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 قواعد النشر 

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

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

 (. docxأو )

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

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

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

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

كلمة على صفحة مستقلة، على أن يتبع كل ملخص بالكلمات املفتاحية   150اإلنجليزية وبواقع تين العربية و يحتوي البحث على ملخص باللغ  .7

 التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات. 

 ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.   .8

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

 األسباب.

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

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

 أهمية الدراسة  •

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

 تعريفات باملصطلحات. ال •

 إجراءات الدراسة.  •

 النتائج ومناقشتها.  •

 التوصيات. •

 املراجع. •

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

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

 حسب اسم توثق املصادر واملراجع في  •
ً
االنجليزية هكذا: )اسم  املؤلف، باللغتين العربية أو قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائيا

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

 .180-160دار املعارف. ص مصر: 1اإلسالم، ط( تاريخ العرب قبل 1999العمري، ن. ) •

• Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction Between 
Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100 

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

أو   editoreps@Refaad.com :املالحق أو األدوات( بصيغة الورد إلى البريد اإللكتروني التالي –إرسال جميع محتويات بحثك )متن البحث  .13

  PDF ملجلة، ولن يقبل أي ملف بصيغةمن خالل التسليم اإللكتروني في ا 
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عرض البحث على اثنين من املحكمين العلميين في ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما على البحث يعرض على محكم ثالث ويكون يُ   .14

   .قراره هو املرجح في قبول البحث أو رفضه

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

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

 .املحكمين كما هي

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

 .للملحوظات التي لم تعدل

 . إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف في البحث إلى حين الحصول على رد نهائي من املجلة .17

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

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

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



 فهرس املحتويات 

 

 رقم الصفحة  اسم البحث  #

 203 م 2030صور مقترح لبدائل التنمية املهنية املستدامة للمعلمين في ضوء احتياجاتهم والرؤية الوطنية للمملكة ت 1

 225 برنامج تثقيفي للتوعية بمفهوم املواطنة الرقمية لدى الصم والعاديين: دراسة مقارنة 2

الفيسبوك في تدريس طالب الصف األول ثانوي من وجهة نظر معلمي ومعلمات الحاسب بمنطقة  أهمية استخدام  3

 جازان باململكة العربية السعودية 

243 

 260 فعالية وحدة تعليمية مقترحة في إكساب بعض املهارات الحاسوبية األساسية لطفل ما قبل املدرسة  4

 287 (2030) االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكةاتجاهات القيادات النسائية حول الحراك  5

 307 الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت وعالقتها بمستوى االنجاز الوظيفي  6

طلبة   7 لدى  الرياضية  الكفاءة  تطوير  في  العقل  عادات  على  قائمة  تدريسية  استراتيجية  استخدام  املرحلة  أثر 

 األساسية في األردن 

324 

دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من  8

 وجهة نظر الطلبة 

346 

لدى   9 باألسوياء  مقارنة  القهري  الوسواس  باضطراب  املصابين  لدى  املعرفية  بالعمليات  الوعي  من تقييم  عينة 

 طالبات الجامعة

362 

 375 مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الُحكم على قدراتهم العلمية 10

 388 م( 18هـ/ 12مدرسة الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي )ق -مدارس علمية ُعمانية رائدة 11

 397 الخاصة من وجهة نظر الطلبة في جامعة جدارا تقييم فاعلية برنامج التدريب امليداني بالتربية  12

على   13 املقبالت  الجامعات  طالبات  لدى  االنفعال  لتنظيم  املعرفية  باإلستراتيجيات  وعالقتها  النفسية  الضغوط 

 التخرج بمدينة الرياض

409 

 431 ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية من وجهة نظرهم  14

اقع  15  447 التجول العقلي لدى طلبة الجامعة في العراق في ضوء بعض املتغيراتو

اقع املعزز في تنمية التفكير التخيلي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في مادة التربية   16 أثر استخدام تقنية الو

 اإلسالمية بسلطنة ُعمان 

463 

 475 املستدامة في األردن من وجهة نظر املعلمين دور اإلدارة املدرسية في تحقيق أبعاد التنمية  17

املرحلة  18 طلبة  لدى  الفيزياء  مادة  في  الناقد  التفكير  مهارات  تنمية  في  النشط  التعلم  استراتيجيات  توظيف  أثر 

 األساسية الُعليا في األردن

483 

قَبِل في  19
َ
ْست

ُ
ِر ُمقّوِماِت َمدَرَسِة امل

ُ
اف و

َ
 ت
ُ
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َ
ُتها باألداِء امل

َ
ِة الباَحِة وَعالق

َ
ِطق

ْ
 500 َمَداِرِس َمن

فاعلية برنامج تدريبي ُمدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية الجسدية واالجتماعية لتنمية مهارات حياتية   20

 املهارات لطفل ما قبل املدرسة وأثرِه على ممارسات املعلمات واكتساب األطفال لتلك 

522 



 افتتاحية العدد

، الذي لم يلد ولم يولد، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين، وعلى صحابته الكرام امليامين، بسم هللا الواحد األحد

 وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين

 وبعد،،،،،، 

ة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، والذي  ، من املجل2020الثاني من املجلد الثامن.. من العام  هذا العدد  يسعدني أن أقدم  

 ييحتوي على  عشر 
 
 في مجاالت العلوم التربوية املختلفة.   ن بحثا

تعالى اإلخالص في ، نسأله  الذي وفقنا  إلتمام هذا العدد بكرمه ومنهلك الحمد اللهم حتى ترض ى، ولك الحمد بعد الرض ى،  

   .ل من ساهم في اتمامهالقول والعمل، ونسأله تعالى أن يتقبل من ك 

والعلماء األكاديميين في ، من التربويين والباحثين  ، علماء األمة وورثة األنبياءألصحاب الهمةوها أنا اكرر النداء مرة تلو املرة،  

هم العلمي ونتاج ، لنشر إبداع، للمض ي معنا في هذا الدرب، الذي باركه هللا ورسولهالعالم، في مجاالت التربية وفروعها املختلفة 

املجلة لهذه  القادمة  األعداد  في  التربوي،   فكرهم 
 
وطمعا  افي    ، طاعة هلل، 

 
ودعما واملثوبة،  والنور   ألجر  والخير  واملعرفة  ، للعلم 

 مقدرين ومباركين الجهود الطيبة واملشاركات املثمرة. 

الذين ساهموا بفكرهم ونتاجهم في إخراج هذا   ، ألصحاب األيادي البيضاء ، أن أسجل شكري وعظيم تقديري وال يفوتني  هنا 

أن  سائلين هللا عز وجل  العدد، من الباحثين، والسادة املحكمين وهيئة التحرير، والشكر الكبير الجزيل ملن نسق وأخرج وأبدع،

احثين واملسؤولين في ينفع بهم، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن ينفع بما تقدمه املجلة، من بحوث ودراسات للب

 مجاالت التربية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

 

 

 

 ئيس هيئة التحريرر 

 حسن العمري  د.                                                                                                                                                                                                   
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 م2030للمملكة 
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                  DOI: https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.8.2.1       12/3/2020تاريخ قبول البحث:                        19/2/2020تاريخ استالم البحث:  

 :لخصامل

 من رؤية اململكة العربية السعودية 
ً
م، والتي أكدت على التنمية املهنية املستدامة للمعلمين، ومن دور عمادة البحث العلمي في جامعة 2030انطالقا

نمية املهنية، ينطلق وضع تصور لبدائل التلتبوك بدراسة آليات تحقيق الرؤية الوطنية، هدفت الدراسة تقييم واقع التنمية املهنية املستدامة للمعلمين، 

بدائل، وتوظيفها في بناء استبيان تضمن  تلك ال  م، لتحديد  2030من توظيف آليات مجتمع صناعة املعرفة. وتم تحليل األدبيات، وأهداف الرؤية الوطنية  

واحتياجات املعلمين في التنمية املهنية املستدامة في ضوء ( مفردة في )واقع التنمية املهنية ومعوقاتها، بدائل التنمية املهنية واتجاهات املعلمين نحوها،  40)

املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت   (.0.893م(. وتم حساب صدق وثبات األداة، وبلغ معامل ألفاكرونباخ)2030الرؤية الوطنية   واعتمدت الدراسة على 

ف مستوى برامج التنمية املهنية في تلبية احتياجات املعلمين وفق الرؤية نتائج ضعال( من معلمي التعليم العام في منطقة تبوك، وبينت  97العينة من )

 . و م، مع دراسة االحتياجات التدريبية2030الوطنية  
ً
: األسس والبدائل، واألهداف، واملحتويات  قدمت الدراسة تصور مقترح لبدائل التنمية املهنية متضمنا

 مه ووضعه في صورة قابل للتطبيق.واآلليات، واستراتيجيات التقويم واملتابعة مع تحكي

 ؛ معلمين.م2030الرؤية الوطنية  ؛التنمية املهنيةالكلمات املفتاحية: 

   :قدمةامل

 لتطوير األداء التدريس ي أثناء الخدمة، تنطلق من ضرورة االطالع املستمر للمعلم على املستحدثا
ً
عد التنمية املهنية للمعلمين مدخال

ُ
ت في املجاالت  ت

أس على  والتعرف  التدريس،  املناهج وطرق  مجاالت  في  التغيرات  استحداث  عند  الضرورية  بالخبرات  املعلم  صقل  ضمان  مع  واملهنية،  اليب األكاديمية 

 واستراتيجيات التدريس املعاصرة في مادة تخصصه.

إلي ضرورة التحديد الدقيق لفلسفة ومعايير التنمية املهنية املستدامة، وأهدافها ورسالتها وبرامجها وآلياتها، مع   (2005)  وأشارت دراسة الجمال

ية وتنفيذ برامج توعية املعلمين بها، وتبني معايير الجودة الشاملة في عمليات التنمية املهنية، وتوظيف تكنولوجيا العصر في دراسة االحتياجات التدريب

ية في تصميم املهنية املستدامة، واإلفادة من الخبرات الدولية، مع نشر ثقافة التنمية املهنية داخل املدارس، ومشاركة القيادات التعليمية واملدرس  التنمية

 آليات وبرامج التنمية املهنية. 

 
ُ
ومتواصلة، ومرتبطة بتطوير أدائه وعمله وترقية  عد التنمية املهنية املستدامة للمعلم عملية مستمرة طيلة الحياة الوظيفية، منتظمة وهادفة  وت

العلمي، وإجراء   مهامه، وتحسين ممارساته وسلوكه، وتتسم عملية التنمية املهنية للمعلم، بكونها عملية منظمة، وشاملة، وتركز على تنمية مهارات التفكير

ن التعليم والعمل، وتقوم علي فكرة تطبيق ما يتعلمه املعلم في تأدية البحث والتجريب، وتمثل صورة من صور التعلم املستمر بتطبيق مبدأ التناوب بي

 (: 33: 2010مهام جديدة، ومن بين أهدافها ما يلي ) الحداد، 

 تحديث أداء املعلمين بتجريب أساليب تعليم وتدريس متطورة.  •

 تشجيع املعلمين على تنفيذ أساليب واستراتيجيات تدريس معاصرة وفعالة.  •

.صقل مهارات امل •
ً
 وأكاديميا

ً
 علمين تربويا

 مساعدة املعلمين من استيعاب املزيد حول خصائص الطلبة.  •
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 تشجيع املعلمين على اتخاذ مواقف ناقدة ملمارستهم التدريسية بما يمكن من تطويرها.  •

 تزويد املعلمين بأساليب معاصرة في تقويم أداء الطلبة. •

 املعلمين واملؤسسات التعليمية. توسيع عملية تبادل الخبرات التعليمية بين  •

 تنمية االتجاهات اإليجابية لدى املعلمين نحو العمل والعالقات اإلنسانية.  •

 صقل مهارات املعلمين في استخدام التقنيات التكنولوجية املعاصرة وتوظيفها في التدريس.  •

ومدروسة لبناء مهارات أكاديمية وتربوية وإدارية وشخصية لدى ( أن التنمية املهنية املستدامة بمثابة عملية منظمة 2015 )وأشارت دراسة قدومي

وليات، وتعد التنمية املهنية املستدامة عملية شاملة تتضمن العديد من املسارات، منها: التنمية التدريجية، ؤ املعلم، بغية تحقيق أداء فعال في املهام واملس

تية، وتعد التنمية املهنية ضرورة ملحة كل املعلمين، والعاملين بالحقل التربوي خاصة في ظل مصلح  والتنمية التجديدية، والتنمية التفاعلية، والتنمية الذا 

إنتاج ونشر وتوظيف املعرفة بهدف االرتقاء باملجتمع، وتتنوع بدائل وآليات التنمية املهنية منها: االجتماعات  ىمجتمع املعرفة، هذا املجتمع الذي يقوم عل

لواحد، والزيارات الصفية بين املعلمين، والزيارات بين املدرس للتخصصات أو للمدرسة ككل، ومالحظة املعلمين من قبل زيارات املدرسية وفق التخصص ا 

 الذاتية، وتوظيف   اإلدارة املدرسية، ومالحظة املعلمين من قبل املشرف التربوي، وأساليب التدريب والبرامج املقصودة، وأساليب التدريب والتنمية املهنية

 نترنت في التنمية الذاتية، واالطالع الحر في مجال التخصص أو املجاالت التربوية. اإل 

(، حيث حدد مجموعة من اآلليات والبدائل املرتبطة بالتنمية املهنية املستدامة منها: التدريب 2009  )واتفقت مع ما سبق من آليات دراسة املنشاوي 

الذ والتعلم  بعد،  والتعلم عن  الخدمة،  واملؤهالت  أثناء  النقاش،  التنموية، وحلقات  والدورات  والداخلية،  الخارجية  والبعثات  التربوي،  واإلشراف  اتي، 

في التطوير   األكاديمية، وبرامج الشراكة بين الجامعات واإلدارات التعليمية، وبحوث الفعل، ويضاف إلي ذلك ما يرتبط بتوظيف األدوات والصيغ الرقمي

 والتنمية الذاتية. 

( مجموعة من املسارات املهنية في حياة املعلم الوظيفية ترتبط بمجموعة من االحتياجات 41-40: 2015وحددت دراسة كل من ) عبدالغني، وطه، 

 يجب مراعاتها عند تصميم برامج التنمية املهنية، وتتمثل هذه املسارات في:  

 والتدريب للحصول على رخصة مزاولة مهنة التعليم. املسار األول يرتبط بمرحلة ما قبل العمل، وهي مرحلة اإلعداد  •

ي تم تعلمها  املسار الثاني يرتبط بمرحلة االستهاللية أو بداية العمل، وفيها ينشغل املعلمون بتطبيق النظريات التربوية، واملجاالت التطبيقية الت •

 لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق.

يسعى املعلم إلي تحسين مهاراته في املجال التخصص ي واملنهي، ويتسم فيها بدرجة عالية من الحماسة    املسار الثالث يرتبط بتعزيز الكفاءة وفيها  •

 والقابلية للتعليم والتعلم. 

  تعلم، وتتطلباملسار الرابع يرتبط بالخبرة والكفاءة، وفيها يتسم املعلمون باالستقرار الوظيفي واملعرفي، وتقل فيها درجة الحماسة نحو التعليم وال •

 تحفيز من املدرسة لالستمرارية في املشاركة في برامج التنمية املهنية.

ع • االطالع  عن  وعزوفه  البرامج،  في  املعلم  مشاركة  فيها  تندر  حيث  املهنة،  في  واالستقرار  الخبرة  في  الثبات  بمرحلة  يرتبط  الخامس  لى املسار 

 املستحدثات في مجال تخصصه. 

نهاء التزاماته التدريسية والتعليمية، وتقل فيها درجة حماسته نحو املهنة، إ والتقاعد، وفيها يسعى املعلم إلي  املسار السادس يرتبط بإنهاء املهنة   •

 وقبوله للبرامج الجديدة. 

للمعلمين فقد أشارت دراسات كل من     املستدامة  املهنية  التنمية  أهمية  الراهن، وحول  الوقت   في 
ً
 حيويا

ً
املهنية مطلبا التنمية   Burnett)وتعد 

,2011., Leader, 2003.)    النظام التغيرات داخل  املعلوماتية، والسرعة في  املعرفي والثورة  االنفجار  املستدامة خاصة في عصر  املهنية  التنمية  أهمية 

أهمية برامج التنمية املهنية املتمركزة على املدرسة، كما أشارت دراسة   ىإل  (Papastamatis, et.al, 2009)التعليمي وبرامجه التعليمية،  وأشارت دراسة  

(Golob, 2012) أهمية البعد التكنو لولوجي واألدوات الرقمية في بدائل ومحتوى ومعالجات برامج التنمية املهنية املستدامة للمعلمين، وأكدت دراسة  ىإل

أهمية    ىعل  (Dobos, 2015)كما أكدت دراسة    نترنت في تصميم برامج التنمية املهنية للمعلمين،أهمية شبكة اإل   (Pusmaz, Ozdemir, 2012)كل من  

البرامج التدريبية املرتبطة باسترا  املهنية على العديد من املتغيرات داخل املوقف التعليمي، وعدم االقتصار على  تيجيات التدريس، تركيز برامج التنمية 

املستدامة تؤكد على    ىفعل التنمية املهنية  أن نتائج الدراسات الكيفية في مجاالت  املثال تشير الدراسة  املهنية على  سبيل  التنمية  ضرورة تكثيف برامج 

على ضرورة مراعاة   (Ninlawan, 2015)كما أكدت دراسة    متغيرات البيئة التعليمية داخل الصف وداخل املدرسة، وتطوير أداء املعلم في هذا املجال،

التعليمية خاصة ما يرتبط بصعوبات التعلم، والطلبة ذوي االحتياجات تنويع برامج التنمية املهنية املستدامة بما يمكن من مواجهة العديد من املشكالت   

 الخاصة.
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أن معظم  ىولقد توصلت نتائجها إل ،( دراسة في مجال التنمية املهنية املستدامة للمعلمين45تحليل ) ىإل (Elshof, 2005: 173)ولقد هدفت دراسة 

التدريبية بسبب البرامج  املشاركة في  العلمي، حيث يميل   املعلمين يعزفون عن  للتدريب، واملحتوى  املتاح  الوقت  األولوية:  أهمها في  العوامل  العديد من 

إل املعالجات   ىاملعلمون  مستوى  على  أو  العلمي،  املحتوى  مستوى  على  سواء  التكنولوجية  أو  الرقمية  الصبغة  ذات  املهنية  التنمية  برامج  في  املشاركة 

 ضرورة التركيز على بدائل التنمية املهنية الذاتية للمعلمين، مع تقديم مقومات هذه البدائل وتوفيرها داخل املدرسة.  ىالتدريبية، باإلضافة إل 

الرغم من الجهود املبذولة في مجاالت التنمية املهنية للمعلمين، إال أنها تواجه العديد من التحديات    ىإنه عل  ى( إل2011  )وأكدت دراسة الشهراني

املعلمين ذات صعوبة  ألسباب كثيرة منها: كبر مجتمع املعلمين، والنمو املستمر لهذا املجتمع في جميع املراحل التعليمية، مما يجعل عملية استيعاب كافة

معارضة مديري املدارس خروج املعلمين لدورات تدريبية أو غيرها أثناء فترة الدراسة، مع  ىكبيرة خاصة في ظل برامج التنمية املهنية التقليدية، باإلضافة إل

لمركز الوطني للتنمية املهنية للمعلمين باململكة العربية تصور مقترح ل  ىتعدد الجهات املسئولة عن التدريب كأحد آليات التنمية املهنية، وأشارت الدراسة إل

وإثارة دافعية   السعودية، ومن بين أهدافه إيجاد منظومة موحدة للتنمية املهنية للمعلمين، وبناء منظومة مهنية متكاملة، مع توفير فرص الترقي املنهي،

رات واالختراعات التربوية والتخصصية، وبناء االتجاهات اإليجابية وتنمية الوالء نحو مهنة املعلمين نحو تطوير األداء املنهي، وتحفيز املعلمين على االبتكا

 التعليم، وتأهيل املعلم الجديد وإكسابه متطلبات التعليم والتعلم، والتعريف ببيئة التعليم والتعلم وأنظمته. 

العديد من العوامل منها: ضعف  ىمية املهنية للمعلمين، ويعزو ذلك إلقصور برامج التدريب كأحد آليات التن  ى( إل 2011 )الحربي كما أشارت دراسة

ار  املعاصرة، وعدم  والتحديات  للتغيرات  وندرة مواكبتها  املهنية،  التنمية  في  الشاملة  الجودة  بتطبيق مفاهيم  التدريبية  البرامج  لحاجات  اهتمام  تباطها 

شوائية تقييم البرامج التدريبية من حيث صالحيتها وفعاليتها التدريبية دون تخطيط جاد،  املعلمين، قصور وتناقض محتوى بعض البرامج التدريبية، وع

ين، وغلبة الطابع  وضعف العالقة بين الهيئات املنوط بها برامج التدريب والتنمية املهنية للمعلمين، وغلبة الطابع التقليدي علي البرامج املقدمة للمعلم

وع البرامج،  هذه  محتوى  على  و النظري  للمعلمين،  البرامج  هذه  فيه  تقدم  التي  الوقت  مناسبة  بين أ دم  التنسيق  ضرورة  إلي  الدراسة  توصيات  شارت 

لتامة في قدرات  املؤسسات والجهات املعنية، واعتبار التدريب أحد آليات واستراتيجيات التنمية املهنية، والتي يتطلب التخطيط وفق أسس علمية، والثقة ا 

 - وجداني  -ضرورة تحفيز املعلمين، وتقويم أدائهم، مع دراسة احتياجات املعلمين بصورة صادقة، مع الربط بين جوانب التعلم) معرفي  املعلم وإمكاناته، مع

تباط بمهارات ارية، واالر مهاري( داخل محتوى البرامج، مع االرتباط باملتغيرات العاملية املعاصرة، مع مراعاة احتياجات املعلمين في الجوانب األكاديمية، واإلد

 اتخاذ القرار، وحل املشكالت، والقيادة والعمل الجماعي، مع ارتباط برامج التنمية املهنية بنتائج البحوث العلمية. 

محمد دراسة  أشارت  إل2011)كما  على    ى(  تركيزها  وعدم  املعلمين،  لتدريب  املقدمة  البرامج  ونمطية  التدريب،  على  املهنية  التنمية  برامج  قصور 

ملعلمين  التطبيقية وتقنيات التعليم، وعجزها عن تزويد املعلمين بمهارات التنمية املهنية الذاتية، والتعلم املستمر، مع عزوف نسبة كبيرة من ا   الجوانب

وعدم وجود الخبرات   عن املشاركة في هذه البرامج لشعورهم بعد فعاليتها، وغياب دور املدرسة في التنمية املهنية للمعلمين بسبب قلة اإلمكانات املادية،

بالتنمية املهنية  الكافية في برامج التنمية املهنية داخل املدارس، كما تختفي آليات التنمية املهنية بخالف التدريب، حيث ال يوجد شروط واضحة ومرتبطة  

الترقي بمعايير معاصرة ترتبط املهنة واالستمرارية فيها، كما ال ترتبط عملية  للمعلمين على   فيما يخص صالحية مزاولة  الذاتية  املهنية  التنمية  بضرورة 

 الدرجة املراد الترقي عليها. 

دراسة   املهنية   (Kim, et.al, 2014)وحددت  التنمية  برامج  تقديم  أهمها: وقت  املهنية  التنمية  برامج  تواجه  والتحديات  املشكالت  مجموعة من 

الزمن املخصص لتلك البرامج، إن وقت تقديم البرامج قد يكون   ىاملستدامة للمعلمين، ومدى مشاركة املعلمين في تحديد الوقت املناسب، باإلضافة إل

 ملشاركة املعلمين،  
ً
سبيل املثال بعض اآلليات واالستراتيجيات قد تتطلب وجود    ىكما أن الوقت قد يرتبط بآلية التنمية املهنية املستخدمة، فعل محفزا

برامج التدريب املعلم باملدرسة منها: املالحظة، تخطيط درس نموذجي، متابعة تدريس األقران، التأمالت الصفية، ومن املشكالت ذات األهمية التي تواجه 

ا يتعلمه من إمكانية تطبيق املواد التدريبية/ محتوى برامج التنمية املهنية، فاملعلم قد يفقد دافعيته في حالة شعوره بعدم وجود جوانب تطبيقية ملمدى 

  
ً
عائقا تكون  وقد  واالستفادة،  للمشاركة   

ً
محفزا التدريبية  البرامج  تلقي  أثناء  باملعلم  املحيطة  البيئة  تعد  كما  ومبادئ،  والجوانب نظريات  املعلم  بين 

الدراسة   وأوصت  الهادفة،  باملشاركة  املعلمين  التزام  التنمية  برامج  تقييم  تم مالحظتها من خالل دراسات  التي  املشكالت  ومن  البدائل  التطبيقية،  من 

 الضرورية لتطوير برامج التنمية املهنية تبنى مفهوم التنمية املهنية املستدامة املتمركزة على املدرسة. 

 إل 2015)بوضياف وبن خرور شارت دراسة كل منوأ 
ً
االستمرارية في التعليم   ى( أن التنمية املهنية املستدامة من املفاهيم املعاصرة التي تولي اهتماما

املشكالت والجوانب اإلدارية، وأشارت الدراسة إلي قصور برامج التنمية املهنية، حيث يالحظ أنه غلبة الطابع النظري، والتركيز على    والتعلم والتدريب،

املهنية املستدامة، وعدم ارتباطها باملهام الوظيفية خاصة في حاالت الترقية، وعدم دراستها لالحتياجات املهنية، كما لوحظ غياب العديد من آليات التنمية  

 أثناء سير العملية التعليمية.  وقصورها في معظم األعيان علي البرامج التدريبية، على الرغم من صعوبة املشاركة فيها خاصة

في هذا املجال  وحول واقع التنمية املهنية، فقد اتضح من خالل الزيارات امليدانية للمدارس بمنطقة تبوك، أنه على الرغم من الجهود الكبيرة املبذولة  

 ا يلي:وجود العديد من التحديات أمام برامج التنمية املهنية املستدامة للمعلمين، يمكن تلخيصها فيم
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اصة ما  التركيز على التدريب كأحد أساليب وآليات التنمية املهنية املستدامة للمعلمين، والقصور في توظيف العديد من آليات التنمية املهنية خ •

االحتياجات املهنية يتمركز حول القدرة املؤسسية للمدرسة منها: الزيارات الصفية ملدراء املدارس واملشرفين التربويين وأهميتها في دراسة وتحديد 

التن آليات  الخبرات، وندرة توظيف  تبادل  املعلمين بغية  بين  الصفية  الزيارات  القصور في تفعيل  للمعلمين بصورة واقعية، مع  مية  واألكاديمية 

إل باإلضافة  الذاتية،  املال   ىاملهنية  وكتابة  والتعليم،  التدريس  لعمليات  الطلبة  تقييم  لنتائج  املعلمين  توظيف  الدرس،  ندرة  الصفية عن  حظات 

 والتدريس التأملي، وتطبيق البحوث اإلجرائية ) بحوث الفعل(.

املمارس • املدرس، وجلسات نقاش يمكن االستفادة منها في تطوير  بناء دورات داخل  املبتعثين للخارج، في  املعلمين  ات  القصور في االستفادة من 

 التدريس للمعلمين داخل التخصص الواحد. 

املعلمين الستخدام خطط التدريس )التحضير( الجاهز يقلل من فرص التنمية املهنية املستدامة للمعلمين عن طريق املرور بخبرات  ميل بعض   •

املفاهيم واملهارات والتعميمات، وتوصيف   بين  الرئيسة، والتمييز  للمفاهيم واألفكار  األهداف، ورسم خريطة  الدرس، وصياغة  تحليل محتوى 

 التعلم وعمليات العلم خاصة في محتوى املناهج املطورة.عمليات التعليم و 

واألقسام القصور في التكامل بين الكليات بأقسامها العلمية وامليدان التربوي خالل البرامج املقدمة، حيث يجب التواصل بين اإلدارات التعليمية  •

 ة واألكاديمية في املسارات املختلفة وفق تلك االحتياجات.العلمية لدراسة احتياجات املعلمين بدقة، وتوصيفها وتصميم البرامج التربوي

حتوى توقيت البرامج التدريبية عادة يكون من بين عوامل عزوف املعلمين عن تلك البرامج، مع فقدان الدافعية لدى بعض املعلمين فيما يرتبط بم •

 البرامج التدريبية. 

ل، وحتى في حالة املشاركة اتضح ندرة وجود خطة لالستفادة من املعلمين املشاركين في ندرة مشاركة املعلمين في املؤتمرات والندوات وورش العم •

 تلك اآلليات في تطوير أداء املعلمين، وتطوير األداء املدرس ي بصفة عامة.

ديدة في تاريخ اململكة  م للملكة العربية السعودية تمثل خريطة طريق ملرحلة ج2030( أن الرؤية الوطنية  2016)الجانب اآلخر يشير العيس ى  ىوعل

 أكثر ارتقاء بالتعليم يضمن تعليم يسهم في عجلة التقدم االقتصادي، وسد الفجوة بين مخرجات التعلي
ً
م، ومتطلبات  العربية السعودية، وتتضمن برنامجا

 لدور األسرة ومشاركتها في العملية التعليمية، ولذا يجب التنسيق بين الجام 
ً
عات السعودية واإلدارات التعليمية للعمل علي  سوق العمل، كما يعد تطويرا

 تحقيق رغبة القيادة الرشيدة في التنمية املستدامة. 

م من خالل تقديمها في صورة مجموعة من القيم 2030التوعية بالرؤية الوطنية    ىم(، عل2016وقد عملت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية )

املتوسطة،  وفق مستويات تعليمية تمثلت في: مس االبتدائية، واملرحلة  للمرحلة  العليا  الصفوف  االبتدائية، ومستوى  املرحلة  األولية من  الصفوف  توى 

املدارس، مع   بها داخل  الطلبة  اململكة وتوعية  املرتبطة برؤية  التعليمية  الوحدة  املعلم في تدريس  الثانوية، كما تضمنت دليل  استشراف دور  واملرحلة 

 في تحقيق تلك الرؤية بغية تعزيز القيم الوطنية في نفوس الطلبة.املعلمين والطلبة 

 من ضرورة تفعيل أدوار املشاركين في العملية التعليمية بصفة عامة واملعلمين على وجه الخصوص للقيام بمهام بصورة فاعلة، وكفو 
ً
اءة انطالقا

للتنمية املهنية وفق األهداف   ى خر أ دامة، من خالل تحديد وتوصيف وتوظيف بدائل  عالية، هدفت الدراسة الحالية إلى تطوير آليات التنمية املهنية املست

م، والتجارب الدولية، ونتائج دراسة الواقع امليداني للمعلمين، ونتائج تقييم برامج التنمية املهنية في امليدان، مع تصميم 2030االستراتيجية للرؤية الوطنية  

 لمعلمين. تصور مقترح لبدائل التنمية املهنية ل

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

وجود العديد من أوجه القصور في برامج التنمية املهنية في الواقع الحالي،    (Sobkin, & Adamchuk, 2015)بينت نتائج دراسة سوبكين وأدميك  

نتائج دراسة كل من خان   املتوقعة، وأوضحت  املعلمين  مهام وممارسات  التغيرات في  مع  تتماش ي  الرقمي، وال  العصر  وخان  حيث ال تتفق مع متطلبات 

(Khan & Khan, 2017)  ية للمعلمين في ضوء االحتياجات املستقبلية القائمة على تحيل النظم التعليمية، وبينت على أهمية تطوير آليات التنمية املهن

احتياجاتهم، ووفق   (Gage., Grasley., & MacSuga, 2018)نتائج دراسة جاي وراسلي وماك سوج   للمعلمين وفق  املهنية  التنمية  أهمية تطوير برامج 

 لم واإلدارة الصفية. املشكالت التي تواجههم في أنشطة التعليم والتع

( وجود بعض أوجه القصور في جودة أداء املعلم، وأوصت الدراسة بضرورة تطوير نظم اإلعداد 2019بينت نتائج دراسة املنصور والغامدي )كما  

( بضرورة االنطالق من الرؤية  2018كما أوصت العديد من الدراسات منها دراسة الفيفي )  ،والتنمية املهنية للمعلمين املتقدمين لشغل وظائف التعليم 

 م في إعداد برامج التطوير في مجاالت التعليم بصفة عامة. 2030الوطنية 

يارات امليدانية في برامج كما تبين من خالل مالحظة الباحث ومناقشة العديد من املعلمين املنتسبين لبرامج الدراسات العليا في جامعة تبوك، والز 

املحتوى  أهمها: عمومية  املهنية من  بالتنمية  املرتبطة  املشكالت  العديد من  املهنية وجود  التنمية  العملي، واملشاركة في برامج  العلمي في برامج   التدريب 

التنمية   بين محتوى برامج  الترابط  األكاديمية، وندرة  بالتخصصات  ارتباطه  املهنية وعدم  للمعلمين، كما لوحظ التنمية  التدريبية  املهنية واالحتياجات 
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املعلم بصورة أساسية، ك  لوجه، والذي يرتبط بمواظبة 
ً
التدريب وجها التقليدية ومنها برامج  اآلليات  املهنية على  التنمية  ما يالحظ عدم اقتصار برامج 

 .
ً
 وجود برامج ملتابعة وقياس مدى انتقال أثر التدريب ميدانيا

للرؤية    ومن خالل ما للمعلمين في تحقيق األهداف االستراتيجية  املستدامة  املهنية  التنمية  الحالية في قصور برامج  الدراسة  سبق تتحدد مشكلة 

حاول وملواجهة املشكلة الحالية ت  م، وقصورها علي البرامج التدريبية التقليدية، وعدم ربطها بالبدائل التقنية، والتنمية املهنية الذاتية،2030الوطنية  

 الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

 م للملكة العربية السعودية؟ 2030ما واقع توظيف بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة للمعلمين في ضوء الرؤية الوطنية    : األول السؤال   •

 ؟ م2030احتياجات املعلمين في التنمية املهنية املستدامة  في ضوء رؤية ما السؤال الثاني:  •

 م للملكة العربية السعودية؟2030نية املستدامة للمعلمين في ضوء الرؤية الوطنية ما بدائل واستراتيجيات التنمية امله :الثالث السؤال  •

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول واقع توظيف بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة   :الرابعالسؤال   •

 ية السعودية تعزي ملتغيرات ) املرحلة التعليمية، والتخصص، وعدد سنوات الخبرة(؟ م للملكة العرب2030للمعلمين في ضوء الرؤية الوطنية 

املقترح  :الخامسالسؤال   • التصور  بدائل   ما  لتطوير  ومتابعة(  تقويم  وأساليب  وبدائل  واستراتيجيات  ومعالجات  محتوى،  أهداف،  )أسس، 

 م للمملكة؟ 2030الوطنية واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة للمعلمين في ضوء الرؤية 

 أهداف الدراسة: 

 : ىتهدف الدراسة الحالية إل

الوطن • للرؤية  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  في ضوء متطلبات  للمعلمين  املستدامة  املهنية  التنمية  واستراتيجيات  بدائل  توظيف  واقع  ية تقييم 

 م. 2030

م في أداء املعلمين، وانعكاساتها على بدائل واستراتيجيات التنمية  2030االستراتيجية للرؤية الوطنية  متطلبات تحقيق األهداف و  تتحديد احتياجا •

 املهنية املستدامة. 

 ملتطلبات تحقيق األ  •
ً
 م.2030هداف االستراتيجية للرؤية الوطنية توصيف قائمة بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة وفقا

تصور مقترح   • للرؤية تصميم  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  في ضوء متطلبات  للمعلمين  املستدامة  املهنية  التنمية  واستراتيجيات  بدائل  لتطوير 

 م.2030الوطنية 

 : أهمية الدراسة

طراف املعنية، تنطلق أهمية الدراسة الحالية من ضرورة العمل على تحقيق األهداف االستراتيجية للرؤية الوطنية وفق التخصصات واملؤسسات واأل 

أهداف ومبادرات وبرامج الرؤية الوطنية للمملكة   العمل على تحقيق  م، كما تعد إضافة علمية استجابة للعديد من التوصيات 2030حيث تتزامن مع 

للمعلمين.   املهنية  التنمية  في مجاالت  السابقة  التعليمي، توالدراسات  واملوقف  التعليمية  العملية  املعلم ركيزة  املهنية  وملا كان  التنمية  عد تطوير برامج 

األ  تلك   لتحقيق 
ً
 ضروريا

ً
للمعلمين مطلبا إلاملستدامة  باململكة  املعرفة،   ىهداف واالنتقال   نحو مجتمعات صناعة 

ً
 وتقدما

ً
 واتساعا

ً
أكثر شموال خطوات 

 ويمكن أن تفيد نتائج ومخرجات الدراسة الحالية فيما يلي:

م، واالنطالق نحو  تعزيز مجتمع  2030التي قد تزود أصحاب القرار  باألولويات لتحقيق الرؤية الوطنية  تسهم في تقديم مجموعة من التوصيات   •

 املعرفة ودعم سوق العمل. 

ولي التنمية املهنية للمعلمين في األخذ ببعض البدائل واالستراتيجيات والتوجهات املعاصرة في التنمية املهنية املستدامة  ؤ يفيد إدارة التدريب ومس •

الذاتي،  م املنهي  التطوير  وملف  األقران،  ومالحظة  النموذجية،  والدروس  تخصصية،  مجموعات  في  املناقشة  وجلسات  اإلجرائية،  البحوث  نها: 

يل، قويم األصواملشاركات في املؤتمرات التقليدية واالفتراضية، ومكتبة الدروس الرقمية، ومالحظات الطلبة، والتأمل الذاتي، والتدريس التأملي، والت

التواصل  ومناقشة أولياء األمور، وورش العمل داخل املدرسة، ومراكز التنمية املهنية باملدرسة، ومراكز دعم املعلم عن طريق اإلشراف التربوي، و 

ونقل التجارب مع األقسام العلمية بالكليات والجامعات، والتدريب املصغر املتمركز على درس نموذجي، والتواصل بين املعلمين في مدارس مختلفة،  

 الناجحة بين املدارس، وغيرها من اآلليات التقليدية والرقمية. 

ة املستدامة يفيد املشرفين التربويين في التخصصات املختلفة في التعرف على بعض بدائل التنمية املهنية، وآليات توظيفها بغية ضمان التنمية املهني •

 م.2030للرؤية الوطنية  للمعلمين وفق متطلبات تحقيق األهداف االستراتيجية

 يفيد املعلمين ومدراء املدارس في تعرف آليات توظيف بعض بدائل التنمية املهنية املستدامة بصورة إجرائية داخل املدارس. •
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األهداف   • تحقيق  في  العلمي  البحث  تفعيل  آليات  بالتعرف على  التدريس  املناهج وطرق  بمجاالت  الباحثين  الوطنية من  يفيد  للرؤية  االستراتيجية 

 جانب، ودراسة بدائل التنمية املهنية املستدامة للمعلمين من جانب آخر.

 حدود الدراسة:

 تقتصر الدراسة الحالية على ما يلي: 

 تطبيق أدوات الدراسة بمدارس مدينة تبوك التابعة ملنطقة تبوك التعليمية. ة: تم الحدود املكاني •

 هـ. 1440/1441العام الدراس ي ب الفصل الدراس ي األول  تطبيق أدوات الدراسة فيالحدود الزمانية: تم  •

 الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة من املعلمين باإلدارة العامة لتعليم تبوك.  •

عليم بصفة عامة، واملبادرات  املرتبطة بتطوير نظام التم و 2030بالرؤية الوطنيةالحدود املوضوعية: تقتصر الدراسة على األهداف االستراتيجية   •

 ، كما تقتصر في متغيرات الدراسة على التخصص واملراحل الدراسية وعدد سنوات الخبرة. املرتبطة بالتنمية املهنية للمعلمين على وجه الخصوص

 مصطلحات الدراسة

 : التصور املقترح  •

الشهراني املعلومات والبيانات، ودراسة واقع  2011)يعرفه  السعودية، في ضوء فلسفة  ( بجمع  العربية  اململكة  للمعلمين في  املهنية  التنمية  برامج 

 التعليم املستمر، بهدف تقديم تصور متكامل للتنمية املهنية يدعم متخذي القرار في تيسير آليات وعمليات التنمية املهنية. 

م، تضمنت آليات تطوير النظام التعليمي 2016إبريل    25عالن عنها في  ( بخطة اململكة العربية السعودية بعد النفط، تم اإل 2019ويعرفها الروقي ) 

للمع املهنية  التنمية  بآليات  االرتقاء  مع  ومتابعتها،  تطويرها  وآليات  تطويرها،  وسبل  وأهدافها،  الدراسية،  املناهج  بناء  فلسفة  حيث  وتطوير من  لمين، 

تقان املهارات، وتمكين إ لى الطالب، واالنتقال من التركيز على املفاهيم والحقائق إلى التركيز على  استراتيجيات التدريس، واالنتقال من التركيز على املعلم إ

 بداع، مع تصميم بيئة تعليمية دافعة للطالب نحو التعلم، وجاذبة لالستمرارية في التعلم. الشخصية، وبناء الثقة لدى الطالب، وتنمية روح اإلنتاج واإل 

الحالية التنمية املهنية، الرؤية الوطنية   ويعرف في الدراسة   بإطار عام مخطط ومقصود في ضوء أيعاد ثالثة ) االتجاهات املعاصرة، واقع 
ً
إجرائيا

األهداف  2030 ضوء  في  املهنية  التنمية  واستراتيجيات  وآليات  وأهداف  أسس  يوضح  للمعلمين،  املستدامة  املهنية  بالتنمية  اإلطار  هذا  يرتبط  م(، 

للرؤ  للمعلمين، االستراتيجية  املقدمة  البرامج  املهنية، ومعايير محتوى  التنمية  اختيار بدائل  السعودية، كما يتضمن معايير  العربية  للمملكة  الوطنية  ية 

 ومعايير تصميم األدوات املستخدمة واملعالجات، وأساليب املتابعة والتقويم. 

 Sustainable Professional Developmentالتنمية املهنية املستدامة    •

وليبن  يعرفها املجال    (Pitt, &Lubben ,2009)  بيت  في  التطورات  بين  الفجوة  لسد  للمعلمين  والتعليمية  التدريسية  املمارسات  في  تغيير  بعمليات 

 األكاديمي واملنهي على املستوى النظري، وبين امليدان العملي داخل املدرسة. 

نشطة والبرامج املستمرة والتي يتم التخطيط لها وتنفيذها من أجل بناء وتطوير القدرات واملهارات والخبرات ( بمجموعة األ2011)ويعرفها محمد

التنمية بين برامج  أكثر كفاءة وفعالية. ومن  املعرفي بطريقة  التدفق  املتغيرة تفرضها متغيرات عصر  بأدوارهم  للقيام  املهنية: برامج    للمعلمين وإعدادهم 

أحدث النظريات والتطورات العاملية والتربوية وعند البدء  ىالتربوي، وبرامج عالج أوجه القصور لدى املعلم، وبرامج التجديد لالطالع عل التأهيل/ الصقل

 في تقديم مشروعات تعليمية أو مناهج جديدة، وبرامج الترقي، ومن آليات أو استراتيجيات التنمية املهنية ما يلي: 

 برامج التدريب.  .1

 التدريب عن بعد. .2

 بحوث الفعل/ البحوث اإلجرائية. .3

 التعاون والتفاعل مع الزمالء.  .4

 حلقات النقاش وورش العمل. .5

 شبكة اإلنترنت. ىالبرامج املعتمدة عل .6

 التناوب الوظيفي. .7

من األبعاد: ميول املعلم واتجاهاته ( بكونها التغيرات الحادثة في املمارسات املهنية للمعلم وترتبط بمجموعة 2015)كما يعرفها كل من عبدالغني وطه

خ املدرس ي، عالقة نحو مهنة التدريس، الرضا الوظيفي، كفاءة املعلم، التحديات والصعوبات التي يواجهها، تطلعات املعلم املهنية، احتياجات املهنة، املنا

 املعلم بزمالئه، عالقة املعلم بالطالب، وعالقة املعلم باإلدارة املدرسية. 
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( بعملية مستمرة مخطط لها قابلة للتنفيذ من أجل تزويد املعلمين بالقدر الكاف من املعرفة واإلبداع 2015)وبن خرور  ا كل من بوضياف ويعرفه    

 لالرتقاء بمستواه املنهي واألكاديمي، بما ينعكس على ممارسات التدريسية والتعليمية.  

 في الدراسة ا 
ً
لحالية بمجموعة اآلليات واالستراتيجيات التي يمكن توظيفها من قبل الجهات املعنية بغية  وتعرف التنمية املهنية املستدامة إجرائيا

دامة التغييرات في تطوير وتغيير ممارسات املعلمين على املستويات األكاديمية والتربوية والتكنولوجية والثقافية والشخصية، وتهدف التنمية املهنية املست

املادة، والطالب، واملدرسة. وتتنوع بدائل تطوير التنمية املهنية ونحو  ن مهاراته وقدراته، وتوكيد اتجاهات اإليجابية نحو  البناء املعرفي للمعلم، مع تحسي

 املهنية منها ما يتمركز حول املدرسة ) داخل املدرسة(، ومنها خارج املدرسة، ومنها ما يرتبط باملعلم ذاته.

