلك املهارات أن ُيعلمها، فمن ال يتقن الش يء ال يستطيع تحقيق أهدافه أو تنفيذ متطلباته ) تال يم الالتياملعلمات 

 ( .2010الجدييبي: 

 
ً
املهارات الحياتية وتزويد كل معلمة بها كي تستطيع مواجهة التغيرات  التركيز علىوضرورة  لظهور مفاهيم جديدة في عملية التعليم،ونظرا

ة، منها على أكمل وجه، فهذه املهارات تحقق لها التعايش الناجح، والتكيف، واملرون عمالوالتحديات العصرية التي يتسم بها هذا العصر، وكذلك أداء األ 



 بشاير البلوي&  ناهد املصري                                            من وجهة نظرهن درجة توافر املهارات احلياتية لدى معلمات الرتبية األسرية مبدينة تبوك 

  52 -27، ص: 2020 -1، العدد7املجلد  -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 30 

 

لذا من الضروري الوقوف على درجة توافر تلك   والنجاح في حياتها العلمية والشخصية، حيت تتعدد هذه املهارات وتتنوع لتشمل جميع مجاالت الحياة

 .  (2005) عمران وآخرون : املهارات لدى املعلمات  

مر بحاجة إلى دراسة مسحية التعليم العام خطوة جيدة لكن األ  ( أن تعليم املهارات الحياتية فيSchulz, 2008) شاليز ومن زاوية أخرى يذكر 

كاديمية واملهنية من إلى جانب مهاراتها األ الالزمةملعرفة مدى اكتساب املعلمة للمهارات الحياتية، فهي بحاجة إلى أن تمتلك العديد من املهارات الحياتية 

طاملا أنها تقوم بتعليمها وتنفيذها ، وبناء على تلك املؤشرات تحاول الدراسة  أخرى ن ناحية جل نجاحها في عملها من ناحية، ونجاحها في أمور حياتها مأ

  الحالية الكشف عن درجة توافر املهارات الحياتية لدى املعلمات وعالقتها بالتحصيل الدراس ي للطالبات.

  مشكلة الدراسة وأسئلتها:  

املهارات  تكمن مشكلة الدراسة الحالية في الوقوف على درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية، ملا لهذه

 مع املعلمة به الذي تتعامل الطالبات، فاألسلوب تعلم في يؤثر الفصل في وتفعله املعلمة تقوله ما كل وملا كانمن أهمية بالغة في حياة الطالبات، 

 لها نوأفكاره نومقترحاته نآرائه نحو تبديها التي النظر وجهة وكذلك هن،وسلوكيات نقضاياه بها تعالج التي والطرق  الدراسية الحجرة داخل الطالبات

ضروري لتمكن الطالبة من تلك املهارات ومن فإن امتالك املعلمة للمهارات الحياتية ُيعد واالبتكار،  التفكير نحو التعلم و دوافعهم إثارة األكبر في األثر

سرية وعالقته بالتحصيل التحصيل عامة وهذا ما دفع الباحثة إلى محاولة الكشف عن درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات مقرر التربية األ 

 الدراس ي للطالبات وبذلك تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي : 

افر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية وما عالقتها بالتحصيل الدراس ي للطالبات؟  وتفرع منه األ ما درجة   سئلة الفرعية التالية:تو

 ما درجة توافر املهارات الشخصية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية؟ .1

 ة األسرية للمرحلة االبتدائية؟ما درجة توافر املهارات االجتماعية  لدى معلمات التربي .2

 ما درجة توافر املهارات الصحية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية؟ .3

 ما درجة توافر املهارات البيئية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية؟ .4

 تدائية؟ما درجة توافر املهارات الوقائية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االب .5

)املؤهل  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  بين درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية باملرحلة االبتدائية  تعزى ملتغيري  .6

 و عدد سنوات الخبرة( أو التفاعل بينهما؟، العلمي

 االبتدائية بالتحصيل الدراس ي للطالبات ؟ ما عالقة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة .7

 أهداف الدراسة: 

  هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن :

 درجة توافر املهارات الشخصية  لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية. .1

 درجة توافر املهارات االجتماعية  لد معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية. .2

 ر املهارات الصحية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية.درجة تواف .3

 درجة توافر املهارات البيئية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية. .4

 درجة توافر املهارات الوقائية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية. .5

درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية باملرحلة االبتدائية  وبين متغيري ) املؤهل مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية  بين  .6

 العلمي ، و عدد سنوات الخبرة أو التفاعل بينهما(.

 عالقة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية باملرحلة االبتدائية بالتحصيل الدراس ي للطالبات. .7

  أهمية الدراسة: 

 تسهم الدراسة الحالية في:

للسعي نحو التطوير لذاتهم والوصول  نمما يدفعه نمعلمات التربية األسرية باملرحلة االبتدائية ألهم املهارات  الحياتية التي تنقصهنظر لفت  .1

 للرض ى الشخص ي عنها.

 تية الالزمة لها لتتمكن من مسايرة التطور الخارجي والتقدم التكنولوجي.تقديم توصيات  لتطوير معلمة التربية األسرية في ضوء املهارات الحيا .2

  خر.إبراز الفروق بين املتغيرات وبالتالي الكشف عن سبب ارتفاع نسبة هذه املهارات لدى بعض املعلمات وتدنيها لدى البعض اآل  .3
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  ستفتح الدراسة هذه من املتوقع أن .4
ً
لالهتمام بتنمية املهارات  األخرى  الدراسات من العديد إلجراء خالل نتائجها من للباحثين جديدة آفاقا

 .الحياتية لدى املعلمات 

 حدود الدراسة:  

 اقتصرت  الدراسة الحالية على الحدود التالية: 

اقتصرت الدراسة الحالية على املهارات الحياتية التي ينبغي توفرها لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية، ممثلة بخمسة  الحد املوضوعي:

عات على موضو محاور وهي: املهارات الشخصية، املهارات االجتماعية، املهارات الصحية، املهارات البيئية، املهارات الوقائية، التي تم تصنيفها بناء 

 وحدات مقرر التربية األسرية للمرحلة االبتدائية وعالقتها بالتحصيل الدراس ي للطالبات.

 تم تطبيق الدراسة الحالية على معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية بمنطقة تبوك وطالبات املرحلة االبتدائية . الحدود البشرية:

 ه.1440-1439في الفصل الدراس ي األول  لعام تم تطبيق الدراسة الحالية الحدود الزمانية: 

 تم تطبيق الدراسة الحالية في املدارس الحكومية في منطقة تبوك.الحدود املكانية: 

 مصطلحات الدراسة: 

والتعايش مع متغيرات العصر ( أنها: "املهارات التي يحتاجها الفرد إلدارة حياته، والتكيف مع ذاته، 371: 2010عرفتها) الطنطاوي، املهارات الحياتية: 

ية، واتخاذ الذي يعيش فيه، ومواجهة التحديات التي يفرضها، والتعامل بإيجابية ووعي مع املشكالت الشخصية واملجتمعية التي تواجهه في حياته اليوم

واملشاركة  واالجتماعية امللقاة على عاتقه، القرارات الصائبة واملسؤولة حيالها، والتواصل مع األخرين والتفاعل معهم، وتحمل املسؤوليات الشخصية

 " الفاعلة في بيئة من خالل تعرف مشكالتها وحاجاتها واإلسهام في حلها.

:
 
عرف إجرائيا

ُ
هي املعلومات واملهارات والقيم التي تحتاجها املعلمة في حياتها اليومية لتتكيف وتتعايش مع التغيرات الحادثة وتكتسب القدرة على  وت

ونها على أساس علمي وتشمل خمسة مجاالت هي: املهارات الشخصية، املهارات االجتماعية، املهارات الصحية، املهارات البيئية، املهارات إدارة شؤ 

 الوقائية.

خرى والعمل أ" علم يهتم بدراسة طبيعة األنسان وحاجاته وتطوره من خالل مراحل الحياة من جهة ودراسة البيئة ومواردها من جهة هيالتربية األسرية: 

 ( 12: 2018)إيزيس ، نسان من موارد البيئة املحدودة املتاحة ".على سد حاجات اإل

 :
 
عرف إجرائيا

ُ
 هـ1439 -1438مادة التربية األسرية طبعة  هي مقرر التربية األسرية الذي يدرس من خالل كتابوت

) العيسوي "مستوى محدد من اإلنجاز أو براعة في العمل املدرس ي يقاس من قبل املعلمين أو باالختبارات املقررة " تم تعريفه بأنهالتحصيل الدراس ي: 

 (13: 2006وآخرون ،

 : 
 
 بالدرجة.ألسرية في نهاية الفصل الدراس ي وتقاس التربية امقرر هي مقدار ما تكتسبه الطالبة في وُيعرف إجرائيا

 أدبيات الدراسة:

  :املهارات الحياتية 

عرف املهارة بأنها "مصطلح يستخدم للداللة على نموذج منظوم ومتناسق للنشاط العقلي أو البدني، وعادة يتضمن العمليات الحسية )  

: 2012،القيس ي)وقد تكون املهارات إدراكية حسية، أو حركية، أو يدوية، أو عقلية، أو اجتماعية ...الخ"  العضالت أو الغدد التي توفر االستجابات (،

يسر على صاحبة أداء بأقل ما يمكن من الوقت والجهد مع 86: 2002بينما عرفها )خليل  والباز ،،(370
ُ
( بأنها" الوصول بالعمل إلى درجة من اإلتقان ت

 (.2018)الشعري، خطار "ضرار واأل تالفي األ 

 على الفرد قدرة " أنها على (2013مفاهيم املهارات الحياتية باختالف بيئات واحتياجات كل مجتمع وثقافته حيث عرفها مسعود ) أختلف و

 .( 50: 2013)مسعود،  وتحدياته " اليومية الحياة متطلبات بفعالية مع يتعامل تجعله اإليجابي التكيفي السلوك

 – الوقت إدارة: مهارات :وتشمل شخصية واجتماعية الحياتية مشكالته مع بإيجابية التعامل على الفرد بأنها " قدرة )2005السيد)  وأضافت

 ( 21: 2005)السيد،  العمل". احترام  -اآلخرين مع التفاعل  -املوارد استخدام حسن -االجتماعي االتصال

"قدرة الفرد على التعامل بإيجابية مع مشكالته الحياتية، شخصية واجتماعية، وتشمل مهارات: ( إلى املهارات الحياتية  بأنها  2010و أشار وافي) 

( إلى أنها "  2010)  صائمةوأضافت ( 22: 2010)وافي ،  إدارة الوقت، التواصل االجتماعي، حسن استخدام املوارد، التفاعل مع األخرين، احترام العمل ".

ابي للمواقف املختلفة، التي تساعد املتعلم على التعامل مع متطلبات وتحديات الحياة اليومية، ومن أبرز املهارات القدرة على التكيف والسلوك اإليج

 ( 38:  2010)صائمة ، الحياتية: املهارات اللغوية، الصحية، حل املشكالت واتخاذ القرار، ومهارة التعامل مع الذات".
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نها املهارات التي تمكن الفرد من إعلى للمهارات الحياتية  التناول ( من حيث 2010(، وافي )2010( صائمهوتتفق الدراسة الحالية مع تعريف  

 .التعامل بإيجابية مع املواقف املختلفة  

املعلومات واملهارات والقيم التي تحتاجها املعلمة في حياتها  جرائي للمهارات في الدراسة الحالية كالتالي :وبناء على ما سبق تم التوصل للتعريف اإل 

ية، اليومية لتتكيف وتتعايش مع التغيرات الحادثة وتكتسب القدرة على إدارة شؤونها على أساس علمي وتشمل خمسة مجاالت هي : املهارات الشخص

 قائية.املهارات االجتماعية، املهارات الصحية، املهارات البيئية، املهارات الو 

 الحياتية: املهارات تصنيف 

 منها: الحياتية للمهارات تصنيفات عدة وضعت  حيث

( صنفها إلى اثنتي عشرة مهارة أساسية وهي: مهارة التعامل مع العواطف، االتصال والتواصل، حل املشكالت، 24: 2012 ،أبراهيم )تصنيف

مع األخرين، التفكير الناقد، التعامل مع الضغوطات، الصحة، أتخاذ القرار، التوعية الغذائية، إدارة الوقت، الثقة بالنفس والوعي بالذات، التعامل 

 .التفكير اإلبداعي 

 أمحاور:  ة( املهارات الحياتية إلى ثالث94: 2009 ،عبدالسالم )نف وص
ً

: مهارات وجدانية أو عاطفية مثل: ضبط املشاعر، سعة الصدر وال

: مهارات اجتماعية مثل: احترام الذات،رادة، املرونة والقدرة على التكيف، تقدير مشاعر اآل والتسامح، وقوة اإل 
ً
القدرة على التفاوض  خرين، ثانيا

: مهارات عقلية مثل: معرفة أفضل الطرق الستخدام املوارد، القدرة على التنبؤ املنزلية واأل  عمالوالحوار، تقبل االختالفات، أداء بعض األ 
ً
سرية، ثالثا

 . باألحداث، القدرة على التعليم الذاتي والتعليم املستمر، القدرة على البحث والتجريب، إدراك العالقات

( املهارات الحياتية إلى خمسة محاور: املهارات البدنية، ومهارات االتصال والتواصل، واملهارات 167: 2008الشريفي،و الحايك ) ينما قسم

 خالقية، مهارات التفكير واالكتشاف.االجتماعية والعمل الجماعي، املهارات النفسية واأل 

 الوعي ومهارات تحقيق الذات ومهارات الحسابية العمليات هاراتوم االتصال مهارات  ( املهارات الحياتية إلى58: 2007،الدين سعد) وصنف

 .للوظيفة  االستعداد ومهارات العلمي الوعي ومهارات االستهالكي الوعي ومهارات االجتماعي

من محاور وعناوين وحدات مقرر التربية  اقترابهتبعت الباحثة التصنيف التالي للمهارات الحياتية حيث ترى أوبناء على ما سبق من تصنيفات 

 املهارات الوقائية(. -املهارات البيئية  -املهارات الصحية   -املهارات االجتماعية  -يركز على )املهارات الشخصية سريةسرية حيث مقرر التربية األ األ 

 املهارات الشخصية:  - أ

 نمط  حياتها وتغيير ذاتها، تطوير في ومقصود واع   بشكل لها املعلمة اكتساب يسهم التي املهارات مجموعة :نهاأب الشخصية  املهارات تم تعريف 

 األفضل. إلى

سمات املعلمات  اختالفن تمتلكها املعلمة وتميزها عن غيرها من املعلمات، وعلى الرغم من أناك العديد من املهارات الشخصية التي البد من ه

 ( كالتالي: 2006م املشتركة بين املعلمات كما حددتها عبيد ) نه هناك بعض القواسإمن معلمة ألخرى  إال 

يظهر هذا الحماس  تبعث في نفوس الطالبات الحماس، ةأن تكون اجتماعية تستطيع التفاعل مع الطالبات حتى خارج الصف، أن تكون نشط

االهتمام والرعاية، قوة الشخصية والقدرة على ضبط الفصل  في حركتها املستمرة داخل الفصل، القدرة على تحمل املسؤولية، إعطاء كل طالبة حقها في

 قناع وحسن العرض والتعبير.والحزم وقت الحاجة، الديمقراطية في التعامل مع الطالبات، الطالقة اللفظية وقوة اإل

مجاالت املعرفة، ومنها ما ذكرها   دبتعد الذاتي التعلم مهارات تتعدد كما أن هناك بعض املهارات الشخصية للمعلمة تتعلق بالتعلم الذاتي حيث

لية، ( هي: مهارات املشاركة بالرأي ، مهارة التقويم الذاتي ، األنشطة التقدير للتعاون، االستفادة من التسهيالت املتوفرة في البيئة املح2009الصيفي ) 

واالبتكار،  والتحليل، النقد، على تتعلق بالقدرة اراتامله من مجموعة تتبلور  مجتمع املعرفة، في اإلنسان خصائص ضوء االستعداد للتعلم، وفي

 .الحياة مدى التعلم على واإلقبال اآلخر، وتقبل رأي االتصال، على والقدرة جديدة، إنتاج معرفة في واإلسهام التغيير، وتقبل والتفسير،

 وأن سرعتها، وقدراتها، معدل مع يتفق وبما نفسها، على معتمدة املستمر التعلم مهارات تكتسب التعلم  الذاتي في املعلمة أن مما سبق يتضح

 ولكنه فحسب، سلوكيا نمطا أو معرفيا نشاطا ليس وأنه املختلفة، مجاالت  املعرفة في املتالحقة السريعة والتطورات للتغيرات، يستجيب الذاتي التعلم

 إيجابيا في وحدات مقرر التربية األ  ةموجودمهارات التعلم الذاتي ذاته،  تحقيق في للفرد حياة شخص ي، وأسلوب أتجاه
ً
سرية ووجودها يكسب املعلمة ميال

دراك وما وراء املعرفة، وبالتالي يزيد التحصيل على اإل  ن، وتساعدهنوقدرته ننحو تدريس مقرر معين  ، وتساعد املعلمة طالباتها على التقدم وفق سرعته

 الدراس ي لدى الطالبات.

بداعي كما حددها من املهارات املرتبطة بالتفكير اإل  احيث هناك عددً  بداعيبالتفكير اإل  للمعلمة التي تتعلقومن املهارات الشخصية 

 صالة.وهي مهارة الطالقة ، مهارة املرونة، ومهارة األ  ( بثالث مهارات 85: 2010،الحالق)
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ن الزمن، وقد يظهر هذا اإلنتاج على شكل نظرية أو لوحة فنية اإلبداع إنتاج ش يء جديد يفيد فئة مـن النـاس لفترة معينة م يتضح مما سبق أن

سرية حيث وصول املعلمة ملرحلة اإلبداع  بداعي يرتبط باملهارات الحياتية  الرتباطه بموضوعات مقرر التربية األ والتفكير اإل أو على شـكل اكتشاف جديد، 

 حتى تخرج بأفكار إبداعية متعددة ومتنوعة.بالتفكير يتطلب منها اكتساب مهارات  حياتية متعددة املجاالت 

عن تفكير  االستقالل( إلى : مهارة 91: 2010،شعبان )بالتفكير الناقد صنفها عبدالعزيز في   ومن املهارات الشخصية للمعلمة التي تتعلق

فرز األدلة والحجج الغامضة من الواضحة،  مهارة  اآلخرين، مهارة تحديد  مصداقية مصادر املعلومات، مهارة اإلحاطة بجوانب املوضوع املختلفة، مهارة

حث عن بدائل تحديد الدقة في العبارات واأللفاظ، مهارة تجنب األخطاء الشائعة في هذا التفكير، مهارة تنمية املالحظة الدقيقة املتعمقة، مهارة الب

 مهارة تطبيق قواعد املنطق. عديدة للموقف الواحد،

وأن مهارة التفكير الناقد مهارة حياتية  تحتاج إليها املعلمة  حتى تصل إلى مستوى  واملنطقية، بالوضوح يتصف الناقد التفكيريتضح مما سبق  

من أفضل البدائل ليتم اكتساب املهارات التي تتناسب مع ميولها  واالختيارمعين من اكتساب املهارات البد من أن تقوم بعملية النقد والتمحيص 

اتها وإمكانياتها، واالنتقال في التفكير من مستويات أساسية إلى مستويات عليا من التفكير وهذه املهارة متوفرة في و موضوعات وحدات وقدر  واهتماماتها

 سرية.مقرر التربية األ 

 لخصها املهارات من عددا من قبل املعلمة املشكالت حل أسلوب استخدام بحل املشكالت ويتطلبومن املهارات الشخصية للمعلمة  التي تتعلق 

 تحديد على القدرة املعلمة  تمتلك لذلك،  أن الالزمة واالستراتيجيات باملبادئ ملمة املشكالت حل على قادرة املعلمة تكون  (  أن2016) والحيلة مرعي،

 املخطط لها، أن التعليمية واألهداف نلحاجاته املنتمية الواقعية املشكالت لطالباتها ةماملعل توفر األسلوب، أن هذا استخدام من املرجوة األهداف

 .املشكالت لحل فريق في والعمل الجماعي العمل على طالباتها املعلمة تشجع الحل، أن نحو نوتقدمه نأدائه حول  لطالباتها راجعة  تغذية املعلمة تقدم

سرية و أن املعلمة في موضوعات مقرر التربية األ أن مهارة  حل املشكالت ترتبط باملهارات الحياتية حيث هذه املهارة متوافرة يتضح مما سبق 

في الحياة العملية ) داخل املدرسة ( البد  أن تكتسب املعلمة هذه املهارات املتنوعة حتى تكون لديها قدرة على  ايضً أتتعرض ملشكالت في حياتها العامة و 

تقدم بحل مشكالتها التعامل مع املواقف املختلفة والقدرة على اتخاذ القرارات ملا يعطيها الثقة بالنفس، ويدفعها لنظرة إيجابية لذاتها، ويساعدها على ال

 رع من السابق .بصورة أس

 املهارات االجتماعية: - ب

نظرية مضامين تعددت تعريفات املهارات االجتماعية نتيجة اختالف وجهات النظر حول مفهومها، ألنها مفهوم مرن له استخدامات مختلفة و 

ومن  نها تعكس وجهة نظر صاحبهابين الباحثين على تعريف موحد يمكن االعتماد عليه أو قبوله بشكل كامل، أل توافقوعملية عديدة، وال يوجد 

 :التعريفات العديدة نعرض ما يلي

بأنها هي" املكونات املعرفية والعناصر السلوكية الالزمة للفرد للحصول على نواتج إيجابية عند التفاعل مع  املهارات االجتماعية فقد عرفت

 وتقييمات إيجابية على هذا السلوك ".
ً
 ( 25: 2011)سليمان ، األخرين مما يؤدي إلى إصدار أحكاما

)السيد ،  في إطار اجتماعي محدد ، وبأساليب معينة مقبولة اجتماعيا".( بأنها "القدرة على التفاعل مع األخرين  2005شار إليها  السيد ) أو 

2005  :66. ) 

التعبير االنفعالي االجتماعي واستقبال انفعاالت اآلخرين وتفسيرها ووعيه بالقواعد  ىوتم تعريف املهارات االجتماعية بأنها: قدرة الفرد عل 

 في ضبط وتنظيم تعبيراته غير اللفظية وقدرته علي أداء الدور وتهيئة الذات اجتماعيا.املستترة وراء أشكال التفاعل االجتماعي ومهاراته 

 تنوعت التصنيفات التي اهتمت باملهارات االجتماعية ومن أهم هذه التصنيفات: و

لية نحو الذات ونحو ( يرون أن املهارات االجتماعية الالزمة لألفراد للحياة بفعالية هي :تحمل املسؤو 17: 2011، منس ي وبخيت)تصنيف 

وقات املناسبة، خرين، احترام وتقدير الذات، التعاون واملشاركة والتقدير الجماعي، بناء عالقات اجتماعية ناجحة، اتخاذ القرارات املناسبة في األ األ 

 . داة للدراسة الحاليةفراد. حيث تم االسترشاد في هذا التصنيف في بناء عبارات األ تقبل االختالفات بين األ 

( قسمها إلى ثمانية أنواع هي : مهارات التواصل، مهارات آداب السلوك، مهارات العالقات 132 -128: 2011،عبدالواحد)تصنيفكذلك  

ت تكوين االجتماعية، مهارات احترام املعايير االجتماعية، مهارات السلوك التوكيدي، مهارات التعاون، مهارات اتباع القواعد والتعليمات، مهارا

 صداقات .ال

( مهارات التعرف على خصائص الجماعة، مهارات التفاعل مع املجموعات، مهارات الحديث، االستماع، 30: 2010،عالم )تصنيف وكذلك  

رات مهارات التعاطف، مهارات االتصال الغير لفظي، مهارات التعرف على مشاعر الفرد الذاتية، مهارات التحكم في الذات، مهارات التسامح، مها

 القيادة، مهارات املشاركة الجماعية .

 ىنه يمكن تصنيف جوانب العجز في املهارات االجتماعية علإ( 89: 2008،عبيد )تعدد أوجه العجز في املهارات االجتماعية ولكن بوجه عام  يرى  

ومهارة التعاون مع  ل مهارة العمل الجماعيبعض املعلمات ليست لديهم املهارة الهامة للتفاعل بطريقة مالئمة مع زمالئهم، مث  :النحو التالي
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يوجد للمعلمات محتوى جيد من املهارات االجتماعية لكنهم ال يستطيعون ممارستها عند املستوي املطلوب في حياتهم االجتماعية وقد يرجع  زمالئهم، 

تناسب مواقف معينة ألن   يهم مهارات اجتماعية معينةبعض املعلمات ال توجد لد فرصة أداء السلوك بشكل مستمر ، انعدامذلك إلي نقص الحافز أو 

 .االنفعالية تمنعهم من اكتساب املهارات املالئمة للمواقف االستجابة

وتنمية املهارات االجتماعية لدى املعلمات تسهم في  أن املهارات االجتماعية سلوكيات مكتسبة وبالتالي يمكن تعلمها وتنميتها،يتضح مما سبق 

ها في األهداف التربوية مثل التفاعل االجتماعي اإليجابي مع الطالبات، املشاركة بفاعلية في األنشطة، وبالتالي يتم اكتسابها من خالل توافر تحقيق بعض 

 سرية ومن خالل التعامل في املواقف التعليمية حيث يجب أن يحتوي املوقف التعليمي علي جوانب اجتماعية وأكاديموضوعات مقرر التربية األ 
ً
مية معا

 حتي يمكن بناء شخصية متكاملة .

 الصحية : املهارات - ج

 العادات واكتساب النظافة الشخصية، على الحفاظ على بالقدرة املتعلقة املهارات مجموع ( أن املهارات الصحية تشمل2009ذكر سالمة ) 

 الخلو مجرد وليست واالجتماعية، والنفسية  البدنية والكفاية السالمة "حالة  بأنها الصحة املهارات العاملية الصحة منظمة السليمة، وعرفت الصحية

 (7: 2009)سالمة ،" العجز أو املرض من

 قدرة املعلمة على أتباع الخيارات التي تساعدها على رفع كفاءتها البدنية والنفسية واالنفعالية. :ومنه يمكن تعريف املهارات الصحية بأنها

لمة للمهارات الصحية في هذا العصر ظهرت األهمية املتزايدة لقضايا الصحة التي يسعى هذا املحور إلى تحقيقها من ونتيجة ألهمية امتالك املع

وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان  خالل أهداف خاصة بالصحة والسالمة تعتمد على  اكتساب املعلمات مجموعة من املهارات األساسية التي حددتها

منها: مهارة التواصل كتواصل املعلمة مع الطبيب أو املرشد الصحي، ليتمكن من إيصال معاناته بطريقة واضحة، ثم استقبال الرسالة  ( 2008) 

بعض الصحية بوعي، مهارة إدارة الضغوط التي تمكن املعلمة من مواجهة تأثير األقران على إتباع سلوك هو مؤمن بأضراره، مهارة التفكير كنقد 

كما أن هناك قيًما أخالقية و اجتماعية سوف  ات الصحية الخاطئة، واتخاذ قرار حول الخيارات اآلمنة في تصرفاته وتحمل عواقب ذلك القرار،املعتقد

منة،  املز يتم غرسها أو تأكيدها ؛ كالتعاطف مع أفراد في ظروف خاصة وعدم التمييز بينهم ؛ مثل ذوي االحتياجات الخاصة، واملصابين ببعض األمراض 

داة الدراسة أكما في استخدام أجهزة السالمة واإلطفاء، وأجهزة وأدوات الفحص الطبي الذاتي. حيث تم استرشاد الباحثة بهذه املهارات في بناء عبارات 

 سرية.الحالية الرتباطها بموضوعات مقرر التربية األ 

علومات عن أمراض العصر، التزود بثقافة صحية متنوعة ومتوازنة، اتباع ( عدد من املهارات الصحية منها: التزود بم2015كما حددت  الفالح ) 

 ( 52: 2015)الفالح ،  ولية، املحافظة على النظافة الشخصية.سعافات األ جراءات اإل إالعادات الصحية السليمة، تطبيق 

املذاكرة،  ثناءأ، الجلوس بطريقة صحية ( عدد من املهارات الصحية وهي: ممارسة الرياضة للمحافظة على الجسم2005وأضافت  اللولو) 

االمتناع عن استخدام  االبتعاد عن التلفاز للمحافظة على البصر، املحافظة على نظافة الجسم بصورة يومية، العناية بنظافة األدوات الشخصية،

  (670: 2005و ، )اللول االهتمام بالوقاية من األمراض املعدية، تجنب السلوكيات الضارة بالصحة. خرين،أدوات اآل 
   البيئية: املهارات - د

 ( 158: 2010)الشناوي ،  ."حياته مقومات كل منه يستمد اإلنسان فيه يحيا الذي اإلطار: "بأنها عرف البيئة

لتحافظ  موارد، من فيها بما البيئة تجاه واإليجابي املدرك التعامل على لها املعلمة اكتساب التي يساعد املهارات  :ُعرفت بأنها البيئية املهارات أما 

 تنميتها. في وتسهم عليها

لبعد الغذائي، تحتوي البيئة على عدة أبعاد وهي: البعد العام للبيئة، وهي البعد األخالقي للبيئة، والبعد الجمالي للبيئة، والبعد الصحي للبيئة، وا 

 والبعد اإلعالمي للبيئة.

(، مدير معهد علم  رزاكم البيئة االجتماعية وعلم التحليل النفس ي أو اإليكولوجي وفق) تيودور وإذا توقفنا مع الُبعد األخالقي املعتمد على علو 

هما من قبل، وهي النفس اإليكولوجي في جامعة كاليفورنيا، والتي يؤكد فيها أن مسؤوليتنا األخالقية نحو الطبيعة واملستقبل ذات أهمّية وراهنيه لم نعهد

نها، ففي أيدينا الجامحة والالمبالية حتى اآلن يكمن مصير بيئتنا الطبيعية وإخوتنا من األنواع الحية واألجيال مسؤولية ال يمكننا التهّرب م

 (2017الالحقة(.)حلواني ، 

فة الحي املحافظة على نظا ( املهارات البيئية كالتالي: مهارة املحافظة على نظافة املنزل، املحافظة على نظافة املدرسة،2005وقد حددت اللولو) 

زهار، املشاركة في تنظيف شجار، االهتمام بزراعة النباتات واأل واملدينة والحافالت، االهتمام بوضع القمامة في املكان املخصص لها، املشاركة في زراعة األ

خرين لطرق الحفاظ على البيئة بإرشاد اآل  املدرسة واملدينة، املحافظة على مياه الشرب في املوارد املختلفة، املحافظة على البيئة من امللوثات، االهتمام

 ( 671: 2005)اللولو،  حيث تم االسترشاد بها في بناء عبارات أداة االستبانة للدراسة.

مثل ملوار األ  االستثمارمن املهارات البيئية منها: تدوير خامات البيئة، التعريف بمشكالت البيئة والتلوث،  ا( عددً 2015كما أضافت الفالح )

  (51: 2015) الفالح ، البيئة.



 بشاير البلوي&  ناهد املصري                                            من وجهة نظرهن درجة توافر املهارات احلياتية لدى معلمات الرتبية األسرية مبدينة تبوك 

  52 -27، ص: 2020 -1، العدد7املجلد  -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 35 

 

 الوقائية : املهارات  -هـ

  سلوكا ليسلك بها الطالب، يلم أن يجب التي واالتجاهات، واملهارات املعارف من قدر بأنها " الوقائية التربية ( 2008 ) والنجار ةعرف شحات
ً
 سويا

 
ً
 (99: 2008)شحاتة والنجار ،  وبيئته ". مدرسته مع تفاعله أثناء في لها التي يتعرض والدراسية، والنفسية الصحية املخاطر به ليواجه سليما

( بانها" العملية التي تستهدف تنمية الوعي باألخطار التي تواجهنا في البيئة  وتتناول هذه العملية مجاالت الوقاية من هذه 1999وأشار إليها فراج ) 

 ( 836: 1999) فراج ،األخطار في مختلف مواقف الحياة اليومية".

من مواجهة املخاطر التي قد تتعرض لها في  أن تكتسبهانها  مجموعة املهارات التي تتمكن املعلمة أوبناء على ما سبق تم تعريف املهارات الوقائية ب

وعلى الطالبات من حولها،  أثناء تفاعلها مع البيئة واملدرسة ،بهدف حمايتها من األخطار واألمراض والحوادث والعمل على تجنبها ، والتي قد تؤثر عليها

 ومساعدتها على اتخاذ القرارات الصحيحة  التي تنظم هذه العالقة.

(: التربية الوقائية لألمن والسالمة، التربية الوقائية الغذائية، التربية 2006ترتبط التربية الوقائية بعدد من الجوانب كما ذكرتها نور الدين )

من والسالمة جاءت العديد من في وحدة األ  سريةملواجهة الكوارث الطبيعية، وباالطالع على كتب مقرر التربية األ الوقائية الصحية، التربية الوقائية 

 مان ... الخ.  حزام األ  شارة الضوئية،التعريفات املرتبطة بالتربية الوقائية منها : الجرح ، الجرثومة ،الخطر، اإل 

 البد من توافرها لدى املعلمة كالتي:( املهارات الوقائية التي 2005وذكرت  اللولو) 

االبتعاد عن العبث بمفاتيح الكهرباء، العناية بتوضيح سبل الوقاية من التسمم، االهتمام بعدم تسلق  ،ثناء اللعبأتوضيح سلوك الخطر  

جهزة الكهربائية، التأكيد على احترام مة األ أعمدة الكهرباء، الحذر من أخطار الكهرباء، االهتمام لالستخدام اآلمن للموقد والغاز، املحافظة على سال 

ند مواجهة إشارات املرور، االهتمام بمعرفة طبيعة املأكوالت قبل تناولها، االبتعاد عن أماكن الغبار والتلوث، العناية بممارسة سلوكيات سليمة ع

 ( 670:  2005)اللولو ، حيث تم االسترشاد بها في بناء  عبارات أداة الدراسة االستبانة. الخطر،

جهزة استخدام األ  خرين،املحافظة على سالمة اآل  والسالمة، منمن املهارات الوقائية منها: تطبيق قواعد األ  ًدا( عد2015كما أضافت  الفالح ) 

 ( 51: 2015)الفالح ، ضرار املخدرات واإلدمان.أبشكل آمن، التزود بثقافة عن 

 منهج الدراسة:

منطقة تبوك تبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي في التعرف على املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية باملرحلة االبتدائية  ب

 ويعبر عنه تعبا ( أن املنهج الوصفي يعتمد على دراسة الواقع ويهتم بوصفه وصف 2016)وقياس درجة توافرها، حيث ذكر عبيدات 
ً
 أو دقيقا

ً
 كميا

ً
يرا

 يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها 
ً
 رقميا

ً
، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي يعطينا وصفا

ً
و درجة أكيفيا

  .ارتباطها مع الظواهر املختلفة

 مجتمع الدراسة وعينتها :

( معلمة، حيث بلغ 173بمدينة تبوك باملدارس الحكومية البالغ عددهم )  دائيةاالبتتكون مجتمع الدراسة من معلمات التربية األسرية للمرحلة 

 إلحصائيات اإل 103عدد املدارس االبتدائية بنات بمدينة تبوك )
ً
العامة للتعليم بمنطقة تبوك للعام الدراس ي  دارة( مدرسة حكومي، تبعا

العشوائية مع مراعاة الفروق في متغيرات املؤهل العلمي، و عدد سنوات الخبرة  بالطريقة  نختيارها( معلمة تم 33هـ( ، فقد تكونت من )1439/1440)

( معلمة تم اختيارهم بنفس الطريقة  ليمثلوا عينة استطالعية لحساب ثبات األداة )االستبانة(، وطالبات املرحلة 30لتطبيق الدراسة عليهن، و)

( طالبة بطريقة عشوائية عينة ممثلة من طالبات املعلمات الالتي تم تطبيق الدراسة 4655) ( طالبة تم اختيار32631االبتدائية بمدينة تبوك عددهن ) 

 عليهن. 

 إجراءات الدراسة: 

 لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها  تم إتباع اإلجراءات التالية :

 بناء إطار نظري في ضوء االطالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة. .1

عبر عن درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات األسرية باملرحلة االبتدائية وتتضمن الق .2
ُ
ائمة  خمسة بناء قائمة مهارات حياتية تتضمن عبارات ت

( مهارة فرعية،  42د ) محاور هي: ) املهارات الشخصية، املهارات االجتماعية، املهارات الصحية، املهارات البيئية، املهارات الوقائية ( يندرج تحتها عد

قبل من إعداد الباحثة في ضوء الدراسات السابقة واألدبيات، تم التحقق من صدق األداة وثباتها الظاهري واتخاذ اإلجراءات املناسبة لها من 

 في تخصص املناهج وطرق التدريس إلبداء الرأي حولها. 18عرضها على مجموعة )
ً
 مختصا

ً
 ( محكما

هارات الحياتية تم بناء استبانة تحدد درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات  التربية األسرية للمرحلة االبتدائية  في صورتها بعد تحديد قائمة امل .3

( 5) األولية األولية من إعداد الباحثة باالستعانة باملراجع العلمية وأدوات الدراسات السابقة الستطالع آراء املحكمين حولها حيث تضمنت في صورتها
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( مهارات فرعية، 8( مهارات فرعية، املحور الثاني: املهارات االجتماعية وتضمنت)10محاور كالتالي: املحور األول: املهارات الشخصية وتضمنت)

الخامس : املهارات  ( مهارات فرعية، املحور 8(  مهارات فرعية، املحور الرابع: املهارات البيئية  وتضمنت)8املحور الثالث : املهارات الصحية وتضمنت )

 ( مهارات فرعية. 8الوقائية تضمنت )

 من ذوي االختصاص في تخصص املناهج وطرق التدريس وذلك إلبداء 18صدق املحكمين: تم التأكد من الصدق الظاهري بعرضه على)   .4
ً
( محكما

 درج أسفله ، والصياغة اللغوية، ووضوح الفقرات،الرأي حول مجاالت املهارات الحياتية ومدى مناسبة كل مجموعة من الفقرات للمجال الذي تن

( تنقل للمحور الثاني 8( ،...إلخ ونقل بعض العبارات مثل : فقرة )26( ،)24( ،)22وكان من أبرز مالحظاتهم إعادة صياغة بعض العبارات مثل فقرة )

أثر إيجابي في ضبط عبارات االستبانة، وللتأكد من صدق  ( تنقل للمحور األول املهارات الشخصية مما كان له12وفقرة )، املهارات االجتماعية

(، وأقل نسبة 1.85بين املحكمين، وكانت أعلى نسبة اختالف ) ( لحساب نسبة االتفاق و االختالفCOOPER املحكمين  تم استخدام  معادلة )كوبر

إلى الصورة النهائية حيث اشتملت االستبانة على خمسة  %( من املحكمين للوصول 90(، وتم اعتماد ما أجمع عليه )0.00اختالف بين املحكمين )

 محاور هي : 

( مهارات فرعية، املحور الثالث: املهارات 8( مهارة فرعية، املحور الثاني: املهارات االجتماعية وتضمنت)11املحور األول: املهارات الشخصية تضمنت ) 

( 9املحور الخامس: املهارات الوقائية و تضمنت ) ( مهارات فرعية،8ات البيئية و تضمنت )( مهارات فرعية، املحور الرابع:  املهار 8الصحية وتضمنت )

  -الثالثي متدرج كالتالي:) متوفر ليكارثتم اإلجابة عليها من خالل مقياس   مهارات فرعية،
ً
 غير متوفر(. -أحيانا

( معلمة، حتى يتم التأكد  30ستبانة على عينة استطالعية مكونة من )تم التحقق من صدق االتساق الداخلي بتطبيق اال  الداخلي لالستبانة: االتساق

لفا كرو نباخ(، أ( لحساب ) معامل  SPSS، ثم تم عمل املعالجات اإلحصائية لها من خالل برنامج املعالجة اإلحصائية ) وأتساقهامن ثبات العبارات 

 . ( =α 0.01** دال عند مستوى  )   ، وظهرت النتائج كالتالي:ومعامل) ارتباط بيرسون(

( جاءت 977.-**471( معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات االستبانة، واملحور الذي تنتمي إليه، والتي تراوحت بين ).1ويبين الجدول )

 املحور الذي تنتمي إليه. ( ، مما يشير إلى أتساق فقرات االستبانة مع =α 0.01جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة )  

 بيرسون لحساب االتساق الداخلي بين كل عبارة من عبارات االستبانة و املحور الذي تنتمي إليه  ارتباطمعامالت  : (1جدول )

املهارات  املحور األول :

 الشخصية

املهارات  املحور الثالث: املهارات االجتماعية  املحور الثاني:

 الصحية

املهارات   املحور الرابع :

 البيئية

املهارات    املحور الخامس:

 الوقائية

رقم 

 الفقرة

معامل ارتباط 

 بيرسون 

رقم 

 الفقرة

رقم  معامل ارتباط بيرسون 

 الفقرة

معامل ارتباط 

 بيرسون 

رقم 

 الفقرة

معامل ارتباط 

 بيرسون 

معامل ارتباط  رقم الفقرة

 بيرسون 

1 .891
 **

 12 .913
 **

 20 .727
 **

 28 .857
 **

 36 .966
 **

 

2 .891
 **

 13 .563
 **

 21 .878
 **

 29 .766
 **

 37 .899
 **

 

3 .899
 **

 14 .664
 **

 22 .835
 **

 30 .849
 **

 38 .769
 **

 

4 .890
 **

 15 .848
 **

 23 .820
 **

 31 .765
 **

 39 .875
 **

 

5 .886
 **

 16 .913
 **

 24 .850
 **

 32 .878
 **

 40 .977
 **

 

6 .873
 **

 17 .913
 **

 25 .680
 **

 33 .911
 **

 41 .789
 **

 

7 .832
 **

 18 .707
 **

 26 .541
 **

 34 .916
 **

 42 .471
 **

 

8 .799
 **

 19 .551
 **

 27 .541
 **

 35 .860
 **

 43 .951
 **

 

9 .760
 **

       44 .914
 **

 

10 .674
 **

         

11 .610
 **

         

 (2والدرجة الكلية لالستبانة، في جدول )كما تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين كل محور  

 معامالت ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس: (2جدول)
 معامل ارتباط بيرسون بين البعد والدرجة الكلية للمقياس البـعد

 ** 832. املهارات الشخصيةاملحور األول : 

 ** 761. االجتماعيةاملهارات املحور الثاني : 

 **488 . املهارات الصحيةاملحور الثالث : 

 ** 896. املهارات البيئيةاملحور الرابع : 

 ** 696. املهارات الوقائيةاملحور الخامس : 

 (α=0.01** دال عند مستوى)
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( جاءت جميعها دالة 901.-829..تراوحت بين )( معامالت ارتباط بيرسون بين كل محور والدرجة الكلية لالستبانة، والتي 2يبين الجدول )

( يبين معامالت الثبات لكل محور من محاور  3(، مما يشير إلى أتساق أبعاد االستبانة ككل. والجدول رقم )α=0.01إحصائيا عند مستوى داللة )

 االستبانة ، واالستبانة ككل.                             

 لكل بعد من أبعاد االستبانة واالستبانة ككلحساب معامل الثبات : (3جدول) 

 كرو نباخ لفاأمعامل  عدد الفقرات البعد

 .949 11 املهارات الشخصيةاملحور األول :  

 . 884 8 :  املهارات االجتماعية املحور الثاني

  .815  8 املهارات الصحية املحور الثالث :  

 .955 8 املهارات البيئيةاملحور الرابع :  

 .951 9 املهارات الوقائية املحور الخامس :  

 .804 44 املقياس ككل

( 0.951-0.804لكل محور من محاور االستبانة ولالستبانة ككل، والتي تراوحت بين ) خكرو نبا لفاأ( معامالت الثبات بطريقة 3) ويبين الجدول 

 وتعد جميعها قيم ثبات عالية ومناسبة ألغراض الدراسة الحالية، ويدل على مناسبتها للتطبيق أو صالحيتها.

 ملالحظات املحكمين كما في أصبحت أداة الدراسة جاهزة لالستخدام في صورتها النهائية  الصورة النهائية لالستبانة: 
ً
بعد إجراء التعديالت عليها  تبعا

 .لفا كرو نباخ( ومعامل) ارتباط بيرسون( أ(، وبعد حساب معامل الثبات ) 8امللحق رقم )

،تم الحصول عليها من   (1هـ  كما هي في امللحق رقم )1440-1439درجات الطالبات في  تقييم مقرر التربية األسرية للفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 

 معلمات املدارس التي تم تطبيق الدراسة بها ،  وفق املعايير املحددة من قبل وزارة التعليم  التالية:

 %.100تقان إ% من معايير املادة بما في ذلك الحد األدنى بنسبة 95يعني أن الطالبة قد أنجزت  متفوق: -

 %.100% إلى أقل من 90% من معايير املادة بما في ذلك الحد األدنى بنسبة أتقان من 95% إلى أقل من 85يعني أن الطالبة قد أنجزت  متقدم: -

% إلى أقل 80% إلى أقل من 80% من معايير املادة بما في ذلك الحد األدنى بنسبة أتقان من 85% إلى أقل من 75يعني أن الطالبة قد أنجزت  متمكن: -

 %.90من 

 أو أكثر من معايير الحد األدنى.75يعني أن الطالبة إنجازها أقل من غير مجتاز:  -
ً
 % من معايير املادة أو لم تجتز معيارا

للطالبات ، والتحصيل الدراس ي  سريةمان لدراسة عالقة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات مقرر التربية األ  تم معالجة البيانات بمعامل ارتباط سبير

 إلى مستويات من القوة والضعف كما في الجدول التالي ) حيث تم تصنيف القيم املحتملة ملعامل ارتباط سبير
ً
  ( :4مان إلى فئات وترجمتها لفظيا

افر املهارات الحياتية للمعلمات والتحصيل الدراس ي للطالبات: (4جدول)  تصنيف قيم ارتباط تو
 التفسير الفئة

 ) قد ال يختلف عن الصفر( 0.30أقل من  -صفر
ً
 منخفض جدا

 منخفض 0.50أقل من  -0.30

 متوسط 0.70أقل من  -0.50

 قوي  0.90أقل من  -0.70

  قوي  1.00 -0.90
ً
 جدا

 األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
 ، ثم حساب املتوسط الحسابي لالستبيان ككل . ةاملتوسط الحسابي لفقرات االستبانة كل فقرة ، ثم تم حساب كل محور على حد .1

 . ة، ثم تم حساب كل محور على حدةاالنحراف املعياري لفقرات االستبانة كل فقرة على حد .2

 سنوات الخبرة( أو التفاعل بينهما .  -( ملعرفة الفروق بين املتغيرات الدخيلة )املؤهلTWO WAY ANOVAأسلوب التباين الثنائي ) .3

 التربية األسرية بالتحصيل الدراس ي للطالبات. مان لدراسة عالقة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات مقرر  باط سبيرحساب معامل ارت .4

 ( للمتغير التابع.Kolmogorov-Smirnov)التوزيع الطبيعي واختبار (، Leven's Test)التجانس  اختبار .5

 نتائج الدراسة:

: ما درجة توافر املهارات الشخصية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية؟ لإلجابة الذي ينص علىإجابة السؤال األول وتفسيره ومناقشته  

هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة توافر املهارات الشخصية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة  نع

  .(5ت هذا املحور وتظهر في الجدول رقم )االبتدائية بمدينة تبوك  لفقرا
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افر املهارات الشخصية  : (5جدول) افات املعيارية والترتيب لدرجة تو  املتوسطات الحسابية واالنحر
افر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم  درجة التو

 كبيرة .000 3.00 أحترم الرأي األخر. 8

 كبيرة .174 2.97 حالية مواقف في السابقة خبراتي توظيف على القدرة لدي 3

 كبيرة .292 2.91 أحكام على القرار الذي اتخذه أن أصدر أستطيع  5

 كبيرة .331 2.88 التفكير اإلبداعيممارسة لدي القدرة على  9

 كبيرة .331 2.88 لدي القدرة على البحث والحصول على املعلومة بنفس ي 10

 كبيرة .392 2.82 سلسة بطريقة وعرضها املعلومات تجميع أستطيع 2

 كبيرة .517 2.73 قرار اتخاذ إلى تحتاج التي املواقف تحديد أستطيع 1

 كبيرة .517 2.73 أمتلك القدرة على التفكير بطريقة موضوعية 7

 كبيرة .467 2.70 هوتنفيذ اتخاذه تم الذي القرار مراقبة أستطيع 6

 كبيرة .467 2.70 مشكلة تواجنهيأقدم اقتراحات ألي  11

  املتغيرة وضاعاأل  مع للتكيف قابلية لدي 4
ً
 كبيرة .549 2.64 دائما

 كبيرة .25   2.79 الدرجة الكلية

( أن درجة توافر املهارات الشخصية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية بمدينة تبوك كانت بشكل عام 5يالحظ من الجدول) 

.( وتراوحت املتوسطات 25( بانحراف معياري )2.79إذ بلغ املتوسط الحسابي )( 4حسب تصنيف فئات القيم الذي تم وضعه مسبًقا في جدول ) )كبيرة( 

.( 000( وانحراف معياري )3.00( التي تنص على : أحترم الرأي األخر بمتوسط حسابي )8( وجاءت باملرتبة األولى فقرة رقم )2.64 – 3.00حسابية بين ) ال

 بمتوسط حسابي ( التي تنص على : لدي قابلية للتكيف مع األ  4بدرجة كبيرة  وباملرتبة األخيرة الفقرة رقم )
ً
( وبانحراف معياري  2.64)وضاع املتغيرة دائما

 .( بدرجة كبيرة .549)

توافرت بدرجة كبيرة  وجاءت في املرتبة الثانية، ويالحظ تقاربها من املهارة التي جاءت باملرتبة األولى )املهارات  يالحظ املهارات الشخصية 

رجة التوافر، وبمراجعة فقرات هذه املهارة الرئيسة، يتضح أنها (، وهي قيمة لم تؤثر في د0,011الوقائية(، حيث يتمثل الفرق في املتوسط الحسابي في )

ات اإلعداد مهارات تركز علي مقومات شخصية املعلمة، منها التفكير واتخاذ القرار وجمع البيانات، وجميعها مهارات توافرت لدى املعلمة نتيجة متغير 

  والخبرة في التدريس واملقومات الشخصية.

( 80طيقت على عينة قصدية من الطالب الذين أنهوا ما يزيد عن ) (  التي2008ئي مع دراسة  الحايك ، والشريفي )وهي بذلك تختلف بشكل جز 

س أهم ساعة معتمدة من برنامج البكالوريوس ويرغبون في تسيل مادة التدريب امليداني، تم تنظيم استبانة مكونة من مجموعة من الفقرات التي تعك

علم ( الذي يمارس  الب توظيفها أثناء التطبيق امليداني في املدارس،املهارات الواجب على الط
ُ
أشارت النتائج إلى أن هناك ضعف عام لدى ) الطالب امل

 مهنة التدريس أثناء التطبيق امليداني في إدراك أهمية توظيف مثل هذه املهارات الحياتية .

 املباشر االحتكاك طريق عن ةمباشر  ةخبر  املتعلم املعلم و هميتها في اكتسابأ( من 34: 2017،السلطان)كما تتفق هذه النتيجة مع ما ذكره  

  معها التفاعل و الظواهر و باألشخاص واألشياء
ً
املشكالت  على التغلب على القدرة و املختلفة الحياة مواقف مواجهة على قادرين يجعلهم مما  مباشرا

 بحكمة. معها التعامل و الحياتية

عزى 
ُ
إلى امتالك املهارات الشخصية  للمعلمة قبل عملها  في مهنة التدريس بجانب املؤهالت العلمية سبب من أسباب التوظيف في النتائج وقد ت

 بشخصية امل
ً
 وثيقا

ً
علمة وتتطلب منها هذه املهنة وهي بالتالي تلعب دور مهم  في إنجاح عمل املعلمة والتميز فيه، و قد ترتبط املهارات الشخصية ارتباطا

املهارات  ود ووعي وممارسة مستمرة والتزام بالتنمية الذاتية لتنمو هذه املهارات  لديها، وكذلك تحرص املدارس على تقديم برامج قد تساعد في نمومجه

في مقرر التربية وكذلك توجد  الحي، سبوعالشخصية  لدى املعلمة والطالبات على حد سواء مثل برنامج )االنضباط املدرس ي ( الذي تقدمه املدرسة في األ 

 فمن خالل عوامل املمارسة والتدريب والتكرار تنمو هذه املهارات . األسرية وحدة ) شخصيتي ( ووحدة )وقتي ( التي تركز على الذات وتطويرها

ة للمرحلة االبتدائية؟  ما درجة توافر املهارات االجتماعية لدى معلمات التربية األسريإجابة السؤال الثاني وتفسيره ومناقشته الذي ينص على : 

لة هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة توافر املهارات االجتماعية  لدى معلمات التربية األسرية للمرح نلإلجابة ع

 (.6االبتدائية بمدينة تبوك  لفقرات هذا املحور و تظهر في الجدول رقم )
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افر املهارات االجتماعية : (6جدول) افات املعيارية والترتيب لدرجة تو  املتوسطات الحسابية واالنحر
افر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم  درجة التو

 كبيرة .174 2.97 أقدم العون لألخرين عند حاجتهم له  14

 كبيرة .292 2.91 أهتم بمصلحة الجماعة عن مصلحتي الشخصية 16

 كبيرة .415 2.88 أهتم ببناء الثقة في العالقات االجتماعية 15

 كبيرة .331 2.88 لدي القدرة على االندماج مع األخرين في األعمال الجماعية 12

 كبيرة .545 2.79 أمتلك مهارات العمل ضمن فريق  18

 كبيرة .529 2.70 أمتلك مهارة فن اإلنصات  19

 كبيرة .476 2.70 ذاتي لألخرينلدي قدرة على التعبير عن  17

 كبيرة .609 2.61 لدي القدرة على تقديم أفكار ناقدة ومفيدة لألخرين 13

 كبيرة .25 2.76 الدرجة الكلية

( أن درجة توافر املهارات االجتماعية  لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية بمدينة تبوك كانت بشكل عام 6يالحظ من الجدول )

.( وتراوحت املتوسطات 25( بانحراف معياري )2.76إذ بلغ املتوسط الحسابي )(4حسب تصنيف فئات القيم الذي تم وضعه مسبًقا في جدول ))كبيرة( 

( 2.97خرين عند حاجتهم له  بمتوسط حسابي )( التي تنص على : أقدم العون لل 14( وجاءت باملرتبة األولى فقرة رقم )2.61 –2.97الحسابية بين )

خرين بمتوسط لل  ( التي تنص على : لدي القدرة على تقديم أفكار ناقدة ومفيدة13الفقرة رقم ) خيرة.( بدرجة كبيرة ، وباملرتبة األ 174وبانحراف معياري )

 .( بدرجة كبيرة.609( و بانحراف معياري)2.61حسابي )

توافرت بدرجة كبيرة  وجاءت في املرتبة الثالثة، بفارق بسيط عن املهارتين في املرتبة باألولى ) الوقائية (، واملرتبة  يالحظ املهارات االجتماعية 

ت في  درجة توافر كبيرة، مع التباين في املتوسطات الحسابية، وأتت بعض الفقرات أقل من الثانية )الشخصية(، وباستقراء املفردات تبين أن الفقرا

تعبير عن ذاتي مثيالته ) دون تأثير في املستوى( منها على سبيل املثال: فقرات )لدي القدرة على تقديم أفكار ناقدة ومفيدة للخرين، لدي قدرة على ال

( التي أشارت 2018بالتالي أثرت علي مستوى الدرجة الكلية للمهارة وهي بذاك تتفق مع دراسة القصراوي ) للخرين، أمتلك مهارة فن اإلنصات(، و 

ريموند بدرجة عالية، كذلك تتفق  بشكل غير مباشر مع دراسة سرية لدى معلمات مقرر التربية األ  نتائجها إلى توافر جميع أبعاد مهارة الوعي االجتماعي 

(Raymond, 2011)  أظهرت نتائجها إلى أن رعاية املعلمين عامل مهم في املجال االجتماعي بتطوير  وتنمية املهارات الحياتية . التي 

 هذه وغياب املهارة اكتساب يدعم ما وجود املدعمة أي ( من أهمية املهارات االجتماعية بالعالقات89: 2010، الباز و خليل)وتتفق مع ما ذكره 

الحياتية  املهارة في تشكيل تساعد أساسية إثابة والحنان والثناء والتشجيع التعزيز على الحصول  ، املهارة إهمال إلى يميل الفردتجعل  الداعمة العالقات

 االجتماعية.

عزى هذه النتيجة إلى اكتساب املعلمة املهارات االجتماعية بسبب أنها جزء من املجتمع وعضوً 
ُ
فعال فيه من خالل التفاعل مع الطالبات  اوت

ى العادات داخل حجرة الدراسة، ومن خالل املقرر ذاته في وحدة )العائلة( ووحدة ) األصدقاء ( ووحدة) مناسباتي( في مقرر التربية األسرية تركز عل

شتراك وتفاعل املعلمة مع زميالتها وطالباتها في  األنشطة لدى املعلمة من خالل املمارسة، وقد تكون ال املهارات  االجتماعية السليمة وبالتالي تنمو

دارية يعمل على تكون هذه املهارات االجتماعية ونموها نشطة اإل املدرسية املصاحبة، املشاركة في ورشات العمل التشاركية، ومشاركة املعلمة في بعض األ

درك دورها االجتماعي ،بالتالي تركز على تطوير هذه املهارات لدى املعلمة، وكون املعلمة مؤمنة بأهمية رسالتها العلمية وكونها 
ُ
قدوة صالحة لطالباتها ت

 االجتماعية لديها .

ما درجة توافر املهارات الصحية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية؟ لإلجابة إجابة السؤال الثالث وتفسيره ومناقشته الذي ينص على: 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة توافر املهارات الصحية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية  هذا السؤال تم حساب نع

 (.7بمدينة تبوك  لفقرات هذا املحور و تظهر في الجدول رقم )

افر املهارات الص: (7جدول) افات املعيارية والترتيب لدرجة تو  حيةاملتوسطات الحسابية واالنحر
افر االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم  درجة التو

 كبيرة .331 2.88 الظروف الصحية الخاصة احترامأوجه الطالبات إلى  24

 كبيرة .364 2.85 لدي القدرة على تحسين األداء املجتمعي في مجال الصحة 22

 كبيرة .364 2.85 أساعد الطالبة على التعبير عن معاناتها 25

 كبيرة .364 2.85 أساعد الطالبات على مواجهة تأثير األقران على سلوكياتهم   27

 كبيرة .502 2.76 قرار حول الخيارات الصحية اآلمنة  أن أتخذ لدي القدرة على  23

 كبيرة .467 2.70 لدي قدرة على توفير بيئة صحية صحيحة 21

 كبيرة .609 2.61 من األمراضلدي الوعي باملهارات األساسية للوقاية  20

 كبيرة .508 2.52 أستطيع تطبيق مهارات اإلسعافات األولية 26

 كبيرة  .29 2.71 الدرجة الكلية
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 ( أن درجة توافر املهارات الصحية  لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية بمدينة تبوك كانت بشكل عام )كبيرة(7يالحظ من الجدول )

.( وتراوحت املتوسطات 29( بانحراف معياري )2.71إذ بلغ املتوسط الحسابي ) (4حسب تصنيف فئات القيم الذي تم وضعه مسبًقا في جدول)

( التي تنص على : أوجه الطالبات إلى احترام الظروف الصحية الخاصة بمتوسط 24( وجاءت باملرتبة األولى فقرة رقم )2.52 –2.88الحسابية بين )

( التي تنص على : أستطيع تطبيق مهارات اإلسعافات 26جاءت الفقرة رقم ) خيرة .( بدرجة كبيرة  ، وباملرتبة األ  331( و بانحراف معياري )2.88ي )حساب

 .( بدرجة كبيرة .508( وبانحراف معياري )2.52األولية بمتوسط حسابي )

( عن املهارة السابقة، دون تأثير في درجة التوافر، 0,009بة الرابعة بفارق )توافرت بدرجة كبيرة  وجاءت في املرت يالحظ املهارات الصحية 

من هذه وباستقراء الفقرات املتضمنة في املهارات الصحية، تبين وجود بعض الفقرات أتت بمتوسط أقل بمثيالتها ) دون تأثير في مستوى توافرها( و 

الوعي باملهارات األساسية للوقاية من األمراض، لدي قدرة على توفير بيئة صحية صحيحة(،  الفقرات: )أستطيع تطبيق مهارات اإلسعافات األولية، لدي

 وبالتالي أثرت علي مستوى الدرجة الكلية للمهارة. 

عزى  اكتساب املهارات الصحية من خالل  تفاعل املعلمة مع املقرر ذاته حيث تتوافر وحدة ) صحتي وسالمتي ( في مقرر التربية األ 
ُ
سرية تركز قد ت

مراض ، وعي املعلمة بأهمية دورها كقدوة لطالباتها على العادات الصحية السليمة والتوعية بأهمية املواد الغذائية ودورها في بناء الجسم ووقايته من األ 

 الالزمةتعويدهم الطرق الشخصية تستطيع املعلمة غرس القيم والعادات الصحية في الطلبة وذلك ب( 20: 2011األغا،الجرجاوي  و  )وتتفق مع ما ذكره 

و تنظم املدرسة  لكل واحدة منهم غسل اليدين قبل األكل وبعده ،  وبتوعية الطالبات بأهمية املواد الغذائية ودورها في نمو الجسم ووقايته من األمراض،

 اء( املشاركة فيه ينمي املهارة للمعلمة.) اليوم العالمي للصحة ( ، )اليوم العالمي للغذ برامج تثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي مثل

 نما درجة توافر املهارات البيئية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية؟ لإلجابة عإجابة السؤال الرابع وتفسيره ومناقشته الذي ينص على: 

رات البيئية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة توافر املها

 (.8بمدينة تبوك  لفقرات هذا املحور و تظهر في الجدول رقم )

افر املهارات البيئية: (8جدول ) افات املعيارية والترتيب لدرجة تو  املتوسطات الحسابية واالنحر

افر درجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم  التو

 كبيرة .000 3.00 أحافظ على نظافة الحي واملدينة 32

 كبيرة .174 2.97 أساهم بالتوعية بأهمية تنظيف املدرسة 35

 كبيرة .292 2.91 أقوم بوضع القمامة في مكانها املخصص 30

 كبيرة .331 2.88 أتخلص من النفايات بسرعة 31

 كبيرة .545 2.79 أحافظ على نظافة مياه الشرب في املوارد املختلفة  34

 كبيرة .452 2.73 أشارك في تنظيف املدرسة 28

 كبيرة .659 2.61 ...الخ  -العوادم  -أحافظ على البيئة من امللوثات مثل )الدخان 33

 متوسطة .637 2.30 أشارك في زراعة األشجار 29

 كبيرة .26 2.75 الدرجة الكلية

 ( أن درجة توافر املهارات البيئية  لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية بمدينة تبوك كانت بشكل عام )كبيرة(8يالحظ من الجدول  )

.( وتراوحت املتوسطات 26( بانحراف معياري )2.75إذ بلغ املتوسط الحسابي ) (4حسب تصنيف فئات القيم الذي تم وضعه مسبًقا في جدول )

( و 3.00( التي تنص على : أحافظ على نظافة الحي واملدينة  بمتوسط حسابي )32ولى  فقرة رقم  )( وجاءت باملرتبة األ 2.30–3.00الحسابية بين )

( و 2.30( التي تنص على : أشارك في زراعة األشجار بمتوسط حسابي )29ءت الفقرة رقم )خيرة جاوباملرتبة األ ، .( بدرجة كبيرة000بانحراف معياري )

 .( بدرجة متوسطة.637بانحراف معياري )

( عن املهارة السابقة، دون تأثير في درجة التوافر، 0,034البيئية توافرت بدرجة كبيرة  وجاءت في املرتبة الخامسة بفارق )يالحظ املهارات 

 الفقرات املتضمنة في املهارات البيئية، تبين وجود  فقرة أتت بدرجة متوسطة مختلفة عن باقي الفقرات، وهذه الفقرة هي )أشارك في زراعةوباستقراء 

ات مللوثاألشجار(، كما جاءت بعض الفقرات أتت بمتوسط أقل بمثيالتها ) دون تأثير في مستوى توافرها( ومن هذه الفقرات: )أحافظ على البيئة من ا

 ...الخ، أشارك في تنظيف املدرسة(، وبالتالي أثرت على مستوى الدرجة الكلية للمهارة. -العوادم  -مثل )الدخان

عزى اكتساب املهارات البيئية لدى املعلمات حيث هم جزء من البيئة وعضوً 
ُ
فعال في البيئة ، كذلك مشاركة املعلمة في الرحالت املدرسية  اوقد ت

نتاج الغذائي التي تنظمها املدارس يزيد من اهتمامها  وحرصها على اكتساب  العادات البيئية، يوم املفتوح إلى الحدائق أو إلى مزارع اإل مع الطالبات  في ال

قرر ذاته ت املكذلك مشاركة املعلمة في حمالت حماية البيئة املدرسية كذلك يزيد نمو املهارات  البيئية من خالل املمارسة والتدريب بتوافرها في وحدا

 )مسكني ( ووحدة )مدينتي (.
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ما درجة توافر املهارات الوقائية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية؟ لإلجابة إجابة السؤال الخامس وتفسيره ومناقشته الذي ينص على : 

ات الوقائية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة توافر املهار  نع

 (.9بمدينة تبوك  لفقرات هذا املحور و تظهر في الجدول رقم )

افر املهارات الوقائية: (9جدول) افات املعيارية والترتيب لدرجة تو  املتوسطات الحسابية واالنحر
افردرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم  التو

 كبيرة .000 3.00 أحافظ على السالمة عند استخدام األجهزة 37

 كبيرة .242 2.94  أعتني بالحذر من أخطار الكهرباء 43

 كبيرة .292 2.91 أهتم بقراءة تاريخ الصالحية للمواد الغذائية املختلفة 44

 كبيرة .292 2.91 أهتم بمعرفة طبيعة املأكوالت قبل تناولها 38

 كبيرة .331 2.88 أوضح لطالباتي السلوك الخطر أثناء لعبهن 36

 كبيرة .331 2.88 أهتم بممارسة سلوكيات سليمة عند مواجهة الخطر 40

اإلشارات املرورية إحترامأهتم بالتأكيد على  42  كبيرة .415 2.88  

 كبيرة .364 2.85 أهتم بمعرفة طرق الوقاية من الحرائق 39

عن أماكن الغبار والتلوث أحرص على البعد 41  كبيرة .528 2.82  

 كبيرة .16 2.89 الدرجة الكلية

( أن درجة توافر املهارات الوقائية  لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية بمدينة تبوك كانت بشكل عام )كبيرة( 9يالحظ من الجدول  )

( التي 37( وجاءت باملرتبة األولى  فقرة رقم )2.82–3.00.( وتراوحت املتوسطات الحسابية بين )16)( بانحراف معياري 2.89إذ بلغ املتوسط الحسابي )

خيرة جاءت الفقرة .( بدرجة كبيرة ، وباملرتبة األ 000وبانحراف معياري )  (3.00تنص على: أحافظ على السالمة عند استخدام األجهزة بمتوسط حسابي )

 .( بدرجة كبيرة.528( وبانحراف معياري )2.82لى البعد عن أماكن الغبار والتلوث بمتوسط حسابي )( التي تنص على : أحرص ع41رقم )

هذه املهارة، يالحظ املهارات الوقائية توافرت بدرجة كبيرة وجاءت في املرتبة األولى، ويعزي ذلك إلي املهارات الفرعية ) الفقرات( املرتبطة بقياس  

رات الحياتية العامة التي تعززها املدرسة بالعديد من الدورات وورش العمل والندوات، واللقاءات خاصة فيما يرتبط حيث تعد هذه املهارة من املها

وافره بدرجة بوسائل وأدوات الوقاية واألمن والسالمة داخل وخارج املدرسة، ووسائل الوقائية أثناء ممارسة األنشطة املدرسية، وبالتالي جاءت درجة ت

 رتبة األولى لتعزيز املدرسة هذه املهارة وما يرتبط بها من مهارات فرعية.كبيرة وفي امل

عزى اكتساب املعلمات للمهارات الوقائية بسبب عمل جميع املدارس في مدينة تبوك على تطبيق برنامج وقائي لألمن والسالمة )خطة 
ُ
وقد ت

تطبيقه مرتين في كل فصل دراس ي، كذلك من خالل مشاركة املعلمة في تفعيل اليوم أخالء( للتدرب على كيفية التصرف والوقائية من أخطار الحريق يتم 

 من والسالمة ( في املقرر ذاته  يزيد نمو املهارات الوقائية.العالمي ) للدفاع املدني (، وكذلك من خالل ممارسة وتفاعل املعلمة في وحدة) األ 

افر املهارات الحياتية لدى معلمات مقرر   سريةالتربية األ ملخص درجة تو

افر املهارات الحياتية وترتيبها: (10جدول)  مقارنة نتائج درجة تو
 املرتبة درجة التوافر املتوسط الحسابي املهارات م

 األولى كبيرة 2,89 املهارات الوقائية 1

 الثانية كبيرة 2,79 املهارات الشخصية 2

 الثالثة كبيرة 2,76 املهارات االجتماعية 3

 الرابعة كبيرة 2,75 الصحية املهارات 4

 الخامسة كبيرة 2,72 املهارات البيئية 5

 كبيرة 2,78 إجمالي

املهارات الوقائية توافرت بدرجة كبيرة  حيث  (،2.78( السابق أن جميع املهارات توافرت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )10يتضح من جدول )

توافرت بدرجة كبيرة وجاءت في  املهارات الشخصية،  جاءت في املرتبة األولى، حيث (4جدول )حسب تصنيف فئات القيم الذي تم وضعه مسبًقا في 

املهارات ، توافرت بدرجة كبيرة  وجاءت في املرتبة الثالثة، بفارق بسيط عن املهارتين في املرتبة باألولى واملرتبة الثانية املهارات االجتماعية، املرتبة الثانية

البيئية توافرت بدرجة  املهارات ، ( عن املهارة السابقة، دون تأثير في درجة التوافر0,009كبيرة  وجاءت في املرتبة الرابعة بفارق ) توافرت بدرجة الصحية

 ( عن املهارة السابقة، دون تأثير في درجة التوافر.0,034كبيرة  وجاءت في املرتبة الخامسة بفارق )

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة توافر املهارات الحياتية لدى إجابة السؤال السادس وتفسيره ومناقشته الذي ينص على: 

نحتاج  هذا السؤال نقبل اإلجابة ع معلمات التربية األسرية باملرحلة االبتدائية تعزى للمتغيرات ) املؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة( أو التفاعل بينهما؟
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( ويوضح الجدول Kolmogorov-Smirnov)سمير نوف  –للتحقق من إتباع املتغير التابع التوزيع الطبيعي وذلك عن طريق إجراء اختبار كلو مجروف

 ( نتيجة االختبار : 11)

 للمتغير التابع )املهارات الحياتية( Kolmogorov-Smirnov""اختبار التوزيع الطبيعي  :(11جدول)

 االختبار

 املتغير التابع

Kolmogorov-Smirnov 

 الداللة درجة الحرية

 0.140 33 املهارات الحياتية

( أن توزيع املتغير التابع ) املهارات الحياتية ( يتبع 0.140يتضح من قيمة الداللة ) Kolmogorov-Smirnov بعد إجراء اختبار التوزيع الطبيعي

 التوزيع الطبيعي.

 حصائي للمتغير التابع ) املهارات الحياتية ( كالتالي:                                  ( الذي يبين الوصف اإل 12كما نالحظ من الجدول التالي ) 

 الوصف اإلحصائي للمتغير التابع ) املهارات الحياتية( :(12جدول)
 التابع

 األسلوب اإلحصائي

 املهارات الحياتية

 2,78 (Meanاملتوسط ) 

 0,194 (STD.Deviationاالنحراف املعياري)

 2,82 (Medianالوسيط )

 1,37 (Skewness) االلتواء

 1,82  (Kurtosis) تفرطح ال

ما  ( أن جميع اإلحصاءات الوصفية للمتغير التابع  )املهارات الحياتية ( تشير إلى اتباع التوزيع االعتدالي وهذا ما يؤكد12يتبين من الجدول )

  ويوضح الجدول التالي نتيجة االختبار : (Leven's Test( ، تم بعد ذلك فحص التجانس باستخدام اختبار ليفين )11توصلنا إليه في الجدول )

 للمتغير التابع ) املهارات الحياتية( Leven's Test"" التجانس : اختبار (13جدول)
F Df1 Df2 الداللة 

1,28 5 27 0,301 

.  مما يعني  أن التباينات متجانسة أو متماثلة، ثم بعد ذلك تم استخدام  0.05( من  قيمة مستوى  الداللة أكبر من 13الجدول )يتبين من  

بكالوريوس(، و عدد سنوات الخبرة بأربعة مستويات  –تحليل التباين الثنائي ليشمل متغيرين مستقلين هي : املؤهل العلمي بمستويين ) إعداد معلمات 

ألداة الدراسة  2X4سنة ( ، وهو تصميم  15أكثر من  –سنة15سنوات إلى أقل من  10من  –سنوات  10سنوات إلى أقل من 5من  –سنوات 5من  )أقل

ى  والتفاعل من الدرجة األول "main effects"( الذي يوضح حجوم العينات الجزئية في التصميم. ويشمل التحليل التأثيرات الرئيسية 12كما في الجدول )

 ( نتائج التحليل لهذا التصميم لفحص الفروق بين املتوسطات 14،ويبين الجدول )

افات املعيارية وحجم العينات  في تحليل التباين الثنائي: (14جدول)  املتوسطات الحسابية واالنحر
 حجم العينة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي عدد سنوات الخبرة  املؤهل

 

 إعداد معلمات

 سنوات 10سنوات إلى أقل من 5

 سنة 15أكثر من 

Total 

2.83 

2.70 

2.74 

22. 

31. 

27. 

2 

5 

7 

 

 بكالوريوس

 

 سنوات5أقل من 

 سنوات10سنوات إلى أقل من 5

 سنة15سنوات إلى أقل من  10

 سنة 15أكثر من 

Total 

2.70 

2.76 

2.87 

2.82 

2.79 

27. 

17. 

12. 

12. 

34. 

4 

10 

6 

6 

26 

 املجموع

 

 سنوات5أقل من 

 سنوات10سنوات إلى أقل من 5

 سنة15سنوات إلى أقل من  10

 سنة 15أكثر من 

Total 

2.70 

2.77 

2.87 

2.77 

2.78 

27. 

17. 

12. 

22. 

51. 

4 

12 

6 

11 

33 
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      ( أن جميع املتوسطات الحسابية جاءت متقاربة أي ال توجد فروق دالة  إحصائيا في املتوسطات  الحسابية بين كال من 14يتضح من الجدول )

 . املؤهل العلمي ( –) عدد سنوات الخبرة 
  الخبرةملتغيرين املؤهل العلمي و عدد سنوات  2x4نتائج تحليل التباين الثنائي  للتصميم : (15جدول)

 مصدر التباين مجموع املربعات درجات الحرية متوسطات املربعات قيمة "ف" الداللة

 املؤهل 003. 1 003. 80. 780.

 عدد سنوات الخبرة 71. 3 24. 588. 628.

عدد سنوات الخبرة * املؤهل  41. 1 41. 1.011 323.   

 الخطأ 1.086 27 40.  

 في املتوسطات لدرجة توافر املهارات الحياتية تعزى للمؤهل العلمي ( أنه ال توجد 15يتبين من الجدول )
ً
أو  عدد سنوات  -فروق دالة إحصائيا

 .أو التفاعل بينهما -الخبرة 

 ذات داللة إحصائية في مستوى اكتساب املهارات  دال يوجنه أالتي توصلت نتائجها إلى  (2016وهي بذلك تتفق مع دراسة املعمري) 
ً
 وأفروقا

و التفاعل بينهما، عدم وجود عالقة ارتباطية بين مستوى اكتساب العينة للمهارات الحياتية ودرجة أتهم لها تعزى ملتغير الجنس والتخصص ممارس

( التي أشارت نتائجها إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل لصالح 2016، تختلف بشكل جزئي مع دراسة فرحان ) ممارستهم لها

 ملتغير الخبرة لصالح )البكال
ً
(  التي أشارت نتائجها إلى 2015سنوات فأكثر(، ودراسة  الفالح ) 10وريوس، وفروق في درجة توافر املهارات الحياتية تبعا

داللة سنة، ووجود فروق ذات  20-15وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير عدد سنوات الخبرة في محور املهارات الصحية لصالح السنوات من 

حصائية في متغير املؤهل إحياء، عدم وجود فروق ذات داللة دارة الذات لصالح األ إحصائية في متغير التخصص في املهارات الصحية واالنفعالية و إ

 .العلمي

شراف عليهن موحد، وقد تعزى هذه النتيجة في الدراسة الحالية بسبب أن جميع املعلمات ينتمين لبيئة واحدة ) مدينة تبوك(، بالتالي يكون اإل 

شراف سرية(، االستراتيجيات املستخدمة موحدة من قبل مركز اإل املعايير في تقييم املعلمات موحدة، وكذلك يقمن بتدريس املنهج ذاته ) مقرر التربية األ 

 ة الدراسة على هذه املهارات.سلوب التدريس الخاص بكل معلمة ، كما  جميعهن تربويات يتم تأهيلهم في مرحلأيمكن االختالف فقط في طريقة و 

ما عالقة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية إجابة السؤال السابع وتفسيره ومناقشته الذي ينص على: 

 (16)كما هو بالجدول  مان هذا السؤال تم حساب معامل ارتباط سبير نلإلجابة ع بالتحصيل الدراس ي للطالبات ؟

افر املهارات الحياتية والتحصيل الدراس ي للطالبات معامل ارتباط  سبير: (16جدول)    مان لدراسة العالقة بين تو
 متوسط تحصيل الطالبات حجم العينة مان معامل سبير

**713. 33  0.00 

للمعلمات والتحصيل الدراس ي للطالبات حيث كلما زاد ( وجود عالقة ارتباطية طردية قوية بين توافر املهارات الحياتية 16يتضح من الجدول )

  درجة توافر املهارات الحياتية لدى املعلمات زاد التحصيل الدراس ي للطالبات.

ل عندما ينظر إلى عملية التحصيل نظرة تحليلية يتضح أن هناك عوامل عديدة تؤثر فيها وترتبط فيها ومعرفة تلك العوامل وأثرها على التحصي

 ما تتداخل فيها عوامل كثيرة بعضها مرتبط بالطالبة نفسها وبقدراتها  نأمعرفة ما يعوق تلك العوامل، ويذكر  يساعد في
ً
عملية التحصيل الدراس ي كثيرا

هناك عالقة  ودافعيتها ، وبعضها مرتبط بالخبرة املتعلمة وطريقة تعلمها، أو بظروف البيئة التي تحيط بالطالبة من أسرة ومدرسة بصورة عامة، كما أن

يل يرتفع بين طريقة التعلم املستخدمة من قبل املعلمة يؤثر في مستوى التحصيل فعندما تتوافق طريقة التعلم املستخدمة من قبل املعلمة فأن التحص

ارهن للدراسة وجدنا ( طالبة من طالبات املعلمات االتي تم اختي4655على درجات تحصيل ) باالطالعبشكل ملموس وتزداد سرعة املتعلمة وقد لوحظ 

ي ( أعلى من أن التحصيل للطالبات جاء بنسب )مرتفعة( وجاء معامل االرتباط بين توافر املهارات الحياتية لدى املعلمات والتحصيل لدى الطالبات ) قو 

شارت نتائجها إلى أن التدريب على أالتي  (& He sari, 2017 Tafreshi)ساري وتافريش ي  (، بذلك  تتوافق الدراسة الحالية مع دراسة هي0.90 -0.70)

التي أشارت نتائجها إلى وجود عالقة موجبة بين ما يمتلكه  (2000املهارات الحياتية يؤدي إلى زيادة التحصيل الدراس ي للطالب، وكذلك دراسة معاد)

ن امتالك املعلم أ( التي تشير إلى 2011دراسة الطعاني) و خصائص حياتية مختلفة ، وتحصيل طلبته واتجاهاتهم نحو املادة، كذلك  أاملعلم من مهارات 

بينه وبين طلبته، ويزول الخوف منهم  يجابيةإللمهارات الحياتية إلى جانب مهاراته املهنية وممارستها في غرفة الصف يجعله ينجح في عمله، وتسود عالقة 

 ويعزز من تحصيلهم الدراس ي.
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 التوصيات:

 الدراسة الحالية فإن الباحثة توص ي باآلتي:في ضوء ما توصلت إليه نتائج 

 تها أن تعمل وزارة التربية والتعليم على تقديم برامج تدريبية للمعلمات تركز على تنمية املهارات الحياتية لدى املعلمات وتضع من ضمن سما

 التحصيل العلمي للطالبات.

 مو املهارات الحياتية مثل املهارات االجتماعية وتعزز الثقة بنفس املعلمة وبالتالي ضرورة إشراك املعلمات في البرامج املدرسية التي من دورها تعزز ن

 تنمو لديها املهارات الشخصية.

  ن منهج التربية األسرية خاضع للتقويم املستمر.أأن يكون ملقرر التربية األسرية اختبار مركزي فتري ونهائي أسوة بباقي املواد األخرى حيث 

 املقترحات: 
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Abstract: The present study aimed to determine the degree of availability of Tabuk primary stage family 
education teachers' life skills Their point of view and its relation to students' academic achievement. The research 
used the analytical descriptive method and applied a questionnaire on a random sample of the family education 
teachers of the primary school in Tabuk, (33) teachers were selected by stratified sampling. Grades of the first 
semester of the academic year 1439-1440H for students evaluated in family education course, were used to reveal 
the relation of students' academic achievement to teachers' life skills .Arithmetic mean, standard deviation, 
ANOVA and spearman correlation coefficient were used to reach study results. Results showed that there were no 
statistically significant differences between the degree of availability of life skills among the teachers of the family 
education course for the primary stage in Tabuk city due to the variables (academic qualification or years of 
experience) or the interaction between them. A strong correlation between the availability of life skills for female 
teachers and the academic achievement of female students. The higher the degree of availability of life skills for 
female teachers, the higher the academic achievement of female students. Based on these results, 
recommendation and suggestions were provided.                                                                  

Keywords: life skills; academic achievement.          
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 ه1440 -1439ول لعام درجات تقييم مقرر التربية األسرية للفصل الدراس ي األ (: 1ملحق)

 ولىتقييم الفترة األ 
 تدرج التحصيل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 متفوق  194 155 123 105 120 134 131 148 132 145

 متقدم 2 10 5 12 14 6 12 4 7 1

 متمكن 6 8 1 6 - 1 6 1 5 1

 غير مجتاز - - - - - - - - - -

 تدرج التحصيل 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 متفوق  136 102 124 110 131 144 134 174 102 130

 متقدم 14 4 7 5 2 3 16 8 3 2

 متمكن 1 - 4 - 1 2 1 2 - 1

 غير مجتاز - - - - - - - - - -

 تدرج التحصيل 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 متفوق  141 210 112 129 146 159 103 134 126 113

 متقدم 5 8 4 4 5 7 5 7 1 -

 متمكن 3 5 - 1 1 1 1 2 1 -

 غير مجتاز - - - - - - - - - -

طالبة 4655تحصيل   total 33 32 31 تدرج التحصيل 

 متفوق  107 113 135 

 متقدم 1 3 1

 متمكن 1 2 -

 غير مجتاز - - -

 هـ1440 -1439ول لعام التربية األسرية للفصل الدراس ي األ درجات تقييم مقرر (: 2ملحق)

 تقييم الفترة الثانية

 تدرج التحصيل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 متفوق  189 154 122 104 123 135 131 147 132 140

 متقدم 9 12 7 13 8 4 12 6 7 4

 متمكن 4 7 - 6 3 2   6 - 5 3

 غير مجتاز - - - - - - - - - -

 تدرج التحصيل 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 متفوق  134 102 123 110 130 143 135 172 102 130

 متقدم 16 4 9 5 3 5 14 12 3 2

 متمكن 3 - 3 - 1 1 2 - - 1

 غير مجتاز - - - - - - - - - -

 تدرج التحصيل 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 متفوق  139 208 112 130 145 158 102 132 125 113

 متقدم 9 12 4 2 7 9 7 11 2 -

 متمكن 1 3 - 2 - - - - 1 -

 غير مجتاز - - - - - - - - - -

طالبة 4655تحصيل   total 33 32 31 تدرج التحصيل 

 متفوق  106 112 135 

 متقدم 3 5 1

 متمكن - 1 -

 غير مجتاز - - -
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 (3ملحق)

 اململكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

 جامعة تبوك

 كلية التربية واآلداب 

 قسم املناهج وطرق التدريس 

 

 عزيزتي معلمة التربية األسرية /

"  بالتحصيل الدراس ي للطالباتتقوم الباحثة بدراسة بعنوان " درجة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية بمدينة تبوك وعالقتها 

 الستكمال متطلبات  نيل درجة املاجستير في املناهج وطرق التدريس.

وافر هذه املهارات وعالقة وتهدف  الدراسة إلى التعرف على املهارات الحياتية الواجب توفرها لدى معلمات التربية األسرية للمرحلة االبتدائية  والكشف عن درجة ت 

ية األسرية باملرحلة االبتدائية بالتحصيل الدراس ي للطالبات ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء استبانة تشتمل على خمسة توافر املهارات الحياتية لدى معلمات الترب

 بأن لن يتم استخدامه إال في أغراض البحث العلمي  نأمل من سعادتكم تعبئة االست
ً
بيان أمام العبارات محاور كل محور يشتمل على مجموعة مهارات حياتية علما

 تتوافق مع رأيك مراعية الدقة . التي

 لكن...........
ً
 وشكرا

 اعداد الباحثة / ناهد عبدالعزيز املصري 

 املعلومات الشخصية /

 ..........) اختياري (....................................................االسم : .........................

 إعداد معلمات                            بكالوريوس                       املؤهل العلمي :       

 سنوات 5أقل من                           سنوات الخبرة : 

 سنوات  10سنوات إلى أقل من 5من       

 سنة 15من سنوات إلى أقل  10من                                                      

 سنة  15أكثر من                                                      

       تعليمات اإلجابة:

( أمام االستجابة √عالمة ) يتضمن هذا االستبيان عبارات تعبر كل منها على مهارة سلوكية تمارسها املعلمة في حياتها اليومية الرجاء بعد قراءة كل عبارة بدقة وضع

 التي تتفق مع سلوكياتك .

  
ً
 متوفر: تعني أنك تمارسين املهارة دائما

 تعني انك تمارسين املهارة بشكل غير دائم : 
ً
 أحيانا

 غير متوفر: تعني أنك ال تمارسين املهارة 

افـر العبـارات م  درجـة التـو

  متوفر
 
 غير متوفر أحيانا

 املحور االول : املهارات الشخصية

 األفضل إلى نمط  حياته وتغيير ذاته، تطوير في ومقصود واع   بشكل لها الفرد إكساب يسهم التي املهارات يقصد بها : مجموعة 

    أستطيع تحديد املواقف التي تحتاج إلى أتخاذ قرار 1

    أستطيع تجميع املعلومات وعرضها بطريقة سلسة  2

    في مواقف حاليةلدي القدرة على توظيف خبراتي السابقة  3

4  
ً
    لدي قابلية للتكيف مع األوضاع املتغيرة دائما

    أحكام على القرار الذي اتخذهأن أصدر  أستطيع  5

    أستطيع مراقبة القرار الذي تم أتخاذه وتنفيذه 6
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    أمتلك القدرة على التفكير بطريقة موضوعية  7

    أحترم الرأي األخر 8

    التفكير اإلبداعي  ممارسةلدي القدرة على  9

    لدي القدرة على البحث والحصول على املعلومة بنفس ي 10

    ألي مشكلة تواجنهي اقتراحاتأقدم  11

 املحور الثاني : املهارات االجتماعية

  وذات فائدة متبادلة اجتماعًيامتعددة ٌتعد مقبولة  بطرق  االجتماعيةقدرة الفرد علي التفاعل مع اآلخرين في البيئة يقصد بها: 
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 :لخصامل

وإثراء املجال النفس ي بمفهوم جديد مستفاد من  املستدامة،هدفت الدراسة إلى إضافة حلقة إلى سلسلة الدراسات الرامية إلى تعزيز التنمية 

املفاهيم  وموقعه منوتحديد أبعاده  روحية،معان قيمية ومالمح ي التراث اإلسالمي، وتقديمه كأحد املتغيرات النفسية التي تتميز بمضمون فريد ذ

 بجدة،طالبة من طالبات كلية التربية للبنات  580دراسة على والتعرف على البنية العاملية التي تنتظم فيها خصائصه، وقد أجريت ال األخرى،النفسية 

أظهرت النتائج أن خصائص الهمة تنتظم في بنية عاملية ذات ثالثة أبعاد؛ طبق عليهن مقياس الهمة )إعداد الباحثة(. وباستخدام التحليل العاملي، 

ويتكون من  الوقت،إدراك قيمة  والثاني:وتحمل املسؤولية،  والتفاؤل، واملثابرة،، األول: أطلق عليه الفاعلية الذاتية ويتكون من الثقة في النفس، والثبات

والجد، والنشاط، وأهمية الهدف، والثالث: التسامي بالذات ويتكون من التفكر، واملبادرة، واملنافسة،  النفس،مكون إدراك قيمة الوقت، ومحاسبة 

ولم تظهر فروق دالة بين  ،–يقاس في الدراسة الحالية  كما-عام للهمة لدى طالبات الكلية كما ظهر من خالل النتائج ضعف املستوى ال والطموح.

فطالبات الفرقة األولى حصلن على أدنى مستوى في الهمة  الدراس ي؛الطالبات تعزى إلى التخصص، في حين وجدت فروق دالة بينهن تعزى للمستوى 

   األخرى.مقارنة باملستويات 

 الهمة؛ الشخصية؛ تنمية؛ الثقة. الكلمات املفتاحية:

 قدمة:امل 

وهي إن املتأمل لحال األمة اإلسالمية بوجه عام ليصاب باألس ى والحزن لحال معظم شبابها، وما أصابهم من الفتور واالنشغال بسفاسف األمور، 

الغيورون واملصلحون في عشرات بل ربما مئات الكتب ومن خالل  ظاهرة قد أخذت في وقتنا الحاضر بعًدا خطيًرا ال بد من تداركه؛ األمر الذي يؤكده 

جعل الباحثة تتطلع إلى تناول الهمة في دراسة نفسية تهدف إلى التعرف على  ماهيتها، وخصائصها، والديناميات التي تحركها،  وسائل اإلعالم، مما

في إبراز هذه السمة والعمل على تحقيقها في شخصيات الشباب كأحد الحلول لبناء مجتمع يتميز أفراده  وتحديد مستوى وجودها بين األفراد، أمال

 بالفاعلية واإلنتاجية. 

فظهرت فيه املؤلفات وقد ظهر االهتمام بموضوع الهمة منذ عقدين من الزمان لدى عدد من املفكرين في العصر الحديث واستقطب اهتمامهم 

 ،(1997املقدم ) ،(ه1415موس ى )، (1992مة، و تبين صفات صاحبها , وتتناول العوامل املؤثرة فيها ؛ كما في كتابات امليداني )التي توضح معنى اله

وعليه فإن مفهوم الهمة الذي تهدف الدراسة الحالية إلى تقديمه كمتغير نفس ي معروف لدى املفكرين املسلمين وله  ( .ه1418( ، الحمد )1998العفاني )

وألقوا الضوء على عدد من أبعاده مثل  ،(1984و الجرجاني ) 1(1996في الدراسات النفسية لعلماء املسلمين الذين تناولوه بالتعريف كاملقري ) أصول 

ييس (, وظهر في كتاباتهم عدد كبير من صفات صاحب الهمة، إال أنه غير معروف كمتغير نفس ي تبنى له املقا1987( وابن الجوزي )1988ابن القيم )

 وتصمم له البرامج التدريبية وهذا ما تحاول الدراسة الحالية التقديم له.

ة وقد استخدمت الباحثة مصطلح الهمة للداللة على املتغير الدافعي الذي تتناوله الدراسة الحالية ملا يتضمنه من معان قيمية ومالمح روحي

ومن ثم فإن دراسة  الدراسة،مثل الدافع لإلنجاز أو تحقيق الذات، وهذا ما سيتم توضيحه من خالل  منه؛تجعله يتميز عن املتغيرات الدافعية القريبة 

                                                           
 العلماء املذكورون كتبوا في القرون اإلسالمية األولى ، والتواريخ املذكورة تشير إلى النسخ التي اطلعت عليها الباحثة .  .1
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كما يعد خطوة مهمة في مجال  العلم،ومساهمة في إنتاج  العلمية،هذا املصطلح بمضمونه النفس ي املتميز يعد إضافة جديدة في علم النفس وإثراًء للغة 

 . التنمية املستدامة

 ة: مفهوم الهم .1

النصوص القرآنية، الحديث الشريف، كتب التراث، ثم بحثت عن  اللغة،لتحديد املفهوم اتبعت الباحثة عدة خطوات تمثلت في استقراء معاجم 

 نجليزية ويأتي ذكر تفصيل ذلك في موضعه املصطلح املقابل للهمة في اللغة اإل 

 الهمة في معاجم اللغة: ـ أ 

َمم.والجمع  »الَهمّ «الهمة من   التالي:ا األصل اللغوي يشتمل على معان عدة وذلك على النحو هذ ه 

 (1512: 1987: الَهمَهَمة الكالم الخفي، وقيل ترديد الصوت في الصدر )الفيروزآبادي، حديث النفس 

 ة، الهوى) الفيروزآبادي، الش يء:إلى  ميل النفس مَّ  (1512: 1987 اله 

 ك:: يقال هّمك ما االهتمام  (620 :12 ،1994 منظور،)ابن  أذابك.معنى ما أهمك أي ما أحزنك وما أقلقك وما  أَهمَّ

 ّم النية واإلرادة والعزم : 1994 منظور،ابن  ،123 دريد:ابن  ،699 :1996 الرازي، ،892 فارس: )ابننواه وأراده وعزم عليه  هًما:: هّم بالش يء َيه 

620)  

 يُمها دبيبها )ابن منظور ، تدّب،ألنها تهّم أي  هواّم؛مع والج هاّمة،: سميت الداّبة الحركة والنشاط  ( 621: 1994وَهم 

 كما أراد. )ابن منظور ،املضاء والنفاذ 
َ
َفذ

َ
 (621: 1994: سمي امللك العظيم الهمة بالُهمام ألنه إذا هم بأمر أمضاه ون

 :(621: 1994على التشبيه. )ابن منظور ، األسد،والهمام  الشجاع،الُهمام السيد  اإلقدام  

  (622: 1994)ابن منظور ، للمطر.وسحابة َهموم أي َصبوب  املاء.الَهموم البئر الكثيرة  :والنفعالعطاء 

 12، 1994، ابن منظور ،1512:  1987أي أطلبه. )الفيروزآبادي ،  وذهبت أتهّمُمه طلبه.تَهّمم الش يء  له:والسعي  الش يء، االجتهاد في طلب  :

621) 

 120 :1983)العسكري  أحواله.وذلك أن ذوبان الشحم آخر  أحرقه؛: ومنه هّم الشحم إذا أذابه حتى -طلب الحد األقص ى  أي- االستقصاء، 

261) 

ديث ح يسبقها-كما سيأتي في توضيح مراحل الهمة  –فالهمة  الهمة؛وقد الحظت الباحثة أن هذه املعاني تعطي في مجموعها فكرة عامة عن 

ذ ما ي ريده دون تردد أو النفس أو التفكير في األمر فإذا مالت إليه بدأ في التدرج حتى يصل إلى االهتمام فالنية فالعزم. وصاحب الهمة متحرك نشط ُينّف 

  الفضل.تخوف ساعًيا باجتهاد في طلب مراده مستقصًيا كل ما يمكنه من الجهد في بلوغ أقص ى ما يمكنه من 

 القرآن :الهمة في  ـ ب 

 إال في ورد الهّم الذي هو أصل الهمة في القرآن الكريم في تسعة مواضع، تتبعتها الباحثة في كثير من كتب التفسير فلم تجد بياًنا ملعنى الَهّم 

ان ؛ همٌّ خطرات ، وهمٌّ إصرار، ( يقول ابن تيمية : " الهم هّم 24)يوسف:   ولقد هّمت به وهّم بها لوال أن رأى برهان ربه  موضعين؛ وهما: قوله تعالى: 

 1995  وكان همُّ يوسف هم خطرات فترك ما هم به هلل ؛ فكتبه هللا له حسنة ولم يكتب عليه سيئة، وكان هم امرأة العزيز هم إصرار" )ابن تيمية،

قيام الداللة على أن األنبياء صلوات هللا وسالمه  وذهب أبو هالل العسكري إلى أن املراد: هو امليل النفس ي، يقول" والشاهد على صحة هذا التأويل (297:

كان -عليه السالم  -( ،و في صفوة التفاسير: الهم منها كان هم عزم وتصميم، والهم من يوسف 121:  1983عليهم ال يعزمون على الفواحش" )العسكري ،

(يقول أبو حيان في البحر 154) آل عمران: قد أهمتهم أنفسهم وطائفة  ( .وفي قوله تعالى: 47: 1981حديث نفس، وبين الهّمين فرق )الصابوني، 

 ( .87: 1978حيان ،  : يقال أهمني الش يء كان من همي وقصدي ، أي مما أهم به وأقصده )أبو »قد أهمتهم  «املحيط 

حو الفعل، من خالل أقوال املفسرين في هذين املوضعين تتجلى معاني حديث النفس وامليل النفس ي واالهتمام التي تمثل بداية الهم باألمر و التوجه ن 

 كما يتضح من تفسير سلوك امرأة العزيز  معنى التصميم والتحرك الجاد لتنفيذ الفعل.

 الحديث:الهمة في  .ج 

تالية: في ورد الهم في الحديث الشريف في مواضع كثيرة جًدا تتبعتها الباحثة في عدد من كتب الشروح فلم تجد شرًحا ملعنى الهم إال في املواضع ال

يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث: الهم، ترجيح قصد الفعل ؛ متفق عليه، »بحسنة فلم يعملها كتبها هللا له عنده حسنة كاملة  هّم من  « - -قوله 

ه بهمتي ، وهو فوق مجرد خطور الش يء بالقلب )ابن حجر ، 
ُ
( ،ويشرح النووي الحديث السابق في صحيح مسلم 392: 1998تقول َهَمْمُت بكذا أي قصدت

ا بين نوعين من الهم، الهم بمعنى الخاطر والهم بمعنى العزم. يقول: 
ً
أما الهم الذي ال يكتب فهو الخواطر التي ال توطن النفس عليها وال يصحبها عقد مفرق
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،  -  -به أصحاب النبي  فهّم حّق ، فأغلظ له،  - -(،واملوضع الثاني في الحديث أنه كان لرجل على رسول هللا 330: 1999وال نية وعزم ) النووي، 

أن يؤذوه بالقول أو  -  -أصحاب النبي  أراديقول ابن حجر في الشرح " فهّم  به أصحابه " أي  عليه،متفق  »إّن لصاحب الحق مقاال  « -  -فقال النبي 

أحب األسماء إلى هللا عبد هللا وعبد الرحمن  أحمد«الذي رواه اإلمام (. وفي الحديث 73: 1998)ابن حجر ،  -  -الفعل، لكن لم يفعلوا أدًبا مع النبي 

 ( .93: 1995يقول ابن تيمية في بيان معنى الحديث: كل إنسان له حرث وهو العمل ، وله هّم وهو أصل اإلرادة )ابن تيمية ، » وأصدقها حارث وهّمام ...

 .  والخالصة أن الهم يأتي في اللغة بمعان عّدة تتحدد من خالل السياق، ابتداء من خواطر النفس وانتهاء بالعزم والتصميم على تنفيذ الفعل

 التراث:كتب  د ـ الهمة في

ا ببيان معنى الهم، يقول : 
ً
قبل أن يفعل من خير أو شر، والهمة: توجه  0الهم: هو قصد القلب على فعل ش يء «يشرح الجرجاني تصوره للهمة بادئ

الهمة ما يملك  «(، ويرى الهروي أن: 257: 1984)الجرجاني،  »القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له أو لغيره 

ا، ال يتمالك صاحبها وال يلتفت عنها 
ً
( يشرح ابن القيم تعريف الهروي بقوله" ما يملك االنبعاث 3: 1988)في ابن القيم ، »االنبعاث للمقصود صرف

ا ال يخالطه غيره " )
ً
كة تحمل صاحبها على املقصود وتبعثه عليه بعث

َ
ا: أي حالة وصفية لها سطوة وَمل

ً
(، ويذهب 102: 1988ابن القيم ،للمقصود صرف

ّصوها بنهاية اإلرادة. فالَهم 
َ
مة فعلة من الَهم وهو مبدأ اإلرادة، ولكن خ ّمة نهايتها " )ابن القيم ، مبدؤها،ابن القيم إلى أن " اله  ، وعند (3: 1988واله 

مة  «املقري: مة عالية العزم،أول  بالكسر،اله   ( .330:  1996) املقري ،  » وقد تطلق على العزم القوي فيقال له ه 

فالهم عند الجرجاني  الهمة:يلقي الضوء على آلية انبعاث  أحدهما:تستخلص الباحثة من التعريفات السابقة توّجهين في تعريف الهمة؛ 

وإن كان شًرا فال يدخل في معنى  .(وهو إما خير أو شر فإن كان خيًرا وارتضاه أخذ في التدرج إلى مستوى الهمة )وهي نهاية اإلرادة الهمة؛يعرض لصاحب 

وتدفعه نحو  الهمة،فالقوى الروحانية هي التي توجه صاحب  الباطل،فالهمة تطلق على التوجه القوي القاصد إلى الحق دون التوجه القاصد إلى  الهمة.

لهمة؛ فصاحب الهمة في كتاباتهم هو من ينفق عمره وهذا البعد القيمي هو مدار الحديث في الكتابات القديمة والحديثة في ا الكمال.قصد الخير وطلب 

ال  في السعي لتحقيق أهداف خيرة سامية، ويصف الهروي في تعريفه شّدة االستثارة و قوة التوجه التي تميز انطالق صاحب الهمة نحو هدفه بحيث

كما في تعريف ابن القيم الذي يرى أن  م النفسية األخرى:فيحدد موقع الهمة من املفاهي الثاني:يلتفت إلى ش يء يمكن أن يعوقه عن ذلك الهدف .أما 

ا والهمة في الهمة تتدرج على سلم اإلرادة من مستوى الهم إلى أن تبلغ مستوى الهمة ، ولو تصورنا اإلرادة متدرجة على متصل لكان الهم في أحد طرفيه

الذي يمثل  أول العزم هما: العزم،رادة، ويذكر املقري في تعريفه مستويين من الطرف اآلخر. ويمكن القول أن الهمة عنده توازي املستوى األعلى من اإل 

ابن القيم مبينا املرحلة املتقدمة من  مكمال لتحديدوهو بهذا يعطي تصورا  الهمة.الذي يوازي عنده أعلى مستويات  والعزم القوي  النية،التصميم وجزم 

 ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي: العزم.فتظهر الهمة متدرجة من أول اإلرادة إلى آخر  العزم؛الهمة التي تتعدى إلى متصل 

 شكل يوضح مستويات الهمة وانتقالها من اإلرادة إلى العزم 

 

  

 يمكن تحديد إطار تصوري مبدئي للهمة يتمثل فيما يلي: من خالل التعريفات السابقة

  فمتى وصلت إلى مستوى الهمة انطلق الفرد إلى هدفه دون تراجع أو التفات.  والثبات؛أنها تنبع من طاقة قوية الدفع وتتميز بشدة االستثارة 

  والكمال.أنها ذات أساس دافعي يتمثل في القوة الروحية التي تنزع بالفرد إلى الخير 

 .أنها تتضمن معنى قيمي أخالقي؛ يتمثل في كونها تطلق في األصل على السلوك الهادف إلى الخير دون السلوك الهادف إلى الشر 

 .أن هناك تداخل قائم بين الهمة واإلرادة 

 الباحثة:تعريف الهمة وفق ما توصلت إليه 

 الدراسة،واتباع خطوات سيأتي ذكرها في إجراءات  الهمة،من خالل املعاني الواردة في تعريفات الهمة ومن خالل مطالعات الباحثة في أدبيات 

 ألنها تتميز بالثبات النسبي )حيث تظهر في شخصية الفرد منذ الطفولة، وتنعكس على سمة؛  1تتوصل إلى القول بأن الهمة هي سمة دافعية خلقية

ألنها تختص بالسلوك القاصد إلى الخير دون غيره . وتضع لها  خلقيةألنها تتضمن استثارة مستمرة لتحقيق الهدف، و ودافعيةسلوكه بوجه عام( ، 

املعرفية تتأثر بعقيدة الفرد ينتج عنها نشاط نفس ي ينعكس على الجوانب  الهمة عملية نفسية دينامية تنبع من الجانب الروحي و « التعريف التالي:

 .» واالنفعالية والنزوعية ؛ فيدفع الفرد ويوجه سلوكه نحو طلب الكمال له أو لغيره

 فيما يلي تحليل لتعريف الهمة املذكور أعاله لتوضيح الهدف من املفردات الواردة فيه. التعريف:تحليل 

                                                           
 »خلق الهمة  «أطلق عليها كل من امليداني في األخالق اإلسالمية ، وخضر حسين في رسائل اإلصالح  .2

 العزم         اإلرادة

                               الهمة العالية  الهمة      الهم
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 ة.وذلك أنها تمر في تكوينها بمراحل أو خطوات وال تحدث دفعة واحد" الهمة عملية "

إثارة النشاط النفس ي والتحريك  ودينامية تتضمن بيولوجي،يشير إلى طبيعة هذه العملية من حيث كونها نفسية ال تقوم على أساس " نفسية دينامية "

 الهدف.املستمر للسلوك نحو 

وما معنى  الروحي؟املقصود بالجانب  ؤالين: ماسلبيان هذا الجزء من التعريف ال بد من اإلجابة على الفرد " بعقيدة وتتأثر" تنبع من الجانب الروحي 

فقد أورد ابن القيم في كتاب الروح إيضاح ملسمى الروح ومعناها، وذكر أن  ؟عن املقصود بالجانب الروحي األول أما السؤال  الفرد؟كونها تتأثر بعقيدة 

الروح على القوة التي تتم بها معرفة هللا وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته )ابن كالقوى املدركة والقوى املحركة( تسمى أرواحا ؛ فيطلق (القوى التي في البدن 

ا -(.كما اهتم عدد من الباحثين219: 1975القيم ، 
ً
 Zinnbauer  بالروحية فمنهم من عرفها، ومنهم من ذكر بعض خصائصها، وقد عرض زينباور  -حديث

"  Bennerبينرفتعني عنده" الدافعية الداخلية "، وعند   Armstrongود "، وعند آرمسترونج " البحث عن معنى الوج  Doyleمعنى الروحية عند دويل 

دينامية متداخلة مع كل استجابتنا لنداء في أعماقنا يدعونا إلى التسامي بذواتنا ووضعها في املوضع الالئق بها "،بينما ينظر إليها زينباور على أنها "عملية 

( ،ويتناولها بيدمونت Zinnbauer, 1999, 892,912ادية وغير العادية، االجتماعية، واملوقفية، والشخصية " ) أنواع ومستويات الخبرات الع

(Piedmont, 1992,988 باسم التسامي الروحي الذي عرفه بقوله " يعبر مفهوم التسامي الروحي عن قابلية الفرد للوقوف خارج نطاق الزمان واملكان؛  )

نظور أوسع وأكثر تجردا. وُيعتبر طاقة أساسية للفرد، ومصدًرا للدافعية، يدعو الفرد إلى التضحية بحاجاته في سبيل تحقيق لينظر إلى الحياة من م

 املادة، وقد( أن التسامي الروحي هو خبرة ناتجة عن التفكير السليم والتحرر من قيود Ramsay, 1998, 65رمزي ) ى "، وير منفعة عدد أكبر من الناس

( بفحص التراث النظري واإلمبيريقي للوصول إلى فرضية حول محتوى مفهوم الروحية ؛ توصل من خالله إلى MacDonald, 2000, 158اهتم ماكدونالد )

 ما يلي:

 أن الروحية بناء متعدد األبعاد يتركب من معرفة وعاطفة وسلوك خارجي شخص ي واجتماعي. .أ 

َعاش .ب 
ُ
 ، مثل لحظات االستغراق، وما يمكن تسميته بإشراقة الروح، والتسامي.الروحية بطبيعتها تتمثل في خبرات ت

 والكيف.ويمكن أن يقاس ما بينهم من الفروق الفردية من حيث الكم  الناس،أن الروحية في متناول كل  .ج 

ًنا يتضمن دخيلة الدين  .د  ا ملصطلح ديني، ولكنه يعكس ُمكّو 
ً
ّبه.أن مصطلح روحي ليس مرادف

ُ
 ول

 معتقدات وممارسات وخبرات ال يمكن تعليلها علمًيا.الروحية تتضمن  .هـ

: ما الثاني السؤال التسامي. أماقوة دافعية فطرية تتأثر بالعناصر االعتقادية وتدفع الفرد إلى  بأنها:من خالل ما سبق تحدد الباحثة معنى الروحية 

: 1983الحالية يمكن توضيحها من خالل التعريف الذي حدده سمير الراض ي )فالعقيدة املقصودة في الدراسة  ؟الفردمعنى كون الروحية تتأثر بعقيدة 

ائه وأفكاره، ومن ( وهو أن العقيدة هي: " املبادئ  الثابتة، والقيم الراسخة التي اعتنقها اإلنسان عن قناعة بحيث يرجع إليها ويصدر عنها في سلوكه وآر 70

يدة وأفكار وسلوك؛ والدين لإلنسان هو املوجه لتلك املكونات الثالثة العقيدة واألفكار والسلوك، أهم صفاتها الثبات واالستمرارية " ؛ فاإلنسان عق

أن الفرد يستمد دافعيته الروحية من أي اعتقاد قدس ي يعتقده فإن كان اعتقاده في هللا كان  (Zinnbauer et al., 1999, 910ويؤكد زنباور وآخرون )

 مادية كان البذل في سبيلها ، وهكذا .البذل في سبيله وإن كان في أمور 

لدافع وترى الباحثة أن الهمة هي الصورة العملية ملعتقدات الفرد وتطلعاته. والدراسة الحالية تتناول الروحية دون التطرق لطبيعة االعتقاد ا

 معتقداتهم.لصاحب الهمة، ألن الهمة موجودة لدى األفراد على اختالف 

وله تأثير  وأهميته،م الهمة على دوافع داخلية ومن طبيعة الدافع أنه يحدث توتًرا تتحدد درجته وفًقا لقوة الدافع تقو "ينتج عنها نشاط نفس ي" 

 (.148 :1996يساعد الفرد على تعبئة قواه واالحتفاظ بمستوى عال من القدرة على العمل )بتروفسكي و ياروشفسكي، 

رأيهم هذا مع ما ذهب  نزوع؛ ويتفقوجداني،  مظاهر: إدراكي،للظاهرة النفسية ثالث  "عية"ينعكس على الجوانب املعرفية واالنفعالية والنزو 

وبعد  عقلي،بعد  ثالثة:اإلرادي له أبعاد  (. فالفعل234 :1997 الجسماني،إليه الغزالي من أن الحركات االختيارية صادرة عن علم وشعور وطلب )

 في شحذ الهمة أو تثبيطها وعليه فإن التفكير يمكن أ أدائي،وبعد  وجداني،
ً
 (.34: 1997، )أسعدن يكون عامال

 ويتمثل في تصورات ومدركات تستقطب عاطفة الفرد وتشكل سلوكه.  الهمة.وتخلص الباحثة إلى أن االعتقاد هو مصدر النشاط النفس ي في سلوك 

 "يدفع الفرد ويوجه سلوكه نحو طلب الكمال"

والباحثين بتحديد صورة اإلنسان الكامل بهدف إيجاد شخصيات تقترب في صورتها الواقعية من الصورة املثالية اهتم كثير من الفالسفة والعلماء 

ظر لكي تكون قدوة حسنة ملن أراد أن يحقق غاية الحياة. فنجد صورا مختلفة لنموذج الكمال اإلنساني تبدأ من تصور الفالسفة اإلغريق؛ فقد ن

ونة من ثالثة أجزاء ال بد لكل منها أن يحقق فضيلته؛ فالعقل تنتج عنه فضيلة الحكمة، والقلب تنتج عنه فضيلة أفالطون إلى النفس على أنها مك

مل هذه الشجاعة، والجزء املختص بالشهوات تنتج عنه فضيلة العفة، فإذا اكتملت وظائف هذه األجزاء فإن الفضيلة الرابعة وهي العدل تنتج من تكا

ونجد صوًرا أخرى لدى علماء املسلمين، فصورة الكمال اإلنساني عند ابن تيمية تتحدد في قوله " إن  (،10:  1998لها )العاني،  الفضائل الثالث املكونة
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(، ويتضح تصور ابن القيم 167: 1995كمال املخلوق في تحقيق عبودية هللا، وكلما ازداد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته " )ابن تيمية، 

وت العبد من اإلنساني من قوله " وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: هّمة ترقيه، وعلم ُيَبّصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفالح إنما تف للكمال

ا بها وال تنهض هّمته إليها فال
ً
يزال في حضيض طبعه محبوًسا،  هاتين الجهتين أو من إحداهما؛ إما أن ال يكون له علم بها فال يتحرك في طلبها، أو يكون عامل

 (.90: 1994وقلبه عن كماله مصدوًدا ومنكوًسا" )ابن القيم،

ا في وصف آرثر كومز للشخص املقتدر 
ً
 The adequate personوتتلخص أهم صور الكمال اإلنساني املطلوب وفقا ألشهر نظريات الدافعية حديث

وإيجابية مفهوم الذات، وتكامل الشخصية ووجود قوة داخلية تمكنه من مواجهة التحديات  الذي تبدو أهم صفاته في القدرة على التوجه الذاتي ،

بأنه منطلق إلى األمام دائًما، لديه القدرة والكفاءة في اتخاذ القرارات، يتميز   the proactive personواملصاعب، ويصف هيوبرت بونر الشخص املتفتح 

مثالية تجعله يسعى ليحقق لذاته أكمل صورة وأفضلها في حدود إمكاناته وقدراته، وال يرض ى لنفسه ما يرتضيه  بنظرة جمالية للحياة، كما أن لديه نظرة

 the fully functioningعواّم الناس، متفائل، واثق من مساره، وعند كارل روجرز تتجلى صورة اإلنسان الكامل في الشخص املستغل لجميع طاقاته 

person وتتمثل عند ماسلو  (،120: 1988قة بالنفس واالعتماد على الذات، الرغبة في استمرارية االرتقاء بنفسه ) محمد عيس ى، ومن أهم مميزاته الث

الذي تتلخص أهم مميزاته في إدراكه الدقيق للحقيقة، شعوره باملسؤولية وبأنه صاحب  the self-actualizing personفي الشخص املحقق لذاته 

 (.Polling, 1971, 120التأمل واإلحساس بالجمال، متقبل لذاته وللخرين ) رسالة، لديه قدرة على 

من خالل استعراض ملحات من بعض صور الكمال اإلنساني كما يراها العلماء والباحثون قديما وحديثا الحظت الباحثة أن الكمال املقصود 

ما هو بعيد ال يتحقق إال للقلة النادرة من الناس كما أن تلك الصور  كمال نسبي؛ فبعض تلك الصور قريب يمكن أن يتحقق لعدد من الناس, ومنها

ي الدافع تختلف باختالف نظرة أصحابها إلى الغاية من وجود اإلنسان والهدف النهائي الذي تتحقق به سعادته، ويمكن القول بأن الرغبة في الكمال ه

في عالم  قال يتحقأعلى ، وبانت له إمكانيات جديدة، وتطلع إلى كمال جديد، والكمال األكبر للتطور البشري فكلما خطا اإلنسان خطوة، استشرف أفقا 

 ( .  256:  1995الواقع أبدا، ولكن الرغبة فيه تظل تدفع اإلنسان وتدفعه ليحصل على نصر جديد )قطب ، 

 أحد.يشير إلى أن الهمة ال تتخذ من الذات محوًرا لها بل تدور حول تحقيق النفع والخير لكل " له أو لغيره "

 التعريف اإلجرائي في الدراسة الحالية:

ا الحالية "مجموع الخصائص التي تتميز بها الطالبة وفًقا الستجاباتها على مقياس الهمة " فاستجابات الطالبة على  في الدراسة يقصد به إجرائي 

 :وتكون الهمة العاليةقياس الهمة إما أن تكون في حدود الدرجة العالية فتعد عالية الهمة، أو تميل إلى الدرجة املنخفضة فتعد ذات همة ضعيفة ؛ م

عتبر في حدود املتوسط + وحدة انحراف معياري؛ وعليه فإن الطالبة الحاصلة على درجة موافقة ملا ذكر ت ≥هي التي تمثل درجة كلية في اختبار الهمة 

املتوسط + وحدة انحراف معياري ؛ وعليه فإن الطالبة   <: هي التي تمثل درجة كلية في اختبار الهمة والهمة الضعيفة الدراسة الحالية عالية الهمة،

  الحاصلة على درجة موافقة ملا ذكر تعتبر في حدود الدراسة الحالية ضعيفة الهمة .

 اإلنجليزي:املصطلح املقابل للهمة في االصطالح  .2

نجليزية وقد تمهيدا لعرض مفهوم الهمة على نطاق واسع في الدراسات النفسية كانت هذه الخطوة لتحديد املصطلح املقابل للهمة في اللغة اإل 

 التالية:اتبعت الباحثة الخطوات 

 تم عرض لفظ  :النفسبعض أساتذة علم  استشارةMettle  ن ياملضمون السيكولوجي للهمة وفق ما توصلت إليه الباحثة على أساتذة متخصصمع

وفي كلية التربية للبنات بجدة  وفي جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض، فلقي قبوال من ناحية ، في جامعة ميزوري بالواليات املتحدة األمريكية

 دم في علم النفس .اتساقه مع مضمون الهمة، وتحفظا من ناحية كونه غير مستخ

 ( لفظ523: 1994إنجليزي أورد جميل صليبا ) –عن مصطلح "الهمة" في القواميس العربية )عربي  البحث Zeal  كمصطلح مقابل للهمة في اللغة

 Ambition-Determination  -  Resolution الهمة:( املصطلحات التالية للداللة على معنى Cowan،1974 :103وزاد كوان ) اإلنجليزية،

Intention - Eagerness  

  ( ومعاجم علم النفس ؛ عربي-نجليزي إبالرجوع إلى قواميس اللغة ) :السابقةنجليزية التي أسفرت عنها الخطوة البحث عن مدلوالت املصطلحات اإل

حرية   -الطموح -تعني على الترتيب: الحماس Zeal - Ambition - Determination -  Resolution- Intention - Eagernessتبين أن املصطلحات : 

بمعنى الهمة )البعلبكي،  Mettleوفي قاموس املورد ورد املصطلح ( 1987االجتهاد أو الرغبة )حامد زهران ، -القصد النية أو -التصميم -اإلرادة

1990 :575 . ) 

 " البحث عن مصطلحMettleإنجليزي( -نجليزي إنجليزية )اللغة اإل  قواميس " في 

قاموس  التحديات، ويشرحبأنه بذل الفرد كل ما في وسعه للتغلب على  Mettle( شرح لفظ Webster’s Dictionary, 1991, 629في قاموس وبسترز )
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. ويعرف صاحب هذه السمة بأنه نوع من الشخصيات يحمل روحا وثابة تدفعه 2، واتقاد النشاط1( نفس اللفظ بأنه الشجاعةWordNetوورد نت )

الثبات  ، 3التطلع إلى األمور الشريفة التالية:( وردت املعاني Medical Dictionaryوفي القاموس الطبي ) للعقبات،، وشجاعة تمكنه من الصمود للنشاط

( WEDTوفي قاموس ) . 6يستطيع . ويذكر أن الشخص ذا املستوى العالي من هذه السمة هو الذي يبذل من نفسه أفضل ما5الغيرة والحماسة  ،4والجلد

 9. ويذكر أن هذه السمة عبارة عن حالة يظهر من خاللها ما تنطوي عليه شخصية الفرد وروحه من سمات إيجابية.8، روح املبادرة7وردت معاني العزم

هو األقرب في الداللة على مصطلح الهمة وإن كان  Mettle؛ رأت الباحثة أن لفظ 10من خالل ما سبق، وبعد استشارة بعض املختصين في علم النفس

ير عن غير مستخدم في االصطالح السيكولوجي؛ حيث لم يتضح له وجود على أي من قواعد البيانات النفسية. أما املصطلحات األخرى التي وردت للتعب

 الهمة. الهمة فهي تعبر عن صفات تتصل بمكونات الهمة وال يصلح أي منها أن يكون مقابال ملصطلح

  الهمة:السمات الشخصية لذوي  .3

 يلي:تقصت الباحثة في دراستها السمات الشخصية لذوي الهمة العالية، والسمات الشخصية لذوي الهمة الضعيفة وتوصلت إلى ما 

 العالية:السمات الشخصية لذوي الهمة 

موجهة إلى  الحديثة، استبانةالتراث، الكتب  بمصادر: كتالخصائص التي يتميز بها األفراد ذوو الهمة العالية من خالل نتائج البحث في عدة  تبدو 

ى معلمات، طالبات( عل طبيبات،عدد من املتخصصين في علم النفس، وعدد من املثقفين الذين ملست فيهم الباحثة مالمح الهمة )أساتذة جامعيين، 

 النحو التالي:

  أو استعالء بل  نخوة،وال الستشعار  للذة،يذكر الراغب األصفهاني أن عالي الهمة من يتحرى الفضائل ال  التراث:سمات ذوي الهمة العالية في كتب

ن صفات صاحب الهمة: وم (،147: 1973يتحرى مصالح العباد شاكًرا بذلك نعمة هللا وطالبا به مرضاته غير مكترث بقلة مصاحبيه )األصفهاني ،

النظر في عواقب األمور، والتأمل في معنى الوجود، التأسف على فوات الفضائل، التحرك واملبادرة والسعي لتحصيل أعلى الدرجات، استشعار 

ة وقته فال (. كما أن صاحب الهمة يحرص دائًما على عمار 342، 225: 1987الهدف في كل عمل، الحرص على طلب العلم ونشره ) ابن الجوزي، 

فاملنافس مسابق متمّن   املنافسة؛ومن صفات صاحب الهمة  (.126 :1992 الجوزي، )ابنويجتهد في نصح من استشاره  مهم،يضيع لحظة في غير 

القيم " الهمة  ويقول ابن (،252: 1975وهو يحب لحاقه أو مجاوزته؛ وهذا مما يدل على علو الهمة )ابن القيم ، ينافسه،تمام النعمة عليه وعلى من 

فهو دؤوب ال  مراده؛( واملقصود أن صاحب الهمة يتميز بالسعي الحثيث الدائم لتحصيل 76 :1988تستدعي صدق الطلب ودوامه " )ابن القيم ،

  (.324 :1998 القيم،الصبر، الشجاعة، االحتمال، اإليثار، عزة النفس، ترك االنشغال بما ال يعنيه )ابن  الفوائد:ويذكر في كتاب  يفتر.

  النقص،صاحب الهمة بالجد في العمل، التطلع إلى الكمال، الحياء، والترفع عن  يتصف الهمة:سمات ذوي الهمة العالية في الكتابات الحديثة في 

كما  (.575 ،501: 1992الحزم في األمور، القيام باألعمال الحسنة دون تسويف أو تأجيل، االشتغال بما يعنيه واالنصراف عما ال يعنيه )امليداني ،

الثبات وقلة التردد، االهتمام بأحوال الناس وبذل النصح لهم وتقديم الحلول  املفيدة،واستغالل األوقات في األعمال  العمل،يتميز بالدأب في 

، املصابرة، الجد، . ومن صفاته أيضا: الصبر(61 ،38: 1994ملشكالتهم، وهو محل ثقة الناس يعتمدون عليه وتناط به األمور الصعبة )موس ى، 

واستجالء  املثابرة، تقدير الذات حق قدرها فال يبالغ في احتقارها وال يغتر بها، التفاؤل، اإلقدام، شفافية الروح والقدرة على التأمل في الكون 

دون تردد، الندم على (. ومن صفاته: بذل النفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته، إمضاء العزم 256، 218 :ه1418جماليات الحياة )الحمد، 

النشاط، البعد  املعالي،الهمة بالطموح والتطلع إلى  يتميز صاحبكما  (.91 ،27 :1997ضياع األوقات، االعتماد على النفس، الثقة بالنفس )املقدم ،

 (.785-782: 1997 كرزون،عن محقرات األمور، طلب العلم، التحمل والصبر في سبيل تحصيل الفضائل، الحرص على استغالل الوقت فيما ينفع )

  من صفات صاحب الهمة:  -الذين شملتهم االستبانة  -وقد عد املختصون : 11سمات صاحب الهمة العالية لدى املختصين في علم النفس والتربية

االندفاع   -الجدية  -اإلخالص  -ارتفاع مستوى الطموح  -الثقة بالنفس  -املبادأة -قوة اإلرادة -الشعور بالحيوية ومقاومة التعب -اليقظة والنشاط

القدرة على املتابعة وانتظار النتائج دون  -القدرة على االستمرار في العمل ومواصلة الجهد -الرغبة القوية في دعم ومساندة اآلخرين -والحماس للعمل

                                                           
1 courage , courageousness ,bravery , nerve  
2 Spunk  
3 regards honor  
4 fortitude  
5 ardor 
6 To put on one’s mettle , is to cause or incite one to use one’s best efforts 
7 resolve , grit 
8 gumption 
9 aposition to demonstrate inner reserves of good character or spirit 

10 .
دة ، وفي جامعة اإلمام السيكولوجي للهمة كما تراه الباحثة على أساتذة متخصصون في جامعة ميزوري بالواليات املتحدة األمريكية , وفي كلية التربية للبنات بجمع املضمون  mettleتم عرض لفظ  

 فس .محمد بن سعود بالرياض ، فلقي قبوال من ناحية اتساقه مع مضمون الهمة ، وتحفظا من ناحية كونه غير مستخدم في علم الن
11.

  جمعت من خالل االستبانة التي سيأتي ذكرها في إجراءات الدراسة .  
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االعتدال ال إفراط  -الثبات وعدم التقلب  -خرينحب الخير لل   -التعاون مع اآلخرين -قلة الكالم وقلة النوم -بعد النظر -مقاومة اإلحباط -تقاعس

 التطلع إلى أهداف سامية .  -خشية هللا ومراقبته في كل عمل -اإليمان باهلل -السعي نحو التفوق  -اإليثار -تحمل املسؤولية -العزم -التفاؤل  -وال تفريط

 ذكر املثقفون الذين شملتهم االستبانة الصفات  ون، وأطباء(:سمات صاحب الهمة العالية كما يراها عدد من املثقفين )طالب وأساتذة جامعي

الجدية في استغالل الوقت واإلمكانات  -الحرص على طلب العلم -السعي لألكمل واألفضل في كل مجال وعدم الرضا بالدون  -املثابرة -التالية: الطموح

الدافعية املستمرة   -التفاؤل وحسن الظن باهلل وعدم اليأس  -الثقة بالنفس-قلة الكالم إال فيما يعنيه -تحمل املسؤولية -الجلد والتحمل والصبر-

حب اآلخرين وحثهم على القيام باألعمال   -الدقة والحرص على إتقان العمل  -النشاط والتوقد والسرعة في العمل دون تأجيل أو تسويف  -لإلنجاز

اإليمان  -قوة اإلحساس بأهمية أهدافه  -الثبات وقلة التردد  -اد للمساعدة في كل وقتالتعاون واالستعد -بذل النصح -الرغبة في اإلصالح -الفاضلة

الصمود في وجه العقبات و االجتهاد في تذليل  -النشاط واالكتفاء بالقدر الالزم من النوم -حسن التصرف في وقته وإمكاناته -وقوة الصلة باهلل

 -املنافسة  -املبادرة -قلة االهتمام بالكماليات -حسن التوفيق بين الواجبات واألعمال -لتفريطمحاسبة النفس على التقصير والندم على ا -الصعاب

 ضبط النفس .  -قوة اإلرادة -مضاء العزيمة

يتضح مما سبق وجود مالمح أو سمات أساسية تميز شخصية صاحب الهمة تظهر في الصفات املشتركة التي وردت من املصادر املختلفة والتي تم 

 تشكيل مكونات الهمة من خاللها.
 السمات الشخصية لذوي الهمة الضعيفة:

ْير ه َيس  ال يحزن وال يتأسف على وقوفه عند منزلة هناك ما هو خير منها )ابن  -يتصف ذو الهمة الضعيفة عند ابن الجوزي بأنه: يرض ى من كل ش يء ب 

و الكسل  -و بامليل إلى الترف الزائد  -وإن طلبه فلشهادة ينالها أو وظيفة يحصل عليها ( .  كما يتصف بعدم الحرص على طلب العلم 270:  1987الجوزي، 

اليأس  -( . ومن الصفات املميزة لذي الهمة الضعيفة : كثرة املزاح واإلسفاف فيه 62،  29:  ه1415و كثرة التردد ونقض األمر بعد إبرامه )موس ى ،  -والفتور 

قلة الحياء ؛ فالحياء خلق عظيم يبعث على فعل الجميل وترك القبيح  -سهولة استجداء الناس ومسألتهم  -عس والتكاسلالتقا -من اإلصالح وتبدل األمور 

، 39:  1997التسويف والتأجيل  )الحمد ،   -قلة النشاط والعمل -املبالغة في االهتمام بالكماليات -إضاعة الوقت فيما ال ينفع -التهرب من املسؤولية  -

رض ي  -( ، وروي عن عمر بن الخطاب 338،  335: 1997التسويف والتمني )املقدم،   -العجز والكسل  -ها أيضا إهدار الوقت في فضول األعمال ( . ومن61

َمَمكم ، فإني لم أَر أقعد عن املكُرمات من صغر الهمة " )املاوردي،   -هللا عنه لهمة على شخصية ( ؛ يشير إلى أثر ضعف ا305: 1988أنه قال: " ال تصغرّن ه 

ه فضال الفرد ؛ فضعيف الهمة ال يكون لديه حماس لألعمال الفاضلة العظيمة ، وإنما هو شخص متكاسل يرض ى بالدون ويشعر بالعجز عن االرتقاء بذات

 عن غيره .

نموية، و هو أمر البد وبعد أن اتضحت خصائص الهمة يجدر القول بأن العناية برفع مستوى الهمة لدى أفراد املجتمع ضرورة تربوية وت

قظ لتحقيقه من تضافر الجهود للعناية بتنمية الجوانب الروحية، و األحاسيس الخالقة كالحس التأملي والحس الجمالي التي تستجيش النفس، وتو 

ط تبًعا لذلك كوامن الدوافع البناءة التي تجعل اإلنسان ينهض ويجتهد ويعمل لنفسه كما يعمل لغيره، 
َ
ش

ْ
وليس هناك من منهج أفضل الفكر، فَتن

 . رادهلتحقيق كل ذلك وأكثر منه من منهج اإلسالم بتعاليمه الشاملة التي طبقت في فترة من الزمن فأنتجت مجتمًعا لم يعرف التاريخ مثل همة أف

 الهمة واملفاهيم النفسية القريبة منها : .4

هل الهمة مجرد مصطلح ملفهوم قائم في علم النفس ؟  نفسه؛من خالل ما سبق تظهر مالمح اإلجابة عن السؤال الجوهري الذي يطرح 

ا  ا؟وهل تحاول الباحثة هنا أن تلبس القديم ثوب    جديد 

ل للباحثة بعد أن ملست التباس هذا املفهوم باثنين من املفاهيم النفسية ؛ وهما  الدافع والحق أن اإلجابة على هذا السؤال كانت الهمَّ األوَّ

من أهل التخصص في علم النفس بأن الهمة تساوي أحد هذين  -من الذين استطلعت الباحثة آراءهم -ت؛ حيث أفاد كثيرلإلنجاز وتحقيق الذا

مة، ومقارنتها املفهومين؛ مما حدا بالباحثة أن تعكف على دراسة املضامين النفسية لكال املفهومين وغيرهما ؛  مما يمكن أن يكون قريًبا من مفهوم اله

ولعل أبرز الفروق بين املفهومين  -على حد علم الباحثة -ي للهمة، فاتضح تميز مفهوم الهمة كمفهوم فريد لم يسبق بحثه في علم النفسباملضمون النفس 

ق في ( التي تجعل الفرد يتحمل املشا(Growthاملذكورين وبين الهمة هو طبيعة الدافع؛ فالدافع في تحقيق الذات كما يراه ماسلو هو الرغبة في االرتقاء 

( ؛ ومن ثم فإن الدافع للسلوك في desire to excelسبيل تحقيق ذاته ، والدافع لإلنجاز كما هو عند ماكليالند و أتيكسون يكمن في الرغبة في التفوق )

ما يتميز صاحب الهمة كال املفهومين ذاتي ينطلق من حاجة داخل نطاق ذات الفرد ، بينما ينطلق صاحب الهمة من دافع روحي يعلو فوق نطاق ذاته . ك

ر له كافة قدراته وإمكانياته .  الهمة،فهناك هدف أسمى يؤمن به صاحب  الهدف،بوحدة   
ّ
 تدور حوله جميع أمور حياته ، ويسخ

ًدا أنها تجعل الفرد ينطلق نحو هدف مطلق غير محدود يسعى إليه دائما وال يصل إليه أب االعتقادية،وقد ذكر تيليش في تناوله للديناميات 

(Tillich, 1957, 13) . 
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أما صاحب الهمة فيسعى إلى رفعة الحق الذي يؤمن به وفي ذلك  ذاته،ويمكن القول بأن املحقق لذاته واملدفوع لإلنجاز كالهما يسعى إلى رفعة 

 الحالي.منه ليدرك يقينا تميز املفهوم  واملفاهيم القريبةالهمة  واملتأمل ملفهوم املباشر.رفعة لذاته أيضا ولكنها ليست هدفه 

 الثالثة:وفيما يلي عرض لطبيعة العالقة بين املفاهيم  الهمة.كما ملست الباحثة التداخل الواضح بين مفهومي اإلرادة والدافعية وبين 

 مفهوم الدافعية : .أ 

 (،207 :1996مهما كان نوعه حركًيا أو ذهنًيا )نشواتي،استخدم الغزالي مصطلح الدافع وهو عنده كل ما يدفع إلى النشاط النفس ي أو السلوك 

والدافعية في رأي يونج  (،149 :1995 شكور،) الهدف.ويعرف الدافع في علم النفس الحديث بأنه حالة داخلية تثير السلوك وتبقى نشطة حتى بلوغ 

(P.T.Young( مصطلح عام لكل محددات السلوك )،ويعني " القوى التي تيهئ السلوك إلى الحركة وتعضده  الغرض، القوة، الحافز، الدافع ).... الباعث

ويحدد الوجهة التي يأخذها  ويحركه،فالدافع يستثير النشاط  ذاته؛والدوافع يمكن االستدالل عليها من السلوك  فيه.وتبعث الطاقة الالزمة  وتنشطه،

 .(النشاط في سبيل الوصول إلى الهدف الحقيقي )في املرجع السابق

 ويدعونا هذاوإذا نظرنا إلى تصنيف علماء النفس للدوافع وجدناه ال يخرج عن ثالثة: دوافع البقاء، الدوافع االجتماعية، دوافع الذات، 

 أشكال السلوك اإلنساني؟ إن كان األمر كذلك جميع-بما يتضمنه من ملحقات  –التصنيف للدوافع إلى التساؤل: هل يمكن أن يقع تحت هذا التقسيم 

 الهمة؟فأيها يصلح لتفسير 

فإن هذا يدعونا إلى استبعاد التفسير على  نفسية؛بيولوجية كانت أو  فسيولوجية،إذا عرفنا أن صاحب الهمة ال ينطلق أساًسا من ضرورة 

 يقوم على التواد أو السيطرة أو العدوان أو  البقاء.أساس دوافع 
ً
ا أوال

ً
وما  اجتماعي.نقول إنه يتحرك بدافع  فال يمكننا أن نحوه؛وإذا كان ال يضع هدف

إذن  الذات.فمن الخطأ أن نفسر سلوكه باعتباره من دوافع  الهمة؛دامت صورة مفهوم الذات أو األنا ليست الهدف األساس ي الذي يسعى إليه صاحب 

أال وهو الدوافع  الهمة؛ه تحرك صاحب ئضو  هناك صنف من الدوافع لم يكن موضع اهتمام على الساحة العلمية النفسية هو الذي يمكننا أن نفسر في

  الهمة.الروحية الذي سيأتي الحديث عنها كجزء من طبيعة اإلنسان عند تناول العوامل املؤثرة في 

  اإلرادة:مفهوم  .ب 

 (. وفي البدايات284: 1984 القيم، )ابنوالجد في الطلب  النية،وجزم  القصد،أنها تجريد  اإلرادة:نقل ابن القيم عن بعض القدماء في تعريف 

( عن بعض املفاهيم كاإلرادة والنية إال أن معظم علماء النفس الذين كتبوا في العقود التالية له قللوا 1890األولى لعلم النفس الحديث كتب جيمس )

ديس ي تماًما )بينما جحد السلوكيون دورها  انوًيا،ثمن قيمة هذه املفاهيم ونظروا إلى السلوك نظرة ميكانيكية، وأعطى التحليليون لإلرادة والنية دوًرا 

( باعتبارها مفهوما غير علمي، وذلك أن Jamesوجيمس )( Nietzsche) نتشهومن ثم فقد اختفت اإلرادة أو كادت بعد  (.Deci & Ryan، 1985: 6وراين 

 عن الرفض واإلنكا املوضوعية،اإلرادة ال يمكن إثباتها أو نفيها بالطرق 
ً
فأكثر ما في الحياة ابتداًء بالوالدة وانتهاًء باملوت  اإلرادة،ر لفكرة حرية هذا فضال

 في علم النفس، وجعل منه جوهر فلسفته في العالج  فأفسح (O. Rankإلى أن جاء رانك ) اإلنسان.خارًجا عن تحكم 
ً
وقال  والحياة.لهذا املصطلح مجاال

يعمل على  للذات،توجيه إيجابي  بأنها:وعّرف اإلرادة  مقدوًرا.بأن اإلرادة الحرة لإلنسان هي تأكيد إلرادة قدره فهو بهذا يمارس اإلرادة وإن كان ما أراده 

  (.Lieberman، 1993: 356 كما يكبح الدوافع الغريزية ويتحكم فيها )ليبرمان نافع،ويقودها نحو ما هو  وتكاملها،تنظيمها 

وتتولى توجيه السلوك وتنظيمه ودعم  متنافسة،ومن ثم فيمكن القول بأن اإلرادة تتلو الدافع وتبدأ من اختيار سلوك معين بين بدائل أو ميول 

 املختار.نشاطه لتحقيق السلوك 

 الهمة(: اإلرادة، )الدافعية، العالقة بين املفاهيم الثالثة .ج 

" تعتبر اإلرادة وقوة اإلرادة من املفردات األجنبية التالي:يجمع القاموس اإللكتروني للصحة النفسية بين مفهومي الدافعية واإلرادة على النحو 

 املرتفعة،الدافعية فنجد في اللغة السيكولوجية ما يشير إلى األفراد ذوي  اليومية؛بالرغم من كونهما لصيقان بالخبرات واللغة  السيكولوجية،على اللغة 

(، ويتناول عبد املنعم On line Dictionary of Mental Health, 1998وهو نفس املعنى املراد لو قلنا األفراد ذوي العزيمة املاضية أو اإلرادة القوية ". )

كما تعني أن يقر قرارك  اإلرادة.التصميم تكون قوة وبمقدار  الفعل،ويرى أن اإلرادة تعني التصميم واالتجاه نحو  بالدوافع،الحفني )د.ت( عالقة اإلرادة 

واالختيار واملفاضلة يقومان على التفكير  بينها،ومعنى ذلك أن املريد تتجاذبه دوافع كثيرة عليه أن يختار منها ويفاضل  أخرى،على ش يء تختاره دون أمور 

 1الكتب.والهمة العالية كمترادفين في عدد من  (، كما ورد استعمال اإلرادة القوية200)ص: التوقعات. والتدبر ومقارنة 

عّرف به 
ُ
ن الغالب النظر إلى اإلرادة على إإال  الدافعية؛من خالل ما سبق من استعراض املفاهيم الثالثة نالحظ أن هناك من عّرف اإلرادة بما ت

وتبدأ عملها في اختيار السلوك املؤدي إلى الهدف، أما الهمة فتشترك مع اإلرادة في معظم املالمح إال  البدائل،أنها تلتقي مع الدافعية في مرحلة املوازنة بين 

 أنها تتميز عنها بما يلي:

 .أن الهمة سلوك متكامل يبدأ من الدافع في حين تبدأ اإلرادة من مرحلة اختيار السلوك من بين الخيارات املتنافسة 

                                                           
1

 زكية النفس ألنس كرزون ..  مثل طب القلوب البن القيم ، صيد الخاطر البن الجوزي ، ومن الكتب الحديثة سلطان اإلرادة لعبد اللطيف شرارة ، ومنهج اإلسالم في ت
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  تختص بالسلوك األخالقي، أما اإلرادة فتأتي للداللة على مرحلة من السلوك أًيا كان نوعه.أن الهمة تتضمن معنى قيمي فهي 

 .أن الهمة تتضمن السلوك الفعلي أو الجهد العملي للتنفيذ 

 الهمة:مراحل تكّون  .5

شأنها في ذلك شأن السلوك اإلرادي بشكل عام مع اختالف في  الهمة،الهمة عملية نفسية تتكون من خالل مراحل تتدرج حتى تبلغ مستوى 

وهل اإلدراك سابق على العاطفة أم أن العكس هو  امليل؟وقد اختلف علماء النفس في منشأ السلوك اإلرادي هل يبدأ من الفكر أم من  النهائية.مراحلها 

 التالية:ة بشكل عام توصلت الباحثة إلى أن سلوك الهمة يتم عبر املراحل من خالل ذلك ومن خالل تعريفات الهمة السابقة وأدبيات الهم  الصحيح؟

: الخواطر هي إحساسات يستمدها املخ البشري من فطرة اإلنسان أو يستقبلها فتستحيل فيه إلى مدركات عقلية لتشكل اللبنات الخبرية الخاطر 

  (.23: 1997 أسعد،األساسية التي تعد الخيط األول في سلوك الشخص )

 النفور.: شعور وجداني باالهتمام أو امليل

 معين.النية على تنفيذ سلوك  :النية

 (.وهو الذي أشار إليه املقري بقوله )أول العزم اختياره.واتخاذ األسباب الالزمة لتنفيذ السلوك الذي تم  وجزم النيةبلوغ حد التصميم  :العزم

 الهم.قبله فهو داخل ضمن  لذي تكتمل فيه الهمة أما ماوهو الحد ا الفعل.الشروع في تنفيذ  العملي:الجهد 

 املراحل.أو املحصلة النهائية لهذه  ككل،أما الهمة فتطلق على العملية  الفعل،فالهم يطلق على املراحل التي تسبق الشروع في 

 مراحل تكّون الهمة

 

  

 

 

 

 وإجراءاتها:منهج الدراسة 

باإلضافة إلى استخدام منهج تحليل املضمون في تحليل النصوص املتعلقة بمفهوم الهمة  الوصفي،تستخدم الباحثة في الدراسة الحالية املنهج 

بغرض تحديد صفات صاحب الهمة واستخالص  اإلنساني؛كما وردت في الدراسات النفسية القديمة لعلماء املسلمين الذين عنوا بتفسير النشاط 

 الهمة.املضمون السيكولوجي ملفهوم 

  التالية:الدراسة الحالية اختبار صحة الفروض  تحاول  الفروض:

 األبعاد.تنتظم الخصائص النفسية املكونة ملفهوم الهمة في بنية عاملية متعددة  .1

ا إليه وحدة  قيمة)وهو املستوى العام للهمة لدى طالبات كلية التربية ينقص عن مستوى الكفاية املطلوب على االختبار الكلي  .2
ً
املتوسط مضاف

 معياري(.انحراف 

 (.األدبي العلمي،)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات كلية التربية على مقياس الهمة وفقا ملتغير التخصص الدراس ي  .3

 األولى،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات كلية التربية على مقياس الهمة وفقا ملتغير املستوى الدراس ي )الفرقة  .4

 (.الرابعة الثالثة، الثانية،

( 20.80بمتوسط عمري قدرة ) سنة،( 32 – 18أعمارهن بين )طالبة من طالبات كلية التربية تتراوح  580أجرت الباحثة الدراسة الحالية على  العينة:

 تم اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة.  ،(2.15وانحراف معياري قدره )

 التالية:الباحثة هذه األداة في ضوء التراث النظري للهمة متبعة الخطوات  وضعت املستخدمة:األداة 

 ؛اإلنسانيةلكي تتحدد صفات ذوي الهمة قامت الباحثة بقراءة مستفيضة في كتب علماء املسلمين الذين تناولوا النفس  الهمة:تحديد صفات ذوي  .أ 

مفهومها وبيان الصفات املميزة  الهمة وتحديدجمعت من خاللها األقوال املتعلقة بالهمة وصفات صاحبها. وكذلك الكتب الحديثة التي عنيت بموضوع 

وكانت الخطوة التالية  ت ما ورد في تلك الكتب من سير أصحاب الهمم العالية بالتحليل الستخالص الصفات املمثلة لصاحب الهمة،كما تناول لصاحبها،

طرحتها على  نظرك؟ما هي صفات صاحب الهمة من وجهة  :مفهومك؟ الثانيماذا تعني الهمة في  سؤالين: األول:هي تصميم استبانة مفتوحة مكونة من 

 والطبيبات وطالباتوعدد من املعلمات  واألكاديميين،والباقي من غير املختصين من التربويين  النفس،( من األساتذة املختصين في علم 9( فردا بينهم )73)

 الجهد العملي 
 العزم

 النية 

 امليل 
 الخاطر
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 العالية.وقد ساهمت إجاباتهم في تحديد مفهوم الهمة والصفات التي تميز أصحاب الهمة  الجامعة؛

لتحديد مكونات الهمة قامت الباحثة بعمل جدول تكراري ملجموع الصفات التي حصلت عليها الباحثة بغرض تمييز أكثر  :مةتحديد مكونات اله .ب 

ر الصفات تكراًرا لتأخذ وزنها في املقياس، ثم تصنيف ما تم جمعه من صفات الهمة في مجموعات وفًقا للمحتوى ، مما أسفر عن ظهور أربعة عش

عها مكونات مقياس الهمة ، وهي:املبادرة: تتمثل في القدرة على املبادأة بالتفاعل مع املواقف املختلفة ومع اآلخرين بغرض مكوًنا ؛ شكلت في مجمو 

تمثل الثقة في النفس: تاإلصالح وتحقيق النفع .املثابرة: تتمثل في قدرة الفرد على االستمرار في أداء املهام رغم ما قد يكتنفها من عوامل امللل أو التعب  .

( النشاط: يتمثل في شعور الفرد 5: 1997في إدراك الفرد لكفاءته أو مهارته، وقدرته على التعامل بفاعلية مع املواقف املختلفة )عادل محمد ، 

ته و القدرة على بالحيوية وقدرته على العمل والتحرك الهادف .تحمل املسؤولية : يتمثل في وجود اإلحساس باملسؤولية لدى الفرد تجاه أعماله وتصرفا

الهدف: تنفيذ املهام على أفضل وجه. الثبات : يتضمن قدرة الفرد على الصمود والتغلب على املثبطات لتنفيذ ما يريده دون تردد.اإليمان بأهمية 

موح: التوجه املستمر إيمان الفرد بأنه يعيش لتحقيق هدف سام يتمثله في جميع شؤونه مما يجعل سلوكه يتسم بالغرضية والتخطيط.الطويقصد به 

وحرصه على الدائم نحو األفضل في كل أمر، فال يصل إلى غاية إال تطلع إلى ما هو أسمى منها.املحاسبة: تتمثل في حساسية الفرد في الشعور بأخطائه 

ائدة منه.التفاؤل: ارتفاع الروح عدم تكرار هذه األخطاء.الجد: النظرة الجادة إلى األمور وعدم التساهل في ضبط النفس وحملها على ترك ما ال ف

اته.إدراك املعنوية ، والشعور بالطمأنينة تجاه األمور املستقبلية.التفكر: يتمثل في يقظة الحس للتأمل في معنى الوجود وحقيقته، واستجالء جمالي

تحقيق أهدافه واالرتقاء بذاته. املنافسة: تتمثل  قيمة الوقت: يتمثل في إحساس الفرد بأهمية الوقت، وحرصه على االستفادة من أوقاته واستثمارها في

ات الصعبة. النافعة،في الرغبة في سبق اآلخرين إلى القيام باألعمال  مَّ ه 
ُ
 وتحمل امل

 التالية:لوضع بنود املقياس قامت الباحثة باتباع الخطوات  املقياس:صياغة بنود  .ج 

   منهــا الباحثــة فــي  والتــي اســتفادت؛ الجوانــب أو الســمات التــي تتشــابه مــع مكونــات الهمــةاالطــالع علــى عــدد مــن املقــاييس النفســية التــي تقــيس بعــض

شــكل مواقــف تكملهــا  البنــود فــي 48الوقـوف علــى النــواحي الفنيــة فــي بنــاء هــذا النــوع مــن املقــاييس، واالســتفادة مــن بعــض األفكــار فــي الصــياغة. صــياغة 

وتمثــــل الثالثــــة املســــتوى  املتوســــط،وتمثــــل األخــــرى املســــتوى  الهمــــة،ملســــتوى العــــالي مــــن تمثــــل إحــــداها ا جمــــل؛ مــــن ثــــالثاملفحوصــــة باختيــــار جملــــة 

  الهمة.الضعيف من 

لهـــا نفـــس خصـــائص العينـــة  الكليـــة،( طالبـــة مـــن طالبـــات 97طبـــق املقيـــاس علـــى عينـــة اســـتطالعية قوامهـــا )  اســـتطالعية:تطبيـــق املقيـــاس علـــى عينـــة    .د 

 العبارات.وتغيير اختيارات بعض  العبارات،مما أدى إلى إجراء بعض التعديالت في صياغة  األصلية؛

( محكمـا لالسـتفادة مـن آرائهـم وتوجيهـاتهم 18وعـددهم )عرض املقياس في صورته األولية على مجموعة مـن املحكمـين  املحكمين:عرض املقياس على  .هـ 

% فـأكثر لقبـول  80وقـد حـددت الباحثـة نسـبة اتفـاق قـدرها  املقيـاس.في الوصول إلى صورة مناسبة للتطبيق ضمن الهدف الـذي صـيغ مـن أجلـه هـذا 

 البند.

ت التعديالت الالزمة على املقياس واستبعدت بقيـة البنـود التـي أجري االستطالعية ونتائج التحكيم؛في ضوء نتائج الدراسة  النهائية:املقياس في صورته و.  .و 

 بنًدا.( 56ومن هنا فقد أصبح العدد النهائي للبنود ) % فأكثر. 80لم تحصل على نسبة اتفاق من قبل املحكمين قدرها 
 (،3الدرجـة املرتفعـة تمثلهـا القيمـة ) الـثالث؛تصحح البنود في ضوء ثالثة أوزان لالستجابة يمثل كل منهـا أحـد مسـتويات الهمـة  الدرجة:طريقة حساب ز.  .ز 

( موزعـة بطريقـة عشـوائية تالفًيــا لتزييـف االسـتجابة مـن قبـل املفحوصــات. 1الدرجـة املنخفضــة تمثلهـا القيمـة ) (،2الدرجـة املتوسـطة تمثلهـا القيمـة )

( تشــير إلــى 168بمعنــى أن أعلــى درجــة يمكــن أن تحصــل عليهــا املفحوصـات علــى املقيــاس كلــه وهــي ) العاليـة؛يــع بنــود املقيــاس باتجــاه الهمــة وتصـحح جم

 الهمة.( تشير إلى انخفاض مستوى 56وأقل درجة وهي ) املفحوصة،ارتفاع مستوى الهمة لدى 

( طالبــة لهــن نفــس خصــائص 142حصــائي ألدوات الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )تــم إجــراء معالجــات الضــبط اإل  الهمــة:الضــبط اإلحصــائي ملقيــاس  .ط 

 يلي:العينة األصلية وقد تناولت املعالجات ما 

 تم حساب الصدق باستخدام الطرق التالية: :املقياسصدق  .1

 الصدق البنائي أو التكويني Construct Validity  خطوتين:تم حسابه في  

وقد حصلت معظم البنود حساب االتساق الداخلي لبنود املقياس وذلك بإيجاد قيمة معامل ارتباط درجة كل بند بالدرجة الكلية للمقياس  األولى:

وهما  منها؛( تميز اثنان 0.05( فقد حصلت على قيم دالة عند مستوى )55 ،49 ،38 ،9،32( ما عدا البنود )0.01) ≥على قيم دالة عند مستوى 

 سالبة؛وكذلك التي حصلت على قيم  املرتبطة،وبعد استبعاد البنود غير  دالة.( على قيم 53 ،50، 37البنود ) ولم تحصل سالبة.( بقيم 38 ،32)

 جوهرية.بنًدا تتمتع بارتباطات  51أصبح العدد النهائي لبنود املقياس 

 ليه ، و قيمة معامل ارتباط كل مكون بالدرجة الكلية للمقياس وقد اتضححساب قيمة معامل ارتباط درجة كل بند باملكون الذي ينتمي إ الثانية :

( ، مما يدعو 0.0001أن جميع البنود في املقياس ترتبط باملكونات التي تنتمي إليها، كما ترتبط املكونات باملقياس ككل، وذلك عند مستوى داللة )
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 لالطمئنان إلى صدق بنود ومكونات مقياس الهمة .

  التمييزي الصدق     

واختـارت لـذلك  املنخفضـة.أجرت الباحثة املقارنة الطرفية بحساب قيمة )ت( بـين الحاصـالت علـى الـدرجات املرتفعـة والحاصـالت علـى الـدرجات 

 خطوتين:وقد اتبعت إلجراء ذلك  (،642 :1986% لكل طرف باعتبارها أكثر التقسيمات تمييزا ملستويات االمتياز والضعف )فؤاد البهي ،27نسبة 

% وقد اتضح أن قيمة 27% ودرجات أدنى 27بحساب قيمة )ت( ملتوسط درجات أعلى  ككل؛إجراء املقارنة الطرفية للمقياس  األولى:الخطوة 

الفروق بين عينتين متجانستين ومن ثم فقد أخذت الباحثة قيمة )ت( لداللة  العينتين؛( مما يشير إلى تجانس تباين 0.05)ف( غير دالة عند مستوى )

 (.74حرية )( ودرجة 0.0001( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )25.30حيث بلغت قيمتها )

وذلك  مكون،% على كل 27% ودرجات أدنى 27بحساب قيمة )ت( لدرجات أعلى  حدة؛إجراء املقارنة الطرفية لكل مكون على  الثانية:الخطوة 

وإجراء تعديل لقيمة )ت( في حالة عدم تجانس التباين. وقد تبين من فحص  مكون،ر تجانس التباين بين املجموعتين في كل بعد حساب قيمة )ف( الختبا

( في جميع 0.0001األعلى دالة عند مستوى ) األدنى ومجموعة املستوى مستوى الداللة أن قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي مجموعة املستوى 

 مكونات مقياس الهمة.

حيث كانت قيمة )ت(  ومقبولة.وتستنتج الباحثة من هذا التحليل اإلحصائي أن قدرة التمايز الطرفي بين املستوى األدنى واملستوى األعلى كبيرة  

لى قياس هذه النتائج تؤكد صدق املقياس وقدرته ع ككل،باإلضافة إلى داللة )ت( على مستوى املقياس  الهمة،دالة على مستوى كل مكون من مكونات 

  لقياسه.ما وضع 

 :التاليةحساب ثبات درجات املقياس باستخدام الطرق  تماملقياس: ثبات درجات  .2

  النصفية طريقة التجزئةSplit-Half Method 

مع تصحيح معامالت االرتباط الناتجة باستخدام معادلة سبيرمان ـ براون ،  الصدق،تم حساب معامل االرتباط بين نصفي االختبار على عينة 

 والجدول التالي يوضح قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية .
 142قيمة معامل ثبات درجات مقياس الهمة بطريقة التجزئة النصفية ن = (: 1جدول)

 براون -تعديل سبيرمان  معامل االرتباط بالتجزئة عدد البنود املتغير

 0.83 0.71 56 الهمة

  )طريقة كرونباخ )معامل ألفاAlpha Coefficient  
والجدول التالي يوضح قيمة معامل الثبات بطريقة  الصدق.تم استخدام أسلوب كرونباخ في التحقق من ثبات درجات املقياس وذلك على عينة 

 كرونباخ.

 142ن =  مقياس الهمة بطريقة كرونباخقيمة معامل ثبات درجات (: 2جدول)

 معامل ألفا عدد البنود املتغير

 0.87 56 الهمة

 ويتضح من الجدولين ارتفاع قيم معامل الثبات الناتج من كال الطريقتين مما يدل على ثبات املقياس الحالي.

 وتفسيرها:النتائج 

في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤالتها واإلطار النظري، ومن خالل األساليب اإلحصائية املستخدمة توصلت الباحثة إلى النتائج التالية التي 

 الدراسة:تعرضها مرتبة حسب فروض 
. للتحقق من ة متعددة األبعاد"ينص الفرض األول على أن " الخصائص النفسية املكونة ملفهوم الهمة تنتظم في بنية عاملي :األول نتائج الفرض 

  يلي:( كما تبدو فيما Factor Analysis Confirmatoryالتوكيدي )صحة هذا الفرض تم استخدام التحليل العاملي 

 (:Corrolation Matrixمصفوفة معامالت االرتباط ) .1

ما عدا ثالثة  (؛0.0001جوهريا عند مستوى داللة )وبفحص قيم معامالت االرتباط بين مكونات الهمة اتضح أنها ترتبط فيما بينها ارتباطا 

 ( وارتباط التفكر بالتفاؤل حيث بلغت قيمة معامل0.01( وهي قيمة دالة عند )0.11)قيمتهارتباطات وهي ارتباط التفكر بالنشاط حيث بلغت 

(، وتشير ارتفاع نسبة االرتباطات الجوهرية إلى وجود 0.05القيمتان دالة عند مستوى ) (0.09) ارتباط التفكر بالجد حيث بلغت قيمته (0.10االرتباط)

رتباطات التي جو نفس ي عام يجمع بين هذه املكونات، ربما يرجع إلى املعنى القيمي الذي يلقي بظالله عليها جميعا. ولعل كون التفكر طرفا في جميع اال 

 MacDonaldاألمر الذي يجعل الباحثة تتوقف عند دراسة ماكدونالد ) حققت داللة عند مستوى أقل من الثقة يشير إلى تميز املكون الروحي للهمة
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العامل  ( التي أثبتت أنه على الرغم من االرتباطات البينية بين بعض األبعاد املتعلقة بالعامل الروحي وأبعاد العوامل الخمسة للشخصية إال أن2000،

 عن تلك 
ً
 ( .  192مما يؤكد تميزه كعامل جوهري من عوامل الشخصية )ص :  العوامل،الروحي ظل مستقال

 عاملًيا للمصفوفة االرتباطية بطريقة املكونات األساسية )  -ب 
ً
( وملا كانـت الباحثـة Hottelling( لهوتيللنج )Principal  Componentsأجرت الباحثة تحليال

وقــد  .promaxائــل إذ هـو األنسـب للدراســة الحاليـة واسـتخدمت لــذلك طريقـة البرومـاكس تفتـرض ارتبـاط العوامــل فـي الهمـة ؛ فقــد اعتمـدت التـدوير امل

 التالية:تبًعا للمحكات الثالثة  عوامل؛نتج عن ذلك ثالثة 

  محك كايزر 1.0 ≥العامل الجوهري ما كان جذره الكامن(.) 

  0.5 ≥محك التشبع الجوهري للمكون  

  جوهرية.تشبعات  3 ≥محك جوهرية العامل 

 وسوف تعرض الباحثة كل عامل على حدة موضحة املكونات التي تشبعت به. وذلك في الجداول الثالث التالية:

 قيم التشبعات التي ظهرت على العامل األول (: 3جدول)
 التشبعات املكونات

 0.74 الثقة في النفس 

 0.74 الثبات

 0.71 املثابرة 

 0.64 التفاؤل 

 0.63 تحمل املسؤولية

يتضح من الجدول السابق أن العامل األول قد استقطب خمسة مكونات من جملة أربعة عشر مكوًنا تعبر عن متغير الهمة، وهي الثقة في النفس 

من قدرة بما يعنيه ، والثبات )0.74وتشبعها إدراك الفرد لكفاءته أو مهارته، وقدرته على التعامل بفاعلية مع املواقف املختلفة( )وتقصد بها الباحثة 

قدرة الفرد على االستمرار في أداء املهام رغم واملثابرة )بما تعنيه من  0.74وتشبعه  الفرد على الصمود والتغلب على املثبطات لتنفيذ ما يريده دون تردد(

عور بالطمأنينة تجاه األمور املستقبلية( ارتفاع الروح املعنوية ، والش، والتفاؤل )الذي يراد به 0.71وتشبعها  ما قد يكتنفها من عوامل امللل أو التعب(

وجود اإلحساس باملسؤولية لدى الفرد تجاه أعماله وتصرفاته و الحرص على تنفيذ املهام على أفضل وتحمل املسؤولية ) الذي يقصد به ، 0.64وتشبعه 

ة الهدف. وقد بلغت النسبة املئوية للتباين التي فسرها ، كما ظهرت تشبعات دالة أيضا لكل من املنافسة، املبادرة ، الطموح, أهمي0.63وتشبعه وجه( 

الفاعلية الذاتية  ي ومن املالحظ أن هذه املكونات في مجملها تدور حول فاعلية الفرد الذاتية فقد أثبتت الدراسات أن األفراد ذو  %( 34.46هذا العامل )

، Edwards et al.  ،2000  :958، إدواردز وآخرون  Zimmerman  ،2000 :89يتصفون بالثقة في النفس واملثابرة والقدرة على الصمود )زيمرمان 

( وبالنسبة للتفاؤل فقد أملحت بعض دراسات الفاعلية الذاتية إلى تميز ذوي الفاعلية الذاتية باإلحساس Hirose et al.  ،1999 :166هيروس وآخرون 

،  Berkhuysen et al.  ،1999  :30رهم بإمكانية التغلب على املشكالت )بيرخويسن اإليجابي في مواجهة ما يتعرضون له من مواقف أو أحداث وشعو 

( ارتبطت قدرة الفرد على تحمل املسؤولية وأداء ما عليه من Orpen, 1999: 121( ، وفي دراسة أوربن )Edwards et al.  ،2000 :958إدواردز وآخرون 

( أن ذوي الفاعلية الذاتية يتميزون باملثابرة ، واملبادأة، والتعاون ، 405: 1991مدي الفرماوي )املهام على أفضل وجه بالفاعلية الذاتية ، ويذكر ح

 الذاتية؛( أن من الخصائص التي يتميز بها األفراد ذوو الفاعلية 481: 1993وارتفاع مستوى الطموح ، وتحمل املسؤولية. وأوضحت عواطف صالح )

وملا كانت هذه الخصائص تتفق بشكل  تحقيقه.محور اهتمامهم ونشاطهم ويحاولون السعي باستمرار إلى  الشعور بوجود هدف معين في حياتهم يكون 

 لصاحب الهمة . »الفاعلية الذاتية  «كبير مع ما يتضمنه هذا العامل فقد رأت الباحثة تسميته بعامل 

 قيم التشبعات التي ظهرت على العامل الثاني(: 4جدول)
 التشبعات املكونات

 0.75 إدراك قيمة الوقت

 0.74 محاسبة النفس

 0.66 الجد

 0.63 النشاط

 0.57 أهمية الهدف

بما تعنيه من إحساس الفرد بأهمية الوقت، وحرصه يالحظ من الجدول أن هذا العامل قد استقطب خمسة مكونات؛ وهي إدراك قيمة الوقت )

، ومحاسبة النفس )و تتمثل في حساسية الفرد في الشعور 0.75على االستفادة من أوقاته واستثمارها في تحقيق أهدافه واالرتقاء بذاته( وتشبعه 

دة إلى مختلف أمور الحياة، وعدم التساهل في ضبط ، والجد )ويقصد به النظرة الجا0.74بأخطائه وحرصه على عدم تكرار هذه األخطاء( وتشبعه 
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وتشبعه  شعور الفرد بالحيوية وقدرته على العمل والتحرك الهادف ( والنشاط )الذي يدل على، 0.66النفس، وحملها على ترك ما ال فائدة منه( وتشبعه 

إيمان الفرد بأنه يعيش لتحقيق هدف سام يتمثله في جميع شؤونه؛ مما يجعل سلوكه يتسم بالغرضية والتخطيط( ، و أهمية الهدف )ويقصد به 0.63

وقد فسر هذا العامل من  والتفاؤل.والطموح،  املثابرة،، وهي تشبعات موجبة ومرتفعة إلى حد ما. كما ظهرت تشبعات جوهرية لكل من 0.57وتشبعه 

 %(. 8.07التباين الكلي ما نسبته )

من املالحظ أن مكون إدراك قيمة الوقت قد حصل على أعلى تشبع في العامل الثاني، كما أن مضمونه يصلح محوًرا لبقية األبعاد في هذا 

ية بأهمالعامل؛ فاملدرك لقيمة الوقت يحاسب نفسه ويحرص على تالفي ما وقع فيه من أخطاء، و يتميز بالنظرة الجادة إلى األمور، كما أن إحساسه 

ن الوقت يقتض ي منه الحيوية والنشاط وعدم الكسل ، واملدرك لقيمة الوقت إنما ينبع إدراكه لهذه القيمة من إحساسه بوجود هدف مهم ال بد أ

كما أن ظهور تشبعات جوهرية لكل من املثابرة، والطموح يبدو متسًقا مع إدراك قيمة الوقت التي تقتض ي  ،يستغل وقته ويوجه جهوده لتحقيقه

ة الوقت، االستمرار في أداء املهام رغم ما قد يصاحبها من عوامل امللل والتعب فاغتنام الفرص التي قد ال تسنح مرة أخرى هو من شأن املدرك لقيم

ى الفرد إلى وبالنسبة لتشبع الطموح بهذا العامل؛ فهو متسق أيضا مع محور إدراك قيمة الوقت فقيمة الوقت إنما تدرك من خالل  الطموحات التي يسع

عمل وبذل تحقيقها، أما التفاؤل فلعل السبب في تشبعه بهذا العامل هو كون الشعور اإليجابي تجاه املستقبل عامل مهّم في اإلحساس بجدوى الجد وال

يما ال طائل من ورائه.  ومن الجهد، على العكس من التشاؤم الذي يجعل الفرد يرى أن األمور تسير إلى األسوأ دائما ومن ثم فال جدوى من بذل الجهد ف

إدراك قيمة  «خالل هذا الترابط بين املكونات املتشبعة بهذا العامل ودورانها حول محور إدراك قيمة الوقت رأت الباحثة أن تسمي هذا العامل بعامل 

 لدى صاحب الهمة .  »الوقت 
 قيم التشبعات التي ظهرت على العامل الثالث(: 5جدول )

 التشبعات األبعاد

 0.71 التفكر

 0.64 املبادرة

 0.62 املنافسة 

 0.59 الطموح

يقظة الحس وهي التفكر )بما يعنيه من  الهمة،يتضح من الجدول السابق أن هذا العامل قد تشبع به أربعة أبعاد من مجموع األبعاد التي تمثل  

القدرة على املبادأة بالتفاعل مع املواقف املختلفة ومع اآلخرين بغرض اإلصالح املبادرة )تتمثل في  ،0.71وتشبعه  للتأمل في معنى الوجود وحقيقته(

 ،0.62وتشبعها بما تعنيه من الرغبة في سبق اآلخرين إلى القيام باألعمال النافعة وتحمل املهمات الصعبة( واملنافسة ) ،0.64وتشبعها  (.وتحقيق النفع

 تشعباتوهي  ،0.59فال يصل الفرد إلى غاية إال تطلع إلى ما هو أسمى منها( وتشبعه  األفضل،دائم نحو التوجه املستمر الوالطموح )وتقصد به الباحثة 

  %(. 50.05)وأن العوامل الثالثة مجتمعة قد استقطبت نسبة تباين قدرها  الهدف.كما تشبع به أيضا مكون أهمية  ما.موجبة ومرتفعة إلى حد 

ثة أنها تتضمن الجانب الروحي لصاحب الهمة ، و تحمل في طّياتها خصائص تمثل التسامي بالذات الذي ولدى تأمل هذه املكونات الحظت الباح 

ثمار يتصف صاحبه بصفات أهمها : اإلحساس بقيمة الوجود و بالتقدير لكل معطيات الحياة ، الحساسية لحاجات اآلخرين وآالمهم ، والعمل على است

من الرغبة في السبق إلى األعمال النافعة ،  -في الدراسة الحالية  -( كما أن املنافسة بما تعنيه Piedmont ،1999 :989فرص النمو اإلنساني )بيدمونت 

ّمات الصعبة ؛ تنبع في األصل من اإلحساس بقيمة الوجود ؛ ومن ثم فهي ال تبعد عن مضمون التسامي بالذات ، ويأتي تشبع أهم ه 
ُ
ية الهدف وتحمل امل

( أن األفراد الذين يتميزون Zinnbauer ،1999 عناصر التسامي ويكمل صورة الجانب الروحي لصاحب الهمة. وقد ذكر )زينباور بهذا العامل ليكمل 

( وبناء على ما سبق فإن الباحثة 909يتميزون بمستوى أعلى في إدراكهم لهدف أسمى في الحياة )ص:  روحية؛الذين تحركهم دوافع  بالذات؛بالتسامي 

 لدى صاحب الهمة.  »التسامي بالذات  «ترى تسمية هذا العامل بعامل 

الكفاية املطلوب والذي نتائج الفرض الثاني: ينص الفرض الثاني على أن "املستوى العام للهمة لدى طالبات كلية التربية ينقص عن مستوى 

" والختبار صحة الفرض الثاني قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( ملعرفة داللة الفروق  بين يتحدد بقيمة املتوسط مضافا إليها وحدة انحراف معياري 

 متوسط درجات الطالبات في الهمة وبين مستوى الكفاية املطلوب ، و تتضح من خالل التالي:
  580ن =  قيمة )ت( لداللة الفروق بين املتوسط العام لدرجات العينة و مستوى الكفاية املطلوب(: 6جدول)

ا داال إحصائًيا عند مستوى ) (6تظهر من الجدول رقم ) تشير نتائج الفرض الثاني كما
ً
( بين املستوى العام ومستوى 0.0001أن هناك فرق

، وبهذا تتحقق  الكفاية املطلوب لصالح مستوى الكفاية , مما يدل على أن نتائج العينة تعتبر في حدود األداة املستخدمة دون املستوى املطلوب في الهمة

 صحة الفرض الثاني .

 مستوى الداللة  قيمة )ت( مستوى الكفاية املطلوب )م+ع(  الدرجة العظمى  حراف املعياري االن املتوسط الحسابي 

118.6776 12.4718 168 131.1494 - 23.795  0.0001 
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والتي قد ال تختلف كثيًرا عن مقارنتها بحال الهمة  -هذه النتيجة التي تثبت وجود مؤشرات النخفاض مستوى الهمة لدى طالبات كلية التربية 

ي مما يمكن إرجاع بعض أسبابها إلى واقع املجتمعات التي تعرضت لطفرة اقتصادية أدت إلى الترف وطغيان الجانب املاد -لدى فئات أخرى من املجتمع 

خضر أضعف الجانب الروحي؛ وظهرت تبًعا لذلك كثير من الخصائص السلبية كاالتكالية واألثرة والتراخي وحب الدعة، فانحسرت الهمة ، وقد أشار 

اإليجابية السائدة ( في دراسته لبعض املتغيرات املرتبطة بالخلل القيمي وعالقته بدافعية اإلنجاز إلى حدوث ما أسماه بانهيار القيم 155: 1993محمد )

يم ومنها قيمة في املجتمع ؛ ومنها: قيمة إتقان العمل وتحمل املسؤولية، والقيم الجمالية كقيمة حب الجمال وقيمة حب الفن وتذوقه، وقيم العلم والتعل

لقيم من توجيه السلوك إلى الطريق القويم وزيادة حب العلم بتأثير حالة الترف واالستغراق في املاديات، ودعا إلى االهتمام بالقيم الدينية ملا تؤديه هذه ا

( إلى 45: 1996الدافعية، ومع أن دراسة خضر محمد قد تمت على البيئة املصرية إال أنها ال تبعد عن واقع املجتمعات الخليجية ، فقد أشار الطريري )

سبت األفراد واملجتمع كثيًرا من الصفات والخصائص السلبية التي أن التغيرات التي طرأت على األفراد واملجتمع الخليجي خالل سنوات الطفرة قد أك

 تحتاج إلى البحث والدراسة .

نتائج الفرض الثالث: ينص الفرض الثالث على أنه" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات كلية التربية على مقياس 

وللّتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب قيمة )ت( للعينات املستقلة كما  واألدبي("الهمة وفقا ملتغير التخصص الدراس ي )العلمي 

 تتضح في الجدول التالي:

 قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات العلمي وطالبات األدبي على مقياس الهمة(: 7جدول)
 مستوى الداللة ت ع م ن املجموعات

 العلمي

 األدبي

297 

283 

118.64 

118.71 

12.98 

11.93 

 غير دالة 0.95

يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( غير دالة مما يعني عدم وجود فروق جوهرية بين الطالبات في التخصصات العلمية ونظيراتهن في 

ات التخصصات األدبية بالنسبة ملستوى الهمة . وبهذا تتحقق صحة الفرض الثالث، ومن ثم فإن الهمة كما تقاس في الدراسة الحالية تعبر عن سم

 ي شخصية الطالبة ال تختلف باختالف التخصص العلمي أو األدبي الذي تنتمي إليه. إيجابية ف

 نتائج الفرض الرابع: ينص الفرض الرابع على أنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات كلية التربية على مقياس

 One Wayوقد استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين األحادي ) نية ، الثالثة ، الرابعة( "الهمة وفقا ملتغير املستوى الدراس ي )الفرقة األولى ، الثا

ANOVA:للّتحقق من صحة هذا الفرض ، و تتضح النتائج في الجدول التالي ) 

 نتائج تحليل التباين لدرجات الطالبات وفقا ملتغير املستوى الدراس ي(: 8جدول)
 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات  مجموع املربعات درجات الحرية  مصدر التباين 

 0.01 3.844 589.234 176.701 3 بين املجموعات 

 153.286 88293.007 576 داخل املجموعات

يتبين من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الهمة بين الطالبات وفقا للمستوى الدراس ي؛ حيث بلغت قيمة )ف( 

ولكي تتعرف الباحثة على طبيعة الفروق بين املستويات الدراسية، استخدمت الباحثة اختبار )إل إس دي   0.01وهي قيمة دالة عند مستوى  3.844

LSDرفة الفروق بين املتوسطات في الهمة ويوضح الجدول التالي نتائج اختبار الفروق .( ملع 

 ( للفروق بين متوسطات درجات الطالبات في الهمة وفقا ملتغير املستوى الدراس يLSDنتائج اختبار) :(9جدول)
ة ي س را د ل ا ت  ا وي ست مل وسطات  ا ت مل ى  ا ل و أل ا ة  ق ر ف ل ة   ا ي ان ث ل ا ة  الفرقة  الث الث   الفرقة الرابعة الفرقة 

ى ل و أل ا ة  ق ر ف ل 1  ا 1 5 . 8 6 4 9     

ة ي ن ا ث ل ا ة  رق ف ل 1  ا 1 9 . 4 8 6 3 *    

ة ث ل ا ث ل ا ة  رق ف ل 1  ا 2 0 . 5 6 5 2 *    

ة ع ب را ل ا ة  رق ف ل 1  ا 1 8 . 6 7 7 6 *    

 

 يتضح من الجدول السابق أن الفرقة الثالثة قد حصلت على أعلى متوسط على مقياس الهمة تليها الفرقة الثانية ، ثم الفرقة الرابعة ، أما

 ثانيةالفرقة األولى فقد حصلت على أقل متوسط ، كما يتضح أن الفروق بين متوسطات درجات الفرقة األولى وبين متوسطات درجات كّل من الفرقة ال

إحصائيا بين  و الثالثة والرابعة هي فروق دالة إحصائيا لصالح الفرق الثالث األخيرة . مما يعني أن الفرض الرابع لم تثبت صحته حيث ظهرت فروق دالة
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راسية في ضوء مراحل طالبات الكلية في مستوى الهمة وفًقا ملتغير املستوى الدراس ي،ويمكن تفسير تفاوت درجات الهمة لدى الطالبات في املستويات الد

ا أعلى من إمكاناته الشخصية، وتنتهي بتحقيق الهوية اإلنجازية ففي
ً
دراسة  نمو الشخصية عند أريكسون تبدأ بتعليق الهوية حيث يضع الفرد أهداف

الذين تتبعهم الباحثون من ( أظهرت النتائج مدى التغيرات التي حدثت في مركز الهوية للطالب Waterman et al., 1971أجراها ووترمان وآخرون )

اإلنجازية )في السنة األولى حتى السنة النهائية في الكلية حيث ظهرت تغيرات ذات داللة تتركز حول االنتقال من مركز تعليق الهوية إلى تحقيق الهوية 

دم قدرة الطالبات على التأقلم مع الوضع الجامعي ( . وترى الباحثة أن االنخفاض في درجات طالبات الفرقة األولى ربما يعود إلى ع517: 1989األشول ، 

ا ملا كنَّ عليه في املرحلة الثانوية؛ حيث تتحمل املعلمة قدًرا من امل
ً
سؤولية؛ تتمثل في الجديد الذي يتطلب مزيًدا من االستقالل وتحمل املسؤولية خالف

نتقال إلى االستقالل واملسؤولية الفردية يؤدي في كثير من األحيان إلى انخفاض متابعة استيعاب الطالبات ومراجعة ما يكتبنه في الدرس . ومن ثم فإن اال 

ة معدالت الطالبات ، فينشأ لديهن إحساس باإلحباط وضعف الثقة بالنفس؛ مما يمكن أن يكون سبًبا في انخفاض مستوى الهمة لدى طالبات الفرق

ي حصل على ثاني أدنى مستوى في الهمة فيمكن إرجاعه إلى التوتر والقلق املصاحب لعملية  األولى مقارنة باملستويات األخرى. أما املستوى الرابع الذ

في إعاقة التفكير في مرحلة ما بعد التخرج  والدور األسري أو الوظيفي الذي ينتظرهن ، والتخوف من الفشل في تحقيق طموحاتهن، مما يمكن أن يسهم 

ا في التكيف مع الوضع الجديد , وتمكّن من نشاط الطالبة و تراُجع مستوى الهمة لديها 
ً
. أما في املستوى الدراس ي الثاني فتكون الطالبات قد قطعن شوط

على الرغم من تحقيق إنجازات أكاديمية؛ مما يبعث فيهن الثقة والحماس فتظهر حيويتهن ونشاطهن . ويعتبر املستوى الثالث هو األكثر استقراًرا ونضًجا 

ة التدريب العملي ، ولعل هذا هو السبب في حصول طالبات الفرقة الثالثة على أعلى مستوى من الهمة مقارنة باملستويات الدراسية تكاثر األعباء وبداي

 األخرى . 

 التعليق على النتائج:

والكشف عن مستوى وتقديمه إلى الدراسات النفسية الحديثة،  يتلخص هدف الدراسة الحالية في تجلية مفهوم نفس ي أصيل هو مفهوم الهمة،

الخارجي(. وقد  -الهمة لدى طالبات الكلية والتعرف على طبيعة العالقة بين متغير الهمة بمكوناته األربعة عشر وبين مقياس وجهة الضبط )الداخلي

شف مضامينها وهذا هو توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج بعضها يؤيد ما افترضته، وبعضها يضع تساؤالت بحاجة إلى دراسات تسبر غورها وتك

 الشأن في طبيعة البحث العلمي الذي يبدأ بالتساؤل وينتهي به.

كون من وقد أظهرت نتائج الدراسة أن خصائص الهمة تنتظم في بنية عاملية ذات ثالثة أبعاد ؛ األول : أطلقت عليه الباحثة الفاعلية الذاتية ويت

وتحمل املسؤولية، وأطلقت على الثاني : إدراك قيمة الوقت , ويتكون من مكون إدراك قيمة الوقت، والتفاؤل،  ،الثقة في النفس، والثبات، واملثابرة

طموح. كما ومحاسبة النفس، والجد، والنشاط ، وأهمية الهدف، والثالث : أطلقت عليه التسامي بالذات ويتكون من التفكر، واملبادرة، واملنافسة، وال

مما يبرز أهمية العناية بهذه الفئة من املجتمع  -كما يقاس في الدراسة الحالية -العام للهمة لدى طالبات الكلية ظهر من خالل النتائج ضعف املستوى 

في حين  التي تشكل أهمية خاصة نظًرا للدور التربوي املناط بها، وقد أظهرت النتائج أيًضا عدم وجود فروق دالة بين الطالبات تعزى إلى التخصص،

نهن تعزى للمستوى الدراس ي؛ بين املستوى األول ) الفرقة األولى( الذي حصل على أدنى متوسط وبين املستويات األخرى  وهكذا نجد وجدت فروق دالة بي

رات نفسية أن الدراسة الحالية قد توصلت إلى تحديد ملفهوم الهمة واألبعاد التي ينطوي عليها مما يعد فاتحة لدراسات مستقبلية تبحث عالقته بمتغي

 ى . أخر 

 التوصيات:  

 في ختام هذه الدراسة توص ي الباحثة بما يلي : .1

ليس  اعتبار النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية نتائج أولية تصلح أن تكون فروًضا لدراسة جديدة في مجال الهمة، فتأصيل مفهوم جديد .2

 للوصول إلى صيغة يمكن تعميمها .أمًرا يتم من خالل دراسة أو دراستين، بل ال بد من توالي الجهود 

الدوافع االهتمام بالتربية اإلسالمية وإعالء الجانب الروحي للطالبات وإيقاظ الحس لتأمل معنى الوجود واستجالء جمالياته، مما يبعث الطاقات و  .3

 البناءة التي تحرك األفراد للنهوض بأنفسهم وبمجتمعاتهم .

ة وإبراز نماذج تمثل املستوى العالي من الهمة لتتطلع إليها الطالبات ويسرن على نهجها ؛ فإن لم تكن من العناية بتدريب الطالبات على سلوك الهم .4

 خالل نماذج حاضرة في البيئة فمن خالل سير األعالم الحاضرة والتاريخية من ذوي الهمة . 

سات والبحوث امليدانية للتعرف على املتغيرات األخرى التي تتصل تضع هذه الدراسة ما تتوصل إليه من نتائج أمام الباحثين إلجراء املزيد من الدرا .5

 بالهمة.

 موضوعات بحثية مقترحة:

 تقترح الباحثة إللقاء مزيد من الضوء على متغير الهمة أن تجرى دراسات في املوضوعات التالية :

 دراسة أثر الدين اإلسالمي ودوره في االرتقاء بالهمم .  .1
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 تميز العائد إلى أثر الثقافات واألطر املرجعية املختلفة على الهمة.دراسة عبر ثقافية تظهر ال .2

 دراسة الهمة لدى األفراد في املجاالت األكاديمية واالجتماعية واملهنية ، والتعرف على ما بينها من فروق .  .3

 دراسة مستوى الهمة لدى الوالدين وتأثيره على مستوى همة األبناء . .4

 إلى انخفاض مستوى الهمة .دراسة أهم األسباب املؤدية  .5

 إعداد برامج إرشادية موجهة للباء واملربين وطلبة الجامعات حول تنمية الهمة لدى النشء، واختبار فاعلية تلك البرامج . .6

ومروًرا بنمط شئة داخل األسرة، وأساليب التعلم االجتماعي، نالكشف عن مظاهر االرتقاء في سلوك الهمة كدالة للعمر، ابتداء من عملية الت .7

 التفاعل بين األقران، ودور النماذج املحيطة بالفرد في تنمية أو تثبيط مستوى الهمة لديه .