 الخلفية النظرية للدراسة 

بجودة  تؤكد عمليات وممارسات تحليل النظم التعليم في البلدان املختلفة أن الجهود املبذولة لتحسين نوعية التعليم ترتبط بشكل أساس ي مرتبطة 

مرارية هذه التغيرات  أداء املعلمين، خاصة في ظل التغيرات في مدخالت النظم التعليمية، والتطورات املستمرة في املعالجات، واالستدالالت التي تشير إلى است

يقية تطبيقية، مع في املستقبل، وتهدف التنمية املهنية إلى توفير الدعم املنهي املستمر للمعلمين بغية عالج املشكالت التي تواجههم من خالل ممارسات حق

 .(Khan., & Khan, 2017: 2018)تدريب املعلمين على تطبيق املعارف املستحدثة بصورة عملية 

باملعارف ية املهنية للمعلمين من الركائز األساسية في تطوير أداء املعلم أثناء الخدمة، حيث تعد التنمية املهنية أمر ضروري لتزويد املعلمين  وتعد التنم

التدريس والتعليم، ويتطلب ذلك   املهنية واألكاديمية، وتزويده باالستراتيجيات املعاصرة في  انطالق برامج التنمية واملهارات والقيم التي تتعلق بالجوانب 

لوطنية، وبناء قدراتهم املهنية من االحتياجات التدريبية للمعلمين، واألخذ بمبدأ التنمية املهنية املستمرة، مع بناء وعي املعلمين باملستحدثات والتحوالت ا 

 (. 2017لتقليدية والرقمية )األكلبي ودغري، في إجراء البحوث اإلجرائية، مع بناء قدراتهم في التنمية املهنية املستدامة الذاتية بصورها ا 

معلمين، وفي ظل وتعد التنمية املهنية بمثابة اآللية املتاحة لسد الفجوات بين التطور في ممارسات التعليم والتعلم والتحديات األكاديمية واملهنية لل

ات التطبيقية املتضمنة في تلك البرامج، مع تحسين وتوسيع قاعدة التنمية العصر الرقمي يراعي تطوير آليات وبرامج التنمية املهنية واالنتقال نحو املمارس

حتياجاتهم التعليمية املهنية، مع تعزيز املمارسات البحثية لتطوير األداء التدريس ي، والتركيز على تطوير ممارسات املعلمين في التعامل مع الطالب ودراسة ا 

ضرورة البدء بدراسة االحتياجات التدريبية والتركيز عليها في تخطيط   (State, et.al, 2019)ستيت وآخرين  واالجتماعية والشخصية، كما بينت نتائج دراسة  

 برامج التنمية املهنية في املجاالت التالية: 

 التنمية املهنية آلية لتعديل الجانب املعرفي لدى املعلم.  •

 دراسية.التنمية املهنية تركز على تحليل املحتوى العلمي في كل مادة  •

 التنمية املهنية تركز على وعي املعلم بمعالجات املحتوى العلمي بصورة تطبيقية.  •

 التنمية املهنية تركز على خطط التحسين والتطوير الذاتي داخل كل مدرسة. •

 التنمية املهنية تركز على تدريب املعلمين على التقنيات الحديثة في التعليم.  •

 منها التدريب وورش العمل والندوات واملؤتمرات والبحوث اإلجرائية واآلليات الذاتية وتبادل الخبرات.التنمية املهنية تشمل صيغ متنوعة  •

على أهمية التنمية املهنية باعتبارها آلية في التنشيط املعرفي للمعلمين أثناء الخدمة،   (Geeraerts, et.al, 2015)كما بينت دراسة جريرتس وآخرين 

إل املهنية  التنمية  املهنية لدى وتهدف  الهوية  املعلمين، وتعزيز  بالنفس لدى  الثقة  املعلمين، وتعزيز  بين  التعلم  املعارف واملهارات، وبناء مجتمعات  بناء  ى 

الع تعتمد على  اآللية  متباينة، هذه  واحد وفق خبرات  تخصص  أو  متباينة  تخصصات  في  املعلمين  بين  الخبرات  لتبادل  آلية  تعد  كما  ديد من املعلمين، 

 ساليب من بينها مجموعات األقران/ الخبراء، والتنمية املهنية الذاتية، واملشروعات البحثية التطويرية. األ 

اآلخر  و  الجانب  الوطنية  على  الرؤية  برامج  كأحد  الوطني  التحول  برنامج  األهداف 2030تضمن  من  مجموعة  السعودية  العربية  للمملكة  م 

ضرورة تحسين استقطاب   ى( أهداف استراتيجية، ارتبط الهدف االستراتيجية الثاني باملعلم حيث أشار إل8ة )االستراتيجية املرتبطة بالتعليم بصفة عام

خ القيم اإليجابية املعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم، وارتبط هذا الهدف االستراتيجي بأهداف الرؤية واملتمثلة في تحسين هذا الدور للمعلم بغية ترسي

ت سوق العمل املستقبلية، ومن مؤشرات األداء لهذا وبناء شخصية مستقلة ألبناء الوطن، وتزويد املواطنين باملعارف واملهارات الالزمة ملوائمة احتياجا

 2020( ساعة عام  18)  ىالهدف االستراتيجي زيادة متوسط عدد ساعات التطوير املنهي التي مر بها املعلمون لتصل إل
ً
املعيار اإلقليمي   ىتصل إل  م، ثم تدريجيا

ن األهداف ذات الصلة املباشرة بمهام املعلم وتبرر البحث عن بدائل في التنمية ساعة(، كما تضمن البرنامج مجموعة م  100ساعة(، واملعيار العاملي )  25)

 املهنية، منها ما يلي:

كأحد األطراف   الهدف االستراتيجي الثالث: )تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع(، واملالحظ أن تحقيق هذا الهدف يرتبط في املقام األول باملعلم  •

 للقيام بهذا الدور وفق معايير دولية محددة، ووفق دراسة خصائص وطبيعة الطلبة املستهدفين.الرئيسة، ويتطلب تنميت
ً
 ه مهنيا
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رك املعلم الهدف االستراتيجي الرابع: )تطوير املناهج وأساليب التعليم والتقويم(، واملالحظ أن هذا الهدف يرتبط بصورة مباشرة باملعلم، حيث يشا •

تقديم بعض املؤشرات للتطوير، ثم يقع علي املعلم مسئوليات تطبيق ومعالجة املناهج الدراسية املطورة، ويتطلب هذا في تقويم املناهج الحالية، و 

املناهج املطورة، وعلى دراسة أساليب التعلم لدى الطلبة وتأثيرها على املعلم، والتحديات   العديد من بدائل وآليات التنمية املهنية للمعلمين على 

وقدرة املعلم في تحديد احتياجات بدقة في هذا املجال، كما أن تطوير أساليب التقويم يتطلب تنمية أداء املعلم على تلك املستحدثات، املرتبطة بها،  

  العلمية  إن هذا الهدف االستراتيجي يفرض التنمية املهنية املستدامة للمعلمين كأولوية من البرامج التنفيذية داخل قطاع التعليم، ويوجه البحوث

 في الجامعات نحو تقديم بدائل لتنمية أداء املعلمين، وتقديم املساعدة ملتخذي القرار في هذا السياق. 

 - طالبالهدف االستراتيجي الخامس) تعزيز القيم واملهارات األساسية للطلبة(، ويالحظ أن تحقيق هذا الهدف مرتبط بمكونات املوقف التعليمي) ال •

قيم، فإن املعلم بحاجة لبرامج في التنمية املهنية توضح آليات العمل على غرس قيم املجتمع خاصة عند األخذ بمسارات  الخبرة(، ومع توكيد ال  -املعلم 

 التقدم والرقي للملكة العربية السعودية. 

 ملا سبق،  العمل(، ويعد هذا الهد سوق  واحتياجات التنمية متطلبات لتلبية التعليم  نظام قدرة  الهدف االستراتيجي السادس: )تعزيز •
ً
ف استكماال

 ويرتبط بصورة مباشرة باملعلم.

م باململكة العربية السعودية على أهمية القطاع التعليمي ودوره الفعال في تحقيق محاور الرؤية ) مجتمع حيوي، 2030ولقد ركزت الرؤية الوطنية 

اإلعداد والتدريب قبل وأثناء الخدمة، وذلك نظير وجود العديد من التحديات واقتصاد مزدهر، ووطن طموح(، وأكدت الرؤية على أهمية املعلم في جانبي 

وإغفال الجوانب املهارية  التي تواجه أداء املعلم امليداني من أهمها القصور في الجانب املنهي للمعلمين قبل وأثناء الخدمة، مع التركيز على الجوانب النظرية،  

 (. 2019عف برامج التدريبات املرتبطة بالجوانب التخصصية بصيغ عملية)املنصور، خالد محسن، والغامدي، املرتبطة بتطوير األداء التدريس ي، مع ض

( التويجري  الوطنية كما أوضح  الرؤية  السعودية ترتكز على ثالثة مرتكزات2017وتعرف  العربية  اململكة  أطلقتها  " برؤية شاملة  العربي    :(  العمق 

االستثمارية،   والقوة  االزدهار  واإلسالمي،  تحقيق  مدخالت  كأحد  التعليم  وتعزيز  املجتمعية،  املشاركة  وتفعيل  واالستراتيجي،  الجغرافي  املوقع  وأهمية 

م على تطوير املنظومة التعليمية، وتوفير القادر على بناء الشخصية، وتعزيز األنشطة املدرسية، واكتشاف وصقل  2030والتقدم، وأكدت الرؤية الوطنية  

 فير برامج التنمية املهنية للمعلمين، وتأهيل القيادات املدرسية، وتطوير املناهج الدراسية.املواهب، مع تو 

م باململكة العربية السعودية إلى التوسع في إنشاء املؤسسات التعليمية من أجل تلبية طموحات املجتمع، هذا التوسع  2030وتسعى الرؤية الوطنية 

وتدريب، وذلك وفق مجموعة من املعايير ذات األهمية، ترتبط باألخالقيات العامة للمعلم، وأخالقيات املهنة، واملعايير يتطلب التركيز على برامج إعداد  

الجوانب   بين  املعلمين، والتوازن  أداء  الرئيسة والضرورية لضمان جودة  بالكفايات  االلتزام  األكاديمية، وتؤكد على  النظرية والجوانب املهنية، واملعايير 

راسة بيقية، واالنتقال من الصيغ التقليدية إلى الصيغ الرقمية، والتكامل بين مؤسسات األعداد قبل الخدمة ومؤسسات التدريب أثناء الخدمة لدالتط

 (. 2018الفجوات واحتياجات املعلمين في مجاالت التنمية املهنية )طه، 

( إلى مجتمع حيوي قائم على تعزيز مجتمعات التعلم، ودعم دور األسرة في  2018وتهدف الرؤية الوطنية كما أشار ت دراسة كل من نصر والقرني )

ا  واملشاركة  املواطنة  قائم على  التعليمي، مع وطن طموح  املخرج  وتحسين جودة  اإليجابية  الشخصية  بناء  في  يسهم  التعليمية، مما  ملجتمعية املنظومة 

ية، وبناء القدرات واملوارد البشرية، وذلك من خالل تكامل أدوار املؤسسات التعليمية،  الفاعلة، واقتصاد مزدهر يرتبط بتفعيل دور املؤسسة التعليم

 وتعزيز عمليات التنمية املهنية للمعلمين واستقطاب العناصر املتميزة. 

موعة من األهداف ( أن الرؤية الوطنية ركزت على تعظيم االستفادة من املرتكزات الثالثة، من خالل تحقيق مج2019ويوضح الغامدي وآخرون )

مع بناء القدرات    االستراتيجية يرتبط بعضها بالنظام التعليمي بصورة مباشرة منها: تطوير املنظومة التعليمية والتربوية وتحسين عملية التعليم والتعلم،

التعليمي لترسيخها بصورة إجرائية   البشرية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتتضمن الرؤية مجموعة من األهداف يجب أن يعمل عليها النظام

وليد فرص العمل منها: تعزيز القيم اإلسالمية، وبناء بيئة ممتعو تتسم بالصحة وجودة الحياة، وخلق بيئة مالئمة لتمكين األسرة من بناء مجتمع منتج، وت

األ  ثقافة  واعتماد  رصينة،  إيجابية  قيم  وفق  أبنائنا  شخصيات  وبناء  رائدة،  مشروعات  خالل  املسمن  مبدأ  وترسيخ  األفراد  ؤ داء،  مستوى  على  ولية 

اإللكترونية، واالستثمار في رأس املال البشري، وبناء بيئات    ىواملؤسسات واملجتمع، ويتم ذلك من خالل بناء االقتصاد القائم على املعرفة، وتفعيل البن

 لوطنية.تعليمية جاذبة، وضمان جودة الخدمات التعليمية، مع املحافظة على الهوية ا 

 من أهمية دور املعلم في تحقيق الرؤية الوطنية، هدفت دراسة الروقي )
ً
( إلى بناء برنامج تدريبي لتطوير األداء التدريس ي ملعلمي اللغة  2019وانطالقا

وأكدت الدراسة على أهمية م، وبينت الدراسة وجود ضعف عام لدى عينة الدراسة وفق متطلبات الرؤية الوطنية،  2030العربية في ضوء الرؤية الوطنية  

ترسخ التي  باملبادئ  وعيهم  وزيادة  اآلخرين،  تعليم  على  قدراتهم  تطوير  على  والتأكيد  الرؤية،  هذه  وأهداف  مكونات  ضوء  في  املعلمين  العالقات   تدريب 

املتغيرات على  التركيز  مع  واالقتصادي،  والثقافي  املجتمعي  التطور  في  للمشاركة  هممهم  شحذ  مع  التكنولوجية،   اإلنسانية،  والتطورات  املجتمعية 

وطنية بصورة واملستحدثات في استراتيجيات التدريس، مع بناء قدراته في تحسين البيئات التعليمية املحفزة، مع مراعاة املستجدات في عناصر الرؤية ال

 مستمرة. 
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 الدراسات السابقة:

م باململكة، وأوضحت الدراسة  2030حقيق األهداف التعليمية بالرؤية الوطنية التي هدفت إلى تفعيل دور جامعة تبوك في ت (2018في دراسة حسن ) •

ب التعليمية. ويرتبط ذلك بصورة مباشرة  املخرجات  البشرية، والتركيز على تطوير  القدرات  الفاعل في تطوير  التعليمية  املؤسسة  تطوير  أهمية دور 

 األداء التدريس ي للمعلمين. 

م، وتنطلق الدراسة من مجموعة من التحديات  2030إلى بناء تصور إلى إعداد املعلمين في ضوء الرؤية الوطنية    (2017كما هدفت دراسة التويجري ) •

ال التقليدية، صعوبة  التدريس  استراتيجيات  التحديات:  أهم هذه  املقدمة لهم، ومن  املهنية  التنمية  التدريس ي، وبرامج  األداء  بين  تواجه واقع  توازن 

طبيقي في العروض التدريسية، كما بينت الدراسة ضرورة توجه برامج اإلعداد والتدريب نحو األخذ باملبادرات التي طرحتها الرؤية  الجانبين النظري والت

 الوطنية، مع األخذ باالتجاهات العاملية املعاصر في تطوير أداء املعلمين.

التنمية املهنية للمعلم في ضوء الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية   إلى التعرف على دور كليات التربية في  (2017وهدفت دراسة األكلبي ودغري )  •

( مفردة في مجاالت واقع التنمية املهنية للمعلمين، ومعوقات التنمية املهنية للمعلمين،  31م، واعتمدت الدراسة على بناء استبانة تكونت من )2030

راسة ضرورة التركيز على تقويم برامج التنمية املهنية، وقياس انتقال أثر التدريب، وتنمية مهارات  ومتطلبات التنمية املهنية للمعلمين، وبينت نتائج الد

 البحث العلمي لدى املعلمين، وتوظيف برامج التنمية املهنية اإللكترونية، وتوظيف برامج التنمية املهنية الذاتية. 

ملتابعة واستمرارية تطوير أداء املعلم إثناء الخدمة، وبينت الدراسات السابقة أن واقع التنمية  ويتضح مما سبق أن التنمية املهنية تعد آلية ضرورة 

العام البرامج  التدريب فقط، وقصوره على  آلية  املهنية على  التنمية  برامج  لقصور معظم  املعلمين، خاصة  احتياجات  تلبية  واألطر   املهنية قاصر عن 

املدرسة خارج  والبرامج  أهدافها املفاهيمية،  تلبية  على  والعمل  الوطنية  الرؤية  متابعة  ضرورة  في  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  وتتفق   ،

لتنمية املهنية االستراتيجية في مجال التعليم بصفة عامة والتنمية املهنية على وجه الخصوص، وتختلف معها في بناء تصور مقترح لدمج العديد من آليات ا 

 تتفق مع طبيعة العصر الرقمي من جانب، واحتياجات املعلمين من جانب آخر. املستدامة والتي 

 وإجراءات الدراسة:  منهجية

  منهج  الدراسة:

واالستفادة   تحديد بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية،  في،  ملالئمته أهدف الدراسة الحاليةاعتمدت الدراسة الحالية علي املنهج الوصفي التحليلي  

 
ً
 . منها في بناء أداة الدراسة وتطبيقها ميدانيا

 : أداة الدراسة

بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة للمعلمين في ضوء الرؤية  لتحقيق أهداف الدراسة في وصف الواقع ودراسة االحتياجات، ودراسة  

السعوديةم  2030الوطنية   العربية  الوطنية  ،  للملكة  بالرؤية  املرتبطة  الدراسات  من  العديد  استقراء  بعض 2030تم  وتطوير  تقييم  في  وتوظيفها  م، 

املهنية، ومنها دراسة  التنمية  املعلمين، وتطوير برامج  أداء  بينها  التعليمي من  النظام  )  مدخالت  والدراسات (،  2018ي )والقرن  نصر (، ودراسة  2018طه 

، لتحديد قائمة بدائل واستراتيجيات في ضوء مرتكزات الرؤية الوطنية واملتمثلة في: املرتكز (2017)ودغري    ياألكلب  رتبطة بالتنمية املهنية، منها دراسةامل

تنافسية جاذبة، موقعه األول: مجتمع حيوي ) قيم راسخة، بيئته عامرة، بنيانه متين(، واملرتكز الثاني: اقتصاد مزدهر )فرصة مثمرة، استثمار فاعل،  

التنمية  مستغل(، واملرتكز الثالث: وطن طموح )حكومة فاعلة، مواطن مسئول(. كما تبين من خالل تحليل الدراسات السابقة تنوع بدائل واستراتيجيات

، والفصل lesson studyالدرس البحثي املهنية، حيث ال تقتصر فقط على البرامج التدريبية، وإنما تركز على البحوث اإلجرائية/ بحوث الفعل، ومداخل  

، والدراسات املهنية، ولتحقيق هدف الدراسة الحالية في بناء تصور مقترح للتنمية املهنية املستدامة للمعلمين  بالتعليم العام، في open class  املفتوح

اتيجيات في إعداد أداة الدراسة )استبانة(، وفق الخطوات  م، تم توظيف قائمة البدائل واالستر 2030ضوء الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية  

 التالية: 

 : الهدف من االستبانة  •

العامومعوقات    واقع  توصيف التعليم  نظام  داخل  الراهن  الوقت  في  املقدمة  املستدامة  املهنية  التنمية  املعلمين، مع  برامج  احتياجات  ،  تحديد 

 م. 2030في التنمية املهنية املستدامة في ضوء الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية  املتوقعة لوالبدائ

 محتوى االستبانة:   •

 ( التالي: 1واملبادرات املرتبطة بها، أمكن توصيف محتوى كما في جدول)برامجها  م2030الوطنية في ضوء تحليل مرتكزات وأهداف الرؤية  
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 وصف محتوى االستبيان  :(1جدول)

 عدد املفردات   وصف محتوى املجال   املجاالت  م 

اقع التنمية املهنية املستدامة ومعوقاتها   1 و

 م 2030في ضوء رؤية 

البرامج املقدمة بغرض التنمية املهنية املستدامة للمعلمين، وتحديد مدى االستفادة منها، ومدى ارتباطها   وصف 

الوطنية وأهدافها االستراتيجية، وارتباطها باحتياجات املعلمين، واملعوقات التي تواجه املعلمين  بمرتكزات الرؤية  

 في املشاركة الفاعلة من وجهة نظرهم 

12 

احتياجات املعلمين في التنمية املهنية   2

 م 2030املستدامة  في ضوء رؤية 

للمعلمي  التنمية املهنية  في  املجاالت الرئيسة والفرعية  ن، ومدى حاجة املعلمين لها وفق معايير ومرتكزات  تحديد 

 م من وجهة نظر املعلمين أنفسهم. 2020م وأهدافها االستراتيجية وبرنامج التحول الوطني  2030الرؤية الوطنية 

15 

برامج وآليات واستراتيجيات التنمية  3

 م  2030املهنية  املستدامة في ضوء رؤية 

التنمية املهنية، واستراتيجيات  وصف الصيغ املقدمة في التنمية امل  برامج  ناحية املحتوى وآليات تقديم  هنية من 

 وقياس انتقال أثر التدريب داخل املدارس. 
 
 تنفيذها، وكيفية متابعتها ميدانيا

13 

 40 إجمالي االستبيان 

والثاني ارتبط بمفردات االستبانة، واعتمدت االستبانة على تدريج وتكونت االستبانة من جزأين، األول ارتبط بالبيانات األساسية ومتغيرات الدراسة،  

 ليكرت الخماس ي )
ً
=2، ضعيفة =3، متوسطة=4، كبيرة=5= كبيرة جدا

َ
 (. 1، وضعيفة جدا

 صدق وثبات االستبانة   •

( من املتخصصين في مجاالت املناهج وطرق التدريس 10يعني أن تقيس األداة ما وضعت لقياس، تم تقديم االستبانة لعدد )الظاهري  ملا كان الصدق  

اب صدق  والقياس النفس ي، لتحديد مدى ارتباط املفردات باملجال، ومدى كفاية املفردات لقياس الهدف داخل كل مجال، وداخل األداة ككل، كما تم حس

من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل مفردة ودرجات املجال الرئيس ي التي تنتمي إليه، وانحصرت قيم معامل االرتباط االتساق الداخلي 

( قيمتي  داللة  0.830،  0.587بين   عند مستويات 
ً
إحصائيا دالة  بقيم  األداة   0.01(،  بين مفردات  االتساق  االرتباط مدى صدق  وتوضح داللة معامل 

ة على الرئيسة التي وضعا لقياسها. كما تم قياس ثبات األداة/ االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ، حيث تم تطبيق أداة الدراسة مرة واحد   واملجاالت

 ( التالي: 2( من معلمي مدينة تبوك، وكانت النتائج كما في جدول )42ير عينة الدراسة(، وعددها )غعينة استطالعية ) 

 معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات االستبانة :(2جدول )

عدد  مجاالت التنمية املهنية املستدامة  م

 املفردات 

معامل ألفا 

 كرونباخ 

 0.839 12 م 2030واقع التنمية املهنية املستدامة ومعوقاتها في ضوء رؤية  1

 0.755 15 م 2030احتياجات املعلمين في التنمية املهنية املستدامة  في ضوء رؤية  2

 0.602 13 م  2030برامج وآليات واستراتيجيات التنمية املهنية  املستدامة في ضوء رؤية  3

 0.893 40 إجمالي األداة 

ألفا كرونباخ، والتي أتت بقيم أكبر من  )2يتضح من جدول) إلى ثبات مفردات االستبانة، وإمكانية 0.6( ومن استقراء قيم معامالت  (، مما يشير 

 توظيفها في إجراءات التطبيق امليداني، لتحقيق أهداف الدراسة. 

 املجتمع األصلي وعينة الدراسة

تبوك،  وتشمل يتحدد املجتمع األصلي في الدراسة الحالية بجميع املعلمين في مراحل التعليم العام بمدينة تبوك التابعة لإلدارة العام لتعليم منطقة  

:  2017رس القطاع الحكومي باملراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية على الترتيب، وفق تقرير الهيئة العامة لإلحصاء )( من معلمي مدا 845،  976،  1942)  

 موزعين وفق متغيرات الدراسة ) التخصص، املرحلة التعليمية، وعدد سنوات الخبرة(، تم اختيارها بصورة 97)عينة الدراسة من    وتكونت(،  25
ً
( معلما

 ( وصف العينة كما يلي:3، وذلك بغية تمثيل جميع متغيرات الدراسة في العينة املحددة. ويبين جدول)العشوائية طبقيةال

 وصف عينة الدراسة وفق متغيراتها  :(3جدول)

 للمرحلة 
ً
 للتخصص  وفقا

ً
 عدد سنوات الخبرة  وفقا

 العدد سنوات الخبرة  العدد التخصص  العدد املرحلة 

 23 سنوات  5أقل من  29 علمية مواد  50 االبتدائية 

 54 ( سنوات 10-5) 35 علوم شرعية  25 املتوسطة 

 20 سنوات فأكثر  10 33 اجتماعيات  22 الثانوية

 97 اإلجمالي 97 اإلجمالي 97 اإلجمالي

 : إجراءات التطبيق امليداني

الفصل الدراس ي األول   ( من مدارس مدينة تبوك، وبدأت إجراءات التطبيق امليداني 7ه، بعدد )1440/1441تمت إجراءات التطبيق امليداني في 

بين أثناء ين، وتبتوضيح الهدف من االستبانة، وكيفية االستجابة عليها، ومتابعة املشاركين، وتم توزيع األداة واسترجاعها على عينة الدراسة خالل أسبوع
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رتباط باالحتياجات  تطبيق األداة، ومن خالل مناقشة عينة الدراسة وجود العديد من أوجه القصور في برامج التنمية املهنية في الواقع الحالي من أهمها: اال 

مع التركيز علي الجانب العملي والتطبيقي الفعلية للمعلمين، ضرورة الربط بين الجانبين األكاديمي واملنهي، مع وجود برامج تخصصية في املواد الدراسية،  

 في برامج التنمية املهنية، ومراعاة زمن تقديم برامج التنمية املهنية، وتضمين بعض البرامج داخل املدارس. 

 :املعالجات اإلحصائية

 تضمنت الدراسة الحالية العديد من املعالجات اإلحصائية كما يلي:

 املعالجة اإلحصائية التالية:اعتمدت الدراسة الحالية على  

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة. •

 معامل ارتباط بيرسون لدراسة صدق االتساق الداخلي.  •

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، ويتم تحديد درجة األهمية وفق التدريج املتصل التالي:  •

 ينحصر الوسط الحسابي بين ) .1
ً
 (. 5.00-4.20 أهمية كبيرة جدا

 (.4.20-3.40أهمية كبيرة ينحصر الوسط الحسابي بين ) .2

 (.3.40-2.60أهمية متوسطة ينحصر الوسط الحسابي بين ) .3

 (. 2.60-1.80أهمية ضعيفة ينحصر الوسط الحسابي بين )  .4

 ينحصر الوسط الحسابي بين ) .5
ً
 (.1.80-1.00أهمية ضعيفة جدا

 لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق التي تعزي ملتغيرات الدراسة.  استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )ف(  •

 : عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

اقع توظيف بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة للمعلمين في ضوء الرؤية الوطنية  :  األول لإلجابة عن السؤال   م للملكة العربية 2030ما و

 تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية والوزن النسبي، وكانت النتائج كما يلي: السعودية؟ 

اقع التنمية املهنية املستدامة ومعوقاتها في ضوء :(4جدول)  افات املعيارية ومستوى درجة األهمية في املجال األول: و  م 2030رؤية  املتوسطات الحسابية واالنحر

متوسط  املفردات  م

 حسابي 

 درجة األهمية  انحراف معياري 

 ضعيفة  1.09 2.56 م وأهدافها االستراتيجية. 2030مرتكزات الرؤية الوطنية الحالية ب برامج التنمية املهنية املستدامة ترتبط 1

 متوسطة  0.63 2.71 توجهات الرؤية الوطنية في مجاالت التعليمي وإعداد املعلم وتدريبه أثناء الخدمة. املقدمة  توضح برامج التنمية املهنية الوطنية  2

 ضعيفة  1.01 2.49 قيم الوسطية والتسامح واإلتقان واالنضباط والعدالة والشفافية والعزيمة واملثابرة.  تتضمن برامج التنمية املهنية الحالية 3

املستدامة 4 املهنية  التنمية  وصيغ  بدائل  التدريبية    الحالية  تتنوع  واملشروعات  البحوث،  على  املتمركز  والتدريب  املباشر  التدريب  للمعلمين،  بين 

 ودراسات الحالة، تبادل الزيارات الصفية، مجموعات املناقشة، والتنمية الذاتية ...الخ. 

 متوسطة  0.78 2.62

 ضعيفة  1.03 2.51 الناقد. ات التفكير  تؤكد برامج التنمية املهنية على تنمية وقياس املهارات العليا في التفكير خاصة مهارات اتخاذ القرار ومهارات التفكير اإلبداعي ومهار  5

 متوسطة  0.59 3.18 في مادة التخصص وتطويرها وفق املستحدثات العلمية والتكنولوجية. التدريبية التي تشارك بها ترتبط برامج التنمية املهنية باالحتياجات 6

 متوسطة  1.21 3.14 باالحتياجات في استراتيجيات التدريس املعاصرة املتمركزة على الطالب.  التي تشارك بها ترتبط برامج التنمية املهنية 7

 متوسطة  1.09 2.64 ء  ترتبط برامج التنمية املهنية باالحتياجات في األساليب املعاصرة في تقويم األداء منها التقويم الحقيقي والتقويم املتمركز على األدا 8

. تتطلب برامج  9
ً
 كبيرة 1.07 3.69 التنمية املهنية خاصة برامج التدريب التفرغ الكامل للمشاركة الفاعلة مما يؤثر على جودة األداء داخل املدرسة سلبا

 متوسطة  1.16 3.26 تتضمن برامج التنمية املهنية العديد من األطر النظرية مما تؤثر على املشاركة اإليجابية وانتقال أثر التدريب.  10

عوبة متابعة  تواجه برامج التنمية املهنية العديد من املعيقات منها: املدة الزمنية، ومكان التدريب، وندرة الجانب التطبيقي، وندرة ورش العمل، وص 11

 األداء، واالقتصار على التدريب خارج املدرسة، ...الخ 

 كبير 1.03 3.48

 متوسطة  1.34 3.29 ية وأساليب تدريب روتينية مما يقلل فرص انتقال أثر التدريب. تتضمن معظم برامج التدريب موضوعات روتين 12

 متوسطة  2.96 مستوى املجال األول 

 ( ما يلي:4يتضح من جدول)

• ( بين  ملفرداته  الحسابية  املتوسطات  قيم  وانحصرت  متوسطة،  بدرجة  جاء  األول  للمجال  العام  وتباينت  3.69  - 2.49املستوى  بين  (،  املفردات 

 مستويات ضعيفة ومتوسطة وكبيرة.
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م، كما ارتبطت بتركيز برامج التنمية املهنية على معالجات  2030أتت بعض املفردات بدرجة ضعيفة، هذه املفردات املرتبطة بالرؤية الوطنية باململكة   •

 تضمين القيم املرتبطة بالرؤية الوطنية، ومعالجة املهارات العليا للتفكير.

تلك  ءت املفردات املرتبطة بوجود معوقات تواجه برامج التنمية املهنية للمعلمين بدرجة كبيرة، مما يشير إلى اتفاق العينة بدرجة كبيرة علىكما جا •

 املعوقات، وضرورة مواجهتها بآليات مختلفة عن الواقع الحالي. 

تحقيق األهداف االستراتيجية ومرتكزات الرؤية الوطنية في مجاالت تطوير  ( السابق أن برامج التنمية املهنية الحالية ال تلبي  4تؤكد نتائج جدول)  •

 .أداء املعلم، وتتطلب إعادة صياغتها، والبحث عن بدائل متنوعة تنطلق من الرؤية ومن خصائص العصر الرقمي واالحتياجات الفعلية للمعلمين

الثاني: السؤال  في  ما    لإلجابة عن  املعلمين  رؤية  احتياجات  في ضوء  املستدامة  املهنية  واالنحرافات  ؟  م2030التنمية  الحسابية  األوساط  تم حساب 

 املعيارية والوزن النسبي، وكانت النتائج كما يلي:

افات املعيارية ومستوى درجة األهمية في املجال الثاني: احتياجات املعلمين في التنمية املهنية  :(5جدول)   م 2030املستدامة  في ضوء رؤية املتوسطات الحسابية واالنحر

متوسط   االحتياجات التدريبية  م

 حسابي 

درجة   انحراف معياري 

 األهمية 

 كبير  1.03 4.16 م والبرامج التنفيذية املرتبطة بالتحول الوطني في برامج التنمية املهنية. 2030تضمين وتوضيح عناصر ومرتكزات الرؤية الوطنية  13

  0.58 4.20 القيم األخالقية والعلمية والجمالية وآليات معالجتها خالل الخبرات واألنشطة التعليمية. أساليب بناء مصفوفة   14
ً
 كبير جدا

 كبير  1.14 3.89 كيفية دمج القيم اإليجابية واملرونة في التفكير وثقافة العمل في محتوى املقررات الدراسية ومعالجات التدريس. 15

  0.75 4.26 لتدريس من خالل تقديم دروس عملية في ورش عملية تعاونية وتخصصية.  التركيز على بناء مهارات ا 16
ً
 كبير جدا

منها مدخل الدرس البحثي   17 املدرس ي  األداء  املتمركزة على  املهنية  التنمية  استخدام مداخل  الفصل    lesson Studyكيفية  ومدخل 

 في بناء مهارات تنفيذ التدريس  open class املفتوح

 كبير  0.79 3.62

 كبير  0.98 3.81 املستدامة الذاتية. تعرف كيفية استخدام مهارات التدريس التأملي في التنمية املهنية  18

 كبير  0.89 4.03 استخدام الصيغ الرقمية في التنمية املهنية الذاتية للتدريب على مهارات التدريس االفتراض ي والرقمي. 19

  0.90 4.27 التدريب على توظيف املنصات التعليمية في أنشطة التعليم والتعلم في مادة التخصص.  20
ً
 كبير جدا

  0.93 4.41 بناء مهارات توظيف البحوث اإلجرائية/ بحوث الفعل في التنمية املهنية الذاتية خاصة ملواجهة املشكالت الصفية وصعوبات التعلم. 21
ً
 كبير جدا

 كبير  0.69 3.87 التدريس ي. التدريب وفق معايير مزاولة رخصة التدريس والتعليم مع استيضاح املهارات املتطلبة لالستمرارية في تطوير األداء  22

 كبير  1.21 3.62 تطوير أداء املشرفين التربويين في مجاالت الزيارات الصفية واملناقشات البؤرية مع املعلمين داخل املدرسة بهدف تطوير األداء.  23

 كبير  TIMSS, PISA, PIRLS . 3.98 0.62التدريب على أنشطة املسابقات الدولية في التعليم العام منها:  24

  1.03 4.30 التركيز على برامج متخصصة في تشخيص وعالج صعوبات التعلم في املواد التخصصية .  25
ً
 كبير جدا

  0.66 4.51 الدراسية املطورة وكيفية متابعة تنفيذ املناهج وتقويمها وفق مخرجات التعلم.وجود برامج تخصصية في التنمية املهنية على املناهج   26
ً
 كبير جدا

 كبير  1.25 3.80 التركيز في برامج التنمية املهنية على اكتساب مهارات توظيف األدوات التعليمية واملصادر التعليمية املستحدثة التقليدية والرقمية.  27

 كبير  4.05 الثانيمستوى املجال  

 ( ما يلي:5يتبين من جدول)

(، وتباينت املفردات بين مستويات  4.51 -3.62املستوى العام للمجال الثاني جاء بدرجة كبيرة، وانحصرت قيم املتوسطات الحسابية ملفرداته بين ) •

 وكبيرة. 
ً
 كبيرة جدا

، خاصة املفردات التي تؤكد   •
ً
على وجود برامج تخصصية على املستويين األكاديمي واملنهي، وبناء مهارات البحوث  أتت بعض املفردات بدرجة كبيرة جدا

 اإلجرائية، وبرامج تشخيص وعالج صعوبات التعلم .

نتائج جدول) • املهنية  5تؤكد  التنمية  إعداد برامج  األولى والرئيسة في  الخطورة  باعتبارها  التدريبية  الدراسة على االحتياجات  اتفاق عينة  السابق   )

 م.2030املستدامة في ضوء الرؤية الوطنية 

  م للملكة العربية السعودية؟ 2030ما بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة للمعلمين في ضوء الرؤية الوطنية : الثالثالسؤال لإلجابة عن 

 تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية والوزن النسبي، وكانت النتائج كما يلي:
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افات املعيارية ومستوى درجة األهمية في املجال الثالث: برامج وآليات واستراتيجيات التنمية املهنية  امل :(6دول)ج  م 2030ستدامة في ضوء رؤية املتوسطات الحسابية واالنحر

متوسط   برامج وآليات واستراتيجيات التنمية املهنية  م

 حسابي 

درجة   انحراف معياري 

 األهمية 

 كبير  0.88 3.58 املشاركة الفاعلة واإليجابية للمعلمين في تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج التنمية املهنية املستدامة.  28

 كبير  1.01 4.04 التدريب داخل املدرسة بصورة مستمرة. االنتقال من التدريب خارج املدرسة في مدة محددة إلى  29

املعاصرة   30 التدريس  استراتيجيات  وربط  التخصصية  التدريبية  برامج  إلى  العامة  التدريبة  البرامج  من  االنتقال 

 باملحتوى العلمي في مادة التخصص. 

 كبير  0.67 3.52

استيعاب الجوانب املستحدثة في مادة التخصص وكيفية معالجتها مع  ربط برامج التنمية املهنية باحتياجاتي في   31

 الطالب.

 كبير  1.08 3.80

التعليمية   32 املشكالت  سواء  الطالب  مع  الصفية  املشكالت  مواجهة  في  باحتياجاتي  املهنية  التنمية  برامج  ربط 

 واملشكالت السلوكية. 

 كبير  0.87 4.10

 كبير  1.02 3.55 التدريبية إلى برامج التنمية املهنية املتنوعة التقليدية والرقمية املتزامنة وغير املتزامنة. االنتقال من البرامج  33

 كبير  0.81 3.70 مشاركة الطالب في تقييم أداء املعلم، ومراجعة التغذية الراجعة وتضمينها في تخطيط برامج التنمية املهنية.  34

  1.05 4.26 املشاركة في برامج التدريب إلى برامج التنمية املهنية القائمة على تطوير أداء املعلم كباحث تربوي.االنتقال من  35
ً
 كبير جدا

تصميم منصات التنمية املهنية داخل املدرسة متضمنة أدوات قياس ومتابعة األداء التدريس ي للمعلمين وتحديد   36

 نقاط القوة والضعف. 

 كبير  0.62 4.04

وجود بحوث نوعية تركز على تحليل ممارسات التدريس للمعلمين وتحديد أوجه التميز لنشرها وتعزيزها وجوانب    37

 القصور لعالجها. 

 متوسط  0.78 3.37

املشكالت   38 ومواجهة  العلمي  املحتوى  في معالجات  استشارية  إلى هيئة  الدور التقليدي  التربوي من  املشرف  تحول 

 امليدانية. 

 كبير  1.06 3.89

الخبراء في التنمية املهنية املستدامة داخل كل مدرسة أو بين مجموعة املدارس في مادة   -توظيف مجموعات األقران 39

 التخصص. 

 كبير  0.88 3.82

التعليمية داخل  توظيف التقويم الذاتي في التنمية املهنية من خالل أدوات مقننة على مستوى املدرسة أو اإلدارة  40

 كل مرحلة. 

 كبير  0.87 4.16

 كبير  3.83 مستوى املجال الثالث

 ( ما يلي:6يتبين من جدول)

(، وتباينت املفردات بين مستويات  4.26  -3.37املستوى العام للمجال الثالث جاء بدرجة كبيرة، وانحصرت قيم املتوسطات الحسابية ملفرداته بين ) •

 وكبيرة 
ً
 ومتوسطة.كبيرة جدا

، وتشير  أتت مفردة "االنتقال من املشاركة في برامج التدريب إلى برامج التنمية املهنية القائمة على تطوير أداء املعلم كباحث تربوي" بدرجة ك •
ً
بيرة جدا

 دارس. إلى رؤية املعلمين على ضرورة تطوير البرامج الحالية والتي تقتصر معظم برامجها على البرامج التدريبية خارج امل

 م.2030( السابق اتفاق عينة الدراسة على آليات واستراتيجيات تطوير برامج التنمية املهنية املستدامة في ضوء الرؤية الوطنية  7تؤكد نتائج جدول) •

اقع توظيف بدائل واستراتيجيات:  الرابعاإلجابة عن السؤال   التنمية املهنية    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول و

الوطنية   الرؤية  في ضوء  للمعلمين  وعدد سنوات 2030املستدامة  والتخصص،  التعليمية،  املرحلة   ( ملتغيرات  تعزي  السعودية  العربية  للملكة  م 

 تم استخدام تحليل التباين األحادي ، وكانت النتائج كما يلي: الخبرة(؟

 متغير املرحلة التعليمية  •

 نتائج اختبار )ف( بدراسة الفروق اإلحصائية التي تعزي ملتغير املرحلة التعليمية  :(7جدول)

درجات  مجموع املربعات  مصدر التباين املجاالت 

 الحرية 

الداللة   قيمة )ف(  متوسط املربعات 

 اإلحصائية 

واقع التنمية املهنية املستدامة ومعوقاتها  

 م 2030في ضوء رؤية  

 0.654 0.427 10.389 2 20.777 بين املجموعات 

 24.338 94 2287.738 داخل املجموعات 

 96 2308.515 املجموع  

احتياجات املعلمين في التنمية املهنية  

 م 2030املستدامة  في ضوء رؤية 

 0.708 0.347 15.187 2 30.375 بين املجموعات 

 43.818 94 4118.904 داخل املجموعات 

 96 4149.278 املجموع  

برامج وآليات واستراتيجيات التنمية  

 م 2030املهنية  املستدامة في ضوء رؤية 

 0.448 0.809 17.789 2 35.578 بين املجموعات 

 21.994 94 2067.433 داخل املجموعات 

 96 2103.010 املجموع  



   عثمان القحطاني                                 م2030الرؤية الوطنية للمملكة احتياجاتهم و تصور مقترح لبدائل التنمية املهنية املستدامة للمعلمين في ضوء  

 224 -203، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 216 

 

 0.596 0.520 121.245 2 242.490 بين املجموعات  األداة ككل 

 232.974 94 21899.551 داخل املجموعات 

 96 22142.041 املجموع  

ملتغير املرحلة التعليمية   ى ( ومن استقراء قيم )ف(، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تعز 7يتبين من جدول)

املهنية، ودرجة  بصفة عامة، وفي كل مجال على حدة. وتشير هذه النتيجة إلى اتفاق كبير بين استجابات أفراد عينة الدراسة، في رؤيتهم حول واقع التنمية 

وير بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة  م، وضرورة تط 2030احتياجاتهم التدريبية لتطوير ممارستهم وأدائهم التدريس ي في ضوء رؤية اململكة  

 م.2030لتلبية األهداف االستراتيجية ومرتكزات الرؤية الوطنية 

 متغير التخصص  •

 نتائج اختبار )ف( بدراسة الفروق اإلحصائية التي تعزي ملتغير التخصص :(8جدول)

درجات   مجموع املربعات  مصدر التباين املجاالت 

 الحرية 

الداللة   قيمة )ف( املربعات متوسط  

 اإلحصائية 

اقع التنمية املهنية املستدامة   و

 م 2030ومعوقاتها في ضوء رؤية  

 0.628 0.467 11.361 2 22.722 بين املجموعات 

 24.317 94 2285.793 داخل املجموعات 

 96 2308.515 املجموع  

احتياجات املعلمين في التنمية املهنية  

 م 2030املستدامة  في ضوء رؤية 

 0.878 0.130 5.736 2 11.472 بين املجموعات 

 44.019 94 4137.806 داخل املجموعات 

 96 4149.278 املجموع  

برامج وآليات واستراتيجيات التنمية 

 م 2030املهنية  املستدامة في ضوء رؤية 

 0.638 0.452 10.014 2 20.027 بين املجموعات 

 22.159 94 2082.983 داخل املجموعات 

 96 2103.010 املجموع  

 0.726 0.321 75.140 2 150.281 بين املجموعات  األداة ككل

 233.955 94 21991.760 داخل املجموعات 

 96 22142.041 املجموع  

ملتغير التخصص بصفة   ى إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تعز ( ومن استقراء قيم )ف(، عدم وجود فروق ذات داللة  8يتبين من جدول)

شرعية،  عامة، وفي كل مجال على حدة. وتشير هذه النتيجة إلى اتفاق كبير بين استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف تخصصهم )مواد علمية، وعلوم

م، وضرورة  2030التدريبية لتطوير ممارستهم وأدائهم التدريس ي في ضوء رؤية اململكة  واجتماعيات( في رؤيتهم حول واقع التنمية املهنية، ودرجة احتياجاتهم  

 م.2030تطوير بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة لتلبية األهداف االستراتيجية ومرتكزات الرؤية الوطنية 

 متغير عدد سنوات الخبرة  •

 نتائج اختبار )ف( بدراسة الفروق اإلحصائية التي تعزي ملتغير التخصص :(9جدول)

درجات  مجموع املربعات  مصدر التباين املجاالت 

 الحرية 

الداللة   قيمة )ف(  متوسط املربعات 

 اإلحصائية 

واقع التنمية املهنية املستدامة ومعوقاتها  

 م 2030في ضوء رؤية  

 0.907 0.098 2.397 2 4.794 بين املجموعات 

 24.508 94 2303.721 داخل املجموعات 

 96 2308.515 املجموع  

احتياجات املعلمين في التنمية املهنية  

 م 2030املستدامة  في ضوء رؤية 

 0.929 0.074 3.272 2 6.544 بين املجموعات 

 44.072 94 4142.735 داخل املجموعات 

 96 4149.278 املجموع  

وآليات واستراتيجيات التنمية  برامج 

 م 2030املهنية  املستدامة في ضوء رؤية 

 0.767 0.266 5.909 2 11.817 بين املجموعات 

 22.247 94 2091.193 داخل املجموعات 

 96 2103.010 املجموع  

 0.878 0.130 30.601 2 61.201 بين املجموعات  األداة ككل 

 234.903 94 22080.840 داخل املجموعات 

 96 22142.041 املجموع  

ملتغير عدد سنوات الخبرة   ى ( ومن استقراء قيم )ف(، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تعز 9يتبين من جدول)

رؤيتهم حول   بصفة عامة، وفي كل مجال على حدة. وتشير هذه النتيجة إلى اتفاق كبير بين استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف عدد سنوات خبراتهم في
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م، وضرورة تطوير بدائل واستراتيجيات 2030اململكة  واقع التنمية املهنية، ودرجة احتياجاتهم التدريبية لتطوير ممارستهم وأدائهم التدريس ي في ضوء رؤية  

 م.2030التنمية املهنية املستدامة لتلبية األهداف االستراتيجية ومرتكزات الرؤية الوطنية 

ين في ضوء  ويتبين من خالل نتائج الدراسية الحالية اتفاق عينة الدراسة على أن برامج التنمية املهنية الحالية قاصرة عن تلبية احتياجات املعلم

ها  م، كما بينت نتائج الدراسة الحالية احتياجات املعلمين إلى برامج في التنمية املهنية ترتبط بتوضيح مرتكزات الرؤية الوطنية ومبادرات2030الرؤية الوطنية  

املرتبط واملهارات  القيم  تضمين  استراتيجيات  في  احتياجاتهم  مع  للمعلمين،  املهنية  التنمية  وفي  التعليم  الوطنية  في  الرؤية  في  االستراتيجية  باألهداف  ة 

نمية املهنية م، واحتياجاتهم في كيفية تضمين ومعالجة املهارات العليا للتفكير، باإلضافة إلى احتياجات املعلمين في تنويع آليات واستراتيجيات الت 2030

وظيف التنمية املهنية الذاتية، وتوظيف أدوات متنوعة في التقييم الذاتي،  خاصة األدوات الرقمية منها املنصات التدريبية، وتوظيف البحوث اإلجرائية، وت

التنمية املهنية    وإعداد أدوات لتحديد االحتياجات التدريبية، وغيرها من اآلليات التي تعزز املشاركة الفاعلة للمعلمين في تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج

 املستدامة. 