دراسة متغير الهمة من خالل منهج دراسة الحالة ألعداد محدودة من األفراد ذوي املستوى املرتفع من الهمة، ونظرائهم من ذوي املستوى  .8

 املنخفض .
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Abstract: Himmah (Mettle) is a concept that is commonly used by the public. However, it is not classified as a 
psychological-motivational term for those in the field of psychology. For this reason, the main objective of this 
study was to define this concept, to determine its components and its factorial structure. This study also 
determined the nature of the relationship between Himmah and locus of control.  
The objectives of this study were to determine the factorial structure for the Himmah variable by testing the 
following hypothesis: 
1. Himmah is consisted of  multidimensional factorial structure. 
2. The general level of Himmah for the students of the Girls  College in Jeddah is less than the accepted required 

maximum grade values (mean values + standard deviation). 
3. There is no significant difference between the means of the student's scores in the Himmah test based on the 

field of study (Humanities or Sciences).  
4. There is no significant difference between the means of the student's scores in the Himmah based on the 

academic level (1st, 2nd, 3rd and 4th level).  
This study was conducted on a sample containing 580 female students from the Girls College of Education in 
Jeddah. It was performed by using the Himmah test (prepared by the researcher) and Rotter test of locus of 
control (translated by Alaa' Kafafi) with some modification made by the researcher of this study to fit the studied 
sample and the local Saudi society.  
By using factor analysis, t-test, one-way ANOVA, and correlation coefficient values, the following results were 
determined: 
1. It was concluded from the factorial analysis that there are three parameters: The first one is called self-efficacy, 

the second is called perceived value of time and the third one is self-transcendental. 
2. The general level of Himmah for the students according to the Himmah test is low. 
3. There is no significant difference concerning the Himmah level based on the academic field. In another words, 

academic fields does not have a significant effect on the level of Himmah 
4. There is a significant difference concerning the Himmah level based on the academic level of the female 

students of the three upper levels. On other words, academic level significantly affects the level of Himmah of 
the female students. 

Keywords: Al Himmah; personality; development; trust. 
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  :لخصامل

القيادة الريادية فرق العمل األكاديمية  في تنمية القيادة الريادية، واملعوقات التي تعيق فرق العمل في تنمية  استهدف البحث التعرف على دور 

( 246لدى طالبات كلية التربية بجامعة القصيم، واستخدم البحث املنهج الوصفي املسحي، واعتمد االستبانة كأداة للتطبيق على عينة مكونة من )

عاد القيادة الريادية على الترتيب: طالبة، وتوصلت النتائج إلى  أن دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية يتحقق بدرجة مرتفعة، وجاءت أب

ادية للطالبات )الثقة واستثمار الفرص، الرؤية، اإلبداع واملبادأة(، كما توصلت النتائج إلى أن معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الري

 في استجابات أفراد عي
ً
نة البحث حول دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في يتحقق بدرجة متوسطة. وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا

 حول دور فرق العمل األكاديمية في تنمية ا
ً
لقيادة الريادية تنمية القيادة الريادية للطالبات ترجع الختالف التخصص. بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا

 حو 
ً
ل دور ومعوقات فرق العمل في تنمية القيادة الريادية للطالبات ترجع للطالبات ترجع الختالف املستوى الدراس ي. وتوجد فروق دالة إحصائيا

  الختالف املعدل الدراس ي.

 .أبعاد القيادة الريادية ؛طالبات الجامعة  ؛: فرق العملالكلمات املفتاحية

 :قدمةامل

وتلبية احتياجات املجتمع، وتبذل تلك تشهد الجامعات العربية اليوم العديد من التطورات، سعيا لتجويد التعليم وتحقيق التنافسية 

يجيات التي أثبتت الجامعات املزيد من الجهود في تطبيق االستراتيجيات الحديثة واالتجاهات التربوية الفعالة في التعليم. وتعتبر فرق العمل من االسترات

يث يعد أسلوب فرق العمل قيمة مضافة ومنهجية علمية العديد من الدراسات جدواها في تطوير التعليم العالي وتنمية قدرات ومهارات طالبه، ح

دية على تنتهجها الجامعات املعاصرة، وتعمل على استثمار مواردها البشرية وبناء قدراتهم اإلبداعية ومهاراتهم الريادية. وتحرص الجامعات السعو 

 اديمي واملهارى للطلبة.اعتماد استراتيجية فرق العمل ضمن استراتيجيات التعليم، لالرتقاء باملستوى األك 

دأ وانطالقا من سعى املنظمات العاملية إلى تحقيق الريادية، حيث يصبح كل من فيها من العاملين على مفهوم واحد وتحت قيادة ريادية حقة تب

املنظمات املحلية، ومنها الجامعات برأس الهرم تتدرج حتى تصل إلى أدنى مستوى في املنظمة. وليس ذلك الطموح بحصر على املنظمات العاملية وإنما تلك 

(، وللقادة دور هام في تعزيز اإلبداع في فرق العمل وزيادة االتجاه الريادي للفرق، فالقادة الذين 2015التي تطمح إلى أن تصل إلى العاملية. )القحطاني، 

تبادل املعرفة بين أعضاء الفريق. وبدأ العلماء في اآلونة األخيرة يزرعون االنفتاح وتبادل املعلومات والتفكير اإلبداعي يشجعون اإلبداع من خالل تسهيل 

سلوكية  دراسة قيادة الفريق بشكل تجريبي كما لو كانت ظاهرة فريدة، تحتاج إلى مزيد من االهتمام بسلوكيات قيادية أكثر تحديدا تفض ي إلى نتائج

األفراد، ولكن أيضا على قدرته على تسهيل عمليات الفريق في البحث واالكتشاف محددة، إن عملية التأثير للقائد ال تعتمد فقط على التأثير على 
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ي تمكين الفريق من وتطوير حلول مبتكرة ملعالجة قضايا الفريق، وتسهيل التفاعل بين األعضاء وتعزيز إمكاناتهم اإلبداعية والتشارك املعرفي بينهم وبالتال

 (Carmel; Paulus, 2015) صيدهم املعرفي.االستفادة من آرائهم ومهاراتهم املتنوعة ور 

تطورت منهجية فرق العمل وقد أسهمت النظريات اإلدارية التي ظهرت في منتصف القرن العشرين في التوجه نحو االهتمام بالعنصر البشري 

املنظمات باعتبار أن الطاقة الكامنة م إلى االهتمام بالعنصر البشري في 1954م وماسلو 1949والعمل الجماعي املخطط، ويشير كل من هنري فايول 

احد، قدم وليام للفرد تبقى كامنة ما لم يتم تحريرها وإطالقها من خالل العمل الجماعي. وفي تقدم واضح نحو جماعية اإلدارة، واإلدارة بروح الفريق الو 

لى االهتمام بالعنصر البشري وإدارة األفراد بطريقة تجعلهم م وأكد هذا النموذج ع1981أو ما يعرف بالنموذج الياباني في اإلدارة عام  Zأوش ي نظرية 

راك كافة األفراد يشعرون بروح الجماعة. ومع التطور املتسارع للتقنية ووسائل االتصاالت، وعوملة الفكر اإلداري، وعوملة املنظمات فال زال االهتمام بإش

 أوسع من الحرية في العمل والت
ً
صرف، وتحمل املسؤولية، والتشجيع على املراقبة الذاتية. ولذا فإن التحول والتغير في صناعة النجاح ومنحهم مجاال

. )عبد الغني، اإلداري وشيوع املفاهيم اإلدارية املتنوعة كان لصالح االهتمام بالعنصر البشري واالهتمام به كعضو ينتمي إلى فريق عمل يتسم بالتعاون 

2007).  

ل بالجامعة كمؤسسة تعليمية، فتتنوع األهداف التي يسعى إلى تحقيقها فريق العمل ومنها تبادل الخبرات بين أما بالنسبة ألهداف بناء فرق العم

 وزيادة األفراد، مهارات األفراد، تنمية بين والتعاون  الثقة روح أعضاء الفريق، التحفيز والتشجيع نحو تحقيق األهداف، العمل بروح معنوية واحدة، بناء

 الشفافية من مزيد إلى يؤدي وبما املؤسسة أجزاء بين املفتوح االتصال املؤسسة، توفير داخل العالقات تحسين في القادة مهارات مداركهم، تنمية

األداء.  كفاءة يحقق وبما املتاحة واإلمكانات للموارد األمثل املؤسسة، االستخدام أجزاء بين املعلومات تدفق مواجهة املشكالت، زيادة في والوضوح

 ومهارات اآلخرين، مع والتعامل االتصال (. كما ُيسهم فريق العمل في تنمية بعض املهارات مثل مهارات54، 2010؛ املاض ي، 2010،13سديري، )ال

وحدة (. باإلضافة إلى تحقيق 2011الصراع. )اإلدارة املركزية للبحوث،  إدارة الوقت، ومهارة إدارة التفاوض، ومهارة املشكالت، ومهارات وحل تشخيص

اركة في اتخاذ الهدف، والتفاعل اإليجابي بين الطلبة، واملنافسة واإلبداع واستثمار الفرص، واالستقاللية والدافعية لإلنجاز، وإدارة الخالفات واملش

 القرارات، التقويم للتحسين وعالج جوانب القصور.

رات املحلية والعاملية في التقدم العلمي والتضخم املعرفي، والتقنيات ومن األسباب التي تدعو الجامعات إلى تبني أسلوب فرق العمل، تلك التطو 

التشاركي، مما الحديثة، والقدرات التنافسية، والتعلم الذاتي، وثقافة الجودة واإلتقان، وسيطرة املفاهيم اإلدارية كالتنظيم وتفويض السلطات والعمل 

التعليم من أجل تنمية التفكير الريادي عند الطلبة وتزيد من قدراتهم على اإلبداع وتنمي تتطلب استخدام فرق العمل كاستراتيجية غير تقليدية في 

عضاء الفريق، مهاراتهم األكاديمية واملهنية واالجتماعية. باإلضافة إلى مسؤولية فرق العمل في تحسين املخرجات، وارتفاع معدالت الرضا واالنتماء أل 

 اإلنسانية، وتحسين جودة الحياة األكاديمية لطلبة الجامعة.والتعاون والتواصل الفعال والعالقات 

 القائد هذا للمجموعة، ويتولى رسمي قائد تعيين يتم ما وتتطلب عملية إدارة الفريق بعض املتطلبات منها، أوال: نمط القيادة املناسب؛ فغالبا

أفكارهم. ثانيا: التناقض البناء؛ حيث  عن والتعبير الفريق للتحدث ءألعضا املشكالت، وإتاحة الفرصة األعضاء وتقليل بين توجيه املناقشات مهمة

ن أعضاء الفريق يؤدي التنوع في الفكر ووجهات النظر إلى اإلبداع والحلول غير التقليدية، ويمكن االستفادة من املميزات التي قد تترتب على التناقض بي

ماعية والحوار واإلقناع ال السيطرة بين أعضاء الفريق. ثالثا: دعم الطاقات اإلبداعية للفريق؛ في إثراء املناقشة، من خالل التأكيد على املسؤولية الج

 وأسلوب الذهني العصف تلك األساليب أهم ومن للفريق، اإلبداعية الطاقات من االستفادة لتعظيم االعتماد عليها يمكن التي األساليب حيث تتعد

تلك األساليب على طرح أكبر عدد من األفكار واملقترحات والبدائل دون وضع قيود على حرية الفرد. )زايد، دلفي، وتقوم  وأسلوب االسمية الجماعة

2007 ،28-31). 

إلى  وقد يواجه فريق العمل معوقات متنوعة مثل ثقافة الفردية والتنافس والتركيز على اإلنجاز الشخص ي، والتركيز على إنجاز العمل دون النظر

عر واالحتياجات اإلنسانية لألفراد، وضعف التفكير االستراتيجي ومهارات الفريق وبالتالي االفتقار إلى تحديد املشكالت وضعف العالقات واملشا

لتي الحصول على أفكار وحلول جديدة بعيدة عن الطرق التقليدية، والهيكل التنظيمي التقليدي ذو تسلسل هرمي واسع، ونظم الحوافز واملكافآت ا

الفردية، ومعتقدات قائد الفريق واتجاهاته ومعرفته ومهاراته؛ حيث يعود بعض القادة إلى العمل الفردي بمجرد التعرض إلى بعض  توجه للجهود

؛ الضغوط ويسعى ليسود رأيه في النهاية على أنشطة الفريق من منطلق الحرص على عامل الوقت، والبعد املكاني مما يصعب بناء فريق عمل فعال

( أفراد. 8: 3املعلومات ووضع األهداف والتعاون بين أعضاء الفريق عملية صعبة، وزيادة عدد أعضاء الفريق عن الحد املعقول وهو من )فيكون تبادل 

 .(15-14، 2007)عبد الغني، 

فهوم وبرزت انعكاساته وقد حظى موضوع القيادة الريادية عناية بالغة من املتخصصين والباحثين وتزامن ذلك في األلفية الثالثة حين تبلور امل

الجتماعية، ودعت اإليجابية على تحسين األداء وتعزيز القدرات التنافسية للعنصر البشري، واقترن نمو املفهوم بالتطورات العلمية واإلدارية والتقنية وا

 إلبداع واالستباقية والتنافسية.   الحاجة إلى رفع شعار الريادية باملؤسسات التعليمية وإداراتها بأساليب تخرج عن نطاق املألوف إلى ا
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( أبعاد القيادة الريادية في القدرة على تحمل املخاطر وتقبل التحدي، املبادرة وإنجاز العمل، توظيف الفرص، 2007وحدد )حامد وأرشيد، 

دة الريادية تتمثل في تحمل املخاطرة أن أبعاد القيا (Bojko, 2014)استخدام التقنية، التحقق من النتائج، االهتمام بالجودة والنوعية. وأوضح 

إلى القدرة على االتصال، القدرة  (Chou; Shen; Hsiao; Shen,Tsen,2017) واالستقالل واإلبداع والرؤية ووحدة املنافسة. بينما صنف تلك األبعاد 

ملنافسة، املبادرة، تطوير الذات، اتخاذ القرارات، العالقات الرقمية، القدرة اإلبداعية واالبتكار، القدرة على إدارة املوارد البشرية، إدارة املخاطر، ا

( 237، ص2018االجتماعية، التفاعل والتواصل مع اآلخرين، استيعاب املعرفة الالزمة للعمل، حسن التصرف، التنبؤ باملشكالت. وصنفت )الجيار

، 2019ملخاطرة، الرؤية االستراتيجية. وأوضح كل من )عبد الحليم؛ ومرسال أبعاد القيادة الريادية إلى اإلبداع واملبادأة أو االستباقية، امليل تجاه ا

 ( أبعاد القيادة الريادية في الرؤية، اإللهام، الثقة، التواصل.294ص

 والبحث الحالي يسلط الضوء على أبعاد القيادة الريادية كما يوضحها الشكل التالي:

 
 املصدر: إعداد الباحثتين                   

 يوضح أبعاد القيادة الريادية :(1شكل)

 ;Furmanczyk,2010)    (Shepherd; Katz,2004-وتتميز القيادة الريادية بالعديد من الخصائص والسمات منها ما ذكره كل:

 .التأثير: والذي يحدث بوجود مشاعر قوية وتطويرها بوضع أهداف تستثمر فيها الثقة 

  وتوفير فرص داعمة لنمو الفرد.النظر إلى كل فرد على أنه فريد 

 قيام بهاالدوافع امللهمة: والتي تعني توضيح األهداف املشتركة واملتبادلة ببساطة بتشجيع األفراد بتوقعات إيجابية على األشياء التي ينبغي ال 

 تياجات والقيم وإيجاد طرق لتحسينها التحفيز الفكري: والذي يعني تعزيز االعتراف باملشاكل بطرق جديدة تحفز األفراد على االعتراف باالح

 واستخدامها كوسيلة جيدة لحل املشكالت في املستقبل.

 .االستخدام األمثل للتحفيز لدعم األداء الريادي واملبتكر ووجود ثقافة تدعم وجود الريادية 

 الدعم اإلداري: الذي يحفز رغبة األفراد وتوفير املوارد خاصة التي تحفز وجود السلوك الريادي. 

 .حرية أداء العمل: والتي تحفز األفراد على اإلبداع وأداء العمل بطريقة مبدعة تمنعهم من الفشل 

 -وباستقراء األدبيات ذات العالقة بالقيادة الريادية، يمكن استخالص أهم متطلبات القيادة الريادية الالزمة لطلبة الجامعة فيما يلي:

  يق.بناء فرق العمل األكاديمية والعمل ضمن فر 

 .البيئة الصحية الدافعة لإلنجاز واإلبداع وحرية التعبير تقديم األفكار البناءة 

 .القيادة الداعمة للفكر الريادي ومهارات الريادية 

 .املناهج الجامعية املتمركزة حول الطالب 

 .التدريب العملي املستمر لتنمية مهارات القيادة الريادية 

  التفكير الريادي وتشجع النقد والتحليل واالستنتاج.أساليب تعليمية تعلمية تعزز مهارات 

 .االتصال الفعال واستخدام التقنية الحديثة 

ية، منها وعلى مستوى األدبيات ذات الصلة، تزايد اإلنتاج العلمي باأللفية الثالثة حول تنمية املهارات القيادية وبناء القدرات البشرية الجماع

( هدفت إلى تحديد متطلبات تفعيل القيادة الريادية بالجامعات املصرية على ضوء مجتمع املعرفة، واستخدمت الدراسة املنهج 2018) دراسة  الجيار

الوصفي، وتوصلت النتائج إلى أن الجامعة الريادية تبني وتصمم مناهجها وتخصصاتها لتخريج طالب قادرين على خلق فرص العمل في السوق، 

  معات املتقدمة في مجاالت ريادة األعمال، والتعليم القائم على اإلبداع واالبتكار وتوليد األفكار والتأمل، والتفكير الريادي للطالب.والتواصل مع الجا

صنع واتخاذ  -التخطيط ودراسة األولويات -فهم قواعد العمل وسياساته -األهدافإدراك : الرؤية

 القرار 

إدارة الخالف وابتكارية  -وتبادل الخبراتاإليجابي التفاعل  -ابداء األفكار املبدعة: اإلبداع واملبادأة

 التغذية الراجعة -حل املشكالت

التعلم من  -االستقالل -وتطوير الذات لإلنجازالحاجة  -استخدام التقنية: الثقة واستثمار الفرص

تحمل املسؤولية -األخطاء  
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، عن األهداف الريادية لطالب املدرسة الثانوية املهنية في الصين  (Ni; Ye, 2018)وبناًء على نظرية رأس املال البشري الريادي، كشفت دراسة 

،  730وطبقت استبانة على 
ً
من الطالب الستكشاف الوضع الراهن للتعليم الريادي وتأثيره، ومهارات وأهداف الريادية. وأثبتت نتائج الدراسة ما يلي. أوال

أكثر من نصف طالب املدارس  معدل املشاركة في تعليم الريادة في املدارس املهنية الثانوية أعلى بكثير منه في نظيرتها )املدارس األكاديمية(، حيث أقر

ا: يلعب الثانوية املهنية عن تلقيهم تعليم الريادية بمختلف أنواعها. ثانًيا، قام الطالب بتقييم أنفسهم بكفاءة عالية في مهارات وأهداف الري
ً
ادية، ثالث

أما بالنسبة لتوسيع نطاق تعليم القيادة الريادية قامت  .هدافهاالدافع والقيادة، باإلضافة إلى املعرفة، أدواًرا وسيطة من خاللها يتأثر تعليم الريادية وأ

بدراسة تأثيرات دورة القيادة الريادية متعددة التخصصات القائمة على ميول طالب جامعة أريزونا نحو قيادة التغيير. (Mars; Torres,2018) دراسة 

الريادية بعد إكمال الدورة. وأوصت الدراسة بتعزيز املناهج الدراسية لتعليم القيادة  حول قابلية القيادة  (n = 62) وتشير النتائج إلى زيادة في العينة

 أي وكالء التغيير. -الريادية وتعزيز القدرات الجماعية للطالب ليصبحوا قادة فعالين في التغيير 

ى الطالب )الحاجة إلى اإلنجاز، املهارات إلى التحقيق حول آثار خصائص الريادية  لد (Che;Jaiyeoba;Yussof,2018) بينما هدفت دراسة 

طالًبا من املشاركين في  257القيادية، امليل إلى املخاطرة، الثقة بالنفس، التنبؤ( على ميولهم ليصبحوا رواد أعمال في ماليزيا. وتكونت عينة الدراسة  من 

لى اإلنجاز، والتنبؤ، وامليل إلى املخاطرة، ترتبط بشكل إيجابي وكبير باهتمامات دورة وبرامج الريادية. وأشارت النتائج إلى أن املهارات القيادية، والحاجة إ

باستكشاف الكفاءات الريادية للطالب في التدريب العملي داخل أقسام  (Chang; Chen, 2018)الطالب لبدء أنشطة الريادية  في ماليزيا. وقامت دراسة

من أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا املشورة في مسابقات الريادية في  71عة تايوان، وشارك بجام EECS)  الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر

ليه قدرات جامعات التكنولوجيا، وذلك خالل تطبيق استبيان للبحث على الكفاءات الريادية خالل التدريب العملي للطالب، ملعرفة ما ينبغي أن تكون ع

الجامعي. وأشارت النتائج أن السلوك الريادي، واالتصال ومهارات التعامل مع اآلخرين، واملهارات الرقمية هي رواد األعمال عند تدريبهم خارج الحرم 

: يأخذ طالب 
ً
برامج مبتكرة ودورات في ريادة األعمال مثل إدارة  EECSالكفاءات الريادية التي يتم التأكيد عليها أثناء التدريب العملي. وأوصت الورقة، أوال

، الشراكة بين جامعات التكنولوجيا ومنظمات التدريب الداخلي في تنظيم التعلالتسويق و 
ً
يم القائم اإلدارة املالية ودورات إدارة األعمال ذات الصلة. ثانيا

ا: إنشاء منصة تعمل على التواصل بين طالب التدريب خارج الحرم الجامعي
ً
 .على الريادية أثناء التدريب. ثالث

إلى تقييم سلوك فريق الطالب خالل املراحل املختلفة من تطوير  (Chen; Agrawal, 2018)تطوير الفريق، هدفت دراسة  واستناًدا إلى نظريات

من طالب جامعة تايوان مسجلين في دورة الريادية. وكشفت النتائج أنه خالل املراحل املبكرة من تطوير الفريق، قام  40وطبقت استبانة على الفريق. 

كما يق، قائد ريادي بتوجيه سلوك فريق الطالب بشكل استباقي. وأظهر التحليل أن انخفاض مستوى تعارض املهام يعزز تأثير القيادة على تماسك الفر 

دراسة العبيري  بينما هدفت .أظهر الطالب سلوك التشارك املعرفي بمجرد تميزهم بتماسك الفريق. وأبرزت هذه الدراسة أهمية العمل الجماعي للطالب

وأجريت الدراسة تبوك،  بجامعة رأس املال املعرفي لتنمية كمدخل متعددة التخصصات البحثية الفرق  إلدارة مقترحة مستقبلية رؤية تقديم إلى (2018)

عضوا من أعضاء اللجنة الدائمة للبحث العلمي بالجامعة، وبينت النتائج أهمية إدارة فرق العمل البحثية بالجامعة كأحد  11أسلوب املقابلة مع 

عوبات التي تواجه فرق العمل األساليب الحديثة في الفكر اإلداري الذي تلجأ إليه املنظمات املتعلمة، وتلبي احتياجات املجتمع وسوق العمل، ومن الص

 التمويل والدعم املالي، ضعف ثقافة العمل املشترك ورغبة البعض في العمل الفردي.

بناء فريق عبر اإلنترنت لطالب الجامعة، مع التركيز على االتصال والقيادة وعمليات الفريق، (Croy; Eva, 2018) وجاء الغرض من دراسة 

طالًبا جامعًيا عبر أربع وحدات إدارية في جامعة  154للتأثير على تماسك الفريق وبالتالي أداء مهمة الفريق. وطبقت الدراسة على عينة مكونة من 

ن وأظهرت النتائج أن تنفيذ بناء فريق فعال يؤدي إلى مستويات أعلى من تماسك الفريق وبالتالي أداء الفريق. كشفت االستجابات املفتوحة أ أسترالية.

ب لطال تدخل الفريق تسبب في تطوير الطالب للمهارات القائمة على الفريق وزيادة املساهمات وفعالية أنشطة الفريق. وأن سلوكيات إيجابية بين ا

اجعة التكوينية له تطورت في مهام جماعية، وأن بناء الفريق القائم على الفعالية االجتماعية للطالب والتركيز على املهام والتنفيذ املنتظم والتغذية الر 

 تأثير بارز على تماسك الفريق.

جه جديد للمؤسسات الجزائرية التي تسعى إلى تعزيز ( بتسليط الضوء على الريادية االستراتيجية باعتبارها تو 2017) في حين قامت دراسة زهرة

املؤسسات. قدراتها التنافسية، وهذا من خالل جمع عناصر الريادية ودمجها مع االستراتيجية في شكل منظور متكامل يهدف خلق الرفاهية والتكامل بين 

لريادي ضرورة في بناء االستراتيجية للمؤسسات كبيرة كانت أو صغيرة، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي.  ومن نتائج الدراسة أن التوجه ا

اء الرؤى وأوصت الدراسة بأن نجاح الريادية االستراتيجية في بناء قدرة تنافسية جديدة للمؤسسات يتوقف على مدى نجاح الريادي االستراتيجي في بن

( إلى التعرف على 2017) والتفرد التي ال يستطيع اآلخرون تقليدها. وهدفت دراسة  شباحذات األبعاد االستراتيجية وبعد النظر في كيفية تحقيق التميز 

ليب التي دور فرق العمل في بناء الصحة التنظيمية للمؤسسة، واستخدمت املنهج الوصفي، وتوصلت النتائج إلى أن فرق العمل الفعالة، أحد أهم األسا

ق مناخ صحي يساهم فيه الجميع ويسمح بتطور وارتقاء أعضائه من خالل نجاحهم الجماعي، وتوفر تحقق حاجات األفراد ورغباتهم، وتساعد على خل

 الجو املالئم للعمل، وتحقق التكيف والتوافق وبناء الصحة التنظيمية التي تعد مؤشرا على نجاح املؤسسة في تحقيق أهدافها.

https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0003-3098-4322
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-8650-1647
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ادية املطلوبة لتطوير صنع واتخاذ القرار باملؤسسات التعليمية في مصر، ( دراسة حول تحديد ممارسات القيادة الري2016) وأجرى  مغاوري

 واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتوصلت النتائج إلى أن أهم املمارسات أن يمتلك رؤية واضحة الستشراف املستقبل، والعمل ضمن الفريق،

م استقاللية العمل للقيادات بمؤسسات التعليم، واالهتمام بمبدأ املشاركة في وتمكين العاملين، واالهتمام بالتغيير والتطوير. وأوصت الدراسة بدع

( إلى 2015صنع القرار، والشراكة مع املؤسسات العلمية والبحثية، وتشجيع االبتكار واإلبداع في تطوير أساليب العمل. وهدفت دراسة )الشمري،

تعارف عليها في الفكر اإلداري وهي )املبادأة، تحمل املخاطر، استغالل الفرص، اإلبداع واالبتكار( تحديد واختيار العالقة بين القيادة الريادية وأبعادها امل

ين القيادة وإثراء حياة العاملين باعتباره أحد أهم مكونات عملية االستثمار في املوارد البشرية. ومن أهم نتائج البحث وجود عالقة طردية موجبة ب

 ن.الريادية وإثراء حياة العاملي

( القيادة الريادية من حيث نشأتها وتطورها، ثم التعرف على أبعاد ومهارات القيادة الريادية، واستعراض 2015) وتناولت دراسة القحطاني

ترح مق تجربة جامعة امللك سعود مع القيادة الريادية. وقد خلصت الدراسة إلى تقديم صورة متكاملة عن القيادة الريادية تم على ضوئها وضع إطار

ئة البيئة للقيادة الريادية في الجامعات السعودية. كما قدمت الدراسة عددا من التوصيات منها ضرورة تبني اإلطار املقترح للقيادة الريادية وتهي

اتها وتدريبهم على األكاديمية والتشريعية والتنظيمية الداعمة لذلك، والحرص على اختيار القيادات ممن تتوفر فيهم خصائص القيادة الريادية ومهار 

 خالل من التنظيمي التميز تحقيق في ذلك وأثر الطائف جامعة في العمل فرق  تمكين مستوى  على التعرف إلى (2014) دراسة النويقة ذلك. وهدفت

وطبقت االستبانة  الوصفي، البحث منهجية الدراسة استخدمت .فريقا (19) عددها والبالغ الجامعة في العمل فرق  أعضاء لتصورات دراسة تطبيقية

 حسب التنظيمي والتميز العمل فرق  لتمكين مرتفع مستوى  وجود إلى النتائج وتوصلت الجامعة، في فرق العمل أعضاء معظم يمثلون  موظف 110على 

  .التنظيمي التميز أبعاد تعزيز في العمل فرق  لتمكين أثر إيجابي وجود الدراسة أظهرت كما املستجيبين، تقدير

( ورقة عمل حول بناء فريق عمل ناجح في املنظمات الحكومية في مصر، وحددت الورقة بعض معوقات 2011) اإلدارة املركزية للبحوثوأعدت 

نجاح فريق العمل ومنها مشكالت تنظيمية، ضعف كفاءة قائد الفريق وضعف اتصاله بالفريق، ضعف األداء، وتضارب األهداف. وأوصت الدراسة 

فريق، واألداء الجماعي والتدريب على املهام، وااللتزام بتحقيق األهداف، وتوفر بعض سمات القائد الناجح عند اختيار قائد الفريق بمحدودية أعضاء ال

 ومنها القدرة على اتخاذ القرارات في الوقت املناسب، تنظيم إدارة املناقشات، تبادل اآلراء، التنبؤ باملشكالت، وضبط النفس.

البحث التي شهدتها ساحة الفكر اإلداري التربوي، قد تناولت تلك األدبيات في معظمها بناء فرق العمل ودورها كمتغير  وتعقيبا على أدبيات

ث الحالي منفصل عن القيادة الريادية، كما تفرد البحث الحالي بدراسة أبعاد القيادة الريادية لدى فئة هامة وهي طالبات الجامعة. ولذا جاء البح

فجوة البحثية من خالل الربط بين متغيري الدراسة. وقد استفاد البحث الحالي من األطر النظرية واملنهجية لهذه األدبيات ذات الصلة محاولة لسد ال

 (، ودراسات أجنبية مثل2015؛ القحطاني،2015؛ الشمري،2017؛ شباح،2018؛ العبيري،2016؛ مغاوري،2018مثل دراسة )الجيار،

Youssof,2018)؛ Jaiyeoba ؛Ye,2018, Che ؛ Eva,2018, Ni؛ (Croy. 

( على أهمية القيادة الريادية في توفير التعليم القائم على اإلبداع وتوليد 2017؛ زهرة،Ni, Ye,2018؛ 2018واتفقت دراسة كل من )الجيار، 

امل املؤثرة على تعليم الطالب ملهارات القيادة األفكار والتفكير الريادي لطالب الجامعة، وأن الدافعية ونمط القيادة واملعرفة والتدريب من العو 

؛  , 2018Croy, Eva,2018الريادية، وأن التوجه الريادي ضرورة في بناء استراتيجيات املؤسسات. كما توصلت بعض الدراسات مثل )العبيري، 

املتعلمة، وتحقيق التشارك املعرفي، وزيادة فعالية  ( أن فرق العمل تعد مدخال لتنمية رأس املال املعرفي واملنظمةChen, Agrawal,2018 2017شباح،

 ,chang) ؛ (Mars, Torres,2018أنشطة التعلم وتطوير املهارات وتحسين املخرجات، وتحقيق حاجات األفراد وأهداف العمل. وأوصت دراسة كل من 

chen, 2018 ة للطالب، التدريب على مهارات القيادة الريادية والتنسيق بين بتعزيز املناهج الجامعية لتعليم القيادة الريادية ودعم القدرات الجماعي

 الجامعة ومراكز التدريب في ذلك.

  :مشكلة البحث

لطلب إن األفراد الذين يتمتعون بمهارات خاصة باالبتكار والقيادة الريادية يرتفع عليهم الطلب داخل القوى العاملة املعاصرة. يتجاوز هذا ا

 ;Mars) معظم، إن لم يكن جميع املهن واملسارات املهنية. ومع ذلك، ال يزال ينظر إلى تعليم القيادة الريادية على أنه مجال موجه نحو األعمال.

Torres,2018) 

ات تواجه الجامعات املعاصرة العديد من التحديات ذات العالقة بالتطورات العلمية والتقنية والثورة املعرفية والنقلة النوعية في االتجاه

تلك التحديات وتجاوز والنظريات اإلدارية، وتسعى الجامعات السعودية للتكيف واالستجابة املدروسة مع تلك التطورات وتركز جهودها الحتواء 

تراتيجيات فرق سلبياتها والتوظيف األمثل لإليجابيات الناجمة عنها. وكان لزاما على منظومة التعليم الجامعي أن تتبنى مفاهيم الريادية واإلبداع واس

القادرة على اللحاق بركب التقدم  العمل وتحديث أساليب التعليم وتجويد البيئة الجامعية، من أجل تحسين املخرجات وإعداد الكفاءات البشرية

الجامعات  بعقلية واعية مبدعة. وانطالقا من تلك التوجهات الحديثة جاء اهتمام الباحثين لدراسة أسلوب فرق العمل كأحد االستراتيجيات الفعالة في
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املال املعرفي بالجامعة، وتوفير مناخ صحي  ( حول قيمة فرق العمل في تنمية رأس2017؛ شباح،2018ومنها ما توصلت إليه دراسة كل من )العبيري،

؛ 2016؛ مغاوري، 2018لتحقيق األهداف وإشباع الحاجات، ودعت بعض الدراسات بقيادة جامعية ريادية وتوصلت تلك الدراسات )الجيار،

ستمر، وضرورة تبني الجامعات للفكر ( إلى أهم ممارسات القيادة الريادية ومنها العمل ضمن فريق والرؤية الواضحة والتطوير امل2015القحطاني،

 الريادي في بناء املناهج وأساليب التعليم القائمة على اإلبداع، وتهيئة البيئة األكاديمية والتنظيمية الداعمة لذلك. 

لبات الجامعة، من ومن هنا جاء البحث الحالي للتعرف على دور فرق العمل األكاديمية وإسهاماتها في تنمية مهارات القيادة الريادية لدى طا

 خالل طرح التساؤالت التالية:   

 ما دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن؟ .1

 من وجهة نظرهن؟ ما املعوقات التي تواجه فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم .2

املعدل  -املستوى الدراس ي -هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول متغيرات البحث تعزى إلى )التخصص  .3

 الدراس ي(؟

 أهداف البحث: 

يق فرق العمل في تنمية القيادة يهدف البحث الحالي التعرف على دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية، واملعوقات التي تع

الريادية لدى طالبات كلية التربية بجامعة القصيم، والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية حول متغيري البحث وفق اختالف التخصص 

 واملستوى الدراس ي واملعدل الدراس ي.

 :أهمية البحث

 ية في تحسين أبعاد القيادة الريادية لطالبات الجامعة.تأتي أهمية البحث الحالي من إيجابية دور فرق العمل األكاديم 

 .زيادة التوجه حديثا نحو مفهوم الريادية وظهر ذلك جليا في مبادرات وخطط ورؤى الجامعات السعودية لتحقيق مخرجات مبدعة 

 معات وتبادل الخبرات وصقل املهارات.يعتبر مفهوم فرق العمل من املفاهيم اإلدارية ذات الفاعلية في تطوير األداء األكاديمي لطلبة الجا 

  قد يستفيد من نتائج البحث أصحاب القرار الجامعي والقائمين على تطوير املقررات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس حول القيمة العملية

 ملنهجية فرق العمل وأهميتها في تنمية املهارات القيادية لطلبة الجامعة.

 محددات البحث:

الحالي في جانبه املوضوعي على فرق العمل األكاديمية وإسهاماتها في تنمية القيادة الريادية، وفي حدوده املكانية على جامعة يقتصر البحث 

إحدى الجامعات السعودية، وفي حدوده البشرية على طالبات كلية التربية بالجامعة، وفي حدوده الزمانية تم تطبيق االستبانة في الفصل  -القصيم

 هـ.1440/1441األول للعام الجامعي الدراس ي 

 مصطلحات البحث:

 مفهوم فرق العمل
َ
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 [2]سورة املائدة، وكذلك قوله تعالى )َوت

يعملون مع بعضهم البعض من أجل تحقيق ( فرق العمل بأنها: مجموعة من األفراد 19، 2014ومن املنظور االصطالحي، يعرف )الحمزة،

 من نظاما يشكلون  الذين الناس من ( أنها مجموعة6-5، 2015أهداف محددة، وهو وسيلة لتمكين األفراد من العمل الجماعي. ويرى )عبد الحليم،

 مداخالتها بواسطة وتتميز ببيئتها، وتتأثر تؤثر مفتوحة أنظمة تكون  الفرق  جميع إن مشترك، حيث يتقاسم األعضاء بها هدف والتي املرتبطة الكيانات

( فريق 53، ص2010ويعرف )املاض ي، .إلى مخرجات املدخالت مصادر تحول  التي العمليات من متطورة مجموعة في بعضها مع ومخرجاتها، وتفاعلها

عملون معا، بتنسيق وتناغم بغرض تحقيق العمل بأنه: عبارة عن مجموعة من األفراد ذوي كفاءات عالية، وخبرات ومواصفات مختلفة ومتنوعة، ي

 أهداف املنظمة

 ويمكن تعريف فريق العمل األكاديمية إجرائيا بأنه: أسلوب علمي ضمن أساليب التعليم الجامعي يقوم على تقسيم طلبة الجامعة إلى مجموعات

الجمـــاعي الـــذي يحقـــق التشـــارك املعرفـــي والثقـــة وتطـــوير الـــذات إلنجـــاز املهـــام األكاديميـــة املطلوبـــة؛ فاألســـاس الـــذي يســـتند إليـــه هـــذا األســـلوب هـــو العمـــل 

 وتنمية املهارات اإلدارية واالجتماعية.  

https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/15475
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( بأنه: "نوع من القيادة تعتمد على اإلبداع واملخاطرة واملبادأة، ويمثل مفهوم 233،ص2018تعرفه )الجيار، القيادة الرياديةأما مصطلح 

إليجاد ش يء مختلف ذي قيمة من خالل تكريس واستثمار الوقت والجهد الذي يدفع إلى إيقاظ الروح الريادية الريادية مجموعة من اإلجراءات الالزمة 

على اإلبداع  داخل منظماتها، واكتشاف الفرص واستثمارها بعقلية استباقية، وتنظيم وتنسيق املوارد إليجاد امليزة التنافسية، ومن ثم فهي عملية تؤكد

أن القيادة الريادية تعني وجود قدرة على التنبؤ بحل للمشكلة، ووجود نمط معين متبع  (Kumar, Kapan, 2007)د". كما أوضح واإلنتاجية والعمل الجا

 ,Bagheri, Pihie)لجعل األفراد يثقون بشكل شخص ي بتقنيات ذلك الشخص الذي يحفزهم على العمل بشكل غير مباشر حسب األنظمة. وذكر 

Akmaliah, 2009)  :أن القيادة الريادية هي عملية خلق رؤية ريادة األعمال امللهمة لفريق العمل ولها ثالث مكونات مهمة 

 .املبادرة: القدرة على التأثير على اآلخرين باإلبداعات بدال من االنتظار من الفرصة الجيدة من القدوم 

 (2018منظمة وزيادة االستفادة بشكل أفضل للموارد.)الشهراني االبتكار: القدرة على التفكير بابتكار وتطوير األفكار املفيدة لل 

 .تحمل املخاطر: هو االستعداد لتحمل عدم اليقين واتخاذ عبء املسؤولية عن املستقبل 

 بأنها: هي تلك القدرات التي يمتلكها طلبة الجامعة وتمكنهم من التفكير اإلبداعي واملباد
ً
أة واالستقالل ويمكن تعريف القيادة الريادية إجرائيا

ير بالذكر أن تلك وتحمل املسؤولية وحل املشكالت واتخاذ القرارات، والتي من شأنها االرتقاء باملستوى األكاديمي واالجتماعي والثقافي للطلبة. ومن الجد

شطة الجامعية. ويركز البحث الحالي على أبعاد القدرات تنمو وتتحول إلى مهارات خالل التدريب والتنمية املستمرة لها وممارساتها في الحياة العلمية واألن

 القيادة الريادية املتمثلة في الرؤية، اإلبداع واملبادأة، الثقة واستثمار الفرص.  

 :الدراسة امليدانية

 إجراءات الدراسة امليدانية

تحليل واقع فرق العمل األكاديمية ودورها في يعتمد البحث على املنهج الوصفي املسحي ملناسبته مع طبيعة البحث وأهدافه، لوصف و منهج البحث: 

 تنمية القيادة الريادية، وما يواجه من معوقات، مع االعتماد على أحدث األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة باملوضوع.

اعتمد البحث الحالي االستبانة كأداة للتطبيق، لكونها أكثر األدوات التي تناسب طبيعية الدراسات التربوية، واالستبانة من إعداد االستبانة أداة البحث: 

ة في األكاديمي الباحثتين وتم بناؤها من خالل األدبيات ذات العالقة وآراء املحكمين. وتم االعتماد على املتوسطات التالية في دور ومعوقات فرق العمل

نية للمحاور: تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن بناًء على املتوسطات الحسابية للعبارات واملتوسطات الوز 

فأكثر مرتفع  4.2مرتفع، من  4.2إلى أقل من  3.4متوسط، من  3.4إلى أقل من  2.6منخفض، من  2.6إلى أقل من  1.8منخفض جدا، من  1.8)أقل من 

 جدا(. 

 صدق وثبات االستبانة:
: الصدق: 

 
 أوال

 للتحقق من صدق االستبانة الحالية تم االعتماد على طريقتين هما:

  :)الصدق الظاهري )صدق املحكمينFace Validity   

على العبارات التي تم االتفاق عليها بنسبة  تم عرض االستبانة على مجموعة من املتخصصين في التربية والقيادات األكاديمية، وقد تقرر اإلبقاء

 ( عبارة موزعة على محورين.36% فأكثر من املحكمين وأصبحت االستبانة بصورتها النهائية تتكون من )80

  :صدق االتساق الداخليInternal Consistency 

ل ارتباط بيرسون في حساب معامالت االرتباط بين تم كذلك التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق االتساق الداخلي وذلك باستخدام معام

ا، فكانت درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد أو املحور املنتمية إليه العبارة، وذلك للتأكد من مدى تماسك وتجانس عبارات كل بعد فيما بينه

 معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:

 درجات عبارات كل مجال أو محور في االستبانة والدرجة الكلية للمجال أو املحور (: معامالت االرتباط بين 1جدول)

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة

 املحور األول: دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية

 املجال الثالث: الثقة واستثمار الفرص واملبادأة املجال الثاني: اإلبداع املجال األول: الرؤية

1 0.716** 1 0.831** 1 0.663** 

2 0.725** 2 0.851** 2 0.842** 

3 0.818** 3 0.814** 3 0.730** 

4 0.727** 4 0.751** 4 0.804** 

5 0.706** 5 0.854** 5 0.773** 
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6 0.631** 6 0.785** 

7 0.747** 6 0.733** 7 0.842** 

8 0.902** 

 املحور الثاني: املعوقات التي تواجه فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية

1 0.583** 6 0.710** 11 0.718** 

2 0.632** 7 0.630** 12 0.693** 

3 0.724** 8 0.723** 13 0.646** 

4 0.649** 9 0.525** 14 0.790** 

5 0.705** 10 0.675** 15 0.619** 

 عند مستوى 
ً
 (0.4182تساوي  0.01ومستوى ثقة  35)قيمة معامل االرتباط الجدولية عند حجم عينة  0.01** دالة إحصائيا

العبارة معامالت يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد أو املحور املنتمية إليه 

 عند مستوى 
ً
 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل مجال أو محور وتماسكها مع بعضها البعض. 0.01ارتباط موجبة ودالة إحصائيا

قيادة كذلك تم التأكد من تجانس واتساق األبعاد الفرعية للمحور األول لالستبانة الحالية واملتعلق بدور فرق العمل األكاديمية في تنمية ال

كما هي موضحة الريادية لطالبات كلية التربية بحساب معامالت االرتباط بين درجات املجاالت الفرعية والدرجة الكلية للمحور فكانت معامالت االرتباط 

 بالجدول التالي:

 (: معامالت االرتباط بين درجات مجاالت املحور األول لالستبانة والدرجة الكلية للمحور 2جدول)
 املجال الثالث: الثقة واستثمار الفرص املجال الثاني: اإلبداع واملبادأة ألول: الرؤيةاملجال ا

0.869** 0.863** 0.917** 

 عند مستوى    
ً
 (0.4182تساوي  0.01ومستوى ثقة  35)قيمة معامل االرتباط الجدولية عند حجم عينة  0.01** دالة إحصائيا

االرتباط بين مجاالت املحور األول لالستبانة والدرجة الكلية للمحور معامالت ارتباط موجبة ومرتفعة يتضح من الجدول السابق أن معامالت 

 عند مستوى 
ً
 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس املجاالت املختلفة للمحور األول وتماسكها فيما بينها. 0.01ودالة إحصائيا

: الثبات:
 
 ثانيا

ية ومحاورها ومجاالتها املختلفة باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ فكانت معامالت الثبات كما هو موضح تم التحقق من ثبات درجات االستبانة الحال

 بالجدول التالي: 

 (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالستبانة3جدول)
الثاني: املعوقات التي تواجه فرق العمل املحور  املحور األول: دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية

األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات 

 كلية التربية

 املجال الثالث: الثقة واستثمار الفرص املجال الثاني: اإلبداع واملبادأة املجال األول: الرؤية

0.844 0.886 0.915 

0.941 0.896 
 

؛ ومما سبق يتضح أن لالستبانة يتضح من الجدول السابق أن 
ً
لالستبانة ومجاالتها ومحاورها الفرعية معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائيا

 مؤشرات إحصائية جيدة )الصدق، الثبات( ويتأكد من ذلك صالحية استخدامها في البحث الحالي.

  مجتمع وعينة البحث:

بجامعة القصيم في أقسام التربية الخاصة وعلم النفس ورياض أطفال والتربية الفنية اشتمل مجتمع البحث على جميع طالبات كلية التربية 

ة القيادة باملستويات الدراسية األول والثاني والسابع والثامن، وجاء اختيار تلك املستويات للكشف عن الفروق حول دور منهجية فرق العمل في تنمي

 هـ.1440/1441طالبة وفق احصائية الكلية للعام الجامعي  742ددهن الريادية للطالبات في أدني وأعلى املستويات وع

  
 

طالبة من طالبات  35وتكونت العينة االستطالعية التي تم التأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة في البحث الحالي بالتطبيق عليها من 

يارهن بطريقة عشوائية من نفس مجتمع البحث طبقت عليهن االستبانة في كلية التربية جامعة القصيم من التخصصات واملستويات املختلفة، تم اخت

طالبة من طالبات كلية التربية بجامعة القصيم من  246ه. وتكونت عينة الدراسة األساسية من 1441/ 1440الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 

ملجتمع األصلي، تم اختيارهن بطريقة عشوائية، وطبقت عليهن االستبانة في الفصل % من ا33املستوى الدراس ي األول والثاني والسابع والثامن بنسبة 

 ه، والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة البحث في ضوء املتغيرات التالية:1440/1441الدراس ي األول من العام الجامعي 
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 (: توزيع عينة الدراسة األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة4جدول)
 النسبة العدد التخصص

 %23.6 58 علم نفس

 %12.6 31 تربية خاصة

 %50.8 125 رياض أطفال

 %13.0 32 تربية فنية

 النسبة العدد املستوى الدراس ي

 %15.9 39 األول 

 %24.0 59 الثاني

 %35.0 86 السابع

 %25.2 62 الثامن

 النسبة العدد املعدل الدراس ي

 %8.1 20 70أقل من 

 %38.2 94 85 ألقل من 70من 

 %53.7 132 فأكثر 85من 

%، كذلك 50.8يتضح من الجدول السابق أن النسبة األعلى من طالبات عينة الدراسة األساسية كن من تخصص رياض األطفال بنسبة بلغت 

األعلى من طالبات عينة الدراسة كن %، والنسبة 35.0يتضح أن النسبة األكبر من حيث املستوى الدراس ي هن طالبات املستويين السابع بنسبة بلغت 

 %.53.7وبلغت نسبتهن  85من أصحاب املعدالت الدراسية أكثر من 
 األساليب اإلحصائية املستخدمة: 

 كالتالي: SPSSفي البحث الحالي تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة االحصائية في العلوم االجتماعية 

 وثبات االستبانة املستخدمة في البحث الحالي تم استخدام:للتأكد من صدق  

  معامل ارتباط بيرسون Pearson Correlation.في التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة 

  معامل ثبات ألفا كرونباخAlpha Cronbach .في التأكد من ثبات االستبانة 

 لإلجابة عن أسئلة البحث تم استخدام:

  املتوسطاتMean  واالنحرافات املعياريةStd. Deviation في التعرف على دور ومعوقات فرق العمل في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية :

 بجامعة القصيم من وجهة نظرهن.

  اختبار تحليل التباين أحادي االتجاهOne Way ANOVA  ر ومعوقات فرق في التعرف على مدى اختالف استجابات أفراد عينة البحث حول دو

العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن تعزى إلى اختالف متغيرات )التخصص، 

 املستوى الدراس ي، املعدل الدراس ي(.

  اختبار شيفيهScheffe  االتجاه.كاختبار للمقارنات البعدية في حالة داللة تحليل التباين أحادي 
 

 نتائج البحث ومناقشتها:

: نتائج اإلجابة على السؤال األول 
 
: والذي ينص على "ما دور فرق العمل األكاديمية في تنمية مهارات القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة أوال

 القصيم من وجهة نظرهن؟".

 بالنسبة للبعد األول: الرؤية: .1

افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات البعد األول الرؤية(: املتوسطات 5جدول)  واالنحر

 الترتيب درجة التحقق االنحراف املعياري  املتوسط العبارات  م

  0.757 4.354 أدرك مهامي ومسؤولياتي جيدا ضمن فريق العمل 1
ً
 2 مرتفعة جدا

  0.714 4.447 والقوانين التي تنظم عمل الفريقأعمل على تطبيق القواعد  2
ً
 1 مرتفعة جدا

 3 مرتفعة 0.916 4.150 أتمكن من التخطيط الجيد وإدارة أولويات عمل الفريق 3

 5 مرتفعة 0.939 4.069 أتمكن من اتخاذ القرارات املتصلة بعمل الفريق 4

 4 مرتفعة 0.916 4.150 أشارك في توزيع املهام واألدوار على أعضاء الفريق 5

 7 مرتفعة 0.947 3.902 أقترح خطط تطويرية لتحقيق أهداف الفريق 6

 6 مرتفعة 0.826 4.065 أفهم جيدا األهداف والسياسات التي تنظم عمل الفريق 7

 مرتفعة 0.859 4.163 املتوسط الوزني للبعد األول ككل: الرؤية
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 يتضح من الجدول السابق أن:

األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن فيما يتعلق ببعد الرؤية متحقق دور فرق العمل 

، وكانت أعلى االستجابات: "أعمل على تطبيق 0.859بانحراف معياري  4.163بدرجة مرتفعة حيث بلغ املتوسط الوزني لالستجابات على هذا البعد ككل 

القوانين التي تنظم عمل الفريق"، "أدرك مهامي ومسؤولياتي جيدا ضمن فريق العمل"، "أتمكن من التخطيط الجيد وإدارة أولويات عمل القواعد و 

 الفريق".

ى ويمكن تفسير ارتفاع ُبعد الرؤية لدى الطالبات فيما يخص االلتزام بقواعد وتعليمات الفريق؛ واستيعاب أدوارهن ضمن الفريق؛ والقدرة عل

نشطة التخطيط وتحديد األولويات الخاصة بعمل الفريق، إلى تحقيق االستفادة العملية من أسلوب فرق العمل األكاديمية في أداء التكليفات واأل

جات ( أن فرق العمل تحقق حا2017) املطلوبة من جانب وتنمية املهارات العلمية والشخصية واالجتماعية من جانب أخر. وفي هذا الصدد تذكر شباح

( أن من أهم ممارسات القيادة الريادية العمل ضمن فريق، 2016األفراد ورغباتهم، وتوفر مناخ صحي يسمح بتطوير األفراد، كما يوضح )مغاوري،

أن بناء الفريق وفق الفعالية االجتماعية للطالب والتركيز على املهام  )Eva, 2018Croy ;(الرؤية واستشراف املستقبل، واالهتمام بالتغيير. كما أوضح 

 والتنفيذ، يؤثر على تنمية املهارات وإنجاز األهداف.

 بالنسبة للبعد الثاني: اإلبداع واملبادأة: .2

افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات البعد الثاني اإلبداع واملبادأة6)جدول   (: املتوسطات واالنحر

 الترتيب درجة التحقق االنحراف املعياري  املتوسط العبارات م

  مرتفعة 0.847 4.350 أحرص على التعاون والتفاعل اإليجابي بين أعضاء فريق العمل 1
ً
 1 جدا

 3 مرتفعة 0.901 4.183 أستطيع إبداء اآلراء واالقتراحات املبدعة لتفعيل أداء الفريق 2

  0.872 4.252 أشارك أعضاء الفريق في تبادل الخبرات والتعلم الجماعي 3
ً
 2 مرتفعة جدا

 5 مرتفعة 0.987 3.841 أستفيد من التغذية الراجعة في تقويم نتائج فريق العمل 4

 4 مرتفعة 0.860 4.057 في حل املشكالت التي تعوق فريق العمل أشارك 5

 6 مرتفعة 1.064 3.476 أتمكن من إدارة الخالفات بين أعضاء الفريق 6

 مرتفعة 0.922 4.026 املتوسط الوزني للبعد الثاني ككل: اإلبداع واملبادأة

 يتضح من الجدول السابق أن:

املبادأة دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من وجهة نظرهن فيما يتعلق ببعد اإلبداع و 

"أحرص  ، وكانت أعلى االستجابات:0.922بانحراف معياري  4.026متحقق بدرجة مرتفعة حيث بلغ املتوسط الوزني لالستجابات على هذا املجال ككل 

راء واالقتراحات على التعاون والتفاعل اإليجابي بين أعضاء فريق العمل"، "أشارك أعضاء الفريق في تبادل الخبرات والتعلم الجماعي"، "أستطيع إبداء اآل 

 املبدعة لتفعيل أداء الفريق". 

رات كالتعاون والتواصل والتعلم من األقران والتفكير وتفسير تلك النتيجة قد يرجع إلى نواتج أسلوب فرق العمل األكاديمية في تنمية املها

 واالتصال الريادي التفكير أن ),Mars; Torres,2018 2018, Chang; Chen(اإلبداعي، وجميعها من مقومات القيادة الريادية. وهذا ما أكدته دراسة 

 قيادية مهارات ُيكسبهم للطالب الجماعية القدرات تعزيز وأن لريادية،ا متطلبات أهم من الرقمية املهارات إلى باإلضافة األخرين مع التعامل ومهارات

   املعرفي. التشارك تحقيق في تساعد العمل رق ف أن  );Agrawal Chen, 2018( دراسة أكدت كما فعالة،

 بالنسبة للبعد الثالث: الثقة واستثمار الفرص: .3

افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات البعد الثالث الثقة واستثمار الفرص7جدول )  (: املتوسطات واالنحر

 الترتيب درجة التحقق االنحراف املعياري  املتوسط العبارات م

  0.879 4.276 استخدم التقنية الحديثة في إنجاز عملي بالفريق 1
ً
 4 مرتفعة جدا

  0.724 4.358 أستطيع تحمل املسؤولية والعمل الجاد مع أعضاء الفريق 2
ً
 3 مرتفعة جدا

 8 مرتفعة  0.923 4.093 يمكنني التواصل والحوار الفعال مع أعضاء الفريق 3

 7 مرتفعة 0.863 4.134 االعتماد على النفس في إنجاز أهداف الفريق أستطيع 4

 6 مرتفعة 0.901 4.171 أحرص على تقييم أدائي وتحسين نقاط ضعفي 5

6  
ً
 ومهاريا

ً
  0.871 4.248 أحرص على تطوير ذاتي علميا

ً
 5 مرتفعة جدا

  0.738 4.407 أستطيع التعلم من أخطائي واإلصرار على تحقيق النجاح 7
ً
 1 مرتفعة جدا

  0.790 4.398 أهتم بإشباع حاجتي لإلنجاز والتفوق  8
ً
 2 مرتفعة جدا

  0.836 4.261 املتوسط الوزني للبعد الثالث ككل: الثقة واستثمار الفرص
ً
 مرتفعة جدا

https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-8650-1647
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0003-3098-4322
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 يتضح من الجدول السابق أن:

بجامعة القصيم من وجهة نظرهن فيما يتعلق ببعد الثقة واستثمار دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية 

 حيث بلغ املتوسط الوزني لالستجابات على هذا املجال ككل 
ً
، وكانت أعلى 0.836بانحراف معياري  4.261الفرص متحقق بدرجة مرتفعة جدا

اع حاجتي لإلنجاز والتفوق"، "أستطيع تحمل املسؤولية والعمل االستجابات: "أستطيع التعلم من أخطائي واإلصرار على تحقيق النجاح"، "أهتم بإشب

. وفي هذا  الجاد مع أعضاء الفريق"
ً
 وعلميا

ً
سهم في بناء شخصية الطالبة اجتماعيا

ُ
ويمكن تفسير تلك النتيجة بأن مميزات وفوائد فرق العمل األكاديمية ت

ّمكن الطالب من تقييم أنفسهم بكفاءة عالية، وأن املهارات   (Che;Jaiyeoba;Yussof,2018, Ni; Ye, 2018)الصدد أشارت دراسة
ُ
أن املهارات الريادية ت

 القيادية والحاجة إلى اإلنجاز والتنبؤ، ترتبط بشكل إيجابي باهتمامات الطالب نحو أنشطة الريادية.

دة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من ومجمل ما تم التوصل إليه من نتائج فيما يتعلق بدور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيا

 وجهة نظرهن يمكن تلخيصه في الجدول التالي:

 (: دور فرق العمل األكاديمية في تنمية مهارات القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم8جدول )

 الترتيب درجة التحقق ف املعياري االنحرا املتوسط الوزني دور فرق العمل في تنمية القيادة الريادية

 2 مرتفعة 0.859 4.163 البعد األول: الرؤية

 3 مرتفعة 0.922 4.026 البعد الثاني: اإلبداع واملبادأة

  0.836 4.261 البعد الثالث: الثقة واستثمار الفرص
ً
 1 مرتفعة جدا

 مرتفعة 0.872 4.150 الدرجة الكلية

والجدول السابق يتضح منه أن دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم متحقق بدرجة 

، ، وبالنسبة لألبعاد الفرعية0.872بانحراف معياري  4.150مرتفعة حيث بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية على هذا املحور من محاور االستبانة 

 بمتوسط وزني 
ً
 بدرجة مرتفعة جدا

ً
وانحراف  4.261فجاء في الترتيب األول من حيث درجة التحقق البعد الثالث: الثقة واستثمار الفرص ومتحققا

 بدرجة مرتفعة بمتوسط وزني 0.836معياري 
ً
ترتيب الثالث ، وفي ال0.859وانحراف معياري  4.163، يليه في الترتيب الثاني البعد األول: الرؤية ومتحققا

 بدرجة مرتفعة بمتوسط وزني 
ً
  0.922وانحراف معياري  4.026واألخير جاء البعد الثاني: اإلبداع واملبادأة ومتحققا

( حول تنمية التفكير الريادي للطالب 2016؛ مغاوري،2017؛ شباح،2018وتتفق تلك النتائج مع ما أسفرت عنه دراسة كل من )الجيار،

التعليم على اإلبداع واالبتكار، وأن أهم ممارسات القيادة الريادية العمل ضمن فريق، بما يضمن مناخ صحي وتحقيق رغبات الجامعي واستناد طرق 

على أهمية تعليم القيادة  (Ni,H., Ye,Y.,2018; Chang,J, Chen,S.,2018; Chen,M.,Agrawal, S.,2018) أعضاء الفريق. كما أكدت دراسة كل من 

الطالب على مهاراتها، وأن فرق العمل وتماسكها ُيسهم في تحقيق التشارك املعرفي بين طالب الجامعة، وتنمية مهارات االتصال واملهارات الريادية وتدريب 

 الرقمية لديهم.

: نتائج اإلجابة على السؤال الثاني:
 
الريادية لطالبات كلية التربية  والذي ينص على "ما املعوقات التي تواجه فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة ثانيا

 بجامعة القصيم من وجهة نظرهن؟".

افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطا9جدول ) لبات كلية التربية بجامعة (: املتوسطات واالنحر

 القصيم

 الترتيب درجة التحقق املعياري  االنحراف املتوسط العبارات م

 15 متوسطة 1.083 3.106 ضعف الثقة لدى الطالبات في إنجاز أهداف الفريق 1

 13 متوسطة 1.211 3.215 إسناد مهام الفريق بطريقة عشوائية ال تناسب قدرات ومهارات الطالبات 2

  0.925 4.301 ضغوط الدراسة وكثرة املحاضرات والتكليفات 3
ً
 1 مرتفعة جدا

 12 متوسطة 1.018 3.220 ضعف مهارات الطالبات في التخطيط الجيد  4

 10 متوسطة 1.137 3.309 قلة الوعي بقواعد فريق العمل 5

 14 متوسطة 1.258 3.191 سيطرة قيادة الفريق دون مشاركة الطالبات في اتخاذ القرارات 6

 3 مرتفعة 1.098 3.654 نقص اإلمكانات والتجهيزات الالزمة لعمل الفريق 7

 6 مرتفعة 1.113 3.411 نظرة بعض الطالبات لفرق العمل على أنها غير مجدية 8

 2 مرتفعة 1.116 3.935 قلة تقديم الحوافز واملكافئات ألفضل فريق 9

 11 متوسطة 1.198 3.244 ضعف دور قيادة الفريق في توجيه الطالبات  10

 4 مرتفعة 1.156 3.476 الطالباتنقص مهارات االتصال الفعال لدى بعض  11

 9 متوسطة 1.193 3.313 قلة التحديد الدقيق لألهداف املرجوة من عمل الفريق 12

 8 متوسطة 1.334 3.350 توزيع مهام الفريق على الطالبات دون مراعاة رغباتهن 13

 5 مرتفعة 1.095 3.415 استخدام الطرق التقليدية في إنجاز أهداف الفريق 14

 7 متوسطة 1.079 3.366 ضعف استفادة الطالبات من العمل الفريقي في تطوير مهاراتهن القيادية 15

 متوسطة 1.134 3.344 املتوسط الوزني للمعوقات ككل
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 يتضح من الجدول السابق أن:

وجهة نظرهن متحققة بدرجة متوسطة معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم من 

، وكانت أعلى املعوقات "ضغوط الدراسة 1.134بانحراف معياري  3.344حيث بلغ املتوسط الوزني لالستجابات على هذا املحور من محاور االستبانة 

 وكثرة املحاضرات والتكليفات"، قلة تقديم الحوافز واملكافئات ألفضل فريق، نقص اإلمكانات والتجهيزات 
ً
الالزمة لعمل الفريق. وأقل املعوقات تحقيقا

الفريق هي: "ضعف الثقة لدى الطالبات في إنجاز أهداف الفريق"، "سيطرة قيادة الفريق دون مشاركة الطالبات في اتخاذ القرارات"، " إسناد مهام 

 بطريقة عشوائية ال تناسب قدرات ومهارات الطالبات".

( فيما حددته من معوقات وصعوبات تواجه فرق العمل منها 2011؛ اإلدارة املركزية،2018ن )العبيري،وهذا ما يتفق ما نتائج دراسة كل م

اء التمويل والدعم املالي، ضعف ثقافة العمل املشترك، رغبة البعض في العمل الفردي، ضعف كفاءة قائد الفريق وضعف اتصاله بالفريق، ضعف أد

( بعض معوقات فرق العمل ومنها الرغبة في اإلنجاز الشخص ي وليس الجماعي، 2007راسة )عبد الغني،الفريق، تضارب أهداف الفريق. كما أكدت د

  إنجاز العمل دون مراعاة العالقات اإلنسانية، ضعف مهارات التفكير االستراتيجي وحل املشكالت، استخدام الطرق التقليدية، قلة الحوافز.

: نتائج السؤال الثالث
 
ى "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول دور ومعوقات فرق العمل : والذي ينص علثالثا

 (؟".األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم تعزى الختالف )التخصص، املستوى الدراس ي، املعدل الدراس ي

 بالنسبة ملتغير التخصص: .1

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة حول دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادي(: 10جدول) ة لطالبات املتوسطات الحسابية واالنحر

 للتخصص
 
 كلية التربية بجامعة القصيم وفقا

دور ومعوقات فرق العمل في 

 تنمية مهارات القيادة الريادية

 التخصص

 تربية فنية رياض أطفال خاصةتربية  علم نفس

 انحراف معياري  متوسط انحراف معياري  متوسط انحراف معياري  متوسط انحراف معياري  متوسط

 3.096 30.656 4.464 29.992 5.258 28.419 4.923 26.845 الرؤية

 2.314 25.469 4.192 24.672 4.965 23.452 3.825 22.707 اإلبداع واملبادأة

 2.852 36.844 4.710 34.264 5.138 34.742 5.837 31.828 الفرصالثقة واستثمار 

 6.317 92.969 11.866 88.928 13.460 86.613 13.297 81.379 الدرجة الكلية للدور 

 8.971 55.906 11.641 50.144 9.265 54.032 11.410 50.655 الدرجة الكلية للمعوقات

العينة حول دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم (: داللة الفروق في استجابات أفراد 11جدول )

 والتي ترجع الختالف التخصص

دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في 

 تنمية القيادة الريادية

 مستوى الداللة قيمة ت متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0.01  7.872 161.979 3 485.938 بين املجموعات الرؤية

 20.576 242 4979.363 داخل املجموعات

   245 5465.301 الكلي

 0.01  4.643 75.201 3 225.602 بين املجموعات اإلبداع واملبادأة

 16.195 242 3919.215 داخل املجموعات

   245 4144.817 الكلي

 0.01  7.825 185.496 3 556.489 بين املجموعات الثقة واستثمار الفرص

 23.705 242 5736.718 داخل املجموعات

   245 6293.207 الكلي

 0.01 8.031 1135.250 3 3405.751 بين املجموعات الدرجة الكلية للدور 

 141.365 242 34210.331 داخل املجموعات

   245 37616.081 الكلي

 0.05 3.005 363.766 3 1091.298 بين املجموعات الدرجة الكلية للمعوقات

 121.050 242 29294.198 داخل املجموعات

   245 30385.496 الكلي

 3.782و 2.605تساوي على الترتيب  0.01و 0.05( ومستوى ثقة 242، 3قيمة ف الجدولية عند درجات حرية )
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 السابق أنه:يتضح من الجدول 

  عند مستوى 
ً
في استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية  0.01توجد فروق دالة إحصائيا

 لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم ترجع الختالف التخصص.

  عند مستوى 
ً
في استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية  0.05توجد فروق دالة إحصائيا

 لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم ترجع الختالف التخصص. 

 قات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية(: داللة الفروق بين التخصصات املختلفة في االستجابة حول دور ومعو 12جدول )

 (29.992رياض أطفال )م=  (28.419تربية خاصة )م=  (26.845علم نفس )م=  التخصص الدور واملعوقات

   1.574 (28.419تربية خاصة )م=  الرؤية

  1.573 **3.147 (29.992رياض أطفال )م= 

 0.664 2.237 **3.811 (30.656تربية فنية )م= 

 (24.672رياض أطفال )م=  (23.452تربية خاصة )م=  (22.707علم نفس )م=  التخصص اإلبداع واملبادأة

   0.745 (23.452تربية خاصة )م= 

  1.220 *1.965 (24.672رياض أطفال )م= 

 0.797 2.017 **2.762 (25.469تربية فنية )م= 

الثقة واستثمار 

 الفرص

 (34.264رياض أطفال )م=  (34.742تربية خاصة )م=  (31.828نفس )م=علم  التخصص

   2.914 (34.742تربية خاصة )م= 

  0.478 *2.436 (34.264رياض أطفال )م= 

 2.580 2.102 **5.016 (36.844تربية فنية )م= 

الدرجة الكلية 

 للدور 

 (88.928أطفال )م= رياض  (86.613تربية خاصة )م=  (81.379علم نفس )م= التخصص

   5.234 (86.613تربية خاصة )م= 

  2.315 **7.549 (88.928رياض أطفال )م= 

 4.041 6.356 **11.590 (92.969تربية فنية )م= 

الدرجة الكلية 

 للمعوقات

 (50.144رياض أطفال )م=  (54.032تربية خاصة )م=  (50.655علم نفس )م= التخصص

   3.377 (54.032تربية خاصة )م= 

  3.888 0.511 (50.144رياض أطفال )م= 

 *5.762 1.874 *5.251 (55.906تربية فنية )م= 

 يتضح من الجدول السابق أن:

  أقل التخصصات في االستجابة حول دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية هن طالبات تخصص علم النفس بينما أعلى

الترتيب هما تخصص ي تربية فنية ورياض األطفال، ويرجع ذلك إلى طبيعة تلك التخصصات في االهتمام بالجوانب التطبيقية التخصصات على 

 والعمل الفريقي لتنفيذ املهام املطلوبة بشكل أكبر من التخصصات األخرى.

 جموعات في تقدير هذه املعوقات هن طالبات تخصص أما بالنسبة ملعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية فكانت أعلى امل

ج ما التربية الفنية، ويمكن رجوع ذلك حداثة تخصص التربية الفنية بكلية التربية ونظرة الطالبات أنه مازال القسم في حاجة إلى التطوير وعال 

ات، ويرجع ذلك إلى تأسيس واستقرار القسم يواجه من صعوبات. بينما أقل املجموعات هن طالبات تخصص رياض األطفال في تقدير املعوق

 من سنوات بعيدة بالكلية وإجراء العديد من الخطط التطويرية بالقسم. 
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 بالنسبة ملتغير املستوى الدراس ي: .2

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة حول دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في13جدول) تنمية القيادة الريادية لطالبات  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 للمستوى الدراس ي
 
 كلية التربية بجامعة القصيم وفقا

دور ومعوقات فرق العمل 

األكاديمية في تنمية القيادة 

 الريادية

 املستوى الدراس ي

 الثامن السابع الثاني األول 

 انحراف معياري  متوسط انحراف معياري  متوسط انحراف معياري  متوسط انحراف معياري  متوسط

 4.135 29.597 5.349 28.698 4.628 28.576 4.145 30.231 الرؤية

 4.364 24.661 4.131 23.826 4.125 23.475 3.465 25.128 اإلبداع واملبادأة

 4.830 34.565 5.052 34.488 5.680 32.898 4.344 34.231 الثقة واستثمار الفرص

 11.901 88.823 13.207 87.012 12.614 84.949 10.565 89.590 الدرجة الكلية للدور 

 9.790 53.823 10.605 52.174 12.166 52.017 11.038 45.564 الدرجة الكلية للمعوقات
 

بجامعة القصيم (: داللة الفروق في استجابات أفراد العينة حول دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية 14جدول )

 والتي ترجع الختالف املستوى الدراس ي

دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في 

 تنمية القيادة الريادية

 مستوى الداللة قيمة ت متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0.236  1.426 31.637 3 94.912 بين املجموعات الرؤية

 غير دالة
 22.192 242 5370.389 املجموعاتداخل 

   245 5465.301 الكلي

 0.152  1.780 29.825 3 89.475 بين املجموعات اإلبداع واملبادأة

 غير دالة

 16.758 242 4055.342 داخل املجموعات

   245 4144.817 الكلي

 0.225  1.464 37.388 3 112.164 بين املجموعات الثقة واستثمار الفرص

 غير دالة

 25.542 242 6181.043 داخل املجموعات

   245 6293.207 الكلي

 0.219   1.485 226.587 3 679.761 بين املجموعات الدرجة الكلية للدور 

 غير دالة

 152.629 242 36936.320 داخل املجموعات

   245 37616.081 الكلي

 0.01  4.970 587.830 3 1763.491 املجموعاتبين  الدرجة الكلية للمعوقات

 118.273 242 28622.005 داخل املجموعات

   245 30385.496 الكلي

 3.782و 2.605تساوي على الترتيب  0.01و 0.05( ومستوى ثقة 242، 3قيمة ف الجدولية عند درجات حرية )

 يتضح من الجدول السابق أنه:

  
ً
في استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية ال توجد فروق دالة إحصائيا

 بجامعة القصيم ترجع الختالف املستوى الدراس ي.

  عند مستوى 
ً
تنمية القيادة الريادية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات فرق العمل األكاديمية في  0.01توجد فروق دالة إحصائيا

 لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم ترجع الختالف املستوى الدراس ي.

 (: داللة الفروق بين املستويات الدراسية املختلفة في االستجابة حول معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية15جدول )

 (52.174السابع )م=  (52.017)م=  الثاني (45.564األول  )م=  املستوى الدراس ي

   *6.453 (52.017الثاني )م= 

  0.157 *6.610 (52.174السابع )م= 

 1.648 1.806 **8.258 (53.823الثامن )م= 
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الريادية يتضح من الجدول السابق أن: طالبات املستوى األول هن أقل املجموعات في تقدير معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة 

 بين طالبات املستوى األول وطالبات املستويات األخرى، لصالح طالبات املستويات األعلى، وهو ما يؤك
ً
د أن تقدير حيث كانت هناك فروق دالة إحصائيا

موها الفكري في املستويات معوقات فرق العمل في تنمية مهارات القيادة الريادية يزداد بزيادة املستوى الدراس ي، وتفسير ذلك زيادة وعي الطالبة ون

 الدراسية العليا تجاه العمل الفريقي وقدرتها على تقييم أداء وإنجازات فريق العمل التي تشارك فيه وتحديد ما يواجه من معوقات.

 بالنسبة ملتغير املعدل الدراس ي: .3

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة حول 16جدول ) دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 للمعدل الدراس ي
 
 لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم وفقا

دور ومعوقات فرق العمل في 

 تنمية القيادة الريادية

 املعدل الدراس ي

 فأعلى 85من  85ألقل من  70من  70أقل من 

 انحراف معياري  متوسط معياري انحراف  متوسط انحراف معياري  متوسط

 4.245 30.197 4.696 27.989 6.203 27.550 الرؤية

 3.685 24.909 4.288 23.617 4.800 21.750 اإلبداع واملبادأة

 4.240 34.947 5.912 33.032 4.998 33.350 الثقة واستثمار الفرص

 10.822 90.053 13.421 84.638 13.425 82.650 الدرجة الكلية للدور 

 11.363 49.652 10.090 53.755 12.609 53.150 الدرجة الكلية للمعوقات

بجامعة القصيم (: داللة الفروق في استجابات أفراد العينة حول دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية 17جدول )

 والتي ترجع الختالف املعدل الدراس ي

ومعوقات فرق العمل في تنمية القيادة دور 

 الريادية

 مستوى الداللة قيمة ت متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0.01  7.619 161.241 2 322.483 بين املجموعات الرؤية

 21.164 243 5142.818 داخل املجموعات

   245 5465.301 الكلي

 0.01  6.743 108.973 2 217.945 بين املجموعات اإلبداع واملبادأة

 16.160 243 3926.872 داخل املجموعات

   245 4144.817 الكلي

 0.05  4.259 106.562 2 213.124 بين املجموعات الثقة واستثمار الفرص

 25.021 243 6080.083 داخل املجموعات

   245 6293.207 الكلي

 0.01  7.174 1048.600 2 2097.200 بين املجموعات للدور الدرجة الكلية 

 146.168 243 35518.881 داخل املجموعات

   245 37616.081 الكلي

 0.05 4.065 491.802 2 983.604 بين املجموعات الدرجة الكلية للمعوقات

 120.995 243 29401.892 داخل املجموعات

   245 30385.496 الكلي

 4.605و 2.996تساوي على الترتيب  0.01و 0.05( ومستوى ثقة 243، 2قيمة ف الجدولية عند درجات حرية )

 يتضح من الجدول السابق أنه:

  عند مستوى 
ً
في استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور فرق العمل في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية  0.01توجد فروق دالة إحصائيا

بجامعة القصيم )الدرجة الكلية، الرؤية، اإلبداع واملبادأة( ترجع الختالف املعدل الدراس ي بينما الفروق في حالة بعد الثقة واستثمار التربية 

 عند مستوى 
ً
 .0.05الفرص دالة إحصائيا

  عند مستوى 
ً
اديمية في تنمية القيادة الريادية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات فرق العمل األك  0.05توجد فروق دالة إحصائيا

 لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم ترجع الختالف املعدل الدراس ي.
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 ادة الريادية(: داللة الفروق بين الطالبات أصحاب املعدالت الدراسية املختلفة في االستجابة حول دور ومعوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القي18جدول )

 (27.989)م=  85ألقل من  70من  (27.550)م=  70أقل من  املعدل الدراس ي قاتالدور واملعو 

  0.439 (27.989)م=  85ألقل من  70من  الرؤية

 **2.208 *2.647 (30.197فأعلى )م=  85من 

 (23.617)م=  85ألقل من  70من  (21.750)م=  70أقل من  املعدل الدراس ي اإلبداع واملبادأة

  1.867 (23.617)م=  85ألقل من  70من 

 *1.292 **3.159 (24.909فأعلى )م=  85من 

 (33.032)م=  85ألقل من  70من  (33.350)م=  70أقل من  املعدل الدراس ي الثقة واستثمار الفرص

  0.318 (33.032)م=  85ألقل من  70من 

 *1.915 *1.597 (34.947فأعلى )م=  85من 

 (84.638)م=  85ألقل من  70من  (82.650)م=  70أقل من  الدراس ي املعدل الدرجة الكلية للدور 

  1.988 (84.638)م=  85ألقل من  70من 

 **5.415 **7.403 (90.053فأعلى )م=  85من 

 (53.755)م=  85ألقل من  70من  (53.150)م=  70أقل من  املعدل الدراس ي الدرجة الكلية للمعوقات

  0.605 (53.755)م=  85ألقل من  70من 

 *4.103 *3.498 (49.652فأعلى )م=  85من 

 يتضح من الجدول السابق أن: 

 ( أعلى في تقدير دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية حيث تفوقت هذه  85الطالبات أصحاب املعدالت الدراسية املرتفعة )فأعلى

تنمية  املجموعة عن الطالبات األقل في املعدل الدراس ي في تقدير هذا الدور، وبالتالي يمكن أن نستنتج بصفة عامة أن تقدير دور فرق العمل في

 لديهن القدرة على النجاح والتميز العلمي 
ً
ضمن العمل القيادة الريادية يزداد بزيادة املعدل الدراس ي. وتفسير ذلك أن الطالبات املتميزات علميا

 الجماعي واالستفادة من مميزات فرق العمل األكاديمية في رفع مستوى انجازهن األكاديمي.  

 فأعلى( أقل في تقدير معوقات فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية بينما  85ية املرتفعة )الطالبات أصحاب املعدالت الدراس

( هن أعلى املجموعات في تقدير هذه املعوقات، 85ألقل من  70( واملعدالت املتوسطة )من 70الطالبات أصحاب املعدالت املنخفضة )أقل من 

تقدير معوقات فرق العمل في تنمية القيادة الريادية يقل بزيادة املعدالت الدراسية. وتتفق تلك النتيجة وبالتالي يمكن أن نستنج بصفة عامة أن 

 مع النتيجة السابقة، ألن تقدير الطالبات أصحاب املعدالت املرتفعة لدور فرق العمل في تنمية القيادة الريادية لديهن، ساعدهن ذلك على

 نت استجابتهن نحو معوقات فرق العمل أقل. العمل ضمن فريق بكفاءة وبالتالي كا

 :خالصة النتائج

ثمة أدوار عديدة أبرزها البحث الحالي حول منهجية فرق العمل األكاديمية، تلك املنهجية التي تبلورت حديثا نتيجة تطور الفكر اإلداري 

العمل الفريقي وتطبيقها ضمن استراتيجيات التعليم الجامعي، لالرتقاء واملستجدات العلمية والثورة املعرفية والتقنية، وبروز مداخل إدارية قائمة على 

لطلبة الجامعة، مما ُيّمكنهم من االستباقية والتفكير الريادي واستثمار الفرص واالستقاللية واإلبداع. وانعكاس ذلك إيجابا  ي باملستوى األكاديمي واملهار 

 على اإلنجاز األكاديمي والشخص ي واملنهي.

ائج البحث عن دور فرق العمل األكاديمية في تنمية القيادة الريادية لطالبات كلية التربية بجامعة القصيم، ومن أهم هذه األدوار التي وكشفت نت

 ساهمت بفعالية في تنمية أبعاد القيادة الريادية:

 أوال: ُبعد الرؤية:

 .تطبيق القواعد والقوانين التي تنظم عمل الفريق 

  وليات جيدا ضمن فريق العمل.إدراك املهام واملسؤ 

 .التخطيط الجيد وتحديد األولويات 

 .اتخاذ القرارات املتصلة بعمل الفريق 

 .توزيع املهام واألدوار على أعضاء الفريق 
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 : ُبعد اإلبداع واملبادأة:ثانيا

  .التعاون والتفاعل اإليجابي بين أعضاء الفريق 

 .تبادل الخبرات والتعلم الجماعي 

 املبدعة لتفعيل أداء الفريق. االقتراحاتتقديم  إبداء اآلراء 

 .حل املشكالت واتخاذ القرارات، التعلم من األخطاء 

 
 
 : ُبعد الثقة واستثمار الفرص:ثالثا

 .التعلم من األخصاء واإلصرار على تحقيق النجاح 

 .إشباع الحاجة لإلنجاز والتفوق 

 .العمل الجاد وتحمل املسؤولية مع أعضاء الفريق 

 التقنية في إنجاز عمل الفريق. استخدام 

 -وتوصلت نتائج البحث أيضا إلى وجود بعض املعوقات التي تعيق فرق العمل في تنمية القيادة الريادية لطالبات الجامعة، منها:

 .ضغوط الدراسة وكثرة املحاضرات والتكليفات 

  .قلة تقديم الحوافز واملكافئات ألفضل فريق 

 الزمة لعمل الفريق.نقص اإلمكانات والتجهيزات ال 

 .نقص مهارات االتصال الفعال لدى بعض الطالبات 

 .استخدام الطرق التقليدية في إنجاز أهداف الفريق 

 .نظرة بعض الطالبات لفرق العمل على أنها غير مجدية 

 في استجابات أفراد عينة البحث حول دور ومعوقات فرق العمل ا
ً
ألكاديمية في تنمية القيادة وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا

 حول دور فرق العمل األكاديمية 
ً
في تنمية الريادية للطالبات ترجع الختالف التخصص، واختالف املعدل الدراس ي. بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا

   القيادة الريادية للطالبات ترجع الختالف املستوى الدراس ي. 
 :تياالتوص

  ضمن أساليب التدريس الجامعي كمنهجية أساسية في التعليم الجامعي، ومراعاة بناء تلك الفرق وفق أسس علمية بناء فرق العمل األكاديمية

 فعالة.

 .مراعاة الخصائص االجتماعية والقدرات والخبرات وطبيعة املهام وأساليب تنفيذها والتغذية الراجعة عند بناء فريق العمل 

  واالستفادة منه في تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية الالزمة  ياعد العمل الفريقتدريب أعضاء هيئة التدريس على آليات وقو

 لتدريس املناهج الجامعية.

  توجيه طلبة الجامعة نحو العمل الجماعي ضمن فريق، وتهيئتهم للمشاركة الفعالة بفرق العمل األكاديمية من خالل املحاضرات والتكليفات

 واألنشطة الجامعية. 

 .التحفيز ودعم أعضاء الفريق املتميزين معنويا وماديا، بهدف املنافسة الهادفة واستثمار الفرص واإلبداع في العمل 

 التجهيزات واإلمكانات من وسائل وأدوات وخطط وغيرها، مما يسهم في تحقيق أهداف الفريق. توفير 

  تجاوز الطرق التقليدية في إنجاز األهداف، واالعتماد على التقنية الحديثة كلما دعت الحاجة، لضمان سرعة نقل املعلومات وتوفير الوقت

 والجهد.

 ليست أداة أو وسيلة للتعليم فقط، وإنما غاية لتحقيق منافع أكاديمية واكتساب معارف علمية  إعادة النظر في منهجية فرق العمل على أنها

 ومهارات قيادية لطلبة الجامعة.

  توفير بيئة جامعية أكاديمية وتنظيمية واجتماعية وتطوير املناهج الجامعية بحيث تكون داعمة ألبعاد القيادة الريادية وتعزز القدرات

 لجامعة. الجماعية لطلبة ا

  التنسيق من أجل الشراكة بين الجامعات ومراكز أو مؤسسات العمل واإلنتاج، لصقل الجانب املهارى وتنمية التفكير الريادي واإلبداع

 واالستباقية لدي طلبة الجامعة.

 .التوجه نحو التعليم الجامعي القائم على تنمية التفكير الريادي واملهارات الريادية لطلبة الجامعة 
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Abstract: The research aims to identify the role of academic teams in entrepreneurial leadership development, and 
obstacles that hinder team work  in the entrepreneurial leadership development among students in the Faculty of 
Education at Qassim University. The research used the descriptive survey method, the questionnaire was adopted 
as a tool for application on a sample of (246) students, the results found that the role of academic teams in 
entrepreneurial leadership development is achieved to a high degree, the dimensions of entrepreneurial 
leadership are respectively: (confidence and investment opportunities, vision, creativity and initiative), the results 
also found that obstacle of academic teams in entrepreneurial leadership development is achieved to a moderate 
degree.     

The results indicated that there were statistically significant differences in responses of the respondents 
about the role and obstacles of academic teams in entrepreneurial leadership development at female students due 
to the difference of specialization. While there are no statistically significant differences on the role of academic 
teams in entrepreneurial leadership development at female students due to the different level of study, there are 
statistically significant differences on the role and obstacles of the teams in entrepreneurial leadership 
development at female students due to the difference in the academic average. 

Keywords: academic teams; University  female students; Entrepreneurial Leadership dimensions. 
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 امللخص:

 البحث أهداف ولتحقيق راش، نموذج وفق العليا الدراسات طلبة لدى اإلحصاء كفايات لقياس املرجع محكي اختبار بناء إلى البحث هدف

 تم حيث ؛(اإلخراج مرحلة -التجريب مرحلة -البناء مرحلة -التحليل مرحلة) مراحل أربع على األداة بناء وتم التحليلي، الوصفي املنهج الباحثة اعتمدت

 املركزية النزعة مقاييس -اإلحصاء في األساسية املفاهيم: )وهي لإلحصاء؛ الضرورية الكفايات تغطي فقرة،( 47) من مكون  املرجع محكي اختبار بناء

 البرنامج من املستخرجة النتائج تفسير - الالبارامترية اإلحصائية األساليب - البارامترية اإلحصائية األساليب - االرتباط معامل وتحديد تفسير -والتشتت

 عينة على األداة تطبيق تم االختبار وثبات صدق من وللتأكد. البحث وفرضيات ألهداف املناسب ئياإلحصا األسلوب اختيار - SPSSاإلحصائي

 االختبار أن إلى يشير مما ؛(0,96) كرونباخ ألفا بطريقة الثبات معامل وبلغ. البناء وصدق املحتوى  صدق من التحقق وتم ،(30) عددها استطالعية

 ومعامالت متوسطة، الصعوبة معامالت فكانت ،(SPSS) برنامج خالل من للفقرات السيكومترية الخصائص فحص وتم عالية، ثبات بدرجة يتمتع

 فقرة( 47) مطابقة إلى -(Bilog-mg3) برنامج باستخدام فرد،( 200) من املكونة البحث عينة على تطبيقه بعد البحث نتائج وأشارت. مناسبة التمييز

 على االختبار وحاز درجة،( 32) قيمتها وبلغت التحكيمية، أنجوف بطريقة القطع درجة تحديد وتم للنموذج، فرد( 200) بيانات ومطابقة راش، لنموذج

 بين التمييز شأنه ومن واملوضوعية، الدقة من عالية بدرجة يتمتع االختبار أن على مؤشر وهذا ،(0.94) الحديثة القياس نظرية وفق مرتفع ثبات معامل

 بناؤه تم الذي االختبار استخدام: منها التوصيات؛ من بمجموعة البحث وخرج. العليا الدراسات طلبة من اإلحصاء لكفايات املتقنين وغير املتقنين

 اخرى  نماذج باستخدام بناؤه تم الذي لالختبار السيكومترية الخصائص حول  دراسات إجراء, العليا الدراسات طلبة لدى اإلحصاء كفايات لقياس

 . تبوك جامعة في املاجستير مرحلة قبول  اختبار في االختبار فقرات من يستفاد, الفقرة استجابة لنظرية

 .تبوك العليا؛ جامعة الدراسات طلبة الكفايات؛ اإلحصاء؛ اختبار؛ بناء :املفتاحية الكلمات

 

 قدمة:امل

وقد تركزت أكثر هذه النهضة على علَمي   ،والطبيعية على حد  سواءشهد الحقبة الحالية نهضة علمية في كافة مجاالت العلوم اإلنسانية ت

 استخدامهما في مجاالت العلوم املختلفة؛ كاملجال النفس ي، واالجتماعي، واالقتصادي، والتربوي 
ً
 متداوال

ً
، وكذلك في مجال اإلحصاء والقياس؛ إذ بات أمرا

 على علم القياس النفس ي وا
ً
 لتربوي مواكبة هذا التطور والتقدم العلمي؛ كي يلبى احتياجات املجتمع الحديث.البحث العلمي، حتى أصبح حتميا

 من وتعد الجامعة إحدى الجهات التربوية املهمة التي تظهر مدى الجهد الذي يبذله املجتمع في عملية التنمية والتطوير، كما تعتبر الجامعة 
ً
أيضا

أن تفرغ ُجل تركيزها في  -وما تحتويها من كليات ومعاهد وفروع وأقسام -ها؛ لذا فإن على الجامعة السبل األساسية التي توصل إلى غايات التربية ومراد

                                                           
 وعلم النفس بجامعة تبوك كمتطلب تكميلي لنيل درجة املاجستير في التربية تخصص القياس والتقويم التربوي مشروع بحثي مقدم إلى قسم التربية  15
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استكشاف قدرات طالبها، واتجاهاتهم، وشغفهم؛ من أجل تطوير تلك القدرات واالتجاهات والشغف، ومن ثم تمكين الطلبة واالستغالل األمثل 

 (.2015القرش ي،  لطاقاتهم ومعارفهم املكتسبة )

ن وتشكل الدراسات العليا في الجامعة قمة التدرج التعليمي؛ وذلك ملا تمثله من دور مهم، خاصة في ربط املجتمع بالباحثين والعلماء، الذي

مخرجاتها؛ يساعدون في ابتكار حلول لكافة العقبات املجتمعية؛ حيث يعتمد رقي املجتمع وتأخره على مدى استغالل برامج الدراسات العليا، وتطبيق 

 (.2010النيرب،  للمض ي قدما باملجتمع نحو التقدم واالزدهار )

زت على ومع تنامى تفهم أهمية اإلحصاء واستخداماته الواسعة في شتى فروع العلوم النظرية والتطبيقية، وتلبية لقاطرة التغيير الشاملة التي رك

 على معظم طلبة الجامعات، وخاصة في الدراسات العليا، وذلك فقد باتت هذ -كافة مراحل التعليم في معظم البلدان العربية 
ً
 إلزاميا

ً
ه املادة مقررا

 من برامجهم املتخصصة التي يلتحقون بها؛ وذلك بهدف تذليل الطريق أمام الطلبة الستخدام وفهم البحوث املتعلقة بالبيانات 
ً
اإلحصائية بجعله جزءا

 (2008ريان، النسجام مع الجوانب اإلحصائية في الحياة العملية املنفصلة عن نطاق نسقهم الجامعي. )ذات الصلة ببرامجهم األكاديمية، وتأهيلهم ل

وحيث إن منهج اإلحصاء يمنح طالب الدراسات العليا املهارات اإلحصائية التي تتطلبها عملية إجراء البحوث العلمية، فمن ثم يعتبر منهج 

 (2017لدراسات العليا. )الخزيم، اإلحصاء أحد املناهج األساسية في برامج ا

 من الفشل، مع تكون انطباعات 2001ويرى أبو هاشم )
ً
( أن التحديات املتعلقة باإلحصاء تؤدي إلى تباطؤ في تحفيز الطالب، وزيادة قلقهم خوفا

لصحيح ملا تشتمله الدراسات السابقة لعلم سلبية لديهم، ليس تجاه املقرر فحسب، بل تجاه اإلحصاء برمته؛ مما يعرقل دراستهم املستقبلية، وفهمهم ا

 النفس والتربية. 

( أنه من خالل تدريسه ملقررات اإلحصاء التربوي والنفس ي لطالب كليات التربية واآلداب لعدد من السنوات، تبين له أن 2001وقد بين عالم )    

  هناك عقبات تواجه الطلبة في إدراك وفهم املبادئ اإلحصائية وتطبيقاتها في
ً
الحاالت النفسية والتربوية، واستخراج النتائج منها، وتفسيرها تفسيرا

 .
ً
 واضحا

 على كل طالب دراسات عليا أن يمتلك الكفايات األساسية في اإلحصاء، التي تساعده في إتمام بحثه والتصدي    
ً
وحيث إنه قد بات حتما

فقد  -لطالب أثناء سيرهم في رحلتهم البحثية من عوزهم املعرفي بالكفايات في اإلحصاء للتطورات السريعة بالذات في العصر الحالي، وملا يلقاه بعض ا

 لخلو الدراسات والبحوث الساب
ً
 -قة أصبحت الحاجة شديدة إلى أداة قياس موضوعية، تعمل على قياس مدى تمكن الطلبة من كفايات اإلحصاء. ونظرا

ق نظرية القياس الحديثة لقياس الكفايات اإلحصائية لدى طلبة الدراسات العليا؛ من أجل ذلك من أدوات قياس مقننة مبنية وف -حسب علم الباحثة 

 قامت الباحثة ببناء اختبار مرجعي املحك؛ لقياس الكفايات في اإلحصاء لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك.

 مشكلة البحث: 

ليدية، وقد تفتقر هذه االختبارات إلى املوضوعية بسبب تأثرها بخصائص أفراد بنيت العديد من االختبارات باستخدام نظرية القياس التق

تفسير نتائجها، العينة التي تطبق عليها. وألن موضوعية نتائج االختبارات وصدقها تعتمد على دقة األساليب التي تستخدم في بنائها، واختيار فقراتها، و 

ه من الضروري استخدام التوجهات الحديثة في القياس، والتي أثبتت البحوث والدراسات التجريبية أنها لهذا فإن -ووصفها للقدرة التي يقيسها االختبار 

ارية لطلبة تحقق املوضوعية والدقة في قياس قدرة الفرد. وبوجه خاص يجب تحديد قدرة الفرد بشكل دقيق في اإلحصاء؛ ألنه من املواضيع املهمة واإلجب

يتعلم الطالب كيف يجيب عن أسئلة الدراسة، واختبار الفرضيات، وذلك من خالل اختيار اإلحصائي الذي يناسب  املاجستير، فمن خالل اإلحصاء

النظرية متغيرات وبيانات الدراسة؛ لذلك جاء هذا البحث لبناء اختبار محكي املرجع في اإلحصاء لطلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك باستخدام 

 الحديثة في القياس.

 البحث:  أسئلة

 ما مدى تحقق افتراضات نموذج راش في اختبار محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة الدراسات العليا؟ .1

 ما مدى مطابقة استجابات أفراد العينة لنموذج راش؟ .2

ق نموذج راش؟ .3
ْ
 ما قيم تقديرات معامل الصعوبة للفقرات َوف

ق نموذج راش؟ .4
ْ
 ما قيم معامل ثبات االختبار َوف

 ما درجة القطع بين املتقنين لكفايات اإلحصاء والذين ال يتقنون هذه الكفايات على اختبار محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة .5

 الدراسات العليا؟
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  أهداف البحث:

ديثة باستخدام نموذج من خالل بناء اختبار محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة الدراسات العليا وفق نظرية القياس الح

 األحادي املعلم ) نموذج راش (، هدف البحث إلى:

 التعرف على مدى تحقق افتراضات نموذج راش في بيانات البحث الحالية. .1

 التحقق من مدى مطابقة استجابات أفراد العينة لنموذج راش. .2

 الكشف عن قيم معامل الصعوبة لفقرات االختبار وفق نموذج راش. .3

 معامل ثبات االختبار وفق نموذج راش.الكشف عن قيم  .4

 تحديد درجة القطع املناسبة، والتي من خاللها يتم تصنيف الطلبة إلى متقنين وغير متقنين .5

 أهمية البحث:

 األهمية النظرية:

االختبارات مرجعية املحك، توفير إطار نظري يتناول االختبارات مرجعية املحك، من حيث خطوات بناء مثل هذه االختبارات، وأنواع صدق وثبات  .1

 وطرق تحديد درجة القطع.

ؤه تزويد أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك الذين يقومون بتدريس مقررات إحصائية بالكفايات اإلحصائية )التي تضمنها االختبار الذي تم بنا .2

 تصميم وتدريس املقررات اإلحصائية. بالبحث الحالي( الواجب توافرها لدى طلبة الدراسات العليا، ومراعاة هذه الكفايات عند

جامعات كما أهمية املرحلة الدراسية التي يتم دراستها وبناء االختبار لها وهي مرحلة الدراسات العليا؛ كونها مرحلة إعداد أعضاء هيئة التدريس لل .3

 هي مرحلة إعداد للباحثين في املستقبل.

ة التي ال تقتصر وظيفتها على تلخيص ووصف البيانات، بل تتعدى إلى كونها أداة استقصاء تعد الطرق اإلحصائية اليوم واحدة من األدوات العلمي .4

 إلجراء البحوث في عدد
ً
 أساسيا

ً
كبير من  واستدالل في منهجية البحث، والسيما في الدراسات العليا؛ حيث أصبح اإلملام بالطرائق اإلحصائية مطلبا

ا؛ ولذلك أصبح اإلحصاء أحد املقررات اإللزامية لطلبة الدراسات العليا في كليات التربية؛ ومن هنا التخصصات؛ منها التربية، وعلم النفس، وغيره

قلة  تبرز أهمية البحث الحالي؛ في كونه قد يسهم في توجيه أنظار الباحثين إلى إجراء دراسات أخرى في مجال الكفايات اإلحصائية، خاصة في ظل

 الدراسات املتعلقة بهذا املوضوع.

 ألهمية التطبيقية:ا

 توفير اختبار مرجعي املحك لقياس مدى تمكن طلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك من الكفايات في اإلحصاء. .1

يمكن ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس املقررات اإلحصائية لطلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك استخدام هذا االختبار في  .2

 الكفايات اإلحصائية لدى طالبهم؛ للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في الكفايات اإلحصائية لديهم.تشخيص وتقويم 

ة تعريف القائمين على العملية التعليمية في جامعة تبوك بمستوى تمكن طلبة الدراسات العليا من الكفايات اإلحصائية في التخصصات التربوي .3

 بالجامعة.

 حدود البحث:

 :بناء اختبار محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة الدراسات العليا. حدود موضوعية 

 :افية  طلبة الدراسات العليا في كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك. حدود ديموغر

 :كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك. حدود مكانية 

 :هـ.1440-1439الفصل الدراس ي الثاني لعام  حدود زمانية 

 ت البحث:مصطلحا

 (Criterion- Referenced- Testاالختبار محكي املرجع ) 

د اآلخرين يعرف بأنه: ذلك االختبار الذي يستخدم في تقييم أداء الفرد بالنسبة إلى مستوى أداء مطلق، دون الحاجة إلى مقارنة أدائه بأداء األفرا

 (.2007 ،)عالم

، وهو يستخدم بغرض التعرف على ويعرف كذلك بأنه: االختبار الذي يستخدم لتقدير 
ً
 جيدا

ً
أداء الفرد في نطاق من السلوك املحدد تحديدا

 (.1996الطالب الذين أتقنوا مجموعة من األهداف والطالب الذين لم يتقنوا هذه األهداف ) الشرقاوي،
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 بأنه:
 
 للخطوات العلمية املتعار  ويعرف االختبار املحكي إجرائيا

ً
ف عليها لدى علماء القياس والتقويم، والذي يستخدم االختبار الذي ُيبنى وفقا

 لقياس مدى إتقان طلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك لكفايات البحث العلمي.

 (:Competencyالكفاية ) 

والتحصيل، وتقاس من هي مجمل السلوك الذي يتضمن املعارف واملهارات األدائية بعد املرور في برنامج تعلم محدد، ينعكس أثره على األداء 

 (1998خالل االختبارات محكية املرجع. )جامل، 

، واملتعلقة بمجال تعليمي أو تدريبي 2001كما يعرفها )عالم،
ً
 دقيقا

ً
( بأنها: مجموعة متكاملة من املعارف واملهارات الوظيفية املحددة تحديدا

 معين، بحيث يمكن تحقيقها وقياسها من خالل البرنامج التعليمي.

 (:Statistical Competenciesفايات اإلحصائية )الك

( بأنها: "قدرة الطالب على جمع وتنظيم ووصف البيانات اإلحصائية، وفهم وتفسير، وتحليل البيانات، ASAتعرفها الجمعية األمريكية لإلحصاء )

 (.Taylor,1993بيق األساليب اإلحصائية املناسبة" )وتقييم هذه البيانات، باإلضافة إلى قدرته على حل املشكالت اإلحصائية عن طريق تحديد وتط

 بأنها:     
 
قدرة طالب الدراسات العليا على اإلجابة على مفردات االختبار محكي املرجع الذي تم بناؤه لقياس  وتعرف الكفايات اإلحصائية إجرائيا

 عنها بالدرجة التي يحصل عليها طالب الدراسات ال
ً
 عليا في هذا االختبار.الكفايات اإلحصائية، معبرا

 (:Rasch Modelنموذج راش )

، وقد اقترحه جورج راش، ويهتم بتحديد موقع الفقرة االختبارية على سلم صعوبة One Parameter Modelيطلق عليه النموذج أحادي املعلمة 

 (.2001نفس متصل الفقرات )عالم،  جميع املفردات التي تشكل االختبار، كما يهتم بتدريج مستويات قدرة الفرد باختبار معين على

 بأنه:     
 
هو أحد نماذج نظرية االستجابة للفقرة، يعمل على تقدير احتمالية إجابة الفرد عن فقرة ما إجابة صحيحة، ويعرف نموذج راش إجرائيا

  نبداللة قدرته، ومعامل صعوبة الفقرة، بغض النظر عن عدد فقرات االختبار، وعدد أفراد العي

 النظري  اإلطار 

: االختبارات املحكية املرجع
 
 :أوال

 تعريف االختبارات محكية املرجع:

 
ً
 أو تعريفا

ً
 بتفحص أدبيات القياس النفس ي والتربوي، نالحظ تعدد وتنوع تعريفات االختبارات محكية املرجع، فهناك ما يزيد عن ستين وصفا

آلخر؛ وربما يرجع ذلك إلى تعدد أنواع هذه االختباراتـ كما قد يرجع إلى عدم االتفاق لهذه االختبارات، تتشابه في بعض عناصرها، وتختلف في البعض ا

 الذي تنسب إليه درجات األفراد في هذه االختبارات. Criterion"حول مفهوم "املحك 

 الختالف آراء وخبرات علماء القياس التربوي؛ حيث يوجد في أدبيات 2014وترى )مجيد،
ً
( أن تعريف االختبارات محكية املرجع يتعدد وفقا

 تصف االختبارات محكية املرجع، وتتمحور تلك التعريفات حول النقاط اآلتية: 
ً
 القياس التربوي أكثر من خمسين تعريفا

، ويساعد ذلك على اختيار مفردات تمثل هذا النطاق.  content – domainتعريف النطاق السلوكي  .1
ً
 دقيقا

ً
 الذي يقيسه االختبار تعريفا

استخدام نتائج االختبارات محكية املرجع التخاذ القرارات الخاصة بتحديد مستوى كفاءة الطالب؛ مما يساعد على تشخيص نواحي ضعفه  .2

 وقوته.

 )أهداف سلوكية محددة( يتخذ في ضوئها قرارات تربوية تتعلق بمدى إتقان الطالب أو عدم مقارنة أداء الطالب بمستويات أد .3
ً
اء محددة مسبقا

 إتقانه للمهارات املراد قياسها.

 أنواع االختبارات محكية املرجع:

لقياس التي اهتمت من خالل اطالع الباحثة على بعض األدبيات واملراجع املتخصصة في القياس والتقويم، وال سيما كتب نظريات ا

 لطبيعة نطاقها السلوكي، وفيما يلي
ً
شكل يوضح  باالختبارات محكية املرجع، نجد أن أغلب الكتب تفرق بين ثالثة أنواع من االختبارات املحكية وفقا

 (                    2007أنواع االختبارات املحكية كما أوردها. )عالم، 

  االختبارات مرجعية الهدفObjective –Referenced Tests (ORTs):  

هي تلك االختبارات التي تبنى على أساس مجموعة من األهداف التعليمية املصاغة صياغة سلوكية، وتكون هناك مزاوجة بين مفردات  

، وبالتالي، فإن املفردات التي 
ً
يشتمل عليها االختبار تكون االختبار وهذه األهداف، غير أن النطاق السلوكي الذي تمثله هذه األهداف ال يكون محددا

؛ ألنها ال تمثل النطاق الشامل للمفردات املمكنة، التي تقيس مجموعة األهداف. وتطبق هذه االختبارات عادة عند اال 
ً
نتهاء من وحدة قليلة العدد نسبيا

لم تحققها، في ضوء نسبة مئوية محددة من تعليمية أو وحدة نسقية معينة؛ بهدف تصنيف املختبرين في مجوعتين إحداهما حققت األهداف، واألخرى 

 (2014املفردات التي ينبغي اإلجابة عنها إجابة صحيحة، والتعرف على األهداف التي لم يستطع كل منهم تحقيقها. )مجيد، 
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  :االختبارات مرجعية النطاقDomain – Referenced Tests (DRTs) 

 ودقيقا، وتنتقى املفردات التي يشتمل تبنى هذه االختبارات بتحديد نطاق سلوكي شامل من امل
ً
 واضحا

ً
هام، أو املهارات، أو املتطلبات تحديدا

، أو بطريقة معاينات عشوائية طبقية، وتستخدم درجات هذه االختبارات في الحصول على تقد
ً
يرات عليها االختبار من هذا النطاق انتقاء عشوائيا

د عن مفردات النطاق الشامل الذي تمثله اإلجابة الصحيحة على مفردات االختبار في وقت معين، إحصائية الحتمال إجابة فرد أو مجموعة من األفرا

 (2001وهذا يساعد في تعميم نتائج االختبار على النطاق الشامل. )عالم،

مفردات تمثل هذه  ويتميز هذا النوع من االختبارات بارتفاع صدق املحتوى؛ حيث يتم تقسيم املقرر إلى مجاالت محددة، ثم يتم اختيار

 عن طريق تحديد األوزان النسبية لكل مجال، ثم يتم تحكيم املفردات املختارة بواسطة خبراء في مادة التخصص؛ ل
ً
 منظما

ً
لتعرف على املجاالت تمثيال

ذي تنتمي إليه، وبعد ذلك يتم توزيع مدى اتفاق كل مفردة مع املجال الذي تنتمي إليه، كما يتم تحكيم املفردات بالنسبة ألهميتها في تمثيل املجال ال

 (2003املفردات على مجاالت االختبار في صورته النهائية. )منس ى، صالح، قاسم، 

  :اختبارات التمكن أو اإلتقانMastery Tests (MTs)  

إلى تنميته لديه، فاختبار تصمم هذه االختبارات من أجل تحديد ما إذا كان فرد معين اكتسب السلوك الذي يهدف برنامج تعليمي أو تدريبي 

كن أن يكون هذا التمكن أو اإلتقان يساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بإتقان الفرد لهدف تعليمي، أو مهارة معينة، أو نطاق من املهارات املحددة؛ ولذلك يم

 لدرجة تحديد واكتمال النطاق السلوكي لألداء الذي 
ً
 (2014يقيسه االختبار. )مجيد، االختبار مرجعي الهدف، أو مرجعي النطاق وفقا

 خصائص االختبارات محكية املرجع:

 كما يلي: -( 2009كما يراها )عبابنة ,  -تتمتع االختبارات محكية املرجع بعدد من الخصائص؛ وهي  

 لتشخيص صعوبات التعلم.  .1
ً
 تقدم االختبارات محكية املرجع أسلوبا

في مراحل التعليم األساسية؛ وذلك باعتبارها أداة لقياس درجة إتقان االطفال لبعض املهارات  تعتبر االختبارات محكية املرجع ذات أهمية كبيرة .2

 املعرفية.

 تتمتع االختبارات محكية املرجع بدقة ممتازة في وصف أداء الفرد بداللة املحك.  .3

 تقدم االختبارات محكية املرجع معلومات مناسبة في تقويم فعالية التدريس.  .4

 ية املرجع ذات استخدامات متكاملة، فهي تستخدم في تقويم التعلم اإلتقاني، والتقويم الختامي. االختبارات محك .5

 خطوات بناء االختبارات محكية املرجع: 

واملراجع  درعند بناء االختبارات محكية املرجع هناك خطوات مهمة، ينبغي املرور بها؛ إذ إن بناء هذا النوع من االختبارات يتطلب الرجوع إلى املصا   

 املتخصصة باالختبارات محكية املرجع، باإلضافة إلى الدراسات السابقة، واالستفادة من خطواتها.

( إلى أن خطوات بناء االختبارات املحكية تعاني من كثير من املشكالت التقنية، وال تزال بحاجة إلى Hambleton & Simon ,2000وقد أشار )

 مرض ملطورين االختبارات محكية املرجع. وإن أهم الخطوات لبناء االختبار محكي املرجع من وجهة نظرهم هي:  مزيد من الدراسات؛ للتوصل إلى حل

 تحديد املحتوى املراد قياسه.  .1

 إعداد مواصفات املجال السلوكي.  .2

 إعداد فقرات تقيس وتمثل املحتوى.  .3

 اختبار الخصائص السيكومترية لهذه املفردات.  .4

 تحديد املعايير. .5

 إعداد دليل االختبار.  .6

 نشر االختبار.  .7

 صدق االختبارات محكية املرجع:

ال تختلف املبادئ األساسية في صدق االختبارات، سواء كان االختبار معياري املرجع، أو محكي املرجع؛ إذ يشير مصطلح صدق االختبار  

(Validityلقياسه، وبالتال 
ً
ي فإن الصدق عادة ما يرتبط بغرض االختبار وبهدفه، وبالقرارات التي يتم ( إلى ما إذا كان االختبار يقيس ما صمم أصال

ه. وعليه، اتخاذها بناء على درجات الطلبة على االختبار، وألن االختبار يستخدم ألغراض مختلفة، فإن دالئل وجود صدق االختبار تتنوع بتنوع أغراض

، ونتائج التحقق اإلمبريقي، والتحليل اإلحصائي لدرجات االختبار. ولقد استخدم املختصون فإن أدلة صدق االختبار عادة ما تعتمد على أحكام الخبراء

بالقياس والتقويم عدة مصطلحات تتعلق بصدق االختبار؛ منها: الصدق العاملي، والصدق التجريبي، والصدق التمييزي، إال أن أحد أشهر أهم 

 ( 2009رجع هي صدق املحتوى، والصدق املرتبط باملحك/ والصدق البنائي. )عبابنة، التقسيمات املستخدم في حالة االختبارات معيارية امل
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الطرق املتبعة في التحقق من صدق االختبارات معيارية  -إلى حد ما  -وتوجد ثالث طرق رئيسة لتقدير صدق االختبارات محكية املرجع، تماثل 

 املرجع؛ وهي: 

 الصدق الوصفي.  .1

 الصدق الوظيفي.  .2

اء النطاق السلوكي. وهذه الطرق تناظر صدق املحتوى، والصدق التجريبي، وصدق التكوين الفرض ي في االختبارات معيارية املرجع. صدق انتق .3

 (               2001)عالم ، 

 ثبات االختبارات محكية املرجع: 

لثبات بصورة عامة يعتمد على الفروق واالختالفات يعتبر ثبات االختبارات محكية املرجع من القضايا األساسية في مجال القياس، وذلك أن ا

 على مقارنة درجات األفراد بمعي
ً
، املوجودة بين األفراد عند تطبيق االختبار عليهم، وفي االختبارات محكية املرجع يكون االهتمام منصبا

ً
ار محدد سلفا

 يتم مقارنة  GRE ، أو الدرجة على االختبارTOEFLتوفل مثل: درجة النجاح على االختبار التحصيلي، أو الدرجة املحددة في اختبار ال
ً
والتي تمثل محكا

 على الدقة في درجات األفراد به ملعرفة: هل بلغوه، أو قصروا دونه، أم تعدوه، ومن هذا املنطلق، فإن االهتمام باالختبارات محكية املرجع سيكون منصب
ً
ا

فراد فيما أن كانوا قد بلغوا أو لم يبلغوا املحك أو الدرجة، باإلضافة إلى االهتمام في أحيان أخرى على الدقة والصواب في القرار، مثل أن يصنف األ 

يعني عدم املستوى املحدد، وبناء عليه فان أساليب حساب الثبات بالطرق التقليدية ال يناسب استخدامها مع االختبارات محكية املرجع، لكن ذلك ال 

 مهمة، ولكنها ال تغني عن حساب معامل الثبات لالختبارات أهمية االتساق الداخلي لالختبار محكي املرجع، وال عدم أهمية إعادة االختبا
ً
ر، فهي جميعا

 .( 2014محكية املرجع بالطرق املناسبة لها. )الطريري،

إن املفاهيم الشائعة بين الناس عن اإلحصاء هي أرقام وبيانات رقمية فقط؛ كأعداد السكان، وأعداد املواليد، وأعداد  :statisticsمفهوم اإلحصاء 

بأرقام، وهذا هو الوفيات، وأعداد املزارعين، وأعداد املزارع، وخالفه، ومن ثم ارتبط مفهوم الناس عن اإلحصاء بأنه عد أو حصر األشياء، والتعبير عنها 

دة منه في وصف املفهوم املحدد لعلم اإلحصاء، ولكن اإلحصاء كعلم هو الذي يهتم بطرق جمع البيانات، وتبوبيها، وتلخيصها بشكل يمكن االستفا

 (2004النواح،  البيانات وتحليلها؛ للوصول إلى قرارات سليمة في ظل ظروف عدم التأكد. )

هو العد الشامل، ويقال: أحص ى الش يء، بمعنى عده وحفظه وعقله وضبطه. والقاموس الحديث لعلم االجتماع الذي وضعه  واإلحصاء في اللغة:

، يقدم رؤية لكلمة إحصاء؛ وهي تعني "مجموعة من األساليب التي تستخدم في جمع، وتصنيف، وتبويب،  George and Achilles Theocorsonكل من 

،  Induction، بل يتعداه إلى مرحلة االستنباط Descriptionوعرض، وتحليل البيانات الكمية". واإلحصاء بهذا املعنى ال يقف عند حد الوصف

، كما تستخدم كلمة إحصاء لإلشارة إلى البيانات الرقمية، والتي عادة ما تسمى إحصاءات"، حيث تأخذ صيغة الجمع.  Inferenceواالستدالل

 ( 2007)القصاص، 

 لإلحصاء، ولكن أشهر  أما في املفهوم االصطالحي:
ً
 خاصا

ً
نجد أن هناك تعريفات تنوعت وتعددت، بل إن كل مؤلف لكتاب إحصائي وضع تعريفا

أن اإلحصاء "إحدى الدعامات الرئيسة التي تقّوم الطريقة العلمية في بحثها للعلوم اإلنسانية والعلوم املتصلة بأي لون من ألوان  التعريفات هو

 (2011الحياة. )السيد،

نات، وفي تفسير هناك عدة أمور تعكس أهمية علم اإلحصاء؛ حيث إنه يستخدم في توجيه عملية جمع البيا أهمية اإلحصاء لطالب الدراسات العليا:

ء في كثير من العالقات التي تعكسها تلك البيانات. ومن أبرز املجاالت التي تستخدم فيها املعالجات اإلحصائية إجراء املقارنة بين العديد من األشيا

ر عنه املقارنة التي يجريها بين العديد من املواقف، ويمكننا القول: إن الحياة اإلنسانية سلسلة من املواقف التي يتخذ فيها الفرد قراره بناء على ما تسف

ن في ذهنه، االحتماالت، وهذه املقارنة في جوهرها عملية إحصائية تقترن بالقياس والتقييم والتقدير، فنجاح اإلنسان في حياته يتحدد وفق مقياس معي

 وفق معايير يتعارف عليها األ 
ً
 ( 2007القصاص،  فراد في مجتمعهم. )يقدر به هذا النجاح، وحرية الفرد في مجتمعه تقاس أيضا

 Statistical Competenciesالكفايات اإلحصائية: 

 للكفاية اإلحصائية ASAتضمن تعريف الجمعية األمريكية لإلحصاء )
ً
بأنها: قدرة الطالب على جمع وتنظيم  statistical Competencies ( تعريفا

البيانات، وتقييم هذه البيانات، باإلضافة إلى قدرته على حل املشكالت عن طريق تحديد وتطبيق ووصف البيانات اإلحصائية، وفهم، وتفسير، وتحليل 

 ( Taylor,1993األساليب اإلحصائية املناسبة. )

متلكها وعرف البعض الكفايات في اإلحصاء التربوي بأنها: "مجموعة من املعارف واملهارات والقدرات في مجال اإلحصاء التربوي، والتي ينبغي أن ي

 على تطبيقها بفاعلية وإتقان في املجال التربوي". )ال عوض، 
ً
 (2007طالب وطالبة الدراسات العليا، ويكون قادرا

ات وبتفحصنا لألدبيات والبحوث والدوريات املختصة في مجال القياس واإلحصاء، نجد ندرة في الدراسات واملقاالت والكتب التي تناولت الكفاي

لدكتور صالح عالم من أهم وأبرز من اهتم بهذا املجال في بحث له منشور بعنوان: "بناء اختبار محكي املرجع لقياس الكفايات اإلحصائية، ولعل ا

 األساسية في اإلحصاء التربوي والنفس ي"؛ حيث قسم الكفايات اإلحصائية إلى: 
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، واس
ً
: كفاية تبويب البيانات التربوية والسيكولوجية، وتمثلها بيانيا

ً
 تخالص معلومات منها.أوال

: كفاية وصف البيانات التربوية والسيكولوجية ذات املتغير الواحد باستخدام مقاييس النزعة املركزية، والتشتيت، وااللتواء. 
ً
 ثانيا

: كفاية تحديد املواضع النسبية للدرجات الخام في توزيعات البيانات التربوية والسيكولوجية باستخدام أنواع مختلفة
ً
 من الدرجات. ثالثا

: كفاية الربط بين أنواع الدرجات املحولة في توزيعات البيانات التربوية والسيكولوجية باستخدام خصائص التوزيع االعتدالي.
ً
 رابعا

: كفاية وصف وتفسير البيانات التربوية والسيكولوجية ذات املتغيرين باستخدام معامالت االرتباط، ومعادالت االنحدار الخطي 
ً
 البسيط.خامسا

: كفاية التحقق من صحة الفروض اإلحصائية املتعلقة بمتوسط مجتمع انحرافه املعياري معلوم في مواقف بحثية باستخدام النسبة الحر 
ً
جة سادسا

(z .مفردة ) 

: كفاية التحقق من صحة الفروض اإلحصائية املتعلقة بمتوسط مجتمع انحرافه املعياري غير معلوم، وبالفروق بين 
ً
متوسطي عينتين مستقلتين سابعا

 .(2001أو مرتبطتين في مواقف بحثية باستخدام توزيعات النسبة التائية )ت(. )عالم، 

: الدراسات السابقة
 
 ثانيا

 :الدراسات املتعلقة بالكفايات اإلحصائية 

 الدراسات العربية:

 الجامعات في العليا الدراسات لطلبة واإلحصائية البحثية الكفايات لقياس املرجع محكي اختبار بناء إلى الدراسة هذه هدفت (:2015) الحباشة دراسة

 أنجوف، طريقة باستخدام القطع درجة تحديد وتم متعدد، من االختيار نوع من فقرة( 50) من األولية بصورته االختبار تكون  وقد الحكومية، األردنية

 ( 275) من املؤلفة الكلية العينة على فقرة( 45) من املكون  النهائية بصورته االختبار طبق ثم ،(0,69) وبلغت
ً
 األردنية الجامعات من وطالبة طالبا

ر ،(مؤتة اليرموك، األردنية، الجامعة) الحكومية ّد 
ُ
 ثبات من التحقق في الستخدامه( 0,83) 20-ريتشاردسون -كودر معامل باستخدام الثبات معامل وق

 للنوع تعزى  الكفايات امتالك درجة في إحصائية دالة فروق وجود النتائج وأظهرت(. 0,87) قيمته بلغت حيث القطع؛ درجة عند ليفنينجستون 

 بين للتفاعل أثر هناك يكن ولم الدكتوراه، لصالح العلمية للدرجة تعزى  الكفايات امتالك درجة في إحصائية دالة فروق وجود أظهرت كما االجتماعي،

  هناك أن النتائج وأظهرت الكفايات، امتالك على( العلمية والدرجة الجنس) املتغيرين
ً
  تدنيا

ً
 األردنية الجامعات في العليا الدراسات طلبة إتقان في واضحا

 (.0,57) القطع درجة تجاوزوا الذين املتقنين الطلبة نسبة بلغت حيث واإلحصائية؛ البحثية للكفايات

ي املرجع في اإلحصاء التحليلي لطلبة الدراسات العليا في كليات العلوم التربوية في : هدفت الدراسة إلى بناء اختبار محك(2016دراسة الطراونة )

 وطالبة من املاجستير في كليات العلوم التربوية في 319الجامعات األردنية باستخدام نظرية استجابة الفقرة"، تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

الدراسة وفقرات االختبار الفتراضات نموذج راش، وتم التحقق من افتراضات نظرية استجابة  الجامعات األردنية، وتم التحقق من مطابقة عينة

( فقرة، وأظهرت النتائج 36(، وتكون االختبار بصورته النهائية من )Bigstepsالفقرة، وتم حساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار بواسطة برنامج )

 مقبولة.تمتع االختبار بدالالت صدق وثبات 

هدفت الدراسة إلى تطوير مقرر اإلحصاء التربوي في برنامج دكتوراه املناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود  (:2017دراسة الخزيم )

 وطالبة بنسبة )86اإلسالمية في ضوء االحتياجات البحثية للطالب والطالبات. وتكونت عينة الدراسة من )
ً
مع الدراسة. %( من مجت64,66( طالبا

مشكالت واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وكانت االستبانة هي أداة جمع البيانات. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: حصلت 

ية، وحصلت مشكالت (، ويقع ضمن املوافقة بدرجة عال3,93تدريس مقرر اإلحصاء التربوي في مجال املشكالت املتعلقة باملقرر على متوسط حسابي )

(، ويقع ضمن املوافقة بدرجة عالية، وتوجد فروق ذات 3,48تدريس مقرر اإلحصاء التربوي في مجال املشكالت املتعلقة بالطالب على متوسط حسابي )

لة البحث، بينما ال توجد ( في مشكالت مقرر اإلحصاء التربوي تعزى ملتغير املستوى الدراس ي لصالح من هم في مرح0,05داللة إحصائية عند مستوى )

فروق ذات داللة إحصائية في مشكالت تدريس مقرر اإلحصاء التربوي تعزى ملتغير الجنس، وحصل محور احتياجات الطالب في اختيار األساليب 

، وتم تقديم تطوير مقترح ملقرر اإلحصاء ال4,42اإلحصائية على متوسط حسابي )
ً
تربوي في برنامج دكتوراه (، ويقع ضمن املوافقة بدرجة عالية جدا

ألهداف، املناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء احتياجات الطالب والطالبات البحثية، يشتمل على )مسمى املقرر، ا

%( من حيث 100رح على نسبة اتفاق )املفردات، األنشطة، طرق التدريس، التقنيات التعليمية، أساليب التقويم، املراجع(، وقد حصل التطوير املقت

 درجة مناسبته من وجهة نظر املختصين.

 الدراسات األجنبية:

: هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات اإلحصائية لدى عينة من املعلمين املتوقع تخرجهم من جامعة تكساس، وتم تطبيق اختبار (Taylor,1993دراسة )

ا بشكل عشوائي، ثم إلحاق العينة ببرنامج تدريبي ملدة أسبوعين تدربوا فيها على مقررات إحصائية، وبعد ذلك للكفايات اإلحصائية على عينة تم اختياره

ارات والنسب تم تطبيق االختبار بعد البرنامج، وإجراء مقابلة مع هؤالء الطالب. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج بعد تحليل البيانات باستخدام التكر 
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يفتقد الطالب للكفايات اإلحصائية الالزمة للتعامل مع اإلحصاء، وكذلك كان للبرنامج التدريبي أثر إيجابي في تنمية الكفايات  املئوية، كان أهمها:

 اإلحصائية لدى عينة الدراسة في جامعة تكساس.

 :الدراسات املتعلقة باالختبارات محكية املرجع 

 الدراسات العربية:

دراسة إلى بناء اختبار تشخيص ي محكي املرجع لقياس مهارات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية هدفت هذه ال (:2014دراسة الزيلعي )

ب املتعلقة التربية بجامعة الباحة، واستخدم هذا االختبار للتعرف على مدى تمكن طالب الدراسات العليا من هذه املهارات، ومعرفة الفروق بين الطال 

املتغيرات، وتكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات مرحلة املاجستير بكلية التربية بجامعة الباحة، الذين بلغ عددهم  بمدى تمكنهم في ضوء بعض

 وطالبة؛ حيث قام الباحث ببناء اختبار تشخيص ي محكي املرجع لقياس تمكن الطالب من مهارات البحث العلمي، واستخدم املنهج الوص476)
ً
في ( طالبا

نتائج الدراسة أن االختبار الذي تم بناؤه في هذه الدراسة يتمتع بتوافر خصائص االختبار الجيد؛ حيث يتمتع بدالالت صدق جيدة، املسحي. وأظهرت 

 في مدى 0,93_ 0,87ودالالت ثبات جيدة حسب معامل ليفنجستون للثبات؛ حيث تراوحت القيم بين )
ً
 واضحا

ً
(. كما أظهرت نتائج الدراسة انخفاضا

 %(11,4طالب وطالبات الدراسات العليا؛ حيث كانت نسبة املتمكنين من االختبار الكلي ) التمكن لدى

 العلمي البحث طرق  مقرر  في املرجع محكي اختبار تصميم في( راش) املعلم األحادي األنموذج استخدام إلى الدراسة هذه هدفت: (2015) القرش ي دراسة

  ويقدم والطالبات، الطالب تحصيل يقيس األطفال، رياض قسم لطالبات
ً
  تقويما

ً
  إتقانها املطلوب للمهارات موضوعيا

ً
 نوع من فقرة( 40) من مكونا

 االستجابات مطابقة إلى النتائج وأشارت. األطفال رياض قسم طالبات من طالبة( 226) بلغت عينة على االختبار وطبق ،(بدائل أربع) متعدد من االختيار

 لالختبار الثبات معامل أما(. 0.91) لألفراد الثبات معامل بلغ وقد راش، نموذج الفتراضات النهائية بصورته االختبار فقرات جميع وهي فقرة( 40) عن

 (.0,87) فبلغ

هدفت هذه الدراسة الستخدام نموذج راش في بناء اختبار تحصيلي محكي املرجع في مقرر علم النفس التربوي؛ حيث صممت  (:2016دراسة الحاج )

 من )
ً
 مكونا

ً
(، وطبق االختبار على عينة من 0,87( فقرة من نوع االختيار من متعدد في ذلك املقرر، وبلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ )50الباحثة اختبارا

البة من طالبات جامعة أم القرى املسجالت في مقرر علم النفس التربوي. وأظهرت نتائج الدراسة تحقق افتراضات نموذج راش، ومطابقة ( ط246)

(، وتراوحت 0,92( فقرة لم تطابق النموذج، وبلغت قيمة معامل ثبات االختبار وفق النظرية الحديثة )25( فقرة، بينما حذفت )25االستجابات عن )

(، مما يؤكد أن االختبار متوسط الصعوبة. وتكمن أهمية الدراسة في أنها توضح اآللية التي يتم من خاللها 0,570( و )0.698-عامل الصعوبة بين )قيم م

 تطوير وبناء االختبارات التحصيلية وفق النظرية الحديثة في القياس.

 الدراسات األجنبية: 

إلى بناء أشكال متوازية الختبار محكي املرجع، والتحري عن كفاءة وتأثير إجراء االختبار املتسلسل : هدفت الدراسة (Keith&Giert,2000دراسة )

، وتم بناء خمسة اختبارات محكية تحصيلية ملقرر الرياضيات في الصف التاسع للواليات املتحدة األمريكية في العام الدراس ي )
ً
(، 1995/1996إلكترونيا

( طالب في لويزيانا. وتوصلت 600ة من نوع االختيار من متعدد، وتم تطبيق االختبار على عينة عشوائية مكونة من )( فقر 50كل اختبار يتكون من )

دقة الدراسة إلى عدة نتائج؛ أهمها: أن استخدام االختبارات املحكية يحسن من عملية القياس والتقويم، كما أن تخفيض طول االختبار يزيد من 

 والوقت في بناء االختبارات، كما أنه يمكن استخدام االختبارات املحكية املتوازية في تطوير بنوك األسئلة.االختبار، ويخفض الكلفة 

، بعنوان السعي إلى تقييم جامعي محكي املرجع: وكان هدفها رفع الوعي بتطبيق التقييم محكي املرجع؛ للمساعدة (Mylonas&Whegan,2004دراسة )

 استجابوا للباحثين، وتكونت أداة 12تعلم، وتلبيتها لرغبة األكاديميين في تحسين ذلك. وتكونت عينة الدراسة من )في تحسين عمليتي التعليم وال
ً
( أكاديميا

( كجم. وتوصلت 16( دقيقة، واختبار قوة قبض اليد في )30( متر في )1200البحث من اختبارات في التربية البدنية، تتركز في اختبارات املش ي/ الجري )

كيب اسة إلى عدة نتائج؛ أهمها: أن التقييم محكي املرجع أكثر موضوعية من االختبار املعياري، كما أن هناك صعوبة في تحديد مستوى محكي لتر الدر 

على د الجسم، وأن التوصل إلى مستويات محكية يساعد على الرفع من سقف املهارات البدنية؛ كونها تقارن املهارات مع درجة قطع محددة، وال تعتم

 مقارنة مهارات الفرد مع مستوى مجموعته.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان باإلمكان استخدام اختبار الكفاءة الرياضية محكي املرجع للصف الثامن  (:Afolabi,2015دراسة أفوالبي ) 

ا التصميم االرتباطي؛ لتحديد ما إذا كانت هنالك عالقات بين االبتدائي للتنبؤ بسلوك الطالب في املدرسة العليا. واستخدمت الدراسة املنهج الكمي ذ

ثامن، والبقاء متغيرات مختارة ودرجات الطالب على االختبار محكي املرجع. واملتغيرات التي تم اختيارها هي: النجاح في مساق الرياضيات لطلبة الصف ال

لثانوية، والتخرج من املدرسة العليا. وتكون مجتمع الدراسة من مدرسة ريفية صغيرة في الصف التاسع، والنجاح في اختبار جورجيا للتخرج من املدرسة ا

 120(، وتم اختيار )300تقع في مدينة جورجيا، وتم اختيار عينة الدراسة من طلبة الثانوية حديثي التخرج من املدرسة، والبالغ عدد طالبها)
ً
( طالبا

سة باستخدام أساليب التحليل اإلحصائي. وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية قوية بين عالمات للمشاركة في الدراسة. وتم تحليل بيانات الدرا

 وجود الطلبة على اختبار الكفاءة الرياضية محكي املرجع، ونجاح الطلبة في مساق أو مادة الرياضيات في الصف التاسع، وأظهرت نتائج الدراسة أ
ً
يضا
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لبة على اختبار الكفاءة الرياضية محكي املرجع ونجاحهم في اختبار جورجيا للتخرج من املدرسة الثانوية. وتعزز نتائج هذه عالقة إيجابية بين عالمات الط

 بسلوكيات الطلبة. وأظهرت نتائج الدراسة الحاجة إلى القيام بذلك
ً
في أسرع وقت  الدراسة الحاجة إلى إيجاد تنبؤات أو مؤشرات مالئمة للتنبؤ مستقبال

 للتقليل من خطورة تسرب الطلبة من املدرسة الثانوية. ممكن؛

إلى  2006هدفت هذه الدراسة إلى تحديد موقع متغيرات اختبارات جورجيا محكية املرجع للكفاءات من عام  (:Thomasson,2010دراسة ثوماسون ) 

 وطالبة من طلبة ست مدارس تقع في مقاطعة 7888سة من )، التي من املمكن أن تتنبأ بأداء الطلبة في الرياضيات. وتكون مجتمع الدرا2009عام 
ً
( طالبا

 وطالبة للمشاركة في عينة الدراسة، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام أساليب التحليل  449موراي شمال والية جورجيا األمريكية. وتم اختيار 
ً
طالبا

داء الطالب في مادة الرياضيات؛ وهي: مؤشر نسبة نجاح الطلبة في اختبار الرياضيات اإلحصائي. وأظهرت نتائج الدراسة وجود ثالثة مؤشرات تؤثر على أ

الطالب إذا محكي املعيار، وأداء طلبة الصف السابع في اختبار العلوم، ومؤشر نسبة نجاحهم في الهندسة، وأنه باإلمكان التنبؤ باحتمال معرفة أداء 

خالل هذا االختبار املحكي. وتوصلت الدراسة إلى أنه باإلمكان التنبؤ بأداء الطالب في مادة الرياضيات  % من69% إلى 50كانوا ناجحين أو راسبين بنسبة 

 على اختبار األداء محكي املرجع. وأن املؤشرات التالية تتنبأ بأداء الطالب على هذا االختبار املحكي؛ وهي: الجنس )ذكر أو أنثى(، وتن
ً
اول وجبة الغداء مجانا

لثمن، والعرق )زنجي، أبيض، قوقازي، من أصول إسبانية(. وأن أداء الطالب من جماعات عرقية مختلفة على االختبار املحكي في الرياضيات أو مدفوعة ا

وضاع لم يختلف، وأن الطالب من ذوي األوضاع االجتماعية واالقتصادية املتدنية كانت عالماتهم على االختبار متدنية، بعكس الطالب من ذوي األ 

إدارة وتفسير  جتماعية واالقتصادية املرتفعة. وتوص ي هذه الدراسة بأن على جميع القادة التربويين واملعلمين العاملين في املدارس أن يتعلموا كيفيةاال 

 مين.النتائج اإلحصائية لالختبارات محكية املرجع، والتي تتنبأ بمواطن الضعف لدى الطالب التي تحتاج إلى تدخل وعالج من قبل املعل

 التعليق على الدراسات السابقة:

ناء تباين الدراسات السابقة في أهدافها؛ فبعضها هدف إلى بناء اختبارات محكية املرجع معتمدة على تحديد النطاق السلوكي للمجال الذي تم ب .1

سات التي تم تحديد نطقها السلوكية؛ (، والبحث الحالي يتفق مع الدرا2015(، ودراسة )الحباشة،2016االختبار له، مثل: دراسة )الطراونة، 

 حيث قامت الباحثة بتحديد النطاق السلوكي للكفايات اإلحصائية لدى طلبة الدراسات العليا معتمد بذلك على املقررات اإلحصائية التي يتم

 تدريسها.

دراسة  ة لدى طلبة الدراسات العليا، مثل:البحث الحالي يتفق بشكل غير مباشر مع الدراسات التي هدفت إلى التعرف على الكفايات اإلحصائي .2

 ( في بناء اختبار محكي املرجع لقياس الكفايات اإلحصائية.2016)الطراونة، 

يتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة من حيث األدوات املستخدمة فيها، حيث استخدمت االختبار من نوع االختيار من متعدد، مثل:  .3

 (.2016دراسة )الطراونة، (، و Taylor,1993دراسة )

(، 2016(، ودراسة )الحاج، 2015يتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات التي اعتمدت على النظرية الحديثة في القياس، مثل: دراسة )القرش ي،  .4

 (.2016ودراسة )الطراونة، 

ودراسة )الحباشة،  (2015ثل: دراسة )القرش ي، يتفق البحث الحالي مع بعض الدراسات التي استخدمت طريقة أنجوف في تحديد درجة القطع، م .5

2015). 

 :إجراءات البحث

 باختيار منهج البحث، وتحديد مجتمع البحث 
ً
يتضمن هذا الفصل اإلجراءات املنهجية التي اتبعتها الباحثة لتحقيق أهداف البحث؛ بدءا

 باتباع خطوات بناء االختبار املحكي املرجع، وانتهاء بتحديد
ً
 األساليب اإلحصائية املناسبة لتحقيق أهداف البحث. وعينته، مرورا

: منهج البحث:
 
 أوال

وع من منطلق طبيعة هذا البحث وأهميته النظرية والتطبيقية، واألهداف التي يسعى لتحقيقها، والتي تتمثل في بناء اختبار محكي املرجع من ن

فإن  -تخدام نموذج راش، وذلك لقياس كفايات طلبة الدراسات العليا في اإلحصاء اختيار من متعدد )أربعة بدائل( وفق النظرية الحديثة للقياس باس

 هذا البحث يعتبر من البحوث الوصفية التطبيقية، التي تعتمد على أساسيات املنهج الوصفي التحليلي.

: مجتمع البحث وعينته:
 
 ثانيا

املاجستير"، الذين يدرسون مقررات إحصائية في قسم كلية التربية يتكون مجتمع البحث الحالي من جميع طلبة الدراسات العليا "مرحلة 

(، 230هـ، وبما أن عدد أفراد املجتمع قليل تم اعتماد املجتمع كعينة, حيث بلغ مجتمع البحث )1440-1439واآلداب بجامعة تبوك للعام الدراس ي 

 ( يوضح توزيع أفراد مجتمع وعينة البحث.1والجدول رقم )

 



  بناء اختبار حمكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة  
 
 أمحد املسعودي&  حنان العطوي                                                       ليا جبامعة تبوكالدراسات الع

  123 -97، ص: 2020 -1، العدد7املجلد  -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 106 

 

 توزيع أفراد املجتمع وعينة البحث : (1جدول)
 الطالبات الطالب القسم

 مستوى رابع مستوى ثاني مستوى رابع مستوى ثاني

 11 14 3 2 القياس والتقويم

 33 11 11 7 مناهج وطرق تدريس

 30 12 5 11 اإلدارة والتخطيط التربوي 

 29 - 6 - أصول التربية

  45 الخريجين

 ثالثا: أداة البحث:

 للخطوات املتبعة واملعتمدة عند بناء هذا النوع من االختبارات، كما أشا
ً
رت لذلك تم بناء اختبار محكي املرجع لقياس الكفايات اإلحصائية وفقا

 الدراسات واألبحاث السابقة، وهذه الخطوات هي مبينة بالشكل التالي: 

 املحك مرجعي االختبار بناء خطوات

 التحليل، وتتضمن عدة خطوات يجب اتباعها على التوالي؛ وهي:املرحلة األولى: مرحلة 

 الخطوة األولى: تحديد النطاق السلوكي للكفايات.

 الخطوة الثانية: تحليل النطاق السلوكي )تحديد الكفايات اإلحصائية(.

 الخطوة الثالثة: تحديد األهداف الرئيسة لكل كفاية إحصائية.

 عامة الرئيسة إلى أهداف سلوكية إجرائية، وترتيبها من حيث أولوية كل هدف سلوكي في تحقيق الكفاية الرئيسة.الخطوة الرابعة: ترجمة األهداف ال

 الخطوة األولى: تحديد النطاق السلوكي للكفايات.

(. وتعتمد عملية 1985يقصد بالنطاق السلوكي "مجموعة املعارف واملهارات التي يجب أن يتمكن منها الطالب، والتي يقيسها االختبار" )عالم، 

 بكتاب دراس ي، أو وحدة دراسية معينة ل
ً
ها حدود تحديد النطاق السلوكي على طبيعة النطاق السلوكي نفسه وحدوده؛ فإذا كان النطاق السلوكي محددا

، فمن املستحسن تقس
ً
 وعريضا

ً
يمه إلى مجموعات فرعية مرتبطة واضحة، فيمكن االكتفاء بمكوناته، أما إذا كان النطاق السلوكي املراد قياسه متسعا

( .
ً
 مفتوحا

ً
 سلوكيا

ً
( وكون البحث الحالي 2009الطريري،  ببعضها البعض، بحيث يمكن قياسها كوحدة واحدة، ويسمى النطاق السلوكي حينها نطاقا

 النطاق السلوكي بشكل دقيق؛ وهي: يهدف إلى بناء اختبار محكي املرجع لقياس الكفايات اإلحصائية، فإن الباحثة قد قامت بثالث خطوات لتحديد

 تحليل توصيف مقررات اإلحصاء املقدمة لطلبة املاجستير في جامعة تبوك. .1

 االستعانة بالدراسات واألبحاث السابقة املتعلقة بموضوع اإلحصاء. .2

اإلحصاء التطبيقي  – 2000والخليلي،  االطالع على أبرز مراجع وأدبيات اإلحصاء؛ منها: )اإلحصاء للباحث في التربية والعلوم اإلنسانية لعودة .3

 (.2001القياس والتقويم التربوي والنفس ي لعالم،  – 2010_ األساليب اإلحصائية االستداللية البارا مترية والالبارامترية لعالم،  2015للقحطاني، 

 التالي: ومن خالل الخطوات السابقة يمكن للباحثة تمثيل النطاق السلوكي للكفايات اإلحصائية بالشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الكفايات اإلحصائية :(8شكل)

 ومن خالل الشكل السابق، يتضح أن هناك سبع كفايات رئيسة يتكون منها النطاق السلوكي لالختبار.
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 الخطوة الثانية: تحليل النطاق السلوكي )تحديد الكفايات اإلحصائية(

 لبناء االختبار؛ إذ 
ً
البد من تحليل النطاق السلوكي إلى الكفايات الفرعية؛ ألن الكفايات الرئيسة تعد إن تحديد النطاق السلوكي ليس كافيا

 للتعرف على متضمناتها، فبعد تحد
ً
َبة، وتتضمن معارف وعمليات عقلية ونفسية وحركية؛ لذلك فهي تتطلب تحليال

َّ
يد النطاق بمثابة نواتج تعلم ُمَرك

طلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك، قامت الباحثة بتحليل توصيف وأهداف مقررات اإلحصاء  السلوكي للكفايات اإلحصائية الواجب توافرها لدى

 املقدمة للطلبة، وكانت النتيجة تحديد سبع كفايات إحصائية ينبغي أن يتمكن منها الطلبة؛ وذلك كما هو مبين في الجدول التالي:

 الكفايات اإلحصائية: (2جدول)
 اسم الكفاية   رقم الكفاية

 املفاهيم األساسية في اإلحصاء األولى

 استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت الثانية

 تفسير وتحديد معامل االرتباط الثالثة

 استخدام األساليب اإلحصائية البارا مترية الرابعة

 استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية الخامسة

 SPSSتفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي  السادسة

 اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث. السابعة

 وملزيد من التوضيح يمكن للباحثة تحليل الكفاية الرئيسة )الكفايات اإلحصائية( إلى مكوناتها الفرعية على النحو التالي:

 -مستوى الداللة  -الفرضية  -اإلحصاء الالبارامتري   -اإلحصاء البارامتري   -املنوال -الوسيط -اإلحصاء، مثل: )املتوسطكفاية املفاهيم األساسية في  .1

 املتغيرات وأنواعها(.  -معلمة -إحصاءة -الخطأ من النوع الثاني  -الخطأ من النوع األول   -درجة الحرية

 املدى(.  -التباين  -االنحراف  -املنوال  -الوسيط  -ملتوسطكفاية استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت: )ا .2

 معامل ارتباط سبيرمان(.  -كفاية تفسير وتحديد معامل االرتباط )معامل ارتباط بيرسون  .3

 ية(.واملقارنات البعد -تحليل التباين الثنائي  -تحليل التباين األحادي -كفاية استخدام األساليب اإلحصائية البارامترية )اختبار ت .4

 كروسكال واليس( -ولكوكسن -مان وتني - 2كفاية استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية ) كا  .5

)تتمثل في كفاية قراءة كافة نتائج األساليب السابقة عند استخراجها ببرنامج  SPSSكفاية تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي  .6

SPSS.) 

اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث: وهي كفاية ناتجة عن اإلملام وإتقان الكفايات السابقة، وهي املحصلة كفاية اختيار األسلوب  .7

 النهائية للكفايات الست السابقة.

بعد تحديد الكفايات في اإلحصاء، الواجب توافرها لدى طلبة الدراسات العليا، وبعد : الخطوة الثالثة: تحديد األهداف الرئيسة لكل كفاية إحصائية

تم تحديد األهداف الرئيسة للكفايات السبعة في اإلحصاء؛ بهدف رئيس واحد لكل كفاية، ثم قامت  -تحديد النطاق السلوكي لهذه الكفايات 

لوكية(، وترتيبها من حيث أولوياتها في تحقيق الهدف الرئيس للكفاية على النحو الباحثة بصياغة األهداف الرئيسة في صياغة سلوكية )أهداف س

 املبين في الجدول التالي:                      

 األهداف الرئيسة لكل كفاية في اإلحصاء: (3جدول)
 الهدف الرئيس الكفاية الرئيسة

 اهيم األساسية اإلحصائية.أن يعّرف املف الكفاية األولى: املفاهيم األساسية في اإلحصاء.

 أن يستخدم مقاييس النزعة املركزية والتشتت. الكفاية الثانية: استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت.

 أن يحدد ويفسر معامل االرتباط. الكفاية الثالثة: تفسير وتحديد معامل االرتباط 

 أن يستخدم األساليب اإلحصائية البارا مترية. الكفاية الرابعة: استخدام األساليب اإلحصائية البارا مترية. 

 أن يستخدم األساليب اإلحصائية الالبارامترية. الكفاية الخامسة: استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية.

 .SPSSأن يفسر النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي  .SPSSامج اإلحصائي الكفاية السادسة: تفسير النتائج املستخرجة من البرن

 أن يختار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث. الكفاية السابعة: اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث.

سلوكية إجرائية، وترتيبها من حيث أولوية كل هدف سلوكي في تحقيق الكفاية الخطوة الرابعة: صياغة األهداف العامة الرئيسة إلى أهداف 

بعد صياغة األهداف الرئيسة للكفايات السبعة في اإلحصاء، قامت الباحثة بصياغة وترجمة كل هدف رئيس إلى عدد من األهداف السلوكية؛ : الرئيسة

إحصائية، وذلك باالسترشاد بمحتوى املقررات في اإلحصاء املقدمة لطالبات الدراسات  بحيث تمثل هذه األهداف املوضوعات التي تتكون منها كل كفاية

 العليا، وترتيبها من حيث أولوياتها في تحقيق الهدف الرئيس للكفاية على النحو املبين في الجدول التالي: 
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 عدد األهداف السلوكية الخاصة بكل كفاية في اإلحصاء:( 4جدول)
 عدد األهداف السلوكية الكفايات الرئيسة

 13 الكفاية األولى: املفاهيم األساسية في اإلحصاء.

 11 الكفاية الثانية: استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت.

 10 الكفاية الثالثة: تفسير وتحديد معامل االرتباط 

 11 الكفاية الرابعة: استخدام األساليب اإلحصائية البارا مترية. 

 6 الخامسة: استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية.الكفاية 

 SPSS. 10الكفاية السادسة: تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي 

 7 الكفاية السابعة: اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث.

 68 اإلجمالي

بكل كفاية في اإلحصاء: وفيما يلي تفصيل لكل األهداف السلوكية الخاصة  

: كفاية املفاهيم األساسية في اإلحصاء
 
 أوال

 األهداف السلوكية للكفاية األولى: (5جدول)
 أن يعرف املفاهيم األساسية اإلحصائية الهدف الرئيس

 أن يذكر معنى املتوسط. 1

 أن يعّرف درجة الحرية. 2

 أن يعّرف معنى مصطلح معلمة. 3

 إحصاءه ومصطلح معلمة.أن يميز بين مصطلح  4

 أن يّعرف معنى الفرض الصفري. 5

 أن يميز بين املستويات املختلفة للقياس. 6

 أن يميز بين اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي. 7

 أن يفرق بين املتغيرات املتصلة واملتغيرات املنفصلة. 8

 أن يتعرف على حدود التوزيع الطبيعي. 9

 معنى الخطأ من النوع األول.أن يتعرف على  10

 أن يميز بين املتغير املستقل والتابع. 11

 أن يتعرف على معنى اإلحصاء البارامتري. 12

 أن يتعرف على معنى اإلحصاء الالبارامتري. 13

: كفاية استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت
 
 ثانيا

 األهداف السلوكية للكفاية الثانية: (6جدول )
 استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت   الرئيس الهدف

 أن يتعرف على خصائص املتوسط الحسابي. 1

 أن يختار املقياس املناسب لوصف مجموعة من الدرجات بحسب طبيعة توزيعها. 2

 أن يحسب املتوسط ملجموعة من الدرجات. 3

 أن يحسب الوسيط ملجموعة من الدرجات. 4

 الوسيط واملتوسط.أن يميز بين  5

 أن يستخرج املنوال ملجموعة من الدرجات. 6

 أن يذكر معنى االنحراف املعياري. 7

 أن يستخرج االلتواء إذا علم قيمة الوسيط واملتوسط. 8

 أن يحدد العالقة بين االنحراف املعياري والتباين. 9

 أن يستخرج املدى ملجموعة من البيانات.  10

 توزيع معين إذا علم قيمة متوسط ووسيط وانحراف درجاته.أن يحدد شكل  11
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 ط: كفاية تحديد وتفسير معامل االرتباثالثا

 األهداف السلوكية للكفاية الثالثة:(7جدول)
 أن يحدد ويفسر معامل االرتباط  الهدف الرئيس

 أن يذكر الهدف الرئيس من استخدام معامل االرتباط. 1

 الدرجة التي يحصل عليها من معامل االرتباط.أن يفسر معنى  2

 أن يحدد معامل االرتباط املناسب إذا ما عرف نوع املتغيرين. 3

 أن يتعرف على شروط استخدام معامل ارتباط بيرسون. 4

 أن يتعرف على شروط استخدام معامل ارتباط سبيرمان. 5

 ة.أن يميز بين قيم معامالت االرتباط املرتفعة واملنخفض 6

 أن يستخرج معامل التحديد بمعرفته ملعامل االرتباط. 7

 أن يحدد معامل االغتراب إذا ما علم معامل االرتباط بين متغيرين. 8

 أن يتعرف على العوامل املؤثرة في قيم معامالت االرتباط. 9

 أن يحدد الهدف الرئيس لتحليل االنحدار. 10

: كفاية استخدام األساليب 
 
اإلحصائية البارامتريةرابعا  

 األهداف السلوكية للكفاية الرابعة: (8جدول )
 أن يستخدم األساليب اإلحصائية البارا مترية  الهدف الرئيس

 أن يذكر شروط استخدام اختبار )ت(. 1

 أفرادها.أن يحدد قيمة النسبة التائية إذا علم متوسط كل من املجتمع والعينة واالنحراف املعياري للعينة وعدد  2

 أن يحدد درجة الحرية ملجموعة معينة من القيم. 3

 أن يحسب درجة الحرية املستخدمة في اختبار )ت( لعينتين مستقلتين إذا علم عدد أفراد العينتين. 4

 أن يفرق بين العينتين املترابطتين والعينتين املستقلتين. 5

 األحادي.أن يميز بين االختبار التائي وتحليل التباين  6

 أن يستنتج متوسط مجموع املربعات في تحليل التباين إذا علم مجموع املربعات ودرجة الحرية. 7

 أن يحسب قيمة ف إذا علم متوسط املربعات بين املجموعات وداخل املجموعات. 8

 أن يحدد الغرض من إجراء املقارنات البعدية. 9

 يل التباين الثنائي.أن يميز بين تحليل التباين األحادي وتحل 10

 أن يذكر أحد االختبارات املستخدمة في املقارنات البعدية. 11

: كفاية استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية
 
 خامسا

 األهداف السلوكية للكفاية الخامسة: (9جدول)
 أن يستخدم األساليب اإلحصائية الالبارامترية الهدف الرئيس

 استخدام اإلحصاء الالبارامتري.أن يتعرف على حاالت  1

 أن يحدد االختبار اإلحصائي الالبارامتري املناسب لعينتين مستقلتين. 2

 أن يحدد االختبار اإلحصائي الالبارامتري املناسب لعينتين مترابطتين. 3

 البارامترية.أن يميز بين حاالت رفض الفرض الصفري في اختبار مان وتني وولكوكسون واالختبارات  4

 أن يحدد البديل اإلحصائي الالبارمتري لتحليل التباين أحادي االتجاه. 5

 أن يفرق بين اختبار كروسكال واليس واختبار فريدمان. 6

: كفاية تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي 
 
 SPSSسادسا

 األهداف السلوكية للكفاية السادسة: (10جدول )
 SPSSأن يفسر النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي    الهدف الرئيس

 املعروضة عليه. SPSSأن يذكر معنى بعض األوامر التنفيذية في برنامج  1

 .SPSSأن يحدد قيمة )ت( من خالل الجداول الناتجة عن البرنامج  2

 أن يحدد نوع االختبار املستخدم من خالل رؤيته للجداول الناتجة. 3

 يميز بين نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة، واختبار )ت( لعينتين.أن  4

 أن يقرر ما إذا كانت قيمة )ف( دالة، أو غير دالة من خالل مستوى الداللة املقترن بها. 5

 أن يؤول معنى داللة قيمة )ف( 6

 قيمتها.أن يستخرج قيمة معامل االرتباط من مجموعة البيانات املعطاة له، والحكم على  7

 أن يحدد معامل التحديد من الجداول الناتجة عن تحليل بيانات االرتباط. 8

 (.mean-sig-std.Deviationأن يترجم املصطلحات املهمة، مثل: ) 9

 .SPSSأن يميز بين صفحة إدخال البيانات وصفحة إدخال املتغيرات في  10
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: كفاية اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب أله
 
 داف وفرضيات البحثسابعا

 األهداف السلوكية للكفاية السابعة : (11جدول )
 أن يختار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث الهدف الرئيس

 أن يحدد األسلوب اإلحصائي املناسب الختبار الفروض الخاصة بمتوسطات درجات مجموعتين. 1

 الختبار الفروض الخاصة بمتوسطات رتب الدرجات ملجموعتين.أن يحدد األسلوب اإلحصائي املناسب  2

 أن يختار األسلوب اإلحصائي املناسب للدراسات التنبؤية. 3

 أن يميز بين اختبار مان وتني وولكوكسون وبقية االختبارات اإلحصائية في رفضها للفرض الصفري. 4

 حالة عدم تحقق شروط اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين.أن يحدد االختبار اإلحصائي الالبارامتري املناسب في  5

 أن يختار األسلوب اإلحصائي املناسب لتحليل بيانات متغير تابع في ضوء متغير مستقل يتضمن أكثر من مستويين. 6

 أن يحدد مقدار احتمال الوقوع في أي من نوعي الخطأ إذا علم مستوى الداللة اإلحصائية. 7

 وتتضمن هذه الخطوة ثالث خطوات فرعية: مرحلة البناء:املرحلة الثانية:  

 الخطوة األولى: تحديد قواعد بناء االختبار.

 الخطوة الثانية: صياغة مفردات اختبارية؛ لقياس األهداف السلوكية اإلجرائية.

 الخطوة الثالثة: تحكيم املفردات.

 الخطوة األولى: تحديد قواعد بناء االختبار:

 هناك عدة قواعد ينبغي اتباعها عند بناء هذا النوع من االختبارات، وقد تمكنت الباحثة من صياغتها بعد دراستها واطالعها على الدراسات

 السابقة وأدبيات االختبارات مرجعية املحك على النحو اآلتي: 

 لطريقة املواصفات السلوكية التي اقترحها بوبام  .1
ً
 في 2014)مجيد، أن يتم بناء االختبار وفقا

ً
(؛ ألنها الطريقة األنسب، ومن أكثر الطرق استخداما

 الدراسات السابقة، التي اهتمت ببناء هذا النوع من االختبارات مرجعية املحك.

 أن يمثل االختبار محتوى ومضمون املقررات اإلحصائية املقدمة لطلبة الدراسات العليا في جامعة تبوك. .2

ستويات املعرفية، املتمثلة بمستويات التعلم كما حددها بلوم؛ وهي: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، أن يمثل االختبار كافة امل .3

 والتقويم.

 في الخطوة األولى. .4
ً
 أن تمثل مفردات االختبار النطاق السلوكي، والذي تم تحديده مسبقا

لسبعة في اإلحصاء(؛ بحيث ال يكون هناك عدد كبير من املفردات في مجال على مراعاة التوازن في عدد املفردات بين كافة املجاالت )الكفايات ا .5

 حساب املجال اآلخر، وبما يتفق وحجم موضوعات الكفاية كما هي في املقررات اإلحصائية املقدمة لطلبة الدراسات العليا.

 مع طبيعة الهدف من املفردة االختبارية،  .6
ً
ومستويات الطلبة املختلفة، بحيث يعكس املستويات أن يكون مستوى صعوبة املفردات متناسبا

 املختلفة للكفاية.

 مع طبيعة الهدف من االختبار؛ لذلك فقد تم االعتماد على املفردات املوضوعية من نوع االختيار من متعد .7
ً
 –د أن يكون نوع املفردات متناسبا

ة )صياغة ؛ كونه النوع املناسب ملثل هذه االختبارات، وملا يتميز به هذا النوع من مميزات سيأتي ذكرها في الخطوة اآلتي-اختيار اإلجابة الصحيحة 

 مفردات اختبارية(. 

 الخطوة الثانية: صياغة مفردات اختبارية لقياس األهداف السلوكية:

بة في بداية هذه الخطوة تم تحديد نوع املفردات االختبارية املستخدمة؛ وهي األسئلة ذات االختيار من متعدد رباعي البدائل )اختيار اإلجا

مفردات االختبار مراعية بذلك الشروط الفنية في بناء مثل هذه املفردات، ويمكن للباحثة تبرير اختيارها لهذا الصحيحة(، وقد قامت الباحثة ببناء 

 النوع من املفردات باألسباب اآلتية:

التحليل، والتفسير، و  كالفهم، يمكن بواسطتها قياس مدى تحقيق جميع األهداف التربوية، ال سيما ما يتعلق منها بالعمليات العقلية العليا؛ .1

 والتركيب، والتقييم.

 يقلل من احتمالية تخمين الجواب الصحيح إلى أدنى حد ممكن. .2

3. .
ً
 وثباتا

ً
 تعتبر أكثر االختبارات املوضوعية صدقا

4. .
ً
 جيدا

ً
 موضوعية التصحيح، وتمثل املحتوى املراد قياسه تمثيال

 الخطوة الثالثة: تحكيم املفردات:

هداف الرئيسة واألهداف السلوكية، وأمثلة على األسئلة التي تحقق هذه األهداف، ثم تم توزيع وقد تم تصميم استبانة، وضعت فيها األ 

 من املتخصصين في اإلحصاء والقياس؛ وذلك ملعرفة مدى مالئمة كل هدف رئيس للكفاية املصنف تحتها، ومدى 12االستبانة السابقة على )
ً
( محكما
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الئمة ووضوح الصياغة اللغوية لكل من األهداف الرئيسة والسلوكية، ومدى مالئمة األمثلة لتحقيق مالئمة كل هدف سلوكي للهدف الرئيس، ومدى م

 األهداف، وكانت نتائج مالحظات املحكمين كما هي موضحة في الجدول التالي: 

 نتائج مالحظات املحكمين للكفايات اإلحصائية: (12جدول )
 أرقام املفردات املعدلة أرقام املفردات املحذوفة بعد التحكيمعدد األهداف  عدد األهداف قبل التحكيم الكفاية

 (13,12,11,10,9,5,4,3,2) - 13 13 األولى

 (9, 5, 4, 2, 1) 5 10 11 الثانية

 (9, 5, 4, 1) - 10 10 الثالثة

 (6, 5, 1) - 11 11 الرابعة

 (1) - 6 6 الخامسة

 - - 10 10 السادسة

 - 4 6 7 السابعة

   66 68 املجموع

مون من خالل الجدول السابق، نجد أنه تم حذف فقرتين لتكرارهم في كفايات أخرى، وقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي أشار إليها املحك

موضحة  ( فقرة كما هي66( فقرة؛ من ناحية إعادة صياغة بعض األسئلة، وإعادة صياغة بعض البدائل، وأصبح عدد الفقرات بعد التحكيم )22على )

 (.2في ملحق رقم )

 املرحلة الثالثة: مرحلة التجريب:

 وتتضمن عدة خطوات، يجب اتباعها على التوالي؛ وهي: 

 الخطوة األولى: تطبيق االختبار على عينة استطالعية.

 الخطوة الثانية: تحليل مفردات االختبار.

 الخطوة الثالثة: التحقق من صدق درجات االختبار.

 التحقق من ثبات درجات االختبار.الخطوة الرابعة: 

 الخطوة األولى: تطبيق االختبار على عينة استطالعية:

( فقرة، وبعد إعداد مفتاح 66بعد تحديد مجتمع البحث وعينته، وبعد كتابة تعليمات االختبار، وإخراج االختبار بصورته األولية املكون من )

(، تم سحبها من املجتمع األصلي للبحث، وخارج عينة البحث؛ للتأكد 30نة استطالعية، بلغ عددها )فقد تم تطبيق االختبار على عي -التصحيح لالختبار 

 للتأكد من صدق األداة وثباتها، وصعوبة وتمييز الفقرات، ومعرفة درجة وضو 
ً
ح من وضوح صياغة األسئلة، وعدم وجود أي عبارات غامضة، وأيضا

بة على االختبار. وبعد االنتهاء من إجراءات التطبيق تم فحص اإلشارات التي وضعها املفحوص في ورقة التعليمات، وحساب الزمن الذي استغرق لإلجا

 اإلجابة، واستبعاد األوراق التي تم اإلجابة عن جميع فقراتها إجابة صحيحة، أو التي تم اإلجابة فيها عن جميع الفقرات بإجابة خاطئة.

 الخطوة الثانية: تحليل مفردات االختبار:

(؛ الستخراج معامالت الصعوبة spssأجريت عملية التحليل للبيانات الناتجة من العينة االستطالعية باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )

 ( يوضح معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار.13والتمييز، والجدول رقم )

 من فقرات االختبار للعينة االستطالعيةمعامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة :(13جدول )
 التمييز الصعوبة الفقرة الكفايات

 0.56 0.23 1 املفاهيم األساسية في اإلحصاء

2 0.50 0.89 

3 0.60 0.78 

4 0.63 0.78 

5 0.33 0.67 

6 0.43 0.44 

7 0.50 0.78 

8 0.53 0.67 

9 0.47 0.78 

10 0.40 0.67 

11 0.40 0.78 

12 0.33 0.67 

13 0.57 0.56 

 0.56 0.47 1 استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت
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2 0.67 0.67 

3 0.40 0.78 

4 0.50 0.67 

5 0.33 0.56 

6 0.40 0.56 

7 0.50 0.67 

8 0.50 0.78 

9 0.37 0.67 

10 0.50 0.78 

 0.44 0.37 1 تفسير وتحديد معامل االرتباط

2 0.43 0.67 

3 0.37 0.56 

4 0.60 0.67 

5 0.63 0.67 

6 0.67 0.78 

7 0.63 0.67 

8 0.60 0.56 

9 0.40 0.44 

10 0.53 0.67 

 0.78 0.43 1 استخدام األساليب اإلحصائية البارامترية

2 0.73 0.56 

3 0.57 0.78 

4 0.70 0.56 

5 0.70 0.44 

6 0.40 0.78 

7 0.50 0.44 

8 0.53 0.67 

9 0.60 0.56 

10 0.63 0.78 

11 0.67 0.67 

 0.78 0.77 1 استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية

2 0.60 0.89 

3 0.53 0.56 

4 0.60 0.78 

5 0.57 0.67 

6 0.53 0.33 

 spss 1 0.50 0.56تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي 

2 0.77 0.67 

3 0.60 0.67 

4 0.43 0.67 

5 0.73 0.56 

6 0.60 0.78 

7 0.60 0.56 

8 0.67 0.67 

9 0.60 0.67 

10 0.50 0.44 

 0.78 0.50 1 اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث

2 0.53 0.44 

3 0.63 0.67 

4 0.63 0.33 

5 0.50 0.56 

6 0.53 0.78 

(، وجميعها قيم مقبولة؛ حيث 0.53( بمتوسط بلغ )0.77-0.23( أن قيم معامالت والصعوبة تراوحت بين )13يتضح من خالل الجدول رقم )

 إذا تراوحت قيمة معامل الصعوبة له بين
ً
وجميعها قيم ، (0.89-0.33، كذلك فقد تراوحت قيم معامل التمييز بين )(0.80-0.20) يعتبر السؤال مقبوال

 .0.30مقبولة؛ مما يدل على قبول هذه الفقرات من حيث معامل التمييز، حيث تقبل الفقرة إذا لم يقل معامل التمييز لها عن 
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 الخطوة الثالثة: التحقق من صدق االختبار:

 معامل االتساق الداخلي.للتأكد من صدق أداة البحث عمدت الباحثة إلى استخدام كل من صدق املحتوى، وصدق البناء باستخدام 

 صدق املحتوى. .1

تم التحقق من صدق املحتوى، أو ما يسميه املهتمون في االختبارات محكية املرجع )الصدق الوصفي(، من خالل التحليل املنطقي لتحديد مدى 

ي الخبرة واالختصاص في مجال القياس مطابقة املفردات ملواصفات النطاق السلوكي لألهداف؛ وذلك بعرض املقياس على مجموعة من املحكمين من ذو 

فقرة(، موزعة على الكفايات حسب أهميتها، وقد تم عرضها على لجنة من املحكمين  68والتقويم واإلحصاء، وقد تم اختيار عينة من الفقرات )

مة صياغتها اللغوية، وانتماء الفقرة املختصين في مجال القياس والتقويم واإلحصاء، وطلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول وضوح الفقرة وسال 

ارة إلى ذلك في للمجال. وقد أخذت الباحثة بهذه اآلراء واملقترحات واملالحظات، وتم التعديل على العبارات والبدائل في ضوء مالحظاتهم، وقد سبقت اإلش

 إجراءات بناء االختبارات؛ ولذلك تعتقد الباحثة بأن االختبار صادق من حيث املحتوى.

 حقيق صدق البناء باستخدام معامل االتساق الداخلي.ت .2

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار تم استخدام معامل ارتباط بيرسون؛ لقياس العالقة بين كل فقرة والدرجة الكلية للكفاية التي 

 تنتمي إليها، وكذلك بين كل كفاية والدرجة الكلية لالختبار، وكانت النتائج كما يلي:

 معامالت ارتباط فقرات االختبار بالدرجة الكلية للكفاية املنتمية إليها: (14جدول) 
 معامل االرتباط  الفقرة معامل االرتباط الفقرة الكفاية

 0.604 8 0.558 1 املفاهيم األساسية في اإلحصاء

2 0.773 9 0.636 

3 0.722 10 0.593 

4 0.539 11 0.647 

5 0.668 12 0.650 

6 0.483 13 0.557 

7 0.567   

استخدام مقاييس النزعة 

 املركزية والتشتت

1 0.615 6 0.563 

2 0.464 7 0.599 

3 0.632 8 0.531 

4 0.599 9 0.704 

5 0.639 10 0.667 

تفسير وتحديد معامل 

 االرتباط

1 0.601 6 0.684 

2 0.527 7 0.627 

3 0.648 8 0.623 

4 0.506 9 0.469 

5 0.722 10 0.622 

استخدام األساليب اإلحصائية 

 البارامترية

1 0.642 7 0.518 

2 0.558 8 0.710 

3 0.746 9 0.562 

4 0.592 10 0.727 

5 0.613 11 0.648 

6 0.639   

استخدام األساليب اإلحصائية 

 الالبارامترية

1 0.698 4 0.602 

2 0.848 5 0.686 

3 0.564 6 0.633 

تفسير النتائج املستخرجة من 

 SPSSالبرنامج اإلحصائي 

4 0.494 6 0.619 

5 0.7744 7 0.528 

1 0.596 8 0.715 

2 0.544 9 0.596 

3 0.737 10 0.652 

اختيار األسلوب اإلحصائي 

املناسب ألهداف وفرضيات 

 البحث

1 0.791 4 0.595 

2 0.678 5 0.550 

3 0.666 6 0.644 
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( أن جميع معامالت االرتباط بين كل سؤال والدرجة الكلية للكفاية املنتمي إليها كانت موجبة، ودالة إحصائيا عند مستوى 14الجدول )يتضح من 

(0.01.) 

  قيم معامالت االرتباط بين كفايات االختبار والدرجة الكلية له: (15جدول)
 معامل االرتباط الكفاية

 0.924 املفاهيم األساسية في اإلحصاء

 0.900 استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت

 0.895 تفسير وتحديد معامل االرتباط

 0.916 استخدم األساليب اإلحصائية البارامترية

 0.859 استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية

 SPSS 0.905تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي 

 0.825 حصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث.اختيار األسلوب اإل 

 عنــد مســتوى )15يتضــح مــن الجــدول )
ً
(، 0.01( أن جميــع معــامالت االرتبــاط بــين كــل كفايــة والدرجــة الكليــة لالختبــار كانــت موجبــة ودالــة إحصــائيا

 وهذا يدل على أن جميع أسئلة االختبار كانت صادقة، وتقيس الهدف الذي وضعت من أجله.

 الخطوة الرابعة: التحقق من ثبات االختبار: 

للتحقق من يقصد بالثبات ضمان الحصول على النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق االختبار أكثر من مرة على نفس األفراد تحت ظروف متشابهة، و 

 بار ككل، وكانت النتائج كما يلي:ثبات االختبار تم إيجاد معامالت ثبات ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية لكفايات االختبار واالخت

 قيم معامالت الثبات لكفايات االختبار واالختبار ككل: (16جدول )

 معامل التجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ الكفاية

 0.851 0.863 املفاهيم األساسية في اإلحصاء

 0.798 0.804 استخدام مقاييس النزعة املركزية والتشتت

 0.762 0.805 االرتباطتفسير وتحديد معامل 

 0.871 0.850 استخدام األساليب اإلحصائية البارامترية

 0.746 0.754 استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية

 SPSS 0.820 0.819تفسير النتائج املستخرجة من البرنامج اإلحصائي 

 0.663 0.733 اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب ألهداف وفرضيات البحث

 0.929 0.966 االختبار ككل

( قيم معامالت ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية لكفايات االختبار واالختبار ككل، وجميعها كانت مقبولة، مما يطمئن إلى أن 16يبين الجدول )

 االختبار يتمتع بقدر كاف من الثبات.

 املرحلة الرابعة: إخراج االختبار بصورته النهائية وتطبيقه:

( 5ملحق رقم ) -تم إخراج االختبار بصورته النهائية  -املرور بالخطوات السابقة لبناء االختبار، وبعد إجراء التطبيق على العينة االستطالعية بعد 

 (.200، وتطبيقه على عينة البحث التي بلغ عددها )-

 إجراءات التطبيق على العينة األساسية:

 ئي لثبات األداة، قامت الباحثة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق الدراسة وفق الخطوات التالية:بعد التأكد من صدق املحتوى والصدق البنا

الحصول على خطاب تسهيل مهمة بصدد إجراء مشروع بحثي بعنوان: )بناء اختبار محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة الدراسات  .1

 على درجة املاجستير في القياس والتقويم. العليا بجامعة تبوك(؛ الستكمال متطلبات الحصول 

 االتفاق مع املسؤولين والجهات املعينة، والتنسيق معهم على تحديد املوعد املناسب لتطبيق أداة البحث. .2

 تم تطبيق األداة على العينة األساسية، واإلشراف على تطبيق األداة لحساب الزمن. .3

: األساليب اإلحصائية: 
 
 تم استخدام البرامج التالية: -بحث، وتحليل بياناته لتحقيق أهداف ال رابعا

 (؛ وذلك إلجراء األساليب اإلحصائية املناسبة التالية: SPSSبرنامج الحزمة اإلحصائية ) .1

 .معامل االرتباط بيرسون؛ لحساب درجة ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لالختبار، وكذلك لحساب درجة ارتباط الكفايات بعضها ببعض 

 ألفا كرونباخ؛ للتأكد من ثبات أداة الدراسة. معامل 

 .التحليل العاملي؛ للتحقق من أحادي البعد بطريقة املكونات األساسية 

 (BILOG-MG3استخدام البرنامج اإلحصائي ) .2
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 :عرض وتحليل بيانات البحث

لبيانات البحث، ومناقشة هذه النتائج وتفسيرها  تستعرض الباحثة في هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إليها من خالل التحليالت اإلحصائية

من خالل ما كشف عنه االختبار الذي تم تطبيقه على عينة البحث، كما كشف عن استجابتهم على االختبار مرتبة حسب أسئلة البحث على النحو 

 التالي:

 
 
ذج راش في اختبار محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى : النتائج املتعلقة بالسؤال األول؛ والذي ينص على: ما مدى تحقق افتراضات نمو أوال

 طلبة الدراسات العليا؟

 افتراض أحادية البعد. - أ

، باستخدام طريقة املكونات الرئيسة SPSS( من خالل برنامج Factor analysisتم التحقق من هذا االفتراض باستخدام التحليل العاملي )

Principle Component Analysis )( ويظهر جدول ،)قيم الجذور الكامنة 17 )Eigen Values ونسب التباين املفسر ،Explained  للعوامل األربعة

 األولى، وناتج قسمة جذر العامل األول على جذر العامل الثاني. 

 قيم الجذور الكامنة والتباين املفسر والتباين املفسر التراكمي: (17جدول ) 

 

 

 

كمؤشر على أحادية البعد، كما تخطى ناتج قسمة الجذر الكامن  %20( أن قيمة التباين املفسر للعامل األول تخطت الـ 17يالحظ من جدول )

(، ويتعزز تحقق افتراض أحادية البعد من خالل تمثيل Hatti,1985(، كمؤشر ثان على تحقق أحادية البعد )2األول على الجذر الكامن الثاني القيمة )

 باستخدام برنامج 
ً
 التالي. شكلالالذي يظهر في  Screeplot، وهو ما يعرف بمخطط  spssالجذور الكامنة بيانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9شكل )

 نتائج التحليل العاملي لبيانات عينة البحث. (:2)شكل

 افتراض االستقالل املوضعي. - ب

؛ أي أن استجابة مفحوص على فقرة ما ينص هذا 
ً
االفتراض على أن استجابات املفحوصين الذين لديهم نفس القدرة لفقرة ما مستقلة إحصائيا

( إلى أن هذا االفتراض يكافئ افتراض أحادية البعد، وبما Crocker&Algina,2009يجب أال تؤثر في استجابته على أي فقرة أخرى، ويشير كروكر والجينا )

، فهذا يعني أن افتراض االستقالل املوضعي قد تحقق.  أن 
ً
 ملا أشير إليه سابقا

ً
 افتراض أحادية البعد متحقق وفقا

 افتراض التحرر من السرعة في األداء. - ج

األفراد. يمكن التأكد من أن االختبار ليس اختبار سرعة من خالل فحص نسبة الذين أكملوا االختبار، وكذلك فحص الفقرات التي لم يجب عنها 

%( من فقرات اإلجابة قد تمت 80%( من األفراد أكملوا اإلجابة على االختبار، وإذا كان )75(، فإنه إذا كان )Hableton,1991ووفقا ملا يراه هامبلتون )

 في األداء على االختبار، وحيث إن نسبة الطالب وا
ً
 مهما

ً
لطالبات الذين أكملوا هذا االختبار هي اإلجابة عليها، فإن السرعة لن تعتبر في هذه الحالة عامال

 تساوي )100)
ً
%(، فإن هذا االختبار موضع البحث يقيس القوة، وال يقيس السرعة. )القرش ي، 100%(، وأن نسبة الفقرات التي تمت اإلجابة عنها أيضا

2015) 

 

الجذر الكامن األول  النسبة املئوية للتباين املفسر التراكمي النسبة املئوية للتباين املفسر الجذر الكامن العامل

الجذر الكامن الثاني
 

1 15.703 23.792 23.792 4.025 

2 3.901 5.910 29.703 

3 3.150 4.773 34.479 

4 3.045 4.614 39.089 
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: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني؛ والذي ينص على: ما مدى مطابقة استجابات 
 
 مفردات االختبار لنموذج راش؟ثانيا

، وأفرزت (Bilog-MG3)( طالب  وطالبة على برنامج 200تم إدخال البيانات الخاصة باستجابة أفراد عينة البحث ) مطابقة األفراد لنموذج راش. - أ

مطابقة جميع  -( 0.01ى الداللة )( عند مستو X2نتائج التحليل عند استخدام البرنامج للمرة األولى على البيانات، ومن خالل إحصائي مربع كاي )

 األفراد للنموذج األحادي املعلم.

 مطابقة الفقرات لنموذج راش. - ب

، وكذلك من خالل إحصائي مربع كاي (Bilog-mg3)بهدف التحقق من درجة مطابقة الفقرات االختبارية للنموذج األحادي املعلم تم استخدام برنامج 

(X2( عند مستوى الداللة )فقد 0.01 ):كانت النتائج كما يلي 

 مطابقة فقرات االختبار لنموذج راش: (18جدول)
 مستوى الداللة X2 قيمة رقم الفقرة مستوى الداللة X2قيمة  رقم الفقرة

1 2.2 0.5255 34 6.6 0.3568 

2 33.3 0.000 35 2.4 0.7853 

3 11.6 0.0726 36 15.1 0.0046 

4 13.5 0.0609 37 4.2 0.5145 

5 4.8 0.0918 38 4.2 .05148 

6 5.8 0.4458 39 6.4 0.2702 

7 9.2 0.1021 40 7.7 0.2645 

8 17.5 0.0075 41 12.7 0.0476 

9 39.4 0.000 42 14.9 0.0108 

10 10.1 0.0711 43 12 0.0609 

11 7.5 0.1880 44 6.8 0.4537 

12 25 0.0003 45 29.6 0.000 

13 30.4 0.000 46 16 0.0138 

14 11.5 0.0750 47 5.9 0.4389 

15 5.9 0.4315 48 5.5 0.6012 

16 26 0.0001 49 10.6 0.0595 

17 7.5 0.2743 50 40 0.000 

18 13.4 0.0094 51 9.8 0.1324 

19 15.8 0.0147 52 6.5 0.2612 

20 11.6 0.0723 53 9.6 0.1412 

21 1.2 0.9783 54 15 0.0104 

22 15.6 0.0036 55 4.7 0.4556 

23 4.6 0.5983 56 13 0.0433 

24 9.4 0.0948 57 26.2 0.0002 

25 7.9 0.2420 58 14.3 0.0140 

26 18.3 0.0025 59 6.6 0.3570 

27 8 0.2354 60 4.6 0.5959 

28 8.2 0.3160 61 26.2 0.0002 

29 11.9 0.1028 62 11.5 0.0745 

30 13.9 0.0166 63 18.9 0.0020 

31 2 0.8482 64 26.6 0.0002 

32 31.7 0.000 65 6.1 0.2935 

33 21.2 0.0008 66 21.6 0.0006 

 X2( فقرة كانت قيمة داللة 66( فقرة من أصل )19(، وأن )0.01( قيم اختبار مربع كاي وداللتها اإلحصائية عند مستوى )18يتضح من جدول )

 الفقرات للنموذج أحادي املعلم؛ والفقرات هي:(، وهذا يشير إلى عدم مطابقة هذه 0.01لها أقل من )

 ( مفردة.47وبهذا أصبح االختبار يتكون من ) (،  2،8،9،12،13،16،18،22،26،32،33،36،45،50،57،61،63،64،66)

: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث؛ والذي ينص على: ما قيم تقديرات معلم الصعوبة للفقرات وفق نموذج راش؟
 
 ثالثا

 (.19ة عن هذا السؤال تم حساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار وفق النموذج األحادي املعلم، كما يوضحها الجدول رقم )لإلجاب
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 معامالت الصعوبة واألخطاء املعيارية لكل فقرة: (19جدول)
 الخطأ املعياري للصعوبة الصعوبة رقم املفردة الخطأ املعياري للصعوبة الصعوبة رقم املفردة

1 -1.948 0.194 34 -0.074 0.145 

2 0.447 0.175 35 1.835 0.196 

3 0.495 0.154 36 0.543 0.166 

4 0.640 0.148 37 1.243 0.171 

5 -1.795 0.195 38 1.336 0.164 

6 -0.514 0.131 39 -0.161 0.147 

7 -0.097 0.134 40 0.058 0.137 

8 -0.206 0.130 41 0.447 0.148 

9 -0.427 0.120 42 0.845 0.150 

10 -0.424 0.144 43 0.716 0.151 

11 -0.833 0.145 44 1.124 0.174 

12 -0.446 0.147 45 1.683 0.215 

13 0.541 0.134 46 0.954 0.180 

14 0.260 0.137 47 0.446 0.143 

15 0.182 0.161 48 0.615 0.147 

16 -0.558 0.140 49 0.665 0.144 

17 -0.250 0.134 50 0.236 0.121 

18 -1.263 0.1156 51 -0.008 0.136 

19 -0.513 0.140 52 1.720 0.202 

20 0.125 0.138 53 0.423 0.146 

21 0.261 0.143 54 -0.161 0.150 

22 -0.786 0.148 55 1.212 0.159 

23 -0.096 0.143 56 0.615 0.139 

24 -0.810 0.141 57 0.715 0.140 

25 0.036 0.142 58 1.183 0.185 

26 -0.381 0.142 59 0.423 0.155 

27 0.375 0.134 60 0.193 0.145 

28 0.691 0.150 61 0.446 0.138 

29 0.926 0.152 62 0.352 0.136 

30 0.820 0.166 63 0.742 0.168 

31 1.305 0.172 64 0.540 0.128 

32 -0.250 0.133 65 0.422 0.139 

33 0.424 0.158 66 0.169 0.134 

(؛ حيث إنه 0.75( وانحراف معياري قدره )0.27( بمتوسط قدره )1.838 -1.948-( أن قيم معلم الصعوبة تراوحت بين )19يتضح من جدول )

 يدل على أن فقرات االختبار تتسم بدرجات متفاوتة من السهولة والصعوبة، تتناسب مع القدرات املختلفة لعينة البحث.

: النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع؛ والذي ينص على: ما قيم معامل ثبات االختبار وفق نموذج راش؟ 
 
 رابعا

  .)معامل ثبات األفراد )عينة الدراسة 

(، وقد تراوحت قيم الخطأ 0.754( وانحراف معياري )0.279( بوسط حسابي )1.838( و)1.948-تراوحت قيم معلم الصعوبة للفقرات بين )

 (.0.019( وانحراف معياري ) 0.151( بوسط حسابي )0.215( و )0.120املعياري في تقدير معلم الصعوبة للفقرات بين )

( =Gمعامل الفصل لألفراد ) 
االنحراف املعياري  لقيم معلم الصعوبة للفقرات

الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدير معلم الصعوبة
  =4.9 

معامل ثبات األفراد = 
𝐺2

1+𝐺2  =0.96 

 .معامل ثبات الفقرات 

(، كما بلغت قيمة الوسط الحسابي للخطأ املعياري في 1.054( بانحراف معياري )0.006-بلغت قيمة الوسط الحسابي لقدرات املفحوصين )

 (.0.039( بانحراف معياري )0.264تقدير القدرة )
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( = Gمعامل الفصل للفقرات )
االنحراف املعياري  لقيم تقدير القدرة

الوسط الحسابي للخطأ املعياري  في تقدير القدرة
  =3.9 

معامل ثبات الفقرات = 
𝐺2

1+𝐺2 =0.94 

 .)معامل الثبات األمبريقي )التجريبي 

 .Bilog-mg3( وفق برنامج 0.94بلغت قيمة معامل الثبات األمبريقي )التجريبي( )

لخامس؛ والذي ينص علي: ما درجة القطع بين املتقنين لكفايات اإلحصاء والذين ال يتقنون هذه الكفايات على اختبار النتائج املتعلقة بالسؤال ا

 محكي املرجع لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة الدراسات العليا؟

 ،
ً
وتناسب االختبارات املوضوعية من نوع ولإلجابة عن هذا السؤال اتبعت الباحثة طريقة أنجوف لتحديد درجة القطع؛ وهي أكثر الطرق شيوعا

 االختيار من متعدد، ولتحديد درجة القطع اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

 تم االسترشاد بآراء املختصين في مجال اإلحصاء والقياس والتقويم. .1

 صممت الباحثة استمارة تتضمن فقرات االختبار، وأمام كل فقرة مربع يستخدمه املحكم. .2

 بتفحص كل فقرة من فقرات االختبار، وتقدير نسبة األفراد الذين يمتلكون الحد األدنى من  طلبت من خمسة .3
ً
محكمين أن يقوم كل محكم منفردا

 (.3الكفاية الذين سيجيبون إجابة صحيحة عن الفقرة، دون اللجوء للتخمين. كما في ملحق رقم )

هذه القيم لجميع املحكمين الخمسة ولجميع الفقرات، ويكون متوسط هذه القيم تجميع هذه النسب املقدرة لكل فقرة، ويلي ذلك إيجاد متوسط  .4

 ( يبين نتيجة تحديد درجة القطع بطريقة أنجوف التحكيمية.20هو درجة القطع الالزمة للنجاح في هذا االختبار. والجدول رقم )

 تحديد درجة القطع بطريقة أنجوف التحكيمية :(20جدول)
 متوسط تقديرات املحكمين رقم الفقرة متوسط تقديرات املحكمين رقم الفقرة تقديرات املحكمينمتوسط  رقم الفقرة

1 0.83 18 0.62 35 0.59 

2 0.71 19 0.62 36 0.62 

3 0.70 20 0.72 37 0.57 

4 0.83 21 0.65 38 0.58 

5 0.76 22 0.55 39 0.62 

6 0.68 23 0.67 40 0.70 

7 0.67 24 0.58 41 0.66 

8 0.81 25 0.69 42 0.69 

9 0.69 26 0.68 43 0.68 

10 0.62 27 0.71 44 0.73 

11 0.85 28 0.58 45 0.59 

12 0.77 29 0.57 46 0.61 

13 0.54 30 0.63 47 0.63 

 31.24 املجموع الكلي

 31 درجة القطع

 الحكم عندها من تمكن الطلبة من الكفايات اإلحصائية.(، وهي الدرجة التي يمكن 31( يتضح أن درجة القطع تساوي )20ومن الجدول رقم )

 النتائج والتوصيات واملقترحات

: نتائج البحث:
 
 أوال

ق نظرية القياس التقليدية للقياس  .1
ْ
أن االختبار يتمتع بمعامالت صعوبة مقبولة، ومعامالت تمييز  -أظهرت نتائج البحث االستطالعية واملبنية َوف

 ( مفردة.66بجميع فقرات االختبار املتكون من ) مقبولة؛ لذلك تم االحتفاظ

(، وكذلك ارتباط كل 0,79( و)0,46بينت نتائج البحث أن معامل ارتباط مفردات االختبار والدرجة الكلية بالكفاية املنتمي إليها تراوحت ما بين ) .2

(، وهي قيم مرتفعة، والذي يعبر عنه بالصدق 0,01لة )( عند مقارنتها بمستوى دال0,92( و)0,82كفاية بالدرجة الكلية لالختبار تراوحت بين )

 من خالل نتائج املحكمين.
ً
 البنائي ألداة البحث، وأن االختبار يتمتع بصدق املحتوى أيضا
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3.  
ً
عن أسفرت نتائج البحث عن مطابقة استجابات أفراد العينة لنموذج راش، وتحقق افتراضات النموذج في تلك البيانات، وأسفرت النتائج أيضا

 ( فقرة من فقرات االختبار لم تطابق النموذج، واإلبقاء على بقية املفردات املالئمة لنموذج استجابة الفقرة؛ ليكون االختبار في صورته19حذف )

 (.7( مفردة، كما هو موضح في ملحق رقم )47النهائية مكون من )

لثبات والدقة واملوضوعية، والتي تؤكد الثقة في استخدام االختبار واالستناد أظهرت نتائج البحث تميز مفردات االختبار الكلية بدرجة عالية من ا .4

تبار أن إلى نتائجه في اتخاذ قرارات سليمة في اختبار الطلبة لقياس كفاياتهم في اإلحصاء؛ فقد أظهرت املؤشرات اإلحصائية الكلية ملفردات االخ

، كما أسفرت عنه نتيجة البحث متوسط الصعوبة ومتوسط الخطأ املعياري كانا مناسبين بد
ً
 جدا

ً
رجة كبيرة، كما أن معامل الثبات كان مرتفعا

(، ومعامل الثبات 0,92(، وكذلك معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية )0,96االستطالعية؛ إذ بلغ معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ )

 ء.ااالختبار على التمييز بين قدرات األفراد املختلفة في امتالكهم كفايات اإلحصـ(؛ مما يؤكد على قدرة 0,94املحسوب بنظرية القياس الحديثة )

ل أظهرت نتائج البحث تحديد درجة القطع بطريقة أنجوف املناسبة لالختبارات من نوع االختيار من متعدد، وتم تحديد درجة القطع بدقة من خال .5

( للتمييز بين املتمكنين 31والقياس والتقويم، وتم التوصل إلى درجة قطع تساوي )متوسطات تقديرات املحكمين املتخصصين في مجال اإلحصاء 

 من كفايات اإلحصاء وغير املتمكنين من هذه الكفايات.

كشفت نتائج البحث عن تمتع االختبار بخصائص سيكومترية مرتفعة وفق النظرية الكالسيكية والنظرية الحديثة، مما يدعم الثقة في نتائجه  .6

 ة االعتماد عليه في تحديد الكفايات اإلحصائية لدى طلبة الدراسات العليا.وإمكاني

: التوصيات:  
 
 ثانيا

 من خالل النتائج التي تم التوصل إليها، توص ي الباحثة:

بجامعة تبوك نظرا  ( فقرة لقياس كفايات اإلحصاء لدى طلبة الدراسات العليا47استخدام االختبار الذي تم بناؤه واملكون بصورته النهائية من )  .1

 لتمتع االختبار املبني بدالالت صدق وثبات مقبولة.

 إجراء املزيد من الدراسات حول الخصائص السيكو مترية لالختبار الذي تم بناؤه باستخدام نماذج اخرى لنظرية استجابة الفقرة. .2

 ملواد مختلفة والتأكد من خصائصها السيكو مترية.االستناد على املنهجية املستخدمة في بناء االختبار الحالي في إعداد اختبارات  .3

 يستفاد من فقرات االختبار في اختبار قبول املاجستير في جامعة تبوك. .4

 إجراء دراسة مشابهة ومقارنة النتائج وفق النظرية الكالسيكية والنظرية الحديثة في القياس. .5

: املقترحات:
 
 ثالثا

 ألهداف البحث الحالي، 
ً
 وتطويرا

ً
 تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية:استكماال

 إجراء دراسة لبناء بنك أسئلة ملقرر اإلحصاء في مرحلة الدراسات العليا. .1

 إجراء دراسة مماثلة لبناء اختبار محكي املرجع لقياس الكفايات اإلحصائية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة تبوك. .2

 .طلبة كلية التربية نحو مقررات اإلحصاء إجراء دراسة للتعرف على اتجاهات .3

 املراجع:

 :
 
املراجع العربية:أوال  

 ، عمان: دار املناهج للنشر.الكفايات التعليمية في القياس والتقويم واكتسابها بالتعلم الذاتي( 1998) ،جامل، عبد الرحمن عبد السالم .1

الكفايات البحثية واإلحصائية لطلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية بناء اختبار محكي املرجع لقياس ( 2015) ،الحباشة، ماهر حسين .2

 ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة مؤتة األردن.الحكومية

، املجلة التربوية، الخصائص السيكومترية الختبار تحصيلي محكي املرجع في مقرر علم النفس التربوي وفق نموذج راش( 2016) ،الحاج، فريال محمود .3

300(120) ،171-200. 

تطوير مقرر اإلحصاء التربوي في برنامج دكتوراة املناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ( 2017) ،الخزيم، خالد محمد .4

 .128-142(, 8) 6، املجلة الدولية التربوية املتخصصة، ضوء االحتياجات البحثية للطالب والطالبات

، مجلة العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، قلق اإلحصاء لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة وعالقته ببعض املتغيرات( 2008) ،ريان، عادل عطية .5

 .175-153(, 3)9جامعة البحرين، 

بكلية التربية بجامعة  ( بناء اختبار تشخيص ي محكي املرجع لقياس مهارات البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا2014) ،الزيلعي، محمد علي .6

 ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الباحة، اململكة العربية السعودية.الباحة

 ، القاهرة: دار الفكر العربي للنشر.علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ( 2011) ،السيد، فؤاد البهي .7

 ، القاهرة: مكتبة األنجلو املصرية.لتربوي اتجاهات معاصرة في القياس والتقويم النفس ي وا( 1996) ،الشرقاوي، أنور  .8
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بناء اختبار محكي املرجع في اإلحصاء التحليلي لطلبة الدراسات العليا في كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية ( 2016) ،الطراونة، صبري حسن .9

 .542-515 (,1)7، مجلة العلوم التربوية والنفسية، والحكومية باستخدام نظرية استجابة الفقرة

 ، الرياض: مكتبة الرشد.تطبيقاته -أسسه -نظريته  –القياس النفس ي والتربوي ( 2014) ،الطريري، عبد الرحمن بن سليمان .10

 ، محاضرات منشوره لطلبة املستوى الثاني، قياس وتقويم، جامعة امللك سعود، الرياض.نظريات القياس( 2009) ،الطريري، عبد الرحمن بن سليمان .11

الكفايات األساسية في اإلحصاء التربوي ومدى التمكن منها لدى طالب وطالبات الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة ( 2007) ،أحمد عليآل عوض،  .12

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.أم القرى 
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Abstract:  This research aimed to construct a criterion referenced test to measure the statistical competencies of 
post graduate students at the University of Tabuk according to Rash model.To achieve research objectives the 
researcher used descriptive analytical methodology and an instrument was constructed in four stages (analysis 
phase, construction phase, experimentation phase, and production phase), were a criterion referenced test 
consisting of (47) items was constructed covering  the competencies necessary for statistics (the basic concepts of 
statistics, measures of central tendency and dispersion, correlation interpretation and identification, parametric 
statistical methods, non-parametric statistical methods, interpretation of the results extracted from the SPSS 
program, selecting the appropriate statistical method for the research objectives and hypotheses, and ensuring 
the validity and reliability of the test. 

The instrument was applied to an exploratory sample consisting of (30) students and the validity of the 
instrument construct and content were verified, Cronbach alpha reliability coefficient was (0.96) indicating that 
the test has a high degree of reliability. The psychometric properties of the items were tested through SPSS 
program where difficulty coefficients were moderate and discrimination coefficients were appropriate. 

After the application of the research on a sample of (200) individuals using (Bilo-Mg3) program the 
applicability of (47) items to Rash model, and the data of the (200) individuals was matching to Rash model. The 
degree of cut-off-score was estimated using Angoff`s method valued at (32) degrees, and the test obtained a high 
reliability coefficient according to modern measurement theory (0.94), this indicates that the test has a high 
degree of accuracy and objectivity, and it would distinguish between the post graduate students who are 
competent and no-competent in statistical competencies. 

The research concluded the following recommendations: developing statistical methods to be 
comprehensive for all statistical topics, providing a computer lab to allow postgraduate students to train on 
statistical programs, holding training courses for postgraduate students to train on statistical programs and data 
analysis, and the application of the test by the University of Tabuk as an admission test for the master degree. 

Keywords: Test Construction ; Competencies; Statistics; Post Graduate Students; University of Tabuk.  
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 :امللخص

صورة عامة وعلى املجتمع الجامعي بصورة خاصة، تعد ظاهرة االرهاب النفس ي من الظواهر التي لها انعكاسات على انعدام االستقرار املجتمعي ب

عبر بث املعلومات واالتهامات واملبالغات فاالرهاب النفس ي يعد من االسلحة الفتاكة لها اثارها املدمرة في تحقيق التوازن النفس ي للشباب الجامعي، 

دف من االرهاب لخلق عدم االستقرار و انعدام االحساس باألمن واالكاذیب بصورة مستمرة، لغرض فقدان القدرة على التفكير املنظم وبذلك یتحقق اله

، باألعتماد على منهج الوصفي التحليلي لتوضيح و هذا ما يوضحه البحث بالتعرف على اسباب االرهاب و دوافعه و دور الشباب الجامعي في التصدي له

 الظاهرة. 

 .طالب جامعي ؛الشباب ؛اإلرهاب الكلمات املفتاحية:

 :املقدمة

بعث الرعب، ال يكاد يمر يوم بدون أن تطالعنا وسائل األعالم املسموعة واملرئية واملقروءة عن قيام فرد أو مجموعة بأحد األعمال اإلرهابية التي ت 

تخدم ماليين الناس في شتي  وتثير الفزع وتروع اآلمنين، وتقتل األبرياء، وتدمر األموال واملمتلكات العامة والخاصة، وتخل بأمن وسالمة املرافق العامة التي

 أنحاء املعمورة. 

ولقد تعددت وسائل اإلرهاب وطرقه، واثبت اإلرهابيون براعة وذكاء في استخدام كل وسائل العلم الحديث وتطبيقاته في سبيل الوصول إلي 

ي إلي االستيالء علي السفن في عرض البحر أغراضهم وتحقيق أهدافهم. وهكذا اتخذ اإلرهاب صورا وأشكاال عدة من خطف الطائرات في الفضاء الجو 

تدمير منشئات الطيران املدني، ومن قتل الزعماء ورؤساء وملوك الدول مرورا باالعتداء على رجال السلك السياس ي والشخصيات العامة  ىباإلضافة إل

شخاص، واحتجاز الرهائن سواء كانوا سياسيين أو صحفيين وانتهاء بإهدار حياة األفراد شيوخا كانوا أم رجاال أو أطفاال أو نساء. وناهيك عن خطف األ

وإشعال أو دبلوماسيين وكذلك تدمير املنشئات واملباني العامة والقطارات والسيارات، ومهاجمة السفارات والقنصليات ومكاتب الطيران والسياحة، 

والحافالت. وظاهرة اإلرهاب ليست وليدة اليوم وإنما عرفها العالم الحرائق، ووضع املتفجرات والعبوات الناسفة في دور السينما ومحطات القطارات 

تطور منذ وقت طويل، ولكن الجديد هو ازدياد حوادثها، واتساع نطاقها، وازدياد أعداد ضحاياها، وظهور أشكال جديدة ومبتكرة لها مأخوذة من ال

 . العلمي والتقني

االخيرة بسبب انتشار  اآلونةت خطورته في دوازدا لدى االمم كافة على اختالف مستوياتهم،اصبح االرهاب حديث الساعة، واصبح الشغل الشاغل 

والتعايش السلمي بين افراد املجتمع. ويعد االرهاب النفس ي صورة من صور االرهاب الذي  االجتماعيمظاهر االرهاب في ربوع املجتمع مما يهدد األمن 

هدافها القريبة و البعيدة، فضال عن ان املمارسات االرهابية التي ترافقه تكون سبب في ممارسات العنف يعطل مسيرة املجتمعات وتمنعها من تحقيق ا

هدفا لعمليات نفسية دولية غايتها قبول الحرب ودعم جهد التغيير، وبعده بات مجتمعا مالئما  والتطرف. وكان العراق بوضعه املضطرب قبل السقوط

عديد من الغايات حسب املصالح املحدودة لعديد من االطراف، ومع هذا بقيت الغاية االكثر احتماال من الناحية النشطتها من جميع االتجاهات، ول

، ودفع ابنائه تحت ضغط اليأس واالحباط الى قبول واق
ً
ع له جديد يكون االستراتيجية بالنسبة الى دول التاثير الكبرى، هي انهاك املجتمع العراقي نفسيا

ا بطريقة ال تبقيه كما هو العراق االن، مع غايات اخرى قوامها التشويه واقالل القيمة واالحباط والفساد واالحتقان الطائفي والعنف فيه العراق مقسم

 واالرهاب، وغيرها التي تتبدل اوجهها و تتغير توجهاتها لتصب نتائجها في مسار الغاية االستراتيجية.
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 في تنمية وتعزيز مفه
ً
 فاعال

ً
وم الشراكة والسلم املجتمعي، بوصفهم قوة مجتمعية يمكن لها أن تتفاعل مع املفاهيم الديمقراطية للشباب دورا

 عن امكانية تصديرها إلى املجتمع بوصفها ثقافة عامة يمكن قياس مخرجاتها بشكل واضح من خالل السلوك املجتمعي
ً
 .الحديثة، فضال

وآلجل تحقيق ذلك فقد قسمت مفردات  ،التصدي له سيكون املحور األساس ي لهذا البحثن موضوع االرهاب النفس ي و دور الشباب الجامعي في ا

: املبحث االول مشكلة البحث و االهمية و االهداف و املفاهيم العلمية للبحث، اما املبحث الثاني يشمل اسباب و دوافع االرهاب، هذا البحث كما يأتي

 لتصدي لالرهاب النفس ي، واملبحث الخامس يشمل استنتاجات و التوصيات.ملبحث الثالث يتضمن دور الشباب الجامعي في ااو 

 :املبحث االول 

 أ
 
 : مشكلة البحث:وال

تتجلى مشكلة البحث في عرض اهمية التصدي لالرهاب وال سيما االرهاب النفس ي الذي بات ينتشر بشكل كبير وخطير بين املواطنين وخاصة  

ن يثيرون الطالب لكونهم شريحة مهمة في بناء الوطن والحفاظ على امنه و سالمة ابنائه ولكون الشباب شريحة يعول عليها في التصدي لالرهابين الذي

في  والتأثيرالرعب والفزع بين ابناء الشعب لجعلهم متاثرين بهذه الظاهرة الخطيرة وبث روح العنف و الشغب في الحرم الجامعي واستغالل عقول الشباب 

 وطنيتهم ووالئهم وحبهم للوطن . لذلك ال بد من التصدي للظاهرة موضوع الدراسة .

 من عمليات التحول الديمقراطي التي وللشباب دور كبير في تنمية املجتمعات وخلق حال
ً
ة من الوئام والتواصل، كما انهم كانوا في يوم ما جزءا

 .(2007.) سلطان ،شهدتها بعض البلدان، وساهموا في ترسيخ ثقافة التعايش والسالم بين املجتمعات

 هم تساؤالت البحث:أاما 

 ما اسباب و دوافع اإلرهاب .1

 لالرهاب النفس يما دور الشباب الجامعي في التصدي  .2

 
 
 :: اهمية البحثثانيا

 ملوضوع االرهاب النفس ي ودور الشباب الجامعي في التصدي له تنبع اهميته في االتي:

ال سيما لشريحة الشباب الجامعي التي تعد من اهم شرائح املجتمع التي لها التاثير الكبير واملباشر في التغير  بيان أثر اإلرهاب النفس ي على املجتمع .1

 .واحداث التطور والتنمية

 .لفهم اى فكرة تدور في الحرم الجامعي واالبتعاد عن العنفابراز روح الحوار والشفافية والوضوح  .2

 .االساليب التي يمكن ان يتخذها االرهابيون من بث روح الشغب والعنف بين الشباب مواجهة االشاعات و االفكار الطائفية وكل .3

 
 
 :: اهداف البحثثالثا

 التعرف على مفهوم االرهاب و اسبابه و اثاره املدمرة على الشباب الجامعي . .1

 تسليط الضوء على دور الشباب الجامعي في التصدي لظاهرة اإلرهاب . .2

 و املقترحات التي من املمكن إن تسهم في الحد من هذه الظاهرة .محاولة وضع جملة من الحلول  .3

 
 
  :: منهج البحثرابعا

وظف الباحث املنهج الوصفي التحلیلي عبر وصف خصائص وابعاد ظاهرة االرهاب النفس ي وجمع املعلومات الالزمة عن هذه الظاهرة، وتحلیلها 

 .استخالص النتائج للوصول الى اسبابها والعوامل املتحكمة فيها، وبالتالي

 
 
 :: املفاهيم العلمية للبحثخامسا

 ( االرهابTerrorism) 

 
 
 :خااالرهاب لغويا

ً
 و َرهبة

ً
، بالتحريك، اي خاف. و َرهَب الش يء َرهبا

ً
، بالضم، و َرَهَبا

ً
 و ُرهبا

ً
َب، بالكسرة، َيرَهُب َرهَبة فه. و االسم: : مشتق من ) َره 

َهبوت، هبى، و الرَّ هب، و الرُّ َهُبوتى ( . الرُّ  ،بال تاريخ()ابن منظور  و الرَّ

 
 
أو إرعابه )إحداث الرعب(، و العنف الذي  : االرهاب هو التهديد بالعنف أو استخدامه بغرض ارغام الغير، او أخافته،مفهوم االرهاب اصطالحا

أو ملمثلي السلطة، إنما  ل التي توجه للقادة السياسيين،فأعمال القتل واالغتيا يستخدمه االرهاب ليس هو الغاية أو الهدف. ولكنه وسيلة وليس غاية.

 (2012تهدف إلى إنشاء حالة من الرعب أكثر من التخلص من بعض االشخاص.)فهمي،

اإلرهاب اداة او وسيلة لتحقيق اهداف سياسية، سواء كانت املواجهة داخلية بين السلطة السياسية وجماعات معارضة لها، او كانت  عّد يُ 

 خارجية بين الدول، فاإلرهاب هو نمط من انماط استخدام القوة في الصراع السياس ي، اذ تستهدف العمليات اإلرهابية القرار السياس ي و ذلكاملواجهة 



 ميسم عبيد                                                                                                                                      االرهاب النفسي و دور الشباب اجلامعي يف التصدي له   

  132 -124، ص: 2020 -1، العدد7املجلد  -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 126 

 

يات العملبإرغام دولة او جماعة سياسية على اتخاذ قرار او تعديله او تحريره مما يؤثر في حرية القرار السياس ي لدى الخصوم . باختصار عبارة عن 

 (2004، الهواري . )املادية او املعنوية التي تحوي نوعا من القهر لالخرين بغية تحقيق غاية معينة

يتضح من تعدد تعاريف اإلرهاب انه ال يوجد إجماع دولي ومجتمعي على تعريف محدد وواضح لإلرهاب وهذا يعود دون شك إلى العامل السياس ي 

ت اإلرهاب من املنظور العالمي ورغم تباينها إال أنها تشير إلى أن أعمال اإلرهاب تهدد االستقرار السياس ي واأليديولوجي، وظهرت تعاريف متعددة حدد

فقد ورد مفهوم اإلرهاب في قاموس العلوم االجتماعية  .واملجتمعي عن طريق استخدام العنف على وجه غيـر مشروع لتحقيق مكاسب وأهداف مرسومة

 
ً
 تجاه أهدافـه املقصـودة بهـدف خلـق جـو مـن الرعـب والخوفبأنه" فعل ال يعير اهتماما

ً
 ."بمسـألة الضـحايا، وهو يوجه ضرباته التي ال تأخذ غطاء محددا

 بينما يعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية اإلرهاب بأنه" عبارة عن الطريقة التي تحـاول بهـا جماعة أو حزب أن يحقق أهدافه عن طريق

 (2011)محمد،."استخدام العنف

رة التعريف االجرائي لإلرهاب،هو استعمال العنف والتهديد واثارة الخوف والفزع بين افراد املجتمع سواء عن طريق التفجير او الخطف او اثا

 الخوف و الرعب النفس ي .

  اإلرهاب النفس يPsychological terror)) 

ف في املقام األول النفسية والحالة الذهنية للناس، مع القصد من وجود تأثير سلبي اإلرهاب النفس ي شكال من أشكال اإلرهاب الذي يستهد عّد يُ 

مه على هؤالء الناس. هذا يمكن أن تأخذ عدة أشكال مختلفة، وتؤثر سلبا على العديد من القضايا واحداث اضطرابات نفسية أخرى. ويمكن استخدا

ر اإلرهاب عادة مثل أي نوع من العمل أو الجهد املبذول بهدف واضح أو غير مباشر من احداث مباشرة وهادف تسعى إلى إثارة الرعب لدى الناس. و يعتب

ما يكون الخوف والرعب في أشخاص آخرين نتيجة لتلك اإلجراءات. هناك عدة أشكال مختلفة من اإلرهاب، والنتيجة النهائية لجميع هذه األشكال عادة 

على الرغم من ان اإلرهاب النفس ي نوع من اإلرهاب الذي ال يسفك فيه الدماء اال انه يعد من  (Borum, 2004إيقاع العنف و العدوان على اآلخرين)

إلرهاب ينتشر اخطر انواع اإلرهاب الغرض منه فرض رأي معين وافكار او عقيدة وبالتالي مصادرة الرأي االخر ونشر املثل الوهمية، ونجد هذا النوع من ا

  (Rababa, 2012 مدمرة على املجتمع من نشر الخوف و الفزع بين الناس.)بين الشباب مما يترك اثار 

 ( الشبابyouth ) 

ويضع التصنيف الخاص هذه الفئة العمرية بين مرحلتين  ،يتفق املختصون في العلوم االجتماعية بعدم وجود تعريف شامل ملفهوم الشباب

 باختالففالشباب مفهوم حديث ارتبط بالثورة الصناعية وظهور املجتمعات الحديثة وبناء على ذلك فأن مفهوم الشباب يختلف  ،الطفولة والبلوغ

وتعد مرحلة الشباب من مراحل عمر االنسان تتحدد بمقياس زمني في ضوء خصائص   (UNDP, National Human,2009الزمان واملكان والبلدان)

البيولوجي املميز لتلك املرحلة، او بمقياس سوسيولوجي تعتمد عليه طبيعة االوضاع التي يمر بها املجتمع، او مقياس سيكولوجي و  متماثلة يمثلها املعيار

ا فترة سلوكي باعتباره مرحلة تشكل مجموعة من االتجاهات السلوكية ذات الطابع الخاص. اما الشباب الجامعي فهناك من ينظر اليهم على انهم اتمو 

 (2011،جابر، مهديهم الثانوي و التحقوا بالكليات و املعاهد العليا، وهم ال ينفصلون باية حال من االحوال عن عامة الشباب.)تعليم

 :
 
 :خطورة السلوك االرهابي على املجتمعسادسا

،
ً
 وأمنيا

ً
 واجتماعيا

ً
 من الفقراء وااليتام واملشردين  اثر العنف الطائفي في العراق تبعات وتداعيات على الفرد واملجتمع العراقي ثقافيا

ً
واصبح بلدا

 لفئات كثيرة من الشعب، ذلك ألن النظام الطائفي يقوم على التمييز بين املواطن
ً
ين مما يثير والجياع و املهجرين والُعّزل، بل اصبح ال يصلح مالذا

 التعصب والتناقض الالموضوعي.

العنف واإلرهاب يبقي على حالة الخوف واالنطواء لدى الغالبية الساحقة من العراقيين، إن ما يحدث في العراق من ممارسة مفرطة ملظاهر 

 أبنائهم يقتلون و بيوتهم تتفجر ومدنهم يسودها الخراب، إن التأثير ال
ً
جبار لعمليات ويجعلهم يعيشون في حالة انتظار وألم مكتوم وهم يشاهدون يوميا

 ا، بل األشنع من كل هذا هو تخريب النفوس وقتل األمل وشل إمكانيات العمل واإلنتاج .العنف و اإلرهاب، ليس تخريب الحياة وحده

ه بات من إن ظاهرة العنف واإلرهاب النفس ي في املجتمع العراقي ال بد أن تكون لها تبعات سلبية مدمرة على املجتمع وحقوق اإلنسان العراقي، وعلي

 
ً
 دقيقا

ً
، وتسليط الضوء على تداعياتها السلبية على بنية املجتمع العراقي. ويقترن اإلرهاب بالعنف أو التهديد املطلوب فهم هذه الظاهرة فهما

ً
وعميقا

وخلق  باستخدامه بشكل قسري وغير مشروع من قبل الفرد او مجموعة او دولة ضد فرد او مجتمع او دولة، و يهدف الى خلق حالة من الرعب و الفزع ،

 (2014في تحقيق الهدف من اإلرهاب .)جبر،تفسير نفس ي محدد يساعد 

اة للشر و إن خطورة اإلرهاب على الفرد يبدأ بتغير أبسط القيم واملباديء اإلنسانية التي تعلمها من اسرته فيتخلي عن إنسانيته وكرامته ويصبح أد

ويستخدم كافة الوسائل والطرق من أجل تهديد وبث للعبث في أمن وسالمة الغير كما يتحول إلى شخص حاقد على املجتمع والعالم الذي يعيش فيه 

ينعكس خطر اإلهاب على املجتمع عبر القيام باألعمال التخريبية والتدميرية مثل التفجيرات واألعمال القتالية التي تستهدف  الرعب في نفوس األخرين.

وطان بأكملها، ويمثل اإلرهاب خطورة كبيرة على املجتمع من الناحية املراكز واملنشأت الحيوية ودور العبادة وفي بعض األحيان يصل إلى تدمير دول وأ

 اإلقتصادية و االجتماعية و السياسية فهو يستنزف موارد وثروات الدولة كما يؤخر من دفع وتحريك عجلة التنمية بكافة جوانبها .
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افع االرهاب: املبحث الثاني  اسباب و دو

 اسباب نفسية و اجتماعية:  .1

وافع النفسية أهمية كبرى االسباب املؤدية إلى اإلرهاب، فنجد اإلحباط بسبب اإلخفاق في الحياة إما بسبب فشل في الدراسة أو ال شك أن للد

فيها، أو الخروج على النظام واآلداب العامة والعادات والتقاليد، بحيث يشعر الشخص بعدها  واالندماجلعدم التكيف  االجتماعيةالوظيفة، أو الحياة 

ويه ليجد فيها بخيبة أمل في الحصول على حقوقه كغيره من أبناء املجتمع وخشيته الضياع في زحمة الحياة فينقاد إلى العصبة اإلرهابية التي تحتضنه وتأ

 عضاءها املدافعين عن أهدافها ونوياها . املالذ اآلمن الذي يجعله من بين أ

ار والفراغ الذي يعتبر أحد روافد اإلرهاب فهو يجعل الشخص بين مفترق طرق ال يعرف أيها يسلك  والفراغ النفس ي والعقلي يعززان قبول األفك 

غل أوقات الفراغ للجميع عامة والشباب الهدامة التي تتغلغل في تفكير الشخص، فالفراغ مرض يفتك بالعقل ومهلك للنفس، فيجب محاربته بش

 (2008بونة،بخاصة فتستثمر طاقاتهم وتسخر مواهبهم لرقي ورفعة املجتمع الذي هو في أشد الحاجة إلى خدماتهم. )

هم يحصل ونالحظ إن تعلم السلوك العنفي ومعاييره من خالل مشاهداتهم للمجتمعات التي تحبذ املعايير العنفية ومنطق القوة وحتى في تنشئت

العقوبة والعنف  ابناء هذا املجتمع على العقوبة الردعية والزجرية والعقابية الجسدية اذا خالفوا تعليمات ابويهم، مما يولد لديهم اكتساب معيارا يعزز 

لسلوك العنفي للشباب واالطفال و الصرامة. وال ننس ى إن لوسائل االتصال املختلفة دور في توليد دوافع للعنف والعدوان فاألفالم واملسلسالت تشجع ا

ند مشاهديها وال سيما افالم الكارتون التي تعرض القصص البطولية والسلوكية العنيفة فيتأثرون بها ويتعلمون اساليب منها وهناك افالم عنيفة تعمل ع

 ( 1998،عمر حالة تنفيسيه عن النوازع و امليول العدوانية اكثر من تشجيعهم على ادائها وممارستها .)
افع سياسية:  .2  اسباب و دو

ء تدني املشاركة السياسية والسيما للشباب ومن مختلف الطبقات في اتخاذ القرارات التي تمس حياة املواطن بما في ذلك الحياة اليومية سوا عّد يُ  

ل الراي تقبلألسرة او املدرسة او الحي السكني او العمل، فشباب اليوم بعيد عن املمارسة السياسية حول مسائل عامة او اجتماعية، والتي تعوده على 

ؤدي الى حرمان االخر بعد تحليله ونقده و التنازل عن رأيه اذا اقتنع بغيره، ان عدم وجود التعددية السياسية و االفتقار الى قدر من حرية التعبير، ي

ا يولد تهيئة التربية املناسبة القوى السياسية واالجتماعية من التعبير السياس ي الشرعي والى تجاهل مطالب االقليات وقمع الجماعات املعارضة، وهذا م

 (2004،الهواري  للعنف واالرهاب .)
افع و  .3  سباب اقتصادية:أدو

أسباب ظواهر العنف ومن بينها االرهـاب واعتـداء النـاس أحدهم على البعض اآلخر إلى إخفاقات التنميـة والتفـاوت  لقد عزا علماء االجتماع إلى أن

 من الحقائق التي تساهم في بروز ظاهرة االرهاب والبطالـة املتفشــية وتــدني مســتويات الحياة والعيش الكريم، وتعدارخ فـي مســتويات املعيشــة صال

 أو مستفيدا مما يوفر مستلزمات بروز هذ
ً
ه فالتدهور االقتصادي يقود إلى تصدعات اجتماعية خطيرة تعتمد أساس فـي اتخـاذ االنسـان مستغال

فالفئـات املهمشة والتي تعيش في ضنك الحياة على كافة  ،تتحول حاالت االستغالل االقتصادي إلى قنبلة قابلة لالنفجار بعيد أنالظاهرة .... وليس ب

ما رد هنا و ال سياألصـعدة هـي فئـات قابلـة لالنفجار فهي بؤر يحتمل تنطلق منها االضطرابات والفوض ى ألنها تحيا حياة طبيعيـة مستقرة هادئة ويكون الف

فالفقر ال يقود إلى االستقرار والبطالة ال تؤدي إلى األمن  .األفكار واآليدولوجيات ألنها لغة تخاطب املحرومين األطفال واألحداث واملراهـقيـن يتقبلون كل

 (2016) الخفاجي . بل إنها األرضـية املهيئـة لبـروز حاالت التمرد واالرهاب

 التشدد و التطرف و الغلو في الدين: .4

ا التكفيريون أنَّ الفهم الخاطئ للشريعة اإلسالمية يكون سبًبا رئيسًيا في استغالل البسطاء في تنفيذ ما يصبون إليه، حيث أنَّ الرؤية التي يتبناه 

 أنفسهم فهم وحدهم القابضون على الحقيقة. وإنَّ هذه الرؤية تختزن إمكانية هائلة ملمارسة النب
َّ
ذ واإلقصاء واإلرهاب إزاء والتي ال يرون من خاللها إال

التي تقود  املغاير واملختلف معهم سواء كان هذا فرًدا أو جماعة، فالجماعات هذه تحمل رؤية احادية ضعيفة لسياسة املجتمع وإدارة الحياة وإنها هي

املتعصبة و املتطرف لذاتها وقناعاتها والتي تنفي ما هذه الجماعات عبر متواليات نفسية ملمارسة اإلرهاب إزاء اآلخرين. وخالصة القول أنَّ الرؤية الدينية 

ري هو بذاته عداها هي رؤية تحتقر اإلنسان فهي حاضنة لخيار النبذ واإلرهاب فالتطرف الناتج عن قراءة خاطئة للدين مع الجمود الثقافي والفراغ الفك

 (2013نهج اإلرهاب. )الخفاجي ، عبد الصاحب،

 الجامعي في التصدي لإلرهاب النفس يدور الشباب : املبحث الثالث

 
ُ
 مرحلة الشباب من اهم املراحل العمرية التي يمر بها االنسان إذ يتزايد فيها نموه بشكل سريع و ملحوظ لينتقل بعدها الى مرحلة الرجولة عّد ت

درة على التعلم واالكتساب، وهي بداية مرحلة التكيف واملشاركة االيجابية في بيئته ومجتمعه، وتتميز هذه املرحلة بالنشاط والقوة وما يتوفر لديه من ق
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ال للتطور وتحمل املسؤولية. و تتضح اهمية الشباب في التصدي لظاهرة االرهاب من كونه له دور واضح وحيوي في احداث التغير أذ هم اكثر الفئات تقب

 التقدم و النمو و االزدهار.و التغير، كما يمثلون الفئة الواعية و املتعلمة و هم االقدر على دفع عملية 

ى و من هنا فان مرحلة الشباب تتسم بخصائص انمائية على املستوى الجسمي والعقلي والنفس ي واالجتماعي، مما تدفعه احيانا الى االعتماد عل

التربية  بأصول ارستها االسرة و التي تجهل القوة في تسير اموره الخاصة، و ال سيما اذا ما توافرت و تهيأت له االسباب لذلك عدا التربية الخاطئة التي م

 (2012السعدي،الصحيحة. )

هويته وذاته، وان االحباطات التي يعيش فيها تجعله عاجزا عن تحقيق طموحاته بسبب  إلثباتإذ تدفع الشباب الى استخدام العنف كوسيلة 

ينعكس سوء التكيف مع املجتمع على تصرفاته وسلوكياته مما يتم تفريغ  وال بد ان وسائل التربية املتسلطة من االسرة واملدرسة وصوال الى الجامعة.

هذا االنفعاالت من خالل العنف فيصبحون بال هدف او مستقبل واضح ،مما يولد لديهم حالة من الفراغ النفس ي وعدم الشعور باالمان االجتماعي و 

 (2012السعدي،يجعلهم ينتهجون السلوك العنيف للخروج من هذه االزمة. )

و مما ال شك فيه ان اإلرهاب يستهدف عقل وروح ونفسية ومشاعر الشباب، وبل يضرب في صميم بنية املجتمع ولحمته ونسيجه مقدمة لتفتيته 

باها. والحاقا لهزيمته، واالرهاب النفس ي هو أخطر واوجع مكامن اإلرهاب واكثرها خسائر واضرارا وله اثار نفسية واجتماعية وامنية ال تحمد عق

 ( 2014لقاض ي، )ا

إلى مقتل العديد من التدريسين وفي مختلف  2003وال يخفى ان الجامعات العراقية بمنأى من الهجمات اإلرهابية والتي أدت منذ نيسان 

لشباب وال االختصاصات العلمية الدقيقة والذين يحملون أعلى الشهادات والدرجات العلمية، فضال عن انتشار اإلرهاب بكل اشكاله واساليبه بين ا

ية األمر سيما الشباب الجامعي. وفي ضوء التكرار املستمر للجرائم املروعة والتي طالت جميع أعضاء الهيئة التدريسية وفي مختلف الجامعات العراق

الحضارة العاملية  الذي يستلزم بالضرورة التأمل مليا في هذه الظاهرة السلبية ومحاولة البحث عن طريق للخالص من هذا الوباء الذي بات يهدد

لعراق ومحاولة املعاصرة. إن الذين يستهدفون قتل العلماء واملفكرين في الجامعات العراقية إنما يريدون تدمير الصورة الحضارية املميزة التي بلغها ا

 )جاسم،بال تاريخ( عقديين من الزمن.الحيلولة دون إعادة مقدرته على مواكبة التطور العلمي للحضارة العاملية خصوصا بعد حصارا شامال دام زهاء 

النفس ي عبر تفعيل و تمكين الشباب  اإلرهابوال سيما القضاء على  اإلرهابهناك محاوالت عديدة لوضع الحلول و املعالجات ملواجهة و مكافحة 

 الى اشاعة العنف و الفزع  الجامعي في استخدام الوسائل واالدوات التي يمكن تحقيقها للتصدي لإلرهاب بجميع اشكاله وغاياته التي
ً
تسعى دائما

 واالفكار املتطرفة بين الشباب ويمكن ان يساهم الشباب الجامعي في التصدي لإلرهاب النفس ي من خالل ما يلي:

لفراغ ان الثقافة الدينية وشغل أوقات الفراغ بطريقة أيجابية من العوامل التي تحول دون تطرف الشباب الجامعي وممارسة اإلرهاب، وان ا .1

الفكري الذي يعيشه الشباب بصفة عامة والشباب الجامعي بصفة خاصة يؤدي بهم للوقوع فريسة لالفكار والسلوك العنيف، لذلك فهم 

 بحاجة إلى منظمات دينية واجتماعية وثقافية تهتم بشغل أوقات فراغهم بما هو خير وصالح املجتمع.

ستندة على قواعد معينة مدروسة تستهدف مواجهة فاعلة للشائعة والحد من تأثيرها وال ان امتناع الشباب عن ترويج الشائعات بإساليب م .2

 سيما وقت األزمات والحروب، وبذلك يكون لهم دور حيوي في التصدي الشاعة اإلرهاب النفس ي بين صفوف الشباب.

الجامعات من شانه ان يقلل الشائعات واالتجاهات غرس الثقة واأليمان والتفاؤل بين الشباب والتوضيح الكافي للمعلومات من قبل أساتذة  .3

 السلبية وتعزيز ثقافة الحوار املتبادل بين الطلبة واالساتذة.

دور في تنوير الرأي العام فعندما يكون االعالم قويا بوسائله املختلفة، يكون فعاال في ازالة الغموض وااللتباس لدى الشباب،  اإلعالميةلألجهزة  .4

 معي دور في دفع الشباب للتصدي لإلرهاب النفس ي.لذلك لإلعالم الجا

املساهمة الفاعلة للشباب الجامعي في محيطهم بالتثقيف والوعي بمخاطر العنف في الجامعات وما يسببه من إفراغ ملحتوى وجوهر التعليم  .5

من املؤتمرات والندوات العلمية والدورات الجامعي ونشر الوعي بمخاطر االرهاب على استقرار املجتمع وتنميته وذلك من خالل إقامة العديد 

  التثقيفية بهذا الشأن .

 التعاون الحيوي والفعال بين الشباب الجامعي ومنظمات املجتمع املدني باتجاه تشخيص وتحجيم ظاهرة اإلرهاب في الجامعات بهدف معالجاتها .6

 والقضاء عليها جذريا .

ذات دقة في الصياغة الحسنة والتوضيحية لالفكار املتطرفة والغلو في الدين ولجميع وسائل قيام الشباب بعمل نشرات ورسوم بيانية وكتيبات  .7

 التي يستخدمها االرهابيون في بث العنف والعدوان وتغير االفكار واملعتقدات، وهذا يعد من األدوات الفعالة للتحذير من خطر اإلرهاب.

يجب ان يكون ضمن رؤيا متكاملة أو استراتيجية شاملة للتصدي لظاهرة اإلرهاب الن إن التصدي لظاهرة االغتياالت في الجامعات العراقية  .8

 ذلك سوف يساهم حتما في تحقيق نجاح حقيقي في استئصال األسباب املغذية لهذه الظاهرة.

 ملتطرفة.ان تحصين عقول و فكر الشباب الجامعي من اي انحراف فكري و تحذير الشباب من خطورة االنجراف وراء الجماعات ا .9
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للشباب دور في فلسفة التقدم ملستقبل مشرق، هو مواجهة مشكلة اإلرهاب النفس ي، و محاربة الشائعات و القضاء عليها، يجعل املجتمع يعيش  .10

 ال يضعف وال يهتز، و يتحقق ذلك بتربية النفوس على الخوف من هللا و التثبت في االمور، فالشاب ينبغي ان يتحقق و ي
ً
 قويا

ً
تبين، متماسكا

 ويطلب الشواهد و البراهين الواقعية و املوضوعية، بذلك يسد الطريق امام اإلرهاب بإشكاله .  

من الضروري جدا مراجعة السياسات العربية املشتركة في التصدي لظاهرة اإلرهاب وذلك من خالل زيادة التفاعل والتعاون الرسمي بين طلبة  .11

 اإلرهاب . الجامعات العربية والعراقية في مكافحة 

 :االستنتاجات

الكامنة إن القضاء على ظاهرة اإلرهاب بمختلف أشكالها وصورها وأساليبها املتنوعة، أمر مرتبط في املقام األول بالوقوف على األسباب والدوافع 

 لد
ً
 كبيرا

ً
فع الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية إلى العمل ورائه، إلى جانب تحديد أهم وأبرز اآلثار املترتبة على ظاهرة اإلرهاب، األمر الذي ُيعد دافعا

نفسية و بكل ما أوتيت من قدرات وإمكانات ملحاربة هذا املرض اللعين، وقد استعرض البحث الحالي االسباب و الدوافع السياسية و االقتصادية و ال

والسلم الدوليين، وقد خلص هذا البحث إلى مجموعة من  االجتماعية املترتبة على ظاهرة اإلرهاب، وكيف أنها تؤثر وبشكل مباشر على األمن

 االستنتاجات الهامة وهي: 

عد الشائعات وترويج األفكار املتطرفة في الجامعات العراقية من أهم أساليب ووسائل املنظمات اإلرهابية، لذا فإن انتشار ظاهرة اإلر  .1
ُ
هاب من ت

على األوضاع األمنية داخل الدولة، ومن ثم تهديد حياة وممتلكات الحكومات واألفراد خالل تلك الوسائل يتسبب في حدوث فوض ى عارمة تؤثر 

.
ً
 معا

حث هو اإلرهاب ن تنوع وتعدد أنواع اإلرهاب يعود في املقام األول إلى مدى انتشار ظاهرة اإلرهاب، وأثرها، ومن أهم تلك األنواع التي أشار إليها البا .2

 امن وحماية افراد املجتمع.النفس ي ملا له من اثار مدمرة على 

يثير اإلرهاب النفس ي والفكري لدى الشباب الجامعي أفكار ومعتقدات تشكك بروح املواطنة واالنتماء للوطن، وخلق جو مشحون بالعنف بين  .3

ة ويبث حاالت الفوض ى واإلرباك الشباب مما يؤدي إلى اشعال نار الفتنة والطائفية ويزعزع األمن مما يصبح املناخ مالئما الرتكاب األعمال اإلرهابي

 في الحرم الجامعي.

ة للثورة املعلوماتية وتكنولوجيا االتصال لها تأثير على الشباب ويمكن من خاللها أما نشر ثقافة التسامح والوسطية واالعتدال واملسؤولي .4

 ب والعنف و التطرف واإلرهاب .االجتماعية واالمنية في التصدي لإلرهاب النفس ي، وفي الوقت ذاته له دور في بث روح الشغ

  :التوصيات

 يوص ي الباحث في االتي:

 .، الذي يقبل بمنطق الحوار وتعدد وجهات النظر واحترام الرأي األخرتشجيع الحوار القائم على املبادئ اإلسالمية وتقبل اآلخر .1

وان يعبر عن رأيه بحرية، ويحترم رأي األخرين، و ذلك عبر  نوص ي ان يتجه الواقع التربوي والتعليمي في املدارس والجامعات نحو تعزيز املواطنة .2

 حث العلمي .خلق ملكة التفكير الخالق والنقدي والحوار املبني على التحليل و االستنباط، بالتعاون مع وزارة التربية و وزارة التعليم العالي والب

وائف، في اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية كال خلق روح املشاركة السياسية للشباب من مختلف الطبقات والقوميات والط .3

 من اختصاصه والتي تمس حياة املواطن .

 بناء منظومة فكرية ملواجهة اإلرهاب النفس ي وكشف خطر الفكر االرهابي وثقافة العنف والنزعة الدموية، وطرح البدائل الفكرية والثقافية .4

 املشترك واشاعة ثقافة التسامح والحوار واحترام االخر ضمن الخطط والبرامج  املناسبة .  القائمة على احترام الحياة و العيش

اعداد الدراسات والبحوث في الجامعات ومراكز البحوث العلمية وعقد املؤتمرات والندوات حول اإلرهاب النفس ي كونه يعد من اخطر انواع  .5

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اإلرهاب وذات تاثير مباشر على الشباب ، بالتعاون مع
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Abstract: The phenomenon of psychological terrorism is a phenomenon that has repercussions on societal 
instability in general and on university society in particular. Psychological terrorism is a deadly weapon with 
devastating effects in achieving the psychological balance of university youth by spreading information, 
accusations, exaggerations and lies continuously for the purpose of loss of capacity On the organized thinking and 
thus achieve the goal of terrorism to create instability and lack of sense of security. This is illustrated by the 
research to identify the causes of terrorism and its motives and the role of university youth in addressing it, based 
on an analytical descriptive approach to clarify the phenomenon. 

Keywords: Terrorism; Youth; University student. 
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  امللخص:

العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج في تنمية دافعية اإلنجاز لدى طالبات الصف  استراتيجيةهدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر استخدام 

( طالبة، 30( طالبة، والثانية )31الحادي عشر في مادة التربية اإلسالمية. استخدم في الدراسة املنهج شبه التجريبي، بواقع مجموعتين تجريبيتين األولى )

( عبارة تقيس خمسة عوامل، تم التحقق من 41أهداف الدراسة تم استخدام مقياس دافعية اإلنجاز املكون من )(. ولتحقيق 30ومجموعة ضابطة )

(. وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات 0,85صدق محتواه بعرضه على مجموعة من املحكمين، وأما معامل ثباته فبلغ )

اإلنجاز في التطبيق البعدي لصالح املجموعة التجريبية األولى، وأيضا وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط املجموعات الثالث على مقياس دافعية 

ئج في ضوء درجات طالبات املجموعتين التجريبيتين في التطبيقين القبلي والبعدي ملقياس دافعية اإلنجاز لصالح التطبيق البعدي. وتمت مناقشة النتا

 ضع بعض التوصيات والدراسات املستقبلية.اإلطار النظري، كما تم و 
 

 التربية اإلسالمية. ؛دافعية اإلنجاز؛ بيئة التعليم املدمج؛ العصف الذهني اإللكتروني فتاحية:املكلمات ال
 

 :املقدمة

ونتيجة لذلك انتشرت مدارس جديدة  شهدت السنوات األخيرة اهتماًما عاملًيا بتحقيق نقلة نوعية في التعليم من خالل تطوير برامج التعلم اإللكتروني،

(، وتبنت هذه املدارس أسلوب التعلم عبر اإلنترنت في تدريس مقرراتها التعليمية؛ ملا يتيحه هذا النوع Virtual Schoolأطلق عليها املدارس االفتراضية )

 (.2017ة والتفكير )عطية واملظفر وأبو درب، من التعلم من فرص متعددة إليجاد بيئة تعليمية تعلمية قائمة على التحفيز وإثارة الدافعي

،  والعمري والجالد؛ ونوافلة 2012؛ عبدالعزيز ومحمد، 2011وعلى الرغم من العديد من املميزات للتعلم اإللكتروني، يرى البعض مثل: )الحمادي، 

 عن افتقاره إلى عنصر  ( ثمة أوجه قصور في بعض الجوانب التي لم يستطع هذا النوع من التعلم التغلب عليها،2015
ً
من ذلك أن تكاليفه مرتفعة، فضال

ب  التفاعل اإلنساني بين املعلم واملتعلم وجًها لوجه، كما أنه ال يساعد الفرد بدرجة كافية على 
َدرُّ على الحوار واملناقشة وتبادل اآلراء، فاملتعلمون  التَّ

 إلكترونية أقل كفاءة ومهارة في الحوار
ً
 (.2005والقدرة على عرض األفكار من غيرهم )سالمة،  الذين تلقوا دروسا

(، الذي يعد تطورا طبيعيا للتعلم اإللكتروني، عن طريق جمعه بين مزايا Blending Learningولتالفي هذه العيوب ظهر ما يسمى بالتعليم املدمج )

 في إنجاز املهمة التعليمية وتحقيق أهدافها )زيتون، التعلم اإللكتروني والتعليم التقليدي على أساس التكامل بينهما، بحيث يوظفان وي
ً
تشاركان معا

2005.) 

 ,Cheung & Hew)( بأنه "استراتيجية تجمع بين أشكال التعلم املباشر على اإلنترنت وغير املباشر". أما تشينج وهيوا )3440، ص2005الخان ) ُيعّر فهو 

2011, p.1319  التعلم عن طريق اإلنترنت والتعلم وجها لوجه في تدريس املنهج"فيعرفان التعليم املدمج بأنه "مزج بين. 
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( وهي: انخفاض نفقات التعليم مقارنة (Zimmer, 2015(، وزيمر  2011(، والفقي )2011ويتميز التعليم املدمج بعدة مميزات، أشار إليها كل من أبوزيد )

ن املتعلمين من جهة وبين املعلم واملتعلم من جهة أخرى، واملرونة في توفير االحتياجات بالتعلم اإللكتروني وحده، أيضا رفع مستوى التفاعل والتواصل بي

انية، ولهذا له دور الفردية وأنماط التعلم لدى املتعلمين باختالف مستوياتهم وأوقاتهم. كما يعمل على رفع جودة العملية التعليمية، وإثراء املعرفة اإلنس

نهج التعليمي، وسهولة التواصل بين املعلم والطلبة، وبين الطالب بعضهم بعضا، من خالل توفير بيئة تفاعلية مستمرة في رفع كفاءة املعلمين وجودة امل

ملناقشات تعمل على تزويد املتعلمين باملادة العملية بصورة واضحة من خالل التطبيقات املختلفة، ويمكنهم من التعبير عن أفكارهم واملشاركة في ا

 (.2017)الشهري واملسعد،.الصفية بفاعلية

 لتوافر تطبيقات اإلنترنت واستخداماتها في العملية التعليمية، ظهرت استراتيجيات كثيرة وحديثة تدمج اإلنترنت باملواقف التعلي
ً
مية بطريقة ونظرا

 للعصف الذهني ال Electronic Brainstorming العصف الذهني اإللكتروني استراتيجيةمنظمة، وبخطوات واضحة ومتسلسلة مثل 
ً
عتبر تطورا

ُ
تي ت

العصف   (Kohn et al., 2011, p.554) م. وعرف كوهن وآخرون1930عام  (Alex Osborn) التقليدي، الذي ظهرت فكرته على يد ألكس أسبورن

من األدوات الذهني اإللكتروني على أنه استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة مثل: البريد اإللكتروني، وغرف الدردشة، ونظم دعم املجموعات، وغيرها 

  .األخرى املتنوعة من أجل تيسير عملية العصف الذهني، ومساعدة األفراد على مشاركة أفكارهم، والبناء على أفكار اآلخرين

 (:2014؛ عزمي، 2015تمر استراتيجية العصف الذهني اإللكتروني بعدد من الخطوات هي )طايل، 

أو عرض املشكلة التي ستجري مناقشتها في صفحة املناقشة باملوقع اإللكتروني بعد تخطيطها مسبقا بعناية، ويتم التمهيد لها بمقالة أو قصة  .1

ى موقع آخر، ويكون له صلة بموضوع املناقشة، وهذه املقتطفات تعطي الطلبة قاعدة حادثة أو مقطع فيديو أو صورة أو رابط لصفحة عل

 معرفية يستطيعون من خاللها فهم أبعاد املوضوع، كذلك فإن التمهيد يثير حماس الطلبة ورغبتهم في معرفة املزيد عن املوضوع. 

لول بأسلوب مبسط ومختصر، ويتم عرض السؤال بعد التمهيد عرض الفكرة األساسية بعد صياغتها في سؤال يستدعي توليد األفكار والح .2

 مباشرة في صفحة املناقشة.

 عرض قواعد ومعايير جلسة العصف الذهني وتثبيتها على صفحة املناقشة بشكل مستمر طوال مدة الجلسة. .3

املنتجة؛ حتى ال يحيد الطلبة عن موضوع الجلسة عندما تبدأ مرحلة توليد األفكار للمشكلة املطروحة، يتابع املعلم سير الجلسة واتجاه األفكار  .4

 األساس ي، أيضا عليه أن يجيب عن أي سؤال أو استفسار يقدمه الطلبة إذا كان هناك لبس في ش يء ما لديهم.

ثبت عليها الحلول التي تم ال .5
ُ
توصل إليها مرحلة التقييم: وهي تختلف عن جلسة العصف الذهني التقليدية؛ فالطالب ينتقلون إلى صفحة أخرى ت

وأصيلة ليراها جميع أفراد املجموعة، ومن خاللها تبدأ جلسة التقييم وفق معايير محددة وموضوعة سابقا، ومن هذه املعايير مثال: أفكار مفيدة، 

ر عملية وغير قابلة وقابلة للتطبيق، وأفكار مفيدة، ولكنها غير قابلة للتطبيق املباشر وتحتاج إلى مزيد من البحث، وأفكار مستثناة؛ ألنها غي

ها، وبعد للتطبيق. فيأخذون األفكار التي تتفق مع هذه املعايير ويستبعدون ما ال يتفق معها، ثم يصنفون ما اتفق منها في محاور يسهل التعامل مع

 رجوع إليها في أي وقت.االتفاق على األفكار والحلول املناسبة للمشكلة، يتم وضع املشكلة والحلول لها في صفحة أخرى يستطيع الطالب ال

املحافظة على السرية التامة لألفكار  (Dennis & Reinicke, 2004 ; AlMutairi, 2015) ويتميز العصف الذهني اإللكتروني بمميزات عدة منها

تأثيرات السلبية ألداء املجموعة املطروحة، والسماح بدخول األفكار في وقت واحد ومتواز، كما يعتبر أفضل للمجموعات الكبيرة، وله القدرة للحد من ال

االتصال  على أداء األفراد، وزيادة كمية األفكار املنتجة؛ بسبب ارتياح األفراد، وقلة حدة الشعور بالخوف من التقييم، هذا باإلضافة إلى سهولة

 .وسرعته، والقدرة على ضبط التداخل املعرفي

العصف الذهني اإللكتروني في تنمية التحصيل الدراس ي ومهارات  استراتيجيةفاعلية عن  (Al-Senaidi, 2012(، والسنيدي )2016وأشار الزهراني )

 وغيرها من خالل ما توصلت إليه من نتائج إيجابية. استثارة دافعية املتعلمينالتفكير املختلفة ومهارات التعلم الذاتي و 

من العوامل املهمة واملؤثرة في عملية التعليم والتعلم ملا لها من تأثير كبير على مستوى تحصيل  (Motivation Achievement) وتعد دافعية اإلنجاز

 في عملية التعلم الجيد )توفيق، 
ً
(، وفي ضوئها يمكن تفسير كثير من مظاهر السلوك اإلنساني؛ ألن أداء الفرد وإصراره 2003املتعلمين، فهي تعتبر شرطا

( دافعية اإلنجاز بأنها "الرغبة في اإلجادة 213، ص2005الكناني والكندري ) عرَّفوقف على ما لديه من دافعية اإلنجاز. ُويعلى القيام بأعمال معينة يت

 واالمتياز في تحقيق نتائج املهام التي يقوم بها األفراد".

فهاويُ  عث والعادات واألهداف واملطامح التي تؤثر على إنجاز ( بأنها" عبارة عن مجموعة املثيرات والحاجات والحوافز والبوا9، ص2009الدلحبي ) عرَّ

ثه 37، ص2012املعلمين لعملهم، إما بالسلب أو باإليجاب". ويعرفها خليفة ) ْحد 
ُ
( بأنها" األداء في ضوء مستوى االمتياز والتفوق، أو أنها األداء الذي ت

 الرغبة في النجاح".

ها، فحين أقر بالدوافع أراد لها أن تكون منسجمة مع الغاية التي ٌخلق اإلنسان من أجلها، ومحققة لها في ودافعية اإلنجاز من األمور التي اهتم اإلسالم ب

إلى الخير الوقت نفسه، بحيث تكون إمكانات الفرد ودوافعه مسخرة في سبيل تحقيق تلك الغاية، ومن اآليات الدالة عليها، والتي مفادها َدفع الناس 
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ْجرَ ه تعالى:﴿والعمل الصالح، منها قول
َ
ُهْم أ َينَّ َنْجز 

َ
 ۖ َول

ً
َبة ّي 

َ
 ط

ً
ُه َحَياة َينَّ ُنْحي 

َ
ل
َ
ٌن ف ى  َوُهَو ُمْؤم 

َ
نث

ُ
ْو أ

َ
ر  أ

َ
ك
َ
ن ذ ًحا ّم  َل َصال  وَن َمْن َعم 

ُ
وا َيْعَمل

ُ
ان
َ
ْحَسن  َما ك

َ
أ ﴾ ُهم ب 

 قوله تعالى: ﴿97)النحل، 
ً
َحات  (، وأيضا ال  وا الصَّ

ُ
ل يَن آَمُنوا َوَعم  ذ 

َّ
نَّ ال   إ 

ً
ْحَسَن َعَمال

َ
ْجَر َمْن أ

َ
يُع أ ض 

ُ
 ن

َ
ا ال نَّ  (.30﴾ )الكهف، إ 

عتبر الدافعية من األمور التي اعتنى بها العاملون في العملية التعليمية، فاملعلم مطالب بمعرفة األسباب التي تدفع املتعلمين إلى
ُ
التحصيل الدراس ي،  وت

 (. 2013لديهم؛ من أجل توظيفها في العملية التعليمية )حدة،  كما أنه مطالب باالطالع على أساليب استثارة الدافعية

(، وهذا ما دلت عليه نتائج 2009التدريس التي يستخدمها املعلم في تشكيل الدافعية وزيادتها عند الطالب )أبو رياش،  واستراتيجياتوتساهم أساليب 

 (. 2010(، وعكاشة )Ericksen, 2009) إريكسن(، و Lowman, 2006بعض الدراسات مثل دراسة ولومان )

اَساُت العصف الذهني اإللكتروني،  استراتيجيةالتدريسية الفاعلة التي تثير الدافعية لدى املتعلمين هي  واالستراتيجياتومن األساليب  رَّ ْت الدَّ
َ
ت ب 
ْ
ث
ُ
 َوأ

( التي توصلت إلى تفوق املجموعة 2012السابقة تأثيرها في تشجيع املتعلمين على املشاركة والدافعية والتفاعل اإللكتروني، ومن ذلك دراسة سالم )

االبتكاري، التجريبية من طالب االقتصاد املنزلي، بجامعة قناة السويس على املجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي، واختبار تورانس للتفكير 

تفضيلهم ومقياس االتجاهات، يعزى إلى طريقة التدريس وهي العصف الذهني اإللكتروني من خالل اإلنترنت، وهذا ما أكده طالب املجموعة التجريبية ب

عية نحو التعلم، مما ساعدهم استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية عن الطريقة التقليدية؛ ألنه يقدم أنشطة مشوقة عملت على إثارة االنتباه والداف

 على زيادة االتجاه نحو استخدام اإلنترنت وتنمية القدرات العقلية. 

إلى تحسين مهارات اإلبداع لدى طالب املرحلة االبتدائية في مادة التربية اإلسالمية في اململكة العربية  (Al Senaidi, 2012)وخلصت دراسة السنيدي 

طالبا ممن تتراوح أعمارهم بين  (61)العصف الذهني اإللكتروني، تكونت عينة الدراسة من  استراتيجيةها باستخدام السعودية عقب دراستهم موضوعات

مهارات  لقياس (TTCT)سنة، حيث قام بجمع بيانات نوعية من خالل املالحظة واملقابلة، كما جمع بيانات كمية من خالل اختبار تورانس،  12و 11

في  وتنمية اإلبداع لديهم، وأيضاالعصف الذهني اإللكتروني في مشاركة الطالب وتحفيزهم للتعلم،  استراتيجيةارت بفاعلية وأش اإلبداع لدى الطلبة،

 . تنمية مهارات اإلبداع والحوار واالنخراط بدافعية في بيئة التعلم لدى الطلبة

في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة قسم ( عن أثر استخدام العصف الذهني اإللكتروني Ardaiz et al., 2011وأظهرت نتائج دراسة أردايز وآخرون )

حيث تم وضعهم ضمن مجموعات التعلم  طالًبا في السنة الثالثة،( 34في إسبانيا، أجريت الدراسة على ) هندسة الكمبيوتر في جامعة نافارا العامة

يد أفضل األفكار وتقييمها واختيارها، وأظهرت النتائج تحقيق درجات عالية من التفكير اإلبداعي على تول القائم على املشروعات؛ من أجل مساعدتهم

 واألداء األكاديمي. 

العصف الذهني اإللكتروني في تنمية التفكير التباعدي  استراتيجية( فقد أظهرت نتائجها عن فاعلية Huang et al., 2010أما دراسة هوانغ وآخرون )

بيئة إلكترونية تنافسية تعتمد الثانوية في تايوان، تم إجراء العصف الذهني في  املدارسمن إحدى  ( طالب في الصف الحادي عشر72)لدى عينة من 

 ل املشكالت.على األلعاب التعليمية للمساعدة في عملية حل املشكالت، حيث زادت من فعاليتهم في عملية تعلمهم، ومكنتهم من إنتاج أفكار متنوعة في ح

العصف الذهني اإللكتروني، وتأثيرها في مختلف جوانب العملية التعلمية ومتغيراتها، إال أن  استراتيجيةـــن خــالل الدراسات السابقة تبين أهمية وم

تناولت دراسة  -ثينعلى حد علم الباح -الباحثين الحظا ندرة الدراسات العربية التي تناولتها، خاصة في مادة التربية اإلسالمية، حيث ال توجد دراسات

افة في بيئة التعليم املدمج وتأثيرها في تنمية دافعية اإلنجاز لدي الطلبة في مادة التربية اإلسالمية. لذا يؤمل أن تحقق هذه الدارسة إض االستراتيجيةهذه 

 استراتيجيةـد الثغــرة املعرفيـة فـي تتبــع أثـر اســتخدام ملموسة للدارسات علـى املسـتوى العربـي واملحلـي فـي هـذا املجـال. كمـا يؤمــل أن تسـهم فــي س

  العصف الذهني اإللكتروني في تنمية دافعية اإلنجاز في مادة التربية اإلسالمية.

  :مشكلة الدراسة

أداء املعلم واملتعلم في املجال التعليمي إن التطور الكبير في الوسائل اإللكترونية وفي استخدام الشبكة العاملية للمعلومات كان له تأثير فعال في طريقة 

فأسهم ظهور  (.2012التربوي، حيث إن هذا العصر يعد عصر املعلومات املرتكزة على الشبكة املعلوماتية، والتي طالت جميع ميادين الحياة )محمود، 

في املؤسسات التعليمية في تكوين بيئة تعليمية تفاعلية محفزة التعلم اإللكتروني وتطبيقاته املختلفة من األنظمة التعليمية املساندة ملنظومة التعليم 

والفاعلية،  للتعلم واإلبداع وتنمية املهارات والخبرات للوصول إلى معالم التعليم املستقبلية حسب تطلعات النظام التعليمي الذي يسعى إلى الكفاءة

 ويشهد امليدان التربوي العديد من مبادرات.

ين في مجال تدريس التربية اإلسالمية، الحظا أن غالبية املعلمين واملعلمات يركزون في تدريسهم للمادة على طرق التلقين واإللقاء، ومن خالل خبرة الباحث

 (، ودراسة البكاري 2018مما أدى إلى شعور الطلبة بامللل وقلة دافعيتهم لتعلم املادة، وهذا ما أكدته نتائج الدراسات السابقة كدراسة الهشامية )

 (، وعزت ذلك إلى أسباب عدة، منها اإلعتماد على أسلوب اإللقاء والتلقين في التدريس.2016(، ودراسة الرواحية )2017)

مي مادة التربية ومما يؤكد وجود هذه املشكلة كذلك نتائج الدراسة االستطالعية التي قام بها الباحثان على مجموعة من املشرفات واملعلمين األوائل ومعل

وقلة  مية التي أكدت على أن من أسباب ضعف دافعية اإلنجاز لدى الطلبة في مادة التربية اإلسالمية طرائق التدريس املتبعة في تدريس املادة،اإلسال 
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في  ( طالبة من الصف الحادي عشر، تم اختيارهن عشوائيا من مدارس مختلفة30استخدام التقانة الحديثة. وقد أكد ذلك نتيجة مقابلة الباحثين )

التدريس محافظة جنوب الباطنة، ُسئلن عن أسباب ضعف الدافعية عند الطالبات في مادة التربية اإلسالمية، وتوصال إلى بعض األسباب ومنها: طرائق 

 املتبعة في شرح املادة، وعدم عرض املادة بطريقة جذابة وشائقة، وقلة استخدام التقانة الحديثة. 

 من أهمية استخدام 
ً
الحديثة التي تدعو إلى التعليم املتمركز حول املتعلم، وتوظيف التقانة الحديثة في تدريس التربية  الستراتيجياتاوانطالقا

 لقلة الدراسات العربية 
ً
العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم  استراتيجيةالتي تناولت أثر استخدام  -على حد علم الباحثين -اإلسالمية، ونظرا

العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج في  استراتيجيةالتربية اإلسالمية، فإن هذه الدراسة تسعى للكشف عن أثر استخدام املدمج في مادة 

 تنمية دافعية اإلنجاز لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة التربية اإلسالمية.

 :سؤال الدراسة

وني ببيئة التعليم املدمج في تنمية دافعية اإلنجاز لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة العصف الذهني اإللكتر باستراتيجيةما أثر التدريس  .1

 التربية اإلسالمية؟

 :فرضيات الدراسة

 في ضوء السؤال السابق، صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية:

في دافعية اإلنجاز لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة التربية اإلسالمية تعزى  (α0.05 =) ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  .1

 .التدريس )العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج بنوعيه، وطريقة التدريس السائدة( في التطبيق البعدي الستراتيجية

بين متوسط درجات طالبات املجموعتين التجريبيتين في التطبيقين القبلي والبعدي ملقياس  (α0.05 =)ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى  .2

 دافعية اإلنجاز.

 :أهدف الدراسة

العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج في تنمية دافعية اإلنجاز لدى طالبات الصف الحادي  باستراتيجيةالكشف عن أثر التدريس  .1

 عشر.

 :أهمية الدراسة

 .انسجامها مع توجهات وزارة التربية والتعليم في السلطنة بإدخال التعلم اإللكتروني في املدارس ليتناسب مع التطور والتقدم التكنولوجي .1

التعليمية تساعد الطالبات في رفع دافعية التعلم لديهن، واملساهمة في توفير بيئة تعلم تعمل على زيادة إيجابّيتهن، ومشاركتهن في املواقف  .2

 التعلمية.

التدريس، التي تساهم في رفع دافعية الطلبة نحو التعلم. وتقديم دليل معلم مفّصل  استراتيجياتتوجيه املعلمين بضرورة استخدام أحدث  .3

في التطبيق الصحيح  االستراتيجيةالعصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج يساعدهم ويساعد املهتمين بهذه  باستراتيجيةلكيفية التدريس 

 لها. كما تسهم في االرتقاء بكفايات معلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها في مجال استخدام تقانة اإلنترنت.

 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية

 .Kratschmer & Kaufmann, 2002, p)كل من كراتشمر وكوفمان  يعرف(: Electronic Brainstormingالعصف الذهني اإللكتروني ) استراتيجية .1

العصف الذهني اإللكتروني على أنها "تلك العملية التي يتم فيها تبادل األفكار من خالل أدوات إلكترونية تسمح لكل عضو  استراتيجية (121

ة بباقي األعضاء". أما إجرائًيا بإدخال ما لديه من أفكار إلى محطة العمل الكمبيوترية )الخادم( مع توافر آلية توزيع األفكار إلى باقي الخوادم الخاص

قع فتعّرف بأنها مجموعة من الخطوات واإلجراءات التدريسية التي تقوم فيها املعلمة بطرح مشكلة أو قضية تتعلق بموضوع الدرس من خالل املو 

بة بإدخال ما لديها من أفكار إلى اإللكتروني التعليمي، بعدها تقوم الطالبات بإعطاء حلول أو مقترحات متنوعة للمشكلة، بحيث يسمح لكل طال

 لوحة مناقشات املوقع، ومن ثم ظهورها لباقي الطالبات املشاركات، بطريقة مخطط لها بعناية ومحددة الخطوات؛ الستمطار أكبر قدر ممكن من

 األفكار دون نقد أو تغيير إال في نهاية الجلسة بواسطة املعلمة والطالبات.

"النشاطات التعليمية التي تشتمل على الدمج  إلى أنه( (Bliuc et al., 2007, p.233وُيعّرف باليك ورفاقه  (:Blended Learningالتعليم املدمج ) .2

 بأنه بيئة  .املمنهج للتفاعل املباشر )االعتيادي( مع التفاعل بمساعدة التكنولوجيا بين املتعلمين واملعلمين واملصادر التعليمية"
ً
ويعّرف إجرائيا
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فيها بين أساليب التعليم الصفي التقليدي )الشرح، الحوار واملناقشة، وتقديم األنشطة( وبين أساليب التعلم اإللكتروني )إنترنت،  تعليمية يدمج

 .بريد إلكتروني، نقاش، تدريبات( في تدريس مادة التربية اإلسالمية

 .تياز والتفوق، أو أنها األداء الذي تحدثه الرغبة في النجاح"( بأنها" األداء في ضوء مستوى االم37، ص2000عّرفها خليفة ) دافعية اإلنجاز: .3

 بأنها مفهوم ذات أبعاد متعددة، يدفع الفرد للمثابرة على بذل الجهد، والسعي نحو النجاح والتفوق لتحقيق أهداف معينة
ً
، وامليل وتعّرف إجرائيا

، وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبات في مقياس دافعية اإلنجاز للمنافسة واإلصرار على اإلنجاز، مع اهتمامه باملستقبل والتخطيط له

 املستخدم في الدراسة.

 :حدود الدراسة

ستقتصر الدراسة على ثالث وحدات دراسية من كتاب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر، الجزء األول، الطبعة األولى، عام  الحدود املوضوعية:

 م.2012

 بات الصف الحادي عشر في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان.: طالالحدود البشرية

 ( في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان.12-10مدرستان من مدارس التعليم األساس ي ) الحدود املكانية:

 م.2018/2019الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي  الحدود الزمنية:

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 :منهج الدراسة

حيث اختيرت عّينة الدراسة بطريقة التجريبي بمجموعتين تجريبيتين، ومجموعة ضابطة، من طالبات الصف الحادي عشر،  شبهاتبعت الدراسة املنهج 

دّرست ا قصدية من مجتمع الدراسة، ُودّرست املجموعتين التجريبيتين باستخدام استراتيجية العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج، بينم

 (.1املجموعة الضابطة باستخدام طرائق التدريس السائدة، وتم تطبيق أداة هذه الدراسة قبل املعالجة وبعدها، كما يوضحه جدول )

 (: تصميم الدراسة1جدول )

تَها:
ْ
ن  مجتمع الدراسة َوَعيَّ

 مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الحادي عشر، واملنتظمات في املدارس الحكومية التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة تكون  

( طالبة حسب إحصاء العام الدراس ي 2660م، والبالغ عددهن )2018/2019جنوب الباطنة خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 

( طالبة من طالبات الصف الحادي عشر 91من )فتكونت  (. أما عينة الدراسة2017قسم اإلحصاء واملؤشرات، وزارة التربية والتعليم، ) 2017/2018

سمت إلى ثالث مجموعات، مجموعتين تجريبيتين ضمت )
ُ
( طالبة 61من مدرستين هما: مدرسة هند بنت أسيد األنصارية ومدرسة نفيسة بنت أمية، ق

( طالبة 30( في املجموعة التجريبية الثانية من مدرسة هند بنت أسيد األنصارية، ومجموعة ضابطة ضمت )30موعة التجريبية األولى، و)( في املج31)

 (.  12-10من مدرسة نفيسة بنت أمية للتعليم األساس ي )

 :أداة الدراسة ومادتيها

 
 
  :: مادتا الدراسةأوال

 دليل املعلم .1

ستخدام تم إعداد دليل للمعلم لالستعانة به في تدريس الوحدات الثالث )قيمنا، وأسوتنا الحسنة، ومجتمعنا املسلم( من كتاب الصف الحادي عشر با

العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج  الستراتيجيةاإلطار النظري  العصف الذهني اإللكتروني بيئة التعليم املدمج، وهو يتضمن استراتيجية

بعد االنتهاء من إعداد ويشتمل على تعريفها، ومميزاتها، وخطوات تطبيقها، ودليل استخدام املوقع، وخطط الدروس، وجلسات العصف الذهني. 

 التطبيق البعدي نوع املعالجة التطبيق القبلي املجموعة

 املجموعة التجريبية األولى

 % اعتيادي(70 -% إلكتروني30)

 مقياس دافعية اإلنجاز

 

التدريس باستخدام إستراتيجية العصف الذهني اإللكتروني 

 ببيئة التعليم املدمج

 مقياس دافعية اإلنجاز

 املجموعة التجريبية الثانية

 % اعتيادي(30 -% إلكتروني70)

 التدريس بالطريقة املعتادة املجموعة الضابطة
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عة السلطان قابوس، وعدد من مختص ي مناهج التربية الدليل، ُعرض على مجموعة من األكاديميين والتربويين من أساتذة املناهج وطرق التدريس بجام

مية في وزارة التربية اإلسالمية باملديرية العامة للمناهج بوزارة التربية والتعليم، وأيضا من املشرفين التربويين الذين يشرفون على تدريس التربية اإلسال 

لدليل، من حيث دقة املادة العلمية، ووضوح تحضير خطط الدروس، ووضوح كل والتعليم؛ إلبداء آرائهم وملحوظاتهم العلمية والتربوية حول محتوى ا

العصف الذهني اإللكتروني بيئة التعليم املدمج، ومدى مناسبة األنشطة املقدمة للموضوعات، ومراعاتها  استراتيجيةمرحلة من مراحل التدريس وفق 

 إجراء التعديالت الالزمة. للفروق الفردية بين الطالبات، وفي ضوء آرائهم وملحوظاتهم تم

 املوقع التعليمي .2

 ، وفق الخطوات اآلتية:ببيئة التعليم املدمجالعصف الذهني اإللكتروني  باستراتيجيةتم تصميم موقع تعليمي بأحد نماذج التعليم املدمج واملدار 

تحديد الوحدات الدراسية التي ستطبق عليها  ا تمتحديد خصائص املتعلمين، بعدهتحديد األهداف العامة للبرنامج، و مرحلة التحليل: وتتضمن  .1

 على التحديد السابق 
ً
للمحتوى الدراسة، وكذلك تحديد إمكانات البيئة التعليمية التي سيطبق فيها النظام )تدريس املحتوى اإللكتروني(، وتأسيسا

غت األهداف السلوكية الخاصة بكل ي  درس بصورة إجرائية يمكن مالحظتها، وقياسها؛  العلمي، وتقسيمه إلى عدد من الوحدات والدروس، ص 

دت طرق تقديم املحتوى، حيث ُقدم لطالبا ت ملعرفة الدرجة التي تحققت بها. وانطالقا من التحديد السابق لألهداف السلوكية للبرنامج؛ ُحد 

العصف الذهني  باستراتيجيةاملوقع اإللكتروني املجموعتين التجريبيتين بطريقتين هما: جزء منه خالل التدريس االعتيادي، وجزء منه من خالل 

 اإللكتروني، بينما قدم املحتوى للمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية.

ع، مرحلة التصميم: وفيها تم تصميم األنشطة التعليمية، وتصميم املوقع اإللكتروني الذي يحتوي على عدد من الصفحات منها: صفحة مدير املوق .2

 الذهني، وصفحة األرشيف، وصفحة بنك األفكار، وصفحة التدريبات، واملكتبة اإلثرائية. كما تم تصميم أدوات التقويم التيوصفحة العصف 

 اشتملت على مجموعة من األسئلة املوضوعية واملقالية التي تأتي بعد االنتهاء من دراسة كل موضوع من موضوعات املادة.

 اإلخراج املبدئي للموقع. ، ثمربط املوقع بأدوات التفاعل، و وقع التعليميإنتاج املمرحلة اإلنتاج: حيث تم فيها  .3

حويله إلى مرحلة التقويم: تم تقسيمها إلى ثالث خطوات: الخطوة األولى: تمثلت في تقويم األنشطة واملحتوى الذي رفع عبر املوقع اإللكتروني قبل ت .4

لكتروني بصورته األولية على مجموعة من املحكمين املتخصصين، للوقوف على مدى الخطوة الثانية: ُعرض تصميم املوقع اإلمحتوى إلكتروني. 

ملحتوى، صالحيته وفق استمارة خاصة بتقويم املوقع اإللكتروني من عدة معايير مثل: معايير تتعلق بالتصميم العام للمقرر، ومعايير تتعلق بدقة ا

 ومعايير تتعلق بوسائل التقويم.

 على مرحلة التنفيذ )التجر  .5
ً
يب(: قاما الباحثان بتطبيق حصة استطالعية للوقوف على املشاكل التي قد تطرأ عند التطبيق الفعلي، وتأسيسا

 للتطبيق. وبدأ التطبيق 
ً
ذت بعض التعديالت على املوقع؛ ومن ثم أصبح املوقع في صورته النهائية جاهزا ف 

ُ
الفعلي من ملحوظات الطالبات وآرائهن؛ ن

، .wemakeitlive.com/login.aspxhttp://bl م على املوقع2018/2019ألسبوع الثاني من الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي اليوم األول في ا

تيح املوقع اإللكتروني للطالبات في شكله النهائي لبدء تجربة الدراسة في األسبوع الثاني 
ُ
 .م2018/ 9/9من الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي وأ

ذت  ف 
ُ
قترحة للبحث على مجموعتي البحث التجريبية واملجموعة الضابطة خالل الفترة من االستراتيجيةون

ُ
م، 22/11/2018إلى  2018/ 2/9التعليمية امل

ص األسبوع األخير من الفترة الزمنية سالفة التحديد للتطبيق البعدي ألداة الدراسة. ص 
ُ
 حيث خ

  :ثانيا: أداة الدراسة

 ن مقياس يقيس دافعية اإلنجاز لدى الطالبات، وذلك بعد الرجوع لألدب التربوي، والبحث في الدراسات : أعد الباحثامقياس دافعية اإلنجاز

 السابقة، التي اهتمت بهذا املجال.

العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج في تنمية  استراتيجية: هدف مقياس دافعية اإلنجاز إلى معرفة أثر استخدام الهدف من املقياس

 افعية اإلنجاز لدى طالبات الصف الحادي عشر.د

 

 

 خطوات إعداد املقياس

هداف االطالع على الدراسات والبحوث واملقاييس املتعلقة بدافعية اإلنجاز، وأهم مكوناته وأبعاده، واشتقاق ما يناسب منها لبناء ما يحقق األ   .1

(؛ ومقياس 2016(؛ ومقياس الجلنداني )2014املرجوة من املقياس، حيث تم االستفادة من مجموعة من املقاييس مثل: مقياس الشبلي )

 (.  2016ية )الشريان

 تحديد أبعاد املقياس: ُحددت أبعاد مفهوم دافعية اإلنجاز على النحو اآلتي:  .2

http://bl.wemakeitlive.com/login.aspx
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  :اهتمام الطالب بتحقيق نجاحاته بتفوق وامتياز على اآلخرين بصفة مضطردة، في ضوء ما لديه من إمكانات الرغبة في النجاح والتفوق

 (.2014ن أقرانه )الشبلي، وقدرات وتخطيط، لتحقيق أعمال متميزة ومكانة مرموقة بي

 هي التمتع بمستويات عالية من اإلداء والحماس ملوضوع ما، وتفعيل قدرات الطالب ومهاراته ملسؤولية القيام بأعماله مع املثابرة في األداء :

ت أو النظر للمساعدة من الصبر واملثابرة في أدائها، وبذل املزيد من الجهد لتحقيق األهداف بصورة مرضية لذاته، دون استسالم للمعوقا

 (.2016اآلخرين )الشريانية، 

 هو املستوى الذي يضعه الفرد لنفسه، مع توظيف ما لديه من قدرات وإمكانات، وهذا يتطلب منه أن يفكر الطموح والتطلع نحو املستقبل :

 (.2014ويخطط في سبيل تحقيق هذه الطموحات، مع وجود تطلع نحو األفضل دائما )الشبلي، 

 (.2012: الحاجة إلى املعرفة والفهم وحل املشكالت، وهذا من شأنه أن ييسر أداء الفرد في مجاالت حياته املختلفة )املشرفي، فع املعرفيالدا  

 حرص الطالب على التنافس مع اآلخرين في األعمال التي يشترك فيها معهم، مع تحقيقه للتفرد والتفوق عليهم في إنجازهااملنافسة مع اآلخرين : 

 (.2016)الشريانية 

 تعليمات تطبيق املقياس

 صيغت تعليمات املقياس بطريقة واضحة ومفهومة ومباشرة، وطلب إلى املستجيب اختيار ما ينطبق عليه من الخيارات املحددة، واإلجابة عن كل

 العبارات، مع التوضيح أنه ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة.

 طريقة تصحيح املقياس

(، أحيانا 4(، غالبا )5ات املقياس موزعة على الخمسة األبعاد آنفة الذكر، ويجاب عن عبارات املقياس وفقا لتدرج ليكرت الخماس ي دائما )بنيت عبار  

 (، فتعطى إجابة الطالبة الدرجة وفقا للتدرج الذي اختارته.1(، أبدا )2(، نادرا )3)

 في التدريس هيئة أعضاء من املتخصصينياس ومراجعته، عرض على مجموعة من املحكمين بعد االنتهاء من بناء املق صدق مقياس دافعية اإلنجاز:

لب إليهم إبداء آرائهم وملحوظاتهم من حيث صياغة والتعليم،  التربية بوزارة التربويين واملختصين قابوس، السلطان بجامعة النفس علم
ُ
حيث ط

 والسالمة اللغوية، ومدى مناسبة املحاور والعبارات لطالبات الصف الحادي عشر.العبارات، وانتماء كل عبارة للمحور الذي وضعت فيه، 

( طالبة من 28: بعد إجراء التعديالت التي أبداها املحكمون على املقياس، طبق املقياس على عينة من الطالبات عددهن )ثبات مقياس دافعية اإلنجاز

( وهي قيمة مقبولة، مما يدعو إلى الثقة في نتائج 0,85(، حيث بلغ )Cronbach’s Ạlphaاخ )خارج عينة الدراسة، وُحسب معامل الثبات ألفا لكرونب

 املقياس عند استخدامه.

ُحسب زمن تطبيق املقياس باحتساب متوسط زمن انتهاء أسرع طالبة، وأبطأ طالبة في اإلجابة عن املقياس، وقد تبين أن حساب زمن تطبيق املقياس: 

 ( دقيقة.40عن املقياس هو ) الزمن الالزم لإلجابة

 إجراءات تطبيق الدراسة

  :ُحسب تكافؤ مجموعات الدراسة التجريبيتين والضابطة في مقياس دافعية اإلنجاز القبلي، فقد تم استخدام تحليل تكافؤ مجموعات الدراسة

( ومستوى داللتها 2.902قيمة )ف( املحسوبة )حيث كانت التباين األحادي، وتبين أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين مجموعات الدراسة، 

 ( وهذا يؤكد وجود تكافؤ بين مجموعات الدراسة الثالث في مقياس دافعية اإلنجاز. α =0,05(، وهي مستوى داللة أكبر من )0.06)

  :النظري في حجرة الدراسة العادية حيث ُجرى لقاء مسبق مع املجموعتين التجريبيتين واملجموعة الضابطة بالنسبة للمحتوى تهيئة البيئة الصفية

م االعتيادية، أما عن استخدام املحتوى اإللكتروني املتاح عبر املوقع التعليمي، واستخدام أدوات التفاعل املتاحة باملوقع من قبل يبيئة التعل

ية مالئمة لتنفيذ التجربة؛ إذ يتوافر في املعمل طالبات املجموعتين التجريبيتين، فقد نفذ في معمل الحاسب اآللي باملدرسة، حيث أنه بيئة تعليم

 عن توافر فنية املعمل التي ستذلل أي صعوبات قد تواجه الطالبات في أثناء استخدام املوقع، كما سيتاح لطالبا
ً
ت اإلنترنت املتنقل، فضال

 في األوقات املناسبة لهن. الدخول إلى املوقع –من خالل استخدام كلمات مرورية لكل طالبة  -املجموعتين التجريبيتين 

 م.15/11/2018إلى  2018/ 2/9أسبوع تقريبا( في الفترة بين  11ملجموعات الدراسة التي استغرقت ) الدراسة بتطبيق البدء 

 ( دقيقة.35م( وملدة )18/11/2018تدريس الوحدات الثالث مباشرة بتاريخ ) من االنتهاء بعد البعدي تطبيق التطبيق البعدي ألداة الدراسة: تم 

 .استخراج النتائج وتحليلها، ومن ثم تقديم التوصيات واملقترحات بناء على تلك النتائج 

 :املعالجة اإلحصائية

 باستخدام األساليب االحصائية املناسبة من برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
ً
 (، وهي: SPSSُعولجت بيانات الدراسة إحصائيا
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املجموعات التجريبية والضابطة قبل بدء في تطبيق الدراسة، عن طريق حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، التأكد من تكافؤ  -1

 ( لحساب داللة الفروق بين متوسطات املجموعات التجريبية والضابطة في مقياس دافعية اإلنجاز.ANOVAواستخدام تحليل التباين )

 الختبار الفرضية األولى. (ANCOVA) املشتركتحليل التباين  -2

 يكون  األثر حجم أن فيه ذكر الذي (Cohen, 1988تصنيف كوهين ) فقد اعتمد الباحثان على، ( لحساب حجم األثرEta Square η2مربع إيتا ) -3

ا(، η20.0 ≤ 6) إيتا مربع كان إذا صغيًرا
ً
η 0.06إيتا ) مربع كان إذا ومتوسط

ηكان ) إيتا مربع كان إذا (، وكبيًرا0.14 ≤ 2
2  ≥0.14.) 

 "ت" لعينتين مترابطتين الختبار الفرضية الثانية. اختبار -4

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 عرض نتائج الفرض األول 

في دافعية اإلنجاز لدى  (α0.05 =) ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى املتغير، التي تنص على أنه " بهذا الفرضية الصفرية األولى املرتبطة اختبرت 

التدريس )العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج بنوعيه، وطريقة  الستراتيجيةطالبات الصف الحادي عشر في مادة التربية اإلسالمية تعزى 

في  للطالبات مقياس دافعية اإلنجاز ائجلنت املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات وذلك من خالل حساب التدريس السائدة( في التطبيق البعدي"،

 ( يوضح ذلك.2والجدول ) الثالث، الدراسة مجموعات

افات الحسابية املتوسطات: (2جدول )  البعدي مقياس دافعية اإلنجاز في أداء الطالبات لنتائج املعيارية واالنحر
 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املجموعة

 0.41 4.50 31 % اعتيادي(30 -% إلكتروني70)التجريبية األولى 

 0.37 4.42 30 % اعتيادي(70 -% إلكتروني30التجريبية الثانية )

 0.49 3.89 30 الضابطة
 

إحصائيا  دالة التجريبيتين والضابطة، وملعرفة ما إذا كانت هذه الفروق في املتوسطات الثالث؛ الدراسة مجموعات بين األداء في ( تفاوًتا2ُيظهر الجدول )

η(، كما استخرج مربع إيتا )ANCOVA) املصاحب املجموعات، اُستخدام تحليل التباين هذه ( بينα=0.05عند مستوى )
( للتعرف على حجم أثر 2

 (.3ول )الجد يبينها كما النتائج دافعية اإلنجاز البعدي، وكانت العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج في استراتيجيةاستخدام 

 البعدي مقياس دافعية اإلنجاز  في املجموعات الثالث طالبات لدرجاتنتائج تحليل التباين املصاحب  :(3جدول )

قيمة ف  متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 املحسوبة

ηحجم األثر) مستوى الداللة
2

) 

 0.050 0.035 4.60 0.81 1 0.82 التطبيق القبلي

 0.321 0.001> 20.54 3.65 2 7.31 مجموعات الدراسة

  0.18 87 15.47 الخطأ
 

(، 0.035( بمستوى داللة )4.60( وجود فروق دالة إحصائًيا في مقياس دافعية اإلنجاز القبلي؛ حيث بلغت قيمة )ف( املحسوبة )3يتضح من الجدول )

العتماد مما تشير إلى عدم تكافؤ مجموعات الدراسة الثالث في مقياس دافعية اإلنجاز القبلي، وعند الحاجة للمقارنة بين مجموعات الدراسة سيتم ا

 إذ نجاز البعدي،مقياس دافعية اإل  الستجابات الطالبات علىالحسابية املعّدلة، كما يشير الجدول أيضا إلى وجود فروق دالة إحصائًيا  املتوسطاتعلى 

وهذه النتيجة تعني أن التدريس  (،α 0.05 =) داللة مستوى  دالة إحصائًيا عند وهي (،0.001( بمستوى داللة )>20.54)ف( املحسوبة ) قيمة بلغت

 الفرضية رفض عليه ترتب العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج بنوعيه له أثر على دافعية اإلنجاز؛ األمر الذي استراتيجيةباستخدام 

 األولى. الصفرية

للطالبات كان  دافعية اإلنجاز البعدي العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج في استراتيجيةالستخدام  األثر حجم أن نفسه الجدول  ويبين

% من التباين في دافعية اإلنجاز يرجع 32(، وبذلك يمكن القول: إن حوالي η2 ≤ 0.14) (Cohen, 1988( وفًقا لوصف كوهين )0.321كبيًرا؛ حيث بلغ )

 العصف الذهني اإللكتروني ببيئة التعليم املدمج. استراتيجيةإلى استخدام 

ات الثالث في املتوسطات الحسابية املعّدلة لدرجات طالبات املجموعاستخرجت  ،الثالث جموعاتبين امل في متوسطات الدرجات الفروق اتجاه وملعرفة

 (.4مقياس دافعية اإلنجاز البعدي، وظهرت النتائج كما في جدول )
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 املتوسطات الحسابية املعّدلة لدرجات طالبات املجموعات الثالث في مقياس دافعية اإلنجاز البعدي: (4جدول )
 املتوسط الحسابي املعّدل العدد املجموعات

 4.49 31 التجريبية األولى

 4.44 30 الثانيةالتجريبية 

 3.85 30 الضابطة
 

 هذه نتائج إلى ( يشير5) للمقارنات البعدية املتعددة، والجدول  Bonferroniوملعرفة اتجاه الفروق بين املتوسطات املعّدلة، استخدم اختبار بونفيروني 

 .املقارنات

 البعدي مقياس دافعية اإلنجاز الثالث في املجموعات نتائج اختبار بونفيروني للمتوسطات املعّدلة لدرجات: (5جدول )
 املجموعة

(1) 

 املجموعة

(2) 

 الفرق بين

 املتوسطين

 اتجاه الفروق الداللة اإلحصائية

 - 1.000 0.04 التجريبية الثانية التجريبية األولى

 األولى 0.001 0.63 الضابطة التجريبية األولى

 الثانية 0.001 0.58 الضابطة التجريبية الثانية
 

 أن الفروق بين املتوسطات املعّدلة في املقارنة الثنائية األولى، كانت غير دالة إحصائيا، مما يعنى عدم وجود فروق بين املجموعتين في (5يظهر الجدول)

ألولى، وفي املقارنة الثنائية في املقارنة الثنائية الثانية، كانت الفروق دالة إحصائًيا لصالح املجموعة التجريبية ا مقياس دافعية اإلنجاز البعدي، أما

 الثالثة كانت الفروق دالة إحصائًيا ملصلحة املجموعة التجريبية الثانية.