(، والتي أكدت على ضرورة تطوير آليات 2019الروقي )  ديد من الدراسات، منها دراسة كما تتفق مع نتائج دراسةوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع الع

م، مع تعزيز اآلليات التي تضمن أتقان املعلمين ملهارات التدريس املتمركزة على الطالب، كما تتفق 2030التنمية املهنية املستدامة في ضوء الرؤية الوطنية  

م، 2030( فيما يرتبط بوجود العديد من املعوقات التي تواجه برامج التنمية املهنية املستدامة في ضوء الرؤية الوطنية 2017نتائج دراسة التويجري )مع 

ية للمعلمين في ضوء  ( مع نتائج الدراسة الحالية فيما يرتبط بتطوير آليات واستراتيجيات التنمية املهن2017كما تتفق مع نتائج دراسة األكلبي ودغري)  

 م، خاصة في تفعيل البحوث اإلجرائية، وتفعيل اآلليات واالستراتيجيات املرتبطة باألدوات والصيغ الرقمية. 2030الرؤية الوطنية 

الرقمية   والتي أكدت ضرورة االنتقال إلى الصيغ واالستراتيجيات  (Jones., Hope,& Adams, 2018)  كما تتفق مع نتائج دراسة جونز وهوب وآدمز

ين التدريس  في برامج التنمية املهنية، حيث يجب أن يحدث اتساق بين التدريس والتعليم للطالب، وبرامج التطوير املنهي للمعلمين، فال يمكن الفصل ب

، حيث أكدت على  (Makovec, 2018)  ماكوفيك  كما تتفق مع نتائج دراسة   والتعليم الرقمي للطالب من جانب والتنمية املهنية للمعلمين من جانب آخر،

للمعلمين،   املتطورة  التدريبية  باالحتياجات  املهنية  التنمية  برامج  املمارسات ربط  بتطوير  وربطها  للمعلمين،  املهنية  التنمية  آليات  تنويع  ضرورة  مع 

نتائج دراسة بينت  البح  (State, et.al, 2019)  ستيت وآخرين  التدريسية، كما  بين  الدمج  املهنية وتطوير  حول ضرورة  التعليم والتنمية  وث في مجاالت 

 املمارسات التدريسية من خالل برامج التنمية املهنية املتمركزة على البحوث اإلجرائية. 

ما التصور املقترح) أسس، وأهداف، ومحتوى، ومعالجات واستراتيجيات وبدائل، وأساليب تقويم ومتابعة( لتطوير   :الخامسلإلجابة عن السؤال  

االستفادة من نتائج التطبيق   تم م للملكة العربية السعودية؟  2030بدائل واستراتيجيات التنمية املهنية املستدامة للمعلمين في ضوء الرؤية الوطنية  

م، في تحديد أسس التصور املقترح، وصياغة األهداف عامة، وتوصيف بدائل التنمية املهنية املستدامة 2030النظرية والرؤية الوطنية  امليداني، والخلفية  

 ذات األولوية وفق ما يلي:

 ينطلق التصور املقترح من النقاط التالية:أسس التصور املقترح: 

م، والتي تؤكد على أهمية تطوير النظام التعليمي لتلبية وتحقيق 2030اور الرؤية الوطنية تنطلق برامج التنمية املهنية في التصور املقترح من مح •

املرتبط القيم واملهارات  للمعلمين في ضوء مصفوفة من  املهنية  بالتنمية  ة  أهدافها االستراتيجية في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وربط ذلك 

 بالعصر الرقمي ومجتمعات صناعة املعرفة. 

  برامج التنمية املهنية في التصور الحالي من دراسة االحتياجات التدريبية للمعلمين بصورة دقيقة وفق أدوات وأساليب علمية، مع توكيدها تعزز   •

  تقييممن جهات متعددة منها: تقييم القيادات املدرسية لألداء التدريس ي للمعلمين، وتقييم املشرف التربوي، والتغذية الراجعة من الطالب، وال

 الذاتي من قبل املعلم. 

وإعداد منصة    انتقال برامج التنمية املهنية من التمركز على التدريب املباشر إلى تنويع برامج وآليات التنمية املهنية، مع توظيف األدوات الرقمية، •

ية داخل املدرسة بصورة تقليدية أو تدريبية للمعلمين تمكنهم من تشخيص مستواه الفعلي، ودراسة احتياجاتهم، وتوفر له برامج التنمية املهن

 افتراضية. 

زز ذلك منها  انتقال برامج التنمية املهنية من التدريب خارج املدرسة إلى التنمية املهنية بمفهومها الشامل داخل املدرسة من خالل اآلليات التي تع •

ف التربوي، وتفعيل برامج التنمية املهنية الذاتية، وتفعيل  الدرس البحثي والفصل املفتوح وتبادل األقران، وتدريب األقران، وتفعيل دور املشر 

 البحوث التطبيقية، ومهارات التدريس التأملي. 

ية برامج مشاركة املعلمين في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية املهنية يعزز الدور اإليجابي للمعلمين، كما يعزز مستوى رضا املعلمين وقناعتهم بأهم •

 مة في تطوير أدائهم التدريس ي. التنمية املهنية املستدا 

الخبرة، مع م  • املعلمين وظروفهم وعدد سنوات  احتياجات  التباين في  بما يتالءم مع  املستدامة  املهنية  التنمية  آليات واستراتيجيات  راعاة تنويع 

 مستوى مالئمة مادة التخصص واملرحلة التعليمية. 
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 تتحدد األهداف العامة للتصور املقترح فيما يلي: أهداف التصور املقترح:

 من الرؤية الوطنية باململكة العربية السعودية   •
ً
 م. 2030تطوير آليات واستراتيجيات التنمية املهنية انطالقا

م في  2030جية للرؤية الوطنية  التنمية املهنية املستدامة ملعلمي التعليم العام بما ينعكس على تطوير أدائهم التدريس ي لتحقيق األهداف االستراتي •

 التعليم العام. 

اجهتها تدريب املعلمين على بعض آليات التنمية املهنية املستدامة الذاتية، لبناء قدراتهم على تشخيص االحتياجات التدريبية، وتحديد آليات مو  •

 من خالل تطوير األداء التدريس ي للمعلمين.

 ( التالي:10الدراسة الحالية، واحتياجات املعلمين، أمكن تحديد محتوى التصور املقترح وفق جدول) : من حالل تحليل نتائجمحتوى التصور املقترح

 وصف محتوى التصور املقترح  :(10جدول)

 املوضوعات الرئيسة في التصور حول التنمية املهنية  مجاالت املحتوى العلمي  م 

 م باململكة 2030الرؤية الوطنية  1

 وانعكاساتها على برامج التنمية املهنية  
 األهداف االستراتيجية في التعليم  •

 مرتكزات ومحاور الرؤية الوطنية  •

 متطلبات الرؤية في التعليم  •

 متطلبات الرؤية في التنمية املهنية  •

 آليات دمج وتنمية وقياس القيم واملهارات.  •

 ث الفعل البحوث اإلجرائية/ بحو  • بدائل التنمية املهنية للمعلمين 2

 lesson studyالدرس البحثي  •

  open class الدرس املفتوح •

 املنصات التدريبية والتدريب االفتراض ي  •

 تبادل زيارات املعلمين واملناقشات املفتوحة  •

 تفعيل دور املشرفين التربويين في التقييم واملتابعة  •

 استراتيجيات التنمية املهنية الذاتية. •

 التأملي. التدريب والتدريب  •

 املؤتمر والندوات. •

 التعليم عن بعد.  •

 جلسات التأهيل املنهي، والجلسات اإلرشادية.  •

 اللقاءات املفتوحة.  •

 املواقف والرحالت التعليمية.  •

 مختبرات اللغة التقليدية واالفتراضية.  •

3  
 
 التدريبية إعداد بنوك أدوات قياس االحتياجات  • قياس االحتياجات التدريبية وتلبيتها ذاتيا

 آليات تخطيط برامج التنمية املهنية داخل املدرسة  •

•  
ً
 استراتيجيات تنفيذ برامج التنمية املهنية ذاتيا

•  .
ً
 قياس انتقال أثر التدريب ذاتيا

 : معالجات واستراتيجيات املحتوى وأساليب التقويم واملتابعة

 علمين داخل وبين املدارس.تصميم البحوث اإلجرائية داخل بعض املدارس مع تبادل الخبرات بين امل •

 ورش العمل داخل املدارس في كل مرحلة لتصميم أدوات تشخيص االحتياجات التدريبية بمشاركة املشرفين التربويين واملعلمين. •

 تصميم دروس بحثية بين معلمي التخصص داخل كل مدرسة وبين املدارس بتوجيه اإلشراف التربوي واملعلمين ذوي الخبرة.  •

 توصيات الدراسة:

 من خالل نتائج الدراسة أمكن صياغة التوصيات التالية:

 تمكين املعلمين من أدوات تشخيص احتياجاتهم في التنمية املهنية بصورة مستمرة وفق متغيرات املرحلة والتخصص. •

 التعليم والتنمية املهنية املستدامة. م باململكة في مجاالت 2030تمكين املعلمين من محاور ومرتكزات وأهداف الرؤية الوطنية  •

 تصميم برامج في التنمية املهنية في املوضوعات واملجاالت املحددة في التصور املقترح بمشاركة املعلمين واملشرفين التربويين.  •

ورة فاعلة في برامج التنمية  تفعيل آليات متنوعة ومختلفة عن التدريب املباشر خارج املدرسة، تعزز مستوى عالي من رضا ومشاركة املعلمين بص •

 املهنية.
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لك الرؤية  استفادة إدارة التدريب من التصور الحالي في تصميم برامج في التنمية املهنية وفق متطلبات الرؤية الوطنية إلثراء املعلمين بتوجهات ت •

 ومتطلباتها.

 ريبية وتلبيتها باستراتيجيات وآليات ذاتية. توجيه املشرفين التربويين ملشاركة املعلمين في دراسة وتشخيص احتياجاتهم التد •

 ربط برامج التنمية املهنية باحتياجات املعلمين، مع التركيز على برامج تخصصية ترتبط بمعالجات كل مادة دراسية على حدة. •

كة جميع أطراف العملية التدريبية  ضرورة االنتقال من برامج األطر النظرية إلى البرامج التطبيقية داخل املدرسة وداخل قاعات الدراسة، مع مشار  •

 في تقديم التغذية الراجعة، وقياس انتقال أثر التدريب. 

 مقترحات الدراسة: 
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 فاعلية برنامج تدريبي قائم على البحوث التجريبية في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي التعليم العام.  •

 تصميم منصة في التنمية املهنية وقياس أثرها في تطوير أداء املعلمين في قياس وتلبية احتياجاتهم التدريبية.  •

األداء   • تطوير  في  وذبك  املفتوحة  والدروس  الخبراء  األقران  ومجموعات  التأملي  التدريس  متغيرات  فاعلية  قياس  في  تجريبية  دراسات  تصميم 
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Abstract: The aim of current study assesses the reality of sustainable professional development for teachers, and 
determines Alternatives of the Professional development of teachers in the light of the National vision 2030 of K.S.A 
through Suggested Proposal. To achieve the aim of this study, the literature and previous studies, and the National 
Vision (2030) were analyzed to identify a list of alternatives to the professional development of teachers. The study 
depends on the descriptive and analytical approach. The questionnaire was prepared including (40) items related 
to: the reality of professional development, obstacles, the degree of importance of professional development 
alternatives, and training needs. The study sample consists of (97) teachers at Tabuk city according to (education 
stage, subjects, and experiences). The main finding is, there are a lot obstacles related to professional development. 
The suggested proposal of alternatives professional development is prepared including: principles, aims, content, 
strategies, and tools for evaluation and follow-up. 

Keywords: Professional development; National vision 2030; Teachers. 
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الع اشتملت  وقد  دراسة مقارنة،  والعاديين:  الصم  لدي  الرقمية  املواطنة  بمفهوم  للتوعية  تثقيفي  برنامج  تقديم  إلى  الحالية  الدراسة  ينة  تهدف 

إلى) (40على) الحاسب، مقسمين  تبوك قسم علوم  جامعة  املجتمع  كلية  )20طالبة من  الصم وعدد  الطالبات  العاديات، وقد  20( من  الطالبات  ( من 

 للمواطنة الرقمية وبرنامج تثقيفي إعداد الباحثة، وقد اسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دالل
ً
ة إحصائية  استخدمت الباحثة في الدراسة مقياسا

فروق ذات   ن متوسطي درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعتين التجريبيتين العاديين والصم في القياس القبلي قبل بدء البرنامج التثقيفي، ووجودبي

دي بعد تطبيق داللة إحصائية بين متوسطي درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعة التجريبية الصم في القياسين القبلي البعدي لصالح القياس البع

ين القبلي البرنامج التثقيفي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعة التجريبية للعاديين في القياس

اس املواطنة للمجموعتين البعدي لصاح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مقي

بين متوسطي درجات مق التثقيفي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  البرنامج  البعدي بعد تطبيق  القياس  العاديين والصم في  ياس  التجريبيتين 

 ة شهر من تطبيق البرنامج. املواطنة الرقمية للمجموعتين التجريبيتين العاديين والصم في القياسين البعدي والتتبعي للبرنامج التثقيفي ملد

 الصم.  ؛املواطنة الرقمية ؛برنامج تثقيفيالكلمات املفتاحية: 

 : قدمةامل

 يتف
ً
 جديدا

ً
 جديدة، أخذت فيـه حقـوق وواجبات املواطن شكال

ً
 وصورا

ً
ق مع في ظل العصر الرقمي وانتشار التكنولوجيا، اتخذت املواطنة أشكاال

جيا املعلومات و مطالب العصر الرقمي الذي يعيشه، كما دفع ظهور العوالم الرقمية إلى إعادة النظر فـي مناقشة مفاهيم املواطنة، فالتقدم السريع لتكنول

االهتمام بموضوع    واالتصاالت، كان لها تأثيٌر كبيٌر على قضـايا املواطنـة، والهوية الثقافية، وقواعد السلوك، وتنامي العنف، وتفكك العالقات، مما زاد

   .(,Tolbert & McNeal; 2011) Mossbergاملواطنة على مستوى عاملي. 

تسهيل وسرعة في الحصول على مصـادر املعلومـات لجميـع شرائح املجتمع، ومع ما تحمله هذه الثورة من    إن ما وفرته ثورة االتصاالت الرقمية من

"ك  سلبية  ممارسات  من  الرقمية  االتصاالت  أوجدته  فما  السلبية،  واملخاطر  العواقـب  وتأمين  رشـيدة،  بطريقة  استغاللها  من  فالبد  الجرائم  إيجابيات 

الشباب، وأصبحت هاجًسا يؤرق العالم، أضف إلى تلـك املمارسـات "املخـدرات الرقميـة" و" اإلرهـاب اإللكتروني"، وغير ذلك   اإللكترونية" التي انتشـرت بين

  .(Thompson; 2013) من ممارسات نتيجة لالستخدام غير الرشيد للرقمية

افتراض ي   عالم  خلق  في  الحياة  مجاالت  شتى  في  التكنولوجيا  انتشار  ساهم  املمارسات  كما  وأشكال  وأساليب  مسار  تغيير  إلى  أدى  مما  مفتوح، 

الخارجي،   العالم  مع  التواصل  والقدرة على  الرقمية،  واالتصاالت  التكنولوجيا  انتشار  اثر  إلى قرية صغيرة، كما  العالم  إلى  املجتمعية، وحول  والوصول 

التي تجلت اآلثار السلبية في االستخدام الخاطئ غير املسؤول للتكنولوجيا الرقمية البيانات واملعلومات املختلفة بكل سهولة ويسر في ظهور آثار سلبية و 

خدام غير البعيدة عن املتابعة، واملتجاهل للضوابط األخالقية والقوانين االجتماعية في مختلف املجتمعات، حيث ظهرت مخاطر اجتماعية نتيجة لالست

املقنن للتكنولوجيا الرقمية وأبرز  أدى  إلى ظاهرة التفكك االجتماعي، وضعف التواصل االجتماعي، جراء قضاء املراقب وغير  الذي  ها االنحدار األخالقي 

 على املجتمع ككل
ً
 (2018 ،) العموش ى .ساعات طويلة على األنترنت مما آثر سلبا

انفجار معرفي وتطور تكنولوجي وثورة رقمية، فإن وإزاء ما يموج به العصر الحالي من تغييرات جذرية في املفاهيم والرؤى واملضامين، وما يشهده من 

 عليها التعامل مع التطبيقات الرقمية واالستفادة منها
ً
في مختلف مجاالت  املجتمعات البشرية لم تعد بمنأى عن تلك التأثيرات والتداعيات، وقد بات لزاما
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 فرعيا للنظام الكلي للمجتمع، وأهم قطا
ً
ع ينعكس عليه، وبصورة مباشرة، ما يصيب النظام العام للمجتمع، فقد أضحت الحياة، وألن التربية تمثل نظاما

ته الهائلة، وذلك املؤسسات التربوية والتعليمية في أمس الحاجة إلى الوعي التكنولوجي كي تتالءم مع متطلبات العصر الرقمي وتداعياته وتستفيد من إمكانا

 (2017د األفراد القادرين على مواجهة تحديات العصر )الدهشان، على اعتبار أن تلك املؤسسات هي املسؤولة عن إعدا 

من هنا جاءت فكرة البحث من تثقيف وتوعية الطالب الذين يستخدمون وسائل التكنولوجية الحديثة، باالستخدام األمثل دون اإلساءة والبعد 

للطالب العاديين والسيما الصم، الذي يعتبر التواصل الرقمي بالوسائل   عن السلوكيات غير املسؤولة، ومن ثم التوعية بقيم املواطنة الرقمية بالجامعة

لتوضيح ملفاهيم الحديثة بمثابة طاقة نور، دون إرهاق أو مجهود مع اآلخرين في التواصل وتوصيل املعلومة، ومن هنا جاء دور الباحثة من خالل البرنامج ا 

 رقمي في التربية والتعامل، في ظل انتشار الجرائم الرقمية وانتشار العديد من األفكار الخطيرة. املواطنة الرقمية وتعزيز االستفادة القصوى للتحول ال

 مشكلة الدراسة:

لَّ ذلك مسئولية على
َّ
ك
َ
التعليم   إن الحاجة إلى مواكبة التغيرات والتحديات التي فرضتها متطلبات املجتمع الحديثة من ثورة تكنولوجية حديثة، ش

ن فروع التعليم حيث توجب على وزارة التربية والتعليم إلى جانب مسؤوليتها في إعداد النشء، مسايرة التطور التكنولوجي الحديث على اساس التفاعل بي

 املختلفة والتحديات الرقمية الحديثة، على ان يقوم ذلك بمنهجية علمية تقوم على املتغيرات املحلية والعلمية.  

يجة  حيث يواجه قائدو املؤسسات التعليمية تحدًيا خطيًرا من جانب وسائل التكنولوجيا واالتصال الحديثة بفضل ما حدث فيها من ثورة واسعة نت

ذلك لتكنولوجي سريع الحركة شديدة التأثير وهذا يحتم على القيادي تجديد نفسه وعلمه بهذه الوسائل واستخدامها واإلفادة بوظيفتها ونقل كل  للتطور ا 

 (.        2010)الشخشير،  ه  إلى مؤسسته التربوية وأن يكون قادرا على التطوير واإلبداع والتفكير الخالق إذ أن املجتمع ال يحتاج قيادي تعود تكرار معارفه وخبرات

( الزهراني  إليها  أشار  أدوارها ووظائفها كما  التعليم وتعدد  زيادة مسؤولية مؤسسات  الكبير 2015مما يسهم في  التطور واالنتشار  (. وفي ظل هذا 

ماعية واألخالقية والثقافية .... الخ، مما لإلنترنت والتكنولوجية املعلوماتية، التي ساهمت في رسم واقع الحياة بشكل مختلف، على كافة املستويات االجت

 & ISMAN) ازمن وكنان  دراســـة جعل املجتمع بحاجة ماسة إلى برامج وقائية وتوعوية تشكل معايير وضوابط للتعامل مع هذا التحول الرقمي واكد ذلك  

Canan, 2013)  وهذا ما دعى الباحثة إلى اللجوء الي عالقتهـــا باســـتخدام االيجابي أو السلبي لألنترنـــتإلـــى درجـــة املواطنـــة الرقميـــة لـــدى الطلبـــة املعلمـــين و ،

اإلنترنت    مثل هذه البرامج مع فئة الصم بالجامعة، كون الباحثة تعمل مشرفة للبرنامج األكاديمي بالجامعة، ومالحظة استخدام الطالبات الصم لشبكة 

 وسائل تواصل وبرامج في كافة املجاالت للوصول الي أسهل مصادر املعلومات وإلى التواصل األسرع.   وإنخراطهم باالتصاالت الرقمية من

 (، ألنها الكفيلة بمساعدة املعلمين2014واملسلماني)    (2017عيس ى )يؤكد ذلك، بأن املواطنة الرقمية لها عالقة قوية بمنظومة التعليم كما اشار  

مناسب. فاملواطنة الرقمية أكثر من مجرد أداة  األمور لفهم ما يجب على الطالب معرفته من أجل استخدام التكنولوجيا بشكلوالتربويين عموما، وأولياء 

الكامل في املجتمع واملشاركة الفاعلة في خدمة مصالح الوطن عموما وفي املجال الرقمي خصوًصا، واوضح   تعليمية، بل هي وسيلة إلعداد الطالب لالنخراط

  
ً
املايضا للتكنولوجيا، والتي يحتاجها  والقويم  األمثل  املتبعة في االستخدام  واملبادئ  القواعد والضوابط واملعايير واألعراف واألفكار   إنها 

ً
واطنون صغارا

الرقم الحديثة، والحماية من أخطارها، فاملواطنة  التقنيات  بالتوجيه نحو منافع  الوطن، وتقوم  املساهمة في رقي   من أجل 
ً
أكبر من وكبارا ية باختصار 

    (.  2007التعامل الذكي مع التكنولوجيا )الشمري، 

 في غرس قيم املواطنة الرقمية  
ً
 فعاال

ً
للطالب العاديين وال  وبظهـــور مصـــطلح املواطنـــة الرقميـــة كان يتوجب على املؤسسات التربوية والباحثين دورا

النظري في أهمية الوعي بالتحول الرقمي واملواطنة الرقمية، ووضع الكثير من البرامج والسياسات بالوعي سيما الصم تحديدا، وهذا ما تطرق إليه االطار  

الرقمي،   التحول  ملواكبة  املجتمعات  أفراد  مثل  لجميع  لديهم  التثقيفية  البرامج  من  نقص  من  الدراسات  من  العديد  اظهرته  ما  اسيندا وذلك  دراسة 

(Asunda, 2012)   ( هــــدفت الكشــــف 2013أكدت دراســـة املعمــري واملســروري )  و  لـــى وضــــع تصــور مقتــرح قـائم علـــى معـايير الــوعي التكنولــوجيالتي هــــدفت إ

ــــوافر الكفايــــات التكنولوجيــــة ـــة تـ  على النحو التالي:  ، ومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة التي طرحتها الباحثة فجاءت التساؤالتعــــن درجـ

 أسئلة الدراسة:

 وينبثق منه عدة أسئلة هي:  )مدى فاعلية  برنامج تثقيفي للتوعية ملفهوم املواطنة الرقمية لدي العاديين والصم دراسة مقارنة(يتمحور البحث حول 

  - األمن الرقمي   -االتصال الرقمي-بأبعاده ) السلوك الرقميهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية    .1

 اللوائح الرقمية(   للمجموعتين  التجريبيتين "عاديين وصم "  في القياس القبلي قبل بدء البرنامج التثقيفي؟ 

  - األمن الرقمي   -االتصال الرقمي-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية  بأبعاده ) السلوك الرقمي .2

 اللوائح الرقمية(   للمجموعة التجريبية " صم "  في القياس القبلي والقياس  البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي؟

  - من الرقمي األ   -االتصال الرقمي-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية  بأبعاده ) السلوك الرقمي .3

 اللوائح الرقمية(   للمجموعة التجريبية "عاديين "  في القياس القبلي  والقياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي؟
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  - األمن الرقمي   -االتصال الرقمي-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية  بأبعاده ) السلوك الرقمي .4

 وائح الرقمية(   للمجموعتين التجريبيتين "عاديين وصم "  في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي؟الل

  - األمن الرقمي  -االتصال الرقمي- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية  بأبعاده ) السلوك الرقمي5 .5

 عتين  التجريبيتين "عاديين وصم "  في القياس التتبعي للبرنامج التثقيفي  ملدة شهر من تطبيق البرنامج؟ اللوائح الرقمية(   للمجمو 

  - األمن الرقمي   -االتصال الرقمي-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية  بأبعاده ) السلوك الرقمي .6

 والقياس  التتبعي على  البرنامج التثقيفي؟ التجريبية " صم "  في القياس البعدي اللوائح الرقمية(   للمجموعة 

  - األمن الرقمي   -االتصال الرقمي-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية  بأبعاده ) السلوك الرقمي .7

 التثقيفي؟  ي القياس  البعدي والقياس التتبعي  على  البرنامجاللوائح الرقمية(   للمجموعة التجريبية "عاديين "  ف

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة الحالية إلى:  

 الوقوف على مفهوم املواطنة الرقمية وأبعادها املختلفة.   .1

 رصد مخاطر الثورة الرقمية والجوانب السلبية على أفراد املجتمع.  .2

 باملواطنة الرقمية. تطبيق برنامج تثقيفي توعوي  .3

 معرفة الفروق بين مفهوم املواطنة الرقمية بين العاديين والصم من طالبات الجامعة قبل وبعد البرنامج التثقيفي.  .4

   أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي: 

 من الناحية النظرية:  

 إنها تفيد املكتبة العربية في مجال التربية والتربية الخاصة، ولوبجهد بسيط ومتواضع.    .1

 إن موضوع املواطنة الرقمية من املواضيع الحديثة، كما أن الدراسات فيه ال زالت قليلة وبحاجة الي مزيد من اإلثراء.   .2

 لى تحقيق السالم والتربية من أجلها والسيما في ظل التحوالت الرقمية. تتخذ هذه الدراسة أهميتها من منطلق إنساني عاملي نسعى فيه دائما إ  .3

 تحديد دور املؤسسات التربوية في تبني التوعية وغرس قيم املواطنة الرقمية بين العاديين وذوي اإلعاقة من الصم.  .4

   :من الناحية التطبيقية

 م مدخال تربويا للمساهمة في مفهوم املواطنة الرقمية تأتي الدراسة مع التوجهات العاملية نحو التكنولوجيا الرقمية وتقد .1

الرقمية .2 باملواطنة  التوعية  الدراسة والتي تسهم في  إليها  التي توصلت  بالنتائج  التربوية  املؤسسات  املقدم للصم   تزويد  التثقيفي  البرنامج  من خالل 

 والعاديين. 

 التثقيفي في امتالك مهارات املمارسة الفعالة واملناسبة في استخدامات العالم الرقمي بألياته املختلفة. للدراسة في البرنامج تأتي األهمية التطبيقية  .3

 تصميم مقياس لبعض أبعاد املواطنة الرقمية.  .4

 محددات الدراسة:

سمت حدود البحث إلى ثالثة أقسام، وهي
ْ
 :ق

وتتحدد بتقديم برنامج تثقيفي للطالبات الصم والعاديين، من خالل مقياس املواطنة الرقمية وذلك وفق أربعة أبعاد ) السلوك    :الحدود املوضوعية •

 اللوائح الرقمية(.  -االمن الرقمي -االتصال الرقمي-الرقمي

 . 1440/1441تم تطبيق الدراسة الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي  الحدود الزمانية: •

 قسم علوم الحاسب كلية املجتمع جامعة تبوك.  :الحدود املكانية •

 ( طالبة بكلية املجتمع بجامعة تبوك. 40طالبات قسم علوم الحاسب وعددهن ) الحدود البشرية: •

 :مصطلحات الدراسة

والتربوية املتنوعة، والتي استندت على  : خطة منظمة متكاملة وهي مجموعة من الخبرات التعليمية والتثقيفية  البرنامج التثقيفي للمواطنة الرقمية •

 للطالبات العاديين والصم بكلية املجتمع.    
ً
 املراجع العلمية والدراسات املرتبطة بمفهوم املواطنة الرقمية، ومعدة خصيصا
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عدم حصول الطالب  ( األصم بأنه: من يعاني من ضعف سمعي شديد، بحيث يؤدى هذا الضعف إلى  2000: ويعرف الشخص )(The Deaf)  األصم •

التعليمي الطالب  إنجاز  أو بدونها، مما يؤثر على  السمع سواء باستخدام مكبرات  اللغوية من خالل  املعلومات  إجرائًيا  ،  األصم على  الباحثة  وتبنت 

 ( ديسبل. 90 –  70( والذي ينص على أن الشخص األصم: هو الفرد الذي فقد حاسة السمع بدرجة )2008تعريف زيدان)

 (، وسوف نعرض أهم املفاهيم واملصطلحات التالية:2016الحارثي ) الرقمية فلقد ذكر باملواطنة مرتبطة مفاهيم  توجد عدة ة الرقمية: املواطن •

 املواطنة.  .1

 املواطنة الرقمية  .2

 املواطن الرقمي .3

املنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن اإلنسان ومحله، ووطن املواطنة لغوًيا: مشتقة من وطن، والوطن بحسب كتاب لسان العرب "البن منظور"    املواطنة:

 في مواطن  باملكان وأوطن أقام، وأوطنه اتخذه وطًنا، واملوطن، ويسمى به املشهد من مشاهد الحرب وجمعه مواطن، وفي التنزيل العزيز، "لقد نصركم هللا

 (.1982س على الش يء كالتمهيد. )ابن منظور، كثيرة"، وأوطنت األرض وطنتها واستوطنتها أي اتخذتها وطنا، وتوطين النف

 املستويات املحلية على املجتمع في والفرعية الرئيسية والسياسية االجتماعية األدوار واملهارة، وفهم  املعرفة تعطي والتي املتساوية، املشاركة هي املواطنة: 

 اعتمادا  أكثر مواطنين منهم  وتجعل والسلوكية، األخالقية وواجباتهم  وتعرفهم بحقوقهم  الوطنية، للمسؤولية تؤهلهم  كما واإلنسانية، والقومية والوطنية

 (2002املجتمع. )ناصر، بناء في واملشاركة على النفس

الرقمية االستخدام  :املواطنة  وتعبر عن  الشبكي  املجتمع  في  املشاركة  القدرة على  تعني  كما  األعمال  إنجاز  في  اإللكترونية  املصادر  املسئول    استخدام 

ليها على أنها أسلوب  واألخالقي اآلمن من جانب األفراد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأعضاء في املجتمع القومي وكمواطنين في املجتمع العاملي ويشار إ 

بدال من التركيز على عملية االتصال  يساعد املعلمين والقادة على فهم ما الذي يجب أن يعرفه الطالب حتى يستخدموا التكنولوجيا االستخدام األمثل ف

 ( 2014الرقمي باملعلومات يتم االهتمام باألخالقيات واملسئوليات املرتبطة باالستخدام الرقمي للمعلومات. )املسلماني، 

 حالة من التشاركية في املعلومات التي  :  Digital Citizenاملواطن الرقمي: 
ً
 رقميا

ً
يتعامل بها أو يتداولها مع اآلخرين )الحانوتي، أن يعيش الفرد كونه مواطنا

2014 .) 

يقصد باملواطنة الرقمية  إنها مدى الوعي الثقافي بالعالم الرقمي والتعرف على جميع مكوناته، مع إتباع التعريف االجرائي للمواطنة الرقمية للباحثة:  

 بالسلوك  القواعد التنظيمية والعلمية والخلقية للمستخدم، وااللتزام  
ً
 اجتماعيا

ً
الرقمي الصحيح واآلمن في االتصال التكنولوجي، ليصبح الشخص مقبوال

 في تفاعله الرقمي. 

 االطار النظري والدراسات السابقة: 

في  غريق  أسهمت الحضارات اإلنسانية على مر التاريخ منذ قيام املجتمع الزراعي في بالد وادي الرافدين وحضارة الصين والهند وحضارة الرومان واإل 

 
ً
لإلنسان في إثبات ذاته وحقه في املشاركة في مجاالت الحياة املختلفة، وقد  انبثاق أفكار سياسية أدت إلى وضع أسس الحرية واملساواة فاتحة بذلك طريقا

إلدارية العليا وأهمية وجود أكد الفكر السياس ي األشوري واإلغريقي على ضرورة األخذ بما يعرف في التاريخ الحديث باملواطنة كاملنافسة على املناصب ا 

ال ينبغي أن نفهم من معنى املواطنة الرقمية أنها تهدف إلى نصب الحدود والعراقيل من     (.2016مناقشة السياسات العامة في تلك املجتمعات )آل عبود،  

 
ً
إلى القمع واالستبداد ضد املستخدمين بما يتنافى مع قيم الحرية والعدالة   أجل التحكم واملراقبة، بمعنى التحكم من أجل التحكم، الش يء الذي يصل أحيانا

 
ً
خصوصا املستخدمين  جميع  وحماية  لتوجيه  الصحيح  الطريق  إيجاد  إلى  تهدف  إنما  الرقمية  فاملواطنة  اإلنسان.  وحقوق  األطفال    االجتماعية  منهم 

ات املنبوذة في التعامالت الرقمية، من أجل مواطن رقمي يحب وطنه ويجتهد من أجل واملراهقين، وذلك بتشجيع السلوكيات املرغوبة ومحاربة السلوكي

 (. 2018مواطن رقمي يحب وطنه ويجتهد من أجل تقدمه )هديب، 

فة ضاويمكن توضيح املواطنة الرقمية بأنها تزويد الطالب بمجموعة من املهارات في مجال استخدامات تويتر والتدوين اإللكتروني والفيس بوك، إ 

ارات محورية إلى إكسابه القدرة على استخدام بعض املواقع اإللكترونية الشهيرة لغرض التعلم والدراسة. منهج املواطنة الرقمية يعلم الطالب كذلك مه

 (.  2014رية )حسان، مثل مهارات البحث، والتواصل، ومهارة حل املشكالت، إضافة إلى إثراء معرفته بثقافة بالده وتاريخها، وتعزيز إيمانه بقيم الح

(،  2013دراســة املعمــري واملســروري )وال يكون االقتصار فقط على تعليم الطالب وال سيما املعلمين والكفايات التكنولوجية لديهم، وهذا ما اكدته 

ـــة لدى معلمــــي الدراسـات االجتماعيــ ــة فـــي املرحلـــة االبتدائيــة فـــي عمان، ومعرفـــة أثــر متغيــري الجـــنس  والتي كشــــفت عــــن درجـــة تـوافر الكفايــات التكنولوجيـ

ـــتخدام األنترنـــــت، وكف والخبــــرة التدريســـية ـــات اســ ـــية لتشـــــغيل الحاســـــب، وكفايــ ـــا فـــي ايـــــات توظيف التكنولوجيوفـــق عـــدة مجـــاالت هي: الكفايـــــات األساســ

 142تـــدريس االجتماعيـــات، تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن
ً
ومعلمـــة، وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن درجـــة تـــوافر الكفايـــات التكنولوجيـــة لـــدى معلمـــي  معلمــا

وأ  املجـــاالت،  جميـــع  فـــي  متوســـطة  االجتماعيـــة  ملتغيري  الدراســـات  تعزى  املعلمين  تقديرات  في  إحصائية  داللة  ذات  فـــروق  وجـــود  عـــدم  النتـــائج  ظهـــرت 

بالطرق السليمة املناسبة واآلمنة التي تجلب له املنفعة،  وتعني املواطنة الرقمية إعداد النشء وتعليمه كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية،  الدراسة
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بة على االلتزام بمعايير السلوك اإليجابي عند استخدام هذه الوسائل ألغراض التواصل االجتماعي أو ما شابه سواء في املنزل  وذلك من خالل تدريب الطل

على أهمية التعــــرف إلــــى مــــدى تــــوافر الــــوعي  (Danner & Pessu, 2013)من دانر وبيس   (. وأكد كل2014أو في املؤسسة التعليمية والتربوية. املسلماني ) 

ـــد مســـتوى   نيجيريــا، وتحديـ فــــي  املعلــــم  إعــداد  بــــرامج  ـــة  املعلومــــات واالتصــــاالت لــــدى طلبـ املعلومــــات واالتصــــاالت  لتكنولوجيـا  اســــتخدامهم لتكنولوجيــــا 

ــــفي، وتمثلـــــت أداة الدراســــة فـــأثنــــاء دراسـ  ـــرامج. واســـــتخدمت الباحثتـــــان املـــــنهج الوصـ طالــب مـــن خمســـة  100ــي اســـتبانة تــم توزيعهـــا علـــى ـــتهم فـــــي تلـــــك البــ

ـــاتأقســـام لبـــرامج إعـــداد املعلـــم بجامعـــة بنــــين فــــي نيجير  واالتصــــاالت لـــدى عينــــة    يــا. وأظهــــرت النتــــائج انخفــــاض مســــتوى اســــتخدام تكنولوجيــا املعلومـ

 فــــي درجــــة تـــوافر الكفايات املهارية  لدى عينة الدراسة تعزى ملتغ
ً
 ير الجنس. الدراســــة، وأنــه ال يوجــد فـــروق دالـة إحصــائيا

بشكل منتظم وفعال، فهو ثمرة من ثمرات التقنية   ا يعني املواطن الرقمي: هو املواطن الذي لديه القدرة على استخدام األنترنت في إنجاز أعمالهكم

 معطيات الحضارة، من أجل مستقبل أفضل، وذكر أن مواصفات املواطن الرقمي، هي:  الحديثة وتطور املجتمع، واالستفادة من

 .الفكرية يلتزم باألمانة •

 .يحترم الثقافات واملجتمعات في البيئة االفتراضية •

 .يحافظ على املعلومات الشخصية •

  .يدير الوقت الذي يقضيه في استخدام التكنولوجيا •

  .يحمي نفسه من املعتقدات الفاسدة التي تنتشر عبر الوسائط •

 (2015 .)األسمري،يقف ضد التسلط عبر األنترنت •

 

 

 

 

  

 

 

 مواصفات املواطن الرقمي : (1شكل رقم ) 

 محاور املواطنة الرقمية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاور املواطنة الرقمية  :(2شكل رقم ) 

 http://blog.naseej.com/2013/07/11, 9/1/2020)مصدر: )

 

 ويظهر من الشكل السابق أن محاور املواطنة الرقمية، تعني: 

 .املجتمعالوصول الرقمي: املشاركة اإللكترونية الكاملة في  •
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•  .
ً
 التجارة اإللكترونية: بيع وشراء البضائع إلكترونيا

 .االتصاالت الرقمية: التبادل اإللكتروني للمعلومات •

 .محو األمية الرقمية: عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها •

 .اللياقة الرقمية: املعايير الرقمية للسلوك واإلجراءات •

 .ة الرقمية على األعمال واألفعالالقوانين الرقمية: املسئولي •

 .الحقوق واملسؤوليات الرقمية: الحريات التي يتمتع بها الجميع في العالم الرقمي •

 الصحة والسالمة الرقمية: الصحة النفسية والبدنية في عالم التكنولوجيا الرقمية.  •

 .ةاألمن الرقمي )الحماية الذاتية(: إجراءات ضمان الوقاية والحماية اإللكتروني •

 أبعاد املواطنة الرقمية وعناصرها: 

التكنولوجيا، املناسبة واملقبولة واملتعلقة باستخدام  السلوك  املعايير وقواعد  تلك  أنها  الرقمية يمكن تعريفها على  املواطنة  اتفق   إذا كانت  فقد 

  :املواطنة الرقمية، وهيالباحثون وكثير من املنظمات املرتبطة بذلك امليدان على تسعة أبعاد عامة تشكل 

الكاملة في   الوصول الرقمي: يعد الوصول الرقمي من املواضيع الهامة والتي تتطرق إليها العديد من الباحثين ويمكن تعريفها بأنها السماح باملشاركة .1

مية، والوطنية، واالجتماعية أو السياسية لكي املشاركة في املجتمعات املحلية واإلقلي املجتمع التكنولوجي في مجال التعليم، حيث إن املواطنة تتطلب

هذه  يكون ألعضاء املجتمع قيمة ومعنى، ومن دون املشاركة يصبح املجتمع غير موجود، حيث يضطلع املجتمع بدوره في إعداد الشباب للمشاركة في  

 . (Ohler, 2011)املجتمعات 

أ  .2 تتم بشكل واسع وسريع عبر الوسائل   ن عمليتي البيع والشراء للبضائع واملستلزماتالتجارة اإللكترونية: إن مستخدمي التكنولوجيا ينبغي أن يعوا 

العمليات والقوانين املنظمة لها، واألخالقيات التي تحكم سلوك األفراد أثناء  التقنية املختلفة، بما يسمى اآلن بالتجارة الرقمية، ويستلزم الوعي بتلك

ومن هنا تقع عمليات التبادل واملقايضة    هم في النهاية مستخدمين فاعلين ألدوات التجارة الرقمية الحديثةيجعل القيام بعمليات التجارة الرقمية بما

البائع واملشتري على وعي بالقضايا املتعلقة بهذه العمليات. فقد أصبح االتجاه  بصورة قانونية ومشروعة في نفس الوقت، لكن البد أن يكون كل من 

 هو شراء ألعاب األطفال، واملالبس أو السيارات واألغذية عبر اإلنترنت. وفي الوقت ذاته، ظهر على ساحة املعامالت تخدمينالسائد لدى الكثير من املس

 
ً
   قدرا

ً
   مماثال

ً
تضم عددا والتي  الدول  بعض  ولوائح  قوانين  تتعارض مع  التي  والخدمات  املنتجات  األنشطة   من  بدون   من  البرمجيات  تنزيل  بينها:  من 

  ترخيص، الصور اإلباحية والقمار، لذا ال بد أن يتعلم مستخدم اإلنترنت أساليب
ً
  تصنع منه مستهلكا

ً
 في عالم جديد من االقتصاد الرقمي  فعاال

والدولي، االتصاال  .3 املحلي واإلقليمي  املستوى  اآلخرين على  الفرد االجتماعية مع  اإلنترنت على توسيع شبكة عالقات  االتصال عبر  الرقمية: يعمل    ت 

 
ً
املعلومات رافدا السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والعرقية، والجنسية، وقد أصبحت تقنيات االتصال، ونقل  النظر عن خلفياتهم   بصرف 

 في بناء منظومة اإلنسان االجتماعية واالقتصادية والسياسية، والثقافية، في ظّل التحوالت والتطورات املعرفية في  أسا
ً
 مهما

ً
، وركنا

ً
 هذا العصر سيا

 (. 2007، )املجالي

 في مج .4
ً
 مقبوال

ً
ال نشر واستخدام التكنولوجيا، إال محو األمية الرقمية )تعزيز الثقافة الرقمية(: على الرغم من أن مؤسسات التعليم قد حققت إنجازا

يب عليها واألسلوب  أنه ما زال أمامها الكثير للقيام به، إذ البد أن يتوجه التركيز بصفة متجددة إلى نوعية التكنولوجيا الواجب اقتنائها وتعلمها والتدر 

مل املختلفة، وال يتم استخدامها في مؤسسات التعليم، أمثال األمثل في تشغيلها واالستفادة منها، كما أن بعض التقنيات تشق طريقها إلى مجاالت الع

وتتطلب هذه مؤتمرات الفيديو، وأماكن املشاركة عبر اإلنترنت، عالوة على ذلك، يحتاج كثير من العمال باختالف مجاالتهم إلى معلومات آنية وفورية. 

املعلوماتية الدارسون كيف يتعلمون في ظل مجتمع رقمي، وبعبارة    العملية مهارات بحث ومعالجة معقدة من بينها محو األمية  ولذا ال بد أن يتعلم 

استخدام   مجاالت  أبرز  من  والطب  األعمال  مجاالت  وتعد  مكان.  أي  في  وقت،  أي  في  ش يء،  أي  يتعلموا  أن  على  الدارسين  تدريب  من  بد  ال  أخرى 

 (.2014التكنولوجيا بصورة مختلفة تماما )املسلماني، 

ذل على   
ً
املتقدمة  تعقيبا الدول  بين  والتقدم  للرقي  لتحقق  املجتمعات  إليه  تسعى  التي  املفهوم  وهذا  الرقمي،  االمية  محو  في عصر  االن  اصبحنا  ك 

اشارت  تكنولوجيا، وعندما يصبح محو االمية الرقمية يشمل فئة الصم ونمكنهم من استخدام االتصاالت الرقمية الحديثة في حياتهم اليومية،  كما  

( علي فعالية شبكات التواصل االجتماعي في تنمية املهارات االجتماعية لدى الطالب الصم في مراحل التعليم املختلفة بمدينة 2017س ى )عيدراسة  

منظومة جدة، واتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي، حيث تتم مراجعة األدبيات والدراسات السابقة واستخالص قائمة باملهارات االجتماعية للصم و 

ي  بكات التواصل، وتم إعداد استبانة تقييمية الستخدام الطالب الصم شبكات التواصل االجتماعي. وأعد مقياس تقييمي للمهارات االجتماعية ف ش

ن تنمية مفهوم الذات وتكوين الصدقات، االتصال والتواصل. والعالقات الشخصية واالنتماء واملواطنة من وجهة نظر الطالب الصم التي يمكن أ 

 من الطالب الصم. وتم رصد النتائج وتحليلها  30هم شبكات التواصل االجتماعي في تنميتها لدى الطالب الصم. وتكونت عينة البحث من )تس
ً
( فردا
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يشير  ( مما %74.5إحصائيا لإلجابة عن أسئلة البحث، وأظهرت النتائج أن األهمية النسبية التقييمية الستخدام الطالب الشبكات االجتماعية بلغت )

( بلغت  بنسبة  األول  الترتيب  السناب شات  فيها  احتل  التي  الشبكات،  تلك  باستخدام  منهم  كبيرة  نسبة  اهتمام  بنسبة %100إلى  االنستجرام  تاله   )

االجتماعي  (. كما أظهرت النتائج وجود أثرا نسبيا لشبكات التواصل  %85( ثم ماسنجر الفيسبوك بنسبة )%90( ثم الواتس آب والتويتر بنسب )91.7%)

( في االنتماء واملواطنة والعالقات الشخصية %77.1( في االتصال والتواصل للصم. و)%79.2( في مفهوم الذات وتكوين الصدقات للصم. و)%74قدره )

 .للصم. وتم صياغة أهم التوصيات التطبيقية للمساهمة في توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تحسين نوعية حياة الطالب الصم 

ظل مجتمع رقمي    اللياقة الرقمية )اإلتيكيت الرقمي(: تهتم املواطنة الرقمية بنشر "ثقافة اإلتيكيت" الرقمي بين األفراد وتدريبهم ليكونوا مسؤولين في .5

 
ً
ه أكثر اإلشكاليات  ما يرى مستخدمو التكنولوجيا هذا املجال بوصف  جديد، ليتصرفوا بتحضر، مراعين القيم واملبادئ ومعايير السلوك الحسن. وغالبا

 
ً
لياقة عند معالجة أو تناول "املواطنة الرقمية." كلنا يتعرف على السلوك غير القويم عند رؤيته، إال أن مستخدمي التكنولوجيا ال يتعلمون "ال إلحاحا

 ،  الرقمية" قبل استخدامها
ً
 من املستخدمين يشعرون بالضيق عندما يتحدثون إلى آخرين عن ممارست  كما أن كثيرا

ً
ما يتم    هم للياقة الرقمية. وغالبا

اسات  فرض بعض اللوائح والقوانين على املستخدمين، أو يتم حظر التقنية بكل بساطة لوقف االستخدام غير الالئق. إال أن سن اللوائح وصياغة سي

 
ً
  االستخدام وحدها ال تكفي، ال بد من تثقيف كل مستخدم وتدريبه على أن يكون مواطنا

ً
 ؤ مس رقميا

ً
 (.  2011في ظل مجتمع جديد )حسين،  وال

واألفعال .6 األعمال  االجتماعية على  )املسؤولية  الرقمية  التكنولوجيا،    (:القوانين  داخل مجتمع  املتبعة  األخالقيات  بمعالجة مسألة  يقوم  الذي  وهو 

لقويم عن نفسه عبر االلتزام بقوانين املجتمع  ويفضح االستخدام غير األخالقي نفسه في صورة السرقة أو الجريمة الرقمية، كما ُيفصح االستخدام ا 

نترنت يعد جريمة أمام القانون، ومن هنا  الرقمي، وال بد أن يعرف املستخدمون أن سرقة أو إهدار ممتلكات اآلخرين، أو أعمالهم أو هويتهم عبر اال 

 (. 2017توجد قوانين سنها املجتمع الرقمي ال بد من االنتباه إليها )الدهشان، 

والحق   واملسؤوليات الرقمية: ويقصد بها إجمالي الحقوق التي تضمن لإلنسان القدرة على تداول املعلومات والبيانات في البيئة التي يعيش فيها،  الحقوق  .7

توفير في الوصول إليها واستخدامها، والقدرة على االتصال والتواصل مع بيئته أو مع من يريد من خالل خطوط وشبكات االتصاالت، من أجل ضمان 

 (. 2014آليات وتقنيات الوصول الرقمي إلى الجميع بال استثناء )الجزار، 

جتمع  الصحة والسالمة الرقمية: لقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية اليوم هي الرفيق الدائم ألغلب األشخاص، وال عجب في ذلك فهي تحيط بأفراد امل .8

احي الحياة، لذا كان من الواجب تبني عادات سليمة تضمن للفرد صحة وسالمة بدنية ونفسية  من كّل جانب، ويكاد ال يتم االستغناء عنها في جميع من

الصحة   لضمان  الالزمة  واالحتياطات  اإلرشادات  جميع  بأنه  حيث عرفته  الرقمية،  والسالمة  الصحة  به محور  يهتم  ما  وهو  االستخدام،  من هذا 

 .(2014الرقمية )املسلماني،  والسالمة البدنية والنفسية من جراء استخدام التقنيات

   :األمن الرقمي )الحماية الذاتية( .9
ً
على املجتمع الرقمي.   ال يخلو أي مجتمع من أفراد يمارسون سرقة، أو تشويه أو حتى تعطيل اآلخرين. ينطبق هذا تماما

اتخاذ كافة التدابير الالزمة بهذا الخصوص، فنحن   فال يكفي مجرد الثقة بباقي أعضاء املجتمع الرقمي لضمان الوقاية والحماية واألمان. وال بد من

الرقمي. ومن   نضع األقفال على أبواب بيوتنا، وأجهزة اإلنذار في منازلنا لتوفير مستوى معين من الحماية. وال بد من تطبيق أمثلة مباشرة في املجتمع

من البيانات، وتوفير معدات وآليات التحكم املوجه. وبوصفنا مواطنين هنا، ال بد أن يتوفر لدينا برنامج حماية من الفيروسات، وعمل نسخ احتياطية  

وأضاف (،  2017مسئولين، فال بد من حماية ما لدينا من معلومات من أي قوة خارجية من شأنها أن تقوم بتخريب أو تدمير هذه املعلومات. الدهشان)  

 املجاالت هذه  جميع أن النتائج وأظهرت الثانوية، املرحلة طلبة لدى  الرقمية املواطنة قيم  على املؤثرة  العوامل معرفة ( في دراسته إلى2019املحمد )

 متوسطة، بدرجة جاءت املعلمين نظر وجهة من املفرق  محافظة في الثانوية املرحلة طلبة الرقمية لدى  املواطنة قيم  على املؤثرة  العوامل  تمثل التي

 في الثانوية طلبة املرحلة لدى  املجاالت لهذه  الرقمية املواطنة قيم  على املؤثرة للعوامل العينة أفراد تقديرات في إحصائية داللة فروق ذات ووجود

 سنوات، 10 من أكثر خبرة  ذوي  ولصالح الخبرة، تعزى ملتغير إحصائية داللة ذات فروق  ووجود اإلناث،  ولصالح الجنس، ملتغير تعزى  املفرق  محافظة

 الدراسة وخرجت واحدة، دورة  على الحاصلين ولصالح التدريبية، الدورات ملتغير تعزى  ووجود فروق العلمي، املؤهل ملتغير تعزى  فروق وجود وعدم

 الطلبة بين التواصل الرقمي مهارات تنمية على واملساعدة  للتكنولوجيا،  الصحي  لالستخدام السليمة بالطرق  الطلبة ثقيف  توصيات أهمها بمجموعة

 .حليامل واملجتمع

 املتطلبات الالزمة لتوظيف املواطنة الرقمية في التعليم املدرس ي:  

ها، وهذه وقد تم تحديد مجموعة من املتطلبات الالزمة لتوظيف املواطنة الرقمية في التعليم املدرس ي، وذلك باالستناد إلى أبعاد املواطنة وعناصر 

 : ( هي2017: املصري، 2017األغا، : 2017، )العقاد  املتطلبات كما ذكرها كٌل من

: تمكين االتصال والتواصل داخل املؤسسة التعليمية: 
 

نترنت، وأجهزة وتقنيات رقمية حديثة، وبرمجيات تعليمية رقمية ا وهذا يتطلب توفير شبكة أوال

التعلم   عمليتي  في  وتوظيفها  استخدامها  والطلبة  للمعلمين  والسماح  الدراسية،  املواد  املؤسسات لجميع  ومديري  والطلبة  املعلمين  وتدريب  والتعليم، 

 .التعليمية في مجال التقنيات الرقمية
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: عقد لقاءات توعوية للمعلمين والطلبة:  
 
نترنت، وتوزيع نشرات تثقيفية وذلك حول آليات التعامل السليم مع املواقع التجارية املتاحة عبر شبكة اال ثانيا

 متساوية للجميع من أجل  على الطلبة واملعلمين ومديري  
ً
املؤسسات التعليمية تتناول أساسيات عملية الشراء والدفع من البطاقات البنكية، وإتاحة فرصا

م في مجال استخدام املواقع التجارية املوثوقة التي تؤمن حماية للمستخدمين
ّ
  .التدريب والتعل

: توجيه االهتمام   نحو نوعية التكنولوجيا الواجب إقتن
 
حيث يستوجب على املؤسسة التربوية أن توجه.. واألسلوب  ائها وتعلمها والتدرب عليها:  ثالثا

ظّل مجتمع   األمثل في تشغيلها واالستفادة منها، ويتطلب هذا تدريب الطلبة على بحث ومعالجة معقدة من بينها محو األمية الرقمية، حيث يتعاملون في

 رقمي، ولذا فإن املواطنة الرقمية تقوم على  
ً
في االعتبار حاجة هؤالء الطلبة إلى مستوى عال من مهارات محو   تعليم وتثقيف الطلبة بأسلوب جديد آخذا

واالتصـــــاالت واملعوقـــــات  بالكشف عـــــن اســـــتخدام معلمـــــي الدراســـــات االجتماعيـــــة لتكنولوجيـــــا املعلومـــــات    Ozturk (2012)قام اوزترك، و األمية املعلوماتية

اســــتب مــــن  الدراســــة  أداة  وتألفــــت  املســــحي،  الوصــــفي  املــــنهج  الدراســــة  اســــتخدمت  تـــــواجههم،  تكنولوجيــــا  التـــــي  وســــائل  تضـــمنت  مالحظــــة  وبطاقــــة  انة 

 معلمـــ18ــــيم، تكونــــت عينــــة الدراســة مـــن املعلومــــات واالتصــــاالت فــــي التعل
ً
مـــن معلمـــي الدراســـات االجتماعيـــة فـــي تركيــا، وقـــد أظهــرت نتـــائج الدراســـــة أن   ا

ال واملعوقــات  مــنخفض،  واالتصــاالت  املعلومـــات  لتكنولوجيـا  االجتماعيــــة  الدراسـات  معلمـــــي  املعلومـــــات  استخدام  تكنولوجيـــــا  اســـــتخدام  لعدم  رئيســـة 

املع الخدمة، وعدم وجود  دواالتصاالت تعود لنقص  أثناء  للمعلمين  التدريب  التعليميـة، ونقــص  املــوارد  التقليديــة، ونقـص  التعليميــــة  ات، واملمارســـــات 

     الوقت الكافي الستخدامها.

ت : تنظيم لقاءات 
 
املتعلمين، وتنظم دريبية لتنمية مهارات املعلمين:  رابعا بين  الفردية  الفروق  م رقمية تراعي 

ّ
تعل أنشطة  بتنفيذ  املتعلقة  املهارات  وهي 

اكده   م والتعليم، وهذا ما 
ّ
التعل الرقمية في عملية  التقنيات  الرقمي وسبل االستفادة من  التعامل    ازمن وكنان  ندوات وبرامج تعليمية حول أخالقيات 

ISMAN  Canan(2013)   نترنـــت. لى التعـــرف إلـــــى درجـــة املواطنـــة الرقميـــة لـدى الطلبـــة املعلمـــين فـــي تركيـا وعالقتهـــا باســـتخدام اال إ في دراسته التي هــــدفت

 229ــة مــــن تـــم اســــتخدام املــــنهج الوصــــفي املســــحي، وتكونــــت عينــــة الدراســ
ً
ـــي كليــــة التربيــــة لعــــداد املعلمــــين فــــي جامعــــة ســــكاريا فــــي تركيـا،  طالبـ ا وطالبــــة فـ

فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي التقـــديرات وفـــق  ـود  وأظهــــرت النتــــائج أن درجـــة املواطنـــة الرقميـــة لـــدى عينـــة الدراســـة متوســـطة، كمـــا أظهـــرت النتـــائج وجــ

 متغيـــرات الجـــنس واملرحلـــة وامـــتالك الحاســـوب، ووجود عالقة ارتباطية إيجابية بين استخدام األنترنت واملواطنة الرقمية. 

توعوية:   لقاءات  عقد   :
 
لز خامسا التعليمية  املؤسسة  منتسبي  تخص  االجتماعات  الجرائم وهذه  بمكافحة  الخاصة  والعقوبات  بالقوانين  وعيهم  يادة 

 .الرقمية

: توزيع نشرات إرشادية وتوجيهية داخل املؤسسة التعليمية:  
 
وذلك فيما يتعلق حول أضرار استخدام برامج القرصنة والبرمجيات الخبيثة،  سادسا

 (.2017: املصري، 2017: األغا، 2017، )العقاد .شخصيات اآلخرين على شبكات اإلنترنتوأضرار العبث بمحتوى املواقع اإللكترونية وعقوبة انتحال 

التي هــــدفت إلــــى وضــــع تصــــور مقتـــرح قــــائم   Asunda  (2012) ما قدمته دراسة اسيندا  وقد جاءت العديد من الدراسات تؤكد على ضرورة الوعي، مثل  

ـــوعي ا  ـــيم القـــائم علــــى منحــــى العلــــوم والتكنولوجيــــا والهندســـة والرياضـــيات،وذلـــك لعلــــى معـــايير الـ تعزيــز الـــوعي فـــي هـــذا املجــال،  لتكنولــــوجي كأســـاس للتعلـ

ذا املجـــال، حيـــث يمكـــن توظيـــف هـــذه املعــايير فــي بــرامج التعلــيم التقنــي واملهنــي وقـــد شــارك العديـــد مـــن الجهـــات املهتمـــة واملختصـــة فـــي وضـــع معـــايير لهـــ

لتتالءم مع  هنـــيمعلمـــي التعلـــيم التقنـــي واملمــن أجــل إعــداد الطلبــة لوظــائف القــرن الحــادي والعشــرين. وأوصـــت الدارسة بإعـــادة النظـــر فـــي بــرامج إعـــداد 

 .  stemتطبيق الوعي التنور ملنحنى 

 املعايير الالزمة لتوظيف املواطنة الرقمية في التعليم املدرس ي: 

 وهناك مجموعة من املعايير الالزمة لتوظيف املواطنة الرقمية في التعليم املدرس ي، وتوزع على الطلبة واملعلمين واملدراء وهي:  

بالطلبة:   املتعلقة  املعايير   :
 
األخالقية أوال السلوكيات  وممارسة  بالتكنولوجيا  الصلة  وذات  واالجتماعية  والثقافية  اإلنسانية  القضايا  الطالب   يفهم 

( الحارثي  للمعلومات والتقنية، وقد قام   املسؤول  اآلمنة والقانونية واالستخدام  املمارسة  إلى  بالدعوة  إلــى 2016والشرعية ويقومون  أشارت  (بدراسة  

وجهـــة نظـــر طالبـــات جامعـــة األمـــام محمـــد بـــن ســـعود  معرفــــة درجــــة إسـهام بعض شــــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي تعزيـــز مفهـــوم املواطنـــة الرقميـــة مـــن  

النتــــائج أن مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي تســــهم فــــي تعزيــــز املواطنـــــة  تطالبـة، وبينــ100ض. تـــم اســـتخدام املـــنهج الوص ي وتكونـــت عينـــة الدراســـة مــن ابالريـ

 .    TWITTER – SNAP CHAT  قميـــــة بدرجـــــة جيـــــدة وأن أهـــــم هـــــذه املواقـــــع مـوقعي تويتر وسـناب شاتالر 

الرقميـــة مـــن وجهـــة نظـــر  دراســــة هــدفت إلــى معرفـة درجــة إســــهام بعض شــــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي تعزيـــز مفهـــوم املواطنـــة    ى ( أجر 2016الحارثي )

طالبة، وبينــت النتائج أن مواقع التواصـل 100جامعـة األمام محمـــد بــن سـعود بالريـــاض. تــم اســـتخدام املـــنهج الوصـــفي وتكونــت عينــة الدراســـة مــن    اتطالبـ

ـــة الرقميــ  .    TWITTER – SNAP CHAT   ـــة بدرجـــــة جيـــــدة وأن أهـــــم هـــــذه املواقـــــع مـــــوقعي تــيتر وسـناب شـات االجتمــــاعي تسـهم فــــي تعزيــــز املواطنــ

 
 
من  حيث يجب على املعلم مساعدة الطلبة على فهم التكنولوجيا الرقمية وقيمها التي تجعلهم باملعنى الحقيقي مواطنين: املعايير املتعلقة باملعلمين: ثانيا

  العالم، على النحو التالي:

 ينظر الطالب إلى التكنولوجيا على أنها مجرد مجموعة من األلعاب واألدوات تسمح لألفراد بالتواصل. •
ّ
 يجب أال

   .الوعي بمشاركات الطلبة في العالم االفتراض ي الرقمي وقيمه •
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  .وممارساتهم التدريسيةتضمين البيئة االفتراضية بتفاعالتها املختلفة في أنشطتهم  •

   .إتقان ملهارات البحث عن املعلومات والتعلم مدى الحياة  •

•  
ً
 مسؤوال

ً
 رقميا

ً
 .امتالك املعرفة حول كيف وملاذا يمكن املساهمة في للمجتمع الكوني الرقمي على اإلنترنت، وكيف يكون معلما

 مديرية االجتماعية في الدراسة معلمي لدى  التكنولوجي الوعي مستوى  إلى التعرف إلى الدراسة ( التي هدفت2018وهذا ما جاء بدراسة الشويلي )

 وتكونت الرقمية، املواطنة وفقرات  التكنولوجي الوعي فقرات  واستبانتين تضمنتا الوصفي، املنهج استخدام تم  .الرقمية باملواطنة وعالقته األولى إربد تربية

 (  142)عينة الدراسة من
ً
 مستوى  أّن  النتائج وأظهرت إربد األولى. تربية ملديرية التابعة الحكومية املدارس في االجتماعية الدراسات معلمي من ومعلمة معلما

عينة  تقديرات أفراد في إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم مرتفع، األولى إربد تربية في مديرية االجتماعية معلمي الدراسات لدى  التكنولوجي الوعي

 الوعي مستوى  أّن  النتائج وأظهرت  سنوات.   ( 10-5)  الخبرة لصالح متغير وفق فروق ووجود العلمي، واملؤهل والتخصص الجنس  متغيرات وفق  الدراسة

 أفراد تقديرات   في داللة إحصائية ذات فروق  وجود وعدم مرتفع، األولى إربد تربية مديرية في االجتماعية الدراسات لدى معلمي الرقمية املواطنة بمفاهيم 

 ارتباطية عالقة وجود  النتائج  وأظهرت الذكور.  لصالح الجنس متغير وفق فروق العلمي، ووجود واملؤهل والتخصص الخبرة  متغيرات وفق عينة الدراسة

 مجالي في التكنولوجي الوعي دعم  :منها توصيات عدة  الباحث قدم النتائج ضوء وفي الرقمية. املواطنة ومفاهيم  التكنولوجي الوعي مستوى  إيجابية بين

 واملهارات. املعرفة

 
 
 للقضايا االجتماعية واألخالقية والقانونية واملسؤوليات املرتبطة بثقافة   : املعايير املتعلقة بمدراء املدرسة: ثالثا

ً
يصوغ املدراء التربويون وييسرون فهما

على األدوات واملوارد الرقمية املالئمة لتلبية احتياجات جميع الطالب لتعزيز التفاعالت  رقمية متطورة ويقومون على كفالة الفرص املتساوية للحصول  

ومن خالل ما سبق يخلص الباحث إلى القول بأن  االجتماعية املسؤولة ذات الصلة باستخدام التكنولوجيا واملعلومات، ويكونون قدوة في تطبيق ذلك

التربوية يتطلب توفير شبكة إنترنت، وأجهزة وتقنيات رقمية حديثة، وبرمجيات تعليمية رقمية لجميع   تفعيل االتصال والتواصل الرقمي داخل املؤسسة 

ات التعليمية في املواد الدراسية، والسماح للمعلمين والطلبة استخدامها وتوظيفها في عمليتي التعليم والتعلم، وتدريب املعلمين والطلبة ومديري املؤسس

 (  2015)مكتب التربية العربي،  .يضاف إلى ذلك توجيه الرقابة واإلرشاد للطلبة وتوجيههم في استخدام اإلنترنت مجال التقنيات التربوية،

 إجـراءات الدراسـة: 

 : منهج الدراسة والتصميم التجريبي: 
 
 أوال

في )كمتغير مستقل( في التوعية بمفهوم املواطنة  تعتمد الدراسة الراهنة على املنهج التجريبي باعتبارها تجربة هدفها التعرف على فعالية برنامج  تثقي

عتمد الدراسة الرقمية لدى عينة من السامعين والصم  )كمتغير تابع(  والذي تم تقديمه للمجموعة التجريبية  والذي يقوم على التدريب والتوعية، كما ت

 ديين واملجموعة التجريبية الثانية الصم . على التصميم التجريبي ذي املجموعتين إحداها  املجموعة التجريبية األولى للعا

: العـيـنة: 
 
 ثانيا

( من الطالبات 20( من الطالبات الصم وعدد )20( طالبة من كلية املجتمع جامعة تبوك قسم علوم الحاسب، مقسمين )40اشتملت العينة على )

 25-18العاديين، تراوحت أعمارهم بين)
ً
 :يالدراسة ما يلوقد روعي في اختيار عينة ، (عاما

 اقتصرت العينة على اإلناث لحرية التعامل وسهولة الوصول للعينة بالنسبة للباحثة. .1

 ( سنة.24-18أن يكون العمر لجميع الطالبات السامعات وفئة الصم مما يتجاوز عمرهن ما بين ) .2

وكون الباحثة مترجمة للغة االشارة لم يكن هناك أي عائق في  روعي في عينة الدراسة فئة الصم املستخدمين للغة اإلشارة في التعامل مع اآلخرين،    .3

 التواصل. 

 وإن جميع عينة الدراسة يمتلكن أجهزة رقمية ويستخدمن اإلنترانت.  .4

 (  2008الصور والتصحيح القياس ي املحوسبة )سفيان،   وتم تطبيق اختبار لجون رافن للمصفوفات املتتابعة .5

 وقد تمت مجانسة أفراد املجموعة في كل من العمر الزمنى والذكاء امتالك أجهزة رقمية والجدول التالي يوضح ذلك:  

 املجموعتين ودالالتها في املتغيرات الخاصة باملجانسة واليز للفروق بين رتب درجات –نتائج تحليل التباين بطريقة كروسكال  :(1جدول )

 

 

 

 

 البيان 

 املتغير

 مستوى الداللة  2كا متوسط الرتب العدد املجموعة 

 غير دالة 2.444 94,9 20 التجريبية عاديين  العمر

 19,12 20 صم التجريبية

 غير دالة 0.932 25,11 20 التجريبية عاديين  الذكاء 

 81,11 20 صم التجريبية

 غير دالة 558,1 5,11 20 التجريبية عاديين  امتالك أجهزة ذكية 

 15 20 صم التجريبية
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هذه  يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق بين املجموعتين في متغيرات العمر والذكاء  وامتالك أجهزة ذكية مما يعنى تجانس املجموعتين في 

 املتغيرات. 

: أدوات الدراسة:
 
ا
 
 ثالث

 مقياس املواطنة الرقمية )إعداد الباحثة(: .1

 مقياس املواطنة الرقمية للعاديين والصم وقد تكون من عدة أبعاد: قامت الباحثة بإعداد 

ألمن الرقمي: الوعي السلوك الرقمي: كيفية التعامل بشكل حضاري عبر االنترنت،  واالتصال الرقمي: التبادل والتواصل الرقمي بين االفراد عبر االنترنت،  وا 

اللوائح الرقمية: االلتزام بالقوانين واحترام االخرين في استخدام االنترنت، وكل بعد يتكون من عشر السليم باآلمن الرقمي الصحي والنفس ي عبر االنترنت،  و 

 فقرات لكل بند من البنود االربعة بإجمالي اربعين فقرة.  

 اتبعت الباحثة الخطوات التالية في إعداد مقياس املواطنة الرقمية: 

 .سواء التي صممت للعاديين أو للمعاقين املوجودة بالدراسات واألبحاث العلمية  االطالع على املقاييس في مجال املواطنة الرقمية .1

2. ( املحمد  السابقة مثل  الدراسات  الشويلي )2017(، دراسة عيس ى )2019االطالع على   ,Danner & Pessu)(، دراسة دانر وبيس  2018(، دراسة 

 التي تناولت املواطنة الرقمية عامة ولدى املعاقين بصفة خاصة.    (ISMAN & Canan, 2013) ازمن وكنان، (2013

 في ضوء ما سبق تم إعداد مقياس للمواطنة الرقمية  ويشتمل على املحاور التالية:  .3

 السلوك الرقمي  ( أ 

 االتصال الرقمي  (ب

 األمن الرقمي  (ج

 اللوائح الرقمية  (د

 )فقرات( في صورة املقياس النهائية بعد التحكيم.وقد شمل كل محور من املحاور السابقة على عشر بنود 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

( للتعرف  8صدق املحكمين( تم عرض املقياس على مجموعة من الخبراء واملحكمين من تخصص علم النفس والتربية الخاصة وعددهم )(  صدق املقياس:

 ه املرحلة من التحكيم على: على مدى كفاءتها في تحديد االحتياجات للتطوير، وأسفرت هذ

 من رأي املحكمين.   %85تم استبعاد العبارات التي حققت نسبة أقل من  •

 وافق غالبية الخبراء على محاور وعبارات املقياس مع تعديل صياغة بعض الفقرات. •

 ( مفردة في صورته النهائية. 40هذا وقد بلغت عدد فقرات املقياس األبعاد األربعة على ) •

 تحديد تعليمات إجابات املقياس وفق أسلوب ليكرت متدرج البدائل. وقد تم  •

 بات.وتم إجراء املالحظات املقترحة والتي أجمع عليها املحكمين وبذلك تم التحقق من صدق املحكمين للمقياس وطبق بصورته النهائية على الطال •

عالقة بين درجة كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس كما لتحديد الصدق تم حساب معامالت ارتباط بيرسون لقياس الالصدق البنائي:  

 هو موضح بالجدول: 

 ( 40معامالت االرتباط ألبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس )العينة االستطالعية ن=  :(2جدول )
 معامل االرتباط  البنود 

 0,891 السلوك الرقمي 

 0,913 االتصال الرقمي 

 0,892 الرقمياألمن 

 0,883 اللوائح الرقمية

 وبدرجة قوية عند مستوى 
ً
 وبذلك تعد بنود املقياس صادقة ملا وضعت لقياسه. 0,01يتضح من الجدول أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا

 ثبات املقياس:

العاديين والصم خارج   • الطالب  للمقياس على مجموعة من  التطبيق االستطالعي  (، وذلك لتحديد معامل  40العينة االساسية وعددهم )وقد تم 

 ( وهو معامل مناسب جدا يشبر إلى ثبات املقياس.0,88الثبات للمقياس، وقد بلغ معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية وهو )

 ( :3معامل الثبات بطريقة ألفاكرونباخ لبنود املقياس وفقراته كما يوضحها الجدول) •
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 ( 40معامالت االرتباط ألبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس )العينة االستطالعية ن=  :(3جدول )
 معامل االرتباط  عدد الفقرات  البنود 

 0,88 10 السلوك الرقمي 

 0,89 10 االتصال الرقمي 

 0.88 10 األمن الرقمي

 0,87 10 اللوائح الرقمية

 0,90 40 املقياس الكلي 

 وهذ يعني أن معامل الثبات مرتفع.  0,91السابق لجمع فقرات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ  يتضح من الجدول 

 البرنامج التثقيفي )إعداد الباحثة(:                                       .2

 مصادر بناء البرنامج:

، ودراسة املحمد  2017، املصري،  2017، األغا،  2017،  العقادتم إعداد البرنامج التثقيفي بناًء على مسح مرجعي للمراجع العلمية والبحوث مثل:   •

   (ISMAN & Canan, 2013) ازمن وكنان،  (Danner & Pessu, 2013)(، دراسة دانر وبيس  2018(، دراسة الشويلي )2017(، دراسة عيس ى )2019)

 التي تناولت البرامج التثقيفية واملواطنة الرقمية. 

ن الباحثة  خبرة الباحثة بمجال التربية الخاصة ومجال تخصصها الدقيق اإلعاقة السمعية، وخبرتها بإعداد البرامج للصم وترجمتها بلغة اإلشارة، وكو  •

 ة واالجتماعية، ساهم ذلك بشكل فعال في بناء البرنامج. مشرفة برنامج الصم في التعليم الجامعي جعلها أقرب معرفة بخصائصهم التعليمي

 : يهدف البرنامج التثقيفي إلى تقديم الوعي بمفهوم املواطنة الرقمية للطالبات العاديين والصم بالجامعة. هدف البرنامج 

بيات التكنولوجية والتى اصبحت منتشرة باملجتمع بناء البرنامج كان على أساس تنمية الوعي والوقاية للطالبات من الدخول في السل  :أسس بناء البرنامج 

 
ً
لنشر ثقافة املواطنة   الرقمي، لذلك كان البد من رسم سياسة توعوية تثقيفية لالستخدام االفضل واآلمن لالتصاالت الرقمية الحديثة، ودلك تمهيدا

 شار التكنولوجيا، لذلك كان تأسيس البرنامج كالتالي:   الرقمية واملشاركة االيجابية في التكنولوجية وحمايتهم من التأثيرات السلبية النت

 ارتباط محتوى البرنامج بأهدافه.  •

 .تنوع األساليب املستخدمة داخل البرنامج )ورش، محاضرة، ندوة، أنشطة( •

 تم تقديم محتوى البرنامج وفقا الحتياجات كال من الطالبات العاديين والصم.  •

ية بأبعادها األربعة بشكل متدرج من التعرف باملفهوم باملواطنة الرقمية  السلوك الرقمي واالتصال الرقمي  تقديم الخبرات في مجال املواطنة الرقم  •

 واألمن الرقمي واللوائح الرقمية. 

 أساليب التدريس املستخدمة بالبرنامج: 

 املناقشة والحوار  •

 النمذجة  •

 التعلم التعاوني •

 لعب الدور  •

 : بالبرنامج األدوات املستخدمة 

 البروجكتر )جهاز العرض فوق الرأس ي(  •

 األجهزة الذكية  •

 عروض تقديمية •

 بعض اللوحات الرقمية )لوحات توعوية( •

 مكان ومدة تنفيذ البرنامج التثقيفي: 

به على مستوى  تم تطبيق البرنامج بكلية املجتمع قسم علوم الحاسب )حيث هو القسم الوحيد في الوقت الحالي بالجامعة الذى تم إلحاق الصم  

 أ ( أسابيع بواقع جلستين  7الجامعة(،  أما مدة تطبيق البرنامج التثقيفي كانت )
ً
للمجموعتين الصم والعاديين مع وجود الباحثة كمترجمة لغة    ،سبوعيا

 عية.  لى جلستين أحدهما افتتاحية واألخرى التتبإ إشارة، واالستعانة باملتعاونات بالكلية كمترجمات إضافيات للصم، إضافة 

: األساليب اإلحصائية املستخدمة :  
 
 رابعا

ت   اختبار  استخدام  التالية:  البارامترية  األساليب  في  املستخدمة  اإلحصائية  األساليب  تمثلت  وقد  تم   t-testهذا  وقد  املجموعات  بين  للفروق 

بناًء على دراسة خصائص الحميد،    متغيرات  استخدامه  للعلوم االجتماعية واملعروفة (، وذلك من  2016الدراسة )عبد  البرامج اإلحصائية  خالل حزمة 

 .  Spss.V.13ـ اختصارا ب
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 نتائــج الدراسة: 

 : نتائج التساؤل األول: 
 
 أوال

للمجموعتين   )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية ينص على   ي لإلجابة علي تساؤل الدراسة الذ

، T-Testاستخدمت الباحثة إختبار الفروق بين املتوسطات الحسابية    التجريبيتين "عاديين وصم "  في القياس القبلي قبل بدء البرنامج التثقيفي؟( 

 فروق واضحة بين املجموعتين وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:  وجود مدى  الهدف معرفة

  املعياري، واالنحراف املتوسط، حيث يوضح نتائج اختبار ت لعينتين مستقلتين عاديين وصم "  في القياس القبلي قبل بدء البرنامج التثقيفي من :(4جدول)

 إلحصائية  ا الداللة ومستوى  ت،" وقيمه الحرية، ودرجات العينة، أفراد وعدد

 

  

( عاديين ( على مقياس املواطنة الرقمية  أفراد املجموعة التجريبية  01,0ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

 وصم  قبل تطبيق البرنامج. 

: نتائج التساؤل الثاني:  
 
 ثانيا

)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعة  ينص على    ي لإلجابة على تساؤل الدراسة الذ

استخدمت الباحثة إختبار الفروق بين املتوسطات الحسابية   (لتثقيفي؟التجريبية " صم "في القياس القبلي والقياس  البعدي بعد تطبيق البرنامج ا

T-Testفروق واضحة بين املجموعة في القياسين وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:  وجود مدى  ، الهدف معرفة 

 الحرية، ودرجات العينة، أفراد وعدد املعياري، واالنحراف املتوسط، حيث يوضح نتائج اختبار ت لعينة الصم "  في القياس القبلي والبعدي من :(5جدول)

 إلحصائية ا الداللة ومستوى  ت،" وقيمه

 
ً
( على مقياس املواطنة الرقمية  أفراد املجموعة التجريبية الصم  قبل  01,0عند مستوى )  ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا

 تطبيق البرنامج والصم بعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي مما يدل على فاعلية البرنامج. 

: نتائج التساؤل الثالث: 
 
 ثالثا

)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية  للمجموعة ينص على    ي لإلجابة على تساؤل الدراسة الذ

ابية استخدمت الباحثة إختبار الفروق بين املتوسطات الحس  ( ؟التجريبية "عاديين " في القياس القبلي  والقياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي

T-Testفروق واضحة بين املجموعة في القياسين البعدي والقبلي وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:  وجود مدى  ، الهدف معرفة 

 الحرية، ودرجات العينة، أفراد وعدد املعياري، واالنحراف املتوسط، حيث يوضح نتائج اختبار ت لعينة العاديين في القياس القبلي والبعدي من :(6جدول)

 إلحصائية ا الداللة ومستوى  ت،" وقيمه

 

 
ً
( على مقياس املواطنة الرقمية  أفراد املجموعة التجريبية العاديين قبل 01,0عند مستوى )  ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا

 تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي للعاديين مما يدل على فاعلية البرنامج.تطبيق البرنامج والعاديين بعد 

: نتائج التساؤل الرابع:
 
 رابعا

الذ الدراسة  تساؤل  على  على    ي لإلجابة  الرقمية ينص  املواطنة  مقياس  درجات  رتب  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  )هل 

ف التجريبيتين "عاديين وصم"  التثقيفي؟للمجموعتين  البرنامج  تطبيق  بعد  البعدي  القياس  املتوسطات    ( ي  بين  الفروق  إختبار  الباحثة  استخدمت 

 فروق واضحة بين املجموعتين العاديين والصم وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:  وجود مدى  ، الهدف معرفةT-Testالحسابية 

 

 املجموعات ن م ع درجة الحرية  قيمة ت مستوى الداللة 

 قبلي( -)عاديين املجموعة التجريبية 20 84,60 4.17 38 1.48 0.145

 قبلي(  -املجموعة التجريبية )صم  20 80.47 11.70

 املجموعات ن م ع درجة الحرية  قيمة ت مستوى الداللة   

 قبلي(-)صم املجموعة التجريبية 20 80.47 11.70 38 4.498 0.01

 بعدي(   -املجموعة التجريبية )صم  20 88.14 8.22

 املجموعات ن م ع درجة الحرية  قيمة ت مستوى الداللة 

 قبلي( -)عاديين املجموعة التجريبية 20 84,60 4.17 38 3.257 0.01

 بعدي(   -املجموعة التجريبية )عاديين  20 89.70 5.32
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 ودرجات العينة، أفراد وعدد املعياري، واالنحراف املتوسط، حيث يوضح نتائج اختبار ت لعينتين مستقلتين عاديين وصم  في القياس البعدي من :(7جدول) 

 إلحصائية  ا الداللة ومستوى  ت،" وقيمه الحرية،

 
ً
املواطنة الرقمية أفراد املجموعة التجريبيتين العاديين ( على مقياس 01,0عند مستوى ) ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 والصم في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج، يعزى ذلك إلى فعالية البرنامج على املجموعتين العاديين والصم.

: نتائج التساؤل الخامس: 
 
 خامسا

بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعة     )هل توجد فروق ذات داللة إحصائيةينص على    ي لإلجابة على تساؤل الدراسة الذ

البرنامج؟ تطبيق  من  شهر  ملدة  التثقيفي   للبرنامج  والتتبعي  البعدي  القياسين  في   " "عاديين  بين   (التجريبية  الفروق  إختبار  الباحثة  استخدمت 

 ين، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:فروق واضحة بين املجموعت وجود مدى  ، الهدف معرفةT-Testاملتوسطات الحسابية 

 الحرية، ودرجات العينة، أفراد وعدد املعياري، واالنحراف املتوسط، حيث يوضح نتائج اختبار ت لعينة العاديين في القياس البعدي والتتبعي من :( 8جدول) 

 إلحصائية ا الداللة ومستوى  ت،" وقيمه

 
ً
املجموعة التجريبية العاديين في ( على مقياس املواطنة الرقمية  أفراد  01,0عند مستوى )  ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 يين في القياسين.القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج والتتبعي بعد فترة من تطبيق البرنامج، يعزى ذلك إلى فعالية البرنامج على املجموعة التجريبية عاد

: نتائج التساؤل السادس:  
 
 سادسا

ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعة    )هل توجد فروقينص على    ي لإلجابة على تساؤل الدراسة الذ

،  T-Testاستخدمت الباحثة إختبار الفروق بين املتوسطات الحسابية    ( التجريبية " صم " في القياس البعدي والقياس التتبعي على  البرنامج التثقيفي؟

 وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:فروق واضحة بين املجموعتين،  وجود مدى  الهدف معرفة

 وقيمه الحرية، ودرجات العينة، أفراد وعدد املعياري، واالنحراف املتوسط، حيث يوضح نتائج اختبار ت لعينة الصم في القياس البعدي والتتبعي من :(9جدول)

 إلحصائية  ا الداللة ومستوى  ت،"

 
ً
( على مقياس املواطنة الرقمية أفراد املجموعة التجريبية الصم في  01,0عند مستوى )  ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 .القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج والتتبعي بعد فترة من تطبيق البرنامج، يعزى ذلك إلى فعالية البرنامج على املجموعة التجريبية  صم 

 
 
 نتائج التساؤل السابع: : سابعا

الذ الدراسة  تساؤل  على  على  ي لإلجابة  ا  ينص  مقياس  درجات  رتب  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الرقمية  )هل  ملواطنة 

-Tاستخدمت الباحثة إختبار الفروق بين املتوسطات الحسابية   ( للمجموعتين التجريبية "عاديين وصم " في القياس التتبعي على البرنامج التثقيفي؟

Testوكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:، فروق واضحة بين املجموعتين وجود مدى  ، الهدف معرفة 

 ودرجات العينة، أفراد وعدد املعياري، واالنحراف املتوسط، حيث يوضح نتائج اختبار ت لعينتين مستقلتين عاديين وصم "  في القياس التتبعي من :(10جدول)

 إلحصائية  ا الداللة ومستوى  ت،" وقيمه الحرية،

 
ً
( على مقياس املواطنة الرقمية أفراد املجموعة التجريبيتين العاديين 01,0عند مستوى ) ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 البرنامج، يعزى ذلك إلى فعالية البرنامج على املجموعتين.والصم في القياس التتبعي بعد تطبيق 

 املجموعات ن م ع درجة الحرية  قيمة ت مستوى الداللة 

 بعدي( -)عاديين املجموعة التجريبية 20 89,70 5.32 38 0.716 0.478

 بعدي(   -املجموعة التجريبية )صم  20 88.14 8.22

 املجموعات ن م ع الحرية درجة  قيمة ت مستوى الداللة 

 بعدي( -)عاديين املجموعة التجريبية 20 89,70 5.32 38 0.247 0.808

 تتبعي(   -املجموعة التجريبية )عاديين  20 89.10 9.17

 املجموعات ن م ع درجة الحرية  قيمة ت مستوى الداللة 

 بعدي( -)صم املجموعة التجريبية 20 88,14 8.22 38 0.163 0.871

 تتبعي(  -املجموعة التجريبية )صم  20 89.23 5.29

 املجموعات ن م ع درجة الحرية  قيمة ت مستوى الداللة 

 تتبعي(-)عاديين املجموعة التجريبية 20 89,10 9.17 38 0.059 0.953

 تتبعي(  -املجموعة التجريبية )صم 20 89.23 5.29
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  ومناقشة النتائج:  تفسير  
بي الذى ظهر  أظهرت النتائج إن البرنامج التثقيفي له تأثير إيجابي وفعال على مستوى األعداد والتنفيذ على الطالبات، وذلك من خالل التعزيز اإليجا

املواطنة، وال الطالبات في مستوى قيم  التجريبيتين لدى  للمجموعتين  القبلي والبعدي  التطبيق  بين  الفروق اإلحصائية  التطبيق  التي وضحت من  نتائج 

 املعايير  من ( جملة2017للطالبات العاديين والصم لصالح التطبيق البعدي، وذلك يرجع إلى مدى فعالية البرنامج التثقيفي، وهذا ما أكده الصمادي )

 استخدمهم  أثناء بها ويلتزمون  بها التي يتمتعون  والواجبات الحقوق  مجموعة في واملتمثلة الرقمية، للوسائط استخدامهم  عند بةبها الطل يلتزم أن البد التي

 ما لفهم  األمور  وأولياء عموما والتربويين بمساعدة املعلمين الكفيلة ألنها التعليم، بمنظومة قوية عالقة له الرقمية املواطنة مفهوم  الوسائط، إن  لهذه 

 الطالب لعداد وسيلة هي تعليمية، بل أداة  مجرد من أكثر هي الرقمية واملواطنة مناسب، بشكل التكنولوجيا أجل استخدام من معرفته الطالب على يجب

  الرقمي املجال وفي عموما الوطن  مصالح في خدمة الفاعلة واملشاركة املجتمع في الكامل لالنخراط
ً
 (.2014)الجزار،  .خصوصا

الرقمي السليم، ونشر ثقافة حرية التعبير املصحوبة   السلوك خالل من صورة  بأحسن  للتكنولوجيا  املستخدم البلد وتتضح نتائج الدراسة في تمثيل

 بالشكل األخالقي واالجتماعي بدافع الرقابة الذاتية وفق ضوابط الدين والقيم، وهذا ما تم بثه من خالل جلسات البرنامج
ً
 من التأكيد على عدد  ، وأيضا

األخرى  واألمن والحقوق  الرقمي والسلوك الرقمي كالوصول  الرقمية للمواطنة العناصر  ) والواجبات  املسلماني  أكدته  ما  وتهتم 2014الرقمي، وهذا   .) 