 استراتيجيةويمكن تفسير وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات الطالبات في املجموعتين التجريبيتين األولى والثانية الالئي درسن باستخدام 

ببيئة التعليم املدمج، وبين متوسط درجات طالبات املجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية في مقياس دافعية العصف الذهني اإللكتروني 

 نحو وحماسهن دافعيتهن مما أثار اللوحية؛ الحواسيب باستخدام للتعلم متنوعة فرًصااإلنجاز البعدي إلى بيئة التعليم املدمج التي أتاحت للطالبات 

د التعليمية، في البيئة التجديد فاستخدام املجموعتين التجريبيتين للتكنولوجيا أدخل عنصرالتعلم، 
ّ
في  واضحا ذلك بدا وقد التعلم، دافعية نحو وول

، يقفتأملهن في املحتوى، الذي عرض إلكترونيا، وما يحتويه من عناصر الجذب والتشو  املختلفة داخل غرفة الصف وخارجها، قيامهن باألنشطة أثناء

كما وفرت بيئة التعليم املدمج تقانات تعليمية عرضت املادة بأساليب شائقة؛ كان له إسهام  في زيادة تركيز الطالبات، واستثارة دافعيتهن نحو التعلم، 

د من دافعيتهن لإلنجاز كل أثارت اهتماماتهن نحو التعلم، وقربت لهن املفهوم، ونمت لديهن التعلم الذاتي، وجعلتهن محور العملية التعليمية، مما زا

( إذ أشارت إلى وجود عالقة وتأثير إيجابي الستخدام Astleitner & Wiesner, 2004) ويزنراستليز و  حسب قدرتها واستعداداتها، وهذا ما أكدته دراسة

النتيجة كذلك مع أشارت إليه نتائج عدد من برامج تقانة الوسائط املتعددة وتطبيقاتها في التعليم من حيث تأثيرها على دافعية اإلنجاز، وتتفق هذه 

(، ودراسة سرايا 2012(، ودراسة الفقي )2014الدراسات من دور بيئة التعليم املدمج في زيادة دافعية اإلنجاز لدى الطالبات كدراسة الحجري )

(2011.) 

املعلومات في الوحدات الدراسية الثالث  الطالبات إكساب في ساهمت التي العصف الذهني اإللكتروني استراتيجية ويمكن إرجاع هذه النتيجة أيضا إلى

 في البنائية جلسات العصف الذهني اإللكتروني وفًقا للنظرية ساهمت فقد تدريسها، في غالبا املستخدمة السائدة الطرق  من أثًرا أفضل وأقوى  بشكل

 توفرها املعلومات التي تحليل على يعمل طالب فكل أقرانه، باقي عن التعلم يف تميزه التي وفق طريقته العلمي املفهوم طالب الكتساب لكل الفرصة توفير

 ثم ومن واملعلومات، املفاهيم من السابق على رصيده يعتمد الذي الخاص بأسلوبه بينها فيما العالقات وتحديد بربطها الوسائط املتعددة، ويقوم

 أن املجموعتين التجريبيتين، إلى التطبيق عن أثناء جمعاها في التي املالحظة خالل الباحثان منوقد خلص (. 2006)سعيد وعيد، املعرفي بنائه في يدمجها

اركة جلسات العصف الذهني اإللكتروني ساهمت في بث روح التحدي في العمل دون الشعور بامللل بين الطالبات، مما عزز من ثقتهن بأنفسهن، فاملش

 النشطة للمتعلم تسهم في تعلم أعمق. 

العصف الذهني اإللكتروني في زيادة دافعية اإلنجاز لدى الطالبات كدراسة رخا  استراتيجيةوتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي أشارت بدور 

(، ودراسة املطيري HajAlizadeh & Khorasani Anari, 2016أناري )خراساني (، ودراسة حاج علي زاده و 2017(، ودراسة العرسان )2017)

(AlMutairi, 2015 .) 

 باستراتيجيةأما فيما يتعلق بنتيجة عدم وجود فرق دالة إحصائيا بين املجموعتين التجريبيتين في مقياس دافعية اإلنجاز إلى أن املجموعتين درستا 

ه الباحثة في أثناء التطبيق أن العصف الذهني بيئة التعليم املدمج، وكان االختالف بينهن في عدد جلسات العصف الذهني اإللكتروني، ومما الحظت

وكيفية تطبيقها والحصول على النتائج، وتلقي التغذية الراجعة، كذلك بطريقة عرض املادة التعليمية على املوقع،  باالستراتيجيةدافعيتهن كانت متعلقة 

ليمية، والعروض التقديمية، وما ساهمت به بيئة والصور التوضيحية، ومقاطع الفيديو املدّعمة لجلسات العصف الذهني اإللكتروني، والروابط التع
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طالبات، مما أثار التعليم املدمج بشكل واضح في إخراج الطالبات من النمط التدريس ي العادي، وإزالة امللل، باعتبارها بيئة جديدة غير مألوفة بالنسبة لل

 دافعيتهن، وحبهن للتعلم. 
 

 نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها

بين ( α0.05 =)ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى كذلك اختبرت الفرضية الصفرية الثانية املتعلقة بمتغير دافعية اإلنجاز، التي تنص على أنه " 

املرتبطة  لعيناتت( ل (وذلك من خالل اختبار متوسط درجات طالبات املجموعتين التجريبيتين في التطبيقين القبلي والبعدي ملقياس دافعية اإلنجاز"،

(Paired sample t-testلتحديد ) في  القبلي والبعدي التطبيقين املجموعتين التجريبيتين في طالبات لدرجات الحسابية املتوسطات بين قيم االرتباط

 (.6موضح الجدول )هو  مقياس دافعية اإلنجاز كما

 والبعدي القبلي التطبيقين في مقياس دافعية اإلنجاز طالبات املجموعتين التجريبيتين على استجابات املرتبطة ملقارنة ت( للعينات (اختبار نتائج :(6جدول )

درجة  قيم )ت( االنحرافات املعيارية املتوسطات الحسابية املجموعة

 الحرية

 مستوى 

 الداللة

 حجم األثر

(η
2

 بعدي قبلي بعدي قبلي (

 0.771 0.001> 30 10.06 0.42 0.32 4.50 3.50 التجريبية األولى

 0.746 0.001> 29 9.24 0.37 0.27 4.42 3.60 التجريبية الثانية

 

 دالة إحصائية فروق وجود على يدل ( في مقياس دافعية اإلنجاز، مماα <0.001داللة ) مستوى  عندا إحصائيً  دالة)ت(  قيم أن( 6يتبين من الجدول )

 رفض إلى قاد الذي األمر البعدي؛ التطبيق لصالح القبلي والبعدي التطبيقين في التجريبيتين املجموعتين طالبات الستجابات الحسابية املتوسطات بين

 الصفرية الثانية. الفرضية

(، وبلغت 0.771األثر في املجموعة التجريبية األولى ) حجم بلغ كبيًرا؛ إذ كان املجموعة ملتغير التجريبية املعالجة أثر حجم قيم ( أن6ويبين الجدول )

العصف الذهني اإللكتروني في  استراتيجية(، وهذا يشير إلى وجود أثر كبير للمعالجة التجريبية باستخدام 0.746قيمته في املجموعة التجريبية الثانية )

 زيادة دافعية اإلنجاز للمجموعتين التجريبيتين. 

نجاز القبلية والبعدية لدى املجموعتين التجريبيتين نالحظ الفرق بين النتيجتين، وتفسر الباحثة حدوث زيادة في دافعية اإلنجاز وبالنظر إلى دافعية اإل 

إلى أسباب عدة أهمها: أن (، 6بفروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي كما أشار إليه الجدول )

التنويع في  ة التعليم املدمج القائمة على استخدام املوقع اإللكتروني وفرة بيئة صفية آمنة نفسيا واجتماعيا، وجاذبة فيزيقيا، وتحقق ذلك عن طريقبيئ

لب من الطالبات حلها بعد كل درس، مع تقديم التغذية الراجعة الفورية ل
ُ
وبالتالي انعكس هن، األنشطة الصفية، واملهام املتنوعة، واالختبارات التي ط

 وأداء التكاليف واألنشطة.واستمتاعهن بعملية التعلم  إيجاًبا على دافعية الطالبات

استخدام  وقد يعزى زيادة دافعية طالبات املجموعتين التجريبيتين إلى بساطة تصميم املوقع، وسهولة دخوله وتصفحه، فهو ال يتطلب مهارات عالية في

رحت فيها طريقة استخدام املوقع واملشاركة فيه قبل تطبيق الدراسة، كل هذا عزز من هذه النتيجة، الحاسب اآللي، خصوًصا وقد 
ُ
فذت ورشة عمل ش

ُ
ن

املوقع، وطرح  وسهل عملية تفاعل الطالبات مع مكونات املوقع، مما زاد من دافعيتهم لإلنجاز. كما أن التواصل املستمر بين املعلمة وطالباتها من خالل

شاركة، القضايا الجدلية، وإتاحة الفرصة للنقاش وإبداء الرأي كان له أثر كبير في إكساب الطالبات الثقة بالنفس، وبالتالي زيادة التفاعل واملالعديد من 

 وزيادة الدافعية لديهن. 

الشخصية واليومية، وأيضا اإلجابة عنها واملالحظ في أسئلة جلسات العصف الذهني ُربطت بحاجات الطالبة واهتماماتها، وإقناعها بأهميتها في حياتها 

فعية لدى بكل أريحية، وتقبل الفشل في املهمات التعليمية، وتشجيعها في البحث عن طرائق وأفكار جديدة إلنجاز تلك املهمات، ومن املمكن رفع الدا

 صعبة، وتغير مفاهيمها عن قدرتها.الطالبة عن طريق تقليل اآلثار السلبية املرتبطة بالفشل، وتحفيزها عن طريق تعريضها ملهام 

 التوصيات واملقترحات

 تعزيز الثقافة اإللكترونية لدى القائمين على العملية التعليمية. .1

 العمل على تجهيز قاعات الدراسة بأجهزة الحاسوب وتوصيلها باإلنترنت، مع توفير الدعم الفني املتواصل لهذه التقانات. .2

في حصص التربية  استراتيجيات التعليم املدمجعقد الدورات والورش التدريبية ملعلمي مادة التربية اإلسالمية ومشرفيها لتدريبيهم على استخدام  .3

 اإلسالمية ملا لها من أثر في زيادة دافعية اإلنجاز لدى الطلبة. 

لذهني اإللكتروني على مواد دراسية ومراحل دراسية مختلفة، وذلك العصف ا استراتيجيةإجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية، بتطبيق  .4

في التعلم، واستثمار فوائدها في التقليل من املشكالت املدرسية املختلفة املرتبطة والدافعية وغيرها من  االستراتيجيةللكشف عن مميزات هذه 

 املتغيرات.
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Abstract: This study aimed at identifying the impact of using Electronic Brainstorming Strategy in a Blended 
Learning Environment on grade-eleven female students’ in developing Achievement motivation in Islamic 
Education. A quasi-experimental design was used with two experimental groups, the first experimental group (n= 
31), while the second experimental (n=30) and one control group (n=30). To achieve its goals, the study 
employed the “Ạchievement motivation Scale’ which consisted of (41) items covering five areas. The content 
validity was investigated by a group of arbitrators, and reliability coefficient was (0.85) . The results of the study 

showed that there were statistically significant differences between the means of the students in the three groups 
on the post- achievement motivation, in favor of the first experimental group. In addition, it was found that there 
was a statistically significant difference in the means in the two experimental groups realizations pre and post a 
measure of achievement motivation in favor of the post application. The results of this study were discussed in the 
light of latest reviewed literature followed by recommendations and suggestions for future studies and 
investigations. 

Keywords: Electronic Brainstorming; blended learning; achievement motivation; Islamic education. 
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 :امللخص

وي هدفت هذه الدراسة االستطالعية إلى التعرف على مدى رضا أولياء األمور في دولة الكويت عن تأثير القوقعة اإللكترونية على األداء اللغ

س على عينة استخدمت االستبانة كأداة للقيا الديموغرافية. والدراس ي واالجتماعي واالعتماد على النفس لزارعي القوقعة وعالقة هذه األبعاد بمتغيراتهم

، وقد بينت النتائج أن درجة الرضا عن نتائج الزراعة في األبعاد املستهدفة تتراوح بين املتوسط واملرتفع، كما كشفت النتائج ع58مكونة من 
ً
ن مشاركا

نامج الدراس ي ومدى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الرضا تعزى للمتغيرات الديموغرافية كالجنس والعمر وشدة الصمم والبر 

مقابل الثنائية في التأثير على األداء والتدريب على النطق باستثناء متغير عدد الغرسات وذلك لصالح الغرسة األحادية  االلتزام بجلسات البرمجة

رضا أولياء األمور، فكلما كان كما كشفت الدراسة عن عالقة ارتباطية عكسية بين متغير العمر الذي تمت فيه زراعة القوقعة وبين مستوى  الدراس ي.

ورة، العمر عند زراعة القوقعة أقل كان مستوى الرضا عن نتائجها أفضل. وخلصت الدراسة إلى ضرورة إدراك وتتبع واقع الحال في املجاالت املذك

                                         املختلفة.   وضرورة إشراك أولياء األمور في تطوير مهارات أبنائهم والسعي لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم على األصعدة

 الزراعة. تأثير ؛التعليم ؛االعتماد على النفس ؛التواصل اللغوي  ؛العالقات االجتماعية ؛رضا أولياء األمور  ؛زراعة القوقعة: املفتاحية الكلمات

 :املقدمة

 في كلتا األذنين بحيث ال يستطيع الفرد 
ً
 وعميقا

ً
من املعينات السمعية التقليدية اللتقاط األصوات  االستفادةعندما يكون فقدان السمع شديدا

 عن قوقعة اإلذن الداخلية هي باب األمل والحل األمثل في الوقت الحالي ملساعدة ض
ً
عاف السمع وفهم الكالم، تكون زراعة القوقعة اإللكترونية عوضا

 . والصم على التواصل الشفهي مع اآلخرين والتفاعل مع العالم الخارجي

ال يتكون الجهاز السمعي لإلنسان من ثالثة أجزاء وهي األذن الخارجية والوسطى والداخلية، وتتلخص الوظيفة األساسية لهذا الجهاز في استقب

. تنتقل عبر عصب السمع إلى الدماغ الذي يحلل هذه األصوات ويترجمها إلى معانيها املنشودة اهتزازات املوجات الصوتية وتحويلها إلى إشارات كهربائية

ضعيفة أو معدومة نتيجة لوجود مشكلة في أجزاء اإلذن الخارجية أو الوسطى فإن  عندما تكون قدرة اإلنسان على استقبال وتحليل املوجات الصوتية

 للعالج الدوا
ً
 وقابال

ً
  ئي أو الجراحي. أماالصمم يكون توصيليا

ً
عندما تكون املشكلة في اإلذن الداخلية التي تحوي القوقعة فإن الصمم يكون حسيا

 
ً
 في  ،عصبيا

ً
مشكلة على لتغلب اوحينها يتطلب األمر استخدام املعينات السمعية، أو زراعة القوقعة اإللكترونية حين ال تجدي املعينات السمعية نفعا
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األصوات املحيطة وإثارة العصب السمعي في الدماغ مباشرة حيث يتخطى خاليا السمع  التقاطلقوقعة اإللكترونية على يعمل جهاز ا. فقدان السمع

ن القوقعة الحسية التالفة أو املفقودة في قوقعة اإلذن، والتي تعد مسؤولة عن إرسال اإلشارات للعصب السمعي بواسطة خاليا السمع فيها. هذا وتتكو 

 في األذن الداخلية ويقوم باستقبال املوجات وتحويلها إلى نبضات كهربائية تستثير العصب السمعي اإللكترونية من ج
ً
هازين أحدهما داخلي يزرع جراحيا

تمهيدا الذي ينقلها بدوره إلى الدماغ، واآلخر خارجي ويتكون من قطعتين؛ القطعة األولى تشبه سماعة اإلذن الخارجية وتعمل على تحليل األصوات 

إلى  اطيسيةسالها إلى الجزء الداخلي لألذن؛ والقطعة الثانية تلتصق بمغناطيس في مقابل الجزء املزروع في الرأس وتعمل على نقل املوجات الكهرومغنإلر 

           (Fayad & Elmiyeh, 2009)الزراعة أحادية الجانب، أو ثنائية باستخدام غرستي قوقعة لكلتا األذنين  الجزء الداخلي املزروع. ومن املمكن أن تكون 

 إلدراك الكالم في ظروف االستماع الصاخبة و 
ً
رغم الدراسات التي تشير إلى أن زارعي القوقعة يقعون في مشاكل متعددة وطويلة األمد نسبيا

(Nelson & Jin, 2004; Gantz, Turner, Gfeller & Lowder, 2005 كما أنهم محرومون من ثقافة الصم التي اعتادوا ،)عليها (Bertschy, Kelsay, 

Gantz, & Woodworth, 1997،)  ن الكثير منها يشير إلى نتائج إيجابية لزراعة القوقعة تتمثل في تحسين القدرة على سماع وتمييز األصوات املحيطة إإال

 ,.Sarant et al., 2015)  (Piazza et al., 2009; Hyde et alوكذلك تطوير اللغة إضافة إلى أثرها اإليجابي في تنمية املهارات األكاديمية واالجتماعية

. الجدير بالذكر أن هناك (;Chavan & Nandurkar, 2017) Zaidman-Zait et al., 2015، وإن كانت لديهم إعاقات أخرى إلى جانب الصمم ;2010

الذي تمت فيه الزراعة ومدة الصمم وأسلوب تواصل ضعيف  والعمر إنجاح عملية زراعة القوقعة، منها عمر فقدان السمع  عدة عوامل تسهم في

قراءة الشفاه، إضافة إلى مدى اهتمام أولياء األمور واألسرة بعملية الزراعة من حيث تكثيف برامج التدريب  وأكاستخدامه للغة اإلشارة األصم السمع أو 

بها أخصائي جهاز القوقعة، وقد أوضحت الدراسات أنه تبعا لكفاءة الزراعة والتأهيل التي يتلقاها الزارع، ومدى كفاءة عملية البرمجة التي يقوم 

ورغم أن  (.Damen et al., 2007; Jaffer, 2017والبرمجة وبرامج التأهيل السمعي التي يخضع لها الزارع، قد يستطيع االلتحاق بمدارس التعليم العام )

 معت
ً
 للتعامل مع ضعف السمع والصمم منذ العقد املاض ي )زراعة القوقعة اإللكترونية أصبحت إجراًء روتينيا

ً
إال أن أولياء  ،Archbold et al., 2008)ادا

الشأن دون  األمور ما زالوا بحاجة ماسة للمعلومات حول اإلجراءات والنتائج املحتملة لزراعة القوقعة، وذلك ملساعدتهم في اتخاذ قرار مستنير بهذا

 ى من حياة الطفل وهي الفترة الحرجة لتعلم اللغة وتطور قواعدها البنائية دون تحقيق االستفادة القصوى منهاتأخير، وإال انقضت السنوات األول

.(Chomsky, 1959; Kral, 2013)  ولعل أفضل من ينقل هذه الرؤى والخبرات هم أولياء األمور الذين خضع أبناؤهم لتجربة الزراعة والحظوا آثارها

 بشكل مباشر.

 :الدراسة وأهميتهامشكلة 

 & Kral, Dorman & Wilson, 2019; Dettman, et al., 2016; Litovsky)على الرغم من تعدد الدراسات في مجال القوقعة بشكل عام 

Gordon, 2016 )وفي مجال رضا أولياء األمور عن زراعة القوقعة وتقييمهم لنتائجها بشكل خاص (Sahli, Ipek & Kaya, 2018; Sarant, Harris & 

Bennet, 2015; Athalye et al., 2015)  وفي املجتمع الكويتي لم يكن  إنعلى مستوى دول العالم، إال ،
ً
البحث في املجال ذاته في املجتمع العربي يعد نادرا

دراسة رضا أولياء األمور بدقة وبما أن دراسة الرضا عن أي ش يء يرمي إلى إدراكه والعلم به لتحسينه وتطويره، فإن  مدروسا أو مطروحا حتى اآلن.

ت ومصداقية حسب تقييمهم الذاتي عن جوانب حيوية ومهمة، سيعمل أوال على إدراك واقع الحال وتفهمه، وسيسهم ثانيا في وضع خطط واستراتيجيا

فعليا من ثمار في النواحي املنشودة في لتطوير الوضع وتحسينه، وسيثمر ثالثا في تقريب الفجوة بين ما يدركه ويتوقعه أولياء األمور وما يمكن جنيه 

                                                                                          الدراسة.

الخبرات  وحيث ترمي هذه الدراسة إلى معرفة مدى رضا أولياء األمور وتوقعاتهم من أبنائهم زارعي القوقعة في دولة الكويت، فهي ستسهم في نقل

احثين على إجراء واملعلومات ألولياء األمور املتطلعين إلجراء زراعة القوقعة مستقبال مما يسهل عملية اتخاذهم لقرار الزراعة، كما ستسهم في تشجيع الب

التحديات التي يواجهها  بحوث مقاربة تغطي مجاالت أخرى ذات أهمية مماثلة مثل مدى الرضا عن إجراءات زراعة القوقعة، أو ماهية الصعوبات أو

لزارعي القوقعة أولياء األمور قبل وأثناء وبعد زراعة القوقعة في شتى املجاالت، وبالتالي كيفية تقديم الدعم واملساندة لهم ضمن مستويات عديدة تحقق 

 وأسرهم الرضا والفائدة.  

   :أهداف الدراسة وأسئلتها

 تهدف الدراسة إلى ما يلي:

أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة وتأثيرها بشكل عام على مجاالت التواصل والعالقات االجتماعية واالعتماد على النفس قياس مدى رضا  .1

 والتأقلم الدراس ي ألبنائهم زارعي القوقعة.

شدة الصمم والعمر كالعالقة بين األداء اللغوي والدراس ي والشخص ي واالجتماعي لزارعي القوقعة اإللكترونية وبين متغيراتهم الديموغرافية  دراسة .2

 .ارععند الزراعة وعدد الغرسات ومدى االلتزام بجلسات البرمجة وتدريب النطق، وكذلك املرحلة التعليمية والبرنامج الدراس ي امللتحق فيه الز 
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اقع ستكشاف املجاالت التي حققت فيها الزراعة مستويات جيدة أو ضعيفة من الرضا والقبول واملتغيرات املرتبطة بها مما يساعد على إدراك الو ا  .3

 .
ً
 والتعامل معه واإلعداد لوضع خطط مستقبلية لتحسين األداء فيها مستقبال

أولياء األمور واحتياجاتهم وتوقعاتهم بشأن املهارات الدراسية واالجتماعية واللغوية املساهمة بتوعية املختصين في مجال زراعة القوقعة بآراء  .4

 لسد حاجات أولياء األمور وأبنائهم بتقديم جملة من التوصيات لتطوير وتعزيز االهتمام بهذه املجاالت. 
ً
 ألبنائهم تمهيدا

 ي ما يلي:وفي سبيل قياس األهداف أعاله فإن األسئلة التي تقود هذه الدراسة ه

التعليم، العالقات االجتماعية، وتأثير  االعتماد على النفس، ما درجة رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة في األبعاد املدروسة وهي التواصل، .1

 هذه األبعاد؟ ؟ وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الرضا بين الزراعة من وجهة نظرهم

مستويات رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة في أبعاد التواصل، االعتماد على النفس، التعليم،  داللة إحصائية بـينهل توجد فروق ذات  .2

صمم، أو تعزى شدة الرسات القوقعة، أو غتعزى الختالف جنس زارعي القوقعة أو جنسيتهم أو عدد  العالقات االجتماعية، وتأثير الزراعة

 ؟ دراس ي امللتحقين فيه أو مدى التزامهم بجلسات البرمجة وجلسات التدريب على النطقالختالف البرنامج ال

عالقات هل توجد عالقة ارتباطية بين مستويات رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة في أبعاد التواصل، االعتماد على النفس، التعليم، ال .3

 ؟ عند الزراعة أو العمر الحالي أو املرحلة التعليمية التي ينتمي إليها زارعو القوقعةاالجتماعية، وتأثير الزراعة وبين متغيرات العمر 

     :مصطلحات الدراسة

  الرضاSatisfaction 

هو االقتناع بالش يء بعد اختياره أو الشعور باالرتياح نتيجة إلشباع رغبة أو حاجة أو منفعة معينة، كما أن الرضا عن الش يء يعكس مدى 

عجز  في حالةفاعلية الخدمة املقدمة للمستفيد في تلبية توقعاته. فإذا كان األداء مطابقا للتوقع فإن ذلك يولد لديه حالة من الرضا والسعادة، أما 

التوقع فإن ذلك يولد حالة من االستياء وعدم الرضا، أما إذا تجاوز األداء ما هو متوقع فإنه يولد حالة من الرضا والوالء للخدمة  األداء عن مقابلة

(Kotler, 2001). 

   أولياء األمورGuardians 

، 1986هم األشخاص الراشدون املقربون للقصر والقائمون على حضانتهم وتربيتهم وتوجيههم وتدبير شؤونهم الشخصية واملالية )الفيروزآبادي، 

 (.1968الزرقا، 

 زراعة القوقعة Cochlear implantation  

وذلك بهدف املساعدة  يسمى املبرمج أو معالج الكالمهي عملية جراحية تجرى لغرس جهاز إلكتروني داخلي يسمى القوقعة، وجهاز آخر خارجي 

العصب  أو الصمم، وإنما تقوم بوظيفة األذن الداخلية عن طريق تحفيز بضعف السمع السمع، وهذه العملية ال تعيد السمع للمصابين على

 .(Damico & Ball, 2019)الطبيعية  قوقعةال بإرسال إشارات كهربائية مباشرة للدماغ بعد تجاوز الجزء التالف واملختص بالسمع في السمعي

  زارعو القوقعة Cochlear recipients 

ديسبل، وال يعانون من مشكالت صحية تعيق  90ن سمعيا الذين يكون فقدانهم للسمع شديدا أو شديدا جدا أي يزيد عن و هم الصم أو املعاق

الم الجراحة، فيستعينون بجراحة تركيب القوقعة اإللكترونية لعدم تمكنهم من تحقيق االستفادة القصوى من املعينات السمعية في سمع وفهم الك

 (The American Speech-Language-Hearing Association, 2010).املنطوق 

   العالقات االجتماعيةSocial relationships 

دل العالقة هي الرابطة والتفاعل الذي ينشأ بين شخصين أو شيئين والعالقات االجتماعية هي الحلقة والرباط والصداقة والحب الالزم أو وتبا

بادي،التأثير الذي ينشأ بين األفراد والجماعات 
ٓ
القيصر   1986;كعالقات العائلة واألقران والجيرة واللعب وهي جزء مهم من البناء االجتماعي )الفيروز ا

(، واستخدم هنا في مجال الدراسة ملعرفة مدى اختالط أو انعزال زارع القوقعة ومشاركاته االجتماعية مع أسرته وأقرانه وذلك حسب  1981وعمر،

 تقرير أولياء األمور.

       تأثير الزراعة                                                                     Effects of implants  

بادي،  أو ترك هو القدرة على إحداث القاموس املحيطالتأثير كما جاء في 
ٓ
(، واستخدم هنا في مجال الدراسة للكشف عن 1986أثر )الفيروز ا

 القوقعة على إحداث أثر في مستويات التعليم والتواصل واالستقاللية لألبناء الزارعين وذلك من وجهة نظر أولياء أمورهم.فاعلية عمليات زراعة 
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  التواصلCommunication 

اد لتواصل كلمة مشتقة من املصدر وصل وتفيد الصلة واالتصال أي العملية التي يتم بموجبها تبادل املعلومات واألفكار واألحاسيس بين األفر ا

إلشارات (. ويحمل التواصل معاني التالقي والتفاعل الذي قد يكون غير لفظي أي يعتمد على ا2011بغرض إيجاد نوع من التفاهم املتبادل بينهم )ياغي، 

رضا أولياء (، واستخدم هنا في مجال الدراسة ملعرفة مدى 2016زهور، واإليماءات، أو لفظي فيعتمد على استخدام اللغة املنطوقة والكالم الشفاهي )

 األداء اللغوي ألبنائهم زارعي القوقعة وإن لم يكن الكالم معهم  وجها لوجه.األمور عن 

 ةالدراس Education. 

( بأنها مجموعة املهارات التي يقوم بها الطالب مثل االستماع والكتابة واملشاركة في فصول الدراسة، وقد استخدم 1999وبطرس )يعرفها الوهر 

مع املدرسة واملعلمين واألقران ومدى مناسبة النظام القوقعة زارعي أبنائهم لالطالع على تقييم أولياء األمور وتقديرهم لتأقلم  هنا في مجال الدراسة

 التعليمي امللتحقين به لقدراتهم ومهاراتهم ومدى توافقها مع توقعات معلميهم. 

  االعتماد على النفسSelf-reliance 

ملعرفة  هنا في مجال الدراسة (، واستخدمCollins, 2000هو القدرة على فعل األشياء واتخاذ القرارات بشكل فردي، دون الحاجة إلى اآلخرين )

ي أبنائهم زارعي القوقعة ملسؤولياتهم كباقي األقران، ومدى ثقتهم وشعورهم باالستقاللية وعدم حاجتهم للجوء للخرين في مدى رضا أولياء األمور عن 
ّ
تول

    األمور البسيطة.

  :الدراسات السابقة

تدرس رضا أولياء األمور عن زراعة القوقعة ألبنائهم ومدى التحسن والتطور الذي المسوه في على الرغم من افتقار املجتمع العربي للبحوث التي 

ملجال الدراسة املجاالت املتنوعة كاالجتماعية واألكاديمية والنفسية، فإن الدراسات األجنبية في هذا املجال كانت متنوعة وعديدة، لكن املوافق منها 

 الحالية يعد محدودا أيضا.

أسرة في الرياض عن تجربتهم مع زراعة  43( دراسة وصفية تهدف إلى معرفة مدى رضا 2016يد العربي، أجرى أخضر والعلياني )على الصع

وذلك  القوقعة وذلك باستخدام استبانة معدة لهذا الغرض. توصل الباحثان في هذه الدراسة إلى وجود مستوى رضا جيد لدى األسر املنضمة للدراسة،

م إليجابيات زراعة القوقعة على تنمية مهارات اللغة الشفهية ألبنائهم، وهو ما أتاح لهم فرصة االنضمام ملدارس الدمج عوضا عن من خالل تأكيده

 مدارس التعليم الخاص.

التي  دراسة تحليلية حديثة في تركيا الستطالع مستوى املعلومات (Sahli, Ipek & Kaya, 2018) على الصعيد األجنبي، أجرى سهلي وآخرون

ومدى توقعاتهم ورضاهم عن النتائج التي حصلوا عليها من الزراعة، وذلك باستخدام استبانة مخصصة  حصل عليها اآلباء قبل زراعة القوقعة ألبنائهم،

عن رضاهم باتخاذهم ، وقد عبروا هموتوقعات همتحقق أغلب طموح بعدلذلك، توصل الباحثون في هذه الدراسة إلى أن نتائج الزراعة كانت مرضية للباء 

 قرار الزراعة وعن الخدمات واملعلومات والدعم املقدم لهم قبل زراعة القوقعة وبعدها.

 في أستراليا حصلوا على  (Sarant, Harris & Bennet, 2015)وفي دراسة أجرتها سارانت وآخرون 
ً
لقياس اإلنجاز األكاديمي ألربعة وأربعين طفال

أذنين باستخدام اختبارات قياس أكاديمي متعددة، خلص الباحثون إلى أن األطفال الزارعين في كلتا األذنين  حدة أوفرصة زراعة القوقعة في أذن وا

ن أداء املجموعتين كان أقل من إأفضل على مستوى القراءة والكتابة والرياضيات مقارنة باألطفال الزارعين في أذن واحدة، إال  حققوا نتائج أكاديمية

وي السمع الطبيعي. وقد أكدت الدراسة على دور البيئة األسرية في تحقيق نتائج أكاديمية مرضية ومتقدمة ألبنائهم زارعي القوقعة أداء األطفال ذ

 اإللكترونية.

في اململكة املتحدة الستطالع آراء مستخدمي القوقعة  (Athalye, Archbold, Lutman & Mulla, 2015)وفي دراسة أجراها أثالي وآخرون 

الواردة من  استبانة تحوي أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة، أظهرت االستجابات ائهم، وكذلك املهنيين في مجال تأهيل زارعي القوقعة، وذلك باستخداموآب

 أن معظم مستخدمي القوقعة سعداء بشكل عام وراضون عن الخدمات التي يتلقونها، إال  148
ً
واستشارتهم في نهم يرغبون في اشتراك اآلباء إمشاركا

        هيلية.صناعة القرار التربوي، كما أنهم عّبروا عن مخاوفهم املستقبلية بشأن التكلفة املادية والقوانين الجديدة بشأن الزراعة وخدماتها التأ

للتحقق من مدى رضا الوالدين عن قرار زرع القوقعة ألطفالهم والنتائج  في أستراليا (Punch & Hyde, 2011)وفي دراسة أجراها بانش وهايد 

مقابالت شبه اللغوية واالجتماعية واألكاديمية التي ملسها اآلباء واملعلمون واألطفال أنفسهم نتيجة لزراعة القوقعة باستخدام استبانة إلكترونية و 

واملعلمون وكذلك األطفال لتحقيق االستفادة التعليمية  اآلباءقات التي يواجهها مفتوحة، وجد الباحثان أن هناك العديد من التحديات واملعي

                      واالجتماعية القصوى من زارعة القوقعة. 
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من أولياء  247ملعرفة خبرات وتوقعات  (Hyde, Punch & Komesaroff, 2010) ، بانش وكومساروفها هايداوفي دراسة استطالعية أجر   

تماعية، ور بشأن استخدام أطفالهم للقوقعة اإللكترونية في شرق أستراليا وذلك من ناحية التواصل إضافة إلى النواحي األكاديمية والنفسية واالجاألم

ضون عن نتائج وذلك باستخدام استبانة قبلية وأخرى بعدية، إضافة الى إجراء مقابالت مع مجموعة من أولياء األمور، وجد الباحثون أن أكثر اآلباء را

صعوبات مهنية  الزراعة وقد تحقق ما كانوا يصبون إليه رغم توقعاتهم العالية تجاه تقدم أطفالهم في املجاالت املذكورة، وقد أعرب اآلباء عن قلقهم من

 قد تواجه أطفالهم في املستقبل.

لتقص ي مدى رضا اآلباء عن أداء أطفالهم بعد إجراء زراعة القوقعة  Carron, 2009)  & (Piazza, Kandathilفي دراسة أجراها بيازا وآخرون

، أشار أغلبهم بأن األطفال استفادوا بشكل كبير 31باستخدام استبانة إلكترونية طبقت على عينة مكونة من 
ً
من زراعة القوقعة التي أدت إلى  مشاركا

 لى برامج التأهيل السمعي الشفهي عقبة أمام مخرجات أفضل بعد إجراء الزراعة.  نهم اعتبروا الوصول إإتطوير مهارات االتصال الشفهي لديهم، إال 

لغوية يتبين من مراجعة األدبيات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة أن هناك رضا عام من قبل أولياء األمور بشأن زراعة القوقعة ومخرجاتها ال

ن إلى بعض املشكالت والتحديات التي تعيق تحقيق النتائج املثلى التي يرجوها أولياء األمور من والدراسية واالجتماعية، كما أنهم في الوقت ذاته يشيرو

ولياء األمور في زراعة القوقعة كالتكلفة املادية والتأهيل ما بعد الزراعة وغيرها. ويالحظ أيضا أن الدراسات واألبحاث التي تتناول وتقيس آراء ورضا أ

حدودة، وهو ما يحول دون التعرف على مشكالتهم ومالحظاتهم، ويمنع بالتالي تعريف املسؤولين بها ومن ثم تقديم خدمات املجتمعات العربية قليلة وم

 إرشادية وتأهيلية مناسبة ألولياء األمور وألبنائهم. 

   :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 
 
 :: منهج الدراسة وحدودهاأوال

الذي يركز على دراسة الظواهر االجتماعية والتربوية بهدف الكشف عن مستويات رضا أولياء األمور تم اعتماد منهج البحث الوصفي التحليلي 

 
ً
إلجراء دراسات  عن زراعة القوقعة اإللكترونية وتحديد العوامل املؤثرة فيها، وهو ما سيسهم في فهم املجال املدروس وتقص ي املشاكل املحيطة به تمهيدا

                                                                     ح الحلول والتوصيات وتنفيذها وقياسها. وانحصرت حدود الدراسة ضمن ما يلي:أخرى معمقة ومقارنة تقوم بطر 

  دولة الكويت.الحدود املكانية:            

                                                             2019 مايو -أبريل الحدود الزمانية: 

 أولياء أمور زارعي القوقعة.الحدود البشرية: 

  زراعة القوقعة، التواصل اللغوي، التعليم، االعتماد على النفس، تأثير الزراعة، العالقات االجتماعية.الحدود املوضوعية: 

 
 
 : صدق األداة وثباتهاثانيا

 ,O’Neill, Lutman) أونيل وآخرونمن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تبني استبانة مقننة عمل على إعدادها وتقنينها في مجال زراعة القوقعة 

Archbold, Gregory & Nikolopoulos, 2004 )زراعة القوقعةل برنامج نوتنجهام ضمن (Nottingham Cochlear Implant Programme)   في نسخة

 القوقعة زراعةمقسمة إلى قسمين رئيسيين. تناولت االستبانة في قسمها األول أسئلة تدور حول اتخاذ أولياء األمور لقرار  عبارة،74مكونة من  مطولة

باستخدام قامت بعض الدراسات . وقد ونتائجهاالزراعة مخرجات مدى رضاهم عن قياس  منها فيما تناول القسم الثاني وانطباعاتهم عن إجراءاتها،

خالل دراسات أخرى في املجال ذاته  اوثباته اصدقه كما تم التحقق من( Nicholas & Geers, 2003; Huttunen et al., 2005وتطبيق هذه االستبانة )

(O’Neill et al., 2004; Nunes, Pretzlik & Ilicak, 2005)( وكذلك أوص ى باحثون آخرون ،Damen, Krabbe, Archbold & Mylanus, 2007 )

النموذج أبعاد أساسية من القسم الثاني من خمسة بحسب أهداف هذه الدراسة تم اختيار ليسهل تطبيقه واستخدامه. و  بإعداد نموذج مصغر منه

عبارة موزعة على  45 مناالستبانة التي تم تبنيها من  تكونت األقسام(. O’Neill et al., 2004لالستبانة التي قام بإعدادها وتقنينها أونيل وآخرون ) األصلي

 : خمسة أبعاد كما يلي

        عبارات  التواصل؛ واشتمل على سبعالبعد األول: 

               عبارات االعتماد على النفس؛ واشتمل على خمسالبعد الثاني: 

   عبارة ةعشر  ىحدإالتعليم؛ واشتمل على البعد الثالث: 

                              واشتمل على ثالث عشرة عبارةالعالقات االجتماعية؛ البعد الرابع: 

  تأثير الزراعة؛ واشتمل على تسع عباراتالبعد الخامس: 
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خمس  أوافق بشدة مقابل :كما يلي للعبارات اإليجابية على أن تقع إجابات أولياء األمور في األبعاد املذكورة ضمن خمس قيم من مقياس ليكرت وهي

أما للعبارات السلبية   مقابل أربع درجات، محايد مقابل ثالث درجات، ال أوافق مقابل درجتان، ال أوافق بشدة مقابل درجة واحدة.درجات، أوافق 

 فسيكون امليزان الخماس ي التدرج كما يلي:

 خمس درجات .  ، ال أوافق بشدة مقابلال أوافق مقابل أربع درجات أوافق مقابل درجتان، محايد مقابل ثالث درجات، درجة واحدة، أوافق بشدة مقابل

  على االستبانة لقياس البيانات الديموغرافية لزارعي القوقعة وعالقتها باألبعاد املذكورة. امتغير عشر تم إدراج أحد كما 

 صدق األداة 

 :صدق املحتوى  .1

لتحقيق الجودة املطلوبة في الترجمة  األجنبية إلى العربية ثم إلى األجنبية مرة أخرى  االستبانة األصلية من املختارة من قسامتمت ترجمت األ

 ,Guilleminاللغات والثقافات املختلفة )عبر وغيرها تقييم الجودة شيوعا في البحوث االجتماعية كثر أساليب أمن  حيث يعد هذا األسلوب

Bombardier & Beaton, 1993; Tyupa, 2011.)  للتحكيم على ثالثة من الخبراء املختصين في الترجمة إلبداء مالحظاتهم بعد ذلك عرضت النسختان

. أعدت االستبانة النهائية مشتملة على املقدمة التعريفية ألولياء األمور املشاركين بالدراسة، املنقحة على الصورة األولية تمهيدا إلعداد النسخة النهائية

فية ألبنائهم زارعي القوقعة، ثم العبارات الخاصة بكل بعد من األبعاد األساسية املذكورة أعاله. عرضت النسخة املترجمة من ثم البيانات الديموغرا

 أجمع االستبانة على خمسة من األساتذة املختصين في املجال التربوي وعلم النفس إلبداء رأيهم بمدى وضوح العبارات ودقة صياغتها اللغوية وقد

 املنشودة من الدراسة.    لى كون عبارات االستبانة واضحة ومفهومة وتفي باألهدافاملختصون ع

 :صدق البناء .2

جرى حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة من عبارات االستبانة مع املجموع  للتحقق من االتساق الداخلي ألسئلة االستبانة،

 0.01 الداللةدالة إحصائيا عند مستوى كانت أن أغلب معامالت االرتباط  1وقد بينت النتائج كما هو موضح في الجدول الكلي للبعد الذي تنتمي إليه، 

 ,Hole)والذي قد يكون على األرجح بسبب صغر حجم عينة الدراسة   45من عبارات االستبانة البالغ عددها 4في انخفاض قيمة معامل االرتباط ورغم 

 ها طبيعتها املتماسكة وتؤثر سلبا على قياس ما خصصت ألجلهفقدتقننة لكي ال امل اتستباناال عدم حذف اسئلة  األدبيات إلى ضرورةهت نو فقد  ،(2014

(Sauro, 2016)عينات كبيرة عامليا  علىمسبقا تطبيق استبانة مقننة استخدام و  بل عملت على بها، إلى بناء استبانة خاصة هذه الدراسة هدف. هذا ولم ت

 ;Nicholas & Geers, 2003; O’Neill et al., 2004; Nunes et al., 2005عديدة في املجال ذاته )  دراسات ضمن اوثباته اصدقه تم التحقق منقد و 

Huttunen et al., 2005 .) وقد وضحت النتائج  3تم كذلك إيجاد معامل االرتباط بين كل من األبعاد الخمسة لالستبانة والدرجة الكلية كما في الجدول

مما يدل على صدق أداة الدراسة في قياس  0.01 وكلها دالة عند مستوى الداللة 0.766إلى 0.581اتساقا داخليا جيدا لألداة بارتباطات تقع قيمتها بين 

 املتغيرات املعنية.

 إليه نتمياالرتباط بين فقرات االستبانة مع املجموع الكلي لدرجات البعد الذي ت تمعامال  (:1)جدول 

                    .01** دالة عند مستوى   . 05* دالة عند مستوى 

 البعد األول  البعد الثاني البعد الثالث البعد الرابع البعد الخامس

 التواصل االعتماد على النفس التعليم العالقات االجتماعية تأثير الزراعة

 الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط

0.648**  37 0.079 24 0.359**  13 0.649**  8 0.682**  1 

0.499**  38 0.592**  25 0.533**  14 0.713**  9 0.637**  2 

0.593**  39 0.600**  26 0.355**  15 0.265*  10 0.774**  3 

0.692**  40 0.529**  27 0.510**  16 0.532**  11 0.666**  4 

0.566**  41 0.587**  28 0.429**  17 0.693**  12 0.361**  5 

0.163 42 0.485**  29 0.315*  18 - - 0.611**  6 

0.349**  43 0.455**  30 0.278*  19 - - 0.681**  7 

0.672**  44 0.508**  31 0.266*  20 - - - - 

0.130 45 0.612**  32 0.444**  21 - - - - 

- - 0.454**  33 0.249 22 - - - - 

- - 0.411**  34 0.564**  23 - - - - 

- - 0.601**  35 - - - - - - 

- - 0.578**  36 - - - - - - 
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 معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية (:2)جدول 
 البعد معامل االرتباط الداللة

0.01دالة عند مستوى   0.757**  التواصل 

0.01دالة عند مستوى   0.721**  االعتماد على النفس 

0.01عند مستوى دالة   0.581**  التعليم 

0.01دالة عند مستوى   0.766**  العالقات االجتماعية 

0.01دالة عند مستوى   0.697**  تأثير الزراعة 

0.01دالة عند مستوى    ** 

 :ثبات األداة

، وجاءت قيمة Cronbach alpha reliabilityتم التحقق من ثبات األداة بفحص االتساق الداخلي للفقرات أوال بحساب معامل كرونباخ ألفا 

 Spearman-Brown Spilt-Halfوثانيا باستخدام طريقة التجزئة النصفية لدرجات األسئلة الفردية والزوجية  (،α= 0.828الثبات الكلي لألداة بقيمة )

reliability coefficient( وجاءت قيمة الثبات الكلي لألداة بقيمة ،r= 0.819 وهما معامالن ثبات ،)( مرتفعان طبقا للدراسات اإلحصائيةDeVellis, 

2003; Shukla, 2008 وضح النتائج بالتفصيل. 3 (. جدول 

 قيم معامالت ثبات األداة بطريقتي كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية(:3)جدول 
 

 البعد عدد البنود معامل ثبات ألفا كرونباخ ثبات التجزئة النصفية

 التواصل 7 0.688 0.565

 االعتماد على النفس 5 0.456 0.281

 التعليم 11 0.454 0.638

 العالقات االجتماعية 13 0.702 0.649

 تأثير الزراعة 9 0.620 0.512

 الثبات الكلي للمقياس 45 0.828 0.819

 
 
 :مجتمع الدراسة وعينتها :ثالثا

حالة )السكري،  500بلغ  2017ن في دولة الكويت حتى عام ياملتواجدطبقا لإلحصائية املعلنة رسميا فإن عدد زارعي القوقعة اإللكترونية 

(. وبالتواصل مع مركز الشيخ سالم العلي لعالج السمع والنطق ومركز صدى التعليمي اللذين يستهدفهما زارعو القوقعة في الكويت، أرسلت 2017

ممن توافرت بيانات التواصل معهم، وبقيت االستبانة متاحة ملدة ستة أسابيع من من أولياء األمور املراجعين في املركزين  107االستبانة إلكترونيا إلى 

 وتخلل ذلك إرسال رسائل تذكيرية للمشاركة. 2019 شهري أبريل ومايو

ال ، وهي نسبة استجابة مناسبة في مج%54.2مشاركا ممن أتموا اإلجابة عن جميع أسئلة االستبانة، أي بنسبة  58تم تحصيل االستجابات من 

(، وأنجزت املعالجات اإلحصائية لالستجابات املحصلة باستخدام برمجية الرزم اإلحصائية للعلوم Carley-Baxter et al., 2009العلوم االجتماعية )

 (.SPSS, v22االجتماعية )

ل وبما أن جميع أفراد مجتمع الدراسة سنحت لهم الفرصة لالشتراك في الدراسة بشكل متساو، فإن النتائج املستخلصة من العينة املشاركة تمث

لزارعي  على االستبانة املقننة لقياس البيانات الديموغرافيةإضافيا  امتغير  عشرتم إدراج أحد وقد املجتمع األكبر املستهدف وقابلة للتعميم عليه. 

ذن واحدة أو كلتا تمت الزراعة في أالقوقعة املشتركين في الدراسة وهي الجنس والجنسية والعمر الحالي والعمر عند الزراعة، وعدد الغرسات أي إذا 

ت البرمجة وجلسات إضافة إلى مدى االلتزام بجلسا األذنين، وكذلك شدة الصمم وما إذا كان هناك استخدام للمعينات السمعية إلى جانب القوقعة،

سواء مدارس التعليم العام أو التعليم والبرنامج الدراس ي امللتحق فيه  التدريب على النطق بعد الزراعة، وكذلك املرحلة التعليمية التي ينتمي لها الزارع

 ن في الدراسة.يوضح الخصائص الديموغرافية لزارعي القوقعة حسب إفادة أولياء أمورهم املشاركي 4جدول الخاص أو الدمج. 
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افية لألبناء زارعي القوقعة حسب تقرير أولياء األمور  (:4)جدول   البيانات الديموغر

 العدد

 )النسبة(

البرنامج 

 الدراس ي

 العدد

 )النسبة(

عدد 

 الغرسات

 العدد

 )النسبة(

استخدام 

 السماعات

 العدد

 )النسبة(

شدة 

 الصمم

 العدد

 )النسبة(

 العدد الجنسية

 )النسبة(

 الجنس

            

 ذكر 26 (45) كويتي 44 (76) ضعف 23 (40) نعم 36 (62) أذن 33 (57) عام 17 (29)

 أنثى 32 (55) غيركويتي 14 (24) صمم 35 (60) ال 22 (38) أذنان 25 (43) خاص 36 (62)

           دمج 5 (9)

% من الذكور، كما أن ما يزيد عن ثالثة 45% كانوا من اإلناث وذلك في مقابل 55تشير بيانات الجدول أعاله إلى أن أغلب زارعي القوقعة وهم 

الصمم في  % من هؤالء األبناء كانوا يعانون من60أرباعهم كانوا من الجنسية الكويتية في مقابل ما يقارب الربع من غير الكويتيين. كما أن ما نسبته 

% من زارعي القوقعة 57% ممن كانوا يعانون من ضعف سمع شديد، ويستخدم أغلبهم املعينات السمعية. وتشير البيانات املحصلة أيضا أن 40مقابل 

% منهم في 29بينما انتظم  % في املدارس الخاصة62غلب زارعي القوقعة وهم أ% منهم كانت لديه غرستان. وقد تمركز 43لديهم غرسة واحدة بينما 

% في الفئة 29% منهم في مدارس الدمج. وتفاوت عمر زارعي القوقعة ضمن أربعة مستويات عمرية، لكن تمركز أكثرهم وهم 9املدارس العامة وانتظم 

قرير أولياء األمور فقد % من األبناء قبل عمر السنتين. وحسب ت45سنوات أي ضمن املرحلة االبتدائية، كما أن الزراعة تمت لدى  10إلى  6العمرية من 

 % منهم بجلسات النطق بشكل دائم ومنتظم. 71% من زارعي القوقعة بجلسات البرمجة بشكل دائم والتزم كذلك 90التزم 

   :نتائج الدراسة ومناقشتها

يد الدراسـة وهي التواصل، بقسميه "ما درجة رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة في األبعاد قلإلجابة عن السؤال األول للدراسة 

رضا االعتماد على النفس، التعليم، العالقات االجتماعية، وتأثير الزراعة من وجهة نظرهم؟ وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستويات ال

املعيارية والرتب لالستجابات املحصلة ، تم احتساب التكرارات والنسب املئوية وكذلك املتوسطات الحسابية املرجحة واالنحرافات هذه األبعاد؟" بـين

وذلك لإلجابة عن القسم األول من 9، 8 ،  7 ،6 ،  5 لكل بعد من أبعاد الدراسة الخمسة ولكل فقرة من فقرات البعد الواحد كما سيأتي في الجداول 

عن دالالت الفروق بين متوسطات هذه األبعاد  للكشف T-testالسؤال. أما اإلجابة عن القسم الثاني من السؤال، فقد تطلب استخدام اختبار )ت( 

 . 10 في جدول كما سيأتي 

 أولياء األمور ملدى الرضا عن نتائج زراعة القوقعة بالنسبة للبعد األول )التواصل(استجابات  (:5)جدول 

ا تربيعك 
 

ترتيبال االنحراف  

 املعياري 

 املتوسط 

 املرجح

افقة  عبارات البعد األول )التواصل( درجة املو

 

 

افق  ال أو

 بشدة

ال 

افق  أو

افق محايد افق  أو أو

 بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

 حتى بعد 1 15 26 4 7 6 3.6 1.3 5 0.000
 
. يصعب على ابني التواصل مع األشخاص الذين يعرفهم جيدا

 25.9 44.8 6.9 12.1 10.3 زراعة القوقعة

 للقلق بالنسبة لي2 3 17 7 20 11 2.7 1.2 7 0.123
 
. جودة كالم ابني تشكل مصدرا  

19.0 34.5 12.1 29.3 5.2 

. استخدام ابني للكالم الشفهي تطور بشكل جيد بعد زراعة القوقعة3 27 19 6 6 0 4.2 1 4 0.000  

0.0 10.3 10.3 32.8 46.6 

بسهولة وفعالية عندما يستخدم القوقعة. يتواصل ابني 4 37 11 6 3 1 4.4 1 3 0.000  

1.7 5.2 10.3 19.0 63.8 

 من السماعات قبل زراعة القوقعة5 24 5 9 12 8 3.4 1.5 6 0.199
 
. لم يستفد ابني إطالقا  

13.8 20.7 15.5 8.6 41.4 

 العدد

 )النسبة(

االلتزام 

بجلسات 

 النطق

 العدد 

)النسبة(   

االلتزام 

بجلسات 

 البرمجة

 العدد

 )النسبة(

العمر عند 

 الزراعة

 بالسنوات

 العدد

 )النسبة(

 املرحلة

التعليمية   

 العدد

 )النسبة(

العمر الحالي 

 بالسنوات

          

1-0 8 (14) نادرا 2 (3) نادرا 3 (5)   (29)  17 (16)  ما قبل املدرسة   6   أقل من  5 

(43)  2 18 (31) أحيانا 4 (7) أحيانا 14 (24)  25 (50)  االبتدائية   29  6-10  

(19)  3 15 (26) دائما 52 (90) دائما 41 (71 )  11 (17)  املتوسطة   10  11-15  

    (12) 7 4 (2)  1 (17) الثانوية   10  أكثر من 15 

(7) 5 وأكثر 10 (17)      4    الجامعية 
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وإن لم يشاهد وجهي أستطيع الكالم مع ابني بعد زراعة القوقعة حتى . 6 38 13 5 1 1 4.5 0.9 2 0.000

 65.5 22.4 8.6 1.7 1.7 )في الظالم أو في السيارة مثال(

أصبح لدي ابني تطور ملحوظ في قدرته على التواصل بعد زراعة . 7 37 18 3 0 0 4.6 0.6 1 0.000

 63.8 31.0 5.2 0.0 0.0 القوقعة

 املتوسط العام  3.91

بات أوضحت نتائج عبارات البعد األول أن زراعة القوقعة تعد مرضية بالنسبة ألولياء األمور من حيث التواصل فقد كان االتجاه العام لالستجا

لى التواصل بعد "أصبح لدى ابني تطور ملحوظ في قدرته ع 7يشير إلى املوافقة على التقدم والتطور فيها. كانت الرتبة األولى في هذا البند لصالح العبارة 

، أي أن أولياء األمور قد ملسوا التطور والسهولة والفعالية في استخدام أبنائهم للكالم الشفهي إثر استخدامهم %94.8زراعة القوقعة " بأغلبية بلغت 

التي جاءت في الرتبة الثانية، وكذلك  6للقوقعة، حتى في الظالم أوحين ال يكون النظر إلى التعابير الوجهية وقراءة الشفاه متاحا كما تشير العبارة 

إلى أن تواصل أبنائهم   %70.7اللتان احتلتا الرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، وهذا بالرغم من إشارة نسبة كبيرة من أولياء األمور   4و3 العبارتان 

 ما يزال صعبا. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة أخضر والعلياني )
ً
( التي ملست إيجابيات زراعة 2016حتى مع األشخاص الذين يعرفونهم جيدا

 ,Carronالدراسات األجنبية )القوقعة على تنمية مهارات التواصل واللغة الشفهية بشكل ملحوظ، بل إن هذه النتيجة كانت مؤكدة سلفا في عدد من 

2009; Hyde, Punch & Komesaroff, 2010; Punch & Hyde, 2011  &Piazza, Kandathil حيث فاق أداء زارعي القوقعة نظراءهم الصم ،)

(Nicholas & Geers, 2006; Tomblin, Spencer & Gantz, 2000 للدراسات املتعلقة، فإن تقدم زارعي القوقعة لم 
ً
 في تطور (. وطبقا

ً
يكن محصورا

 Bond).حوية اللغة املنطوقة فحسب، بل تجاوزها إلى تطور مجاالت أخرى بما في ذلك زيادة املفردات واأللفاظ وتطور تركيبات بناء الجمل والقواعد الن

et al., 2009)   قعة على مهارات أخرى، مثل الوعي الصوتي واستمرت األدبيات في توسيع قاعدة األدلة التي تدعم مزايا التواصل الشفهي إثر زراعة القو

، وهي مهارات أساسية تسهم في تعزيز القدرة على التواصل. (Johnson & Goswami, 2010)والذاكرة السمعية  (Almusawi, 2014واملورفولوجي )

 Langereisن وسيلة التواصل األساسية لطفلها )الجدير بالذكر أن التواصل الشفهي يعد قيمة أساسية في حياة األسر التي تختار اللغة املنطوقة لتكو 

& Vermeulen,2015 ( باعتبار أن أكثر الصم يولدون في أسر تتواصل وتتخاطب باستخدام اللغة املنطوقة )NIDCD, 2016 .) 

من أولياء األمور املوافقة أو املوافقة بشدة على عدم استفادة أبنائهم من  %50وبرزت كذلك فائدة القوقعة من جانب آخر، فقد أظهر 

حقاقهم السماعات قبل الزراعة، بينما اتخذ النصف اآلخر موقف الحياد وعدم املوافقة، والواقع أن هذه االستجابات تشير إلى أهلية األبناء واست

ينات السمعية أو كانت استفادتهم منها محدودة تعد هي الحاالت املؤهلة للزراعة، وذلك لزراعة القوقعة، فالحاالت التي لم تستفد إطالقا من املع

، فيبدو أنها ما زالت تشكل مصدرا لقلق 2باإلضافة إلى معايير وشروط أخرى. أما بشأن تقييم أولياء األمور ملدى جودة كالم أبنائهم كما في العبارة 

محايدة أو غير موافقة على أن جودة الكالم تعد مصدرا للقلق. أي أنه رغم بلوغ أكثر أولياء األمور   %65.6وهي منهم، بينما كانت األغلبية الباقية 34.5%

ن القلق لدى الكثير منهم بشأن جودة ووضوح كالم أبنائهم زارعي القوقعة ما يزال قائما، وهو ما إغايتهم في التواصل الشفهي كما تشير النتائج أعاله، إال 

(. وقد أشارت الدراسات في هذا الشأن إلى أن االختالف بين األطفال Poursoroush et al., 2015احثون معيارا ذهبيا لتقييم فاعلية الزراعة )يعتبره الب

ر في وأن التطو  ،(Huang et al., 2005; Poursoroush et al., 2015)داللة إحصائية  اذوي السمع الطبيعي واألطفال زارعي القوقعة يعد ملحوظا وذ

شهرا من عمرهم تماثلت مهارات  24فبعض األطفال الذين تمت زراعتهم في مدة ال تتجاوز  جودة الكالم ووضوحه مرتبط إيجابيا بوقت الزراعة ومدتها،

ة الكالم لديهم ، واألطفال األكبر سنا ممن قضوا وقتا أطول مع القوقعة فاقت درجة جود (Geers, 2004)النطق لديهم مع أقرانهم ذوي السمع العادي

. وهذا يفسر قلق بعض أولياء األمور ممن ملسوا الفرق أو علموا به، حيث تمت زراعة القوقعة لدى (Habib et al., 2010)باملقارنة مع األصغر منهم سنا 

دون تأخير، ثم املتابعة املستمرة  أكثر من نصف األبناء بعد عمر الثالث سنوات، وهو ما يستدعي توعية أولياء األمور وحثهم على سرعة اتخاذ القرار

 ألبنائهم لتحقيق الجودة والكفاءة املنشودة في النطق والكالم بعد زراعة القوقعة.   

 أولياء األمور ملدى الرضا عن نتائج زراعة القوقعة بالنسبة للبعد الثاني )االعتماد على النفس(استجابات  (:6)جدول 

ا تربيعك  االنحراف  الترتيب 

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

افقة  عبارات البعد الثاني )االعتماد على النفس(  درجة املو

 

 

افق  ال أو

 بشدة

ال 

افق  أو

افق محايد افق  أو أو

 بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

القوقعة. حدث تطور كبير في ثقة ابني بنفسه بعد زراعة 8 34 17 7 0 0 4.5 0.7 1 0.000  

0 0 12.7 29.3 58.6 

 ويفتقر إلى الثقة بالنفس والعزيمة بعد زراعة 9 11 26 7 11 3 3.5 1.2 4 0.001
 
. ال يبدو ابني مستقرا

 18.9 44.8 12.7 18.9 5.1 القوقعة
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 10. كان ابني يعتمد علينا كثيرا قبل زراعة القوقعة 22 23 7 5 1 4 1 3 0.000

1.7 8.6 12.7 39.6 37.9 

  نادرا ما أستطيع أن أترك ابني يفعل شيئا لوحده بعد زراعة القوقعة11.  11 24 10 7 6 3.5 1.2 4 0.001

10.3 12.0 17.2 41.3 18.9 

 . بعد زراعة القوقعة أصبح ابني مستقال بنفسه كباقي األطفال في عمره 12 27 17 8 5 1 4.1 1.1 2 0.000

1.7 8.6 13.7 29.3 46.5 

 املتوسط العام 3.92

تمثل وفيما يتعلق باالستجابات املرتبطة بالبعد الثاني وهو االعتماد على النفس، فقد كانت السمة الغالبة هي التفاوت وعدم التجانس فيها وت

،  9في ثقة أبنائهم بأنفسهم واستقالليتهم، وبين العبارتين )( التي تفيد موافقة أولياء األمور على حدوث تطور 12،  10،  8أبرزها في الفرق بين العبارات )

إلى موافقتهم على أن أبناءهم ال يبدون مستقرين ويفتقرون إلى الثقة بالنفس والعزيمة ونادرا ما يمكنهم االعتماد على أنفسهم وعمل  ( اللتين تشيران11

ود إلى اختالف الفئات العمرية للزارعين في هذه الدراسة، وبالتالي اختالف درجة ورغم هذا التفاوت في االستجابات والذي قد يع األشياء بمفردهم.

نتائج في هذا اعتمادهم على أنفسهم واستقالليتهم، إال أن الرتب الثالث األولى في القائمة كانت لصالح تطور الثقة بالنفس ورضا أولياء األمور عن ال

(، Nicholas & Beers, 2003دت نتائج جيدة حول تأثير القوقعة على النظرة اإليجابية للذات )الصدد، وهو ما يتوافق مع ما سبق من دراسات رص

ي أبنائهم زارعي القوقعة ملسؤولياتهم كباقي األقران في
ّ
 .(Hyde et al., 2010)عمرهم  وكذلك رضا أولياء األمور عن تول

 

 القوقعة بالنسبة للبعد الثالث )التعليم(أولياء األمور ملدى الرضا عن نتائج زراعة استجابات  (:7)جدول 
ا تربيعك  االنحراف  الترتيب 

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

افقة  عبارات البعد الثالث )التعليم(  درجة املو

 

   

ال 

افق  أو

 بشدة

ال 

افق  أو

افق محايد افق  أو أو

 بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

. ابني يجاري األطفال الذين هم في عمره باملدرسة بشكل جيد بعد 13 22 25 5 5 1 4.1 1 2 0.000

 37.9 43.1 8.6 8.6 1.7 زراعة القوقعة

. يعجز ابني عن التأقلم في املدارس العادية بعد زراعة القوقعة14 8 15 16 11 8 3.1 1.3 4 0.537  

13.8 19 27.6 25.9 13.8 

. يعتمد ابني على القوقعة بشكل كلي في املدرسة15 1 1 3 7 46 1.3 0.8 9 0.000  

79.3 12.1 5.2 1.7 1.7 

. املدارس العادية والدعم املتوفر فيها يفي بكل احتياجات ابني 16 3 2 12 17 24 2 1.1 7 0.000

 5.2 3.5 20.7 29.3 41.4 الستخدام القوقعة في املدرسة

. لسنا سعداء بالنظام التعليمي امللتحق به ابني في الوقت الحالي17 6 5 12 8 27 2.2 1.4 6 0.000  

46.6 13.8 20.7 8.6 10.3 

. التواصل املستمر بين مركز زراعة القوقعة وبين املدرسة ضروري 18 45 10 1 . 2 4.7 0.8 1 0.000  

3.5 0 1.7 17.2 77.6 

املعلمون إلى نصائح خاصة ومساعدة من مركز زراعة القوقعة  . يحتاج19 1 0 1 6 50 1.2 0.6 10 0.000

 1.7 0 1.7 1.03 86.2 لتكون توقعاتهم من ابني مناسبة

. نشعر بحاجة للنصيحة من قبل مركز زراعة القوقعة بشأن مستقبل 20 0 0 4 12 42 1.3 0.6 9 0.000

 0 0 6.9 20.7 72.4 ابني

0.217 5 1.3 2.8 12 13 16 8 9 21 
 
. يجب أن يكون لدى اآلباء خيار استخدام لغة اإلشارة مستقبال  

20.7 22.4 27.6 13.8 15.5 

. نحن نعتمد على مركز زراعة القوقعة للحصول على النصائح التقنية 22 21 19 11 3 4 3.9 1.2 3 0.000

 36.2 32.8 19 5.2 6.9 املتعلقة بزراعة القوقعة

. نحن قلقون بشأن وضع ابني في املدرسة مستقبال23 1 2 11 15 29 1.8 1 8 0.000  

50 25.9 19 3.5 1.7 

 املتوسط العام 2.58

س ي، فقد وأما بالنسبة لالستجابات املحصلة ملدى رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة بالنسبة للبعد الثالث وهو التعليم والتأقلم الدرا

املعبرة عن  18 حاجة أولياء األمور وحرصهم على تعزيز التواصل املستمر بين املدرسة وبين مركز زراعة القوقعة حيث نالت العبارةأوضحت االستجابات 
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ات وهي ذلك الرتبة االولى باتجاه عام "أوافق بشدة" وهو ما قد يشير إلى خلل أو قصور بشأن التواصل والتعاون بينهما. كما جاءت أغلب االستجاب

. ويمكن القول بأن هذه  16مشيرة إلى أن املدارس العادية والدعم املتوفر فيها ال يفي باحتياجات استخدام القوقعة في املدرسة كما في العبارة 70.7%

ثم  نالتعليمية، وماملشكالت متواترة الذكر في الدراسات املتتبعة لوجهات نظر أولياء األمور حيث يتطلع أكثرهم إلى دعم التواصل بينهم وبين املؤسسات 

وصيات التي أوردها إشراكهم واستشارتهم في صناعة القرار التربوي، األمر الذي أبرز الدعوة لالهتمام بهذا التواصل والتعاون والتركيز عليهما في جملة الت

وقد أكدت الدراسات التي  (Athalye et al., 2015).الباحثون في جانب التعليم باعتباره جانبا أساسيا من جوانب التطور املنشود لزارعي القوقعة

اجات تناولت هذه املشكالت أهمية االتصال الوثيق بين مراكز زراعة القوقعة ومؤسسات التعليم املحلية من أجل ضمان إدارات تعليمية تدرك احتي

 (.Archbold & O’Donoghue, 2007; Ạrchbold, et al., 2008زارعي القوقعة، وتسهم إيجابا في استفادتهم واستخدامهم املستمر لهذه التكنولوجيا )

عن سعادتهم بالنظام التعليمي امللتحق فيه أبناؤهم وهو متفاوت بين التعليم العام  %60.4في الوقت ذاته أعرب أغلب أولياء األمور وهم  

وتأتي هذه النتيجة مقاربة ملا أورده أخضر  ،17عن حيادهم كما في العبارة %20.7منهم إلى عدم سعادتهم و %18.9والخاص والدمج، بينما أشار 

عن سعادة اآلباء ورضاهم للفرصة التي أتاحتها زراعة القوقعة ألبنائهم بانضمامهم إلى مدارس الدمج عوضا عن مدارس التعليم  (2016)والعلياني

من  %95إلى  %75املتعلقة بتعليم الصم رجحت أن  الخاص. والواقع أن إحدى الدراسات التحليلية التي تناولت مراجعة قاعدة من األبحاث واألدلة

(. والواقع أن الدراسات التي Bond et al., 2009زارعي القوقعة جديرون باالنضمام لنظام التعليم العام مع توفير وحدة خاصة لدعمهم داخل املدرسة )

وصلت إلى وجود فارق في األداء األكاديمي لصالح زارعي القوقعة تتبعت التحصيل األكاديمي للطلبة الصم في مجاالت القراءة والكتابة والرياضيات ت

وقد تم التوصل لهذه النتيجة حتى في الدراسات املنهجية الصارمة التي تقوم باستبعاد  (Thoutenhoofd, 2006).مقابل نظرائهم الصم غير الزارعين 

ع االقتصادي واالجتماعي والنظام التعليمي وكذلك درجة فقدان السمع ووقته املتغيرات التي قد تؤثر في نتائج زراعة القوقعة لدى الصم كأثر الوض

يتقدمون  واإلعاقات املصاحبة، حيث خلص الباحثون إلى نتيجة مفادها أن الفائدة األدنى لزراعة القوقعة لفاقدي السمع بدرجة حادة هي أنها تجعلهم

 في مستويات مماثلة ألقرانهم فاقدي السمع بدرجة 
ً
  .( Bond et al., 2009)متوسطة وخاصة إذا كانت الزراعة قد تمت في سن مبكرة دراسيا

تجاه  %27.6 أو حيادهم %43.1عدم موافقتهم 21 أما بشأن خيار استخدام لغة االشارة مستقبال، فقد أظهر أغلب أولياء األمور في العبارة 

الصم اللغة الشفهية املنطوقة التي يتواصل أغلبهم بها حيث تفيد اإلحصاءات العاملية ذلك، وهو ما قد يعكس رغبة اآلباء وتفضيلهم الستخدام أبنائهم 

(. وقد يعكس أيضا ملس أولياء األمور لفوائد زراعة القوقعة NIDCD, 2016) أن تسعة أطفال من كل عشرة صم يولدون آلباء يتمتعون بسمع طبيعي

"نحن قلقون بشأن وضع ابني في املدرسة مستقبال" والتي وافق  23قت، وقد أكد ذلك العبارة وتوقعهم لتطور تعليم أبنائهم بشكل أفضل مع مرور الو 

بقية  عليها ولي أمر واحد فقط، بينما كان محايدا بشأنها اثنان، أما االطمئنان وعدم القلق بشأن مستقبل األبناء فكان هو السمة الغالبة على

دراسة أخرى كان خيار التواصل الشفهي مع األبناء زارعي القوقعة هو املفضل لدى أولياء األمور في مقابل االستجابات. وتأتي هذه النتيجة بالتوافق مع 

وقد أوص ي بعض الباحثين بهذا الصدد بضرورة الحرص على توفير فرص مضاعفة ألولياء األمور   (Archbold et al., 2008).خيار استخدام لغة اإلشارة

رة مع أبنائهم إلى جانب خيار استخدام اللغة الشفهية، وليس فقط في حال فشل الزارع في إتقان اللغة الشفهية، وذلك لطرح خيار استخدام لغة اإلشا

عزز إمكاناتهم ألن استخدام كال الوسيلتين جنبا إلى جنب سيعمالن على كفاءة التواصل واالندماج االجتماعي والتطور املعرفي للصم بما يثري تجربتهم وي

(Punch & Hyde, 2011 .) 

 أولياء األمور ملدى الرضا عن نتائج زراعة القوقعة بالنسبة للبعد الرابع )العالقات االجتماعية(استجابات  :(8)جدول 

ا تربيعك  االنحراف  الترتيب 

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

افقة  عبارات البعد الرابع )العالقات االجتماعية(  درجة املو

 

 

افق  ال أو

 بشدة

ال 

افق  أو

افق محايد افق  أو أو

 بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

 قبل زراعة القوقعة24 12 12 15 14 5 3.2 1.3 8 0.446
 
 اجتماعيا

 
. ابني كان معزوال  

8.6 24.1 25.9 20.7 20.7 

عالقاته األسرية تتطور بعد زراعة القوقعة. ابني يتواصل بسهولة وبدأت 25 38 18 1 1 0 4.6 0.6 2 0.000  

0 1.7 1.7 31 65.5 

. ابني اجتماعي وقادر على تكوين صداقاته بسرعة بعد زراعة القوقعة26 23 24 9 2 0 4.2 0.8 4 0.000  

0 3.5 15.5 41.4 39.7 

بعد زراعة القوقعة. بدأ ابني يتحدث ويشارك اآلخرين في الكالم 27 23 20 8 3 4 4 1.2 5 0.000  

6.9 5.2 13.8 34.5 39.7 

. ابني يحب االختالط بأسرته بعد زراعة القوقعة28 42 13 2 1 0 4.7 0.6 1 0.000  

0 1.7 3.5 22.4 72.4 

. يعجز ابني عن تكوين صداقات خارج محيط أسرته بسهولة بعد زراعة 29 7 19 13 15 4 3.2 1.2 8 0.297
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 القوقعة 12.1 32.8 22.4 25.9 6.9

. ابني يشارك في املناسبات العائلية أكثر بعد زراعة القوقعة30 31 16 7 3 1 4.3 1 3 0.000  

1.7 5.2 12.1 27.6 53.5 

. لم يكون ابني عالقة حميمة مع جده وجدته بعد زراعة القوقعة31 22 19 6 8 3 3.8 1.2 6 0.000  

5.2 13.8 10.3 32.8 37.9 

. ابني يندمج في عالقاته االجتماعية بشكل متساٍو كباقي أفراد األسرة بعد 32 28 12 10 6 2 4 1.2 5 0.000

 48.3 20.7 17.2 10.3 3.5 زراعة القوقعة

 في األماكن الجديدة ويصعب عليه تكوين أصدقاء بعد 33 11 16 16 10 5 3.3 1.2 7 0.064
 
. يبقى ابني منعزال

القوقعةزراعة   8.6 17.2 27.6 27.6 19 

. تطورت عالقة ابني مع إخوته وأخواته بعد زراعة القوقعة 34 39 16 3 0 0 4.6 0.6 2 0.000  

0 0 5.2 27.6 67.2 

. ابني يعتمد على أحد أعضاء األسرة في كل مشاركاته االجتماعية بعد 35 6 17 15 15 5 3.1 1.2 9 0.647

 10.3 29.3 25.9 25.9 8.6 زراعة القوقعة

. هناك تطور في العالقات األسرية بشكل عام بعد زراعة القوقعة 36 38 19 1 0 0 4.6 0.5 2 0.000  

0 0 1.7 32.8 65.5 

 املتوسط العام 3.97

املوافقة بشدة على جميع العبارات التي تشير إلى وفي معرض تحليل نتائج البعد الرابع وهو العالقات االجتماعية، فقد كان االتجاه العام هو 

ا عليه قبل زراعة سهولة تواصل األبناء وتطور عالقاتهم مع إخوتهم وأخواتهم بعد الزراعة، وكذلك زيادة مشاركاتهم في املناسبات العائلية قياسا بما كانو 

( الدالة على رضا أولياء األمور عن نتائج 30،  36،  34،  28،  25عبارات )القوقعة، إضافة إلى تطور صداقاتهم وتطور عالقاتهم األسرية. وقد جاءت ال

كان من نصيب الزراعة ومالحظتهم للتقدم الذي أحرزه أبناؤهم في العالقات االجتماعية في مراتب الصدارة. أما التوجه نحو الحياد في االستجابات فقد 

أو عدم تكوين صداقاتهم   33ادهم على أولياء أمورهم في تكوين عالقاتهم االجتماعية كما في العبارةالعبارات التي تشير إلى انعزال زارعي القوقعة واعتم

وتتوافق هذه النتيجة مع ما سبق من   35.أو اعتمادهم على أحد أعضاء األسرة في كل مشاركاتهم االجتماعية كما في العبارة 29بسهولة كما في العبارة 

(، رغم بعض التحديات الناشئة من Punch & Hyde, 2011دراسات رصدت رضا أولياء األمور عن تطور العالقات االجتماعية ألبنائهم زارعي القوقعة )

 .(Bat-Chava & Deignan, 2001)صعوبة التواصل اللغوي ووضوح الكالم 

 مور ملدى الرضا عن نتائج زراعة القوقعة بالنسبة للبعد الخامس )تأثير الزراعة(أولياء األ استجابات  (:9)جدول 

ا تربيعك   الترتيب 
االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 املرجح

افقة  درجة املو

 عبارات البعد الخامس )تأثير الزراعة( 

 

 

افق بشدة  ال أو
ال 

افق  أو
افق محايد  أو

افق  أو

 بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

0.000 2 1.1 3.7 
2 9 7 26 14 

. تدهور سلوك ابني بعد الزراعة مباشرة37  
3.5 15.5 12.1 44.8 24.1 

0.000 1 1 4.1 
1 4 6 22 25 

. نحن سعداء بشأن التقدم الدراس ي البني38  
1.7 6.9 10.3 37.9 43.1 

0.002 7 1.4 2.3 
 بما فيه الكفاية . 39 6 9 5 17 21

 
نحن قلقون بأن كالم ابني لن يكون واضحا

 10.3 15.5 8.6 29.3 36.2 ليفهمه الغرباء.

0.891 4 1.4 3 
10 17 5 16 10 

. كانت قدرة ابني على التواصل أضعف بعد الزراعة مباشرة40  
17.2 29.3 8.6 27.6 17.2 

0.000 7 1.2 2.3 
18 21 8 8 3 

 . التطور 41
 
بعد األشهر القليلة األولى من الزراعة كان يبدو بطيئا  

31 36.2 13.8 13.8 5.2 

0.000 8 0.4 1.2 
49 8 1 0 0 

. نحن قلقون من حدوث عطل أو خلل للقوقعة42  
84.5 13.8 1.7 0 0 

0.555 5 1.5 2.9 
13 12 12 8 13 

تحدث. أثق في قدرة مركز الزراعة على حل أي مشكلة قد 43  
22.4 20.7 20.7 13.8 22.4 

0.006 6 1.4 2.4 
22 14 6 9 7 

. عملية زراعة القوقعة بأكملها هي عملية مرهقة ومتعبة44  
37.9 24.1 10.3 15.5 21.1 

0.083 . 1 3.3 
. أثق بأن التحفيز الكهربائي للقوقعة لن يسبب مشكلة على 45 8 10 31 7 2

 13.8 17.2 53.5 12.1 3.5 املدى البعيد

 املتوسط العام 2.80
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إجراءات  كالسلوك والتواصل والتقدم الدراس ي إضافة إلى وأما بالنسبة لنتائج البعد الخامس الذي يتناول تأثير الزراعة على الجوانب العامة

بشأن التقدم  %81في الرتبة األولى لتشير إلى سعادة أكثر أولياء األمور  38عملية زراعة القوقعة واملشاكل التقنية املتعلقة بها، فقد جاءت العبارة 

تدهور سلوك أبنائهم بعد عملية الزراعة  %68.9التي تفيد مالحظة أغلب أولياء األمور  37الدراس ي الذي حققه أبناؤهم، وتلتها في الرتبة الثانية العبارة 

عد األشهر القليلة األولى من الزراعة كان التي تقرر أن التطور ب 41موافقتهم على العبارة  %67.2مباشرة، وفي الوقت ذاته لم يظهر أغلب أولياء األمور 

 يبدو بطيئا. 

التي تشير إلى قلقهم بشأن  39على العبارة  %65.5وأما عند تقييم تأثير الزراعة على مهارات التواصل مع اآلخرين، فلم يوافق أغلب أولياء األمور 

التي تشير إلى أن قدرة األبناء على التواصل بعد  40موقفا محايدا بشأن العبارة وضوح كالم أبنائهم بشكل كاف ليفهمه الغرباء، مع االعتبار بأنهم اتخذوا 

لقدرة على الزراعة مباشرة كانت أضعف. وقد يكون تدهور السلوك وضعف التواصل الذي المسه أولياء األمور بعد الزراعة مباشرة هو نتيجة للتغير في ا

تواصله تبعا لذلك ليكون شفهيا كما يحفز عليه ويتوقعه أولياء األمور، وهي تغييرات ال تخلو من السمع، وبالتالي سعي زارع القوقعة لتغيير أسلوب 

وقد رصدت الدراسات السابقة العديد من مشاكل االضطراب السلوكي  .الجهد واملثابرة وقد يصحبها بعض الضعف في التواصل والتدهور في السلوك

  .(Chao et al., 2015; Jimenez-Romero,  2015)ضمن برامج التأهيل لدى زراعي القوقعة ودعت إلى االهتمام بها 

التي تشير  44لصالح عدم تأييد العبارة  %62وفي معرض تقييم عملية الزراعة بمجملها واملشاكل التي قد تنجم عنها فقد كان التوجه العام وهو  

التي تشير إلى قلق أولياء األمور من حدوث عطل أو خلل للقوقعة بأغلبية بلغت  42ة إلى أن عملية زراعة القوقعة مرهقة ومتعبة وكذلك عدم تأييد العبار 

ورد في األدبيات من قلق أولياء األمور ومخاوفهم املستقبلية من التكلفة املادية املترتبة على زراعة القوقعة وما بعدها  . وتختلف هذه النتيجة عما%98.3

، وقد يعود سبب االختالف في النتائج إلى تفاوت اإلمكانات املادية لألسر، أو التفاوت بين دولة الكويت (Athalye et al., 2015)من خدمات تأهيلية 

 (.2012وغيرها من الدول في تغطية نفقات زراعة القوقعة وما يرتبط بها من تجهيز وتأهيل )عبد املعبود، 

محايدة وهما تتناوالن مدى ثقة أولياء األمور بمراكز الزراعة لحل املشكالت  45و  43وأخيرا كانت أكثر استجابات أولياء األمور في العبارتين  

بداء الرأي التقنية ومشاكل التحفيز الكهربائي التي قد تحدث للقوقعة, وقد تدل هاتان االستجابتان على نقص الخبرة أو ندرة التعرض لهذه املشاكل إل 

لنافية للقلق من حدوث عطل أو خلل للقوقعة إشارة إلى تحسن مجمل وملحوظ في خدمات االستبدال فيهما أو التعامل معهما، كما تحمل االستجابات ا

ألمور في والصيانة واإلصالح الخاصة بالقوقعة وذلك على املستوى املحلي على أقل تقدير، حيث كانت املشكالت التقنية مصدرا لقلق وشكاوى أولياء ا

% ونسبة 62وباعتبار أن نسبة مستخدمي السماعات في هذه الدراسة تبلغ  .(Sack & Whynes, 2005; Archbold, et al., 2008)دراسات مماثلة عامليا 

%، فال بد أن تكون املشكالت التقنية أقل شيوعا لدى ذوي الغرسة الواحدة وهم النسبة األكبر مقارنة بذوي 43% والثنائية 57زارعي الغرسة األحادية 

إال أن هذه النتيجة  ل. والواقع أيضا أن رغم ما ُيتوقع من أن الزراعة الثنائية تؤدي إلى نتائج أفضل مقارنة بالزراعة األحادية،الغرستين وهم النسبة األق

للتحفيز مشروطة بمجموعة من العوامل التي تسهم في إمكانية نقل مزايا الزراعة لكلتا األذنين، ومن أهمها ما يتعلق بطبيعة االستجابات العصبية 

اع كهربائي، إضافة إلى عوامل أخرى نمائية أو متعلقة بمدى مرونة الزارع للتعايش مع تجربة السمع من أذن واحدة أو أذنان أو حتى عدم السمال

(Hoesel, 2011ومع استمرار التقدم التكنولوجي والطبي في مجال زراعة القوقعة، إضافة إلى استمرار تحسن نتائجها مع مرور الوقت، فإن خي .) ار

تحفيز الكهربائي الزراعة األحادية مع االستفادة من بقايا السمع باستخدام املعينات السمعية يبدو الخيار األكثر تفضيال. ونظرا للمشاكل الناتجة عن ال

ورة كاملة الدرجات في للقوقعة، إضافة إلى محدودية االستفادة الدقيقة من الكهرباء في نقل اإلشارات إلى العصب السمعي حيث تنتقل جميعها ضمن د

ا بدقة وقت واحد، تتجه الدراسات اآلن إلى استخدام الضوء لتحفيز الخاليا العصبية للقوقعة لكونها أكثر حساسية في ملس األصوات الرقيقة ونقله

 .(Hernandez et al., 2014)أفضل كما في حالة السمع الطبيعي 

فقد أظهر اختبار كولومجروف ه األبعاد لإلجابة عن القسم الثاني من السؤال األول، كشف عن دالالت الفروق بين متوسطات هذوفي صدد ال 

( أن اعتدالية التوزيع جيدة لذا تم استخدام سلسلة من اختبارات "ت" لكل متغيرين على حدة في هذه الحالة Kolmogorov-Smirnov testسميرنوف )

(Gay, Mills & Airasian, 2011،)  أن جميع قيم ت بين األبعاد املدروسة كانت دالة إحصائيا ما عدا الفرق بين  10املدرجة في جدول قد أظهرت النتائج و

 بعدي التواصل والتعليم. وبتناول النتائج بش يء من التفصيل يالحظ اآلتي:
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 اختبار )ت( لدالالت الفروق بين األبعاد قيد الدراسة (:10)جدول 

 األبعاد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة التعليق

0.01دالة عند مستوى   0 14.1 
 التواصل 27.3 4.6

 االعتماد على النفس 19.6 2.9

1.5- 00142 غير دالة  
 التواصل 27.3 4.6

 التعليم 28.4 4.5

0.01دالة عند مستوى   0 -31.1  
 التواصل 27.3 4.6

 العالقات االجتماعية 51.5 6.1

0.01دالة عند مستوى   0.001 3.5 
 التواصل 27.3 4.6

 تأثير الزراعة 25.2 5.4

0.01دالة عند مستوى   0 -14.0  
 االعتماد على النفس 19.6 2.9

 التعليم 28.4 4.5

0.01دالة عند مستوى   
0 

-49.1  
 االعتماد على النفس 19.6 2.9

 العالقات االجتماعية 51.5 6.1

0.01مستوى دالة عند   
0 

-8.5  
 االعتماد على النفس 19.6 2.9

 تأثير الزراعة 25.2 5.4

0.01دالة عند مستوى   

0 

-26.6  
 التعليم 28.4 4.5

 العالقات االجتماعية 51.5 6.1

0.01دالة عند مستوى   
0 

4.2 
 التعليم 28.4 4.5

 تأثير الزراعة 25.2 5.4

0.01دالة عند مستوى   0 28.3 
 العالقات االجتماعية 51.5 6.1

 تأثير الزراعة 25.2 5.4

أما توجد فروق دالة إحصائيا بين بعدي التواصل واالعتماد على النفس وكذلك بين بعدي التواصل وتأثير الزراعة وكالهما لصالح بعد التواصل.  .1

إحصائيا لصالح العالقات االجتماعية علما بأن جميع الفروق كانت بالنسبة للفرق بين بعدي التواصل والعالقات االجتماعية فقد كانت القيم دالة 

 ، خال بعدي التعليم والتواصل، حيث لم يكن الفرق بينهما داال إحصائيا.0.1 دالة إحصائيا عند مستوى 

بين بعد االعتماد على النفس وجميع األبعاد األخرى املستهدفة في الدراسة وذلك لصالح هذه  0.1توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  .2

 األبعاد.  

ي توجد فروق دالة إحصائيا بين بعد التعليم وبعد العالقات االجتماعية وذلك لصالح األخير، كما توجد الفروق ذاتها بين بعد التعليم وبعد  .3

، بينما لم تكن قيمة ت دالة إحصائيا بين بعدي 0.01ة وذلك لصالح بعد التعليم وجميعها عند مستوى الداللة االعتماد على النفس وتأثير الزراع

 التعليم والتواصل.

بين بعد العالقات االجتماعية وجميع األبعاد األخرى املستهدفة في الدراسة وذلك لصالح بعد  0.1توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة .4

 الجتماعية.  العالقات ا

بين بعد تأثير الزراعة وبعد االعتماد على النفس وذلك لصالح البعد األول، ولكن الفروق عند  0.1توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  .5

 .  املستوى ذاته بين بعد تأثير الزراعة وأبعاد التواصل والتعليم والعالقات االجتماعية لم تكن في صالح بعد تأثير الزراعة

نها إفة، إال ويالحظ من النتائج أعاله أنه بالرغم من وجود بعض الفروقات  واالختالف في رتب التقييم التي أفادها أولياء األمور في الجوانب املختل

والتعليم وما يتبعها من  تبرز بشكل عام رضاهم عن التحسن والتطور في مجال املشاركة في املواقف االجتماعية أوال، ثم اآلثار اإليجابية على التواصل

ب وملست ذات جوانب تأثير الزراعة والثقة بالنفس واالستقاللية املأمولة من زارعي القوقعة، وذلك بالتوافق مع ما سبق من دراسات تناولت ذات الجوان

عي والنفس ي لزارعي القوقعة عن طريق تقييم والواقع أن الدراسات التي تناولت التكيف االجتما(Athalye et al., 2015; Ng et al., 2016). الفوائد 

كذلك الرضا األطفال ألنفسهم وكذلك تقييم الوالدين لهم، أثمرت عن نتائج جيدة حول تأثير القوقعة على تطور العالقات األسرية والتكيف االجتماعي و 

   (Nicholas & Beers, 2003).يةوالنظرة اإليجابية للذات وذلك الرتباطهم الوثيق جميعا بتطور الكالم واملهارات اللغو 

يد ولإلجابة عن السؤال الثاني: "هل توجد فروق ذات داللة إحـصائية في مستويات رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة بين األبعاد ق

تعزى الختالف جنس زارعي القوقعة  نظرهمالدراسـة وهي التواصل، االعتماد على النفس، التعليم، العالقات االجتماعية، وتأثير الزراعة من وجهة 
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نامج )ذكر، أنثى( أو جنسيتهم )كويتي، غير كويتي( أو عدد غرسات القوقعة )أحادية، ثنائية( أو شدة الصمم )ضعيف، أصم( أو تعزى الختالف البر 

ومدى االلتزام بجلسات التدريب على النطق )دائما،  الدراس ي امللتحقين فيه )عام، خاص، دمج( ومدى االلتزام بجلسات البرمجة )دائما، أحيانا، نادرا(

 Skewness) تم تقسيم نتائج االستبانة على مجموعات على حسب املتغيرات املستقلة ومن ثم استخدام اختباري االلتواء والتفرطحأحيانا، نادرا(؟"، 

and Kurtosisوبما أن جميع النتائج كانت جيدة 30عض املجموعات أقل من ( للتأكد من صالحية االختبارات البارامترية بعد أن أصبحت عينات  ب .