 واملبادئ  القيم  مراعين ليتصرفوا بتحضر، جديد، رقمي مجتمعظل   في مسؤولين ليكونوا  وتدريبهم  األفراد بين الرقمي االحترام ثقافة بنشر املواطنة الرقمية

 املواطنة ثقافة لنشر  املناسبة  وضع االستراتيجيات من  بد  فال الحياتية، الفرد مجاالت جميع  إلى طريقها  شقت  التكنولوجيا  الحسن. وألن  السلوك ومعايير

  ومشاريع برامج   وفق  صالح، إلعداد نشء رقمي املجتمع شرائح   جميع بين الرقمية
ً
 نتمكن حتى والتربوية، املؤسسات التعليمية جميع إلى وتمتد باألسرة  بدءا

 
ً
 االقتصاد وبناء مجتمع املعرفة تنمية في للمساهمة منها املثلى االستفادة  تعزيز مع للتكنولوجيا، السلبية املتزايدة   اآلثار من مجتمعنا حماية تعزيز من فعال

  بد وال .الوطني الرقمي
ً
 (. 2017املهم. )الشويلي . الحيوي  املوضوع هذا  تجاه  يتحمل مسؤوليته أن من  ومؤسسات للجميع أفرادا

الرقمية مفهوم حديث وإنه املواطنة  أن مفهوم  إلى  الرقمية،  املواطنة  العاديات والصم في فهم  الطالبات  بين  الفروق  الباحثة تقارب  كلما زاد    وتعزو 

التكنولوجيا كلما زاد  أكدته دراسة    استخدام  بها، وهذا ما  الرقمية والوعي  املواطنة  الرقمية   (ISMAN & Canan, 2013)مفهوم  املواطنة  بمدى حداثة 

معة، التي أوضحت وأهمية التوعية بها. وأكدت النتائج على أهمية نشر ثقافة املواطنة الرقمية من خالل املؤسسات التعليمية املختلفة وال سيما طالب الجا

دراسة قبل البرنامج التثيقفي عدم وجود الوعي الكافي بأهمية االستخدام األمثل للتحول الرقمي الذي اخترق كل مجاالت الحياة، وهذا ما اكدته  النتائج و 

 من أساسيات  املدرسة، أصبح في التعليمية واملناهج  التربية خالل  من مجتمعاتنا في الرقمية املواطنة  ثقافة نشر  أن شك فيه، (. ومما ال2014الشمري )

واملؤسسات  املجتمع مبادرات مع بالتعاون  تربوية  وبرامج مشاريع إلى تتحول  أن يجب ملحة وضرورة  الحياة   حماية من نتمكن حتى اإلعالمية املدني 

  هناك أن الدراسات بعض املثلى، وأشارت االستفادة  وتحفيز للتكنولوجيا السلبية اآلثار من مجتمعاتنا
ً
  الرقمي. املواطنة بموضوع االهتمام في قصورا

وتطوير  ومن خالل ما سبق ُيستنج أن أهمية دور املؤسسات التربوية في توجيه وتوعية الطلبة لديهم في االستخدام املناسب للتكنولوجية الحديثة،  

ل التدريب والورش  البيئات التعليمية من أجل التربية على املواطنة الرقمية، وإمداد الطلبة باملعرفة والثقافة التي تؤهلهم لفهم التحول الرقمي، من خال

 التي تساعدهم على الفهم اإليجابي والطريقة اآلمنة للتعامل التقنيات وتصفح الشبكات الرقمية.  

   توصيات الدراسة:
 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة نوص ي بما يلي:

أخرى   • دراسية  الرقمية على مراحل  املواطنة  وقيم  الدراسات حول مفاهيم  املزيد من  وإمكانية  إجراء  القيم  تلك  متكامل عن  تصور  إلى  للوصول 

 .ممارستها

 دعم الوعي التكنولوجي في مجالي املعرفة واملهارات وخاصة ذوي االعاقة.   •

 والثقافة الرقمية   الرقمية،دعــــم مفــــاهيم القــــانون واالتصــــال الرقمــــي، واألمــــن وقواعــــد الســــلوك الرقمــــي، والحقــــوق واملسؤوليات  •

بأمس الحاجة ضرورة إجراء املزيد من الدراسات املكثفة الكمية والنوعية حول موضوع املواطنة الرقمية لقلة تناولها في الدراسات العربية علما أننا   •

  .لها في العالم العربي

 .ضرورة توفير الوصول الرقمي للجميع بال استثناء داخل املؤسسات التعليمية •

 . ضمين املناهج التعليمية بمفاهيم املواطنة الرقمية وأساليب تفعيلها على أرض الواقع ضرورة ت •

   .ضرورة عقد دورات تدريبية للطلبة ومعلميهم تستهدف زيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الرقمية •

 املقترحات للدراسات املستقبلية:

   .املواطنة الرقمية في املدارس والجامعاتإجراء دراسة عن مدى تطبيق مديرات املدارس ملفهوم  •
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تواصل إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية بالجامعات على البنين من الصم والعاديين وعلى مستوى ذوي اإلعاقة ممن يستخدموا التكنولوجيا وال •

 الرقمي.  

   .لتعليم إجراء دراسة مقارنه بين درجة تطبيق املواطنة الرقمية بين املراحل املختلفة من ا  •

 :املراجـع

: املراجع العربية
 
 :أوال

شهد  .1 ) األسمري،   تقنيات ."األمان طريق  الحماية وخطوات والصغار- للكبار لإلنترنت اآلمن االستخدام وثقافة الرقمية املواطنة"(.  2015سعيد. 

 نورة.  األميرة  جامعة التربية، كلية التعليم،

 فلسطين. .غزة . جامعة األزهر .. رسالة ماجستير غير منشورة "توظيف متطلبات املواطنة الرقمية في التعليم "(. 2017األغا، صهيب. ) .2

 . 290 - 265: (18)5الجزائر،  :. مجلة التربية"دور األسرة في تحديات املجتمع الرقمي"(. 2013بوكريسة، عائشة. ) .3

(: 56)  1:مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس  ."دور املؤسسات التربوية في غرس قيم املواطنة الرقمية تصور مقترح"(.  2014الجزار، هالة. ) .4

385 - 418. 

ات جامعة اإلمام محمد  درجة إسهام بعض شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوم املواطنة الرقمية من وجهة نظر طالب"(.  2016الحارثي، وفاء. ) .5

 السعودية. .جامعة اإلمام محمد بن سعود السالمية .. رسالة ماجستير غير منشورة "بن سعود اإلسالمية بالرياض

بيئة رقمية متغيرة "(.  2014الحانوتي، تيسير. ) .6 املعلومات في  املكتبات ومراكز  األول بعنوان  املؤتمر الدولي  الرقمي.  العالم  املعلومات: هاجس  ".  أمن 

 األردن: جمعية املكتبات واملعلومات األردنية. 

 . 33 - 11: (1)1الجزائر،  :. مجلة دلشد"املواطنة الرقمية"(. 2014حسان، فارس. ) .7

 . الرياض: مكتبة الجنادرية للنشر.االحتيال اإللكتروني األسباب والحلول (. 2011حسين، أسامة. ) .8

نة الرقميَّ "(. 2017الدهشان، جمال علي. ) .9
َ
ة في العصر الرقمياملواط  للتربية العربيَّ

ً
 . 143 (:5)1 :. مجلة نقد وتنوير"ة مدخال

 دار إيتراك. . ، القاهرة سيكولوجية الطفل األصم ( .2008زيدان. سحر.) .10
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Abstract: The current study aims to provide an educational program to raise awareness of the concept of digital 
citizenship for the deaf and the ordinary: a comparative study, and the sample included (40) students from the 
Community College, University of Tabuk, Department of Computer Science, divided (20) of deaf students and (20) 
of ordinary students, The researcher used in the study a measure of digital citizenship and an educational program 
prepared by the researcher, and the results have resulted in the absence of statistically significant differences 
between the mean scores of the digital citizenship scale for the two experimental groups and deaf in the pre-
measurement before the start of the educational program, and the presence of statistically significant differences 
between the medians of d The digital citizenship scale of the experimental group for the deaf in the two dimensional 
pre-measurement in favor of the post-measurement after the application of the educational program, and the 
presence of statistically significant differences between the mean scores of the digital citizenship scale of the 
experimental group for the ordinary after-the-post-post-measurement for the validity of the post-measurement 
after the application of the educational program, and the absence of significant differences Statistics between the 
mean scores of the citizenship scale for the two experimental groups and the deaf in the post-measurement after 
applying the educational program, and the absence of statistically significant differences between the average scores 
for the citizenship scale for the two experimental groups The two ordinary and deaf children in the post and follow-
up measurements of the educational program for one month after the implementation of the program. 

Keywords: The Educational Program; Digital Citizenship; The Deaf. 
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 :امللخص

بمدارس    الحاسب  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  ثانوي   األول   الصف  طالب  تدريس  في  الفيسبوك  استخدام  أهميةهدفت الدراسة التعرف على  

الدراسة من )و الدراسة املنهج الوصفي،    ستخدمت. وا جازان  إدارة التعليم بمنطقة ( معلم ومعلمة حاسب. وتم إعداد استبانة لجمع 147تكونت عينة 

. وقد أظهرت النتائج أن معلمي ومعلمات الحاسب ثانوي   األول   الصف   طالب  ستدريأهمية استخدام الفيسبوك في تخطيط وتنفيذ وتقويم    شملتالبيانات  

، بينما يؤكدون على أن استخدام الفيسبوك في تنفيذ (4,12املتوسط الحسابي )للتدريس مهم حيث بلغ  أن استخدام الفيسبوك في التخطيط  إلى  يشيرون  

( الحسابي  املتوسط  بلغ   حيث 
ً
  ،  (4.31التدريس مهم جدا

ً
الفيسبوك في تقويم وأيضا أن استخدام  املتوسط    يؤكدون على  بلغ   حيث 

ً
التدريس مهم جدا

عدم وجود فروق إلى  النتائج   أشارت، حيث  ي الجنس واستخدام الفيسبوك في التدريسمتغير بالنتائج أن هذه األهمية لم تتأثر  وأظهرت    (.4.23الحسابي )

 
ً
أهمية استخدام معلمي ومع  دالة إحصائيا الحاسنحو     بلمات 

ً
تبعا ثانوي  األول  الصف  الفيسبوك في   للفيسبوك في تدريس طالب  للجنس واستخدام 

ومعل ملعلمي  تدريبية  دورات  الثانوية وعقد  باملرحلة  املعلومات  وتقنية  الحاسب  مقرر  لتدريس  الفيسبوك  باستخدام  الدراسة  وأوصت  مات التدريس. 

 تدريس. الحاسب حول االستخدام األمثل للفيسبوك في ال

 .؛ معلمي ومعلمات الحاسباملرحلة الثانوية؛الفيسبوكالكلمات املفتاحية: 

  املقدمة:

بمفرده،   يعيش عيشة هانئة مستقرة  أن  يمكن  وال  واالجتماعي  اإلنساني  التعامل مع محيطه  بفطرته على  اجتماعي ومجبول  اإلنسان بطبعه  إن 

 واستغنى بفكره وذاته عن العالم الذي حوله ألن  
ً
   االستقرار والسعادة واألمن يتطلب قدرا

ً
من التفاعل اإليجابي الراقي مع اآلخرين، والتفاعل البناء   عاليا

في واالتصاالت  املعلومات  ثورة  إطالق  إلى  أدى  مما  البشر،  بين  الفعال  والتعاون  املستمر،  االجتماعي  التواصل  يقتض ي  ذلك  وكل  الحياة،  بداية   مع 

اإل  لتبدأ شبكة   التسعينات، 
ً
   نترنت عصرا

ً
   مدنيا

ً
 جديدا

ً
املعرفة، فظهرت تباعا التواصل والتقارب وتبادل  لكافة شعوب األرض في  الطريق  املواقع   ، سهل 

 Social( باإلضافة إلى شبكات التواصل االجتماعي )Chat Rooms( وغرف املحادثة )Personal Blogs( واملدونات الشخصية )Web Sitesاإللكترونية )

Media Networks ،في  بكثرة  يستخدم الذي  االجتماعي التواصل شبكات أحد الفيسبوك ويعد(. 2016؛ محمد نور ويوسف، 2017( )السواعير والشراع 

 ث حيم،  2020في شهر مارس لعام    Statistaحيث أظهرت اإلحصائيات العاملية أن الفيسبوك يأتي في املرتبة األولى وفق إحصائيات موقع    العالم،  دول   كافة

 عدد  بلغ  
ً
الفيسبوك من مواقع شبكة اإلنترنت التي يتواصل من خاللها   د(، لذلك يعStatista web site, 2020)  مستخدميه أكثر من ملياري شخص شهريا
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وإرسال الرسائل،   املاليين الذين تجمعهم اهتمامات مشتركة، حيث تتيح هذه الشبكات مشاركة امللفات والصور، وتبادل مقاطع الفيديو، وإنشاء املدونات،

املستخدمين )أبو وإجراء املحادثات الفورية، ولذلك يمتاز الفيسبوك بأن له قدرة فائقة في نقل وإدارة وتبادل املعلومات، وجمع البيانات ومشاركتها بين  

العقبي وبركات،  2016دولة وحسين،   الذي  د(. ويع2014؛  الطالب  الكثير من  التي يفضلها  املواقع  الفيسبوك من مختلف  الفيسبوك من  ن يستخدمون 

التعليم، ألن الفيسبوك يمكن الطالب من إرسال    األعمار، وذلك يعود إلى الفوائد الثقافية والتربوية الهامة والنتائج اإليجابية التي قدمها الفيسبوك في 

ضافة إلى أنه يوفر لهم بيئة تمكنهم من البحث عن املعلومات  آرائهم والذي يكون له األثر الكبير والفعال في التعبير عن اآلراء بدون عوائق أو خجل، باإل 

 2017؛ جدو،  2017؛ بو عزاوي،  2014واملعرفة )بلعربي،  
ً
مهما في حياة اإلنسان املعاصر وأخذ   (. ومن خالل ما سبق يتضح أن الفيسبوك أصبح جزءا

زات وخصائص متعددة، مما قد يساهم في تجويد التعليم، كما أن الفيسبوك يمتد ليشمل مجاالت مختلفة في امليدان التربوي، وذلك ملا يمتاز به من ممي

، لتعطي قد يساعد املعلم على تصميم الدروس وفق األهداف التعليمية املوضوعة، مما قد يجعل املعلم يتحكم في تعلم الطالب بدرجة معتدلة ومعقولة

الفيسبوك من تقويم   يمكن  وقد  الدراس ي،  تحصيله  في  أفضل  لهانتائج  الحاجة  له عند  تقديم خطوات عالجية  بشكل مستمر، وكذلك  وأن الطالب   .  

يمكن  الفيسبوك بناء   حيوية   تعليمية  ببيئة  الظفر  من  الحاسب  معلم   قد   مع   ذلك   ومشاركة  التعليمية  العملية  مراحل  وتخطيط   يستطيع من خاللها 

  الطالب  يجعل مما الطالب،
ً
  عنصرا

ً
 في  فعاال

ً
  مجال ال تقليدية بطريقة املعلم  له يلقنها التي  للمعلومة سلبي متقبل مجرد وليس  العملية التعليميةومشاركا

  مجموعة  لدية  يتوفر  أن  يتطلب ذلك   الحاسب،  مهارات  الطالب  اكساب  في  املتعددة   بأدواره   الحاسب  معلم   ولكي يقوم   (،2017  عزاوي،  بو)الرأي    إلبداء  فيها

 (.2018 واألمير، بالشكل األمثل )حراب مهامه أداء من تمكنه التي الحديثة التقنيات من

 مشكلة الدراسة:

من حالة تدني التحصيل الدراس ي التي يعاني منها أبنائهم غير مدركين األسباب الحقيقية وراء هذا التدني، وهي   أولياء أمور الطالبيشتكي الكثير من 

)إبراهيم،   السعودية  العربية  باململكة  الطالب  بين  ومنتشرة  والتفاصيل  األبعاد  ومتشابكة  الروقي،  2016مشكلة صعبة  لدى طالب 2014؛  (، وخاصة 

(. وأن استخدام أحدث التقنيات في التعليم قد يكون 2018؛ القرني والزهراني،  2018الحاسب وتقنية املعلومات )بو عايشة،    الصف األول الثانوي بمقرر 

الدراس ي )شمسان،   املقرر  الطالب نحو تعلم  أهمية(،  2014له دور حاسم في زيادة دافعية  للوقوف على  الدراسة  الفيسبوك مع   استخدام  وتأتي هذه 

وتأتي   (.2016؛ عـواج وسامية،  2016؛ الصافي وكنه،  2017ية في التدريس لتنمية التحصيل الدراس ي لدى الطالب )حاج أحمد وعمر،  الطريقة التقليد

 نتيجة ل
ً
 لفيسبوك في التدريس. لة التي تعنى باستخدام معلمي ومعلمات الحاسب سابقلدراسات الا ندرة هذه الدراسة أيضا

 أسئلة الدراسة:

 
ً
:  للدراسة فيالسؤال الرئيس    يتمثلمن مشكلة الدراسة ورغبة باملساهمة في تعزيز دور املعلم والطالب في استخدام الفيسبوك في التعليم،    انطالقا

؟ السعودية العربية باململكة جازان بمنطقة الحاسب ومعلمات معلمي نظر وجهة من ثانوي  األول  الصف طالب تدريس في الفيسبوك استخدام أهمية ما

 ويتفرع منه األسئلة التالية:

ثانوي من وجهة نظر معلمي ومعلمات   .1 األول  الصف  املعلومات لطالب  الحاسب وتقنية  في تخطيط تدريس مقرر  الفيسبوك  أهمية استخدام  ما 

 الحاسب بمنطقة جازان؟ 

صف األول ثانوي من وجهة نظر معلمي ومعلمات الحاسب  ما أهمية استخدام الفيسبوك في تنفيذ تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب ال .2

 بمنطقة جازان؟ 

  ما أهمية استخدام الفيسبوك في تقويم تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي من وجهة نظر معلمي ومعلمات الحاسب .3

 بمنطقة جازان؟ 

ات معلمي الحاسب نحو أهمية استخدام الفيسبوك في تدريس طالب الصف  ( بين متوسطات استجابα≤  0،05هل يوجد فروق دالة إحصائيا ) .4

 األول ثانوي تعزى ملتغيري الجنس واستخدام الفيسبوك في التدريس؟

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إلى: 

 .التعرف على أهمية استخدام الفيسبوك في تخطيط تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي  .1

 التعرف على أهمية استخدام الفيسبوك في تنفيذ تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي. .2

 التعرف على أهمية استخدام الفيسبوك في تقويم تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي. .3

  ثانوي  األول  الصف طالب تدريس في  الفيسبوك استخدام أهمية نحو الحاسب يمعلم استجابات متوسطات  بين الفروق عن الكشف .4
ً
  ي ملتغير  تبعا

 التدريس؟ في الفيسبوك واستخدام الجنس
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 أهمية الدراسة: 

رار  تستمد الدراسة أهميتها في أنها تحاول توجيه انظار معلمي ومعلمات الحاسب نحو استخدام الفيسبوك في التدريس، وأنها قد تفيد متخذي الق

ا  اإليجابية نحو استخدام الفيسبوك في التدريس، وكذلك تماشيا مع توجيهات وزارة التعليم في  التركيز على اآلثار  ململكة العربية في التأكيد على ضرورة 

 . في مجاالت أخرى السعودية بإدخال فكرة التعليم اإللكتروني في تدريس املقررات، وكذلك في فتح املجال أمام دراسات أخرى مستقبلية مماثلة 

 حدود الدراسة:

 ثانوي.  األول  الصف طالب  تدريس في الفيسبوك استخدام أهميةلتعرف على مدى ا  الحدود املوضوعية: •

 ثانوي واملستخدمين للفيسبوك.  األول  الصف لطالب  املعلومات وتقنية الحاسب مقرر  يدرسون  الذين الحاسب ومعلمات معلمي الحدود البشرية: •

 السعودية.  العربية باململكة  جازان منطقة املكانية:الحدود  •

 . م2019/2020الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي  الحدود الزمانية: •

 مصطلحات الدراسة:

 تضمنت الدراسة الحالية املصطلحات التالية:

•  ( و لكتروني مجاني  إ موقع  :  (Facebookالفيسبوك  للتسجيل  إلكتروني  بريد  الصور  يتطلب  وتحميل  الخاصة،  بناء صفحته  للمستخدم من  يسمح 

)سندي،   االهتمامات  األصدقاء ومشاركتهم  واختيار  ونشرها،  بأنه موقع  2015والفيديو  تعريفه  ويمكن  يطلب معلومات شخصية عن  إ (.  لكتروني 

ثانوي   األول   الصف   لطالب  املعلومات  تقنيةو   الحاسب  مقرر   تدريس  من  الحاسب  معلمي  من خالله   املستخدم ليتيح له إنشاء حساب جديد يتمكن 

 معهم أثناء العملية التعليمية.  )نص، صورة، صوت، فيديو( مشاركة الوسائط املتعددة و التواصل مع الطالب وذلك ب

التعليمي داخل وخارج حجرة الدراسة ( بأنه مجموعة العمليات السلوكية التي يقوم بها املعلم في نشاطه  2013عرفه العرجمي ):  ( Teachingالتدريس )  •

تخطيط  لتحقيق أهداف املادة التي يقوم بتدريسها. ويمكن تعريفه في الدراسة الحالية بأنه مجموعة من العمليات السلوكية التي تتضمن عمليات ال

 ثانوي   األول  الصف لطالب  املعلومات وتقنية الحاسب مقرر  لتدريس الحاسب  يوالتنفيذ والتقويم التي يستخدمها معلم
ً
على أدائه بحيث   وتؤثر إيجابا

 تساعد على تحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية. 

( بأنه أحد املقررات  2018عرفـه السعداني والرياش ي ):  (Computer and Information Technology Courseمقرر الحاسب وتقنية املعلومات ) •

املعلومات. ويمكن تعريفه في الدراسة    ةالتعليم العام ويتضمن محتواها العلمي كل ما يتعلق بالحاسب وتقنيالتــي تدرســها وزارة التعلــيم فــي مراحــل  

من قبل وزارة التعليم ويحتوي على معارف ومفاهيم علمية ومهارات تطبيقية  الثانوي    الصف األول   طالب بهالحالية بأنه الكتاب املدرس ي الذي يزود  

 علومات.في مجال الحاسب وتقنية امل

 في   اآللي  الحاسب  ملادة   التدريس ي  بالعبء  ليقوم  نظاما  اختياره   تم   الذي   الفرد"  بأنه(  2017)  يونس  عرفه:  (Teacher Computer)  الحاسب   معلم •

الذي   الشخص بأنه  الحالية  الدراسة في تعريف معلم الحاسب  ويمكن(.  907.ص" )والالصفية  الصفية  الطالب  أنشطة على  واإلشراف  الثانوية  املرحلة

واملعين الحاسب  تخصص  في  البكالوريوس  شهادة    ملقرر   التعليمية  العملية  جوانب  جميع  عن   مسؤوال  ليكون   التعليم   وزارة   قبل  من  رسميا   يحمل 

 .املنشودة  التربوية األهداف لتحقيق للصف األول الثانوي وذلك تدريسه يتم  الذي  املعلومات وتقنية الحاسب

 اإلطار النظري: 

 
ً
 وتدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات. ومعلم الحاسب   شبكات التواصل االجتماعيوهي   لثالثة محاور  يتضمن اإلطار النظري عرضا

 ياملحور األول: شبكات التواصل االجتماع

من أكثر  اإلنترنت فأصبحت    لشبكة  املستخدمينجذبت العديد من    والتي  ،2.0  بالويـــب  يعرف  ما  مع  ظهرت  التي  اإلنترنت  شبكة  على  البارزة  هي املواقع

للتعبير الحر عن كل ما يراه الفرد بصفة مستمرة ومشاركة األفكار هذه املواقع  ، وتستخدم  عديدة املواقع املستخدمة في اآلونة األخيرة ملا لها من مميزات  

 (.2015 بيزان،مع اآلخرين )

وتويت الفيسبوك  االجتماعي  التواصل  أشهر شبكات  استخدامها ومن  تم  إذا  مبهرة  تعليمية  أدوات  تكون  وقد  وغيرها،  آب  والواتس  واالنستغرام  ر 

 للمعلومات التي يمكن تقاسمها بين املتعلمين
ً
 مهما

ً
والفيسبوك هو أحد شبكات التواصل االجتماعي وقد تأسس في الرابع ،  بفعالية إضافة إلى أنها موردا

 أي شخص يبلغ من العمر  م، وكانت عضوية املوق2004من فبراير عام  
ً
ع مقتصرة في بداية األمر على طالب الجامعة، ثم طالب املدارس الثانوية، وأخيرا

 فأكثر )الشهيل،    13
ً
اإلنترنت التي يشترك فيها املستخدمون   ديع  (. والفيسبوك2017؛ اللوزي ومراد،  2019عاما أحد شبكات التواصل االجتماعي على 
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 2020صلت احصائية املوقع في شهر جانيوري لعام  لتبادل اآلراء واألفكار، وو 
ً
( مليار مستخدم، وهو أكثر 2.5إلى قرابة من )  م في عدد مستخدميه عامليا

 حتى اآلن )الداود والسعلوس،  
ً
 (.Alexa web site, 2020؛  2016؛ محمد نور ويوسف  2014؛ الرشيد ومراد،2017شبكات التواصل االجتماعي استخداما

اللوحية   كما أن هناك العديد من اإليجابيات التي يوفرها الفيسبوك للطالب ومنها أنه يتيح الفرصة للتفاعل فيما بينهم من خالل تطبيقات األجهزة 

وسامية،   )عـواج  الطالب  بين  الدراسية  املعلومات  مشاركة  خاللها  من  يمكن  مريحة  بيئة  توفر  والتي  الذكية،  الهاتف   ,Irwin, Ball؛  2016وأجهزة 

Desbrow, & Leveritt, 2012  يمكن التي  املفيدة  األدوات  من  العديد  الفيسبوك  يوفر  حيث  التعاوني  التعلم  يدعم  الفيسبوك  أن  إلى  باإلضافة   .)

ب للعمل (. حيث يوفر الفيسبوك فرصة للطال Munoz, 2011استخدامها إلنشاء مجتمع تعلم تعاوني من خالل مشاركة الطالب وتزويدهم باملعلومات )

املعلم لحل   املساعدة من زمالئهم ومن  الحصول على  املعلومات واألفكار، وكذلك  تبادل  بما في ذلك  املشروعات مع زمالئهم  الواجبات بشكل تعاوني في 

 (. كما يضيف شيلتري وآخرون بأن قوة الفيسبوك تكمن  Kurniawan, Jingga, & Prasetyo, 2017؛  2017املدرسية )سهيل وإبراهيم،  
ً
في إنشائه مجتمعا

(. وعلى الرغم من تعدد اإليجابيات الستخدام Shaltry, Henriksen, Wu, & Dickson, 2013؛  2018يتعلم فيه الطالب من بعضهم البعض )املخالفي،  

 . الفيسبوك

أن هناك العديد من املخاوف والتي إال أن هنالك بعض السلبيات الستخدامه، حيث أن هناك العديد من املخاطر من هذه املواقع على الطالب، كما  

(؛ ألن الفيسبوك قد يقوم على نشر البيانات  Khedo, Ally, Suntoo, & Mocktoolah, 2012كان سببها الرئيس ي يرجع إلى موضوع الخصوصية واألمان )

ا  ثقافة  ونشر  للفيسبوك  استخدامهم  عند  الحذر  والطالب  املعلمين  على  املهم  من  ولذلك  للطالب،  املناسب الشخصية  بالشكل  الفيسبوك  ستخدام 

(Munoz, 2011  ولهذا من املهم والواجب علينا أن نتعامل بحذر شديد مع الفيسبوك مع ابنائنا الطالب، وتوجيههم بطريقة صحيحة لالستفادة منها .)

 (. 2015؛ الهواري، 2018)املخالفي، 

تتمثل   التعليم  الفيسبوك في  أهمية استخدام  املحورية في  الطالب  والنقطة  التعليمية تفاعلية ويكون فيها  البيئة  التعليم، وجعل  في تحديث نظم 

وعمار،   درب  )أبو  سلبي  متلق  مجرد  وليس  املسؤولية،  في  يشارك   
ً
فاعال  

ً
ويوسف،  2014عنصرا نور  محمد  الستخدام 2016؛  عديدة  وهناك طرق   ،)

(، وإعداد مناهج تعليم تتوافق 2015ة الكتب واألبحاث بشكل تعاوني )سندي، الفيسبوك في التعليم تتمثل في متابعة املستجدات في التخصص ومراجع

، و 
ً
 ومقيما

ً
 ومرشدا

ً
 مع نظام التعليم بهذه الشبكات وتطور أدوات منظومة التربية لتتماش ى مع نظام تعليمي جديد أصبح املعلم فيه موجها

ً
الطالب مشاركا

 )بيزان،
ً
 (. 2018؛ املخالفي، 2015ومتفاعال

 معلم الحاسب املحور الثاني: 

باإلضافة إلى   واملهنيــة،  والثقافيــة  األكاديمية  الخريجين باملعارف واملهارات  التي تأهل  العـالي  التعلـيم   مؤسسـات   مخرجـات  أحـد  الحاسب  معلم   يعتبر

  ركيـزة  التـدريس مجــال فــي  التربويـة باملعـارف املعلمــين  تزويــد عمليــة حيث تعد  التعليميــة، التقنيــات الالزمة الستخدام واملهارات الخريجين املعارف اكساب

لـيس   ودور معلـم   الحاسب.  ملعلمي  الجيـد  املهنـي   للتكـوين   أساسـية    الحاسب 
ً
  ذاته  لتطوير   تجعله يسعى  متعددة   أدوار  هنـاك  بـل  فحسـب،  للمعرفـة  ناقـال

فمن مستمر.  أدوار  بشكل  يعمل  الحاسب  معلم   أهم   ومصمم  مقوم،  للعمليات،  وميسر  مرشد  للمحتوى،  مقدم  تقني،  تعليمي،  مصمم   كباحث،  أن 

 لدى  اإللكتروني  التواصل  مهارات  تنمية  في  الفيسبوك  خالل استخدام  من  الحاسب  يسهم معلم   (. فقد2013  ويونس،   الدهب  أبو)  اإللكترونية   للمقررات

 وغير  املتزامن التواصل أدوات استخدام تفعيل على الطالب وتحفيز مراسلته، على الطالب وتشجيع الخاصة صفحته عن املعلم  إعالن خالل من الطالب

  للطالب،  بالدرس  املتعلقة  التعليمية  الردود   وإرسال  املراسالت  عملية  املنزلية، وتنظيم   الواجبات  إرسال  في  واستخدامها  الفيسبوك  يتيحها  التي  املتزامن

وقد يقوم معلم الحاسب  (.2014 والعكور، املشاقبة ؛2015 بيزان،) فورية راجعة تغذية لهم  يوفر بما واستجاباتهم  الطالب  استفسارات على ويقوم بالرد

 ، ( 2016 وتبري، عـواج ؛2015 بيزان،)الدرس  حول  من قبل الطالب يتم نشره  ما التعليقات مع الطالب من خالل استخدام الفيسبوك حول  أيضا بتبادل

في اكتساب الطالب للمعارف    يسهم   أن  يمكن   ذلك  فإن  التدريس  عملية  في  الفيسبوك  الحاسب استخدام  معلم   أحسن  إذا   بأنه  القول   يمكن  ذلك  وعلى

 واملهارات املتعلقة بمقرر الحاسب. 

 تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات املحور الثالث: 

نين  يعرف التدريس بأنه مجموعة من العمليات السلوكية التي يقوم بها املعلم لتساعده في تحقيق أهداف املقرر التي يقوم بتدريسه )دخيخ وحسا

ل  التدريس وتنفيذ التدريس وتقويم التدريس، وتشمل ك  هي: تخطيط(. وتنقسم مهارات التدريس بصفة عامة إلى ثالثة مراحل رئيسية  2017واملصري،  

 : (2001؛ زيتون، 2014؛ الشرمان واملومني واملومني، 2019مرحلة من املراحل على مجموعة من املهارات التي يتعين على املعلم إتقانها كالتالي )سالمه، 

س، ومهارة مهارة تحديد أهداف الدرس ومهارة توزيع الوقت على عناصر خطة الدر كشتمل على مجموعة من املهارات األساسية  يتخطيط التدريس  ف

 ر وفاملعلم بالتخطيط لتلفيسبوك  . وقد يساعد استخدام ا (2001؛ زيتون،  2002اختيار الوسائل التعليمية، ومهارة تحديد أساليب التقويم )إبراهيم،  

املحتوى  املختلفة  أشكال متعددة لعرض  املتعددة  الوسائط  املصاالتخطيط الستخدام  وكذلك    وذلك باستخدام  كاستخدام در  طرق متنوعة ملشاركة 

 .(، وهو ما قد يؤدي إلى تحسين التخطيط للدرس2017؛ سهيل وإبراهيم، 2017)حاج أحمد وعمر، املنشورات أو الرسائل الجماعية والفردية 
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التدريس  و  األساسية  يتنفيذ  املهارات  استخكشتمل على مجموعة من  ومهارة  السبورة،  استخدام  ومهارة  الدرس،  ومهارة عرض  التهيئة  دام  مهارة 

، ومهارة تعزيز  تقنيات التعليم املناسبة، ومهارة إدارة الصف، ومهارة استخدام طريقة التدريس املناسبة، ومهارة استخدام األنشطة التعليمية اإلثرائية

. (2016؛ املسرحي،  2017؛ العنزي،  2010استجابات الطالب، ومهارة تنفيذ الدرس في الوقت املحدد، ومهارة توجيه األسئلة الصفية )أبو ريا وآخرون،  

لتعزيز املهارات األساسية لتنفيذ التدريس، فعلى سبيل املثال، يستطيع معلم الحاسب نشر محتوى بأحد أنواع الوسائط   الفيسبوك  ويمكن استخدام

الوقت املناسب ملشاركة الطالب املتعددة ويسأل الطالب عنها كتهيئة للدرس، ويستطيع عرض الدرس باستخدام أكثر من نوع للوسائط املتعددة، ويحدد 

 ألكثر   إما بشكل فردي أو جماعي كاستخدام املحادثات الصوتية بالفيسبوك. ومن خصائص الفيسبوك التي تدعم تنفيذ الدرس، أنه يمكن للطالب العودة 

 الطالب   جعل  في  مما يساهم   األلوان،  جاذبية  إلى  إضافة  استخدام الوسائط املتعددة   وكذلك  مرة لعرض الدرس وهذا قد يصعب في التعليم التقليدي،  من

 ملا  املتزامن والغير متزامن  التعلم   إمكانية  إلى  باإلضافة  الدرس بالتعليم التقليدي،  ملل  عن  ويبعدهم   اهتماماتهم   فيشبع  واستمتاع،  بنشاط  عليها  يقبلون 

الطالب،  على  املعلم   ينشره  لظروف  وفقا  )عبد   واألهداف  االهتمامات  نفس  لهم   وآخرين  لمينواملع  الطالب  بين  التفاعل  وكذلك  الفيسبوك   التعليمية 

 (.2018؛ صالح، 2019 والسالمي، والشاعر، الرحيم،

 
ً
مهارة التقويم الشخص ي، ومهارة التقويم البنائي ومهارة تحديد الواجبات املنزلية  كشتمل على مجموعة من املهارات األساسية  يتقويم التدريس    وأخيرا

)زيتون،  ومهارة   الراجعة  التغذية  العنزي،  2001استخدام  املسرحي،  2017؛  أن  (.2016؛  تمكن معلم   التي  األدوات  من  العديد  يوفر   الفيسبوك   حيث 

وعالجها بالرسائل الفردية والجماعية   التعلم   أخطاء  تشخيص  مثال عبر منشورات الفيسبوك وكذلك  التقويم   أسئلة  بطرح  الطالب  تقويم   من  الحاسب

 . تزامن أو غير متزامنبشكل م

 الدراسات السابقة:

 
ً
 لتسلسلها التاريخي من األحدث إلى األقدم، ومن ثم التعليق عليها. سيتم عرض الدراسات السابقة وفقا

• ( وعسكول  الزهراني  التحصيل   هدفت  (2019دراسة  على  وأثرها  استخدامها  وأهمية  االجتماعي  التواصل  مفهوم شبكات  على  التعرف  الدراسة 

والثانوية،   املتوسطة  املرحلة  وطالبات  لطالب  )  تاستخدمو الدراس ي  من  الدراسة  عينة  وتكونت  الكمي،  املرحلة  1568املنهج  من  وطالبة  طالب   )

 ال  وأشارت،  البيانات  لجمع  كأداة   االستبانة، واستخدمت الدراسة  املتوسطة والثانوية باململكة العربية السعودية
ً
  نتائج أنه ال توجد فروق دالة احصائيا

تغير املرحلة  ومطالب وطالبات املرحلة املتوسطة والثانوية تعزى ملتغير التقدير األكاديمي،    بينبين متوسطات استخدام شبكات التواصل االجتماعي  

 الدراسية. 

التعرف على درجة أهمية توظيف وسائط التواصل االجتماعي في العملية التعليمية التعلمية، وأثر  إلى    (2019العنزي والخوالدة )دراسة  وهدفت   •

( مديرا ومديرة مدرسة 189املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )  تاستخدم و ،  في التعليم   متغيرات الجنس، املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة 

واس الدراسة  بالكويت،  وبينت  البيانات  لجمع  كأداة   االستبانةتخدمت  العملية ال،  في  االجتماعي  التواصل  وسائط  توظيف  أهمية  درجة  أن  نتائج 

النتائج كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الكويت من وجهة نظر مديريها جاءت مرتفعة، وبينت  التعلمية في مدارس  التعليمية 

( تعزى ألثر متغيرات املؤهل 0.05ى ألثر الجنس، وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالة )( تعز 0.05الدالة )

 العلمي وسنوات الخبرة.

ا دراسة    (2019الشهيل )وأجرت   • الرياضيات باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعليم الرياضياهدفت  ت لتعرف على مستوى وعي معلمات 

( معلمة من معلمات الرياضيات باململكة العربية  85املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )  تاستخدم و ودرجة امتالكهن ملهارات استخدامها،  

الدراسة   واستخدمت  العام ال  وأوضحت،  البيانات  لجمع  كأداة   االستبانةالسعودية،  التعليم  في مراحل  الرياضيات  وعي معلمات  أن مستوى    نتائج 

د باستخدام شبكات التواصل االجتماعي في تعليم الرياضيات جاء بدرجة عالية من وجهة نظر املعلمات، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية عن

 . ( فأقل في استجابة أفراد عينة الدراسة طبقا الختالف متغير املؤهل الدراس ي وسنوات الخبرة حول محاور الدراسة والدرجة الكلية0.05مستوى )

املنهج    تستخدم وا   التعرف على درجة استخدام شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك من قبل طلبة الجامعة،  (2018دراسة املخالفي )واستقصت   •

 وأظهرت ،  البيانات  لجمع  كأداة   االستبانة( طالب وطالبة من املرحلة الجامعية بماليزيا، واستخدمت الدراسة  159الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

عند مستوى   وجود فروق ذات داللة إحصائيةوكذلك    متوسطة،  كانت  فيسبوك  االجتماعي  التواصل  لشبكة  الدراسة  عينة  استخدام  أن درجةنتائج  ال

( وفقا  0.05( بين متوسطي رتب درجات املستوى الدراس ي، ولصالح املستوى الرابع، بينما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05)

 والتخصص.  الجنسملتغيَري الدراسة 

وطالبات الجامعة املستخدمين لشبكة التواصل   الفروق في القابلية لالستقطاب الذهني بين طالب  (2017دراسة عبد الواحد وعبد الحليم )وحددت   •

( طالب وطالبة في كلية التربية بمصر، واستخدمت مقياس 566املنهج الوصفي، وقد تكونت عينة الدراسة من )  تاستخدم و االجتماعي الفيسبوك.  



   مني & الزهراني                                           الحاسب.. ومعلمات معلمي  نظر  وجهة من ثانوي  األول  الصف طالب تدريس  في  الفيسبوك استخدام أهمية 

 259 -243، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 248 

 

 الالقابلية لالستقطاب الذهني كأداة للبحث، وبينت  
ً
   نتائج وجود فروق دالة إحصائيا

ً
   تبعا

ً
ملتغير   ملتغير الفرق الدراسية لصالح الفرقة الثالثة وتبعا

  لصالح اإلناث،  الجنس
ً
 ترجع إلى متغير التخصص األكاديمي.  كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا

  واستخدمت البحث اإلجرائي مدعوما بالفيسبوك في تنمية مهارات إدارة الصف لدى معلمي العلوم قبل الخدمة،    (2017دراسة نصر )واستخدمت   •

( معلمين من معلمي العلوم قبل الخدمة بمصر، واستخدمت الدراسة بطاقة مالحظة مهارات إدارة  9املنهج الشبه تجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

نتائج أن التدريب القائم على استخدام خطوات البحث اإلجرائي قد ساهم في تعرف املعلمين على مشكالتهم الفعلية  ال وأسفرتالصف كأداة للبحث، 

 الحقيقية التي تواجههم في الفصول، وأيضا عمل مجموعة مغلقة على الفيسبوك واستخدامها كأداة داعمة للبحث اإلجرائي. 

 التعليق على الدراسات السابقة: 

الدراسة الحالية اتفقت من حيث الهدف مع دراسة    الدراسات السابقة التي تناولت استخدام الفيسبوك في العملية التعليمية يتضح أنباستعراض  

 2019( في الكشف عن أهمية استخدام الفيسبوك وجزئيا مع دراسة الزهراني وعسكول )2019العنزي والخوالدة )
ً
للتعرف على مفهوم    ( والتي هدفت أيضا

درجة االستخدام للفيسبوك لتحديد  التواصل االجتماعي وأثرها على التحصيل الدراس ي للطالب، ولكن اختلف مع الدراسات األخرى والتي هدفت    شبكات

سبوك ( أو قابلية لالستقطاب الذهني للطالب املستخدمين للفي2019( أو وعي املعلمين باستخدام شبكات التواصل االجتماعي )الشهيل،  2018)املخالفي،  

(. ولكن تنوعت من حيث العينة، 2017( أو هدفت الستخدام الفيسبوك في تنمية مهارات إدارة الصف للمعلمين )نصر،  2017)عبد الواحد وعبد الحليم،  

ت )الزهراني وعسكول، (، ومنها ما استهدف الطالب والطالبا2017؛ نصر،  2019فمنها ما اتفق مع الدراسة الحالية باستهداف املعلمين واملعلمات )الشهيل،  

(. أما من حيث املنهج، 2019( ومنها ما استهدف املدراء واملديرات كدراسة العنزي والخوالدة )2018؛ املخالفي،  2017؛ عبد الواحد وعبد الحليم،  2019

الحالية في   الدراسة  اتفقت  السابقة )الشهيل،    استخدامفلقد  الدراسات  الوصفي مع بعض  الوا 2019املنهج  الحليم،  ؛ عبد  العنزي 2017حد وعبد  ؛ 

املخالفي،  2019والخوالدة،   )الزهراني 2018؛  تجريبي  الشبه  املنهج  استخدمت  والتي  السابقة  الدراسات  بعض  الحالية مع  الدراسة  اختلفت  ولكن   ،)

بانة كأداة لجمع البيانات مع بعض  (. وأما من حيث أداة البحث، فلقد اتفقت الدراسة الحالية من حيث استخدام االست2017؛ نصر،  2019وعسكول،  

السابقة )الزهراني وعسكول،   الشهيل،  2019الدراسات  العنزي والخوالدة،  2019؛  املخالفي،  2019؛  الدراسة مع بعض 2018؛  اختلفت هذه  (، ولكن 

(. 2017؛ نصر،  2017الواحد وعبد الحليم،    الدراسات السابقة والتي استخدمت بطاقة املالحظة أو املقابلة أو االختبارات كأدوات لجمع البيانات )عبد

 
ً
(، أو التي تم  2018كدراسة املخالفي ) وأما من ناحية الحدود املكانية، فلقد اختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة والتي تم تطبيقها دوليا

الحليم،   وعبد  الواحد  )عبد  العربية  الدول  في  والخوالدة،  2017تطبيقها  العنزي  نصر،  2019؛  العربية 2017؛  اململكة  في  تطبيقها  تم  التي  تلك  أو   ،)

( الزهراني وعسكول  الحالية كدراسة  الدراسة  الشهيل )2019السعودية ولكن بمناطق مختلفة عن منطقة  (، حيث سيقتصر تطبيق 2019( ودراسة 

 .الدراسة الحالية بمنطقة جازان

  لدعم  الدراسة  هـذه   ابقة في بناء اإلطار النظري واختيار املنهج املناسب وبناء أداة الدراسة، فتـأتيولقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات الس

  استخدام الفيسبوك والتي تؤكد على أن هنالك خالل  من التعلم  موضوع  تناولت التي السابقة الدراسات
ً
الفيسبوك،  استخدام خالل  من  بالتعلم  اهتماما

 ومعلمات   معلمي  نظر  وجهة  من  الثانوي   األول   الصف  لطالب  املعلومات  وتقنية  الحاسب  مقرر   تدريس  في  الفيسبوك  ماستخدا   بأهمية  وذلك بالتعريف

 . السعودية العربية باململكة  جازان بمنطقة التعليم  مدارس في الحاسب

 إجراءات الدراسة: 

 منهج الدراسة:

 
ً
املنهج الوصفي، حيث يعتمد على دراسة آراء معلمي ومعلمات الحاسب في املدارس التابعة إلدارة   استخداممن مشكلة الدراسة وأسئلتها، تم    انطالقا

 
ً
   تعليم جازان كما هي ميدانيا

ً
   ويهتم بوصفها وصفا

ً
ت التربوية (، وهو من املناهج املهمة والشائع استخدامها في الدراسا2019)العنزي والخوالدة،    دقيقا

 (.2014)سليمان، 

 مجتمع الدراسة:

املفردات التي تتوفر فيها الخصائص املطلوبة لدراستها بحيث يجب أن يتم تحديد أسماء وعناوين ومفردات مجتمع  يمثل مجتمع الدراسة جميع 

تعليم جازان باململكة العربية السعودية، وعددهم  (. ويمثل مجتمع الدراسة جميع معلمي ومعلمات الحاسب في إدارة  2010الدراسة )العبيدي والعبيدي،  

 ( معلمة حاسب.150( معلم و)253( معلم حاسب، من بينهم )403)

 عينة الدراسة: 

 
ً
من وحدات املجتمع األصل بحيث تكون مماثله له، ولصفاته املشتركة، وهذا الجزء يغني الباحثين عن دراسة كل وحدات   تمثل عينة الدراسة جزءا

( معلم 147(. وتكونت عينة الدراسة من )2018صل، خاصة في حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل وحدات املجتمع املعني بالدراسة )قندلجي،  املجتمع األ 
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 ألهداف هذا العدد مالئم    د( معلمة حاسب، حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية منتظمة، ويع47( معلم حاسب و)100ومعلمة حاسب موزعة كالتالي )

 (.2014؛ الكاف، 2014؛ بشماني، 2018؛ باهي، 2019عدد أفراد مجتمع الدراسة )أبو سمرة والطيطي، ة ولالدراس

 أداة الدراسة: 

والخوالدة،  تمثلت أداة الدراسة في بناء استبانة وذلك بعد مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة وأدواتها ذات الصلة بموضوع الدراسة )العنزي  

أهمية املحور األول ،  فقرة 26اشتملت على  (، وتكونت االستبانة من ثالثة محاور ملقياس األهمية2018؛ املومني والشمراني، 2017ومراد، ؛ اللوزي 2019

أهمية استخدام املحور الثاني  ،  واشتمل على عشر فقرات  استخدام الفيسبوك في تخطيط تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب األول ثانوي 

أهمية استخدام الفيسبوك في  املحور الثالث ، واشتمل على ثمان فقرات يسبوك في تنفيذ تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب األول ثانوي الف

 واشتمل على ثمان فقرات  تقويم تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب األول ثانوي 
ً
 - مهم    -  . وتم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي )مهم جدا

  -قليل األهمية  -مهم إلى حد ما 
ً
، قليل األهمية 3، مهم إلى حد ما = 4، مهم = 5=  منعدم األهمية(، حيث تم إعطاء وزن لبدائل ملقياس األهمية )مهم جدا

( كما يوضح  2015؛ السدحان،  2019(، حيث تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية املدى )العنزي والخوالدة،  1، منعدم األهمية =  2=  

 ( توزيع الفئات ملقياس األهمية. 1الجدول )

 توزيع الفئات املستخدم ملقياس األهمية :(1جدول )

 مدى املتوسطات  األهمية م 

1  
ً
 5.00 – 4.21 مهم جدا

 4.20 – 3.41 مهم 2

 3.40 – 2.61 مهم إلى حد ما  3

 2.60 – 1.81 قليل األهمية  4

 1.80- 1.00 األهمية منعدم  5

 صدق األداة:

( محكم مختصين باملناهج وطرق التدريس، وذلك للحكم على استبانة الدراسة، حيث 11للتأكد من صدق األداة تم عرضها بصورتها األولية على )

 
ً
(. وقد تم األخذ بآراء املحكمين حيث تم  2017؛ الزهيري، 2010)الجرجاوي،  أن استطالع آراء املحكمين من أكثر طرق الصدق شيوعا وسهولة واستخداما

 . تنفيذ( في محور ال3وكذلك إضافة فقرة بناء على آراء املحكمين وهي فقرة رقم ) الفقراتإعادة صياغة بعض 

 ثبات األداة:

استخدام معامل ثبات ألفا  وتم   معلم ومعلمة حاسب، ( 15) نتكونت م استطالعية عينة على الدراسة أداة  تطبيق تم للتأكد من ثبات أداة الدراسة 

 . االستبانة فقرات( يبين قيم معامل الثبات ملحاور و 2( والجدول )Cronbach's Alphaكرونباخ )

 االستبانة فقراتمعامل الثبات ملحاور و  :(2جدول )

 معامل ألفا كرونباخ   الفقرات عدد  املحور  م 

 0.98 10 للتدريس  التخطيط أهمية استخدام الفيسبوك في  1

 0.97 8 التدريس  تنفيذأهمية استخدام الفيسبوك في  2

 0.99 8 التدريس  تقويمأهمية استخدام الفيسبوك في  3

 0.99 26 اإلجمالي

(  0.99-0.97تتراوح بين )  ألداة الدراسةعلى املحاور الثالثة    االستطالعية  العينة  أفراد( أن جميع قيم معامالت الثبات إلجابات  2ويتضح من الجدول )

معامل ثبات مرتفع ويتصف بالثبات الكبير بما يحقق أغراض الدراسة، ويجعل التحليل اإلحصائي مقبوال   د(، يع0.99والثبات اإلجمالي لثبات املقياس هو )

 (. 2013؛ غانم، 2018)باهي، 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 =nلمين )، حيث شكل املعمن املستخدمين للفيسبوك  ( معلم ومعلمة حاسب بمدارس إدارة التعليم بجازانn= 147تكونت عينة الدراسة من )

)  أكثر من(  100 العينة  )  (%68ثلثي حجم  العينة )n= 47واملعلمات  أقل من ثلث حجم  العينة )(32%(  ( منهم قد %34، ولكن كان ما يقارب ثلث حجم 

 (. n= 50استخدم الفيسبوك في التدريس )
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 الحاسب  ومعلمات معلمي نظر  وجهة من  ثانوي  األول   الصف طالب تدريس في الفيسبوك  استخدام أهمية ماللدراسة:  السؤال الرئيس  عن اإلجابة

  محور  لكل والترتيب واألهمية املعياري  واالنحراف الحسابي  املتوسط  حساب  تم  الرئيس السؤال عن  لإلجابة السعودية؟  العربية باململكة جازان بمنطقة 

 (.3) الجدول  في كما وكانت ككل، ولألداة  الدراسة أداة  من

 االستبانةوصف استجابات املعلمين ملحاور  :(3جدول )

الوسط   عدد الفقرات  املحور  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الترتيب األهمية

  0.72 4.31 8 التدريس  أهمية استخدام الفيسبوك في تنفيذ  1
ً
 1 مهم جدا

  0.77 4.23 8 التدريس  أهمية استخدام الفيسبوك في تقويم 2
ً
 2 مهم جدا

 3 مهم 0.79 4.12 10 للتدريس  استخدام الفيسبوك في التخطيط أهمية   3

  0.71 4.21 26 اإلجمالي 
 
 مهم جدا

( الجدول  نتائج  ملحاور  3توضح  العام  الحسابي  الوسط  أن  )  االستبانة(  ومعلمات (،  4.21بلغ  األهمية الستخدام معلمي  درجة  أن  إلى  يشير  وهو 

  الحاسب للفيسبوك
ً
درجة  يشير إلى أن (، وهو 4.23( و)4.31بلغ الوسط الحسابي لهما ) تقويم التدريسومحور  التدريس  ، حيث أن محور تنفيذ مهم جدا

 
ً
 كما بلغت قيمة االنحراف املعياري  .درجة األهمية مهم يشير إلى أن  (، وهو 4.12) للتدريس التخطيط ر الوسط الحسابي ملحو  كان، بينما األهمية مهم جدا

 جميع   قبل  من اتفاق  هنالك  أن  على  يدل  ، وهذا ما يعني بأن التشتت قليل حول الوسط الحسابي  صغيرة ( وتعتبر هذه القيمة  0.71)  ور االستبانةالعام ملحا

 ملحاور االستبانة  العالية  األهمية  على  الحاسب  ومعلمات  معلمي
ً
أهمية عالية جدا أن هناك  الحاسب    الفيسبوكالستخدام    ، مما يعني  في تدريس مقرر 

العام،   التعليم   مراحل  في  التدريس  في  الفيسبوك  حيث أشارت إلى وجود أهمية الستخدام(  2019)  الشهيل تفق مع دراسة  وهذه النتيجة ت  .وتقنية املعلومات

 وعي أفراد  درجة  من  يزيد  األمر  وهذا   ر،الحاض  الوقت  في  كبير  بشكل  الناس  حياة   في  وجودها واندماجها  فرضت  وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الفيسبوك

الحاسب   ومنهم   عام  بشكل  املجتمع النتيجة مع دراسة  معلمي ومعلمات  بينما تختلف هذه  التعليمية،  العملية  الفيسبوك في   املخالفي   بأهمية استخدام 

اهتمام أفراد العينة   مستوى   النتيجة إلى ضعفمتوسطة، وقد تعزى هذه    كانت  للفيسبوك  الدراسة  عينة  استخدام  درجة  حيث أشارت إلى أن(  2018)

 . استخدام الفيسبوك في العملية التعليمية املقدمة لهم في التدريبية الدورات أو لقلة في العملية التعليمية الستخدام الفيسبوك بدراسة املخالفي

 للدراسة: الفرعية األسئلة عن اإلجابة

 من   ثانوي   األول   الصف  لطالب  املعلومات  وتقنية  الحاسب   مقرر   تدريس  تخطيط  في   الفيسبوك   استخدام  أهمية  ما:  األول   بالسؤال   املتعلقة  النتائج 

 (.4) الجدول   في كما النتائج وكانت جازان؟ بمنطقة الحاسب  ومعلمات معلمي نظر  وجهة

 محور التخطيط  لفقراتوصف استجابات املعلمين  :(4جدول )

الوسط   الفقرة م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الترتيب* األهمية

يساعد الفيسبوك الطالب على تحديد طرق متنوعة ملشاركة املصادر املتعلقة بوحدة تصميم   1

 وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية. 

4.23 0.97  
ً
 1 مهم جدا

االجتماعية بأشكال  يوفر الفيسبوك عرض محتوى وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات  2

 متعددة )نصوص، صور، صوت، فيديو(. 

4.21 0.86  
ً
 2 مهم جدا

 3 مهم 0.88 4.16 يسهل الفيسبوك عرض أهداف وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.  3

يسهل الفيسبوك إنشاء مجموعة خاصة الستقبال أسئلة الطالب املتعلقة بوحدة تصميم وإدارة   4

 املواقع والشبكات االجتماعية. 

 4 مهم 0.90 4.15

 4 مهم 0.89 4.15 يدعم الفيسبوك تخطيط أنشطة متنوعة في وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية. 5

يسمح الفيسبوك باستخدام وسائل تعليمية متنوعة لتدريس وحدة تصميم وإدارة املواقع   6

 االجتماعية. والشبكات 

 5 مهم 0.94 4.13

 6 مهم 0.89 4.06 يتيح الفيسبوك إنشاء حساب خاص بتدريس وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.  7

يساعد الفيسبوك على تحديد أساليب تقييم أنشطة وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات   8

 االجتماعية. 

 7 مهم 0.98 4.03

الفيسبوك باستخدام استراتيجيات متنوعة لتدريس وحدة تصميم وإدارة املواقع  يسمح   9

 والشبكات االجتماعية. 

 7 مهم 1.02 4.03

 8 مهم 1.03 3.99 يوفر الفيسبوك قائمة باملراجع املرتبطة بوحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.  10

  مهم  0.79 4.12 محور التخطيط 

  الفقرات * تم ترتيب 
ً
 بناء على قيمة الوسط الحسابي.  تنازليا
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بينما كان    ،وهو يشير إلى أن درجة األهمية ملحور التخطيط مهم   (4.12ملحور التخطيط بلغ )العام  ( أن الوسط الحسابي  4توضح نتائج الجدول )

 4.22حوالي )  (2( و)1رقم )  للفقرتينالوسط الحسابي  
ً
ملحور التخطيط    العام  ، كما بلغت قيمة االنحراف املعياري ( وهو يشير إلى أن درجة األهمية مهم جدا

محور تخطيط تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات   د( وتعتبر هذه القيمة صغيرة ما يعني بأن التشتت قليل حول الوسط الحسابي، وبذلك يع0.79)

( ويحتمل ذلك بكون الفيسبوك يسهل تبادل املعلومات واملناقشات ووجهات  2017ت. ولقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة نصر )مهم للمعلمين واملعلما

وخاصة  النظر املختلفة بين الطالب وقد ساهم ذلك بشكل كبير في تحسين التخطيط للتدريس وكذلك تنمية مهارات إدارة الصف وحل املشكالت الصفية،  

يتي الفيسبوك  يوفرها أن  التي  التربوية  اإليجابيات  من  للعديد  النتيجة  هذه  تعزى  أن  املمكن  ومن  الفيسبوك.  على  مغلقة  مجموعة  انشاء  إمكانية  ح 

ة مريحة يمكن  الفيسبوك للطالب ومنها أنه يتيح الفرصة للتفاعل فيما بينهم من خالل تطبيقات األجهزة اللوحية وأجهزة الهاتف الذكية، والتي توفر بيئ

 (. Irwin et al., 2012؛  2016خاللها مشاركة املعلومات الدراسية بين الطالب )عـواج وسامية،  من

 من   ثانوي   األول   الصف  لطالب  املعلومات  وتقنية  الحاسب   مقرر   تدريس  تنفيذ  في  الفيسبوك  استخدام  أهمية  ما:  الثاني  بالسؤال  املتعلقة  لنتائج ا 

 (.5) الجدول   في كما النتائج وكانتجازان؟  بمنطقة الحاسب  ومعلمات معلمي نظر  وجهة

 محور التنفيذ  لفقراتوصف استجابات املعلمين  :(5جدول )

الوسط   الفقرة م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الترتيب* األهمية

يمكن الفيسبوك الطالب من إضافة التعليقات على منشورات موضوعات وحدة تصميم وإدارة   1

 والشبكات االجتماعية. املواقع 

4.42 0.78  
ً
 1 مهم جدا

يتيح الفيسبوك مناقشة الطالب حول موضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات   2

 االجتماعية من خالل الدردشة الجماعية. 

4.41 0.82  
ً
 2 مهم جدا

املواقع  يوفر الفيسبوك للطالب نشر مصادر متعلقة بموضوعات وحدة تصميم وإدارة  3

 والشبكات االجتماعية. 

4.34 0.82  
ً
 3 مهم جدا

يتيح الفيسبوك مناقشة الطالب حول موضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات   4

 االجتماعية من خالل الدردشة الفردية. 

4.30 0.88  
ً
 4 مهم جدا

وإدارة املواقع والشبكات  يسهل الفيسبوك اإلجابة عن أسئلة الطالب املتعلقة بوحدة تصميم  5

 االجتماعية من خالل الرسائل النصية. 

4.29 0.88  
ً
 5 مهم جدا

يتيح الفيسبوك للطالب إعطاء نبذة تعريفية عن موضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع   6

 والشبكات االجتماعية من خالل التعليقات.

4.29 0.88  
ً
 5 مهم جدا

أسئلة الطالب املتعلقة بوحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات  يسهل الفيسبوك اإلجابة عن   7

 االجتماعية من خالل التعليقات.

4.25 0.87  
ً
 6 مهم جدا

يسهل الفيسبوك للطالب االطالع على شروحات ملوضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع   8

 والشبكات االجتماعية. 

 7 مهم 0.90 4.20

 مهم  0.72 4.31 محور التنفيذ
 
  جدا

  الفقرات * تم ترتيب 
ً
 بناء على قيمة الوسط الحسابي.  تنازليا

( الجدول  نتائج  الحسابي 5توضح  الوسط  أن  )  العام  (  بلغ  التنفيذ  أن غالبية  4.31ملحور  )  الفقرة بلغت مهم جدا ماعدا    الفقرات (، حيث  ( 8رقم 

   دفبلغت مهم وبذلك يع
ً
( وتعتبر هذه القيمة صغيرة وهو ما يعني 0.72ملحور التنفيذ )العام  ، كما بلغت قيمة االنحراف املعياري  محور التنفيذ مهم جدا

نفيذ. بأن التشتت قليل حول الوسط الحسابي، وهذا يدل على أن هنالك اتفاق من قبل جميع معلمي ومعلمات الحاسب على األهمية العالية ملحور الت

د مع  النتيجة  هذه  اختلفت  )ولقد  وعسكول  الزهراني  الفيسبوك 2019راسة  على  أطول  وقتا  يقضون  الذين  الطالب  أن  دراستهم  نتائج  بينت  حيث   )

التحصيل  بالتأكيد على حساب  الفيسبوك تكون  الطالب في استخدام  التي يقضيها  الساعات  أن  للدراسة وهذا منطقي، حيث  يخصصون وقت أقصر 

ملمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن الفيسبوك يدعم التعلم التعاوني حيث يوفر الفيسبوك العديد من الدراس ي والساعات املخصصة للدراسة. ومن ا 

(. وأن قوة الفيسبوك Munoz, 2011األدوات املفيدة التي يمكن استخدامها إلنشاء مجتمع تعلم تعاوني من خالل مشاركة الطالب وتزويدهم باملعلومات )

 يتعلم ف
ً
 (.Shaltry et al., 2013؛ 2018يه الطالب من بعضهم البعض )املخالفي، تكمن في إنشائه مجتمعا

 من   ثانوي   األول   الصف  لطالب  املعلومات  وتقنية  الحاسب   مقرر   تدريس  تقويم  في  الفيسبوك  استخدام  أهمية  ما:  الثالث   بالسؤال  املتعلقة  النتائج 

 (.6) الجدول   في كما النتائج وكانت جازان؟ بمنطقة الحاسب  ومعلمات معلمي نظر  وجهة
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 محور التقويم لفقراتوصف استجابات املعلمين  :(6جدول )

الوسط   فقرةال م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الترتيب* األهمية

يمنح الفيسبوك للطالب فرصة التعبير عن وجهات نظرهم فيما يتعلق بموضوعات وحدة تصميم   1

 االجتماعية عبر استطالع الرأي. وإدارة املواقع والشبكات 

4.37 0.88  
ً
 1 مهم جدا

  0.89 4.24 يسهل الفيسبوك إعالن نتائج تقويم موضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.  2
ً
 2 مهم جدا

يوفر الفيسبوك فرصة معالجة أخطاء التعلم املتعلقة بوحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات   3

 االجتماعية عبر الرسائل الخاصة.

4.24 0.98  
ً
 2 مهم جدا

يسمح الفيسبوك باستخدام اختبارات متنوعة لتقييم مستوى تعلم الطالب ملوضوعات وحدة   4

 تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية. 

4.22 0.98  
ً
 3 مهم جدا

لتقييم أنشطة وحدة تصميم وإدارة املواقع  يساعد الفيسبوك على استخدام أساليب تقييم متنوعة  5

 والشبكات االجتماعية. 

4.22 0.93  
ً
 3 مهم جدا

يقدم الفيسبوك أساليب تعزيز متنوعة للطالب حول موضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع   6

 والشبكات االجتماعية. 

 4 مهم 0.89 4.19

 4 مهم 0.91 4.19 يسمح الفيسبوك بتقويم أنشطة وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات االجتماعية.   7

يسهل الفيسبوك تقييم ردود الطالب حول موضوعات وحدة تصميم وإدارة املواقع والشبكات   8

 االجتماعية. 

 5 مهم 0.92 4.16

  0.77 4.23 محور التقويم
 
  مهم جدا

  الفقرات * تم ترتيب 
ً
     بناء على قيمة الوسط الحسابي  تنازليا

   فقرات  خمس(، حيث أن هناك  4.23ملحور التقويم بلغ )  العام  ( أن الوسط الحسابي6توضح نتائج الجدول )
ً
محور    وبذلك يعد،  بلغت مهم جدا

 
ً
( وتعتبر هذه القيمة صغيرة وهو ما يعني بأن التشتت قليل حول الوسط  0.79ملحور التنفيذ ) العام ، كما بلغت قيمة االنحراف املعياري التنفيذ مهم جدا

النتي اتفقت هذه  التقويم. ولقد  العالية ملحور  األهمية  اتفاق من قبل جميع معلمي ومعلمات الحاسب على  أن هنالك  جة مع الحسابي، وهذا يدل على 

صل املستمر مع الطالب عبر الفيسبوك قد ساعد على تقديم التغذية الراجعة الفورية والسريعة وذلك ( ويحتمل ذلك بسبب أن التوا 2017دراسة نصر )

االيجابية )نصر،   األداء نحو  املسار في  الفعلي للطالب، ومن ثم تعديل  األداء  القوة والضعف في  أن تعزى هذه 2017للوقوف على نقاط  املمكن  (. ومن 

يوفر فرص الفيسبوك  أن  إلى  املساعدة من  النتيجة  الحصول على  تعاوني، وكذلك  بشكل  للعمل  للطالب  اآلخرين  ة  الواجبات  الطالب  لحل  املعلم  ومن 

 (. Kurniawan et al., 2017املدرسية )

الرابع: بالسؤال  املتعلقة     دالة  فروق  يوجد  هل   النتائج 
 
 استخدام   أهمية   نحو   الحاسب   معلمي  استجابات  متوسطات  بين(  α≤  0.05)  إحصائيا

تم  حيث  (.7) الجدول  في كما  النتائج وكانت التدريس؟ في  الفيسبوك واستخدام الجنس  ملتغيري  تعزى  ثانوي  األول  الصف طالب تدريس  في  الفيسبوك

الحسابي للمقياس  حساب مقياس األهمية الستخدام الفيسبوك في تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي حيث بلغ الوسط  

(4.21( املعياري  االنحراف  قيمة  وكان  املستقلة 0.71(  للعينات  ت  اختبار  استخدام  تم  ثم  واملعلمات.  للمعلمين  العالية  األهمية  على  يدل  وذلك   )

(Independent Sample T Testللكشف عن الفروق اإلحصائية ألهمية استخدام الفيسبوك في تدريس مقرر الحاسب وتقنية امل ) علومات لطالب الصف

 األول ثانوي تبع
ً
 (.7الجدول )في للجنس واستخدام الفيسبوك بشكل عام، واستخدام الفيسبوك في التدريس كما هو موضح  ا

 ملتغيرات الدراسةنتائج الفروق بين إجابات معلمي ومعلمات الحاسب  :(7جدول )
 
 تبعا

الوسط   العدد  الوصف  املتغير 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 الحرية 

قيمة  

 االختبار

مستوى  

 الداللة 

 0.82 0.22 145 0.70 4.20 100 معلم الجنس

 0.73 4.23 47 معلمة 

 0.50 0.67 145 0.66 4.27 50 مستخدم  استخدام الفيسبوك في التدريس 

 0.74 4.18 97 غير مستخدم 

بين متوسطات أهمية استخدام الفيسبوك في تدريس ( α≤  0.05إحصائية عند املستوى )( عدم وجود فروق ذات داللة 7توضح نتائج الجدول )

النتيجة تتفق مع دراسة الزهراني وعسك ول معلمي ومعلمات الحاسب مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي تبعا للجنس، وهذه 

ت متقاربة سواء داخل املدرسة أو خارجها وهو ما أدى إلى هذه ( حيث أشارت إلى أن البيئة التي تحيط باملعلمين واملعلما2018( ودراسة املخالفي )2019)

( والتي أشارت إلى وجود فروق لصالح 2017( ودراسة عبد الواحد وعبد الحليم )2019النتيجة، بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة العنزي والخوالدة )

الم الخارجي ويمكنهم من تبني أفكار جديدة بصورة أكبر من املعلمات بسبب طبيعة  املعلمين األمر الذي يمكن تفسيره بأن املعلمين أكثر انفتاح على الع
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بين متوسطات أهمية استخدام الفيسبوك في تدريس  (  α  ≤0.05الدور لكل منهما. وكذلك تبين النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى )

 معلمي ومعلمات الحاسب مقرر الحاسب وتقنية املعلوما
ً
الستخدام فيها الفيسبوك في التدريس، وقد تعزى هذه النتيجة   ت لطالب الصف األول ثانوي تبعا

الحصول  املعلومات واألفكار، وكذلك  املشروعات مع زمالئهم وتبادل  للعمل في  أنه يوفر فرصة للطالب  الفيسبوك في  النظر حول  على   لتقارب وجهات 

(. وقد يؤكد عدم وجود الفروق اإلحصائية بين متوسطات أهمية استخدام الفيسبوك في تدريس معلمي 2017املساعدة من زمالئهم )سهيل وإبراهيم،  

لنظر  ومعلمات الحاسب مقرر الحاسب وتقنية املعلومات لطالب الصف األول ثانوي على األهمية العالية من وجهة نظر معلمي ومعلمات الحاسب بغض ا 

 بشكل عام أو في التدريس.  االختالفات في الجنس واستخدام الفيسبوك

 : التوصيات واملقترحات

دراسة الحالية تخلص إلى أن استخدام معلمي ومعلمات الحاسب للفيسبوك في تدريس مقرر الحاسب وتقنية املعلومات ذو أهمية في املرحلة  ال

املعلومات باملرحلة الثانوية وعقد دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات  الثانوية، وتوص ي بضرورة تفعيل استخدام الفيسبوك لتدريس مقرر الحاسب وتقنية  

وكذلك    الحاسب لتدريبهم على كيفية استخدام الفيسبوك في التدريس باملرحلة الثانوية، وتقترح الدراسة إجراء دراسات تكشف عن فاعلية االستخدام

 وك في التدريس باملرحلة الثانوية. الصعوبات التي قد تواجه معلمي ومعلمات الحاسب عند استخدام الفيسب

 املراجع:
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Abstract: The study aimed to identify the importance of using facebook in teaching first-grade high school students 
from the perspective of computer teachers at Jizan Region in Saudi Arabia. The study followed the descriptive 
approach, and the study sample included (147) computer teachers. To collect the data, a questionnaire was designed 
for the importance of using facebook in planning, implementing and evaluating the teaching of the computer and 
information technology course. The results of the study revealed that using facebook in planning to teach first-grade 
high school students is important (M= 4.12), while using facebook in implementing to teach first-grade high school 
students is more important (M= 4.31) as well as using facebook in evaluating to teach first-grade high school 
students is more important (M= 4.23). The results revealed that this importance was not affected by a number of 
different variables, as there were no statistically significant differences towards the importance of using facebook 
in teaching first-grade high school students from the perspective of computer teachers according to their gender 
and usage of facebook in teaching. The study recommended using facebook to teach computer and information 
technology courses in high school and holding training courses for computer teachers on the best use of facebook in 
education. 

Keywords: Facebook; high school; computer teachers. 
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 :امللخص

الية إلى معرفة فعالية وحدة تعليمية مقترحة في إكساب بعض املهارات الحاسوبية األساسية لطفل ما قبل املدرسة، واتبعت  حتهدف الدراسة ال

التجريبي القائم على تصميم مجموعتين إحداهما تمثل املجموعة الضابطة، واألخرى تمثل املجموعة التجريبية ذات االختبار القبلي الباحثة املنهج شبه  

البسيطة والتي تكونت من ) العشوائية  الطريقة  العينة على  اختيار  الباحثة في  اعتمدت  التمهيدي  60والبعدي، كما  املستوى  أطفال   وطفلة من 
ً
( طفال

 وطفلة، ومجموعة ضابطة 30شعاع املعرفة بالعاصمة املقدسة، حيث قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين مجموعة تجريبية بلغ عددها )  بروضة
ً
( طفال

 وطفلة. وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن فعالية وحدة تعليمية مقترحة في إكساب بعض املهارات الحاسوبية األساسية في امل30بلغ عددها )
ً
جال  ( طفال

املدرسة، والكشف عما إذا كان هناك فروق بين الذكور واإلناث من أفراد املجموعة التجريبية في املهارات الحاسوبية في    املعرفي واألدائي لطفل ما قبل 

امل ومتوسط  التجريبية،  املجــمــوعة  بــين متوسط   
ً
إحــصائيا دال  إلى وجود فرق  الدراسة  وتوصلت  واألدائي،  املعرفي  االختبار املجال  في  الضابطة  جموعة 

اث والذكور التحصيلي، وفي بطاقة املالحظة بعد ضبط األدوات القبلي لصالح املجموعة التجريبية، كما توصلت إلى عدم وجود فرق دال إحصائيا بين اإلن

دراستهم للوحدة املقترحة، كما أوصت الدراسة في ضوء  من أفراد املجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي، وبطاقة املالحظة في املهارات الحاسوبية، بعد  

تعليمية في ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية توص ي الباحثة بإضافة وحدة الحاسب اآللي للوحدات التعليمية في رياض األطفال، وتقديم الوحدات ال

 مع استراتيجية التعليم اإللكتر
ً
 . وني، واملراحل التعليمية رياض األطفال على األقراص املضغوطة تماشيا

 تعليمية. وحدة مهارات؛ حاسوبية؛ طفل؛ قبل املدرسة؛ الكلمات املفتاحية: 

 املقدمة:  

فولة املبكرة التي تعتبر  
ّ
 تربوّية تعليمّية هادفة، الرتباطها بمرحلة الط

ً
من أخصب وأخطر تعتبر مرحلة رياض األطفال في كّل الّدول املتقّدمة مرحلة

رسيم في شخصية الط 
ّ
 حاسمة في تكوين وتشكيل أبعاد النمو األساسية، ولهذا الت

ً
فل أبلغ األثر في مستقبل مراحل العمر في حياة اإلنسان، باعتبارها مرحلة

 (.  2018حياته الثقافية واالجتماعية والسلوكية )أبو عباة، 

 بضرورة تضمين البرامج الّدراسية خبرات عملية في مراحل عمرية مبكرة، كان مع
ً
هدت الّسنوات األخيرة من القرن العشرين اهتماما

َ
ظمها  ولقد ش

والت  الّتعلم  في  وتطبيقاته  اآللي  بالحاسب  والجمال،  مرتبطا  وتهيئة 11،  2002عليم)سليمان  البديلة،  قافة 
ّ
الث هذه  مواجهة  املنطقي  من  كان  لذلك   )

 (، 34، 2006املجتمعات العربية، وبشكل أخّص الطفل العربي بتنمية الوعي العلمي لديه نحو هذه التكنولوجيا )مازن، 

ومات واالتصاالت، ويقوم اآلباء بتزويد أطفالهم في املنزل بالخبرة الخاصة بأجهزة  ويعد الحاسب اآللي من أهّم املنتجات والتطبيقات لتكنولوجيا املعل

الصغار باستخداماتها، حيث يعتب ينبغي تعريف األطفال  املدرسة، لذلك  أعداد كبيرة منها طريقها في فصول ما قبل  اآللي، ولقد شقت  ر تعلم الحاسب 

 من أشكال التكنولوجيا التي لها تأثيٌر عميق بالفعل على حياتنا)سيراج  الحاسب اآللي أحد األولويات بالنسبة للصغار باعتب
ً
اره أداة املستقبل، ويمثل شكال

 (. 17، 2006ووايتبريد، 

نت، حيث حيث إن الخبراء يؤكدون أّن الطفل في سن العامين، أو ثالثة األعوام يمكنه استخدام الحاسب اآللي وفي سن الرابعة يبحر في عالم اإلنتر 

التكنولوجيا في جامعة روما-ل روبرتو مارلينا  يقو  اآللي يطور قدراته،    -أستاذ علوم  الحاسب  الكلمات باألشياء، ومن خالل  الطفل  السن يقرن  "في هذه 
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)فزازي،   والصوتية  املرئية  الحواس  لديه  ينمي  مما  والتكبير  التصغير،  يمكنه  كما  والصور،  األصوات  على  تشير  110،  2004والتعرف  كما  مارياد (، 

(MARYAD, 2005,57  إلى أّن األطفال من )سنوات تتطور املهارات الحركية الّدقيقة لديهم بسرعة من خالل اللعب بأنشطة الحاسب اآللي البسيطة.   4ـ:  3 

األمر الجهاز،  التعليمية على  األنشطة، واأللعاب  املشكالت من خالل ممارسته لبعض  الطفل ألسلوب حل  اكتساب  ينمي   كما يساعد على  الذي 

(، حيث ينبغي أن نشجع الطفل على أن 59،  2002مداركه، ويزوده بدائرة معلوماتية قلما تتوافر له عن طريق وسائل أخرى داخل الروضة)ماجدة صالح،  

 في املستقبل؛ لتوفر املنتجات العلمية والتكنولوجية حولنا في كل مكان، ولذلك يمكن أن نبدأ  
ً
، أو مصمما

ً
في تعليم األطفال طبيعة هذه  يرى نفسه عاملا

( أنه ينبغي على املعلمة أن تشجع الطفل على القيام ببعض املهارات 70هـ، ص1421(، ويضيف)عثمان، 73، 2005األشياء في أي وقت)سيراج وماكليود، 

  .
ً
 التي تساعده على تحمل املسؤولية، فال تميل إلى تأجيلها إلى أن يكبر ويتقنها جيدا

األطفال ملستقبل تحكمه املعلوماتية عن طريق تعريفهم بالحاسب اآللي، وبطريقة تشغيله تحت شعار " محو األمية املعلوماتية أو  كما ينبغي تهيئة  

(، ثم إن التعرض للحاسبات اآللية وتنمية بعض مهارات الحاسبات اآللية 73،  2003ثقافة الحاسب اآللي " من أجل تدريب األطفال على ذلك)الفار"أ"،  

 من برامج الطفولة املبكرة)إيفال، األسا
ً
 (. 191، 2004سية يجب أن يحتل مكانا

اتجاهان   له  يكون  أن  يجب  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا  الخاص  الدراس ي  املنهج  أن  على  املتطورة  التكنولوجيا  مشروع  شركاء  اتفق  وقد 

 منفصالن:  

 االتجاه األول: يرتبط بوضع خطة عاجلة؛ ملحو األمية التكنولوجية، وتعريف األطفال باستخدامات تكنولوجيا املعلومات واالتصال.  

 (.  24، 2006االتجاه الثاني: يرتبط بتطوير قدرات األطفال العملية على استخدام األدوات التي توفرها هذه التكنولوجيا)سيراج ووايتبريد، 

 منها بأهمية هذه املرحلة وخط وقد أهتمت
ً
 باألطفال في مرحلة الطفولة املبكرة )رياض األطفال( إيمانا

ً
 كبيرا

ً
ورتها،  اململكة العربية السعودية اهتماما

  26،  2000لة  فاألطفال هم املستقبل وعماد تحقيق ما تصبوا إليه اململكة العربية السعودية من تقدم ورقي ونشر كلمة التوحيد. وقد ذكرت )هند الخثي

 حيث كان القطاع األهلي هو املسؤول الوحيد عن رياض األطفال حتى عام  29  –
ً
هـ، حيث 1385( أن اململكة عرفت رياض األطفال منذ أكثر من ثالثين عاما

كومية بمدينة الرياض عام  تولت وزارة املعارف عملية اإلشراف الفني على رياض األطفال، وبدأت تنش ئ رياض األطفال الحكومية وافتتحت أول روضة ح

البنات، وافتتحت أول روضة تابعة للرئاسة العامة لتعليم    1400هـ، وفي عام  1386  للرئاسة العامة لتعليم 
ً
هـ أصبح اإلشراف على رياض األطفال تابعا

رياض، ومع توالي السنين حققت الرئاسة العامة (رياض أطفال بمدينة ال 10هـ، وفي العام التالي قامت الرئاسة بافتتاح )1395البنات في مكة املكرمة عام 

 حقيقية في توفير رياض األطفال في أنحاء اململكة وأصبحت تحظى بوضع خاص فلها مناهج مقررة ومعلمات يتم إعدادهن  
ً
، لتعليم البنات جهودا

ً
تربويا

األمم املتحدة اإلنمائية كما ذكرت )هالة الصمادي ونجوى   حيث ذكر األمير طالل بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات

 ( 8_  7م، ص 2006مروة، 

البالغ  وقد شهد العقد املاض ي زيادة كبيرة في أعداد أجهزة الحاسب اآللي في فصول ما قبل املدرسة على املستوى العاملي وقد صاحب ذلك االهتمام

باأل   
ً
اهتماما التعليمية  العملية  في  في مرحلة بالتكنولوجيا  الخصوص  اآللي على وجه  الحاسب  باستخدام  املتعلقة  القضايا   من 

ً
كثيرا تناولت  التي  بحاث 

األبحاث   العديد من هذه  أكدت  النمائية وقد  املرحلة  لتلك  التعلم ومناسبته  نتائج  تناقش مدى فعاليته في تحسين  املبكرة، والتي  على فاعلية  الطفولة 

 (.  9، 2006)هناء عبدالرحيم،  هذه املرحلة العمرية على التفاعل معه الحاسب اآللي وقدرة التالميذ في

م(، التي أشارت إلي تأييد  1998وقد أكدت العديد من الدراسات على ضرورة استخدام الحاسب في رياض األطفال؛ منها دراسة مشاعل الشويعر )

،  2007، ومن ثم دعت إلي اإلسراع في إدخاله، وقد كانت من أبرز توصيات قربان )املعلمات واملديرات واملشرفات الستخدام الحاسب اآللي في رياض األطفال

 (تفعيل دور الحاسب اآللي في العملية التربوية بالطرق الحديثة.  167

 عن ال
ً
دور الفاعل  والدراسة الحالية تكتسب أهميتها من أهمية مرحلة رياض األطفال، وأهمية ما يقدم فيها لألطفال من وسائل تكنولوجية، فضال

قصور مناهج   الذي يضطلع به الحاسب اآللي من تشكيل وعي الطفل، وإثراء وتنمية املفاهيم املختلفة التي ينبغي أن يؤسس لها في هذه املرحلة، وفي ضوء

ر مناهج رياض األطفال. ومن هنا رياض األطفال الحالية في إكساب أطفال ما قبل املدرسة املهارات الحاسوبية األساسية، كان البد من املساهمة في تطوي

في   –على حد علم الباحثة    –تأتي هذه الدراسة؛ لتكشف عن أهمية تنمية املهارات الحاسوبية لدى أطفال ما قبل املدرسة، حيث لم تجر دراسة عربية  

 إعداد وحدة تعليمية لتنمية املهارات الحاسوبية لألطفال.  

 اإلحساس باملشكلة: 

ت السابقة عدم التركيز على إكساب األطفال املهارات الحاسوبية، حيث إنه تم االتفاق مع جميع األطفال بأن تكون مهمة  لوحظ في بعض الدراسا

 على سالمة األجهزة الخاصة بالروضة، باإلضافة إلى ضيق الوقت لتعلم ذ
ً
 لك.  فتح وإغالق الجهاز، والبرنامج من اختصاص الباحثتان، وذلك حرصا
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سنوات؛ ألن القدرة على التركيز في هذه املرحلة تكون أكبر في هذه املرحلة من املراحل التي  6-5الوحدة التعليمية لألطفال من  ولذلك؛ سيتم إعداد

(ونسبة 67،  2006قبلها، وتصبح عضالتهم الصغيرة أكثر مرونة والتحكم فيها واضح، كما تكون استجابتهم لألنشطة أفضل)هالة الصمادي ونجوى مروة،  

 ألطفال في هذه املرحلة أكثر من غيرها. حضور ا 

 مشكلة الدراسة: 

املشكلة  الحالي لإلسهام في حل هذه  البحث   من 
ً
الدراسة في عدم وجود وحدة تعليمية للحاسوب في برامج رياض األطفال، وسعيا تتحدد مشكلة 

   تحاول الباحثة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
 ما فعالية وحدة تعليمية مقترحة في إكساب بعض املهارات الحاسوبية األساسية لطفل ما قبل املدرسة؟  

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية:  

 السؤال األول: ما أهم املهارات الحاسوبية املعرفية واألدائية التي ينبغي إكسابها لطفل ما قبل املدرسة؟  

 في تلك املهارات؟   -عينة البحث -مستوى أطفال ما قبل املدرسة  السؤال الثاني: ما

 السؤال الثالث: ما الوحدة التعليمية املقترحة في إكساب هذه املهارات؟  

 لبحث(؟ السؤال الرابع: ما فعالية الوحدة املقترحة في إكساب الجانبين املعرفي واألدائي لتلك املهارات الحاسوبية لدى األطفال )عينة تجربة ا 

 ؟  السؤال الخامس: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب املهارات الحاسوبية للجانبين املعرفي واألدائي يعزى للجنس )ذكر، أنثى(

 فروض الدراسة:  

1.  
ً
واملتوسط البعدي   بين املتوسط البعدي لدرجات املجموعة التجريبية)التي درست بالوحدة املقترحة( 0¸05عند مستوى ≥  ال يوجد فرق دال إحصائيا

 في االختبار التحصيلي املصور بعد ضبط االختبار القبلي.  لدرجات املجموعة الضابطة)التي لم تدرس بالوحدة املقترحة(

2.  
ً
بين األداء البعدي للمجموعة التجريبية، واألداء البعدي للمجموعة الضابطة في بطاقة املالحظة بعد   0¸05عند مستوى ≥  ال يوجد فرق دال إحصائيا

 ضبط املالحظة القبلية. 

3.  
ً
املتوسط البعدي لدرجات اإلناث واملتوسط البعدي لدرجات الذكور في املجموعة التجريبية في    بين  0¸05عند مستوى ≥    ال يوجد فرق دال إحصائيا

 االختبار التحصيلي املصور بعد ضبط االختبار القبلي. 

4.  
ً
جريبية في  بين املتوسط البعدي لدرجات اإلناث واملتوسط البعدي لدرجات الذكور في املجموعة الت  0¸05عند مستوى ≥    ال يوجد فرق دال إحصائيا

 بطاقة املالحظة لألداء البعدي للمهارات الحاسوبية بعد ضبط املالحظة القبلية. 

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إلى محاولة تطوير برامج رياض األطفال في مجال تقنية الحاسب اآللي وذلك من خالل:  

 ها ألطفال ما قبل املدرسة.  تحديد أهم املهارات الحاسوبية املعرفية واألدائية التي ينبغي إكساب .1

   -عينة البحث    -التعرف على قبل املدرسة   .2
ً
 وبعديا

ً
      )عن طريق إعداد أدوات لقياس املهارات الحاسوبية   في معرفتهم وأدائهم املهارات الحاسوبية قبليا

 )بطاقة املالحظة واالختبار التحصيلي املصور(. 

 إكساب تلك املهارات من خالل وحدة تعليمية مقترحة )وحدة الحاسب اآللي( من إعداد الباحثة.   .3

 قياس فعالية تلك الوحدة على الجوانب املعرفية واألدائية.   .4

 الكشف عن الفروق بين الجنسين )ذكور وإناث( في اكتساب املهارات الحاسوبية في رياض األطفال.   .5

 أهمية الدراسة:  

 تتمثل أهمية الدراسة في أنها:   
 تتوافق مع خطط إدارات رياض األطفال في إدخال الحاسب اآللي بها، والسعي إلى توفير بعض األجهزة ومحاولة استخدامها  .1

 تتوافق مع رغبة أولياء األمور امللحة في محو األمية التقنية لألطفال في هذه املرحلة املهمة من حياتهم.   .2

 في توفيرها، كما دلت الدراسات السابقة.  توفر الظروف املناس .3
ً
 كبيرا

ً
 بة، والتي تشجع الطفل على االبتكار، واإلبداع، والتي يلعب الحاسوب دورا

4.  
ً
 ملحا

ً
في مرحلة رياض  تلبي توجيهات وزارة التربية والتعليم إلدخال الحاسب اآللي في التعليم، وجعله مادة دراسية مما يجعل إدخال الحاسب اآللي أمرا

 األطفال.  
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احتوائه على األركان املختلفة، األمر الذي    ثعة تكوين الفصل من حييمرونة وضع البرامج املنهجية، واألنشطة املقدمة ألطفال رياض األطفال وطب  .5

لها، ويساعد على تو  إثراء  الحاسوبية بشكل سلس ال يمثل تغيرا كبيرا لطبيعة برامجها، بل يمثل  األنشطة  إضافة  إمكانية  ضيحها، وتحسن  يسهل 

 تقدمها. 