( لكشف دالالت الفروق بين املجموعات الثنائية في األبعاد املعنية وكذلك في T-testتم استخدام اختبار ت ) وتؤكد اعتدالية التوزيع في املجموعات،

لكشف  (One-way ANOVA)ثم تم استخدام اختبار التباين األحادي  ،14، 13، 12، 11الدرجة الكلية للبعد الواحد كما هو موضح في الجداول 

 دالالت الفروق بين املجموعات الثالثية في األبعاد املعنية وكذلك في الدرجة الكلية للبعد الواحد.

لرضا أولياء األمور ثم أجري أجري اختبار )ت( لكشف داللة الفروق بين مجموعتي الذكور واإلناث في األبعاد املعنية وكذلك في الدرجة الكلية 

كما هو موضح في  االختبار ذاته مرة أخرى ملعرفة داللة الفروق بين مجموعتي الكويتيون وغير الكويتيون على األبعاد املعنية وكذلك الدرجة الكلية للرضا

مستويات الرضا عن نتائج زراعة القوقعة في جميع عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين على التوالي. أوضحت نتائج كال االختبارين  12و  11 الجدولين

  األبعاد قيد الدراسة تعزى الختالف جنس األبناء أو جنسيتهم. 

الجدير بالذكر أن من بين العوامل الديموغرافية التي تم التحقق منها في دراسة أخرى والتي أثرت بشكل إيجابي على االستخدام اليومي 

 Marttila & Karikoskiوقعة هو الجنس، فقد حرصت اإلناث على االستفادة منها بشكل منتظم أكثر من الذكور )للمعينات السمعية أو غرسات الق

2006 .) 

 اختبار )ت( لداللة الفروق بين األبعاد باختالف الجنس (:11)جدول 
 البعد الجنس العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة التعليق

دالةغير   0.252 -1.2  التواصل ذكور  26 26.6 5.0 

 إناث 32 28.0 4.1

0.7- 0.494 غير دالة  االعتماد على النفس ذكور  26 19.3 3.1 

 إناث 32 19.8 2.8

1.0- 0.332 غير دالة  التعليم ذكور  26 27.8 4.8 

 إناث 32 28.9 4.2

0.8- 0.416 غير دالة االجتماعية العالقات ذكور  26 50.8 6.5   

 إناث 32 52.1 5.8

0.7- 0.517 غير دالة  تأثير الزراعة ذكور  26 24.7 6.6 

 إناث 32 25.6 4.2

1.2- 0.219 غير دالة  الدرجة الكلية ذكور  26 149.1 18.4 

 إناث 32 154.5 14.8

 اختبار )ت( لداللة الفروق بين األبعاد باختالف الجنسية (:12)جدول 
 البعد الجنسية العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة التعليق

1.4- 0.157 غير دالة  التواصل كويتي 44 26.9 4.8 

 غير كويتي 14 28.9 3.6

1.0- 0.323 غير دالة  االعتماد على النفس كويتي 44 19.4 3.0 

 غير كويتي 14 20.3 2.6

0.4- 0.677 غير دالة  التعليم كويتي 44 28.3 4.5 

 غير كويتي 14 28.9 4.8

0.2- 0.843 غير دالة  العالقات االجتماعية كويتي 44 51.4 6.6 

 غير كويتي 14 51.8 4.5

0.2- 0.836 غير دالة  تأثير الزراعة كويتي 44 25.3 5.6 

 غير كويتي 14 24.9 4.7

0.9- 0.398 غير دالة  الدرجة الكلية كويتي 44 151.2 17.8 

 غير كويتي 14 154.7 11.6

نت ثم أجري اختبار )ت( مرة ثالثة لكشف داللة الفروق بين مجموعتي الصم وضعاف السمع في األبعاد املعنية وكذلك في الدرجة الكلية، وقد بي

أما . فقدان السمععدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مستويات رضا أولياء األمور عن نتائج الزراعة تعزى الختالف شدة  13النتائج املدرجة في جدول 

لرضا أولياء  عند إجراء اختبار )ت( لكشف داللة الفروق بين مجموعتي الغرسة األحادية والغرسة الثنائية في األبعاد املعنية وكذلك في الدرجة الكلية
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تأثيرا داال إحصائيا على مستوى الرضا عن بعد التعليم وكذلك الدرجة الكلية عند مستوى  14د أوضحت النتائج املدرجة في جدول ، فقاألمور 

 وذلك لصالح الغرسة األحادية مقابل الغرسة الثنائية. 0.05

 اختبار )ت( لداللة الفروق بين األبعاد باختالف شدة الصمم (:13)جدول 
الداللةمستوى  التعليق  البعد شدة الصمم العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  قيمة ت 

0.8- 0.413 غير دالة  التواصل أصم 35 26.9 4.9 

 ضعيف سمع 23 28.0 4.1

0.7- 0.476 غير دالة  االعتماد على النفس أصم 35 19.8 2.7 

 ضعيف سمع 23 19.3 3.3

0.2- 0.837 غير دالة  التعليم أصم 35 28.5 4.7 

 ضعيف سمع 23 28.3 4.3

1.5- 0.130 غير دالة  العالقات االجتماعية أصم 35 52.5 5.2 

 ضعيف سمع 23 50.0 7.2

0.3- 0.742 غير دالة  تأثير الزراعة أصم 35 25.0 5.8 

 ضعيف سمع 23 25.5 4.7

 الدرجة الكلية أصم 35 152.7 16.6 0.4 0.686 غير دالة

 ضعيف سمع 23 150.1 16.6

 اختبار )ت( لداللة الفروق بين األبعاد باختالف عدد الغرسات (:14)جدول 
 البعد عدد الغرسات العدد املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  قيمة ت مستوى الداللة التعليق

 التواصل أحادية 33 28.1 4.4 1.4 0.172 غير دالة

 ثنائية 25 26.4 4.8

دالةغير   االعتماد على النفس أحادية 33 20.0 3.1 1.2 0.241 

 ثنائية 25 19.1 2.7

دالة عند 

0.05 

 التعليم أحادية 33 29.5 4.6 2.1 0.043

 ثنائية 25 27.0 4.1

 العالقات االجتماعية أحادية 33 52.2 5.9 1.0 0.332 غير دالة

 ثنائية 25 50.6 6.4

 تأثير الزراعة أحادية 33 26.1 4.6 1.4 0.156 غير دالة

 ثنائية 25 24.0 6.1

دالة عند 

0.05 

 الدرجة الكلية أحادية 33 155.8 15.6 2.0 0.049

 ثنائية 25 147.2 16.7

مقارنة بأقرانهم ذوي أفضل  ذوي الغرسة الثنائية حققوا نتائج أكاديميةدراسة أخرى وجدت أن األطفال وتختلف نتيجة هذه الدراسة عن نتائج 

، وقد يعود هذا االختالف إلى اختالف املتغيرات الديموغرافية األخرى التي تلعب دورا هاما في  (Sarant, Harris & Bennet, 2015)الغرسة األحادية

( Geers, 2004; Archbold et al., 2009; Habib et al., 2010مخرجات زراعة القوقعة من دراسة ألخرى، ومنها العمر عند الزراعة ومدة الزراعة )

 & Schow، والبرنامج الدراس ي الذي يلتحق به ) (Damen et al., 2007; Jaffer, 2017)النطق والبرمجة التأهيلية التي يتلقاها الزارع وكفاءة جلسات

Nerbonne, 2013لها تأثير على تعليم الطفللشديدة (، إضافة إلى شدة الضعف السمعي، فقد أثبتت الدراسات أن درجة الصمم املتوسطة أو ا 

فاألصم بدرجة شديدة قد يلجأ إلى الزراعة في األذنين سعيا للحصول على درجة (، François, Boukhris, & Noel-Petroff, 2015) وتحصيله الدراس ي

والتأقلم سمع أفضل، لكن تبقى إمكانية االستفادة من بقايا السمع لدى األصم بدرجة بسيطة أو متوسطة أفضل بشكل عام في درجة التحصيل 

 الدراس ي من األصم كليا. 

للكشف عن دالالت الفروق بين مستويات رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة في األبعاد  أما عند استخدام اختبار التباين األحادي

التزامه بجلسات  املدروسة وبين البرنامج الدراس ي امللتحق فيه الزارع )عام، خاص، دمج( أو مدى التزامه بجلسات البرمجة )دائما، أحيانا، نادرا( أو مدى

حيانا، نادرا(، فقد أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مستويات رضا أولياء األمور عن نتائج الزراعة تعزى التدريب على النطق )دائما، أ

قة تشير إلى الختالف البرنامج الدراس ي امللتحق فيه الزارع، أو مدى التزامه بجلسات البرمجة أو جلسات التدريب على النطق. ورغم أن الدراسات الساب

تحقق من  أكاديمي ونفس ي واجتماعياملتغيرات تلعب دورا هاما في نتائج الزراعة، حيث حظى زارعو القوقعة في فصول التعليم العام بفرص دعم أن هذه 

لى (، كما أن االلتزام بحضور الجلسات التأهيلية في البرمجة والتدريب عSchow & Nerbonne, 2013)خالل تفاعلهم مع أقرانهم ذوي السمع الطبيعي 
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، إال أن (Kumar et al., 2017)( بما يتوافق مع التوقعات العالية ألولياء األمور Jaffer, 2017النطق ارتبط إيجابا بتحقيق مخرجات تعليمية أفضل )

م املتغيرات املعنية. فقد عدم ظهور العالقة االرتباطية بين هذه املتغيرات في هذه الدراسة قد يعود إلى صغر حجم العينة املشاركة وعدم تباينها في أقسا

، وهو ما %71وكذلك جلسات النطق   %90وحرص أكثرهم كذلك على املداومة على جلسات البرمجة  %62تمركز أغلب الزارعين في املدارس الخاصة

هو ناتج عن قلل من ظهور التباين احصائيا. والواقع أن التباين في نتائج ومخرجات زارعة القوقعة ضمن مختلف املهارات ورد في العديد من الدراسات و 

   et al., 2008; Black et al., 2011) .(Pisoniالتفاوت واالختالف في املتغيرات الديموغرافية لزارعي القوقعة 

ة عن السؤال الثالث "هل توجد عالقة ارتباطية بين مستويات رضا أولياء األمور عن نتائج زراعة القوقعة في أبعاد التواصل، االعتماد ولإلجاب

ي إليها زارعو لتي ينتمعلى النفس، التعليم، العالقات االجتماعية، وتأثير الزراعة وبين متغيرات العمر عند الزراعة أو العمر الحالي أو املرحلة التعليمية ا

الدرجة الكلية لرضا األبعاد املعنية وكذلك ( للمرة األولى بين Pearson’s correlation coefficientالقوقعة؟"، تم حساب معامل االرتباط بيرسون )

وات، ثم خمس سنوات أولياء األمور وبين العمر عند الزراعة وذلك ضمن خمسة مستويات عمرية وهي سنة أو أقل، سنتان، ثالث سنوات، أربع سن

 6سنوات، من 5 أقل من  وذلك ضمن أربع مراحل عمرية وهي الدرجة الكلية للرضا وبين العمر الحالي للزارعاألبعاد و بين  فأكثر، ثم للمرة الثانية أيضا

وبين املرحلة التعليمية التي ينتمي إليها الزارع  الدرجة الكلية للرضااألبعاد و سنة، ثم للمرة الثالثة بين  15سنة، ثم أكثر من  15إلى  11سنوات، من   10إلى

نتائج حساب وذلك ضمن خمسة مستويات وهي ما قبل املدرسة، املرحلة االبتدائية، املرحلة املتوسطة، املرحلة الثانوية، ثم املرحلة الجامعية. أظهرت 

نتائج زراعة القوقعة وبين متغير العمر الحالي وكذلك متغير املرحلة معامالت ارتباط بيرسون عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين مستويات الرضا عن 

مستوى  على =r- 0.266التعليمية، ولكن وجدت عالقة عكسية بين متغير العمر الذي تمت فيه زراعة القوقعة وبين الدرجة الكلية لالستبيان بقيمة 

توى الرضا عن نتائجها لدى أولياء األمور أفضل. وهذه النتيجة تماثل نتائج العديد ، أي كلما كان العمر عند زراعة القوقعة أقل، كان مس0.05الداللة 

فاألطفال الذين يتلقون الزراعة في سن (Johnson & Goswami, 2010). من الدراسات التي وثقت فائدة الزراعة املبكرة في جني فوائد ومخرجات أفضل 

  Schow & Nerbonne,2013اءة الشفاه أو االعتماد على لغة اإلشارة أو التعبيرات الوجهية )مبكرة يتمكنون من فهم اآلخرين دون اللجوء إلى قر 

Yorgun et al., 2015; وهو ما يكسبهم القدرة على التفكير بشكل مستقل ثم االعتماد على النفس إلى جانب إنشاء العالقات االجتماعية واملحافظة ،)

(. كما أن زراعة القوقعة في سن مبكرة يتيح للطفل تطوير املهارات الشخصية املناسبة التي Yorgun et al., 2015عليها بالتواصل املتواتر مع اآلخرين )

( Marttila & Karikoski 2006; Ertmer, 2007; Schow & Nerbonne, 2014تمكنه من التأقلم الدراس ي ومواصلة التعليم حتى مراحل متقدمة )

 ق الرضا والصحة النفسية ألولياء األمور وأبنائهم. وهي جميعها عوامل تسهم في تحقي

:توصيات الدراسة  

 بناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة، يوص ى باآلتي: 

وتوقعاتهم وما يصبون إليه من طموح وتطلعات وسبل تحقيقها  االهتمام املتعمق بمشكالت زارعي القوقعة وأولياء أمورهم والتعرف على آرائهم .1

 وتنفيذها.

تقييم خدمات التعليم والصحة النفسية والدمج املجتمعي املقدمة لزارعي القوقعة وأسرهم من وجهة نظرهم، وكذلك تطوير وتفعيل مراكز  .2

 الصيانة والخدمات التقنية بما يستوفي احتياجاتهم. 

فيها فريق متخصص من األطباء واملعلمين  تأسيس مراكز خدمات إرشاد وتوعية ومتابعة لزارعي القوقعة ومن هم بصدد إجراء الزراعة، يساهم .3

البرمجة والنطق باإلضافة إلى األخصائيين االجتماعيين والنفسيين، وتقدم فيها خدمات اإلرشاد واملتابعة الدورية في املجال التعليمي  وأخصائي

  واالجتماعي والصحة النفسية لزارعي القوقعة وأولياء أمورهم.

الباحثين واملختصين بزراعة القوقعة لتداول نتائج البحوث والدراسات في املجال إضافة إلى تداول املعلومات  إنشاء مواقع الكترونية تستقطب .4

 والرؤى والخبرات بينهم وبين أولياء األمور واملختصون. 

ائج، وذلك بين أولياء األمور االهتمام بنشر الوعي والثقافة حول إجراء زراعة القوقعة وما تنطوي عليه من آثار وما يرجى ويتوقع منها من نت .5

 واملعلمين والتربويين وإشراكهم جميعا في تطوير عادات ومهارات زارعي القوقعة.

 إجراء دراسات أخرى تعمق ما توصلت إليه هذه الدراسة وتوسع مخرجاتها في مجاالت أخرى مرتبطة بها ومقاربة لها. .6
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Abstract:  This exploratory study aimed to assess guardians’ satisfaction with the effects of cochlear implants on the 
educational, linguistic, self-reliant and social performance of their children, and the demographic variables associated 
with these parameters. A sample of 58 participants responded to the questionnaire, with the results showing 
satisfaction ratings ranging from medium to high. There were no significant differences between the degree of 
satisfaction with the demographic variables such as gender, age, severity of deafness, or compliance with programming 
and training sessions. An exception was a significant difference found in favour of unilateral versus bilateral implant 
users with regards to educational performance. The study also found an inverse relationship between the age of 
receiving a cochlear implant and the degree of guardians’ satisfaction. The study concludes by highlighting the necessity 
for awareness and follow-up with the aforementioned parameters, as well as the need for continuous guardian 
involvement in developing their children’s skills and meeting their expectations. 

Keywords: Cochlear implant; Guardians’ satisfaction; Social relationships; Verbal communication; Self-reliance; Education; 

Effects of implants. 
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 مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات

 الورده الشراري شريف حامد بن معتق 
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alikssb@yahoo.com 

                     DOI: https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.7.1.9       19/5/2019تاريخ قبول البحث:                18/4/2019تاريخ استالم البحث:  

 :لخصامل

ولتحقيق هدف هدفت الدراسة الكشف عن مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات، 

 ومعلمة أثناء الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي )203الدراسة تم اختيار عينة عشوائية تكونت من )
ً
ولتحقيق هدف م(، 2018/2019( معلما

ي العلوم الدراسة تم تبني أداة  لقياس مدى ممارسة عمليات إدارة املعرفة، أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة لدى معلم

ائية تعزى ملتغير املؤهل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس، ووجود فروق ذات داللة إحصكانت ممارستها بدرجة مرتفعة، و 

بضرورة تشجيع املعلمين واملعلمات على العلمي ولصالح الدراسات عليا، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الخبرة. وأوصت الدراسة 

 توظيف عمليات إدارة املعرفة أثناء التدريس .

  العلوم.معلم ؛ عمليات إدارة املعرفة؛ ممارسةاملفتاحية:  الكلمات

  :اإلطار النظري 

الطالب(،  يقوم املفهوم الحديث الذي يعرف بـ "إدارة املعرفة " على توفير املعلومات وإتاحتها لجميع العاملين في املؤسسة التعليمية )املعلمين،

املتاحة، والخبرات الفردية الكامنة في عقول واملستفيدين من خارجها )املجتمع املحلي(، حيث يرتكز على األستفادة القصوى من املعلومات املتوافرة 

من أهم مميزات تطبيق هذا املفهوم هو األستثمار األمثل لرأس املال الفكري وتحويله إلى قوة إنتاجية تسهم في تنمية أداء الفرد، ورفع  افرادها. لذا، فإن

 للمجتمعات الصنكفاءة العنصر البشري. 
ً
، أما اآلن وفيومقارنة باملال الذي كان وحده وقودا

ً
فإن  عصر املجتمعات املعلوماتية واإلتصاالت، اعية سابقا

لذلك فإن املعرفة تعد من أهم املقومات العلمية  ،املعرفة والحكمة أصبحت تمثل السيادة، فمن يملك املعرفة سيكون في املقدمة والقيادة والسيادة

السليمة، وال نتجاهل البيانات واملعلومات التي هي في األصل الحقائق الرئيسية التي تساهم في  ألتخاذ القرارات وأنها من أحد الركائز األساسية للقرارات

 التوصـل إلى املعرفة. 

: إدارة املعرفة: املفهوم واألهمية واملراحل
 
 أوال

املاض ي، باعتبارها املرحلة النهائية من  " في بداية الثمانينيات من القرن Don  Marchandتعود بداية ظهور مفهوم إدارة املعرفة إلى دون مارشاند "

 على املعرفة وأن املنظمات ستتكون من Durckerالفرضيات املتعلقة بتطور نظم املعلومات. كما تنبأ دركر "
ً
" إلى أن العمل النموذجي سيكون قائما

 لزبائن." يوجهون أداءهم، من خالل التغذية العكسية لزمالئهم ومن اKnowledge Workersصناع معرفة "

" األمريكية بتطبيقها. ولكن في هذه الفترة، لم يقتنع Hewlet Packard(، عندما قامت شركة "1985ويرجع البعض إدارة املعرفة إلى عام )

، خاصة محاوالت الكثيرون بإدارة املعرفة وتأثيرها على   األعمال،حتى أن وول ستريت "أكبر سوق مال في العالم" تجاهل إدارة املعرفة في بادىء  األمر

مفهوم إدارة تحديد قيمة نقدية للمعرفة، وإن كان قد اهتم بها بعد ذلك.ومنذ أوائل التسعينيات من القرن املاض ي، بدأ االهتمام العملي واألكاديمي ب

(، خصص 1999املستوى العالمي. وفى عام )املعرفة التنظيمية. وهذا االهتمام آخذ في التزايد في األعوام األخيرة، بعد تبنى العديد من املنظمات لها على 

أن املعرفة هي مجموعة الحقائق والوقائع واملعتقدات  (Barnes, 2002)ويرى % ( من امليزانية السنوية لتطوير أنظمة إدارة املعرفة. 4البنك الدولي ) 

 واملفاهيم والرؤى واألحكام والتوقعات واملنهجيات والبراعات.
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 مفهوم إدارة املعرفة  

ات إال املعرفة هي حصيلة اإلمتزاج أو خليط من التجارب، والقيم، واملعلومات والخبرة والحكمة البشرية، وأنها من أهم املوارد الحيوية للمؤسس

) ارة املعرفة ما يلي: يتباين تعريف إدارة املعرفة بتباين مداخل املفهوم، ومن أهم تعريفات إدأنها منثورة ومبعثرة هنا وهناك بين أنحاء وزوايا املنظمة. و 

 ( 2006العلي، عبد الستار،  قنديلجي، عامر، العمري ، غسان، 

عملية إدارية لها مدخالت ومخرجات وتعمل في إطار بيئة خارجية معينة تؤثر عليها وعلى تفاعالتها، وتنقسم إلى خطوات متعددة متتالية  .1

ا(،  والهدف منها هو مشاركة املعرفة في أكفأ صورة للحصول على أكبر قيمة ومتشابكة )مثل خلق وجمع وتخزين وتوزيع املعرفة واستخدامه

 للمؤسسة.

 ناتج التفاعل بين الفرد واملؤسسة من ناحية والتكامل بين املعرفة الصريحة واملعرفة الضمنية من ناحية أخرى. .2

ارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وتحويل املعلومات العمليات التي تساعد املؤسسات التعليمية على توليد والحصول على املعلومات واختي .3

 املهمة والخبرات التي تعتبر ضرورية لألنشطة التعليمية املختلفة كاتخاذ القرارات، وحل املشكالت والتخطيط االستراتيجي.

 مثل ملوجودات منظمات األعمال.العملية املنظمة للبحث واالختيار والتنظيم وعرض املعلومات بطريقة تحسن فهم العاملين واالستخدام األ  .4

 عملية تجميع وابتكار املعرفة بكفاءة وإدارة قاعدة املعرفة، وتسهيل املشاركة فيها، من أجل تطبيقها بفاعلية في املنظمة. .5

الوظائف االنتقادّية و إدارة املعرفة  بأنها مراجعة حسابات األصول الفكرّية التي تبرز املصادر الفريدة و Grey,1996) في حين عّرف جري ) .6

رات و العقبات املحتملة التي تعيق املعرفة إلى حّد االستخدام . كما إنها تحمي األصول الفكرّية من األضمحالل, وتبحث عن الفرص لتدعم القرا

كاء, وزيادة القيمة و التحلي باملرونة.
ّ
 الخدمات و املنتجات من خالل إضافة الذ

   عمليات ادارة املعرفة 

النظري  عمليات ادارة املعرفة تعمل بشكل تتابعي وتتكامل فيما بينها، إذ تعتمد كل عملية على األخرى وتتكامل معها وتدعمها، وقد ورد في األدبإن 

 مجموعة من العمليات إلدارة املعرفة، وهذه العمليات هي:

املعرفة، وفي ضوء التشخيص يتم وضع سياسات وبرامج العمليات : يعد التشخيص من األمور املهمة في برنامج إدارة عملية تشخيص املعرفة .1

( إلى أن عملية التشخيص أمر حتمي ألن الهدف منها هو اكتشاف معرفة املنظمة وتحديد األشخاص الحاملين لها 2005األخرى. ويشير الكبيس ي )

م التحديات التي تواجه مؤسسات العمل التربوي، ونجاح ومواقعهم، كذلك تحدد مكان هذه املعرفة في القواعد. وتعّد عملية التشخيص من أه

مشروع ادارة املعرفة يتوقف على دقة التشخيص، وتستخدم في عملية التشخيص آليات االكتشاف وآليات البحث والوصول. وتعد عملية تشخيص 

 ألي برنامج إلدارة املعرفة، وعملية جوهرية رئيسة تساهم مساهمة مباشرة ف
ً
 ي إطالق وتحديد شكل العمليات األخرى وعمقها.املعرفة مفتاحا

تتعلق برسم الخطط املختلفة ذات اإلرتباط  بإدارة املعرفة، ودعم أهداف إدارة املعرفة واألنشطة الفردية واملنظمية،  عملية تخطيط املعرفة: .2

لطواقم الخبيرة املتخصصة، وتحديد التسهيالت التكنولوجية والسعي الى توفير القدرات واإلمكانيات  الالزمة لسير األعمال بكفاءة وفاعلية، وتوفير ا

( الى أن اعتماد أي مدخل في ادارة املعرفة يتطلب تحديد أهداف واستراتيجية ادارة املعرفة، وتنفيذ استراتيجية ادارة املعرفة، Teeceالالزمة. ويشير )

 في ضوء املؤشرات املقررة. واختيار مؤشرات ادارة املعرفة، وقياس وتقويم مستوى ادارة املعرفة

عرفت الجمعية األمريكية لعلم املعلومات نشر املعرفة بتعريفها الواسع بأنها تشمل العمليات الضرورية إليصال املعلومات إلى عملية نشر املعرفة:  .3

( 2005كما ورد في حجازي ) Coakes ( ومصطلح نشر املعرفة هو مرادف ملصطلح نقل املعرفة ، ويشير2006مستخدميها )العلي وقنديلجي والعمري، 

ملناسب في أن عملية نقل املعرفة هي الخطوة األولى في عملية التشارك في املعرفة، وتعني عملية نقل املعرفة إيصال املعرفة املناسبة إلى الشخص ا

 الوقت املناسب وضمن الشكل املناسب وبالتكلفة املناسبة.

ز على أسر، وشراء، وابتكار، واكتشاف، وامتصاص واكتساب إن توليعملية توليد واكتساب املعرفة:  .4
ّ
د املعرفة يتعلق بالعمليات التي ترك

( أنه يمكن توليد املعرفة من خالل عدد من العمليات التي تمتد بين تحدي اإلبداع  2005(. ويرى حجازي )2005واإلستحواذ على املعرفة )الكبيس ي،

هم الذين يولدون املعرفة وال تستطيع املنظمة توليد املعرفة بدون األفراد. وتركز عملية توليد املعرفة وبين البحث الجاد، كما أن األفراد فقط 

رك في الخبرة املنظمية على توسيع املعرفة التي يتم توليدها على يد األفراد ومن ثم بلورتها على مستوى الجماعة من خالل الحوار، واملحادثة، والتشا

 أربعة مبادىء لتوليد واكتساب املعرفة هي: (   (Quinn, 1996د قدم أو مجتمع املمارسة. وق

 .تعزيز مقدرة األفراد في حل املشكالت 

 .التغلب على معارضة األفراد املهنيين للمشاركة باملعلومات 

 .التحول من الهياكل الهرمية إلى املنظمات املقلوبة أو التنظيمات الشبكية 

  املنظمات املعرفية.تشجيع التنوع الفكري داخل 
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  :عملية تخزين املعرفة 

 نتيجة لفقدانها للكثير من املعرفة التي يحمل
ً
 كبيرا

ً
ها األفراد تشير عملية تخزين املعرفة إلى أهمية الذاكرة التنظيمية، فاملؤسسات تواجه خطرا

 والتي ت
ً
 جدا

ً
عتمد على التوظيف واإلستخدام بصيغة العقود املؤقتة واإلستشارية الذين يغادرونها لسبب أو آلخر، وبات خزن املعرفة واإلحتفاظ بها مهما

في قواعدها  لتوليد املعرفة فيها، ألن هؤالء األشخاص يأخذون معرفتهم الضمنية غير املوثقة معهم عندما يتركون املنظمة، أما املوثقة فتبقى مخزونة

 (. 2005)الكبيس ي،

   :عملية تنظيم املعرفة 

املعرفة تلك العمليات التي تهدف إلى تصنيف املعرفة، وفهرسة أو تبويب املعرفة ورسم املعرفة. ويجب تنظيم البيانات  يقصد بعملية تنظيم 

 (. 2004واملعلومات املختارة في مجموعات مرتبة تسمى بخرائط املعرفة والتي تساعد في تصنيف البيانات واملعلومات )نجم،

    :عملية توزيع املعرفة 

عرفة يشير إلى ضمان وصول املعرفة املالئمة للشخص الباحث عنها في الوقت املالئم، ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص ان توزيع امل

 
ً
، وقد تكون شيئا

ً
آخر، وأن تكون العاملين في املنظمة. وهناك عدة شروط لتوزيع املعرفة منها: وجود وسيلة لنقل املعرفة، وهذه الوسيلة قد تكون شخصا

 على نقلها )توزيعها(، وأن يكون لدى هذه الوسيلة الحافز الكافي لل هذه
ً
 لهذه املعرفة وفحواها وقادرة أيضا

ً
قيام بذلك، الوسيلة مدركة ومتفهمة تماما

 اضافة الى عدم وجود معوقات تحول دون هذا النقل املعرفي.

 :عملية تطبيق املعرفة 

مليات تنفيذية، ويجب توجيه املساهمة املعرفية مباشرة نحو تحسين األداء املنظمي في حاالت ان تطبيق املعرفة يعبر عن تحويل املعرفة إلى ع

الل نوعين من صنع القرار واألداء الوظيفي، إذ أنه من الطبيعي أن تكون عملية تطبيق املعرفة مستندة الى املعرفة املتاحة، ويتم تطبيق املعرفة من خ

 (:2004لعمري،العمليات هما )العلي والقنديلجي وا

ملعرفة إلى العمليات املوجهة )املباشرة(: تعني العملية التي يقوم األفراد بمعالجة املعرفة مباشرة نحو الفعل اآلخر من دون االنتقال أو تحويل ا .1

 ذلك الشخص الذي وجهت إليه املعرفة.

التعليمات واألنظمة والقواعد والنماذج التي توجه اآلخرين نحو املعرفة الروتينية: تعني اإلنتفاع من املعرفة التي يمكن الحصول عليها من  .2

 السلوك املستقبلي.

 عملية استرجاع املعرفة 

ها في يشير استرجاع املعرفة إلى تلك العمليات التي تهدف إلى البحث والوصول إلى املعرفة بكل يسر وسهولة وبأقصر وقت بقصد استعادتها وتطبيق

 (.2005في تغيير أو تحسين عمليات األعمال )الكبيس ي، حل مشكالت العمل واستخدامها

 د املعرفية.إن مدى اإلستفادة من املعرفة الذي هو جوهر إدارة املعرفة يرتكز على القدرة على استرجاع ما هو معروف وما جرى تعلمه ووضعه في القواع

 التحليل اإلحصائي. وتتحقق عملية اإلسترجاع عبر اساليب مختلفة مثل استخدام الذكاء الصناعي و 

 تقاسم وتشارك املعرفة 

ق يشير تقاسم وتشارك املعرفة الى تلك العملية التي يجري من خاللها توصيل كل من املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة إلى اآلخرين عن طري

 (. 2004اإلتصاالت )العلي وقنديلجي والعمري،

 عملية تحديث وإدامة املعرفة 

امة املعرفة على تنقيح املعرفة ونموها وتغذيتها، ويجب أن يتضمن نظام إدارة املعرفة وسائل التحديث واإلضافة والتعديل تركز عملية تحديث وإد

 وإعادة التصحيح.

 عملية متابعة املعرفة والرقابة عليها 

ودعم هذه الجهود وتوجيهها باإلتجاه الذي تتعلق هذه العملية باألنشطة ذات العالقة بالسيطرة والرقابة على الجهود املرتبطة بإدارة املعرفة 

لوب فإنه ينبغي يعظم دور إدارة املعرفة وتأثيره في األداء، وتتحدد أنشطة هذا املحور في ضوء رؤية املؤسسة وأهدافها، وحتى تحقق املنظمة النجاح املط

 في إدارة املعرفة )أبوفارة،
ً
 متكامال

ً
 شامال

ً
 (.2006أن تتبنى مدخال

النظام التعليمي كأهم محرك إلحداث تغير فوري وحقيقي في املجتمع، كما أنه يمثل نواة التطور واإلصالح واإلبداع، حيث يمثل  ومن هنا يبرز

 يضم مجموعة 
ً
 متكامال

ً
من األعضاء املعلم واملدرسة حلقة مهمة في مجال التربية والتعليم فهي مؤسسة تربوية تلبي حاجات املجتمع وتطلعاته، ونظاما

 ملين من موظفين وعمال وغيرهم، ومجموعة من النظم والتعليمات والقواعد املنظمة للعمل، واي خلل يصيب املدرسة بالتراجع وقد يصل الى حدالعا

 (.    1997اإلحباط، مما يسبب الشلل التام للمدرسة والذي يصعب عالجه) الطويل، 
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ممارسـة معلمـي ومعلمـات املـدارس الثانويـة فـي محافظـة الـدوادمي لعمليــات إدارة   ( دراسة هدفت إلى التعـرف علـى درجـة2017أجرى الشمراني)  

 105رسـة مـن )املعرفة، ومـا إذا كـان هنـاك عالقـة ذات داللة إحصـائية بـين اسـتجابات عينـة الدارسـة تعـزى ملتغيـر النـوع، وتكونـت عينـة الدا
ً
( معلما

راسـة علـى مقيـاس لعمليـات إدارة املعرفـة مـن إعـداد الباحـث، وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن درجــة ممارســة معلمــي ومعلمة، واشـتملت أدوات الد

(، وبانحراف معياري 2.80بي الكلي )ومعلمــات املــدارس الثانويــة فــي محافظــة الــدوادمي لعمليــات إدارة املعرفــة كانــت ضــعيفة، حيــث بلــغ املتوســط الحسا

مليـات إدارة املعرفـة (، كما تشير النتائج إلى أن أكثر عمليـات إدارة املعرفـة ممارسـة كانـت عمليـة ) تخـزين املعرفة( حيث جاءت املرتبة األولـى بـين ع 0.66)

وبدرجة ممارسة متوسطة، أما بقية عمليات إدارة املعرفة فكان  ( 0.84(  وانحـراف معياري )2.51مـن حيـث درجـة املمارسـة، إذ بلـغ املتوسـط الحسـابي )

وبدرجة ممارسة ترتيبها من حيث درجة املمارسة لتشخيص العرفة باملرتبة الثانية وبدرجة ممارسة ضعيفة، واكتساب املعرفة وتوليدها في املرتبة الثالثة 

ارسة ضعيفة، وتطبيق املعرفة في املرتبة الخامسة وبدرجة ممارسة ضعيفة، وال توجد ضعيفة، وتوزيع املعرفة وتطويرها في املرتبة الرابعة وبدرجة مم

 فروق ذات داللة احصائية لدى استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير النوع. 

ملدارس الثانوية العامة، ( الى التعرف على دور إدارة املعرفة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر املديرين واملدرسين في ا2014وهدفت دراسة الحالق)

، ومدرس ي 76حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي, حيث تكون مجتمع الدراسة من مديري املدارس الثانوية والبالغ عددهم )
ً
( مديرا

 و)76( مدرس ومدرسة، وتكونت عينة الدراسة من) 5281املدارس الثانوية العامة في دمشق البالغ عددهم)
ً
 ومدرسة، وتم اختيارهم  (500( مديرا

ً
مدرسا

ارة بطريقة عشوائية من املجتمع االصلي للبحث، حيث قامت بتصميم استبانة وتطبيقها على عينة البحث، وكشفت نتائج الدراسة على أن ممارسة اد

 املعرفة في املدارس الثانوية في مدينة دمشق من وجهة نظر املديرين واملدرسين كانت مرتفعة. 

( دراسة هدفت الى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الحكومية في محافظة جرش 2012ة والقمش والجوالدة)وأجرى مقابل

(، وقد 2110إلدارة املعرفة من وجهة نظر املعلمين، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي املرحلة الثانوية في محافظة جرش والبالغ عددهم)

 ومعلمة، وقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية من الذكور واالناث، وقد تم تطوير اداة االستبانة والتأكد من 210ة من)تكونت عينة الدراس
ً
( معلما

ي صدقها وثباتها، وكشفت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ف

 ملتغير الجنس واملؤهل العلمي والخبرة التعليمية.محافظة جرش 
ً
 إلدارة املعرفة تبعا

( الى التعرف على دور ادارة املعرفة وعالقتها بتميز االداء في الكليات واملعاهد التقنية املتوسطة العاملة في قطاع غزة، 2011هدفت دراسة الزطمة )

( فرد تم 279(، واشتملت عينة الدراسة على)455ورؤساء االقسام االدارية والبالغ عددهم)وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس 

عرفة، اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية، حيث تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة مكونة من ثالث مجاالت)متطلبات ادارة امل

( فقرة، وكشفت النتائج أن ادارة املعرفة وتوزيع املعرفة وتطبيق املعرفة جاء بنسبة 59ملت على )عمليات ادارة املعرفة، االداء املؤسس ي(، واشت

 متوسطة.

( الى التعرف على مفهوم إدارة املعرفة في مجال تنمية املوارد البشرية االكاديمية في ظل الفكر االداري املعاصر في 2011وهدفت دراسة العلول)

غزة، حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع االكاديميين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع 

، واخذ 1309الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في كل من جامعة) االزهر، االقص ى، االسالمية، القدس املفتوحة( وقد بلغ عدد افراد املجتمع )
ً
( موظفا

 196عينة بلغت)
ً
، كشفت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير الجنس لصالح اإلناث، ومكان العمل لصالح ( موظفا

ً
اكاديميا

 الجامعة االسالمية واالزهر واالقص ى، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير املؤهل العلمي.

واقع إدارة املعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها وتحديد عمليات إدارة املعرفة ( دراسة هدفت الى التعرف على 2010كما أجرى عودة)

لعاملين الواجب ممارستها لدى العاملين بالجامعات الفلسطينية، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وقد تكون مجتمع الدراسة من كافة ا

، 327قسام االدارية( في كل من الجامعة االسالمية، االزهر، االقص ى. حيث بلغ عدد افراد املجتمع )اإلداريين) عمداء كليات، مدراء دوائر، اال
ً
( موظفا

ة، وعدم واعتمد الباحث على املقابالت الشخصية كأداة للدراسة، وكشفت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة العاملين إلدارة املعرفة كانت بدرجة عالي

ئية تعزى ملتغير الجنس أو سنوات الخدمة، ووجود فروق ذات داللة احصائية في تطبيق املعرفة تعزى ملتغير املؤهل العلمي وجود فروق ذات داللة احصا

 لصالح املؤهل االعلى.

في  ( الى التعرف على اتجاهات مديري املدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة املعرفة في املحافظات الشمالية2010وهدفت دراسة عثمان)

 229فلسطين، حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي في دراسته، واستخدم االستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة على)
ً
( مديرا

دارة ومديرة من املدارس الحكومية في املحافظة الشمالية في فلسطين، وكشفت نتائج الدراسة أن اتجاهات مديري ومديرات املدرسة نحو تطبيق إ

 املعرفة كانت إيجابية.
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( بدراسة هدفت الى التعرف على كيفية تطبيق إدارة املعرفة في البيئة املدرسية في مدارس هونغ كونغ، Shang & et.al, 2010قام شان) 

( مدارس 10ة الدراسة من) واستخدامها في التعليم وأثرها على الطالب واملعلمين، واستخدم الباحث أسلوب املقابلة بجمع املعلومات، وتكونت عين

ة املدرسية مطبقة إلدارة املعرفة، وكشفت نتائج الدراسة أن أدارة املعرفة هي أداة حيوية وفعالة في املنظمات التعليمية، ويمكن تطبيقها في البيئ

 هل والطالب.وتمكينها من تحسين املناهج املدرسية واتخاذ القرار، وتساعد في عملية تبادل األفكار بين املعلمين واأل 

( الى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية في محافظة غزة ملهارات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم، وقد 2010وهدفت دراسة بدر) 

 من مدراء املدارس الثانوية بقطاع غزة،  129تم توزيع استبانة بأسلوب املسح الشامل ملجتمع الدراسة البالغ عددهم)
ً
وكان عدد ( مديرا

%( وعدم وجود فروق 79( وقد كشفت نتائج الدراسة الى أن درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ملهارات املعرفة كانت عالية بنسبة)125املستجيبين)

 ة(.ذات داللة احصائية ملمارسة مديري املدارس الثانوية ملهارات ادارة املعرفة تعزى ملتغيرات ) الجنس، التخصص، سنوات الخدم

( دراسة هدفت الى التعرف على أهمية وأهداف ادارة املعرفة في تطوير االدارة املدرسية باملدارس الثانوية للبنات بمدينة 2010وأجرت اللحياني) 

عدادها، وتكون مكة املكرمة، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي في دراستها، وقامت الباحثة ببناء استبانة مكونة من خمس محاور من إ

( مديرة ومعلمة, وكشفت نتائج الدراسة  226مجتمع الدراسة من جميع املدارس الثانوية بنات بمدينة مكة املكرمة، وأما عينة الدراسة فتكونت من)

، وت
ً
.على اهتمام أفراد العينة بإدارة املعرفة وتوظيفها بدرجة عالية وتطبيقها في االدارة التعليمية بنسبة عالية جدا

ً
 خزينها واسترجاعها بنسبة عالية جدا

(  دراسة بعنوان إدارة املعرفة ودورها في تعزيز عملية اتخاذ القرار اإلستراتيجي، وقد هدفت الدراسة الى 2004وأجرى دراسة الشمري والدوري )

تتصل بمشكالت استراتيجية وذات أبعاد  متعددة، وعلى تحديد دور وأهمية ادارة املعرفة في عملية تعزيز وادارة القرارات اإلستراتيجية والحيوية التي 

( استبانة وزعت على عينة من مديري املنظمات الصناعية في بغداد، وبتحليل اجابات اإلستبانات 65جانب كبير من العمق والتعقيد، وقد تم اعتماد )

 تبين أن متخذي القرارات اإلستراتيجية  للمنظمة الصناعية يدركون أهمي
ً
ة استخدام املعرفة وتوظيفها في عملية بناء وصنع القرار اإلستراتيجي، احصائيا

 بسبب وجود معوقات ومحددات تتعلق ب
ً
املديرين إال أن اإلستخدام الفعلي أو اإلستثمار األمثل إلدارة املعرفة في القطاع الصناعي ال يزال محدودا

 واإلمكانات الفنية واملعلوماتية واملادية املتاحة.

على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية التعقيب  

 :منها واالستنتاجات املالحظات من لعدد الباحث توصل الدراسة موضوع تناولت التي السابقة الدراسات على باالطالع

 (، ودراسة 2004والدوري ) النظري وصياغة مشكلة الدراسة والفرضيات وأهميتها كدراسة الشمري  االدب السابقة الدراسات من الباحث استفاد

 (.2010(، ودراسة اللحياني) 2010(، ودراسة عثمان)2010(، ودراسة عودة)2011(،  ودراسة العلول)2011(، ودراسة الزطمة )2014الحالق)

 ات وعمداء كليات تبين أن هذه الدراسة أختلفت مع الدراسات السابقة في اختيار العينة حيث كانت عينتهم من أعضاء هيئة التدريس في الجامع

 (.2010(، ودراسة عودة )2011(، ودراسة العلول)2011وأقسام إدارية دراسة الزطمة )

 ( ودراسة مقابلة والقمش والجوالدة 2014(، ودراسة الحالق)2017بينما جاءت اجريت بعض الدراسات في املدارس الثانوية دراسة الشمراني ،)

 (.2010(، ودراسة اللحياني )2010)(، ودراسة بدر 2010(، ودراسة عثمان)2012)

 ( حيث اختارت الدراسة الحالية عينتها 2012(، ودراسة مقابلة والجوالدة )2017في حين تشابهت هذه الدراسة من حيث العينة كدراسة الشمري )

 من معلمي العلوم إدارة تعليم القريات.

  :مشكلة الدراسة

 
ً
 يتميز وما باملعرفة، ترتبط والتي املفاهيم ذات العلمية املقررات من العلوم مناهج وكون  التكنولوجي االنفتاح بعصر الحالي العصر به يتميز ملا نظرا

 تتطلبها التي القدرات بناءو  التدريس ي، أدائهم تدعيم في تساعد وتربوية علمية أساسيات توفير خالل من وذلك الطلبة تعليم في العلوم معلمي به

 نظريات، حقائق، مفاهيم، )معارف، من العلمية للمادة التلقين  على يقتصر ال املعلماملعرفة في كافة املؤسسات التعليمية، لتبين أن دور  إدارةعمليات

  لتبني ذلك يتعدى بل املخبرية، التعليمية واألنشطة واألساليب الطرائق بتوظيفه بل علمية( كفايات مهارات، قوانين،
ً
  طالبا

ً
 تقصاءاالس على قادرا

 التحوالت أهمية لهذه والتعليم السعودية  التربية وزارة . وألجل ذلك أولتالبشرية تفيد التي االختراعات في ذلك واستغالل واالبتكار واالبداع واالستنتاج

 التسلح باملعرفة من اليةع درجة مؤهلة على بشرية كوادر إعداد منها عدة بجوانب االهتمام ذلك ويقتض ي ،(2030العاملية ضمن رؤية ) والتحديات

 تأهيلهم أجل من طلبتهم في تدريس املبادئ هذه تطبيق واملعلمات من املعلمين تمكين في يسهم بما باالعتماد على النظريات والقوانين العلمية، واملفاهيم

والسعي لتطوير املناهج الدراسية، لتتماش ى مع خططها التطورية املبنية على االقتصاد املعرفي، لتحقيق مخرجات  ،عمليات إدارة املعرفة متطلبات وفق

ملدرسية عبر تعليمية تنسجم مع متطلبات إدارة عمليات املعرفة عن طريق إكساب الطلبة املهارات واالتجاهات والقيم الضرورية. أن االهتمام بالبنية ا

ات البشرية الالزمة يعد االستثمار فـي رأس املال البشري وحسن إعداد الكفاءات حجر الزاوية لضمان نجاح الجهود املبذولة لتأسيس االرتقاء بالكفاء

 لرقمي ولذلكوترسيخ بيئة العمل املدرس ي يتطلب تعزيز املهارات والخبرات اإلدارية والتنظيمية قبـل حـصول تقـدم يؤدي للدخول إلى مرحلة االقتصاد ا
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ويجري استخدام املعرفة في تلقي املعلومات حيث يتم تمييز هذه املعلومات تحرص الدول على وضع برامج طموحة هدفها تنمية كفاءاتها باستمرار. 

طط وتحديدها وتفسيرها وتقويمها، وكذلك القيام بعمليات التركيب والتقدير والتوقع وصناعة القرارات والتكّيف مع البيئة املحيطة ورسم الخ

 ملفهوم املعرفة فإنه ال بّد من التمي
ً
 وعمقا

ً
يز بين املعرفة وتنفيذها والرقابة عليها، بما يقود إلى التصرف بصورة صحيحة. ولتحقيق صورة أكثر وضوحا

 (. Understanding(، والفهم ) Informationوبين مفاهيم ومصطلحات أخرى ذات عالقة بمصطلح املعرفة، ومنها املعلومات ) 

ل وعند الحديث عن املعرفة فإن الحديث يتشعب ويتناول مجاالت متعددة. وما يهّم املنظمة الحديثة بصورة جوهرية وأساسية هي املعرفة بالعم

العمل، ( تعبر عن قدرة األفراد واملنظمات على الفهم والتصرف بصورة فاعلة في بيئة 2005واملعرفة باألعمال، وهذه املعرفة وفقا ملا يشير )حجازي، 

حقيق بقاء املنظمة وهذه املعرفة عادة يقوم بإدارتها املديرون واألفراد ذوو القدرات املتميزة وصناع املعرفة وزمالء العمل، وهؤالء يكونون مسؤولين عن ت

الفائدة املرجوة من اعتماد  ولتحقيقفي بيئة العمل التنافسية، ويعمل كل من هؤالء على بناء أفضل معرفة ممكنة في كل جانب من مجاالت املنظمة. 

ق مدخل إدارة املعرفة في املؤسسات، فإن دور إدارة املؤسسة يجب أن يركز على االستخدام الفاعل لهذا املدخل من خالل توظيفه باتجاه تحقي

ة لهذه القدرات واملهارات، كما ينبغي األهداف االستراتيجية، وتعزيز قدرات املؤسسة املختلفة ومهارات كوادرها، وتحقيق التطوير والتحسين واالستدام

ز إدارة املؤسسة على توجيه عمليات إدارة املعرفة  نحو تحقيق وتكريس املأسسة )مأسسة املعرفة(، ويجب التركيز على تنفيذ استرا
ّ
تيجية معرفية أن ترك

ما مدى ممارسة معلمي العلوم كلة الدراسة بالسؤال التالي " تتمثل مش ولهذا تكفل فاعلية عمليات إدارة املعرفة في كل مرافق املدرسة بصورة تكاملية.

 لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات "؟.

 أسئلة الدراسة: 

 ما مدى ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية في مدارس القريات لعمليات إدارة املعرفة ؟.السؤال األول: 

( بين املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة ملدى ممارسة α  ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )السؤال الثاني: 

 معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية لعمليات إدارة املعرفة تعزى ملتغيرات: )الجنس، املؤهل العلمي، والخبرة(؟.

 :سةأهداف الدرا

 سعت كما .ملدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات التعرف إلى رئيس ي بشكل الدراسة هذه هدفت

 : اآلتية األهداف تحقيق إلى الدراسة

  للمرحلتين املتوسطة والثانوية  تعليم القرياتمدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة الكشف عن درجة

 لعمليات إدارة املعرفة تعزى ملتغيرات: )الجنس، املؤهل العلمي، والخبرة(؟.

 معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة. تحقيق على العلوم باملراحل التعليمية )املتوسطة والثانوية( ومعلمات معلمي تساعد التي املؤشرات تحديد 

 الدراسة:أهمية 

 : يلي ما خالل من أهميتها الحالية الدراسة تكتسب 

 (. 2030ضمن رؤية ) الوطن في بناء واالرتقاء التنمية عجلة لدفع املعلمين واملعلمات  جهود السعي إلنجاح 

  تعليمي نظام من خالل إال التحول  يمكن ذلك وال املعرفة اقتصاد القائم على توظيف إدارة عمليات املعرفة و العالمي االقتصاد أنالتحول إلى 

 .املفاهيم العلمية ضوء في التدريسية ذوي الكفايات من ومعلمات معلمين بوجود للطلبة اإلبداعية القدرات تنمية على قادر

 السعودية. الكشف عن القصور في تحقيق املقررات املدرسية لالتجاهات التربوية الحديثة التي شملها تطوير التعليم في اململكة العربية 

  نواحي يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار التربوي في وزارة التربية والتعليم السعودية واملراكز التابعة لها في الكشف عن

 مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظر معلميها في إدارة تعليم القريات. القصور في درجة

 :الدراسةمحددات 

 تتحدد نتائج هذه الدراسة بمجموعة من املحددات، وهي:  

 تم تطبيق هذه الدراسة على معلمي ومعلمات العلوم في املدارس التابعة إلدارة تعليم القريات.املحدد البشري واملكاني : 

 م(.2018/2019: تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي )املحدد الزماني 

 :)اقتصرت نتائج الدراسة على صدق وثبات أداة القياس املستخدمة في الدراسة والتي قام الباحث باستخدامها،  املحدد املوضوعي )اإلجرائي

( فقرة موزعة على خمسة مجاالت، وهي: مجال تشخيص املعرفة، ومجال 22(، بلغ عدد فقراتها ) 2017ألداة التي طورها الشمراني )وتمثلت با
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في ضوء متغيرات الدراسة اكتساب املعرفة وتوليدها، ومجال تخزين املعرفة وتشخيصها، ومجال توزيع املعرفة وتطويرها، ومجال تطبيق املعرفة 

 الجنس، واملؤهل األكاديمي، وسنوات الخبرة. 

 التعريفات االصطالحية  واإلجرائية ملصطلحات الدراسة:

  :في ضوء املقياس املعد لذلك، لتقص ي درجة ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة. وهي الدرجة التي يتم تحديدهاممارسة 

 ( بأنها" مزيج من املعلومات التـي تكونـت لـدى اإلنسـان ويسـتخدمها فـي مجـاالت حياته املختلفة 66، 1434: يعّرفها ) آل ناجي، محمد، املعرفة". 

 أن املعرفة هي كم هائل من املعلومات، واألفكار والخبرات والتوقعات )الحكمة( التي تتشكل لدى العقل البشري 
ً
أو ما هو  ويعّرفها الباحث أجرائيا

 موجود في مصادر أخرى باعتبارها أساس االبتكار.

 ( إدارة املعرفة: يعّرفهاLaudon &Laudon, 2011: 434 بأنها مجموعة من العمليا ) ت طورت في املنظمات لتوليد وخزن ونقل وتطبيق املعرفة وهي تزيد

دارية والفنية من قابلية املنظمة )املدرسة( للتعلم من بيئتها الخارجية والداخلية ألجل صنع القرار. ويعّرفها الباحث بأنهـا  هي تلك املمارسـات األ 

 وليـد والتبـادل الكفء للمعرفة على مستوى املدرسة.)التدريسية( والتكنولوجيـة التـي تسـهل عملية التطوير والت

  :هي العمليات التي تتمثل في ) خلق، واكتساب، وتنقية، وخزن، ونقل، ومشاركة، وإعادة استخدام ( تؤدي إلى تحسين عمليات عمليات إدارة املعرفة

ي تؤدي إلى تحسين العمليات الوسطية املتمثلة في ) السلوك التنظيمي التعلم واملتضمنة ) اإلبداع والتعلم الفردي والتعلم الجماعي وصنع القرار( والت

ويعّرفها الباحث بأنهــا  مجموعــة العمليــات التـي يــتم  (King ,2009 6:والقرارات والعمليات واملنتجات والخدمات( وبالتالي تحسين االداء االستراتيجي. )

 ل فــي استقطاب أو االستحواذ على املعرفة، وتوليد املعرفة، تقاسمها وتوزيعها.القيــام بهــا فــي إدارة املعرفــة، وتتمثــ

 :من قبل وزارة التربية  معلم العلوم 
ً
 في تخصص مواد العلوم ) الفيزياء، الكيمياء، األحياء، علوم األرض( واملكلف رسميا

ً
 والتعليم هو املعلم املؤهل تعليميا

 املدارس الحكومية واألهلية والتابعة لوزارة التربية والتعليم.مبحث العلوم في ويتولى مهمة تدريس 

 الطريقة واإلجراءات:

 ملجتمـــــع الدراســـــة وعينتهـــــا، وأداة الدراســـــة، وطـــــرق التحقـــــق مـــــن صـــــدقها وثباتهـــــا، ومتغيـــــرات الدراســـــة، واملعالجـــــات اإلحصـــــائية ال
ً
تـــــي تـــــم فيمـــــا يلـــــي وصـــــفا

 استخدامها للتوصل إلى النتائج. 

  :منهجية الدراسة

 قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب وطبيعة هذه الدراسة، وذلك من خالل جمع وتحليل بيانات هذه املشكلة البحثية

في اململكة م(، 2018/2019مدارس القريات للعام الدراس ي ) في للمرحلتين املتوسطة والثانوية باستخدام االستبانة التي تم تطبيقها على معلمي العلوم 

 العربية السعودية.   
  :مجتمع الدراسة

ومعلمات العلوم الذين يّدرسون مبحث العلوم لصفوف املرحلتين املتوسطة والثانوية في مدارس القريات للعام راسة جميع معلمي دشمل مجتمع ال

 ومعلمة.310عددهم ) م(، والبالغ2018/2019الدراس ي ) 
ً
  ( معلما

 :عينة الدراسة

 ومعلمة من مجتمع الدراسة، والجدول رقم )203اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، تكونت العينة من )تم 
ً
( يوضح توزيع أفراد العينة 1( معلما

 حسب متغيراتها.

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها1جدول)

 النسبة املئوية التكرار الفئات املتغيرات
 %53.20 108 ذكر الجنس

 %46.80 95 أنثى

 %70.94 144 بكالوريوس املؤهل األكاديمي

 %29.06 59 دراسات عليا

 %26.60 54 سنوات 5 من أقل الخبرة 

 %50.25 102 سنة 11 من أقل إلى 5 من

 47 سنة فأكثر  11

 

23.15% 

 %100.00 203 املجموع
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 أداة الدراسة: 

  في دراسته على   قام
ً
مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة ( حول "  2017األداة التي طورها الشمراني )الباحث بتطوير أداة معتمدا

 4)( فقرة موزعة على خمسة مجاالت، وهي مجال تشخيص املعرفة وعدد فقراتها 22، تكونت االستبانة من )من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات"

فقرات(، ومجال توزيع املعرفة  4فقرات(، ومجال تخزين املعرفة وتشخيصها وعدد فقراتها ) 6فقرات(، ومجال اكتساب املعرفة وتوليدها وعدد فقراتها ) 

 فقرات(. 4فقرات(، ومجال تطبيق املعرفة وعدد فقراتها ) 4وتطويرها وعدد فقراتها )

 صدق االستبانة:

 من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء للتحقق من صدق االستبانة  
ً
قام الباحث بعرضها على لجنة من املحكمين وعـددهم ستة عشرة محكما

من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية من تخصصات القياس والتقويم، وعلم النفس التربوي، واملناهج وطرق التدريس في الجامعات هيئة التدريس 

اآلخذ بتوجيهات ومقترحات أعضاء لجنة التحكيم، فقد تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات وإسقاط بعضها السعودية واألردنية، حيث تم 

 وتعديل فقرات من األداة وذلك عندما يجمع ثمانية من املحكمين على ذلك.

 ثبات االستبانة:

األولى طريقة التطبيق وإعادة التطبيق، حيث قام الباحث للتحقق من ثبات االستبانة، قام الباحث بحساب معامالت الثبات لها، بطريقتين: 

( معلم ومعلمة من خارج عينة الدراسة، وذلك بتطبيقها مرتين وبفاصل زمني بين 27بتطبيقها على عينة استطالعية خارج عينة الدراسة وعددهم )

بين نتائج التطبيقين، حيث تراوحت معامالت الثبات للمجاالت التطبيق األول والتطبيق الثاني وقدره أسبوعان. وتم حساب معامالت ارتباط بيرسون 

(، أما الطريقة الثانية، فقد استخدم فيها طريقة كرونباخ ألفا للتعرف على 0.90(، وبلغت قيمة معامل االرتباط لالستبانة الكلية )0.89 – 0.82بين )

 ( لالستبانة الكلية. وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة.0.93(، و)0.82 – 0.84اتساق الفقرات، فتراوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت بين )

 تصحيح االستبانة:

تم استخدام استبانة خماسية التدريج على شاكلة مقياس ليكرت الخماس ي لتقدير درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة لعمليات 

،
ً
(، وتم إعطاء التقديرات الرقمية التالية ) إدارة املعرفة على النحو التالي: )كبيرة جدا

ً
 ( على الترتيب. 1، 2، 3، 4، 5وكبيرة، ومتوسطة، وقليلة، وقليلة جدا

 تم استخدام التدريج اإلحصائي التالي لتوزيع املتوسطات الحسابية: 

:
 
 ( درجة ممارسة منخفضة.2.33  -  1.00) أوال

:
 
 ( درجة ممارسة متوسطة.3.66 -  2.34) ثانيا

:
 
 ( درجة ممارسة مرتفعة.5.00 – 3.67) ثالثا

 إجراءات الدراسة:

 من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة، تم تطبيق مجموعة من اإلجراءات التي يمكن تلخيصها بما يلي: 

من وجهة نظرهم في مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة تحديد الهدف من الدراسة: حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على"  .1

 إدارة تعليم القريات"

قام الباحث باالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة واملقاييس وأدوات واستبيانات تتعلق بموضوع الدراسة، وقام الباحث بناء األداة:  .2

 في إدارة تعليم القريات". مدى ممارسة معلمي العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم" ملعرفة بإعداد قائمة أولية 

 تم عرض األداة على املحكمين من ذوي االختصاص لقياس صدقها الظاهري، وتعديل املطلوب من املحكمين حول املحاور والفقرات. .3

 تطبيق األداة على العينة االستطالعية للتأكد من صدق البناء والثبات.تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة بهدف  .4

 ألداة على عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات.تم تطبيق ا .5

وعرض ومناقشة النتائج، (، SPSSتم جمع االستبانات وتصنيفها، وتفريغ بياناتها وتحليل النتائج باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ) .6

 واستخالص النتائج النهائية والتوصيات.

 متغيرات الدراسة:

 :التاليةاشتملت الدراسة على املتغيرات 
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:
 
 املتغيرات الوسيطة أوال

  :وله فئتان )ذكور، وإناث(.الجنس 

 ولها فئتان: )بكالوريوس، ودراسات عليا(. املؤهل العلمي : 

 :سنة فأكثر(.  11سنة، و 11من  أقل إلى  5سنوات، ومن  5 من ولها ثالث مستويات: )أقل الخبرة 

:
 
العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية في مدارس القريات لعمليات إدارة املعرفة، والتي يعبر عنها بتقديرات درجة ممارسة معلمي املتغير التابع:  ثانيا

 أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبانة وفقراتها املعدة لذلك.

 املعالجات اإلحصائية:

 استخدم الباحث املعالجات اإلحصائية التالية:  
  واالنحرافات املعيارية.استخراج املتوسطات الحسابية 

  .استخدام تحليل التباين املتعدد 

  .استخدام تحليل التباين الثالثي 

  .استخدام اختبار شيفيه 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

 للنتائج التي تم التوصل إليها ومناقشتها، بعد أن قام الباحث بجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة "
ً
دى ممارسة معلمي ماستبانة فيما يلي عرضا

 ألسئلة الدراسة.العلوم لعمليات إدارة املعرفة من وجهة نظرهم في إدارة تعليم القريات
ً
 "، وقام بعرضها وفقا

إدارة النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها: "ما درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية في مدارس القريات لعمليات 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، على مجاالت استبانة درجة ؟"  املعرفة

 (.2)ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية في مدارس القريات لعمليات إدارة املعرفة، حيث كانت كما هي موضحة في الجدول رقم 

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة  : (2جدول ) املتوسطات الحسابية واالنحر

 حسب املتوسطات الحسابية
 
 والثانوية في مدارس القريات لعمليات إدارة املعرفة مرتبة تنازليا

 درجة املمارسة االنحراف املعياري  الحسابي*املتوسط  املجال الرقم الرتبة

 مرتفعة 0.49 3.669 مجال توزيع املعرفة وتطويرها 4 1

 مرتفعة 0.45 3.67 مجال تطبيق املعرفة 5 2

 مرتفعة 0.56 3.50 مجال تشخيص املعرفة 1 3

 مرتفعة 0.51 3.43 مجال تخزين املعرفة وتشخيصها 3 4

 متوسطة 0.54 3.34 وتوليدهامجال اكتساب املعرفة  2 5

 مرتفعة 0.41 3.51 ستبانة ككلاال مجاالت 

 (5* الدرجة العظمى من )               

مجال (، وجاء 0.49( وانحراف معياري )3.69قد احتل املرتبة األولى بمتوسط حسابي ) مجال توزيع املعرفة وتطويرها( أن 2يبين الجدول رقم )

في املرتبة األخيرة بمتوسط  مجال اكتساب املعرفة وتوليدها(، وجاء 0.45( وانحراف معياري )3.67في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) تطبيق املعرفة

( بانحراف 3.51(، وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبانة ككل )0.54( وانحراف معياري )3.34حسابي )

إن تطوير املعرفة يركز على زيادة قدرات وكفاءات املعلمين وهذا إلى ويعزو الباحث السبب في ذلك (، وهو يقابل درجة ممارسة مرتفعة. 0.41ي )معيار 

ن ييقود إلى ضرورة االستثمار في رأس املال البشري الذي ينعكس على دور املدرسة، ويساعدها في ذلك جذب واستقطاب أفضل العاملين من املعلم

 تزداد باالستخدام واملشاركة، وبتبادل األفكار والخبرات واملهارات بين األشخاص تنمو وتتعاظم لد
ً
ى كل منهم، واملعلمات، فاملعرفة بوصفها موجودا

ين، ودور الطالب في ويسعى املعلمين إلى توظيف وسائل التواصل االجتماعي في توزيع املعرفة،  واالعتماد على التجارب والخبرات السابقة لدى املتعلم

ة األساسية في التعلم الذاتي والقبول بالتغيرات االيجابية للتحول نحو التطوير املعرفي. ويظهر ذلك من خالل عدة آليات منها الحوار باعتبارها اآللي

كار من جيل لجيل آخر وألثراء خيالهم تطوير املعرفة الضمنية وتقاسمها ورصد تدفق األفكار، بينما تأتي آلية أخرى سرد القصص وتفيد في نقل األف

قاسم املعرفة بالتصورات واألحداث  وفهم القيم األساسية فيها وتذكر نجاحاتها، وكذلك فرق العمل التي انتشرت كتنظيمات مرنة ومالئمة لالبتكار او لت

يجية واألهداف التشغيلية للمدارس، وتعزيز قدرات واالستخدام الفاعل لهذا املدخل من خالل توظيفه باتجاه تحقيق األهداف االسترات الضمنية.

ز إدارة املدرسة
ّ
على توجيه  املدرسة املختلفة ومهارات كوادرها، وتحقيق التطوير والتحسين واالستدامة لهذه القدرات واملهارات، كما ينبغي أن ترك
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راتيجية معرفية تكفل فاعلية عمليات إدارة املعرفة في كل وحدات عمليات إدارة املعرفة  نحو تحقيق وتكريس املأسسة، ويجب التركيز على تنفيذ است

ك في املعرفة، املنظمة بصورة تكاملية. بينما انعكس ذلك في مجال اكتساب املعرفة والذي أحتل املرتبة األخيرة وذلك لسيطرة الثقافة التي تكبح التشار 

اك غير الكافي ملفهوم إدارة املعرفة ومحتواها، واإلفتقار إلى التدريب املرتبط بإدارة املعرفة وعدم دعم القيادة )األدارات( العليا إلدارة املعرفة، واإلدر 

 وخاصة للقائمين عليها، واإلفتقار إلى فهم مبادرة إدارة املعرفة بشكل صحيح بسبب اإلتصال غير الفّعال وغير الكفؤ.

لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجاالت االستبانة، حيث كانت على النحو وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 التالي:

 املجال األول: مجال تشخيص املعرفة: 

  : (3جدول )
 
افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال تشخيص املعرفة مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة املمارسة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي* الفقرات الرقم

 مرتفعة  00.74 3.77 لدي تصور واضح عن أساسيات املعرفة. 1

 مرتفعة  0.60 3.52 أتقن اختيار مصادر املعرفة املطلوبة. 4

 مرتفعة 0.98 3.46 أجيد البحث عن مكان وجود املعرفة في )األنظمة، اإلجراءات، العقول، الخرائط املعرفية(. 3

 للقيمة املضافة إلدارة املعرفة. 2
ً
 عاما

ً
 متوسطة  0.67 3.24 كمعلم علوم أضع إطارا

 مرتفعة 0.56 3.50 املجال ككل

 (5* الدرجة العظمى من )

( 3.77بمتوسط حسابي )( والتي نصت على " لدي تصور واضح عن أساسيات املعرفة" قد احتلت املرتبة األولى 1( أن الفقرة رقم ) 3يبين الجدول )

( 3.52( والتي كان نصها " أتقن اختيار مصادر املعرفة املطلوبة" باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي )4(، وجاءت الفقرة رقم )0.74وانحراف معياري )

 للقيمة امل2(، بينما احتلت الفقرة رقم )0.60وانحراف معياري )
ً
 عاما

ً
ضافة إلدارة املعرفة" املرتبة األخيرة ( والتي نصت على "كمعلم علوم أضع إطارا

( وانحراف معياري 3.50(، وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل )0.67( وانحراف معياري )3.24بمتوسط حسابي )

 (، وهو يقابل تقدير ممارسة بدرجة مرتفعة.0.56)

 املجال الثاني: مجال اكتساب املعرفة وتوليدها: 

 : (4جدول)
 
افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال اكتساب املعرفة وتوليدها مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة املمارسة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي* الفقرات الرقم

 مرتفعة  0.76 3.90 وانجازات  املتميزين في اكتساب املعرفة.أستفيد من خبرات  7

 مرتفعة  0.65 3.58 أستفيد من خبراتي وإنجازاتي في  توليد املعرفة. 8

 مرتفعة  0.69 3.47 أرجع للمصادر األساسية التي يمكن من خاللها الحصول على املعرفة. 6

 مرتفعة  0.71 3.46 أوظف اإلبداع واالبتكار في توليد معارف جديدة. 9

 متوسطة 0.72 3.33 أهتم باستخدام العصف الذهني في توليد املعرفة.  10

 منخفضة  0.76 2.31 أحضر املؤتمرات والندوات التي تساعد على اكتساب املعرفة. 5

 متوسطة 0.54 3.34 املجال ككل

 (5* الدرجة العظمى من )       

والتي نصت على "أستفيد من خبرات وانجازات  املتميزين في اكتساب املعرفة" قد احتلت املرتبة األولى ( 7( أن الفقرة رقم )4الجدول ) يبين

( والتي كان نصها " أستفيد من خبراتي وإنجازاتي في  توليد املعرفة" باملرتبة 8(، وجاءت الفقرة رقم )0.76( وانحراف معياري )3.90بمتوسط حسابي )

( والتي كان نصها " أستفيد من خبراتي وإنجازاتي في  توليد املعرفة" 5(، بينما جاءت الفقرة رقم )0.65( وانحراف معياري )3.58الثانية بمتوسط حسابي )

( 3.34(، وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل )0.76( وانحراف معياري )2.31في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

 (، وهو يقابل ممارسة بدرجة مرتفعة.0.54معياري )وانحراف 

 املجال الثالث: مجال تخزين املعرفة وتشخيصها: 
 : (5جدول)

 
افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال تخزين املعرفة وتشخيصها مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة املمارسة املعياري االنحراف  املتوسط الحسابي* الفقرات الرقم

 مرتفعة  0.71 3.53 أخطط لتخزين املعرفة بنظام 11

 مرتفعة  0.96 3.51 أستخدم قاعدة بيانات لحفظ املعلومات. 13

 متوسطة 0.90 3.38 أعمل على توثيق الخبرات املعرفية التي أمتلكها.  14

 متوسطة  1.05 3.30 أستخدم طرقا متعددة في تخزين املعرفة. 12

 مرتفعة 0.51 3.43 املجال ككل

 (5* الدرجة العظمى من )      
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( وانحراف 3.53( والتي نصت على " أخطط لتخزين املعرفة بنظام" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي )11( أن الفقرة رقم )5الجدول ) يبين

( وانحراف 3.51بيانات لحفظ املعلومات" باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) ( والتي كان نصها " أستخدم قاعدة13(، وجاءت الفقرة رقم )0.71معياري )

( 3.30( والتي نصت على " أستخدم طرقا متعددة في تخزين املعرفة" املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )12(، بينما احتلت الفقرة رقم )0.96معياري )

(، وهو يقابل تقدير 0.51( وانحراف معياري )3.43أفراد العينة على هذا املجال ككل ) (، وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات1.05وانحراف معياري )

 ممارسة بدرجة مرتفعة.
 املجال الرابع: مجال توزيع املعرفة وتطويرها: 

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال توزيع املعرفة وتطويرها : (6جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر
 
 مرتبة تنازليا

املتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي*

االنحراف 

 املعياري 

 درجة املمارسة

 مرتفعة  0.70 3.79 أوظف وسائل التواصل االجتماعية في توزيع املعرفة. 15

 مرتفعة  0.72 3.72 أعمل على توزيع املعرفة وتطويرها من خالل االطالع على الخبرات والتجارب السابقة. 17

 مرتفعة  0.72 3.68 أستعين بالتعلم الذاتي في توزيع املعرفة وتطويرها. 16

 مرتفعة  0.79 3.55 أتقبل التغيرات اإليجابية للتحول نحو التطوير املعرفي. 18

 مرتفعة 0.49 3.69 املجال ككل

 (5* الدرجة العظمى من )  

وسائل التواصل االجتماعية في توزيع املعرفة" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط ( والتي نصت على " أوظف 15( أن الفقرة رقم )6يبين الجدول )

( والتي كان نصها "أعمل على توزيع املعرفة وتطويرها من خالل االطالع على الخبرات 17(، وجاءت الفقرة رقم )0.70( وانحراف معياري )3.79حسابي )

( والتي نصت على " أتقبل التغيرات 18(، بينما احتلت الفقرة رقم )0.72( وانحراف معياري )3.72)والتجارب السابقة" باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

(، وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد 0.79( وانحراف معياري )3.55اإليجابية للتحول نحو التطوير املعرفي" املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

 (، وهو يقابل تقدير ممارسة بدرجة مرتفعة.0.49( وانحراف معياري )3.69العينة على هذا املجال ككل )

 : مجال تطبيق املعرفةاملجال الخامس: 

 : (7جدول )
 
افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجال تطبيق املعرفة مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة املمارسة املعياري االنحراف  املتوسط الحسابي* الفقرات الرقم

 مرتفعة  0.77 3.83 أطبق املعارف الجديدة التي اكتسبتها. 19

 أثناء القيام بعملي. 20
ً
 مرتفعة  0.75 3.66 أوظف املعرفة عمليا

 مرتفعة  0.97 3.62 أستخدم أسلوب املراجعة في تدقيق ما أقوم به من تطبيقات معرفية. 22

 مرتفعة  0.72 3.57 ما لدي من مخزون معرفي. أستخدم أساليب حديثة لتطبيق 21

 مرتفعة 0.45 3.67 املجال ككل

 (5* الدرجة العظمى من )

( 3.83( والتي نصت على " أطبق املعارف الجديدة التي اكتسبتها" قد احتلت املرتبة األولى بمتوسط حسابي )19( أن الفقرة رقم )7يبين الجدول )

 أثناء القيام بعملي" باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي )20الفقرة رقم )(، وجاءت 0.77وانحراف معياري )
ً
( 3.66( والتي كان نصها " أوظف املعرفة عمليا

( والتي نصت على "أستخدم أساليب حديثة لتطبيق ما لدي من مخزون معرفي" املرتبة األخيرة 21(، بينما احتلت الفقرة رقم )0.75وانحراف معياري )

( وانحراف معياري 3.67(، وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل )0.72( وانحراف معياري )3.57بمتوسط حسابي )

 (، وهو يقابل تقدير ممارسة بدرجة مرتفعة.0.45)

( بين املتوسطات الحسابية α  ≤0.05النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ؤهل لتقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية لعمليات إدارة املعرفة تعزى ملتغيرات: )الجنس، امل

ديرات أفراد العينة على مجاالت االستبانة، لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقالعلمي، والخبرة(؟". 

 حسب متغيرات الدراسة، على النحو التالي:
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 حسب متغير الجنس: .1

افات املعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت االستبانة حسب متغير الجنس: (8جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 ذكور  املجال

 (108)ن =  

 إناث

 (95)ن =  

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

 0.46 3.36 0.61 3.65 مجال تشخيص املعرفة

 0.40 3.19 0.57 3.51 مجال اكتساب املعرفة وتوليدها

 0.55 3.34 0.62 3.55 مجال تخزين املعرفة وتشخيصها

 0.50 3.76 0.59 3.63 مجال توزيع املعرفة وتطويرها

 0.47 3.74 0.50 3.62 مجال تطبيق املعرفة

 0.40 3.48 0.53 3.59 االستبانة ككل
 

 حسب متغير املؤهل العلمي: .2

افات املعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت االستبانة حسب متغير املؤهل العلمي: (9جدول)  املتوسطات الحسابية واالنحر

 بكالوريوس  املجال

 (144)ن = 

 عليادراسات 

 (59)ن =  

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

 0.48 3.73 0.54 3.31 مجال تشخيص املعرفة

 0.41 3.55 0.49 3.16 مجال اكتساب املعرفة وتوليدها

 0.56 3.65 0.59 3.21 مجال تخزين املعرفة وتشخيصها

 0.48 3.93 0.53 3.48 مجال توزيع املعرفة وتطويرها

 0.43 3.88 0.40 3.48 مجال تطبيق املعرفة

 0.40 3.75 0.45 3.33 االستبانة ككل

 حسب متغير الخبرة: .3

افات املعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت االستبانة حسب متغير الخبرة: (10جدول)  املتوسطات الحسابية واالنحر
 سنوات  5 من أقل املجال

 (54)ن = 

 سنة  11 من أقل إلى 5 من

 (102)ن = 

 سنة فأكثر  11

 (47)ن = 

االنحراف  املتوسط الحسابي

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 0.72 3.53 0.46 3.57 0.61 3.45 مجال تشخيص املعرفة

 0.77 3.69 0.40 3.22 0.57 3.12 مجال اكتساب املعرفة وتوليدها

 0.68 3.41 0.48 3.40 0.51 3.48 مجال تخزين املعرفة وتشخيصها

 0.69 3.66 0.50 3.73 0.59 3.64 مجال توزيع املعرفة وتطويرها

 0.76 3.65 0.47 3.69 0.50 3.66 مجال تطبيق املعرفة

 0.61 3.57 0.40 3.52 0.53 3.47 االستبانة ككل

( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت درجة ممارسة 10، 9، 8)يتبين من الجداول أرقام  

لفروق تم معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية لعمليات إدارة املعرفة حسب متغيرات الدراسة، وملعرفة مستويات الداللة اإلحصائية لتلك ا

 ( يبين ذلك.11ن املتعدد، والجدول )استخدام تحليل التباي
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 نتائج تحليل التباين املتعدد للفروق بين املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت درجة ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين: (11جدول)

 املتوسطة والثانوية لعمليات إدارة املعرفة حسب متغيرات الدراسة

 (α=0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )*            

 (:11يبين الجدول رقم )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع املجاالت، باستثناء مجال توزيع املعرفة وتطويرها  .1

 ومجال تطبيق املعرفة، تعزى ملتغير الجنس، وذلك لصالح تقديرات )الذكور(. 

عند جميع مجاالت الدراسة تعزى ملتغير املؤهل العلمي، وذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة  .2

 لصالح تقديرات ذوي املؤهل العلمي )دراسات عليا(.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت الدراسة تعزى ملتغير الخبرة، باستثناء  .3

 (.12( كما هو موضح في جدول ) Scheffeلتحديد مصادر تلك الفروق تم استخدام اختبار شافيه )مجال اكتساب املعرفة وتوليدها. و 

 ( للفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على مجال اكتساب املعرفة وتوليدها حسب متغير الخبرة Scheffeنتائج اختبار شافيه ) : (12جدول )

 سنة فأكثر 11

 

 سنة 11 من أقل إلى5 من

 

  الخبرة سنوات5 من أقل

 املتوسط الحسابي 3.12 3.22 3.69

 سنوات5من أقل 3.12  0.10 *0.57

 سنة  11 من أقل إلى  5من 3.22   *0.47

 سنة فأكثر  11 3.69    

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

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات الحرية درجات مجموع املربعات املجاالت مصدر التباين

 الجنس

 0.162قيمة هوتلنغ= 

 0.001ح= 

 *0.000 11.269 3.561 1 3.561 تشخيص املعرفة

اكتساب املعرفة 

 وتوليدها

3.157 1 3.157 11.522 0.000* 

تخزين املعرفة 

 وتشخيصها

3.669 1 3.669 12.965 0.000* 

 0.359 0.801 0.241 1 0.241 توزيع املعرفة وتطويرها

 0.216 1.076 0.255 1 0.255 تطبيق املعرفة

 املؤهل العلمي 

 0.625قيمة هوتلنغ= 

 0.012ح= 

 *0.000 14.848 4.698 1 4.692 تشخيص املعرفة

اكتساب املعرفة 

 وتوليدها

3.557 1 3.577 13.055 0.000* 

تخزين املعرفة 

 وتشخيصها

3.119 1 3.119 11.021 0.000* 

 *0.000 11.585 3.487 1 3.487 توزيع املعرفة وتطويرها

 *0.000 12.675 3.004 1 3.004 تطبيق املعرفة

 الخبرة

 0.943قيمة ولكس = 

 0.625ح= 

 0.231 1.019 0.322 2 0.644 تشخيص املعرفة

اكتساب املعرفة 

 وتوليدها

7.198 2 3.599 13.135 0.000* 

تخزين املعرفة 

 وتشخيصها

0.486 2 0.243 0.859 0.323 

 0.412 0.711 0.214 2 0.428 توزيع املعرفة وتطويرها

 0.275 0.924 0.219 2 0.438 تطبيق املعرفة

  0.316 198 65.568 تشخيص املعرفة الخطأ

اكتساب املعرفة 

 وتوليدها

54.252 198 0.274 

تخزين املعرفة 

 وتشخيصها

56.034 198 0.283 

 0.301 198 59.598 توزيع املعرفة وتطويرها

 0.237 198 46.926 تطبيق املعرفة
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 ذات داللـة 12يبين الجدول )
ً
سـنة( مـن  11 مـن أقـل إلـى 5 سـنوات، ومـن 5 إحصـائية بـين متوسـطات تقـديرات ذوي الخبـرة )أقـل مـن( أن هناك فروقا

 سنة فأكثر(. 11سنة فأكثر( من جهة ثانية، وذلك لصالح تقديرات ذوي الخبرة ) 11جهة، ومتوسط تقديرات ذوي الخبرة )

العينـة علـى مجــاالت درجـة ممارسـة معلمـي العلـوم للمـرحلتين املتوسـطة والثانويــة  كمـا تـم إجـراء اختبـار تحليـل التبـاين الثالثــي للفـروق بـين تقـديرات أفـراد

 (.13لعمليات إدارة املعرفة ككل حسب متغيرات الدراسة، حيث كانت النتائج، كما هي موضحة في الجدول )

ممارسة معلمي العلوم للمرحلتين املتوسطة والثانوية لعمليات اختبار تحليل التباين الثالثي للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مجاالت درجة : (13) جدول 

 إدارة املعرفة ككل حسب متغيرات الدراسة

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات درجة الحرية مجموع املربعات املتغيرات

 0.221 1.249 0.261 1 0.261 الجنس

 *0.000 15.440 3.227 1 3.227 املؤهل العلمي

 0.238 1.067 0.223 2 0.446 الخبرة

  0.209 198 41.382 الخطأ

  202 45.316 الكلي

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

 (:13يبين الجدول )

 تعزى ملتغير الجنس. ويعزو الباحث ككل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع املجاالت ،

ى سبب ذلك إلى التقارب والتوافق في توجهات املعلمين نحو العديد من مفردات إدارة عمليات املعرفة املستخدمة أثناء الحصص الدراسية، ومد

 ) 
ً
 وأناثا

ً
م املعرفة وترتيبها وتوليدها، باعتبار أن النظام حول  املفاهيم الحديثة في التعليم والتي لها دور وأهمية في تنظيتوافق املعلمين ) ذكورا

في  التعليمي كأهم محرك إلحداث تغير فوري وحقيقي في املجتمع ويمثل نواة التطور واإلصالح واإلبداع، حيث تمثل املدرسة واملعلم حلقة مهمة

هداف املعرفة، وتوليد املعرفة، تطبيق املعرفة. وذلك مجال التربية والتعليم، وأن عمليات إدارة املعرفة تتمثل في تشخيص املعرفة، وتحديد أ

دام لدورها في تطوير العملية التعليمية وتوظيف استراتيجية حل املشكالت ملا توفره من معرفة ومعلومات عن عناصر العملية التعليمية، واستخ

في وتفعيل أساليب التقويم ملؤسسات التعليم. وتتفق نتائج تكنولوجيا املعلومات واالنفتاح على مؤسسات التعليم األخرى، وتفعيل التبادل الثقا

واختلفت  (.2010(، ودراسة بدر )2010(، ودراسة عودة)2012(، ودراسة مقابلة والقمش والجوالدة )2017هذه الدراسة مع دراسة الشمري ) 

 (.2004(، ودراسة الشمري والدوري ) 2011دراسة العلول) مع نتائج 

 إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت الدراسة ككل تعزى ملتغير املؤهل العلمي، وذلك  وجود فروق ذات داللة

ويعزو الباحث سبب هذه النتيجة إلى أن املعلمين واملعلمات لديهم نفس الكفاءة في إدارة  لصالح تقديرات ذوي املؤهل العلمي )دراسات عليا(.

 أن إدارة املعرفة هي عملية نظامية عمليات املعرفة وخاصة 
ً
في توظيف مفاهيمها وتوليد املعرفة من خالل الطلبة قد جاءت بنفس املهارة، علما

اعد تسعى للحصول على املعلومات واختيارها وتنظيمها وغربلتها وتحديثها وتقديمها بصورة تؤدي إلى تطوير فهم وإدراك املعلمين والطالب، وتس

رؤية دقيقة وفهم واضح من واقع خبراتهم، وتظهر هنا أن األنشطة الخاصة بإدارة املعرفة تركز على اكتساب املعرفة وتخزينها املدرسة في امتالك 

ال واستخدامها في مجاالت متعددة مثل التعلم الديناميكي، ومعالجة املشكالت والتخطيط االستراتيجي وصناعة القرارات واملحافظة على رأس امل

املعرفة(، وزيادة املرونة ورفع مستوى الذكاء عند الطالب،  وينعكس ذلك في التخطيط اثناء الحصص الدراسية أو املواقف  الفكري )توليد

برسم الخطط املختلفة ذات اإلرتباط  بإدارة املعرفة، ودعم أهداف إدارة املعرفة واألنشطة الفردية واملدرسية، والسعي الى توفير  التعليمية وذلك

واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة  إلمكانيات  الالزمة لسير األعمال بكفاءة وفاعلية، وتحديد التسهيالت التكنولوجية الالزمة.القدرات وا

 (.2011(، العلول)2012دراسة مقابلة والقمش والجوالدة ) واختلفت مع نتائج (،2010عودة)

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع مجاالت الدراسة ككل تعزى ملتغير الخبرة. ويعزو

ممارسات معلمي العلوم في إدارة تعليم القريات  لعمليات ادارة املعرفة تتغير بتغير عدد سنوات خبرة املعلم  أنالباحث سبب هذا االختالف إلى 

 وذلك ملمارسة العديد من املفاهيم العلمية وتوظيفها اثناء التدريس ) التخطيط إ
ً
التقويم (، وال يغفل الباحث أن السبب يعود  –التنفيذ  –يجابيا

 الى أن املعلمين بغض النظر عن سنوات خبراتهم التدريسية يتعرضون للعديد من الدورات والورشات التدريبية حول هذه العمليات، وتوافر

لى الوسائل التكنولوجية والتي تسهل عملية تناولها بسهولة ويسر لدى املعلمين، وقربهم من بعضهم في التخصص واملستوى التعليمي مما ساعد ع

 لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم املدرسة عن بقية املدارس، وبالتالي
ً
إن ف األنفتاح وتناول تلك العمليات بروح الفريق الواحد، ويسعون جميعا
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خبراتهم، املعلمين يمتلكون درجة إدراك متقاربة ملفهوم إدارة املعرفة وعملياتها، وهم يدركون أهمية إدارة املعرفة لتعزيز عملهم بغض النظر عن 

 (.2010(، ودراسة بدر )2012ودراسة مقابلة والقمش والجوالدة ) (،2017دراسة الشمراني )  اختلفت مع نتائج دراسة

 التوصيات:

 :ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحث  بالتوصيات اآلتيةفي 

 ل ضرورة تبني االدارات التعليمية العليا والوسطى في ترسيخ مفهوم إدارة عمليات املعرفة وتوظيف مفراداتها إثناء الحصص الدراسية من خال

 معلمي العلوم. 

  العاملين وتطوير مهاراتهم ومعارفهم.ضرورة عقد الدورات التدريبية ملعلمي العلوم من أجل تنمية قدرات 

 ئل ضرورة تحويل املعرفة الكامنة في أذهان العاملين إلى معرفة صريحة وواضحة وذلك من خالل تبادل املعرفة بين األقران ) املعلمين(  بوسا

 متعددة.

 ر بيئة عمل يسودها الثقة واالحترام املتبادل بين ضرورة تخصيص وحدات في ادارات التعليم واملدارس تساعد في تطوير أنشطة إدارة املعرفة وتوفي

 العلمين واألهالي. 

  .إجراء املزيد من الدراسات البحثية حول نفس املوضوع ولكن من وجهة نظر املشرفين ومدراء التعليم 

 :املراجع

: املراجع العربية:
 
  أوال

الجامعة ، . ) رسالة ماجستير غير منشورة(في ضوء مفهوم إدارة املعرفةتطوير مهارات املدارس الثانوية في محافظة غزة (  2010) ،بدر، يسري  .1

 فلسطين. ،اإلسالمية,

 ، األهلية للنشر والتوزيع، عمان . األردن.مدخل نظري  –ادارة املعرفة (  2005) ، حجازي، هـيثم .2

. ) رسالة واملدرسين في الثانوية العامة في مدينة دمشق( دور أدارة املعرفة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر املديرين 2014)، الحالق، ريما علي .3

 ماجستير غير منشورة( كلية التربية, جامعة دمشق.

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(, كلية التجارة, الجامعة االسالمية, غزة.إدارة املعرفة وأثرها على تميز االداء( 2011)، الزطمة، نضال محمد .4

 ،ممارسـة معلمـي ومعلمـات املـدارس الثانويـة فـي محافظـة الـدوادمي لعمليــات إدارة  املعرفة )دراسة ميدانية(درجـة ( 2017) ،الشمراني، حامد .5

 (. 32جامعة بابل ، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية. العدد )

. مؤتمر جامعة الزيتونة األردنية، عملية اتخاذ القرار اإلستراتيجيادارة املعرفة ودورها في تعزيز ( 2004) ،؛ الدوري، معتز نتظارالشمري، إ .6

 عمان، األردن.

 ،عمان ،, دار وائل1, طاإلدارة التربوية والسلوك التنظيمي في سلوك األفراد والجماعات في التنظيم( 1997)، الطويل، هاني عبد الرحمن .7

 االردن.

املدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق ادارة املعرفة في املحافظات الشمالية في اتجاهات مديري ( 2010)،عثمان، عالن محمد خليل .8

 فلسطين. ،. )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة النجاح الوطنيةفلسطين

جستير غير .) رسالة مادور إدارة املعرفة في تنمية املوارد البشرية االكاديمية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة( 2011)،العلول، سمر .9

 فلسطين. ،منشورة( الجامعة االسالمية

دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان .  ، 1ط،املدخل الى ادارة املعرفة(  2006) ، العمري، غسان؛عامر  قنديلجي، ؛العلي، عبد الستار  .10

 األردن.

اقع إدارة املعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل ( 2010)،عودة، فراس .11 )رسالة ماجستير غير منشورة(, الجامعة اإلسالمية،  ،تدعيمهاو

 فلسطين.

اقع استخدام مدخل ادارة املعرفة في املصارف العاملة  في فلسطين( 2006) ،أبو فارة، يوسف .12 ، مؤتمر جامعة العلوم التطبيقية، عمان، و

  األردن.

 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر. ،1ط ،إدارة املعرفة( 2005)، الكبيس ي، صالح الدين .13
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ادارة املعرفة مدخل لتطوير االدارة املدرسية في املرحلة الثانوية للبنات من وجهة نظر املديرات واملعلمات ( 2010)،اللحياني، مريم بنت راض ي .14

 ى, اململكة العربية السعودية.جامعة ام القر ، كلية التربية ،.) رسالة ماجستير غير منشورة(بمدينة مكة املكرمة

درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الحكومية في محافظة جرش إلدارة ( 2012)، الجوالدة، فؤاد؛ القمش، مصطفى ؛ مقابلة، عاطف  .15

 (.2)20 ،مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،املعرفة من وجهة نظر املعلمين

، رفـد لالستشـارات اإلدارية اإلدارة التعليميـة واملدرسـية، نظريـات وممارسـات فـي اململكـة العربيـة السـعودية( 1434) ،آل نـاجي، محمـد .16

 .، الرياض5والتربوية، ط

 األردن. ، عمان ،مؤسسة الوراق - املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات –ادارة املعرفة (  2004) ، نجم، عبود .17

: املراجع 
 
 األجنبية:ثانيا

[1] Barnes. Stuart (ed.), Knowledge Management systems: Theory and Practice, London, Thomson Learning, 
(2002) 

[2] Grey. D., What Is Knowledge Management?, (1996),  http://www.km-forum.org/what is.html.  