لتعليم قد تعطي هذه الدراسة مؤشرات للقيام ببحوث أخرى مماثلة في فئات عمرية مختلفة، وقد تسهم في إثراء البحوث والدراسات في مجال تقنيات ا  .6

 وتوظيفها في رياض األطفال في اململكة العربية السعودية. 

التع .7 الدراسة معلمات رياض األطفال في  نتائج هذه قد تفيد هذه  الحاسوبية للطفل، وفي ضوء  املهارات  الضعف في  القوة وجوانب  رف على مواطن 

ية الالزمة  الدراسة تستطيع املعلمة تدعيم مواطن القوة لديه، وتالفي جوانب القصور، وبالتالي تقويم املهارات الحاسوبية وتحديد املهارات الحاسوب

 ألطفال رياض األطفال..  

إعداد جيل قد تفيد نتائج هذه الدراسة وتوصياتها، أصحاب القرار والتخطيط والتنفيذ والتطوير برياض األطفال بتبني األصلح منها، مما يسهم في   .8

الحديثة التكنولوجيا  العصر وفق ما يستجد في مجال  أدوات  التعامل مع  ياض  وبالتالي سوف تفيد في تطوير برامج ر ،  جديد من األطفال قادر على 

 على نتائج البحث العلمي.  األطفال
ً
 مبنيا

طفالنا منذ  تعزز هذه الدراسة من قدرات األطفال على التعلم بواسطة التقنيات الحديثة، وذلك ألهمية الدور الذي تلعبه تقنيات املعلومات في حياة أ  .9

 عمر مبكر. 

 م الحلقات التنشيطية للمعلمات في مجال املهارات الحاسوبية.  توفير خلفية نظرية وعملية للمشرفات التربويات في رياض األطفال لتقدي .10

 إضافة وحدة الحاسب اآللي ملنهج الوحدات التعليمية في رياض األطفال.  .11

 : حدود الدراسة

 سوف تلتزم الباحثة بالحدود التالية في دراستها:  

  تبنت الدراسة الحالية املنهج املطور لرياض األطفال )منهج التعلم الذاتي(. .1

طبقت الدراسة خالل الوحدات التعليمية في رياض األطفال حيث ستعمل الباحثة على إحداث وحدة جديدة )وحدة الحاسب اآللي( في إكساب بعض  .2

 املهارات الحاسوبية األساسية لطفل ما قبل املدرسة. 

 ة نظر املختصين واملختصات في املجال.  اقتصرت الدراسة على مستوى األطفال في املهارات الحاسوبية املعرفية واألدائية من وجه .3

 هـ. 1429-1428تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي  .4

 (سنوات في روضة شعاع املعرفة بمدينة مكة املكرمة. 6-5اقتصرت هذه الدراسة على عينة عشوائية من أطفال املستوى الثالث ) .5

 مصطلحات الدراسة:  

واملادية )الحراحشة، األثر املرغوب من البرنامج في تحقيق أهدافه وتحقيق أهداف وحاجات األفراد االجتماعية والنفسية  :  Effectivenessفعالية   •

 في حدود البحث الحالي بأنها الدرجات التي يتحصل عليها األطفال في املجموعتين التجريبية والضابطة على األدوات )مقياس ، و (84،  2005
ً
  تعرف إجرائيا

 يتضمن بطاقة املالحظة واالختبار التحصيلي املصور(القبلي والبعدي بناًء على تطبيق الوحدة التعليمية. 

تنظيم خاص في مادة الدراسة، وطريقة في التدريس، تضع التالميذ في موقف تعليمي متكامل، يثير :  Modules Instructionalلوحدات التعليمية ا •

، ويترتب على ذلك بلوغ مجموعة من األ 
ً
 خاصا

ً
 يؤدي إلى مرورهم في خبرات معينة وإلى تعلمهم تعلما

ً
 متنوعا

ً
ف)املكاوي، هدا اهتمامهم ويتطلب منهم نشاطا

أما التعريف اإلجرائي للوحدة التعليمية في البحث الحالي فهو )تنظيم خبرات التعلم من خالل أنشطة تعليمية في مجال الحاسب اآللي، ،  (121،  2000

 تزود طفل ما قبل املدرسة بمعرفة وأداء معين لتحقيق األهداف املحددة في مجال بعض املهارات الحاسوبية األساسية(.  

 من أكثر من نوع  :  Skill  هارةامل •
ً
  ،  (446،  1994الخولي،  )تعّرف بأنها حذاقة تنمو بالتعلم، وقد تكون حركية، أو لفظية أو عقلية أو مزيجا

ً
وتعرف إجرائيا

سابهم للمهارات  في حدود البحث الحالي بأنها: األداء الذي يظهر على سلوك أطفال ما قبل املدرسة، واملعرفة التي يتم إكسابهم بها، والذي توضح مدى اكت

 الحاسوبية من خالل الوحدة التعليمية التي ستقدم لهم. 

، وتخزين، وإجراء العمليات على البيانات من أجل إجراء جميع العمليات السهلة، والصعبة  آلة إلكترونية صممت الستالم:  Computerالحاسب اآللي   •

 في حدود ،  (19،  2004بطريقة دقيقة، ومنظمة وسريعة للحصول على النتائج من إجراء العمليات أوتوماتيكيا)عيادات،  
ً
اآللي إجرائيا ويعرف الحاسب 

 األطفال بهدف التعلم. البحث الحالي بأنه الجهاز املستخدم في رياض  

 قسمت الباحثة املهارات الحاسوبية إلى قسمين وعرفتها كالتالي: املهارات الحاسوبية:  •
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-استخدام لوحة املفاتيح  -استخدام الفأرة   -املهارات األدائية: أداء أطفال ما قبل املدرسة وقدرتهم على استخدام الحاسب اآللي )فتح وإغالق الحاسب اآللي  

 رمجيات(والذي يظهر على سلوكهم من خالل بطاقة املالحظة.  استخدام الب

مفاتيح التحكم( املوجودة على -األرقام    -موقع بعض )الحروف    -املهارات املعرفية: مجموعة املعارف والحقائق )الحاسب اآللي وبعض مكوناته الخارجية

بعض طرق املحافظة على الحاسب اآللي  -الطريقة التي يعمل بها الحاسب اآللي -ةبعض استخداماته في الحياة اليومي -أنواع الحاسب اآللي - لوحة املفاتيح

 مخاطر الحاسب اآللي(، والتي تمكن طفل ما قبل املدرسة على التعامل مع الحاسب اآللي واستخدامه بطريقة فعالة.  -واألقراص

سنوات من عمره( وذلك    5-3)من    سمية أو أهلية في السن املناسبةهو الطفل الذي يلتحق بروضة أطفال ر :  Pre-School Childطفل ما قبل املدرسة   •

 في حدود  ،  (2018من أجل التهيؤ للتعلم، والتدريب على االستعداد للدراسة واالندماج االجتماعي، ويخضع إلشراف فني وتربوي. )أبو عباة،  
ً
ويعرف إجرائيا

 سنوات(.   6 – 5التمهيدي ويتراوح سن الطفل في هذه املرحلة ) البحث الحالي بأنه الطفل الذي يلتحق برياض األطفال في مرحلة

 اإلطار النظري 

 أن األطفال هم صناع املستقبل واالهتمام بهم من أهم املعايير التي يقاس بها تحضر األمم والشعوب وهم االستثمار األمثل  
ً
لبناء مستقبل  يتردد دائما

 يبدأ من مرحلة الطفول
ً
 وثقافيا

ً
 وصحيا

ً
 واجتماعيا

ً
 ملا للتنشئة أمة من األمم، حيث أكدت الدراسات العاملية أن بناء املواطن العصري نفسيا

ً
ة املبكرة، نظرا

للطفل إلى مرحلة  فيها تأثير كبير على بناء الشخصية وخلق القيم واملهارات التي يجب أن تقدم للطفل في وقت مبكر ألن تأخير تقديم بعض القيم واملهارات  

ع حيث إن ذكاء األطفال وتكوين شخصياتهم املستقبلية تتشكل تالية يعسر االستيعاب الكلي لها ويهدر مرحلة عمرية حافلة بإمكانات التعلم والتأثر باملجتم

القدرا  امليول واالتجاهات، وتتفتح فيها  التكوين واإلعداد، تتشكل فيها  األولى من عمرهم، فهي مرحلة  الست  السنوات  ت واملواهب،  نسبة كبيرة منها في 

 بهذه املرحلة؛ ألّن الطفولة في سنوات ما قبل    (.149،  2003وتتكون خاللها املفاهيم األساسية للطفل كما ذكر)منصور،  
ً
ولقد اهتم االختصاصيون دوما

 املدرسة تنطوي على أهميٍة فائقة في نمّو الفرد، وارتقاء شخصيته، وفي تحديد مسار صحته الّنفسية مدى الحياة. 

 طفال باململكة العربية السعوديةوفيما يلي عرض ملفهوم رياض األطفال، وأهميتها، وأهدافها، واملنهج املتبع في رياض األ 

 :  Kindergartensمفهوم رياض األطفال 

ويكت االبتدائية،  للمرحلة  وتؤهله  الطفل،  تعد  التي  التربوية  األنشطة  طريق  التعليم عن  فيها  يتم  التي  التعليمية  التربوية  املؤسسات  فيها  هي  سب 

قية املرغوب فيها، املفاهيم واملهارات األساسية، وتعده لتعلم القراءة، والكتابة، ومبادئ الرياضيات، إلى جانب غرس العادات االجتماعية، والقيم األخال

 (. 5، 2004كما تتاح له فيها فرص اللعب، والحركة والنشاط والتعبير الفني)علي وهالة الخريبي، 

قناوي،   )هدى  وإعداده 30،  2004وتعرفها  املنزل،  لدور  امتداد  دورها  أن  باعتبار  الحياة،  وتكسبه فن  الطفل،  تنش ئ  تنموية،  تربوية  ( مؤسسة 

توفر له الرعاية الصحية، وتحقق مطالب نموه وتشبع حاجاته بطريقة سوية، وتتيح له فرص اللعب املتنوعة؛ فيكتشف ذاته، للمدرسة النظامية، حيث 

 مع ذاته ومجتمعه.  
ً
 متوافقا

ً
 ويعرف قدراته، ويعمل على تنميتها ويتشرب ثقافة مجتمعه، فيعيش سعيدا

الناشف) بهذا االسم حتى يومنا هذا. كما ذكر)فارس، م(أنشأ فر   1840(في عام )13هـ،  1417وذكرت ذلك هدى  أول روضة لألطفال لتعرف  وبل 

 ( هدف هذه الرياض وهو مساعدة األطفال على تنمية قدراتهم ومواهبهم.  8، 2006

 :  أهمية رياض األطفال

خصية ومسار نموها، ولها أهميتها تنبع أهمية رياض األطفال من أهمية مرحلة الطفولة املبكرة حيث إنها مرحلة حاسمة في تشكيل أساسيات الش

 للتربية األسرية أو خطوة تمهيدية للسلم التعليمي، 
ً
 مرحليا

ً
وهي في كلتا الحالتين فترة  في العملية التربوية فهي حلقة وسطى بين املنزل واملدرسة ألنها امتدادا

وإدرا  عقلية  من  األساسية  نموه  جوانب  وتكامل  شخصيته  لبناء  الطفل  حياة  في  وخلقية، حاسمة  اجتماعية  وحركية،  جسمية  وجمالية،  لغوية  كية، 

رياض األطفال كما انفعالية، حسية ومهارية كل هذا يجعلها مرحلة هامة ولها أبلغ األثر في حياة الطفل املستقبلية، وباستقراء األدبيات التربوية ألهمية  

 ( تتلخص أهمية رياض األطفال في كونها: 10ـ  9، 2005(، وهالة الصمادي ونجوى مروة )2011أوضحتها جيهان وخديجة)

املدرس ي عند األطفال وتهيئتهم لالنتظام ف .1 للتعلم  االستعداد  تنمية  التربوي فهي تقدم برامج تربوية تسهم بصورة فعالة في  البناء  التعليم قاعدة  ي 

 ما تصاحب األطفال عند التحاقهم باملدرسة. األساس ي حيث تخفف من حدة الكثير من املشكالت النفسية والسلوكية واالجتماعية التي غال
ً
 با

 سنوات تشكيل املفاهيم واملهارات األساسية الالزمة لألطفال من خالل التجريب واملمارسة واللعب.   .2

و  .3 مهاراتهم  وتوسع مداركهم وتصقل   )
ً
اجتماعيا  ،

ً
، خلقيا

ً
لغويا  ،

ً
، فكريا

ً
)جسميا  

ً
سليما  

ً
األطفال نموا نمو  تساعد على  تشبع حاجاتهم  مرحلة هامة 

 املختلفة، وتوجه ميولهم بالشكل الصحيح.  

النظام، والنظ .4 الجيدة مثل  العادات  العديد من  بها مجتمعهم، وتكسبهم  التي يؤمن  واملبادئ  بالقيم واالتجاهات  افة، تزود األطفال في سن مبكرة 

 وضبط النفس، وتجعلهم يعبرون عن آرائهم بكل جْرأة وحرية وبدون قيود 

 مرحلة اإلبداع واالبتكار، فالطفولة املبكرة هي مرحلة تفتح هذه القدرات.  .5
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 لالنتقال من الذاتية الفردية إلى التفاعل والتعامل مع اآلخرين من خالل اللعب الجماعي فتغرس فيهم ر  .6
ً
 واجتماعيا

ً
وح التعاون  تيهئ األطفال نفسيا

 واحترام ملكية اآلخرين. 

يها أكثر استجابة لتعديل سلوكهم، فاألطفال في حالة من التشكيل والتكوين وهم لذلك قابلون للتغير والتعديل أكثر  مرحلة مرنة، يكون األطفال ف .7

خرى. 
ُ
 من أي مرحلة نمائية أ

 مرحلة السؤال واالستكشاف والتقليد.  .8

ة على التنسيق بين عملها وكثير من واجباتها التربوية  من أهم األسباب التي أعطت لرياض األطفال أهمية كبيرة خروج املرأة للعمل، مما جعلها غير قادر  .9

القتصادية مما األساسية داخل بيتها، األمر الذي أّدى إلى ضرورة وجود رياض تقوم برعاية األطفال وتربيتهم، باإلضافة إلى تعقد الحياة االجتماعية وا 

 في تهيئة جعل اآلباء واألمهات غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم نحو بعض األم
ً
 بارزا

ً
ور الهامة في التعامل مع أطفالهم. وهنا تؤدي رياض األطفال دورا

هذه وسائل التربية والتسلية وتنمية روح االستكشاف، فمن خاللها يتعرف األطفال على بيئتهم، ويقومون بتجريب ما حولهم من أدوات ليستكشفوا 

 ري معرفتهم بها. البيئة، ويلقوا العديد من األسئلة واالستفسارات لتث

، ولضمان قوي بشرية قادرة على العطاء والت
ً
نمية لكل هذه االعتبارات أصبحت رياض األطفال مهمة وجديرة باالهتمام؛ لتأمين طفولة سوية مبكرا

؛ لذلك اهتمت حكومة اململكة العربية السعودية بدعم رياض األطفال من أجل رعاية الطفولة واالرتقاء باملستوى 
ً
 التربوي في البالد.  مستقبال

 أهداف رياض األطفال في اململكة العربية السعودية:  

التعليمية من حيث، مضمونها وأنشطتها وأساليبها وط  اختيار املدخالت  يتم في ضوئها  التي  القاعدة األساسية  التربوية عادة  رائق  تشكل األهداف 

 بتلك املرحلة.   تقويمها؛ لذلك كان البد من معرفة أهداف رياض األطفال حتى يتم على ضوئها بناء الوحدة التعليمية في إكساب املهارات الحاسوبية الخاصة

م كما  1390/1970( أهداف رياض األطفال في سياسة التعليم باململكة العربية السعودية عام  27،  2006وقد ذكرت )هالة الصمادي ونجوى مروة،  

 يلي: 

 ت اإلسالم. صيانة فطرة الطفل، ورعاية نموه الخلقي والعقلي والجسمي في ظروف طبيعية سوية مشابهة لجو األسرة، متجاوبة مع مقتضيا .1

 تكوين االتجاه الديني القائم على التوحيد، املطابق للفطرة.  .2

 أخذ الطفل بآداب السلوك، وتيسير امتصاصه الفضائل اإلسالمية، واالتجاهات الصالحة بوجود أسوة حسنة وقدوة محببة أمامه.  .3

 املركزية إلى الحياة االجتماعية املشتركة مع أترابه.  إيالف الطفل الجو املدرس ي، وتهيئته للحياة املدرسية، ونقله برفق من الذاتية  .4

 تزويد الطفل بثروة من التعبيرات الصحيحة واألساسيات امليسرة واملعلومات املناسبة لسنه واملتصلة بما يحيط به.   .5

 ها. تدريب الطفل على املهارات الحركية، وتعويده على العادات الصحية، وتربية حواسه وتمرينه على حسن استخدام .6

 تشجيع نشاطه االبتكارّي، وتعهد ذوقه الجمالي، وإتاحة الفرصة أمام حيويته لالنطالق املوجه.   .7

 الوفاء بحاجات الطفولة، وإسعاد الطفل، وتهذيبه في غير تدليل وال إرهاق.  .8

 لطفولة.  التيقظ لحماية األطفال من األخطار، وعالج بوادر السلوك غير السوي لديهم، وحسن املواجهة ملشكالت ا  .9

 املنهج املتبع في رياض األطفال باململكة العربية السعودية:  

ّن منهج رياض األطفال يعتمد على أسلوب التعلم الذاتي، الذي يركز على النشاط الذاتي لألطفال،  16،  2005ذكرت هالة الصمادي ونجوى مروة )
َ
( أ

ّن ما يحركهم للتعلم 
َ
ْن يتعلم األطفال بدافع ذاتي وأ

َ
حاجاتهم الذاتية، فيتفاعلون مع الوسائط التعليمية املتوافرة في بيئتهم التربوية التي تساعدهم   بمعنى أ

 و 
ً
 في ذهنهم.  على اكتشاف قدراتهم وتنميتها بما يتناسب مع نمط النمو الخاص بهم، بالتالي تكون املعلومات والخبرات التي يصلون إليها أكثر رسوخا

ً
ثباتا

ّن التعلم املثمر ال يتم إال بنشاط ذاتي يقوم به األطفال.  130، 1990حيث أكد على ذلك مصلح )
َ
 ( حين ذكر أ

ّن "منهج الوحدات عبارة عن تنظيم 1990)  وتمثل الوحدات التعليمية القائمة على الخبرة املناهج التعليمية في رياض األطفال، وقد ذكر إبراهيم 
َ
م( أ

 يناسبهم، ويراعي ما بينهم خاص في املادة الدراسية، وطريقة التدريس تضع 
ً
 متنوعا

ً
األطفال في موقف تعليمي متكامل يثير اهتمامهم، ويتطلب منهم نشاطا

ات واتجاهات من فروق فردية ويتضمن مرورهم بخبرات تربوية معينة تؤدي بهم إلى الفهم في ميدان أو أكثر من ميادين املعرفة، مع إكسابهم مهارات وعاد

 وقيم مرغوب فيها. 

وإثارة    اتفق األطفال  بحاجات  لتفي  ومحتواها  التعليمية،  الوحدات  مواضيع  على  األطفال  رياض  في  التعليمة  العملية  على  القائمون  التربويون 

التي يحتويها منهج رياض األطفال،   التعليمية  املواد  التعليمية  الوحدات  وصدر اهتمامهم بموضوعات تهمهم وترتبط بشؤون حياتهم، وليصبح محتوى 

 هـ( في سبعة كتب.   1412م ـ 1991نهج في طبعته األولى عام )امل
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 استعمال املعلمة للوحدات التعليمية:  

تيار تختار املعلمة الوحدات التعليمية حسب الترتيب الذي يناسبها ويناسب أطفالها، ويمكن ملجموعة من املعلمات أن يتفقن فيما بينهن على اخ

لب من إدارة طوحدات تعليمية تختلف كل واحدة عن األخرى، ويعمل بذلك وفق إمكانية الروضة، وتوافر األجهزة واألدوات واملواد املختلفة فيها، وذلك يت

 رفيع املستوى ملساعدة كل معلمة ودعمها على تحقيق أهدافها، مع مراعاة التوازن والتكامل والترابط بينها وبي
ً
 وتنسيقا

ً
 ن زميالتها املعلمات. الروضة تنظيما

 تعريف الوحدات التعليمية:  

، يقوم بها التالميذ في صورة سلسلة من  
ً
األنشطة التعليمية املتنوعة تحت إشراف املعلم وتوجيهه، وتنصب على موضوع  دراسة مخطط لها مسبقا

ا  وتكوين  املعرفة،  بعض جوانب  في  والحقائق  واملفاهيم  املعلومات  األنشطة، إلكسابهم  حياتهم من خالل  في  تواجههم  مشكلة  أو  التالميذ  لعادات يهم 

 (2011زمة. )محمدوبصفر، واالتجاهات النافعة وتنمية القدرات، واكتساب املهارات الال 

التعليم، تضع األطفال في موقف  238ـ،  1427كما عرفت هالة الصمادي ونجوى مرّوة ) ( الوحدة: هي تنظيم خاص في مادة الدراسة، وطريقة في 

 تعلمي متكامل يؤدي إلى بلوغ مجموعة من األهداف املرغوب فيها.  

 أنواع الوحدات التعليمية:  

 ( أن هناك أنواع متعددة للوحدات التعليمية ولكن النوعين الرئيسين هما: 189هـ، 1406) ذكر إبراهيم والكلزة 

اة التالميذ، الوحدة القائمة على املادة الدراسية: حيث تعتبر املادة الدراسية املحور الرئيس ي لهذا النوع من الوحدات وهي تعالج نواحي هامة من حي .1

، تتمثل في أحد موضوعات املادة، أو في صورة فاملعلومات ليست غاية في حد ذاتها، ولكنه
ً
ا وظيفية، ولهذا النوع العديد من الصور التي تأخذ أشكاال

 مشكلة أو قاعدة أو تعميم. 

 .الوحدة القائمة على الخبرة: يكون محورها حاجات التالميذ وميولهم ومشكالتهم  .2

 أسس بناء الوحدة:  

 (: 238، 2006دتها )هالة الصمادي ونجوى مروة، تقوم الوحدة على مجموعة من األسس وهي كما حد

 التكامل املعرفي الذي يؤدي إلى الترابط بين الخبرات التي تقدم للمتعلم بحيث ينظر للموضوع من جميع جوانبه وزواياه.   .1

 ادر جمع املعلومات.  إيجاد العالقة بين الحياة داخل الروضة وخارجها ويعني ذلك إلغاء الحواجز بين الروضة والبيئة وجعلها أحد مص .2

 من ألوان النشاط ملراعاة الفروق الفرد .3
ً
 ية بينهم.  االهتمام بأنماط النشاط الذي ال يقتصر على الفصل الدراس ي، بل يتنوع بحيث يجد كل تلميذ لونا

والتفكير   .4 وامليول  واملهارات  واالتجاهات  املعلومات  في  تتمثل  التي  املتعددة  الخبرة  بجوانب  االهتمام  يتم  الخبرة حيث  وأوجه تحقيق مبدأ شمول 

 التقدير. 

5.  
ً
م بصورة مستمرة، ويكون في الوقت نفسه شامال

ُّ
 لعملية التعل

ً
 لجوانب الوحدة. التقويم في ضوء أسسه العلمية السليمة فيكون التقويم مصاحبا

 خطوات بناء الوحدة التعليمية:  

استقراء حتى يتم تنفيذ الوحدة التعليمية بفائدة كبيرة لألطفال يجب بناءها بتتبع الخطوات الصحيحة، والتي تكون خطة متكاملة لبناء الوحدة، وب

لكل من )صادق   التربوية  بهادر،  2011األدبيات  ا 121  –  120،  2003( و)سعدية  و)هالة  أمين،  (  وإيمان  الوحدة 124-67،  2005لخريبي  بناء  يمكن   )

 التعليمية تعرضها الباحثة باتباع الخطوات التالية: 

: اختيار موضوع وعنوان الوحدة:  
 
 أوال

 يجب أن يرتبط بحاجات الطفل النمائية من الناحية العقلية واالجتماعية والنفسية والجسمية واختيار عنوان الوحدة عنصر يشكل أهمية خاصة 

ق، وأن  النط  للطفل ألنه يساعد على إثراء حصيلته اللغوية وعلى فهم الحقائق واملفاهيم التي تحتوي عليها الوحدة، وينبغي أن يكون عنوان الوحدة سهل

 يثير التفكير ويدفع إلى البحث والتأمل.  
ً
 يرتبط بالبيئة التي يعيش فيها الطفل، وأن يكون جذابا

: مقدمة الوحدة: 
 
 ثانيا

 للمعلمة ألنها تمثل النافذة أو الواجهة التي تقدم من خاللها معلومات مبسطة عن الوحدة، وهي تستثي
ً
 أساسيا

ً
ر تفكير  تشكل مقدمة الوحدة عنصرا

استخدامها علمة إلى كيفية تنفيذ تلك املعلومات من خالل األنشطة املختلفة للوحدة وكذلك إلى ماهية األدوات واألساليب وطرق التدريس التي يمكن  امل

ي يعيش فيها الطفل  لتنفيذ الوحدة بل تدفع إلى التفكير في استخدام أساليب التقويم، وهي تمثل الغالف للوحدة وتوضح ارتباط موضوع الوحدة بالبيئة الت

الخالق العظيم في واملهن والصناعات املرتبطة باملوضوع واملفاهيم العلمية، واملفاهيم الدينية التي ترسخ العقيدة اإلسالمية في ذهن الطفل وإظهار عظمة 

 حدة.  خلقه، وأهمية املوضوع للطفل والجوانب التي تساعد على تنميتها لديه واألنشطة التي سوف يمارسها في الو 

: أهداف الوحدة:
 
 ثالثا

اهتم علماء النفس والتربويون بتنصيف األهداف حيث إن الغرض منها هو مساعدة املعلم على توفير أفضل ظروف التعلم للطفل حتى يتعلمها  

، وتتناول تصنيفات األهداف بمستوياتها املختلفة جميع جوانبها املعرفية والوجدانية والنفس حركية. 
ً
 جيدا
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 ابة األهداف العامة للوحدة يجب مراعاة التالي: عند كت

 يجب صياغتها بأسلوب لغوي جيد.  .1

 إيجاز العبارة ودقة التعبير.   .2

 االجتماعي(.   –االنفعالي  –العقلي  –يجب شمولها على كافة مظاهر النمو لدى الطفل )الجسمي  .3

 توحي للمعلمة بمفاهيم الوحدة.   .4

 تساعد املعلمة على تحديد األنشطة الفعالة لتنفيذ الوحدة.   .5

أهداف تحديد األهداف السلوكية اإلجرائية: وهي تمثل املتوقع من الطفل أداؤه بعد ممارسة الوحدة، ونالحظ أن األهداف السلوكية اإلجرائية هي  

 هداف السلوكية اإلجرائية في الوحدة.  يجب أن يحققها الطفل بإشراف املعلمة وأن تبذل قصارى جهدها لتحقيق تلك األ 

: تحديد وتوصيف الوحدة التعليمية في إطارها العام:  
 
 رابعا

بمحتواها ومضمونها  اإلملام  في عملية  ويسهل  للخبرة  والنفسية  التربوية  املحاور  يساعد على تحديد جميع  بما  بها  بوضع مواصفات خاصة    وذلك 

 وبذلك يكون من السهل االنتقال للمرحلة التالية وهي تحليل املحتوى إلى عدد من املفاهيم األساسية.  ومكوناتها وعناصرها الرئيسية والفرعية،

: اختيار محتوى الوحدة: 
 
 خامسا

أو حرك  أو انفعالية   باألهداف، و هو كل ما يضعه املخطط من خبرات سواء خبرات معرفية 
ً
ية  يعد املحتوى أول عناصر الوحدة التعليمية تأثيرا

 ملية اختيار املحتوى تتبع ثالث خطوات مرتبة هي: ، وعدف تحقيق النمو الشامل املتكامل للطفلبه

األبعاد التي ينبغي أن .1 يدرسها   اختيار املوضوعات الرئيسة املترجمة لألهداف املوضوعة، و التي تمثل عينة مترابطة تظهر فيها طبيعة املحتوى، و 

 التلميذ على أن يكون حجم املوضوعات، وما تتضمنه من أبعاد يناسب الوقت املخصص لها بحيث يسمح باحتواء أفكار جديدة. 

ا ر األساسية التي تحتويها املوضوعات، وهي التي تعتبر األساسيات املكونة للمادة، و التي يقوم خبراء املادة باختيارها، و يتم اختبارهاختيار األفكا .2

 في املواقف التعليمية، و ذلك في ضوء االعتبارات التي تم على أساسها هذا االختيار. 
ً
 تجريبيا

ذا يمكن أن يتم عن طريق وضع العينة املناسبة من املادة لكل فكرة رئيسة، و العينة املوضوعة للمادة اختيار املادة الخاصة باألفكار الرئيسة وه  .3

، و يجب اختيار العينة التي ترتبط بأكبر عدد ممكن 
ً
 منطقيا

ً
 يعبر عن الفكرة األصلية، و ترتبط بها ارتباطا

ً
 صادقا

ً
من األهداف،  يجب أن تكون مثاال

املحلية وتتمش ى مع اهتمامات، و ميول التالميذ، و تراعي بطريقة أفضل مستوى التالميذ، و خبراتهم السابقة، و ترتبط   و تفي أكثر بحاجات البيئة

 بمشكالت حياتهم، و تنمي قدراتهم. 

 معايير اختيار املحتوى:  

 باألهداف، وأن يكون   
ً
 وله داللته. وأن يرتبط بالواقع الثقافي الذي الختيار املحتوى معايير متعدد يمكن تلخيصها في: أن يكون املحتوى مرتبطا

ً
صادقا

 يعيش فيه الطفل، وأن يكون هناك توازن بين شموله وعمقه، وأن يراعي ميول وحاجات األطفال.  

 إلى مفاهيم ويتكون محتوى الوحدة التعليمية املتكاملة من مجموعة مفاهيم رئيسية والتي تنبثق بشكل طبيعي من موضوع الوحدة والتي تترجم عادة ً 

 بصورة تعمل على تكامل
ً
 ونفس حركيا

ً
، ووجدانيا

ً
جوانب نموه   فرعية، يتدفق منها العديد من األنشطة التعليمية الهادفة إلى تحقيق نمو الطفل معرفيا

 وشخصيته. 

 تربوية تسعى مؤسسات رياض األطفال إلى  
ً
 ويجب أن يرتبط محتوى املنهج بحاجات الطفل ويعمل على إشباعها حتى تحقق األهداف، وهناك أهدافا

 تحقيقها عبر املنهج املقدم للطفل من خالل محتواها، متمثلة في اآلتي: 

 بالقيم الروحية واألخالقي  .1
ً
 ة. بناء الطفل من الداخل بحيث يكون متمسكا

 تربية النشء على حب الوطن والدفاع عنه من الخطر.   .2

 تنمية التفكير العلمي لدى الطفل وبناء اتجاهات وقيم جديدة إيجابية.  .3

 إكساب الطفل عادات ومهارات تساعد على القيام بمسؤوليات اجتماعية تجاه أسرته وتجاه الجماعة في الروضة.  .4

 تربية الطفل على التعلم الذاتي.   .5

 مع وسائل تعليمية وأنشطة وتدريبات وأسئلة ويشمل املحتوى على حقائق ومعارف كما أن  
ً
 بذاته وإنما يعرض متكامال

ً
املحتوى ال يعرض منفصال

ن العلوم ومفاهيم وتعميمات ومبادئ وقوانين ونظريات أي أنه يتضمن نواح معرفية عديدة تعكس جزء أو أجزاء من البنية املعرفية لعلم ما أو لعدد م

 هذا املحتوى ينظم في شكل يتالءم مع مستوى دارس ي معين. و 

 عناصر ترتيب محتوى الوحدة التعليمية:  

 يتجه التعلم من املحسوس إلى املجرد.  .1

 يتجه التعلم من الحقائق إلى املفاهيم.  .2
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 يسير التعلم من املعلوم إلى املجهول.  .3

 يسير التعلم من التقليد إلى االبتكار.  .4

 تسلسل املنطقي في ترتيب الحقائق واملهارات. البد من مراعاة ال .5

 املفاهيم التي يجب تضمينها في الوحدات التعليمية في رياض األطفال:  

االت  إن منهج رياض األطفال يقوم على توفير مختلف الخبرات والتجارب التي تخدم الطفل وتكسبه الخبرة الالزمة وتعمل على تنميته في مختلف مج 

في هو يقوم على الحركة واللعب واالنطالق والحرية املنظمة واالستقاللية والبحث واالستكشاف، وهي املعايير التي ترتبط بها عملية التعلم النمو. وبالتالي ف

طفال األ هذا املنهج، والذي يرتكز على مبدأ التعلم الذاتي أي على نشاط الطفل وحركته، ويتطلب ذلك التنظيم والتخطيط؛ فتنظيم األنشطة في رياض  

ات  تحكمه ضوابط فهو يتطلب تحديد األهداف ورسم الخطط واختيار الطرائق وإعداد الوسائل، أي أن منهج األنشطة في الروضة يعني سلسلة النشاط

األن تخطيط  يعني  واملفهوم هنا  بهم،  املحيطة  األطفال وحياة مجتمعهم  حياة  املشتقة من  املنظمة  الجهود  وغيرها من  والتحاورية  وليس العملية  شطة 

دارك والقدرة األنشطة ذاتها فهناك تخطيط لألنشطة اللغوية لتنمية مدارك األطفال الكالمية والحوارية واألنشطة الدينية التي تشارك في تنمية هذه امل

وعل طبيعية  مظاهر  من  حولهم  ما  على  األطفال  تفتح  التي  العلمية  لألنشطة  تخطيط  وكذلك  الرياضية  واألنشطة  التفكير  حب على  فيهم  وتنمي  مية 

 (. 2011االستطالع للكشف عن البيئة التي يعيشون فيها. )الشربيني وصادق 

(أننا بحاجة إلى ثورة ثقافية شاملة، تساعد في دخول املعلوماتية، ويتطلب ذلك صياغة سياسات ثقافية  31م، ص2005كما تذكر)فائزة عبداملجيد،  

 ثم نشر ال
ً
ثقافة العلمية والتكنولوجية، وخلق الوعي الحقيقي لدى األطفال، حيث إنه ال شك أن اإلنترنت سيكون إحدى فعالة تهدف إلى محو األمية أوال

( أن التعـامل مع الحـاسب اآللـي وبرمجياته يكتسب أهمية خاصة في 63هـ، ص1420الوسائل الفعالة في تفجير الطاقات املبدعة، ويضيف )الحوطيان،  

 بين:  مرحلة الطفولة وذلك يرجع لسب

 األول: ألن الحاسب اآللي وسيلة للتعلم واالستفادة ذات اتجاهين، أما الوسائل األخرى فهي ذات اتجاه واحد من الوسيلة إلى املستخدم. 

 الثاني: للحاسوب القدرة على املحاكاة )تصوير الواقع(حيث يسهم ذلك في إنجاح عملية االستفادة منه والتشويق املصاحب له.  

 بشكل خاص في دعم نمو )اقتصاد املعرفة( حيث إن األطفال الذين يتعلمون املهارات ال 
ً
حاسوبية  ويعد تعليم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مهما

للتوظف، كما   األساسية أوسع  بآفاق  الدخل والتمتع  ارتفاع  ومن ثم سيستفيدون مع  العمل،  الرئيسية في سوق  املتغيرات  يتكيفون بسهولة مع  سوف 

 من مكاسب اإلنتاجية واملنافسة. )سيراج ووايتبريد،  
ً
 ضرورة تدريس  60، ص2006ستستفيد الدولة أيضا

ً
(، فإذا افترضنا أن هذا حقيقة يصبح واضحا

ية يجب ب اآللي لألطفال كأحد املهارات األساسية التي يجب تعلمها، ثم إن التعرض للحاسبات اآللية وتنمية بعض مهارات الحاسبات اآللية األساسالحاس

 من برامج الطفولة املبكرة )إيفال،  
ً
 لحث األطفال على تنمية مهاراتهم 191، ص2004أن يكون جزءا

ً
وتعريفهم    (، فقد تبنت مكتبة اإلسكندرية مشروعا

)نهى عدلي،   املعلومات  لالطالع على  أساسية  باعتباره وسيلة  اآللي  التركيت،  95م، ص2005بالحاسب  أعدت )سوسن  كما  اللعب  20م، ص2003(،   )

 اإللكتروني من أنواع اللعب الحديثة التي بدأت تسيطر على ألعاب األطفال بغرض الترفيه وتنمية املهارات واملعلومات. 

 م الحاسب اآللي للطفل:  أهمية استخدا

 له لتعلمها ملا يتوافر للجهاز من مزايا س 
ً
 قويا

ً
معية وبصرية  يعد موضوع الحاسب اآللي من املواضيع املثيرة واملشوقة للطفل، كما أنها تمثل دافعا

الفعا التكنولوجيا   تجاه تعلم استخدام هذه 
ً
 قويا

ً
 وحافزا

ً
الفورية تدعيما الالزمة في هذه جذابة، كما تعد االستجابات  املفاهيم  العديد من  تنمية  لة في 

( ويساعد الحاسب اآللي في تعليم األطفال القراءة والرسم وتعلم الحساب وحل املسائل وتحسين قدراتهم اإلبداعية  77، ص2000املرحلة )ماجدة صالح، 

 في مرحلة ما قبل 7، ص2006)فدريز، 
ً
 ومهما

ً
 فعاال

ً
املدرسة من حيث قدرته على تنمية املفاهيم املرتبطة باملرحلة على كافة  ( كما يلعب الحاسب اآللي دورا

اب الطفل ألسلوب مستوياتها فهو ينمي القدرة على التفكير والقدرات الفنية واللغوية واالجتماعية بجانب تنمية القدرة على االبتكار كما يساعد على اكتس

ب التعليمية على الجهاز، األمر الذي ينمي مداركه ويزوده بدائرة معلوماتية قلما تتوافر له عن  حل املشكالت من خالل ممارسته لبعض األنشطة واأللعا

(بأنه في وقتنا الحالي ال يكاد يخلو منزل من جهاز  18هـ، ص1423(، حيث يؤكد )النفجان،  59،  2002طريق وسائل أخرى داخل الروضة )ماجدة صالح،  

 أهمها التعليم.  حاسب يستخدمه األطفال ألغراض متعددة من

 نحن في عصر العلم واملعرفة، ونستطيع أن نغرس في نفوس األطفال في هذه املرحلة املبكرة بذور االهتمام بالعلم والتكنولوجيا، حيث  
ً
تتضافر    إذا

 (.  12م، ص2003جهود األسرة والروضة في القيام بهذه املهمة)يوسف، 

ا   اآللي على وجه  الحاسب  البالغ  وال تعد محاوالت دمج  الدور  إلى  األبحاث  العديد من  الرفاهية، فقد أشارت   من 
ً
لخصوص في رياض األطفال نوعا

ل مع العالم املحيط،  األهمية الذي قد يلعبه الحاسب اآللي في مرحلة الطفولة املبكرة، وإن من أهم أهداف التعلم في الطفولة املبكرة، إعداد األطفال للتعام

 واستخدام الحاسب اآللي أصب
ً
 ال يتجزأ من هذا العالم، وبالتالي ينبغي أن تدمج مثل هذه التكنولوجيا في الفصول، حتى يتم إعداد األطفال إعدادا

ً
ح جزءا

 ملواجهة العالم، ولكي يصبح البالغون منتجين في هذا املجتمع ينبغي التوجه نحو الحاسب اآللي، فإن األطفال ينبغي أن يحصلوا على
ً
  الفرص املناسبة   جيدا

اآللي في وقت مبكر من حياتهم. )هناء عبدالرحيم،   الحاسب  اآللي للطفل في رفـــع 10م، ص  2006ليألفوا  الحاسب  أهمية استخدام  (، ويمكن تلخيص 
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قافة والتربية الفنية، واللغات والعلوم العامة، وتنمية الث مسـتوى الطفـل في القراءة والكتابة والتعبير الشفوي، واالستماع والتــــركيز، وتعلم الرياضيات

السليم، واملقدرة على حل املشكالت، وعلى التوافق االجتماعي والتكييف النفس ي، وتطوير املهارات والهوايات واملواهب واستغالل  والقدرة على التفكير

 املختلفة واملساهمة في بناء الشخصية واكتساب معلومات جديدة.  وقت الفراغ، وممارسة األنشـطة

 تأثير الحاسب اآللي على جوانب النمو املختلفة للطفل:  

نه يعد مثله  إن من املهم مناقشة الكيفية التي يستخدم بها الحاسب اآللي، وأهمية اختيار خبراته التي تساهم في تنمية أطفال ما قبل املدرسة. حيث إ  

ة،  أداة تعلم أخرى من أقالم وألوان يمكن أن تستخدم بطرق مناسبة، ويكون لها تأثيرات حيوية على التعلم، ويمكن أن تستخدم بطرق غير مناسبمثل أي 

 (13-12، 2006ال تفيد في تعلم األطفال بل قد تضر بنموهم. )هناء عبدالرحيم، 

تدعم وتمد املواد التقليدية األخرى بطرق قيمة، وقد أشارت األبحاث إلى التأثيرات عندما يتم استخدام التكنولوجيا بشكل مناسب فإنها يمكن أن  

ا  إلى ما تقدمه من نمو في قدرات  املعرفية واالجتماعية، وباإلضافة  الجوانب  للتكنولوجيا على تعلم األطفال ونموهم في كل من  ألطفال بشكل  اإليجابية 

األطفال، إن مالحظة األطفال أثناء استخدامهم للكمبيوتر تتيح للمعلمة نافذة لتفكيرهم، و كما يستمر فعلي، فإنها أيضا تمدنا بفرص مناسبة لتقييم  

و  اآللي  الحاسب  أنشطة  في  األطفال  يشاركوا  أن  واملعلمات  اآلباء  على  فإنه  القراءة،  مهارة  تعلمهم  بعد  حتى  ألطفالهم  القراءة  في  على اآلباء  يشجعوهم 

قران حتى بعد أن يصلوا إلى مرحلة اإلتقان، وقد أظهرت األبحاث أن األطفال يفضلون استخدام الحاسب اآللي مع واحد أو  استخدامه بأنفسهم أو مع األ 

 من العمل بمفردهم، وهم يلتمسون املساعدة من بعضهم البعض كما يبدو أنهم يفضلون مساعدة األقران على مساعدة ا 
ً
ملعلمة، اثنين من الزمالء بدال

ألطفال ينخرطون في مستوى عال من التواصل الكالمي والتعاون أثناء استخدامهم للكمبيوتر، ويدخلون في تفاعالت بشكل متكرر وبطرق كما لوحظ أن ا 

أكثر للكمبيوتر ممارسة  استخدامهم   عند 
ً
أيضا األطفال  ويظهر  املكعبات،  أو  والتركيب  الحل  التقليدية، مثل  األنشطة  في  يحدث  ما  ألخذ    تختلف عن 

 ( 118، 2006ر، وفي نفس الوقت يظهرون مستوى عال من األنشطة اللغوية وأنواع اللعب التعاوني. )هناء عبدالرحيم، األدوا 

إلى أن هذا الركن يتضمن طاوالت مخصصة لألطفال، لوضع جهاز الحاسب  ( 60،  2000(: تشير )ماجدة صالح،  computer centerركن الحاسب اآللي )

(أجهزة على األقل، توضع عكس اتجاه  4(، على أن يتضمن الركن )000من: )الشاشة، ولوحة املفاتيح، وجهاز التحكم، والفأرة  اآللي عليها بكامل مكوناته  

 النوافذ، إضافة إلي مجموعة من البرامج املناسبة ملستوى نمو الطفل.  

 م2018دور معلمي الصغار: )أبو عباة،  
ً
 في التأثير على األحداث التي تغير في الحياة اليومية لألطفال  (: وينبغي أن يكون ملعلمي األطفال الصغار دورا

ً
سئوال

ستخدامات والعائالت. وذلك يطرح قضايا عديدة ترتبط باستخدام األطفال الصغار للتكنولوجيا وهي: الدور األساس ي الذي يقوم به املدرس في تقييم اال 

 املناسبة للتكنولوجيا.  