[3] King. W . R., Playing  An Integral Role In Knowledge Management, Information System Management, 17 
(4)(2009), 55-57, https://doi.org/10.1201/1078/43193.17.4.20000901/31253.9 

[4] Laudon. Kenneth C. & Laudon. Jane. P., Management Information Systems, 4 ed, Pearson Prentice Hall ,Inc., 
Upper Saddle River, New Jersey, (2001) 

[5] Quinn. J. B.,  Anderson. P., Finkelstein. S., Managing Professional  Intellect: Making the Most of the Best, 
Harvard Business Review, 74(2)(1996). 
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Abstract:  The study aimed at revealing the extent to which science teachers practice knowledge management 
processes from the point of view of their teachers in the management of the Qurayyat education. To achieve the 
objective of the study, a random sample of (203) teachers was selected during the first semester of the academic 
year (2018- 2019). To achieve this objective, a tool was adopted to measure the extent to which knowledge 
management processes. The results of the study showed that the degree of practice of knowledge management 
processes among science teachers was highly practiced. The results also showed that there were no statistically  
significant differences attributed to gender variable. There were statistically  significant differences attributed to 
scientific qualification variable in favor to of postgraduate studies. There were no statistically significant 
differences attributed to experience variable. The study recommended that male and female teachers be 
encouraged to employ knowledge management processes during  the teaching/learning process.  

Keywords: Practice; Knowledge Management Processes; Science Teacher. 
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اقع التواصل االجتماعي كنظام تعليمي اعتيادياستخدام طلبة جامعة  درجة مقابل  النجاح ملو

 كنظام تعليمي مفتوح استخدام طلبة جامعة القدس املفتوحة

 أفنان نظير دروزه

 -كلية العلوم التربوية والدراسات العليا -قسم أساليب التدريس -أستاذة علم التعليم، تصميمه، وتطويره، وتقويمه

 فلسطين -جامعة النجاح الوطنية
afnandarwazeh@yahoo.com 

                     DOI: https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.7.1.10       1/6/2019تاريخ قبول البحث:                22/4/2019تاريخ استالم البحث:  

 :لخصامل

 االجتماعي من قبل طلبة جامعة النجاح الذين يتبعون نظام التعليمكان الهدف من هذه الدراسة التعرف على واقع استخدام مواقع التواصل 

املفتوح، وفيما إذا كان هذا االستخدام يتأثر بعوامل  االعتيادي مقابل استخدام طلبة جامعة القدس املفتوحة، فرع نابلس، الذين يتبعون نظام التعليم

( طالبا وطالبة، بواقع 750الب كلتا الجامعتين على مستوى البكالوريوس بلغت )أخرى ذات عالقة. ولتحقيق هذا الهدف، أخذت عينة عشوائية من ط

( من جامعة القدس املفتوحة، فرع نابلس، وزعت عليهم استبانة عكست فقراتها استخدامات مواقع التواصل 411( من جامعة النجاح، و )399)

والثقافي، واالقتصادي. تضمنت االستبانة أيضا أسئلة شبه مفتوحة تسأل الطالب عن االجتماعي في أربعة مجاالت: املجال األكاديمي، واالجتماعي، 

 معلومات شخصية.

حللت النتائج باستخدام املنهج الوصفي تارة عن طريق حساب املتوسطات والنسب املئوية، واملنهج التحليلي تارة أخرى عن طريق استخدام 

 بار "ف" العام في تحليل التباين الثنائي، وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي:اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ومعتمدتين، واخت

( من استخدام p<.000( وبفرق له داللة إحصائية )3.76إن استخدام طلبة جامعة القدس املفتوحة ذات النظام التعليمي املفتوح كان أعلى )م= .1

 (.3.50قليدي لها )م=طلبة جامعة النجاح ذات النظام التعليمي الت

( p<.000( وبفرق له داللة إحصائية )3.84كان أعلى )م= إن استخدام طلبة جامعة النجاح الوطنية ملواقع التواصل االجتماعي في املجال الثقافي .2

التوالي؛ في حين كان ( على 2.81(، واملجال االقتصادي )م=3.51(، واملجال األكاديمي )م=3.59املجال االجتماعي )م=من استخدامهم لها في 

( من استخدامهم لها p<.000( أعلى وبفرق له داللة إحصائية )3.80لهذه املواقع في املجال األكاديمي )م= استخدام طلبة جامعة القدس املفتوحة

قد تفوق طلبة جامعة القدس ( على التوالي، ومع هذا، ف3.56(، واملجال االقتصادي )م=3.75(، واملجال االجتماعي )م=3.79في املجال الثقافي )م=

 على طلبة النجاح في كل املجاالت باستثناء املجال الثقافي. املفتوحة

داللة كان لجميع املتغيرات املستقلة املدروسة ذات العالقة أثر على استخدام الطلبة ملواقع التواصل االجتماعي في كلتا الجامعتين وبفرق له  .3

(، يمكن تلخيصها كما يلي: أن اإلناث يستخدمن مواقع التواصل االجتماعي بشكل أعلى من الذكور؛ وطلبة الكليات اإلنسانية p<.01إحصائية )

طلبة من والعلمية بشكل أعلى من طلبة الكليات األخرى؛ وطلبة مستوى السنة الثالثة بشكل أعلى من مستوى السنة األولى، والثانية، والرابعة؛ وال

ت الجيدة جدا، بشكل أعلى من ذوي املعدالت املمتازة، والجيدة، واملقبولة؛ والذين يقضون في استخدامها ما بين ثالث إلى أربع ساعات ذوي املعدال 

 يعملون خالل دراستهم الجامعية كان استخدامهم لها اليوميا، كان استخدامهم أعلى من الذين يقضون فيها أقل من ذلك أو أكثر، وأن الذين 

 الذين يعملون.  أعلى من

 هذا، وجاءت النتائج ضمن مناقشات وتوصيات بإجراء دراسات أخرى مستقبلية.

 جامعة القدس املفتوحة. ؛جامعة النجاح الوطنية ؛نظام التعليم الجامعي ؛مواقع التواصل االجتماعي فتاحية:الكلمات امل
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 قدمة:امل

املعلومات، وغزا الحاسوب والشبكة العاملية جميع مرافق حياته، وهو ما فتئ يوظف منذ أن دخل اإلنسان عصر التكنولوجيا وثورة 

بما يسّهل عليه حياته، سواء ما كان يتعلق منها بالناحية العلمية، أو  التكنولوجيا لخدمة أغراضه، وتحقيق رفعته وتقدمه وتطوره، وحل مشاكله

جتماعية، أو التجارية، أو الصناعية، أو الزراعية، أو املهنية، أو التربوية والتعليمية، أو الناحية االقتصادية، أو الصحية، أو السياسية، أو اال 

والتلفون املرئي، الفضائية... الخ من مجاالت الحياة املختلفة؛ وما زال يحسن فيها ويطورها سنة بعد سنة ويزيد عليها، فاخترع تبعا لذلك الهاتف الذكي، 

ية وغيرها من اإللكترونيات التي جعلته يتحكم في بيئته، ويفهمها، ويفسرها، ويتنبأ باملشاكل التي قد تحدث فيها، ومن ثم والليزر، واألجهزة اإللكترون

 (.2005؛ العمري، 2013، 2009، 2001؛ دروزه، 2006الحايك، وجابر، والخلف،  محاولته العمل على حلها ما استطاع إلى ذلك سبيال )

تكنولوجية، توظيف اإلنسان لشبكة االتصاالت العاملية في حياته على نطاق واسع نقلته نقلة نوعية حقيقية في ولعل أحدث هذه التطورات ال

ار واملعلومات علم االتصال واملعلومات، وربطته بأجزاء العالم املترامي األطراف بفضائه الواسع، ومهدت الطريق أمامه للتقارب والتعارف وتبادل األفك

بحيث استفاد كل متصفح لهذه الشبكة العاملية باستخدام الوسائط املتعددة فيها حتى أصبحت هذه الوسائط أسرع وسيلة  مع غيره من الناس،

ة، فأنشأ لتحقيق التواصل واالتصال بين األفراد والجماعات.  واألكثر، فقد عمل اإلنسان على توظيف هذه الشبكة العاملية في خدمة أغراضه املتعدد

ع اإللكترونية، والبريد اإللكتروني، واملدونات الشخصية، وشبكات املحادثة، والصفحات، والروابط اإللكترونية، واملجموعات الخاصة، تبعا ذلك املواق

املكان، وذلك لتسهيل عملية تواصله مع اآلخر في شتى بقاع األرض، واالستفادة من الطرف اآلخر في شتى مجاالت الحياة، متخطيا بذلك حدود الزمن و 

 (.2009كأن الكرة األرضية بين يديه يستطيع بها أن يصل إلى أي مكان فيها وهو جالس على مقعده أمام حاسوبه )دروزه، و 

ومن املواقع اإللكترونية التي عرفت حديثا واستخدمت بشكل كبير وواسع نتيجة توسع شبكة اإلنترنت العاملية ما يسمى بمواقع التواصل 

(، وسناب شات Instagram(، وإنستجرام )Messenger(، ومسنجر )Facebook( كالفيس بوك )Social Media Networkاالجتماعي )

(Snapchat( وتويتر ،)Twitter( ويوتيوب ،)YouTube( وتلجرام ،)Telegram( وسكايب ،)Skype( وواتس أب ،)WhatsApp( وفايبر ،)Viper ،)

تي باتت في متناول يد الجميع رجاال ونساء، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا في جميع أنحاء العالم، (... الخ من املواقع الE-mail) (، واإليميلImoوإيمو )

( (www.smartinsights.comوأضحت تستخدم بشكل كبير في تحقيق أغراض مختلفة متعددة، حيث بينت آخر إحصائية أجرتها شبكة "سمارت إنسايتس"

( بليون مستخدم، وبزيادة 3.196(.3، 2018لدراسات مواقع التواصل االجتماعي في العالم، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عامليا بلغ في 

ويا، ، وأن هذه االستخدامات طالت جميع مناحي الحياة: فكريا، واجتماعيا، وسياسيا، وتجاريا، وثقافيا، وترفيهيا، وترب2017% عن عام 13

(، وهذا يعني أن مواقع التواصل االجتماعي اإللكترونية أضحت وسيلة لنوع جديد 2012وتعليميا...الخ )مركز الرؤية لدراسات الرأي العام في السودان، 

 من اإلعالم العالمي املتاح عبر الواقع االفتراض ي الرقمي الذي يطلق عليه أحيانا اسم اإلعالم االجتماعي.

م األحدث لهذه املواقع االجتماعية تمثل في إمكانية اإلفادة منها وتوظيفها في العملية التعليمية التربوية وخاصة في مؤسسات إال أن االستخدا

؛ مركز الرؤية لدراسات الرأي 2016؛ الشوابكة، 2013؛ حمودة، 2017؛ حنتوش، 2013التعليم العالي، كالجامعات واملعاهد والكليات )البشابشة، 

(.  وتبعا لذلك ، فقد بدأ كثير من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية في الجامعات باستخدام هذه املواقع للتواصل مع زمالئهم 2012لسودان، العام في ا

ب عملية قوطلبتهم والتفاعل معهم، وذلك من أجل خلق بيئة تعليمة شفافة وتفاعلية يكون فيها الطالب عنصرا فاعال نشطا في العملية التعليمية، يرا

ومدرسيه في تعلمه أوال بأول، ويتابع سير تقدمه في دراسته، ويبحث عن املعلومات التي تتعلق بتخصصه ويستخدمها في أبحاثه وأوراقه، ويتصل بأقرانه 

تي تتعلق بمساقاته جامعته يناقشهم ويبادلهم الرأي، ويتبادل معهم امللفات والصور والخرائط والبيانات، يحاورهم ويستفسر منهم عن األمور ال

، والتحكم ودراسته بشكل عام.  لقد كان الستخدام هذه املواقع فائدة تعليمية تعلمية كبرى، حيث ساعدت الطالب على مراقبة عملية تعلمه، ومتابعتها

 (.2013، بها، وضبطها، وتوجيهها الوجهة الصحيحة بالشكل الذي يحقق أهدافه التعليمية املنشودة ونجاحه في دراسته )دروزه

ن يفكروا عالوة على أن االنتشار الواسع ملواقع التواصل االجتماعي مؤخرا، حدا برؤساء الجامعات، وإداراتها، وأعضاء الهيئة التدريسية فيها، بأ

وتحسين عمليات اإلشراف في استخدامها بما يخدم العملية التعليمية، ويعمل على تطويرها وإثراء تعلم الطالب فيها، ورفع كفاءة عضو هيئة التدريس، 

فحات على سير العملية التعليمية ومتابعتها، والعمل على تطوير أداء العاملين املوظفين على اختالف مواقعهم ومسمياتهم، وذلك عن طريق عمل ص

ورات، وجداول امتحانات، إلكترونية خاصة باملؤسسة تحّمل عليها كل ما توّد نشره من تعليمات، وإرشادات، ومعلومات، ونشاطات، ومساقات، ود

تر، وبرامج مؤتمرات، وأنظمة، وعالمات الطلبة ودرجاتهم وكل ما يتعلق بدراستهم وتخرجهم، ومن ثم فتح حسابات خاصة بها على الفيس بوك، وتوي

؛ عبد العزيز، 2016الشوابكة، ؛ 2009ويوتيوب وإنستجرام وغيرها من مواقع التواصل االجتماعي لتحقيق هذه األهداف التعلمية التعليمية )دروزه، 

 (.2018(.)فراج Selvaraj & Rithika, 2013; Jepngetich, 2016؛ 2014

ولعل استخدام شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي قد ازداد في الجامعات التي تنتهج نظام التعليم عن بعد أكثر من الجامعات 

ألن قوام التعليم عن بعد هو استخدام األدوات والوسائل واألجهزة التقنية وشبكة اإلنترنت بما فيها مواقع التقليدية التي تنتهج النظام االعتيادي، وذلك 

استه التواصل االجتماعي.  كما أن هذا النظام ينظر إلى الطالب على أنه فرد نشيط وإيجابي ومستقل يعتمد على نفسه في تعليم نفسه، وإنجاز در 
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ه على املعلم بنفسه، واستخدام مصادر التكن
ّ
ولوجيا في تعلمه أكثر من اعتماده على املعلم؛ في حين أن التعليم في نظام التعليم االعتيادي يعتمد في جل

أنه ال يهملها.  ومحاضراته والكتب الورقية املقررة والرزم املطبوعة أكثر من الوسائل التقنية وشبكة اإلنترنت بما فيها مواقع التواصل االجتماعي، مع 

من علم ومعرفة التالي فالنظام االعتيادي ال يزال ينظر إلى الطالب الجامعي على أنه فرد معتمد على املدرس إلى حد ما، وما تهيئه له إدارته ومدرسوه وب

التواصل ومع هذا، وعلى الرغم من اإليجابيات التي أحدثتها التكنولوجيا ومواقع  (Darwazeh, 1999, 2000؛ و 2009، 2007وأنشطة )دروزه، 

العلمية وواجباته  االجتماعي في تسهيل عملية التعلم وتسارعها وإثرائها، وجعل الطالب معتمدا على نفسه فيها، واالستعانة بها لدى قيامه بأبحاثه وأوراقه

ف بعض السلبيات التي أثرت على أداء الطالب الجامعي، سواء أكان 
ّ
ذلك في جامعات النظام التعليمي الجامعية، إال أن استخدام البعض الخاطئ لها خل

تربوية وغير االعتيادي أو في جامعات النظام التعليمي املفتوح، والتي كان أبرزها تشتيت انتباهه عن الدراسة، وصرف جزء كبير من وقته في أمور غير 

في الوقت املحدد.  إن مثل هذه السلبيات لم يقتصر مفيدة؛ مما أثر على دراسته وأدى إلى تأخره فيها وعدم إنجازه ما يطلبه معلميه وتحتاجه دراسته 

أدائه  ضررها على الناحية األكاديمية، وإنما تعدتها لتطال حياة الطالب االجتماعية، والشخصية، والصحية، واالقتصادية والتي تؤثر بدورها على

أخذت تزداد وتشكل مصدر قلق على دراسة الطالب الجامعي  الجامعي، حيث لوحظ في اآلونة األخيرة أن سلبيات استخدام مواقع التواصل االجتماعي

(؛ مما دعا كثيرا من التربويين في الجامعات واملعاهد إلجراء الدراسات حول ;Acheaw & Larson, 2015; Selvaraj & Rithika, 2013ومستوى أدائه )

تعلمية، والنتائج التي تتركها عليه، سواء أكان هذا األثر إيجابيا بهدف تعزيزه أثر استخدام هذه املواقع على أداء الطالب األكاديمي والعملية التعليمية ال

 & Amadi & Ewa, 2018; Harrath؛  2016؛ الشوابكة، 2018وتقويته، أو سلبيا بهدف تالفيه ومعالجته )الحلو، وجريج، وقرماز، ويوسف، 

Alobaidy, 2012; Mushtaq & Benraghda, 2018.) 

الستخدام املتزايد والسريع ملواقع التواصل االجتماعي ـ وخاصة في السنوات العشر األخيرة ـ فلم يعد استخدام هذه املواقع من هنا، وفي ظل ا

قعهم، بما فيهم ترفا، بل أصبح يشكل جانبا كبيرا من االهتمامات اليومية واالجتماعية ملعظم الناس في بالد العالم على اختالف مستوياتهم وفئاتهم وموا

(.  وملا كانت معظم الدراسات السابقة في املجال التربوي ما زالت محدودة مقارنة بالدراسات التي تناولت Corbeil & Corbeil, 2011بة الجامعات )طل

مثل دراسة )أبو أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي في املجال السياس ي، والتجاري، واإلعالمي، والصحي، والصناعي، واملنهي، واالجتماعي وغيرها، 

(، وملا كانت هذه الدراسات أيضا قد أجريت في بالد مختلفة، وطبقت على مجتمعات مختلفة، وتحت Alsaif, 2016؛ 2009؛ دروزه، 2015يعقوب، 

ناحية أخرى،  ظروف مختلفة، وباستخدام عينات دراسية مختلفة، وتصاميم تجريبية ومناهج إحصائية مختلفة؛ وملا كانت الجامعات الفلسطينية، من

ربوي تفتقر إلى مثل هذه الدراسات، حيث ال توجد دراسة واحدة لحد اآلن ـ حسب علم الباحثة ـ تناولت مواقع التواصل االجتماعي في املجال الت

ة العاملة الفلسطينية للتنمية ومؤسسات التعليم العالي لهذه املواقع وأثرها على أداء الطالب األكاديمي الجامعي ودراسته، باستثناء دراسة لجمعية املرأ

(، ورسالتي ماجستير أجريتا في فلسطين، واحدة نوقشت في جامعة النجاح وكان هدفها معرفة أثر مواقع التواصل www.pwwsd.org/arفي بيرزيت )

(، وأخرى في الجامعة اإلسالمية في قطاع 2015ة النجاح الوطنية )أبو يعقوب، االجتماعي على الوعي السياس ي بالقضية الفلسطينية لدى طلبة جامع

( بهدف استطالع نسبة الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي كالفيس بوك، واليوتيوب، وجوجل بلص، وتويتر من قبل 2014غزة )صالح، 

ا االستخدام، كالتواصل مع األهل واألصدقاء، وجمع املعلومات واكتساب الطلبة الجامعيين في القطاع، مع الكشف عن بعض الدوافع النفسية لهذ

لطالب لهذه الخبرات، والتسلية وقضاء وقت الفراغ، ولكن ليس لدراسة أثرها على األداء الجامعي. عالوة عن عدم وجود أية دراسة تقارن بين استخدام ا

ي االعتيادي كجامعة النجاح الوطنية، ونظام نظام التعليم املفتوح أو ما يعرف بنظام املواقع في نظامين تعليميين مختلفين: نظام التعليم الجامع

ية في التعليم عن بعد كنظام جامعة القدس املفتوحة، فإن الدراسة الحالية هدفت إلى التعرف على درجة استخدام الطالب الجامعي في الضفة الغرب

 ين التعليميين: االعتيادي واملفتوح.فلسطين ملواقع التواصل االجتماعي في هذين النظام

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

التي ملا كانت الجامعات الفلسطينية وبخاصة في الضفة الغربية سواء تلك التي تتبع نظام التعليم االعتيادي كجامعة النجاح الوطنية، أو تلك 

داء أتتبع نظام التعليم املفتوح كجامعة القدس املفتوحة، تفتقر للدراسات التي تتعلق بالكشف عن أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على 

ل ما يؤثر على الطالب الجامعي، وملا كان هدف املربين من ناحية أخرى االرتقاء بمستوى أداء الطالب الجامعي والعملية التعليمية بعامة، وتخليصه من ك 

جتماعي في مجاالت متعدد، دراسته وينحدر به إلى الوراء؛ فإن الدراسة الحالية حاولت املقارنة بين درجة استخدام الطالب الجامعي ملواقع التواصل اال 

جامعة القدس املجال األكاديمي، واملجال االجتماعي، واملجال الثقافي، واملجال االقتصادي في كل من جامعة النجاح الوطنية كنظام تعليمي اعتيادي، و 

ة، كالنوع االجتماعي، والكلية التي يدرس فيها املفتوحة، فرع نابلس كنظام تعليمي مفتوح، وفيما إذا كان هذا االستخدام يتأثر بعوامل أخرى ذات عالق

ن يعمل الطالب، ومستوى سنته الجامعية، ومعدله الجامعي، وعدد الساعات التي يقضيها يوميا في استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وفيما إذا كا

 خالل دراسته الجامعية أم ال. 

 

http://www.pwwsd.org/ar
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 هدف الدراسة:

رجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل طالب جامعة النجاح الوطنية كنظام تعليمي كان الهدف من هذه الدراسة التعرف على د

ان هذا اعتيادي مقارنة باستخدام طالب جامعة القدس املفتوحة لها كنظام تعليمي مفتوح، واملجاالت التي يستخدم فيها هذه املواقع، وفيما إذا ك 

 االستخدام يتأثر بعوامل أخرى ذات عالقة.

 ية الدراسة:أهم

لب لعل أهمية الدراسة الحالية تنبع من أهمية املوضوع الذي تبحث فيه، وما يحدثه استخدام مواقع التواصل االجتماعي من أثر على أداء الطا

العمل على تعزيزها الجامعي ودراسته سواء أكان إيجابيا أم سلبيا؛ مما يساعد املربين أن نقف على نقاط القوة في استخدام الطالب لهذه املواقع و 

ية وإثرائها، وتوظيفها في إثراء تعلمه وتعليمه، والتعرف على نقاط ضعفه والعمل على عالجها وتالفيها؛ وذلك من أجل تحسين العملية التعليمية التعلم

اقة البشرية البانية في أي مجتمع وعماد ومن ثم الخروج بتوصيات للمسؤولين املعنيين لالستفادة منها وإجراء الالزم بشأنها، سيما وأن الشباب هم الط

 املستقبل، العاملين على نهضة األمة وتقدمها، واملحافظين عليها من الوقوع في براثن الجهل والتخلف.

 أسئلة الدراسة:

 انسجاما مع مشكلة الدراسة وأهدافها، فإن الدراسة حاولت اإلجابة عن األسئلة التالية:

النجاح الوطنية ملواقع التواصل االجتماعي كنظام تعليمي اعتيادي مقابل استخدام طالب جامعة القدس ما درجة استخدام طالب جامعة  .1

 املفتوحة لها كنظام تعليمي مفتوح؟

هل يوجد فرق له داللة إحصائية بين استخدام طالب جامعة النجاح الوطنية ملواقع التواصل االجتماعي واستخدام طالب جامعة القدس  .2

 املفتوحة لها؟

ما املجال الذي يستخدمه طالب جامعة النجاح الوطنية في مواقع التواصل االجتماعي بفرق له داللة إحصائية أكثر من غيره، أهو املجال  .3

 األكاديمي، أم االجتماعي، أم الثقافي، أم االقتصادي؟

اعي بفرق له داللة إحصائية أكثر من غيرها، أهو ما املجال الذي يستخدمه طالب جامعة القدس املفتوحة، فرع نابلس ملواقع التواصل االجتم .4

 املجال األكاديمي، أم االجتماعي، أم الثقافي، أم االقتصادي؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استخدامات طلبة جامعة النجاح وطلبة جامعة القدس املفتوحة ملواقع التواصل االجتماعي في هذه  .5

 املجاالت األربعة؟

ذات داللة إحصائية بين استخدامات طلبة جامعة النجاح وجامعة القدس املفتوحة ملواقع التواصل االجتماعي تعزى ملتغير هل توجد فروق  .6

الجنس، والكلية التي يدرس فيها الطالب، ومستوى السنة الجامعية، واملعدل التراكمي، وعدد الساعات التي يقضيها يوميا في استخدام تلك 

 عامال أثناء دراسته أم ال؟ املواقع، وفيما إذا كان

 الدراسات السابقة:

سوف نستعرض عينة من الدراسات التي أجريت حول استخدام مواقع التواصل االجتماعي في البيئة الجامعية بشكل متسلسل تصاعديا وفق 

 تاريخ نشر الدراسة. 

استخدام الطالب الجامعي لشبكة اإلنترنت بعامة،  ( حول التعرف على مدى2009لعل من أوائل هذه الدراسات التي ما قامت به دروزه )

مبنية وفق  وأغراضها املختلفة، ومواقعها املتنوعة من قبل طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية، حيث استخدمت لهذا الغرض استبانة

لى عينة عشوائية من طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة مقياس "ليكرت" ذي الخمسة أوزان، قاست أغراض استخدام شبكة اإلنترنت، ووزعتها ع

( طالبا وطالبة، وتوصلت بعد إجراء اإلحصائيات التحليلية والنوعية املناسبة إلى أن استخدامات الطلبة لشبكة اإلنترنت بشكل عام كانت 105بلغت )

تعلقة بتسجيلهم ومتابعة دراستهم فيها، حيث كانت ممتازة. ومن حيث ضعيفة، وأن أعلى هذه االستخدامات كانت تتعلق بمتابعة صفحة الجامعة امل

طالع البحث عن مراجع علمية تتعلق بدراستهم واالستفادة من مواقع البحث املشهورة كجوجل وياهو، ففقد كانت جيد جدا، أما استخدامها بهدف اال 

ن حيث البحث عن أشخاص مهمين وعلماء وأدباء، أو إرسال رسائل واستقبالها على آخر األخبار واملستجدات االجتماعية والسياسية، فكانت جيده، وم

ت التي عبر البريد اإللكتروني، أو االطالع على صفحات الوب املتعلقة باألشخاص أو الجامعات أو الشركات، فكانت مقبولة. في حين أن االستخداما

ء في جميع أنحاء العالم، والترفيه واأللعاب، واالطالع على آخر األخبار األدبية مورست بشكل ضعيف جدا، فكانت تلك املتعلقة باملحادثة مع زمال

ريات واملجالت والفنية.  ومن حيث استخدام البريد اإللكتروني لغرض إرسال ملفات واستقبالها، واالطالع على آخر األخبار الرياضية، واالشتراك في الدو 

ذه  االستخدامات كانت تلك املتعلقة باملحادثة عن طريق الوسائط املتعددة من صوتية وكتابية ومرئية، العلمية فكانت أيضا ضعيفة.  إال أن أضعف ه
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ة أو املتعلقة باستخدام الهاتف بواسطة اإلنترنت، أو استخدام اإلنترنت للحصول على شهادة علمية، أو للتعريف بأنفسهم عن طريق إنشاء صفح

 ة.خاصة بهم، أو بهدف املعامالت التجاري

م، ولكن بعد تطور التكنولوجيا وانتشار مواقع التواصل 2010هذه النتائج تعكس الواقع الذي كان عليه استخدام شبكة اإلنترنت قبل عام 

االجتماعي وتعددها، فقد أخذت الدراسات تتجه مباشرة حول دراسة أثر هذه املواقع على حياة الناس بعامة، من مثل الفيس بوك وتويتر 

 الخ، وذلك بهدف تحديد نسبة الذين يستخدمونها من الطلبة، واألغراض التي تستخدم من أجلها، والدوافع النفسية التي تشبعها.ومسنجر...

( من دراسة هدفت إلى التعرف على أغراض استخدام الفيس بوك من قبل طلبة جامعة الفاتح 2011من هذه الدراسات ما قامت به الدماري )

ا الهدف فقد استخدمت استبانة ووزعتها على عينة عشوائية من طلبة كلية العلوم واإلعالم في الجامعة.  وكان أهم ما توصلت له في ليبيا.  ولتحقيق هذ

 هو أن الفيس بوك يستخدم من قبل معظم الطلبة، وهؤالء يحصلون من ورائه على معلومات عن بعضهم البعض، وكان الدافع األول الستخدامهم له

عن العالم.  كما أن الفيس بوك حقق لهم دوافع اجتماعية وتواصال مع الزمالء حتى في أوقات اإلجازات، وحقق لهم إشباعا فكريا من  تزويدهم بأخبار

مناقشة مناهجهم الدراسية ومحاضراتهم واكتشاف طرق أفضل ملراجعة الدروس، كما مكنهم من االتصال مع و خالل طرح أفكار جديدة بينهم 

 الهتمام املشترك، إال أن الطلبة أجمعوا بأن االستخدام املفرط له أدى إلى انشغالهم عن القراءة والكسل والتراخي.األشخاص من ذوي ا

( هدفت إلى التعرف على مدى استخدام الطالبة 2012وفي دراسة أخرى أكثر شمولية أجراها مركز الرؤية لدراسات الرأي العام في السودان )

( طالبا وطالبة اختيرت من ثماني 500االجتماعي وخاصة الفيس بوك، حيث استخدم لهذا الغرض عينة عنقودية بلغت )الجامعيين ملواقع التواصل 

( طالبا وطالبة في كل جامعة، وزع عليهم استبانة تسألهم عن معلومات تتعلق باستخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي، 50جامعات في السودان بواقع )

تي توصلت لها الدراسة، أن العينة املدروسة أجمعت بأن اإلنترنت يحقق لهم فوائد على املستوى الشخص ي، وأن أعلى نسبة لهذه وكانت أهم النتائج ال

عي، واملادي، الفائدة تجلت في املجال الفكري، والجانب التعليمي  والفكري والتعليمي معا، في حين كانت النسب متدنية في املجال الترفيهي، واالجتما

اعي وبنسبة في عبير عن حرية الرأي على التوالي.  أما عن القضايا التي يشارك فيها الطلبة عبر مواقع التواصل االجتماعي، فكان أعالها املجال االجتموالت

االجتماعية ولكن  حين أن املجاالت األخرى مثل السياسية، والفكرية والدينية، كانت متدنية بشكل ملحوظ، كما أقروا بتأثيرها السلبي على أنشطتهم

 تأثيرها السلبي كان على األسرة واملجتمع بصورة عامة أكثر من تأثيرها على أمورهم الشخصية. 

( بدراسة استطلع فيها أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على Harrath & Alobaidy, 2012أما في البحرين، فقد قام الحراث والعبيدي )

( فقرة طبقها إلكترونيا على عينة عشوائية من طلبة جامعة 21الجامعي، حيث استخدم لهذا الغرض استبانة تكونت من )األداء األكاديمي للطالب 

( طالبا وطالبة، وبعد معالجة البيانات باإلحصائيات املناسبة، وجد بأن هناك عالقة بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي 628البحرين بلغت )

طالب، إيجابيا وسلبيا معا، وبناء على ذلك فقد أوص ى املربين بالتفكير في الطرق التي تجعل الطلبة يستفيدوا من مواقع التواصل واألداء األكاديمي لل

الجتماعي له االجتماعي بما يفيدهم في عملية تعلمهم، والتفكير أيضا في معالجة السلبيات لهذه املواقع.  وهذا يدل على أن استخدام مواقع التواصل ا

من الجانب السلبي ثرا إيجابيا وسلبيا على أداء الطالب الجامعي، ولكن على املربين أن ينموا الجانب اإليجابي الذي يساعد الطلبة على التعلم، والتقليل أ

 الذي يعوقهم وذلك عن طريق توعيتهم وإرشادهم.

ة أعاله، استطلع فيها دوافع استخدام طلبة الجامعات ( نشرت في السنة نفسها للدراس2012وفي دراسة أخرى مشابهة أجراها البشابشة )

ى عينة األردنية )الجامعة األردنية، وجامعة البتراء( ملواقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك، وتويتر(، حيث طبق استبانة عكست هذه الدوافع عل

ام الطلبة لهذه املواقع كان بهدف التواصل مع األقارب واألهل كان ( طالبا وطالبة، وتوصل إلى أن استخد412عشوائية من طلبة هاتين الجامعتين بلغت )

عرفي من تزودهم جيد جدا، تاله دافع الترفيه والتسلية. أما من حيث االشباع، فوجد أن نسبة ال باس بها كانت تشبع دافعا اجتماعيا، يليها إشباع دافع م

عن العالم، فدافع حب االستطالع، وأقلها إشباع دافع حاجتهم للمعرفة في موضوعات خارج بأفكار جديدة بين الطلبة، فدافع ثقافي تزويدهم بمعلومات 

 تخصصهم. نستنتج من هذه النسب أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي ألغراض اجتماعية يكاد يساوي استخدامها ألغراض معرفية.

( حاولتا فيها التحقق من أثر استخدام مواقع التواصل Selvaraj & Rithika, 2013وفي دراسة أخرى أجريت في الهند ـسلفاراج و وريثيكا )

استخدامها، حيث االجتماعي على أداء الطالب األكاديمي، وأثرها على النظام التربوي، واآلثار املترتبة الستخدامها على هذا النظام، واألهداف من جراء 

( طالبا وطالبة.  وبعد تحليل البيانات باستخدام اإلحصائيات املناسبة، 100ية بلغت )استخدمتا استبانة قاست هذا الغرض وطبقها على عينة عشوائ

( وأن الطلبة كانوا يقضون وقتا في استخدامها 2( أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي حرف الطلبة عن دراستهم، 1فقد توصلتا إلى النتائج التالية: 

( إال أن هذه املواقع ساعدتهم االتصال 4( وأن هناك فقدان للخصوصية واألمان، 3م الشخصية، أكثر من الوقت الذي يقضونه في قضاء حاجاته

 بأصدقائهم وأهلهم وأقرانهم مع أنها كانت حساب دراستهم واألمور التي تتعلق بمهنتهم املستقبلية.

العملية التعليمية بجامعات صعيد مصر هدفت  ( حول واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي في2014أما في دراسة أخرى لعبد العزيز )

ة قاست إلى التعرف على استخداماتها في العملية التعليمية لدى أعضاء هيئة التدريس والطالب في هذه الجامعات، وقد استخدمت لهذا الغرض استبان

( عضوا، وعينة 600جامعات صعيد مصر بلغت )استخدامات مواقع التواصل االجتماعي وطبقتها على عينة مقصودة من أعضاء هيئة التدريس في 
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( طالبا وطالبة، وتوصلت إلى أن الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية يستخدمون الفيس بوك بدرجة 900أخرى مقصودة على طلبة هذه الجامعات بلغت )

ن أن استخدامهم لها بهدف التعاون مع أعضاء الهيئة كبيرة، وأن استخدامهم لها بهدف التعاون مع زمالئهم في الدراسة كانت أيضا بدرجة كبيرة، في حي

استخدام التدريسية فكانت ضعيفة بسبب املعوقات املتعلقة بسلبية املدرسين واملعوقات اإلدارية كما توصلت الباحثة، كما أن املدرسين يعانون من 

ن كال الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية لديهم رغبة شديدة وملحة هذه املواقع بسبب املعوقات اإلدارية التي يودون القضاء عليها، ووجدت الباحثة أ

 بدمج استخدام شبكات التواصل االجتماعي في العملية التعليمية.

( بدراسة هدفت إلى التعرف على استخدامات الجامعات الفلسطينية في القطاع لشبكات 2014أما في قطاع غزة الفلسطيني، فقد قام صالح )

جتماعي، واإلشباع املتحقق من ورائها، حيث اختار عينة عشوائية من ثالث جامعات في القطاع: اإلسالمية، واألزهر، واألقص ى بلغت مواقع التواصل اال 

( طالبا وطالبة، وزع عليهم استبانة قاست هذا الغرض، وأجرى بعض املقابالت لعينة منهم، وكانت أهم النتائج أن الطلبة يستخدمون مواقع 390)

االجتماعي للتواصل مع األصدقاء في الداخل والخارج، والحصول على املعلومات واكتساب الخبرات، والتسلية وقضاء وقت الفراغ.  ومن حيث التواصل 

 التسلية.أدناها اإلشباع التي يحققونها من جراء هذا االستخدام، فكان على رأسها الناحية االجتماعية، يليها معرفة ما يجري حولهم واملشاركة بالرأي، و 

( حول أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على أداء الطالب Acheaw & Larson, 2015وفي دراسة أخرى مشابهة قام بها أشيو والرسون )

ينة األكاديمي الجامعي في "غانا"، حيث استخدما لهذا الغرض استبانة عكست فقراتها أغراض استخدام مواقع التواصل االجتماعي وطبقوها على ع

( طالبا وطالبة.  وبعد معالجة بيانات الدراسة إحصائيا، فقد وجدا أن 1508عشوائية من طلبة الجامعات في تسع مؤسسات في غانا في إفريقيا، بلغت )

وأن استخدام مواقع  معظم الطلبة يملكون الهاتف الذكي املوصول باإلنترنت، وأنهم يستخدمونه بمعدل يتراوح بين ثالثين دقيقة إلى ثالث ساعات يوميا،

البحث والدراسة التواصل االجتماعي  له أثر سلبي على أدائهم األكاديمي، وبناء على هذه النتائج فقد أوص ى الباحثان أن يستخدم الطلبة هذه املواقع في 

قراءة القصص وإثراء معرفتهم وثقافتهم لكي تعوض عدم استخدامهم للمكتبة الورقية بدل التحدث مع األصدقاء واملعارف، وأن يستفيدوا من وقتهم في 

عي، فقد اقترح واألشياء التي تتعلق بدراستهم بدل صرف وقتهم في استخدام هذه املواقع بما ال يفيد، ونظرا لهذا األثر السلبي ملواقع التواصل االجتما

ءهم األكاديمي وكيفية الحصول عليها. نستنتج من هذه الباحثان عمل توعية للطلبة وتعريفهم بمصادر معلومات أخرى تساعد في دراستهم وتحسن أدا

اءة الدراسة أن األثر السلبي الستخدام مواقع التواصل على أداء الطالب الجامعي كان واضحا، حيث أنها عملت على تبديد وقته، وصرفه عن القر 

الطلبة حول أهمية استخدامها بما يخدم عملية تعلمهم  واملطالعة، واستخدام املكتبة الورقية، مما دعا الباحث إلى رفع توصية بضرورة توعية

 وفائدتهم.

(، واستخدم فيها عينة عشوائية طبقية من طلبة البكالوريوس الذين يدرسون في 2016أما في األردن، فقد أجريت دراسة قام بها الشوابكة )

( فقرة  قاست استخدام مواقع التواصل االجتماعي في خمسة مجاالت: 30)( طالبا وطالبة، وّزع عليهم استبانة تكونت من 480الجامعة األردنية بلغت )

( واإلفادة من مواقع التواصل 3( ودور مواقع التواصل االجتماعي في العملية التعليمية التعلمية، 2( أهمية استخدام مواقع التواصل االجتماعي، 1

( وسلبيات استخدام مواقع التواصل االجتماعي.  وبعد إجراء 5التواصل االجتماعي،  ( ومزايا استخدام مواقع4االجتماعي في أغراض الدراسة والبحث، 

وسطات كانت املعالجات اإلحصائية الالزمة، فقد توصل الباحث إلى أن تصورات الطلبة لدور مواقع التواصل االجتماعي كانت جيدة وإيجابية، وأعلى املت

جتماعي، يليها على التوالي، مزايا استخدام مواقع التواصل االجتماعي، ثم سلبيات استخدام هذه تلك املتعلقة بأهمية استخدام مواقع التواصل اال 

ية املواقع، فاإلفادة من استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات، وأضعفها كان دور مواقع التواصل االجتماعي في تحسين العمل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جميع مجاالت الدراسة الخمس املذكورة أعاله تعزى ملتغير الكلية  التعليمية التعلمية.  وأشارت النتائج إلى

ألولى، )اإلنسانية مقابل العلمية(؛ في حين وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات الجنس لصالح اإلناث، واملستوى الدراس ي لصالح السنة ا

سبوعيا.  هذه النتائج تدل على أن استخدام الطلبة لهذه املواقع لخدمة أغراض تعليمية تعلمية كان ضعيفا، في حين وعدد مرات االستخدام لصالح أ

 كان جيدا في األغراض االجتماعية.

لتواصل ( في لندن تعلقت بالتحقق من أثر مواقع اCardiff Metropolitan University( أجراها في جامعة )Alsaif, 2016وفي دراسة "للسيف" )

( طالبا يدرسون في مساقات األعمال، والحاسوب، والضيافة، وإدارة األحداث كمصدر أساس ي 40االجتماعي على الطلبة، حيث استخدم لهذا الغرض )

التواصل ( فقرة تعلقت بكيفية استخدامهم ملواقع 21للمعلومات، واعتمدت الدراسة على مقابلتهم ومالحظاتهم وتطبيق استبانة عليهم تكونت من )

مد على االجتماعي، كما استخدم الباحث املنهج النوعي في تحليل النتائج الذي يعتمد على وصف العينة املدروسة أكثر من التحليل الكمي الذي يعت

تي توصل لها أن نسبة األرقام واإلحصاءات، كما اعتمد على املراجعات النظرية للدراسات السابقة املنشورة في مصادر موثوقة.  وكانت أهم النتائج ال

 جيدة من العينة املدروسة كانوا يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي ألكثر من خمس ساعات، وأن نسبة ضعيفة منهم كان يقض ي أكثر من ثماني

التي تستخدم هذه  ساعات يوميا على استخدامها، في حين أن نسبة جيدة منهم كان يقض ي ما بين ساعتين إال خمس ساعات، وتوصل أن نسبة الذكور 

كتساب املواقع كانت أعلى من اإلناث. وتوصل أيضا أن نسبة الذين كانوا يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي بهدف بناء العالقات االجتماعية وا

زمالئهم الطلبة ملعرفة  األصدقاء أعلى من نسبة الذين يستخدمونها بهدف مواكبة ومعرفة ما يدور حولهم ومن الذين يستخدمونها بهدف التعاون مع
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اصل االجتماعي األمور التي تتعلق بدراستهم، في حين أن أدنى النسب كانت بهدف التسلية والرفاهية. وبشكل عام فإن نسبة الذين أجابوا بأن ملواقع التو 

 دراستهم وأدائهم الجامعي بشكل عام. أثر إجابي على دراستهم كانت أعلى من الذين أجابوا بأن لها أثرا سلبيا، وبأنها قللت من تركيزهم على

(، بهدف استطالع أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على التعليم الجامعي، حيث 2017وهناك دراسة أجريت في تونس من قبل حنتوش )

( عضوا، وعينة من الطلبة 25ت )اختار لهذا الغرض عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب البيطري في جامعة القاسم الخضراء بلغ

( طالبا، وزع عليهم استبانة قاست فقراتها فوائد استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وتوصل بعد إجراء التحليالت 50من الجامعة نفسها بلغت )

لهذه املواقع تأثيرا كبيرا في التواصل بين الطلبة  اإلحصائية املناسبة بأن مواقع التواصل االجتماعي لها فوائد عدة يمكن توظيفها في التعليم الجامعي، وأن

 ألغراض تعليمية. 

( باستطالع عينة من دول عربية مختلفة حول أثر استخدام 2018ومن الدراسات أيضا ما قام به الحلو، وجريج، وقرماز، ويوسف" مؤخرا )

استخدم الباحثون لهذا الغرض استبانة عكست فقراتها الحالة مواقع التواصل االجتماعي على الحالة النفسية للطالب الجامعي العربي، حيث 

لكة األردنية النفسية، وطبقوها على عينة من الشباب الجامعي في البلدان العربية التالية: الجمهورية اللبنانية، واململكة العربية السعودية، واملم

التي توصلوا لها أن نسبة اإلناث الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي ( فردا.  وكانت أهم النتائج 668الهاشمية، ودولة فلسطين تكونت من )

( سنة يشكلون النسبة األكبر لهذا االستخدام، وأن أكثر االستخدامات كانت للفيس 21-18أعلى من نسبة الذكور، وأن الذين تتراوح أعمارهم ما بين )

ر، وأن ما يدفع الشباب الستخدام هذه املواقع هو املشاركة مع األصدقاء وبنسبة، يليه إبداء بوك، يليه على التوالي اليوتيوب، ثم اإلنستغرام، فتويت

الشباب الجامعي  الرأي، فالحاجة إلى الترفيه، فالرغبة بمعرفة أخبار األصدقاء، وأدناها كان للتعرف على أصدقاء جدد.  أما أكثر املواضيع التي يتابعها

تماعي فكانت على التوالي: املواضع االجتماعية، فاملواضيع السياسية، فاملواضيع الثقافية، وأدناها املواضيع الدينية.   العربي عبر مواقع التواصل االج

اب يؤثرونه كما وجد فروقا ذات داللة إحصائية بين ارتفاع املعدل اليومي الستخدام مواقع التواصل االجتماعي واإلدمان على اإلنترنت مما يجعل الشب

وقلة هم وأهلهم وأصدقائهم، مما أدى إلى عدم االهتمام القيام بواجباتهم تجاه أنفسهم، وشعورهم بالغيرة واإلحباط، ووهن في العزيمة للعمل، على عمل

االجتماعي  لاملثابرة لتحقيق االستقرار واإلنتاجية.  كما وجد أن الشعور باإلحباط لدى الشباب العربي يأتي من ممارسات األصدقاء على مواقع التواص

ماعية كالحجب، والخداع، والكذب، والشتيمة، والتشهير.  نستنتج من هذه النتائج أن أكثر استخدامات مواقع التواصل االجتماعي كانت ألغراض اجت

تعاد عن األهل واألصدقاء، يليها السياسية، وأدناها كانت ألغراض ثقافية ودينية، وأن أثرها السلبي على نفسية الطالب ال يستهان بها، كاإلدمان واالب

 وعدم القيام بالواجبات الحياتية كما يجب، والشعور باإلحباط والغيرة والعزلة، وهذه كلها تحتاج إلى معالجة.

( التي أجريت حديثا في "أفغانستان" هدفت إلى التحقق من األثر Mushtaq & Benraghda, 2018ومن الدراسات ما قام به مشتاق وبن راغده )

لهذا  ابي والسلبي الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على أداء الطالب األكاديمي الجامعي، في "جامعة البيروني" في أفغانستان، حيث استخدمااإليج

الرغم من  ( طالبا وطالبة.  وتوصل إلى نتيجة مفادها أنه على371الغرض استبانة وزعاها على عينة عشوائية من طلبة الجامعة في تسعة أقسام، بلغت )

رها السلبي مع عدم سوء استخدام الطلبة لهذه املواقع، إال إنهم مهتمين باستخدامها إيجابيا في األمور التي تتعلق بدراستهم، وأن أثرها اإليجابي يفوق أث

الجتماعي كوسيلة للتفاعل االجتماعي وجود فرق له داللة إحصائية بين األثرين على تحصيلهم األكاديمي، وأنه بإمكان الطلبة استخدام مواقع التواصل ا

ثر مع بعضهم البعض إلى جانب استخدامها كمصادر للبحث والحصول على املعلومات لتحسين عملية تعلمهم وتسهيلها.  هذه النتيجة تدل على أن األ

 علمه وتعليمه تفوق أثرها السلبي.اإليجابي ملواقع التواصل االجتماعي املتجلية في مساعدة الطالب الحصول على املعرفة وتحسين عملية ت

( أجريت في "نيجيريا" في إفريقيا حاول فيها الباحثان التحقق من أثر استخدام مواقع Amadi & Ewa, 2018وكذلك دراسة أخرى ألمادي وإيوا )

رض عينة عشوائية من طلبة "جامعة األنهار" في التواصل االجتماعي على األداء األكاديمي للطالب الجامعي املتمثل بمعدلهم العام، حيث اختاروا لهذا الغ

( طالبا وطالبة مستخدمين منهج دراسة الحالة مع أسلوب املقارنات بين الطلبة.  وكانت أهم النتائج 400( بلغت )Rivers State Universityنيجيريا )

ر سلبي على دراستهم حيث أنها قللت من الوقت الذي يكرسونه التي توصال لها أن معظم الطلبة يعتقدون أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي له أث

أوصيا بأن على للدراسة، وشتتت انتباههم في أثناء املحاضرة، وجلسات املكتبة، مما أثر سلبا على معدلهم العام الجامعي.  وبناء على هذه النتائج فقد 

صل االجتماعي، وينصحا أيضا بأن يستخدم الطلبة "الويكيبيديا" في األمور التي الطالب أن يقضوا معظم وقتهم في الدراسة أكثر منه على مواقع التوا

 تحسن دراستهم وأبحاثهم الجامعية. 

( للتحقق فيما إذا كان ملهنّية املعلم Budi, Karnadi, & Lara, 2019وأخيرا وليس آخرا الدراسة التي قام بها بودي وكارنادي والرا )

(Professionalism وإبداعه ،)( في التدريسCreativity( واستخدامه ملواقع التواصل االجتماعي ،)Social Network  .أثر على أدائه التدريس ي )

( ووزعوا عليها استبانة قاست 240ولتحقيق هذا الهدف اختاروا عينة عشوائية من معلمي ومعلمات املدارس الخاصة في جاكرتا في إندونيسيا بلغت )

د إجراء املعالجات اإلحصائية املناسبة، توصلوا إلى أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة تربوية بين مهنّية املعلم التي تتعلق هذه العوامل الثالث، وبع

ر املهنّية تتأث باحترام قوانين املدرسة والتعامل بعدل وصدق مع الطلبة، وبين أدائه التدريس ي سواء أكان التأثير مباشرا أو غير مباشر، ووجدوا أن هذه

تربوية تعلمية بمدى فعالية املدرس في تدريسه وثقته بنفسه وإيمانه بعمله ودافعيته، كما وجدوا أن استخدام املعلم ملواقع التواصل االجتماعي ألغراض 
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املدرس في تدريسه وثقته  له أثر إيجابي على أدائه سواء أكان هذا التأثير مباشرا أو غير مباشر، وأن استخدامه لهذه املواقع يتأثر أيضا بمدى فعالية

دريس ي فقد جاء بنفسه وإيمانه بعمله ودافعيته، وهذا يعني أن أداء املعلم يمكن تطويره عن طريق ترسيخ إيمانه بنفسه وعمله ودافعيته. أما اإلبداع الت

تخدام مواقع التواصل االجتماعي في العملية التعليمية في املرتبة األخيرة في تأثيره على أداء املعلم.  نستنتج من هذه الدراسة أن املهنية في العمل، واس

زداد هذا األثر بهدف الحصول على معلومات تتعلق بالتدريس واالتصال باملعلمين اآلخرين والطلبة وحل مشاكل تربوية، له أثر إيجابي على أداء املعلم، وي

 إذا كان املعلم واثقا بنفسه محبا لتدريسه.

 السابقة:التعقيب على الدراسات 

أو  نالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة التي أجريت في بلدان مختلفة، سواء في العالم العربي، أو إفريقيا، أو الهند، أو أفغانستان،

نواحي االجتماعية إندونيسيا، أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي بين الطلبة واملعلمين في ازدياد مضطرد، وأن هدف استخدامها ما زال يتعلق بال

افية كالتواصل مع األهل واألقارب واألصدقاء ومعرفة ما يجري حولهم من أحداث عاملية وسياسية  أكثر من النواحي التعليمية التعلمية أو الثق

النسبة للطالب الجامعي (.  أما ب2014؛ وصالح، 2011؛ والدماري، 2016؛ والشوابكه، 2012؛ والبشابشه، 2015واملعرفية، مثل دراسة )أبو يعقوب، 

 Acheaw؛ 2016)الشوابكه، على وجه الخصوص، فما زال استخدامه لهذه املواقع لخدمة أهداف تعلمية تعليمية أو بحثية ضعيفا نسبيا مثل دراسة 

& Larson, 2015تباهه عن التركيز في الدراسة، (.  كما أن لهذا االستخدام تبعات سلبية على أدائه التعليمي ودراسته وصحته كتبديد وقته وتشتيت ان

 ;Acheaw & Larson, 2015؛ 2014؛ عبد العزيز، 2016وإبعاده عن استخدام املكتبة الورقية الى غير ذلك من السلبيات، مثل دراسة )الشوابكه، 

Selvaraj & Rithika, 2013عية بتبادل الرأي مع الطلبة اآلخرين (.  ومع هذا فإن استخدامه ال يخلو من اإليجابيات والتي تتعلق بالناحية االجتما

ما، مثل واملعلمين حول أمور تتعلق بدراستهم ومناهجهم الدراسية، وتبادل املعرفة العلمية بينهم، ولكن نسبة هذه اإليجابيات كانت منخفضة نوعا 

  (.2012؛ مركز الرؤية لدراسة الرأي العام في السودان، 2009دراسة )دروزه، 

 ت:الطريقة واإلجراءا

 مجتمع الدراسة:

مجتمع الدراسة هو جميع طلبة جامعة النجاح الوطنية، وجميع طلبة جامعة القدس املفتوحة، فرع نابلس في مدينة نابلس في فلسطين 

 م على مستوى البكالوريوس.2019-2018املسجلين في الفصل الدراس ي األول للعام األكاديمي 

 عينة الدراسة:

 .1( طالبا وطالبه موزعة وفق الجامعة والجنس كما في الجدول رقم 750املجتمع األصل في كلتا الجامعتين بلغت )أخذت عينة عشوائية من 
 عينة الدراسة موزعة وفق الجامعة والجنس   (:1)جدول رقم

 املجموع جامعة القدس املفتوحة جامعة النجاح الجنس

 266 174 92 ذكور 

 484 237 247 إناث

 750 411 339 املجموع

 أداة الدراسة:

تم بناء استبانة من قبل الباحثة وفق مقياس "ليكرت" ذي الخمسة أوزان تعكس فقراتها االستخدام املحتمل اإليجابي ملواقع التواصل 

عينة عشوائية من طلبة  االجتماعي من قبل الطالب الجامعي. واعتمدت الباحثة في بناء االستبانة على ما جاء في األدب التربوي من ناحية، وعلى استطالع

طالبا وطالبة حول التأثيرات املمكنة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على أداء الطالب الجامعي،  (94جامعة النجاح والقدس املفتوحة بلغت )

ملواقع التواصل االجتماعي في أربعة ( فقرة عكست استخدامات الطالب املحتملة 35وبعد أخذ آرائهم بعين االعتبار، وضعت الباحثة استبانة جاءت في )

( فقرات، واملجال االقتصادي 5فقرات، واملجال الثقافي تكون من ) (7( فقرة، واملجال االجتماعي تكون من )19مجاالت: املجال األكاديمي وتكون من )

( ليعني ال 2( ليعني ال أوافق بشدة، ووزن )1ن )( فقرات.  وضع لكل فقرة خمسة أوزان عكست التدرج في درجة استخدامها، ابتداء من وز 4تكون من )

ليعني أوافق بشدة. وجاء في نهاية االستبانة أسئلة سألت الطالب عن بيانات شخصية كجنسه،  (5أوافق )( ليعني 4( ليعني أوافق نوعا ما، و )3أوافق، )

ت التي يقضيها يوميا على مواقع التواصل االجتماعي، وفيما إذا كان وكليته، ومستوى سنته الجامعية، ومعدله التراكمي الجامعي لتاريخه، وعدد الساعا

 يعمل خالل دراسته أم ال يعمل.

 صدق أداة الدراسة وثباتها:

 صدق االستبانة:

للتأكد من صدق محتوى االستبانة وفيما إذا كانت تقيس ما وضعت لقياسه، قامت الباحثة بعرضها على ثالثة من الزمالء املتخصصين في 

ي في الكلية ولوجيا التعليم وأساليب التدريس في كلية العلوم التربوية ممن يحملون شهادة الدكتوراه، وثالثة ممن يعملون في مركز التعلم اإللكترونتكن
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ستبانة وفيما إذا ويحملون شهادة بكالوريوس أو دبلوم في الحاسوب والتكنولوجيا، مع خبرة في املوضوع.  وقد طلب من الزمالء أن ينظروا في فقرات اال 

اد االستبانات، كانت تعكس التأثير املحتمل الستخدام مواقع التواصل االجتماعي، وفيما إذا كان لديهم أي تعديالت أو إضافات على فقراتها.  وبعد استرد

عدا ذلك، فقد أجمعوا على أنها جيدة  فلم تجد الباحثة أية مالحظات تذكر أو تعليق عليها إال بعض الفقرات املتكررة في املعنى فطلب حذفها، وما

.  وبهذا يمكن وشاملة وجميع فقراتها تعكس التأثيرات املحتملة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي على أداء الطالب الجامعي في املجاالت التي قاستها

 القول أن االستبانة توفر فيها صدق املحكمين.

 ثبات االستبانة:

يعتبر معامال مرتفعا أهل الباحثة (، وهذا 0.94االتساق الداخلي باستخدام معادلة )ألفا كرونباخ(، وقد بلغ ) حسب معامل الثبات بطريقة

 الستخدام االستبانة في الدراسة.

 إجراءات الدراسة:

فصل األول من السنة قامت الباحثة بالتعاون مع زمالء لها في جامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس املفتوحة فرع نابلس، وقبل نهاية ال

بثالثة أسابيع، بتوزيع استبانة الدراسة بطريقة عشوائية من طلبة الجامعتين وفق العينة املدروسة، وطلبت منهم إرجاعها في  (2019-2018األكاديمية )

انة دون الحاجة إلى كتابة اسمهم أو أي غضون أسبوع قبل البدء باالمتحانات النهائية.  وكانت تعليمات االستبانة واضحة تحثهم على اإلجابة بصدق وأم

ر وزن واحد ش يء يدل على هويتهم، مع التأكيد على ضرورة اإلجابة عن جميع فقرات االستبانة بمفردهم دون مشاركة غيرهم أو التأثر بآرائهم، ثم اختيا

ن أسبوع جمعت الباحثة االستبانات من كلتا فقط لكل فقرة كما يرونه مناسبا من وجهة نظرهم، وذلك خدمة للبحث العلمي. وفعال، وفي غضو 

 (.SPSSالجامعتين، وحللت بياناتها وعالجتها إحصائيا باستخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية املعروفة بـ )

 املتغيرات املستقلة:

املتغيرات املستقلة التي يمكن أن يكون لها عالقة أو أثر على استخدام الطالب ملواقع التواصل االجتماعي، أال وهي: جنس الطالب،  درست

ان فيما إذا ك والكلية التي يدرس فيها، ومستوى السنة الجامعية، ومعدله التراكمي، وعدد الساعات التي يقضيها يوميا على مواقع التواصل االجتماعي، و 

 عامال أثناء دراسته الجامعية.

 املتغير التابعة:

ال تمثل املتغير التابع بدرجة استخدام مواقع التواصل االجتماعي كما قاستها فقرات االستبانة في مجاالت أربعة: املجال األكاديمي، واملج

 االجتماعي، واملجال الثقافي، واملجال االقتصادي. 

 :منهج البحث واملعالجات اإلحصائية

انسجاما مع أسئلة الدراسة، استخدم املنهج الوصفي تارة واملتعلق بحساب املتوسطات، واالنحرافات املعيارية، والنسب املئوية؛ واملنهج 

التباين  حليلالتحليلي الكمي تارة أخرى املتعلق بتحليل التباين األحادي باستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلين، واختبار "ت" لعينتين معتمدتين، وت

حتى إذا ما أظهر داللة إحصائية عند (؛ Two-Way ANOVAألكثر من متغير مستقل ذي مستويات مختلفة )باستخدام اختبار "ف" العام الثنائي 

 .باستخدام اختبار "شيفيه" لتحديد مكان الداللة اإلحصائية (Post-hoc ANOVA، استخدم تحليل التباين الالحق )( فأحسنp<.05مستوى ثقة )

 النتائــج ومناقشتها:

ئلتها ما حللت بيانات الدراسة بإجراء املعالجات اإلحصائية املناسبة املذكورة أعاله، وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة وفق تسلسل أس

 يلي:

اقع التواصل االجتماعي كنظام تعليمي  اعتيادي مقابل استخدام طالب السؤال األول: ما درجة استخدام طالب جامعة النجاح الوطنية ملو

 جامعة القدس املفتوحة لها كنظام تعليمي مفتوح؟
اقع التواصل االجتماعي مقابل استخدام طل (:2)جدول رقم بة جامعه نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين بين استخدام طلبه جامعه النجاح كنظام تعليمي تقليدي ملو

 "ت، ومستوى الداللة اإلحصائية القدس املفتوحة، فرع نابلس كنظام تعليمي مفتوح، من حيث املتوسط، واالنحراف املعياري، وعدد أفراد العينة، ودرجات الحرية، وقيمه

 مستوى الداللة اإلحصائية قيمه اختبار "ت"  درجات الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد الجهاز مشبوك على االنترنت

 **0.000 6.57- 1.749 0.66 3.50 339 جامعه النجاح

 0.42 3.76 411 جامعه القدس املفتوحة

 p<.01** داله إحصائيا عند مستوى=      p<.05* داله إحصائيا عند مستوى = 

(، أي بنسبة 3.76)م=بلغ واقع التواصل االجتماعي ستخدام طلبة جامعة القدس املفتوحة ملأن املتوسط العام ال ( 2بالنظر إلى جدول رقم )

 (. %70(، أي بنسبة )3.50العام لطلبة جامعة النجاح )م= املتوسط  (، في حين بلغ75.2%)
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( كما أظهرتها %80-%70هذه النسب الجيدة تتفق مع استخدام الطلبة في جامعات أخرى عربية وعاملية لهذه املواقع، حيث تراوح ما بين )

رأي العام في (. إال أنها تختلف من ناحية أخرى مع أظهره مركز الرؤية لدراسات ال20144؛ وصالح، 2016؛ والشوابكه، 2012دراسة )البشابشة 

( والتي بينت أن استخدام الطلبة ملواقع التواصل االجتماعي ما زال ضعيفا 2018(، والحلو ورفاقه )2018(، والسيف )2009(، ودروزه )2012للسودان )

يقة أو بأخرى على أن الطلبة (.  إن الدرجة الجيدة الستخدام مواقع التواصل االجتماعي كما أظهرتها نتائج الدراسة تدل بطر %50-%10يتراوح ما بين )

اقع الفلسطينيين كغيرهم من الكثير من الطلبة لديهم الوعي الكافي بكل ما يحيط حولهم من تطورات في مجال التكنولوجيا بما فيها استخدام مو 

 التواصل االجتماعي في حياتهم الجامعية، فجاء استخدامهم لها جيدة.

اقع التواصل االجتماعي واستخدام طالب هل يوجد فرق له داللة السؤال الثاني:  إحصائية بين استخدام طالب جامعة النجاح الوطنية ملو

 جامعة القدس املفتوحة لها؟

( بين متوسط p<0.000( أعاله مرة أخرى، نرى أن اختبار "ت" لعينتين مستقلتين قد أظهر فرقا له داللة إحصائية )2بالنظر إلى جدول رقم )

 ( لصالح طلبة جامعة القدس املفتوحة.3.50( وطلبة جامعة النجاح )م=3.76لقدس املفتوحة ملواقع التواصل االجتماعي )م=استخدام طلبة جامعة ا

 ,Darwazeh, 2000هذه النتيجة يمكن تفسرها في ضوء طبيعة النظام التعليمي املتبع في جامعة القدس املفتوحة كما جاء في دراستي دروزه )

ه على الطالب واستخدامه األدوات التكنولوجية بما فيها مواقع التواصل االجتماعي، في (، حيث بينت أن الن2001
ّ
ظام التعليمي املفتوح يعتمد في جل

تماده على حين ال يطلب النظام التعليمي في جامعة النجاح ذلك، وال يلزم الطالب باستخدام األدوات التقنية، وال يعتمد على التكنولوجيا نظرا الع

هنا  ملدرس بالدرجة األولى، مما قد يقلل من دافعيته الستخدام األدوات التكنولوجية وشبكة اإلنترنت بما فيها مواقع التواصل االجتماعي. منمحاضرة ا

 جاء استخدام طلبة جامع النجاح أقل من طلبة جامعة القدس املفتوحة. 

اقع التواصل االجتماعي بفرق له داللة إحصائية أكثر من غيره، السؤال الثالث: ما املجال الذي يستخدمه طالب جامعة النجاح الوطني ة في مو

 أهو املجال األكاديمي، أم االجتماعي، أم الثقافي، أم االقتصادي؟
املفتوحة، فرع نتائج اختبار "ت" للمقارنات املتعددة بين متوسطات طلبة جامعة النجاح كنظام تعليمي اعتيادي مقابل طلبة جامعة القدس   : (3)جدول رقم

اقع التواصل االجتماعي وجميع املجاالت من حيث املتوسط، واالنحراف املعيار، وعدد أفراد العي نة، وقيمة "ت"، ومستوى نابلس على كل مجال من مجاالت استخدام مو

 الداللة اإلحصائية.

 p<.01=  * دالة احصائي عند مستوى *        p<.05 = دالة احصائيا عند مستوى             *

نرى أن املقارنات املتعددة باستخدام اختبار "ت" لعينتين معتمدتين قد أظهرت فرقا له داللة إحصائية عند مستوى (، 3بالنظر إلى جدول رقم )

داللة ( كان أعلى وبفرق له 3.84أن استخدام طلبة جامعة النجاح ملواقع التواصل االجتماعي في املجال الثقافي )م=( فأحسن تشير إلى p<.05ثقة )

(. كما أظهرت فرقا بين املجال االجتماعي 2.81(، واالقتصادي )م=3.51(، واألكاديمي )م=3.59إحصائية من املجاالت الثالثة: االجتماعي )م=

 واالقتصادي لصالح االجتماعي، واملجال األكاديمي واالقتصادي لصالح األكاديمي، ولم تظهر فرقا بين املجال األكاديمي واالجتماعي.

هذه النتيجة قد تفسر في أن طالب جامعة النجاح يرى أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي يجب أن يكون ملعرفة معلومات ثقافية وعاملية 

ى بنفس أن تحظمتنوعة بالدرجة األولى، يليها للتواصل االجتماعي مع االهل واالقارب واألصدقاء واآلخرين، في حين ال يرى أن الناحية األكاديمية يجب 

عي.  وكذلك األولية، إذ أن النظام التعليمي في جامعته ال يلزمه باستخدام األدوات التكنولوجية ألغراض أكاديمية بما فيها مواقع التواصل االجتما

من الكسب املادي. من هنا، الناحية االقتصادية فالطالب في أثناء دراسته ال يكون مهتما بها كثيرا كون اهتمامه ينصب على دراسته والنجاح فيها أكثر 

اقع  مجاالت استخدام مو

 التواصل االجتماعي

جامعه النجاح كنظام تعليمي 

 ( نم )ع تقليدي

جامعه القدس املفتوحة كنظام تعليمي 

 م )ع( ن مفتوح
 إلحصائية  مستوى الداللة قيمة اختبار)ت( درجات الحرية

 املجال االكاديمي

3.51 

(0.70) 

399 

3.80 

(0.46) 

411 

1.748 -6.67 0.000** 

 املجال االجتماعي

3.59 

(0.84) 

3.99 

3.75 

(0.57) 

411 

1.748 -3.09 0.002** 

 الثقافياملجال 

3.84 

(0.78) 

399 

3.79 

(0.64) 

411 

1.748 0.93 0.03 

 املجال االقتصادي

2.81 

(1.01) 

399 

411 1.748 -11.34 0.000** 

 جميع املجاالت

2.81 

(1.01) 

399 

411 1.748 -6.57 0.000** 
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؛ وعبد 2016؛ والشوابكه، 2012جاء استخدامه للمجال االقتصادي في أدنى االستخدامات.  هذه النتيجة تتفق في شقها األول مع دراسة ) البشابشة، 

اعية يعد جيدا، وتختلف من ناحية ( التي تفيد بأن استخدام الطلبة ملواقع التواصل االجتماعي ألغراض ثقافية واجتم2014؛ وصالح، 2014العزيز 

( اللتين تفيدا بأن استخدام مواقع التواصل االجتماعي ألهداف 2012؛ و مركز الرؤية لدراسة الرأي العام في السودان، 2009أخرى مع دراسة )دروزه، 

ي املتعلق بالناحية االقتصادية مع ما جاء في دراسة ثقافية يعد منخفضا مقارنة باستخدامها ألغراض تعليمية أو اجتماعية.  في حين تتفق في شقها الثان

 ( التي أظهرت أن استخدام طلبة النجاح لشبكة اإلنترنت ألغراض اقتصادية يعّد ضعيفا. 2009دروزه )

اقع التواصل االجتماعي بفرق له داللة إح صائية أكثر السؤال الرابع: ما املجال الذي يستخدمه طالب جامعة القدس املفتوحة، فرع نابلس ملو

 من غيره، أهو املجال األكاديمي، أم االجتماعي، أم الثقافي، أم االقتصادي؟

اختبار "ت" لعينتين معتمدتين قد أظهرت فرقا له داللة ( أعاله مرة أخرى، نرى أن املقارنات املتعددة باستخدام 3بالنظر إلى جدول رقم )

استخدام طلبة جامعة القدس املفتوحة، فرع نابلس ملواقع التواصل االجتماعي في املجال أن ( فأحسن يفيد ب0.05إحصائية عند مستوى ثقة )

( كان أعلى وبفرق له داللة إحصائية من املجال االقتصادي 3.75(، فاملجال االجتماعي )م=3.79(، يليه املجال الثقافي )م=3.80األكاديمي )م=

 .مات املجاالت الثالث األكاديمي والثقافي واالجتماعي(، مع عدم وجود فرق إحصائي بين هذه استخدا3.56)م=

هذه النتيجة قد تفسر أيضا في ضوء طبيعة النظام التعليمي الذي يدرس فيه طالب جامعة القدس املفتوحة والذي يعتمد في جله على الطالب 

ا مواقع التواصل االجتماعي كما ذكرنا سابقا. هذه النتيجة في تعليم نفسه بنفسه واستخدام األدوات التكنولوجية وشبكة اإلنترنت في دراسته بما فيه

( التي وجدت في 2012( ومركز الرؤية لدراسة الرأي العام في السودان )2009(، ودروزه )2014(، وعبد العزيز )2012تتفق مع دراسة كل من البشابشة )

غراض تعليمية يعّد جيدا؛ وتتعارض من ناحية أخرى مع دراسة )الشوابكه، أن استخدام الطالب لشبكة اإلنترنت بما فيها مواقع التواصل االجتماعي أل 

( الذين وجدوا بأن استخدام مواقع التواصل االجتماعي لخدمة أهداف تعليمية أكاديمية يعّد ضعيفا.  أما فيما يتعلق Amadi & Ewa, 2018؛ و 2016

مات، فقد يفسر ـ كما ذكرنا سابقا ـ في أن الطالب في كلتا الجامعتين النجاح باملجال االقتصادي الذي جاءت االستخدامات فيه أضعف االستخدا

فق مع دراسة والقدس املفتوحة يكون اهتمامه منصبا على دراسته والنجاح فيها أكثر من اهتمامه بالكسب املادي والنواحي االقتصادية.  هذه النتيجة تت

 ( في أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي ألهداف اقتصادية يعّد ضعيفا.2012ي السوادان )(، ومركز الرؤية لدراسة الرأي العام ف2009دروزه )

اقع التواصل  السؤال الخامس: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استخدامات طلبة جامعة النجاح وطلبة جامعة القدس املفتوحة ملو

 االجتماعي في هذه املجاالت األربعة؟

اختبار "ت" لعينتين مستقلتين أظهرت فرقا له داللة ( أعاله مرة أخرى، نرى بأن املقارنات املتعددة باستخدام 3رقم )بالنظر إلى جدول 

من متوسط استخدام  مفاده أن متوسط استخدام طلبة جامعة القدس املفتوحة، فرع نابلس كان أعلى( فأحسن 0.05إحصائية عند مستوى ثقة )

 3.56االقتصادي )م= (، واملجال3.59مقابل م= 3.75واملجال االجتماعي )م= (،3.51مقابل م=   3.80ل األكاديمي )م=طلبة جامعة النجاح على املجا

( كان أعلى من  3.84في حين لم يكن هناك فرق بينهما على املجال الثقافي مع أن متوسط طلبة جامعة النجاح على هذا املجال)م= (، 2.81مقابل م= 

 (. 3.79دس املفتوحة له )م=متوسط طلبة جامعة الق

ع هذه النتيجة قد تعود إلى أن طلبة جامعة النجاح يرون بأن استخدام مواقع التواصل ألغراض متنوعة ومعرفة أخبار العالم، يليه التواصل م

ألهم هو ااألهل واألصدقاء والناس هو األهم بالنسبة لهم، في حين أن طلبة جامعة القدس املفتوحة يرون أن استخدام هذه املواقع ألغراض أكاديمية 

جتماعي، من ألنه سيساعدهم في دراستهم سيما وأن نظامهم التعليمي يطلب منهم استخدام األدوات التكنولوجية في دراستهم بما فيها مواقع التواصل اال 

ويو تعليمية مثل عمل املجموعات الدراسية لالستفسار عن األمور التي تتعلق بدراستهم عن طريق الوتس أب، ومسنجر، والفيس، رؤية مقاطع فيد

لوتساب بواسطة اليوتيوب، وإرسال ملفات بحثية وغيرها من الوثائق عن طريق اإليميل، والتحادث مع بعضهم هاتفيا ملتابعة أمور دراسية عن طريق ا

ة النجاح.  هذه النتيجة وفايبر ومسنجر وغيرها.  من هنا، فقد يكون هذا هو السبب وراء تفوقهم في استخدام مواقع التواصل أكاديميا على طلبة جامع

( في أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي له فوائد كبيرة وأثر إيجابي على Mushtaq & Benraghda, 2018 ؛ 2017تتفق مع ما توصل له )حنتوش، 

 ,Acheaw & Larson؛ و 2016 ؛ والشوابكه،2012العملية التعليمية التعلمية، إال أنها تتعارض، من ناحية أخرى، مع دراسة )الحراث والعبيدي، 

2015; Amadi & Ewa, 2018 الذين وجدوا أن دور مواقع التواصل االجتماعي في العملية التعليمية ما زال ضعيفا، إن لم يكن سلبيا.  أما بالنسبة )

ود إلى أن ما يتمتع به طالب القدس لتفوق طلبة جامعة القدس املفتوحة على طلبة جامعة النجاح في املجال االجتماعي واالقتصادي أيضا، فقد يع

ستخدام املفتوحة من الوقت الكافي، حيث ال يلزمه نظامه التعليمي بالدوام الرسمي في الجامعة كما هو الحال في جامعة النجاح، قد يساعده على ا

عة النجاح والقدس املفتوحة في املجال املواقع في أمور اجتماعية واقتصادية أكثر من طالب جامعة النجاح.  أما عن تدني استخدام طلبة جام

لنسبة عندهم وعند االقتصادي، فقد يفسر ـ كما ذكرنا سابقا ـ في أن الطلبة في كال النظامين ال يتوقع منهم أن يعملوا في أثناء الدراسة، إذ أن املهم با

املرجع السابق نفسه( التي توصلت في أن استخدام شبكة اإلنترنت  ،2009ذويهم هو النجاح في دراستهم األكاديمية.  هذه النتيجة تتفق مع دراسة دروزه )

 بما فيها مواقع التواصل االجتماعي ألغراض اقتصادية يعّد أضعف االستخدامات.
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اقع التواصل السؤال السادس:  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استخدامات طلبة جامعة النجاح وجامعة القدس املفتوحة ملو

تعزى ملتغير الجنس، والكلية التي يدرس فيها الطالب، ومستوى السنة الجامعية، واملعدل التراكمي، وعدد الساعات التي يقضيها يوميا  االجتماعي

اقع، وفيما إذا كان عامال أثناء دراسته أم ال؟  في استخدام تلك املو

ف نتائج تحليل التباين الثنائي بين نمط الجامعة وكل متغير من املتغيرات املستقلة املدروسة والتفاعل بينهما من حيث املتوسط، واالنحرا (:4)جدول رقم

اقع التواصل االجتماعي لكل من طلبة ج ة النجاح امعاملعياري، وعدد افراد العينة، ودرجات الحرية، وقيمة اختبار "ف" على الدرجة الكلية الستخدام مو

 الوطنية كنظام تعليمي اعتيادي وجامعة القدس املفتوحة، فرع نابلس كنظام تعليمي مفتوح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (p<.01** دالة إحصائيا عند مستوى ثقة ) (p<.05*دالة إحصائيا عند مستوى ثقة ) 
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استخدام اإلناث  ملواقع التواصل االجتماعي كان أن الطالب قد أظهر  بجنستحليل التباين الثنائي املتعلق (، نرى أن 4بالنظر إلى الجدول رقم)

بين الجنس ونمط الجامعة، (، وأظهر أيضا تفاعال له داللة إحصائية p<.000، 18.1( = 1.746ف) أعلى بفرق له داللة إحصائية من استخدام الذكور،

(، في حين 3.61يستخدمن هذه املواقع بشكل أعلى من الذكور )م=  (3.87ه أن اإلناث في جامعة القدس املفتوحة )م= مفاد (p<.04، 4.0( = 1.746ف)

 .(3.43مقابل  3.52والذكور في جامعة النجاح )م= لم يكن هناك فرق يذكر بين استخدام اإلناث 

املواقع أكثر من الذكور كون معظمهن ال ينخرطن في أعمال خارج البيت وقد تفسر هذه النتيجة في أن اإلناث قد يجدن الوقت الكافي الستخدام 

( اللتين تفيدا بأن اإلناث يستخدمن مواقع التواصل أكثر من الذكور، 2016؛ والشوابكه، 2018كالذكور.  هذه النتيجة تتفق مع دراسة )الحلو ورفاقه، 

الذكور يستخدمون هذه املواقع أكثر من اإلناث، وتختلف أيضا مع دراسة دروزه  ( التي وجدت بأن2018وتختلف من ناحية أخرى مع دراسة السيف )

 ( التي وجدت أن ال فرق في استخدام اإلنترنت في أغراضها املتعددة بين الذكور واإلناث.2009)

( 2.744لة إحصائية لنمط الكلية، ف)، أن هناك فرقا له دالباستخدام اختبار "ف" العام الكليةأظهر تحليل التباين الثنائي املتعلق بمتغير  -2

 =20.18 ،p<.000( ولدى استخدام اختبار شيفيه على مستوى ثقة  .)والكليات 3.68(، فقد بين أن متوسط استخدام طلبة الكليات اإلنسانية )0.05 )

(، مع عدم وجود فرق إحصائي بين هاتين 3.42( ملواقع التواصل االجتماعي كان أعلى من متوسط استخدام طلبة الكليات األخرى )3.67العلمية )

( مفاده أن استخدام طلبة الكليات اإلنسانية في p<.000، 13.60( = 2.744الكليتين. كما وجد تفاعل له فرق إحصائي بين نمط الجامعة والكلية، ف)

(، في حين أن 3.61( كان أعلى وبفرق إحصائي من استخدام نظيرتها في الكليات اإلنسانية في جامعة النجاح )م= 3.99جامعة القدس املفتوحة )م= 

( دون وجود بداللة 3.42( كان أعلى على نظيراتها في الكليات األخرى في جامعة القدس املفتوحة )م= 3.47متوسط الكليات األخرى في جامعة النجاح )م= 

 مرة أخرى(. 4ظر جدول رقم إحصائية بينهما )ان

ر هذه النتيجة قد تفسر في أن طبيعة التخصصات في الكليات اإلنسانية والعلمية قد تحتاج من الطلبة استخدام مواقع التواصل االجتماعي أكث

من غيرهم.  إن عدم وجود فرق في  من غيرها في الكليات األخرى، أو قد تفسر في أن الطلبة في هاتين الكليتين يجدون الوقت الكافي الستخدامها أكثر

( التي لم تظهر فرقا بين الكليات اإلنسانية 2016استخدامات الكليات اإلنسانية والعلمية ملواقع التواصل االجتماعي تتفق مع دراسة الشوابكه )

يها.  أما من حيث أن طلبة الكليات اإلنسانية في والعلمية في االستخدام، لذا توص ي الباحثة إلى إجراء دراسات الحقة حولها لتأييد هذه النتيجة أو نف

سابقا إلى  جامعة القدس املفتوحة يستخدمون مواقع التواصل بدرجة أعلى من نظائرهم في الكليات اإلنسانية في جامعة النجاح، فقد يعود إلى ما ذكرنا

وجية بما فيها مواقع التواصل االجتماعي أكثر نظام جامعة النجاح.  أن طبيعة النظام التعليمي عندهم يحتاج من الطلبة أن يستخدموا األدوات التكنول

 ( في أنه ال يوجد فرقا إحصائيا في استخدام مواقع التواصل االجتماعي يعزى لنمط الكلية الجامعية.2016هذه النتيجة تتعارض مع ما وجده الشوابكه )

أن هناك فرقا له داللة إحصائية ملستوى السنة باستخدام اختبار "ف" العام  السنة الجامعيةأظهر تحليل التباين الثنائي املتعلق بمتغير 

(، فقد أظهر أن استخدام طلبة السنة الثالثة )م= 0.05(.  ولدى استخدام اختبار شيفيه على مستوى ثقة )p<.001، 5.39( = 3.742الجامعية، ف)

(، مع عدم وجود فرق إحصائي 3.52( كان أعلى من استخدام طلبة السنة األولى )م= 3.68(، فالثانية )م= 3.69(، يليه طلبة السنة الرابعة )م= 3.73

مفاده أن طلبة السنة الثانية ( p<.000، 27.65( = 3.742ف)كما وجد تفاعل بين نمط الجامعة ومستوى السنة الجامعية، بين السنة الثانية الرابعة.  

(، 3.23بشكل أعلى من نظائرهم في السنة نفسها في جامعة النجاح )م= يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي  (4.14)م= في جامعة القدس املفتوحة 

بشكل أعلى من نظائرهم في السنة نفسها في جامعة القدس املفتوحة )م= يستخدمونها ( 3.90أن طلبة السنة الثالثة في جامعة النجاح )م= في حين 

 ى(.مرة أخر 4)انظر جدول رقم  (3.73

في  وقد تفسر هذه النتيجة في أن طلبة السنة األولى ما زالوا حديثي العهد في الجامعة ويكون هّمهم األكبر هو متابعة أمور تتعلق بتسجيلهم

ن طلبة السنة األولى الجامعة وانتظامهم فيها أكثر من أي ش يء آخر، في حين أن طلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة يكونون أكثر استقرارا في الجامعة م

كل هذا  لتعودهم على نظامها، كما يدركون في الوقت نفسه أهمية استخدام مواقع التواصل في دراستهم الجامعية التي مض ى عليهم فيها أكثر من سنة،

( التي بينت أن طلبة السنة 2016كه )قد يدفعهم الستخدام مواقع التواصل االجتماعي أكثر من طلبة السنة األولى.  هذه النتيجة تتفق مع دراسة الشواب

الباحثة تناولت  األولى كانوا أضعف في استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي من السنة الثانية والثالثة، ومع هذا فال توجد دراسات كافية ـ على حد علم

 مزيد من الدراسات حول هذا املتغير. هذا الجانب لتؤيد هذه النتيجة أو تعارضها، لذا توص ي الباحثة الباحثين اآلخرين بإجراء

أن هناك فرقا له داللة إحصائية للمعدل التراكمي، باستخدام اختبار "ف" العام أظهر تحليل التباين الثنائي املتعلق بمتغير املعدل التراكمي 

فرقا إحصائيا بين فئة الجيد جدا  (، فقد وجد أن هناك0.05(.  ولدى استخدام اختبار شيفيه على مستوى ثقة )p<.001، 5.39( = 3.742ف)

( وبين فئة املقبول 3.65( لصالح فئة الجيد جدا؛ وبين فئة الجيد )م=2.61(، واملمتاز )م=3.42( واملقبول )م=3.65( وبين فئة الجيد )م=3.82)م=

لصالح فئة املقبول.  وأظهرت النتائج أيضا تفاعال بين ( 2.61( واملمتاز )م=3.42( لصالح فئة الجيد؛ وبين فئة املقبول )م=2.61( واملمتاز )م=3.42)م=

( كانوا 3.86( مفاده أن طلبة جامعة القدس املفتوحة من ذوي املعدالت الجيدة جدا )م=p<.001، 12.97( = 3.742نمط الجامعة وفئة املعدل، ف)
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(، في حين أن طلبة جامعة النجاح من ذوي املعدالت املقبولة 3.72أعلى استخداما ملواقع التواصل االجتماعي من الفئة نفسها في جامعة النجاح )م=

 مرة أخرى(. 4(. )انظر جدول رقم 3.30( كانوا أعلى استخداما من الفئة نفسها في جامعة القدس املفتوحة )م=3.48)م=

الجتماعي في دراسته الجامعية، وكتفسير لهذه النتيجة، يبدو أنه كلما زاد تحصيل الطالب وتعلمه، زاد من استخدامه املواقع التواصل ا

ماعي.  إن باستثناء فئة املمتاز، التي قد ترى بأن تفوقها في دراستها وتكريس نفسها لها هو أهم من قضاء الوقت على استخدام مواقع التواصل االجت

الحالية باستثناء فئة املعدالت املمتازة تتوافق  العالقة الطردية بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي وزيادة تحصيل الطالب كما توصلت له الدراسة

؛ 2016(، في حين تتعارض مع دراسة )الشوابكه، Mushtaq & Benraghda, 2018؛ 2014؛ وعبد العزيز، 2017مع ما جاء في دراسة )حنتوش، 

Acheaw & Larson, 2015; Amadi & Ewa, 2018; Selvaraj & Rithika, 2013م مواقع التواصل االجتماعي له أثر سلبي ( الذين وجدوا أن استخدا

 .على معدالت الطلبة حيث أدت بهم إلى التأخر.  ومع هذا توص ي الباحثة بإجراء مزيد من الدراسات حول هذا املتغير

 له داللة إحصائيةأظهر تحليل التباين الثنائي املتعلق بمتغير عدد الساعات التي يقضيها الطالب يوميا على مواقع التواصل االجتماعي، فرقا 

( فقد بين أن الطلبة الذين يقضون ما بين ثالث 0.05(. ولدى استخدام اختبار شيفيه على مستوى ثقة )p<.000، 7.45( = 3.742لعدد الساعات، ف)

الساعة لساعتين (، وفئة 3.63( كانوا أعلى استخداما من الفئة الذين يقضون عليها ما بين الخمس والست ساعات )م=3.81ألربع ساعات )م=

( لصالح فئة الثالث ألربع ساعات، ولم يوجد فرق إحصائي بين فئة السبع ساعات فأكثر وفئة الساعة 3.47(، وفئة السبع ساعات فأكثر )م=3.50)م=

ة السبع ساعات ( مفاده أن فئp<.000، 9.73( = 3.742لساعتين.  كما وجد تفاعل له داللة إحصائية بين نمط الجامعة وفئة عدد الساعات، ف)

(، في حين أن فئة الساعة 3.33( كانوا أكثر استخداما ملواقع التواصل من الفئة نفسها في جامعة النجاح )م=3.90فأكثر في جامعة القدس املفتوحة )م= 

 مرة أخرى(. 4نظر جدول رقم ( )ا=3.45( كانوا أكثر استخداما من الفئة نفسها في جامعة القدس املفتوحة )م3.55والساعتين في جامعة النجاح )م=

 هذه النتيجة تؤكد أن قضاء الوقت املعقول على مواقع التواصل االجتماعي كفترة تتراوح ما بين الثالث إلى أربع ساعات قد يؤدي إلى أفضل  

جتماعي كان لفئة الخمس ساعات ( في أن أعلى االستخدام ملواقع التواصل اال 2018النتائج.  هذه النتيجة تتفق إلى حد ما مع ما توصل له السيف )

( التي وجدت أن أفضل نتائج استخدام اإلنترنت كان لفئة 2009فأكثر، في حين كان أقلها لفئة الثماني ساعات فأكثر؛ وتتفق أيضا مع دراسة دروزه )

 الثالث ساعات فأكثر وأقلها كان لفئة ساعة واحدة فأدنى.

، 5.85( = 1.746عمل الطلبة أثناء الدراسة الجامعية، فرقا له داللة إحصائية لعمل الطلبة، ف) أظهر تحليل التباين الثنائي املتعلق بمتغير

p<.01=ووجد أيضا 3.53( بشكل أعلى من الذين يعملون )م=3.65( مفاده أن الطلبة الذين ال يعملون يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي )م  .)

( مفاده أن الطلبة في جامعة النجاح الوطنية الذي ال يعملون p<.02، 5.29( = 1.746متغير العمل، ف)تفاعل له داللة إحصائية بين نمط الجامعة و 

(، في حين لم يكن هناك فرق في هذا االستخدام بين الذين يعملون في جامعة 3.31( كانوا أعلى استخداما لهذه املواقع من الذين يعملون )م=3.54)م=

 مرة أخرى(. 4( )انظر جدول رقم 3.76ن، حيث حازوا على املتوسط نفسه )م=القدس املفتوحة والذين ال يعملو 

يعمل؛ مما يمكنه من  الهذه النتيجة تقع في إطار املنطق، حيث أن الذي يعمل ال يكون لديه الوقت الكافي الستخدام هذه املواقع كالذي 

ء استخدام مواقع التواصل بشكل أعلى، ومع هذا فال توجد دراسات سابقة تؤيد هذه النتيجة أو تعارضها على حد علم الباحثة، لذا نوص ي بإجرا

 دراسات أخرى مستقال حول نفس املوضوع.

 التوصيات:

 لتالية:بناء على ما توصلت له الدراسة من نتائج، فيمكن الخروج بالتوصيات ا

ية دعوة الجهات الرسمية املختصة في وزارة التعليم العالي تشجيع الطلبة على استخدام مواقع التواصل االجتماعي لخدمة أهداف أكاديمية علم .1

 التي تعمل على إثراء دراستهم ورفع مستوى أدائهم وحياتهم الجامعية.

االجتماعي في مجاالت متعددة غير املجاالت التي تناولتها الدراسة، وذلك  إجراء مزيد من الدراسات حول استخدام الطلبة ملواقع التواصل .2

 لتحديد االستخدامات التي تعمل على تحسين أداء الطالب الدراس ي فنعمل على تقويتها، والعوامل التي تعمل على إضعافه فنعمل على تالفيها

 ومعالجتنا.

عه التواصل االجتماعي في املجاالت كافة فنشجعها، واملخاطر التي قد تنجم عنها عقد دورات توعية وإرشادية حول إيجابيات استخدام مواق .3

 فنعالجها، وخاصة تلك التي لها أثر على دراسة الطالب وحياته الجامعية.
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Abstract:    The aim of this study is to investigate the usages of the Social Media Network (SMN) by students at An-
Najah University who follow a traditional educational system versus Al-Quds Open University Nablus city branch 
students, who follow a distance Educational System, to see whether these usages are affected by other related 
factors. 

In order to accomplish this aim, a (750) random sample of undergraduate students was taken from both 
universities: (399) form An-Najah and (411) form Al-Quds Open University. Students in both universities were 
surveyed by distributing a questionnaire, consisting of (35) items reflecting the possible social media usages in 
four domains: academic, social, cultural, and economic. The questionnaire also consisted of semi open questions 
asking students about certain personal information. 

The descriptive statistics by using means and percentages in one hand, and the analytic statistics by using 
"t-test" for dependent and independent samples, and the general "f-test" for the Two-Way ANOVA on the other, 
reveal the following results: 

1- The average usage of students of the Open University which follows the Distance educational system was 
higher (x = 3.76) significantly (p<.000) than the average usage of students at An-Najah University which 
follows the traditional educational system (x = 3.50). 

2- The An-Najah university students were using the(SMN) in the cultural domain (x = 3.84) significantly 
(p<.000) more than using them in social (x = 3.59), academic (x = 3.51), or economic (x = 2.81) domain 
respectively; whereas the Al-Quds Open University students were using the (SMN) in the academic domain (x 
= 3.80) significantly (&=.000) more than the cultural (x = 3.79), social (x = 3.75), or economic (x = 3.56) 
domain respectively.   However, Al-Quds Open University students are still using the (SMN) more than An-
Najah students in all domains except the cultural one. 

3- There is a significant effect (p<.01) for all independent variables on students' usages of (SMN) in both 
universities.  These effects could be summarized as follows:  the females usages of (SMN) were higher than 
males; humanitarian and scientific colleges students usages were higher than other colleges; junior usages 
were higher than freshmen, sophomore and senior students; students who have a very good grade point 
average at university using them more than those who have a good, excellent, or weak grade point average; 
students who spend on (SMN) between 3-4 hours daily use them effectively more than those who spend less 
or more than 3 to 4 hours; and students who don't work during study use them more than students who 
work. 

These results came along with discussions, recommendations for further future studies.  

Keywords: Social Media Network; Educational System; An-Najah University; Al-Quds Open University. 
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