 ب للتكنولوجيا في برامج األطفال الصغار.  الفوائد الكامنة لالستخدام املناس .1

 دمج التكنولوجيا في بيئة التعلم التقليدية.   .2

 املساواة بين الجميع في إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، بما في ذلك األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.   .3

 األنماط املتكررة والعنف الذي تزخر به البرمجيات.  .4

 دور املدرسين واآلباء كمدافعين عن هذا االتجاه.  .5

 (166م، ص 2006دالالت التكنولوجيا بالنسبة للتطوير املنهي)سيراج ووايتبريد،  .6

 الدراسات السابقة:

التي تدور حول موضوع   السابقة  الدراسات والبحوث   لبعض 
ً
تتناول عرضا الدراسات،  للباحثة من االطالع على  أتيح  الدراسة وقد و في حدود ما 

 .استفادت الباحثة منها في اختيار العينة للدراسة وأدواتها ووضع تساؤالتها في ضوء نتائج هذه الدراسات

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برمجية تعليمية في إكساب مهارات القراءة ألطفال رياض األطفال، تكونت  :  (2015دراسة عرين سالمة العمرو ) •

 37عينة الدراسة من )
ً
 ( طالبا

ً
 19في مجموعتين، تجريبية بلغ عددها ) ، وزعوا عشوائيا

ً
 18)ها ، وضابطة بلغ عدد( طالبا

ً
 .  ( طالبا

( الدراسة تم استخدام  اهداف  التجريبي، ومن اجل تحقيق  املنهج شبه  الدراسة  والقاف، 7استخدمت  )األلف،  التالية:  الهجائية  ( دروس من االحرف 

لكاف، والذال( كمادة تعليمية للمناهج التفاعلي لرياض االطفال، تم بناءها وفق برمجية تعليمية محوسبة، كما تم بناء اختبارين والظاء، والخاء، والشين وا 

 
ً
في مستوى اداء اطفال الروضة  قبلي وبعدي، وتم التحقق من صدق وثبات املادة التعليمية واالختبار، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائيا

 (.  %93لى اختبار مهارات قراءة الحروف الهجائية يعزى لطريقة التدريس لصالح الطريقة املحوسبة، وبحجم تأثير بلغ )ع

 
ً
   وفي ضوء النتائج اوصت الدراسة بضرورة بناء برنامج تعليمي لرياض االطفال اعتمادا

ً
البرمجيات التعليمية   على منهاج رياض األطفال التفاعلي، موظفا

 تدريسه.  املحوسبة في
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والتي هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج الكتروني من تصميم الباحثين إلكساب بعض املفاهيم البيئية لدى أطفال    :(2014دراسة الحفناوي ) •

 
ً
وبيان اثرها، في ضوء   باململكة العربية السعودية، من خالل توظيف الطرق املعتمدة على الحواس املتبقية واالكثر فاعلية، مرحلة الرياض املعاقين سمعيا

 
ً
املدرس حاليا السابقة،   ما يستخدمه  النظري والدراسات  الوصفي إلعداد االطار  املنهج  الباحث  البحث، استخدم  اهداف  تقليدية، ولتحقيق  من طرق 

ية ملرحلة رياض االطفال باململكة  وكذلك ادوات البحث، فيما استخدم املنهج التجريبي لتطبيق البحث على عينة عشوائية من االطفال ذوي االعاقة السمع

 
ً
، واعاقته، تقترن فيه العبارات بلغة اإلشارة؛ للكشف العربية السعودية، كما استخدم اختبار املفاهيم البيئية املناسب، وطبيعة الطفل املعاق سمعيا

ة، وتحليل البيانات، وأسفرت نتائج البحث، عن فاعلية عن فاعلية البرنامج اإللكتروني املقترح، وذلك من خالل استخدام األساليب اإلحصائية املناسب

 
ً
، بمحافظة الطائف باململكة، وأوصت البرنامج اإللكتروني، في تنمية املفاهيم البيئية، لدى عينة البحث، من اطفال مرحلة رياض االطفال املعاقين سمعيا

  لتلك الفئة كاملفاهيم العلمية.الدراسة، بضرورة استخدام برامج الكترونية في تنمية مفاهيم أخرى مهمة 

هدفت الدراسة إلى بيان أثر برنامج تعليمي الكتروني، في تنمية بعض املفاهيم العلمية لطفل الروضة، وقد تم    :(2012دراسة رحاب خلف نائف ) •

السعودي العربية  باململكة  حائل،  بمدينة  التعليمية  لإلدارة  التابعة  الروضة  أطفال  من  البحث  عينة اختيار عينة  تكونت  وقد  العشوائية،  بالطريقة  ة، 

 60الدراسة من )
ً
جل تحقيق اهداف الدراسة استخدمت أ استخدمت الباحثة في هذه الدراسة املنهج التجريبي، ومن  ،وطفلة من الروضة الثالثة  ( طفال

الباحثة مقياس ستانفورد بينية الصورة الخامسة ومقياس  الباحثة مقياس املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة من إعداد الباحثة، كما استخدمت  

 
ً
( بين متوسطات درجات اطفال املجموعة 0.01عند مستوى الدالة )  املفاهيم العلمية، وقد توصلت الباحثة في هذه الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا

فاهيم العلمية لطفل الروضة، والدرجة الكلية للمقياس لصالح القياس البعدي، االولى، )التعلم اإللكتروني( في القياس القبلي والبعدي ألبعاد مقياس امل

 بعد تعرضهم للتعلم اإللكتروني.   ىمما يدل على تحسن درجات أطفال املجموعة األول

نفعالي لدى عينة من اطفال  إلى فحص فعالية برنامج تدريبي للتفاعل مع الرسومات الفنية ) الصور( في تنمية الذكاء اال   :(2012هدفت دراسة هيفاء ) •

(، 2011/2012الروضة في االردن، ولتحقيق هذا الهدف، تم تطبيق برنامج تدريبي للتفاعل مع الرسومات الفنية على مدار الفصل الثاني للعام الدراس ي) 

   40على افراد الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
ي عمان، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، ضابطة، وطفلة، من أطفال روضة مدارس عمان الوطنية ف  ( طفال

كاء االنفعالي خضعت للبرنامج الدراس ي االعتيادي، وتجريبية، خضعت للبرنامج التجريبي، وللوقوف على فعالية البرنامج، تم استخدام برنامج سوليفان للذ

األردنية،3003لألطفال نسخة)   البيئة  ليتناسب مع  الباحثة بتطويره  أن قامت  ( بعد  الثبات   ،  بلغ معامل  واستخراج معامالت صدق وثبات له، حيث 

 ( لالختبار الكلي.   0.95)كرونباخ الفا لالتساق الداخلي) 

 
ً
برنامجا الباحثة  صممت  الدراسة،  أهداف     ولتحقيق 

ً
على   تدريبيا البرنامج  واعتمد  مختصين،  اساتذة  قبل  من  تحكيمه  وتم  االنفعالي،  الذكاء  لتنمية 

 
ً
دقيقة، غطت ابعاد   60( جلسة تجريبية مدة كال منها    25، وتكون البرنامج من)  الرسومات الفنية التي تم اختيارها وعرضها على عدد من املحكمين أيضا

 الذكاء االنفعالي )ادراك وفهم وادارة االن
ً
   فعاالت(، وقد استغرق تطبيقه فصال

ً
، واستخدمت اداة القياس بهدف معرفة األثر الذي أحدثه البرنامج  دراسيا

( إلى وجود فروق ذات داللة احصائية 2×2التدريبي على الذكاء االنفعالي بين مجموعتي الدراسة. واشارت النتائج بعد تحليل التباين الثنائي املشترك)انوفا( )

>( في الذكاء االنفعالي الكلي وعلى ابعاده الثالثة، لدى افراد الدراسة من أطفال الروضة، وتعزي إلى البرنامج لصالح املجموعة 0.05لداللة)عند مستوى ا 

 ة( يالتجريبية. وبعد مناقشة النتائج السابقة، تم الخروج بمجموعة من التوصيات املقترحة التي قد تسهم في تطوير العملية التعليمية التعلم 

رياض األطفال في (:  2008دراسة أحالم خوندنة )  • القراءة والكتابة في  لتعلم  تهيئة األطفال  إلى معرفة فعالية مناشط تعليمية في  الدراسة  هدفت 

ج حاسوبية، العاصمة املقدسة، كما هدفت إلى الكشف عن الفروق بين الجنسين في التهيئة لتعلم القراءة والكتابة، وصممت مناشط مختلفة منها برام

 وطفلة قسموا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، واستخدمت الدراسة مقياس مهارات التهيئة 80وقد تم اجراء دراسة تجريبية على عينة مكونة من )
ً
( طفال

لقراءة والكتابة بين متوسط درجات لتعلم القراءة والكتابة، وقد تم التوصل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي ملهارات التهيئة لتعلم ا 

قياس املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة بعد ضبط التحصيل القبلي الصالح للمجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ال

 يبية.  البعدي ملهارات التهيئة لتعلم القراءة والكتابة بين متوسط درجات الذكور واإلناث في املجموعة التجر 

األمور،   م(:2008دراسة فاطمة نذر )  • أولياء  آراء  التعرف على  في رياض األطفال من خالل  اآللي  الحاسب  إدخال  إلى تقويم تجربة  الدراسة  هدفت 

باالعتماد على وذلك  الكويت،  دولة  في  اآللي  الحاسب  باستخدام  واملهاراتية  والوجدانية  املعرفية  بمعرفة مكتسباتهم  واألطفال  األولى   واملعلمات،  أداتين: 

لة الطفل للتعرف على استخدامه للحاسب اآللي، واألداة الثانية استبانة اشتملت على ثالث محاور تشمل إيجابيات استخدام الحاسب اآللي، استمارة مقاب

، )180سلبيات استخدامه، املقترحات، تكونت عينة الدراسة من )
ً
ن (معلمة، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بي75(من أولياء األمور، )180(طفال

واملهاراتية،   والوجدانية  املعرفية  املهارات  لبعض  واكتسابهم  واستخدامه،  وملحقاته  اآللي  الحاسب  التعرف على  في  الجنس  وأسفرت  األطفال من حيث 

 ألهمية إيجابيات الحاسب اآللي في رياض األطفال، واقتراح وسائل وأساليب لتفعيل تجربة استخ
ً
دامه وتعميمها، أما الدراسة على أن املعلمات أكثر إدراكا

 أولياء األمور فإنهم يرون أن هناك العديد من اإليجابيات والسلبيات في استخدام الحاسب اآللي.  
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 دراسات تناولت املهارات الحاسوبية في مرحلة رياض األطفال: 

ملهارات والعالقات الرياضية لدى أطفال الرياض،  ثر استخدام ركن تعليمي في تنمية املفاهيم وا أ هدفت إلى التعرف على م (:  2007دراسة عبير الهولي) •

استخدام ألعاب  والتعرف على ما إذا كان هناك اختالف بين الذكور واإلناث في القدرة على التفكير الرياض ي وحل املشكالت الرياضية بطريقة علمية وذلك ب

ويحمل املتعة واملعرفة في آن وأحد. تكونت أدوات الدراسة من مقياس   ومعينات تعليمية، باإلضافة إلى برنامج حاسوبي يعتمد على االكتشاف واملمارسة

األطفال املهارات الرياضية ومقياس املفاهيم الرياضية ومقياس العالقات الرياضية. ثم تم استخدام طريقة املجموعة التجريبية الواحدة حيث تعرض  

املستحدث، والثاني بعدي بعد تجريب برنامج ومحتويات الركن، وذلك ملدة تسعة شهور    لحالتي اختبار مختلفتين: األول قبلي دون تجريب سابق على الركن

 تقريبا. ومن خالل اإلجابة عن األسئلة، توصلت الباحثة إلى ما يأتي: 
 أطفال املجموعة التجريبية تمكنوا من إنجاز ما يتضمنه محتوى الركن املفتوح من جوانب معرفية و مهارية رياضية.  .1

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في رياض األطفال بالنسبة ألدوات الدراسة.  ال توجد   .2

  دراسات تناولت استخدام الحاسب اآللي واالتجاه نحوه في مرحلة رياض األطفال: 

الدراسة إلى  م(:2007دراسة بثينة قربان )   • هة نظر املعلمات في مدينة مكة املكرمة) استخدام  معرفة واقع وأهمية العبارات التالية من وج  هدفت 

تي يتم من خاللها الحاسب اآللي، استخدام األطفال للمهارات الحاسوبية، األساليب املتبعة في تعليم األطفال على الحاسب اآللي، الطرق واالستراتيجيات ال

وضات من أجل التعامل مع الحاسب اآللي، املعوقات التي تواجه عملية تنمية تنفيذ عملية تدريس الحاسب اآللي في الروضات، اإلمكانيات املتاحة في الر 

( 280نة من )  مهارات استخدام الحاسب اآللي(. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وتم بناء استبانة كأداة للدراسة تم تطبيقها على عينة الدراسة املكو 

درجة استجابات عينة الدراسة حول واقع العبارات التالية كان بدرجة نادرة، بينما درجة استجابات معلمة في الروضات الحكومية واألهلية وتوصلت إلى أن  

قل مواهب عينة الدراسة حول أهمية نفس العبارات كان بدرجة كبيرة وهي: ممارسة الحاسب اآللي في مدارس رياض األطفال، استخدام الحاسب اآللي في ص

دام األساليب املتبعة من قبل معلمات الروضة في تدريس الحاسب اآللي، استخدام أساليب وطرائق واستراتيجيات األطفال للمهارات الحاسوبية، استخ

ب اآللي، وقد التعليم والتعلم باستخدام الحاسب اآللي، استخدام اإلمكانيات التي يجب أن تتزود بها رياض األطفال والتي تساعد على التعامل مع الحاس

التوص أبرز  في كانت من  التعليمي  اآللي  الحاسب  أثر استخدام  الحديثة، وإجراء دراسة حول  بالطرق  التربوية  العملية  في  اآللي  الحاسب  يات تفعيل دور 

  إكساب أطفال رياض األطفال بعض املهارات الحاسوبية، والعلمية، وتوفير املستلزمات املادية، واملكانية للحاسب اآللي في رياض األطفال.

هدفت الدراسة إلى وصف تقدم وتطور املعرفة واملهارات في ستة مبادئ: القضايا  (: (Patsy &David &others,2004وديفيد وآخروندراسة باتس ي  •

العروض والوسائط املكتبي،  الكلمات والنشر  املفاتيح، معالج  الحسابية واستخدام لوحة  الجداول  البيانات،  املتعددة،   االجتماعية واألخالقية، قواعد 

للسلوك   واكتسابه  باملجتمع،  املرتبطة  للتقنية  الرئيسية  القضايا  املتعلم  فهم  في  للدراسة  العامة  األهداف  وحددت  واإلنترنت،  في االتصاالت  األخالقي 

استخدام املتعلم تقنيات متعددة استخدامه للحاسوب والتقنيات األخرى، وإثبات املتعلم معرفته و مهارته في استخدام الحاسب اآللي والتقنيات األخرى، و 

سنوات( لتنمية مهارات  5-3كمدخل، التحليل، التطبيق، التفسير، الوصول للمعلومة، تكونت أدوات الدراسة من منهج )الدورة النموذجية للدراسة من  

اآللي، وتكونت العينة من أطفال املدارس الحكومية في الواليات املتحدة بشمال ك  ارولينا والذين يدرسون بمرحلة رياض األطفال التكنولوجيا والحاسب 

أعمارهم من   الشائعة   5-3وتتراوح  املتعلمين لوحدات اإلدخال بكفاءة، مناقشة االستخدامات  التالية: استخدام  النتائج  إلى  الدراسة  سنوات، توصلت 

املسؤول والغير مسؤو  االستخدام  مناقشة  وعيوبها،  ومميزاتها  اليومية  الحياة  في  أدوات للتقنية  باستخدام  املنهج  التعليم من خالل  تسهيل  للتقنية،  ل 

ال ولتأييد  باآلخرين،  واالتصال  املعلومة  إلى  للدخول  بكفاءة  االتصاالت  استخدام  الصف،  داخل وخارج  للطالب  تعليم التقنية وخلق منتجات معرفية 

للتدرب على نشاطات حل املشكالت والتطوير، استخدام املصادر   ، بيئة ويب()اإليميل، املحادثات املباشرة   املباشر، استخدام االتصاالت وشبكة اإلنترنت

ر مواصفات األدوات التقنية )الحاسبة، الفيديو، البرمجيات التعليمية( للتعليم الذاتي املباشر، ونشاطات التعليم املمتدة، تحديد التقنية املفيدة واختيا

  .اس ي ملصادر املعلوماتية اإللكترونيةاملناسبة، تقييم الدقة واألداء ومدى الفهم األس

 التعقيب على الدراسات السابقة:  

املختلفة باستخدام برمجيات حاسوبية وبرامج تعليمية تعلمية. فقد ركزت بعض  • املفاهيم  تنمية بعض  إلى  الدراسات في بشكل عام  هدفت معظم 

(، وركزت  2007( ودراسة )عبير الهولي،  2012(  ودراسة رحاب )  2014الحفناوي )  الدراسات على تنمية املفاهيم) الرياضية والعلمية والبيئية( كدراسة)

(، في حين ناقشت دراسة فاطمة   2008( ودراسة أحالم )  2015دراسات أخرى على إكساب االطفال مهارات القراء والكتابة، كدراسة عرين سالمة )

األطفال من   2008) رياض  في  اآللي  الحاسب  إدخال  تجربة  تقويم  بمعرفة مكتسباتهم   (  واألطفال  واملعلمات،  األمور،  أولياء  آراء  التعرف على  خالل 

اآللي، كما حاولت دراسة بثينة القريان ) ( بيان واقع وأهمية استخدام العبارات املتعلقة  2007املعرفية والوجدانية واملهاراتية باستخدام الحاسب 

( اآللي، وجاءت دراسة هيفاء  الحاسب  الذكاء  2012باستخدامات  تنمية  الصور( في  الفنية )  الرسومات  للتفاعل مع  ( لفحص فعالية برنامج تدريبي 

ن  االنفعالي لدى عينة من اطفال الروضة في االردن، وسوف تفيد الباحثة من هذه الدراسات في بناء الوحدة التعليمية ن حيث تتضمن مجموعة م
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سة الحالية في استخدام الحاسب اآللي لتنمية املفاهيم املختلفة بينما ُعنيت الدراسة الحالية املفاهيم املختلفة، و تختلف هذه الدراسات عن الدرا 

 باملعرفة الحاسوبية والوعي به واألداء الستخدام الحاسب اآللي، متمثلة في إكساب املهارات الحاسوبية.  

(سنوات، 6-3اض األطفال حيث يتراوح عمر األطفال فيها ما بين )من حيث املرحلة التي طبقت فيها الدراسات السابقة فمعظمها طبقت في مرحلة ري •

 (سنوات. 6-5واتفقت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات حيث تناولت أطفال ماقبل املدرسة )

املذكو   • املفاهيم املختلفة  الدراسة، بالنسبة ألدوات الدراسة استخدمت جميع الدراسات برامج حاسوبية ومقاييس أو اختبارات تشمل تنمية  رة في 

راسة )  وستفيد الباحثة من جميع دراسات هذا املحور في اختبارات املفاهيم املختلفة الحتواء الدراسة على جزء من هذه املفاهيم، كما استخدمت د

 ( االستبانة، وقد استفادت الباحثة من اطالعها على هذا الجانب. 2007( و )بثينة 2008فاطمة 

النوع من التعلم يفوق   الدراسات السابقة واألبحاث التي أجريت حول التعلم بواسطة الحاسب اآللي أو بمساعدته أثبتت أن هذا ومن خالل عرض  

ملفاهيم التعليم بالطرق التقليدية األخرى، حيث أثبتت معظم الدراسات السابقة أن استخدام الحاسب اآللي في مرحلة رياض األطفال يكسب األطفال ا 

 ليسهل استخدام الحاسب اآللي املختلفة 
ً
في وقت أسرع وجهد أقل، لذلك فإن الدراسة الحالية تهتم بكيفية إكساب األطفال املهارات الحاسوبية أوال

حاسب  آراء أولياء األمور، واملعلمات، واألطفال في استخدام ال في تنمية املفاهيم املختلفة. كما هدفت بعض هذه الدراسات بشكل عام إلى التعرف على

 اآللي في مرحلة رياض األطفال.  

مور،  تركزت عينة الدراسة في كل من الدراسات السابقة في مرحلة رياض األطفال على مشرفات ومديرات ومعلمات وأطفال رياض األطفال، وأولياء األ  

(، وجمعت 2007( ودراسة )بثينة قربان،  2008فبعض الدراسات تناولت آراء أولياء األمور ووجهة نظر معلمات رياض األطفال مثل دراسة )فاطمة  

 ( وجهة نظر معلمات وأطفال رياض األطفال، وأولياء األمور.  2008دراسة )فاطمة نذر، 

(  2007أجمعت الدراسات على استخدام مقياس لتعرف االتجاهات نحو استخدام الحاسب اآللي في مرحلة رياض األطفال، عدا دراسة ) بثينة قربان،   

(التي 2008ت استبانة ملعرفة واقع وأهمية استخدام الحاسب اآللي في رياض األطفال من وجهة نظر املعلمات، و دراسة )فاطمة نذر،  التي استخدم 

ر تشمل  اعتمدت على أداتين: األولى استمارة مقابلة الطفل للتعرف على استخدامه للحاسب اآللي، واألداة الثانية استبانة اشتملت على ثالث محاو 

 ات استخدام الحاسب اآللي، سلبيات استخدامه، املقترحات. إيجابي

ا  املعلمات واملديرات في رياض األطفال حول بعض جوانب  آراء  األداة االستطالعية ملعرفة  بناء  املقاييس في  الباحثة من هذه  لخبرات وقد استفادت 

 الخاصة باملهارات الحاسوبية.  

األطفال  واختلفت الدراسة الحالية عن هذه الدراسات في العينة حيث طبق املقياس )بطاقة املالحظة، و االختبار التحصيلي املصور(على أطفال رياض   •

الحالية لأل 2008كدراسة )فاطمة نذر،   الدراسة  إعداد  اآللي، مع  للتعرف على استخدامه للحاسب  الطفل  اعتمدت على استمارة مقابلة  التي  داة ( 

 االستطالعية التي وجهت ملعلمات ومديرات رياض األطفال. 

ثة على كما أجمعت الدراسات في هذا املحور على اتجاهات إيجابية في األغلب نحو استخدام الحاسب اآللي في مرحلة رياض األطفال مما يساعد الباح  

 االطمئنان في تحقيق نتائج أفضل ألدوات الدراسة. 

ي هذا املحور إلى تنمية املهارات الحاسوبية في مرحلة رياض األطفال وتتشابه في ذلك مع الدراسة الحالية وقد تم مالحظة عدم هدفت الدراستين ف 

 تناولت املهارات الحاسوبية وتنميتها في مرحلة رياض األطفال.   -في حدود علم الباحثة  -وجود دراسات سابقة عربية 

املهارات الحاسوبية الالزمة    (2004ديفيد وآخرين )  سوف تفيد الباحثة من دراسة باتس ي و  • الحالية في اشتقاق  أقرب الدراسات للدراسة  باعتبارها 

واالخت املالحظة،  الحاسوبية، وبطاقة  املهارات  قائمة  تصميم  وكيفية  والخاصة،  العامة  البرنامج  أهداف  االستفادة من  الروضة، وكذلك  بار لطفل 

دراسة إلى أهمية تدريب األطفال على أداء املهارات الحاسوبية وكذلك إكسابهم املعرفة باملهارات األساسية في هذه التحصيلي املصور؛ حيث أشارت ال

 املرحلة.  

   إجراءات الدراسة:
بقة، وكانت وقد استفادت الباحثة بشكل عام من مراجعة األدبيات التربوية والتصميمات اإلجرائّية وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السا

 لها بعد هللا في إعداد هذه الدراسة.  
ً
 عونا

 إلجراءات الدراسة، من حيث منهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها وطريقة اختيارها، باإلضافة إلى أداة ال 
ً
 تفصيليا

ً
دراسة يتناول هذا الفصل وصفا

الدراس بنائها وحساب معامل صعوبتها وصدقها وثباتها، وإجراءات تطبيق  نتائج  وكيفية  التي تم استخدامها في تحليل  ، واملعالجات اإلحصائية 
ً
ة ميدانيا

 الدراسة. 
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حثة  ولحساب ثبات البطاقة استخدمت الباحثة ثبات املقدارين، فقامت الباحثة مع اثنتين من املدرسات بمالحظة التالميذ مرة واحدة وقامت البا 

الدرجات، واستخدا الباحثة برصد  الدرجات في ورقة منفصلة، ثم قامت  بتقدير  إحداهما  املدرستين وقامت  الدرجات في ورقة منفصلة عن    م بتقدير 

   . (، مما يعني أن البطاقة ذات معدل ثبات جيد. 0) معادلة بيرسون للدرجات الخام لحساب ثبات قائمة التقدير، فكانت النتيجة

  %93، فحصلت الباحثة على متوسط نسبة االتفاق  Cooperكما تم حساب معامل الثبات لبطاقة املالحظة باستخدام معادلة كوبر   
ً
، وهي أيضا

 نسبة عالية تؤكد موثوقية البطاقة وتمتعها بدرجة عالية من االتساق الداخلي و صالحيتها للتطبيق على أطفال تجربة الدراسة. 

: منهج الدراسة:   
 
 أوال

التجريبي   شبه  املنهج  الباحثة  املشكلة،  من  Quasi Experimental Designاعتمدت  لطبيعة  ملالءمته   
ً
نظرا الدراسة،  هذه  مشكلة  ملعالجة   

ً
هجا

( "مالحظة تتم تحت ظروف مضبوطة إلثبات الفروض ومعرفة العالقات السببية، ويقصد 131،  2002واملقصود به كما عرفه )عبيدات وأبو السميد،  

يرات األخرى. ويعد هذا املنهج في مجال البحوث التربوية والنفسية من أكثر الطرق  بالظروف املضبوطة إدخال املتغير التجريبي إلى الواقع وضبط تأثير املتغ

ّنه املنهج الوحيد الذي ترتفع فيه درجة الثقة بنتائج البحوث التي تطبقه إلى مستوى  326، 1995البحثية دقة وعلمية وموضوعية، ويصفه العساف )
َ
( بأ

( إلى إحداث تغيير   310،  2002املناهج الوصفية والتاريخية، ويهدف هذا املنهج كما ذكر عبيدات وآخرون )    أكبر بكثير من الثقة بنتائج البحوث التي تطبق

 متعمد للظاهرة)عينة الدراسة(، ومن ثم مالحظة آثار ذلك التغير فيها. 

ة األساسية لطفل ما قبل املدرسة، لذا  والدراسة الحالية تسعى إلى الكشف عن فعالية وحدة تعليمية مقترحة في إكساب بعض املهارات الحاسوبي

جريبّية )  Controlled Groupكان املنهج شبه الّتجريبي القائم على تصميم مجموعتين إحداهما تمثل املجموعة الضابطة )  (، واألخرى تمثل املجموعة التَّ

Experimental Group .حيث يتم ضبط املتغيرات املؤثرة عليها عدا املتغير املستقل ) 

 في موضوع التجربة، ثم ُيطبق املتغير املستقل ) وحدة تعلي 
ً
 قبليا

ً
 اختبار أفراد املجموعتين الضابطة والتجريبية اختبارا

ً
مية مقترحة ( على  ُيجرى أوال

 أفراد املجموعة التجريبية ويحجب عن أفراد املجموعة الضا
ً
بطة، وبعد انتهاء املدة املحددة لتطبيق املتغير املستقل يتم اختبار أفراد املجموعتين اختبارا

ا  التي تقيس  املعالجات اإلحصائية  ِإحدى  البعدي وتطبيق  نتائج االختبار  املعلومات بمقارنة  يتم تحليل  التجربة، بعدها   في موضوع 
ً
ليتسنى بعديا لفرق 

 لة إحصائية أم ال.  معرفة ما إذا كان الفرق ذا دال

: مجتمع الدراسة:   
 
 ثانيا

( " كل من يمكن أن تعمم عليه نتائج الدراسة "، ويتكون مجتمع الدراسة  91م، ص1995وهو في الدراسات التربوية والنفسية كما ذكر العساف )   

( 137( طفل، موزعين على ) 5056ملقدسة والبالغ عددهم )الحالية من جميع أطفال املستوى التمهيدي في رياض األطفال الحكومية واألهلية بالعاصمة ا 

 في )  
ً
 دراسيا

ً
( روضة، وقد اختارت الباحثة مدينة مكة املكرمة بشكل عمدي، إذ أنها تقطن في هذه املدينة كما أنها حددت رياض األطفال الحكومية   43فصال

الت  و األهلية، ألنها تخضع ملنهج التعلم الذاتي، كما حددت املستوى 
ً
مهيدي، ألنه يسبق التحاق الطفل باملرحلة االبتدائية التي يطبق فيها الطفل فعليا

(، وهو ما املهارات الحاسوبية سواء عن طريق تعليم الحاسب اآللي لبعض األطفال كمنهج أو توزيع أقراص مضغوطة عليهم )الكتب الدراسية اإللكترونية

 يتناسب مع أهداف البحث الحالي.  

 
 
 الدراسة:   : عينة رابعا

 لتعذر تطبيق خطوات الدراسة شبه التجريبية على جميع أفراد مجتمع الدراسة لكثرة عددهم فقد اقتصرت الدراسة على عينة تمثل أطفال
ً
  نظرا

اليب مختلفة ( " جزء من مجتمع الدراسة األصلي، يختارها الباحث بأس132،  2002املجتمع األصلي، ويقصد بعينة الدراسة كما ذكر عبيدات وآخرون) 

 من أفراد املجتمع األصلي" وقد اختارت الباحثة عينة البحث بطريقة عشوائية بسيطة وفق املراحل التالية:
ً
  وتضم عددا

 حصر رياض األطفال بالعاصمة املقدسة.   .1

 تم اختيار روضة بطريقة عشوائية مستخدمة القرعة وقد وقع االختيار على روضة شعاع املعرفة.  .2

(   60عة فصول بطريقة عشوائية من بين ستة صفوف دراسية للمستوى التمهيدي من روضة شعاع املعرفة ليصبح عدد العينة ) تم اختيار أرب .3

 .
ً
 طفال

بلغ عددها)   .4 وقد  الّتجريبّية،  املجموعة  ليمثل  بطريقة عشوائية  الصفين  أحد  اختيار  )    (  30تم 
ً
األخر مثل   15ذكور،  15طفال والصف   ،) إناث 

)  30املجموعة الضابطة وقد بلغ عددها) 
ً
 إناث (.   15ذكور و15(طفال

 وقد تمت مراعاة تجانس العينة من حيث استخدام األطفال للحاسب ووجوده في املنزل لديهم. 

 
 
 : أدوات الدراسة: خامسا

البحث واختبار فروضه، قامت    أسئلة  التعرض  لإلجابة عن  الحاسوبية بعد  املهارات  األدوات، بهدف تحديد مستوى األطفال في  بإعداد  الباحثة 

  وقد تطلب إعداد األدوات ما يلي:، للوحدة التعليمية املقدمة
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كتب واملراجع التطبيقية تم تحديد القائمة بعد الرجوع إلى املقاييس املرتبطة باملوضوع وإلى ال:  تحديد قائمة املهارات املعرفية والحركية الحاسوبية •

 للبدء في تعلم املهارات الحاسوبية لطفل ما قبل املدرسة.  

 قائمة املهارات الحاسوبية املعرفية:   
واملتضمنة    املهارات  قائمة  مرحلة    23تم عرض  ألطفال  املهارات  مناسبة  مدى  ملعرفة  املوضوع  في  املختصين  املحكمين  من  مجموعة  على  مهارة 

وفي ضو نسبة منخفضة عن  التمهيدي،  التي حصلت على  املهارات  تم حذف  املحكمين  آراء  النهائية)%70ء  في صورتها  املهارات  لطول  11لتصبح  مهارة   )

زات الالزمة االختبار وألنه تضمن مهارات كثيرة ال يمكن إعطاؤها في وحدة واحدة فقط بل قد يبنى برنامج لفصل دراس ي كامل عليها، ولعدم توفر التجهي

  املهارات املتعلقة باإلنترنت. لتطبيق
 قائمة املهارات الحاسوبية األدائية:  

( مهارة فرعية، على مجموعة من املحكمين املختصين في املوضوع، ملعرفة مدى  114( مهارات أساسية و )    8تم عرض قائمة املهارات واملتضمنة )   

فأكثر، لتصبح املهارات   %70املحكمين تم اعتماد جميع املهارات التي حصلت على نسبة موافقة  مناسبة املهارات ألطفال مرحلة التمهيدي، وفي ضوء آراء  

   ( مهارة فرعية، ذكرت في صورتها النهائية في املقياس..36( مهارات أساسية و )  4في صورتها النهائية متضمنة ) 

 إعداد أدوات الدراسة:  
: االختبار التحصيلي املصور:   

 
 أوال

تم إن وسا   والكتابة،  القراءة  األطفال على  برياض  األطفال  لعدم قدرة   
ً
ونظرا واملعرفي،  النفس ي  نموه  طبيعة  تشتق من  الروضة  طفل  تقويم  ئل 

أهداف، وقد استخدم املفردات من  البطاقات املصورة، وذلك حسب ما تقيسه  التي تعتمد على  املوضوعية  أنواع مختلفة من االختبارات  ت استخدام 

 (. 130-128، 2001نواع البطاقات املصورة التالية كما ذكرتها )هيام عاطف، الباحثة أ 

 ( أمام الصورة أو الرسم الذي يدل على إجابته. ×( و )√اختبارات الصح والخطأ: يقصد بها أن يضع الطفل عالمة ) . أ 

  إلجابته في دائرة وترك الباقي خارج الدائرة.اختبار االختيار من متعدد: يقصد به إحاطة الصور أو الرسوم التي يختارها الطفل  .ب
لصورة أو اختبارات تفسير الصور أو إدراك الكلمات وتعريفها عن طريق الصور: يقصد بها تعبير الطفل اللفظي عن اسم الش يء أو الكائن املوجود في ا ج.  

ال التي تعبر عنه  املوقف  أو تفسير  الصورة،  التي تدل عليها  األفعال  املدرسة من التعبير عن  صورة، ويقيس هذا االختبار مقدار محصول طفل ما قلب 

على    املفردات اللغوية من خالل تعريف الكلمات التي تدل عليها الصور املعروضة على الطفل فمن خالل استخدام مجموعة من الصور يمكن أن نتعرف

استخدام كلمات أخرى البد أن تكشف الكثير عن مدى العمق الذي تتميز مدى فهم الطفل لكلمة من الكلمات حيث إن قدرة الطفل على تعريف الكلمة ب

 به معرفة الطفل للكلمات واملفاهيم التي توضحها الصور.  
 
ً
يه  ملعيار حس ي تعند. اختبارات التصنيف: يقصد بها وضع الطفل دائرة أو عالمة معينة يميز بها األشياء أو الكائنات التي تنتمي إلى مجموعات معينة وفقا

 املعلمة. 
  .
ً
 منطقيا

ً
 هـ. اختبارات التسلسل: يقصد بها إعادة ترتيب صور تمثل تسلسال

 وقد تم إعداد االختبار التحصيلي املصور في صورته األولية على النحو التالي: 

ما .1 طفل  لدى  تتوافر  أن  ينبغي  والتي  املعرفي  بالجانب  تختص  التي  األساسية  الحاسوبية  املهارات  قياس  إلى  يهدف  االختبار:  الهدف من  قبل    تحديد 

 املدرسة. 

فهية وكتابية، وأخرى ( سنوات، فتنوعت املفردات ما بين ش6-5تحديد مفردات االختبار: تم بناء االختبار بما يتناسب مع أطفال املرحلة العمرية من ) .2

 عملية تطبيقية لكل مفردة من مفردات االختبار.  

قبل  .3 اتباعها من  املطلوب  األساسية  التعليمات  االختبار، وحددت محاوره، ووضعت  أهداف  املصور: صيغت  التحصيلي  االختبار  تعليمات  صياغة 

لدقة عند صياغة التعليمات، املالئمة ملستوى األطفال من حيث الصور املعلمة عند التطبيق مع األطفال، وقد تمت مراعاة الوضوح في األلفاظ و ا 

 املستخدمة كما تضمنت التعليمات طريقة التطبيق ونموذج التصحيح.  

: بطاقة املالحظة:   
 
 ثانيا

( هي املالحظة العلمية  290،  2002وقد استخدمت الباحثة بطاقة ملالحظة األطفال مباشرة، وتعني املالحظة املباشرة كما عرفها)حواشين وحواشين،  

 لوجه في املواقف ذاتها، وهي الخطوة األولى في التعرف إلى السلوك املراد قيا
ً
سه، ألنه وسيلة مهمة من  املنظمة، التي يكون فيها املالحظون أمام املعلمة وجها

 حتى ال تتعرض للنسيان، مما  وسائل جمع البيانات التي تتصل بسلوك الفرد الفعلي في بعض املواقف الواقعية في الحياة، 
ً
وقد تم تسجيل املالحظات فورا

وتمت مراعاة  يضطر املعلمة اللجوء إلى التخمين، وتمت مراعاة أن تكون محددة ومركزة، وسجلت تاريخ كل مالحظة ومكانها وزمانها وأسماء من قاموا بها،

 الشروط األساسية في قياس السلوك وهي:  
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 تحديد السلوك الذي سوف يقيسه املالحظ بشكل دقيق، مع استبعاد قياس أكثر من سلوك وأحد في الوقت نفسه.  . أ 

متساوية   تحديد موعد ومكان القياس بتقنين األوقات أثناء عملية املالحظة التي تتبع فيها سلوكيات الطفل على أن تكون الفترات بين مالحظة وأخرى  .ب

 لقياس من وقت آلخر. إذن أن البيانات التي تجمع في ظروف مختلفة، ليست ذات فائدة كبيرة. باإلضافة إلى تشابه ظروف ا 

 تحديد مدة املالحظة وهي الفترة الزمنية التي يحدث فيها السلوك املستهدف.  .ج

 بجمع املعلومات عن السلوك بحث تتصف هذه املعلومات بالصد .د
ً
ق، فالبد إذا أريد الدقة في  تحديد الشخص املعني باملالحظة ويجب أن يكون ملما

 بطرق القياس املستخدمة )حواشين وحواشين،
ً
 على دراية بالسلوك املستهدف وبتعريفه وبصفاته وأخيرا

ً
  قياس السلوك املستهدف أن يكون شخصا

2002 ،290 .) 

 وقد تم إعداد بطاقة املالحظة على النحو التالي: 

س املهارات الحاسوبية األساسية التي تختص بالجانب األدائي، والتي ينبغي  أن تتوافر لدى طفل ما  تحديد الهدف من بطاقة املالحظة: تهدف إلى قيا .1

 ( سنوات. 6-5قبل املدرسة، للفئة العمرية من )

 ملستوى البدء باألهم، ومن األسهل إلى األصعب:  .2
ً
 تحديد محاور بطاقة املالحظة: تتكون بطاقة املالحظة من املحاور التالية وفقا

 ح وإغالق الحاسب اآللي. فت •

 البدء باستخدام الفأرة.  •

 البدء باستخدام لوحة املفاتيح.   •

 البدء باستخدام األقراص والبرمجيات الجاهزة.   •

صياغة تعليمات بطاقة املالحظة: صيغت أهداف البطاقة، وحددت محاورها، ووضعت التعليمات األساسية املطلوب اتباعها من قبل املعلمة عند  .3

مع األطفال، وقد تمت مراعاة الوضوح في األلفاظ و الدقة عند صياغة التعليمات، املالئمة ملستوى األطفال من حيث األداء كما تضمنت التطبيق  

(  36التعليمات طريقة التطبيق ونموذج التصحيح، وقد خصصت الباحثة لكل مفردة درجة واحدة فقط، فأصبح مجموع درجات بطاقة املالحظة)

 درجة.  

 دوات: صدق األ 

( بأنه " قياس االختبار ملا وضع االختبار من أجله "، وللتحقق من صدق االختبار   219، 2002يقصد بصدق االختبار كما عرفه عبيدات وآخرون ) 

الالزمة في التعديالت  بإجراء  الباحثة  املحكمين قامت  آراء ومقترحات لجنة  املحكمين، وفي ضوء  األولية على مجموعة من  الختبار  ا   تم عرضه في صورته 

 التحصيلي املصور وذلك:  

 تبديل بعض الصور بصور أخرى أوضح.   •

 توضيح صياغة بعض األسئلة.  •

( مهارات أساسية من بطاقة املالحظة، فأصبح عدد املهارات األساسية 4كما قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة في بطاقة املالحظة وذلك: بحذف )

 ( مهارة فرعية. 36( تتضمن )4)

 بات األدوات: ث

ّن االختبار الثابت هو " االختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا طبق أكثر من مرة في ظروف  219، 2002يؤكد  عبيدات وآخرون )  
َ
( أ

 متماثلة ". 

أطفال    األدوات على عينة من  املحكمون، تم تجربة  اقترحها  التي  التعديالت  بإجراء  الباحثة  )  وبعد قيام  التمهيدي  بالروضة    20املستوى   )  
ً
طفال

 وذلك بحساب كفاءته من حيث الصدق والثبات. 
ً
 الثامنة، للتأكد من قدرة األطفال على فهم األسئلة، وتقنين االختبار إحصائيا

 وقد استخدمت الباحثة طريقتين لحساب ثبات االختبار: 

 طريقة االتساق الداخلي:   .1

    165،  2005( التي ذكرها ) عالم،    Alpha Cronbachيقصد بها مدى اتساق مفردات االختبار مع بعضها باستخدام معادلة ألفا كرونباخ )  
ً
( وفقا

 للصيغة الرياضية: 

 مجـ ع ك   – 1ن   

ـــــ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  & = ــــــ = 

 ع    1 –ن   

 حيث: ) ن ( العدد الكلي ألسئلة االختبار.  
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 )مجـ ع ك ( مجموع تباين درجات أسئلة االختبار.   

 ) ع ( تباين درجات أسئلة االختبار.   

ية %، وهي نسبة عالية تؤكد موثوق 91تم حساب معامل الثبات عن طريق الحزم اإلحصائية، فحصلت الباحثة على معامل الثبات أللفا كرونباخ مقداره 

 االختبار وتمتعه بدرجة عالية من االتساق الداخلي، و صالحيته للتطبيق على أطفال تجربة الدراسة. 

 معامل ثبات االستقرار )إعادة التطبيق (:    .2

ّن طريقة إعادة تطبيق االختبار هي: إجراء االختبار على مجموعة من األطفال، ثم تحسب درجاتهم وب  129،    2002ذكر)عبد الهادي،  
َ
عد فترة زمنية (أ

االرتب ذلك يحسب معامل  وبعد  الثانية،  املرة  في  درجاتهم  تحسب  ثم  نفسها،  الظروف  وفي  أنفسهم  األطفال  ثانية على  االختبار مرة  بين يجري عقد  اط 

، وهذا يدل على الدرجات التي حصل عليها األطفال في املرة األولى والدرجات في املرة الثانية، فإذا كانت الدرجات متقاربة فإن معامل  
ً
االرتباط يكون عاليا

 أن االختبار يمتاز بالثبات. 

   ( استطالعية مكونة من  األدوات على عينة  بتطبيق  الباحثة  قامت  زمنية   20وقد  فترة  بعد  نفسها  العينة  االختبار على   ثم كررت تطبيق 
ً
( طفال

 محددة)أسبوع (. 

الحزم ارتباط سبيرمان براون عن طريق  ّن    %87اإلحصائية، وبلغت قيمته    تم حساب معامل 
َ
أ االختبار مرتفع بمعنى  ثبات  أن معامل  وهذا يعني 

  .
ً
 االختبار مستقر حيث ِإّن إعادة تطبيق االختبار بعد فترة زمنية محددة على األطفال أعطى نفس النتائج تقريبا

، فحصلت الباحثة على متوسط نسبة  Cooperمعادلة كوبر  كما تم حساب معامل الثبات عن طريق الحزم اإلحصائية لبطاقة املالحظة باستخدام

 نسبة عالية تؤكد موثوقية االختبار وتمتعه بدرجة عالية من االتساق الداخلي و صالحيته للتطبيق على أطفال تجربة الدراسة.%93االتفاق 
ً
   ، وهي أيضا

 
 
 : إعداد الوحدة التعليمية املقترحة ) وحدة الحاسب اآللي(: ثالثا

 للخطوات التالية: 
ً
 تم إعداد الوحدة التعليمية وفقا

 االطالع على املراجع ذات الصلة باملوضوع املتمثلة فيما يلي:   .1
 منهج التعلم الذاتي املتمثل في الوحدات التعليمية.   . أ 

 البرنامج اليومي في بعض رياض األطفال بمكة املكرمة.  .ب

 الكتب والدراسات الخاصة بموضوع الحاسب اآللي.  .ج

 برمجيات الحاسب اآللي املتعلقة باملوضوع.   .د

 ي. كتيبات األنشطة العربية واألجنبية املقدمة لألطفال في موضوع الحاسب اآلل  .ه

 املواقع التعليمية على الشبكة العنكبوتية.  .و

   إعداد الوحدة التعليمية في صورتها األولية: .2
 وذلك على النحو التالي:   

 اختيار موضوع وعنوان الوحدة: ) وحدة الحاسب اآللي(   . أ 

ية األساسية)املعرفية واألدائية( لطفل ما تحديد وتوصيف الخبرة التعليمية في إطارها العام: حيث سيتم التركيز على إكساب املهارات الحاسوب  .ب

 قبل املدرسة.  

 تحليل املحتوى: تم تحليل املحتوى إلى قواعد، تعميمات، مفاهيم.    .ج

 إعداد مرجع الوحدة الذي يحتوي على املفاهيم والخبرات التي ينبغي تضمينها في الوحدة، واألهداف العامة والخاصة، وتعليمات املعلمة، و   .د

اذج  املحتوى املعرفي، واملهارات األدائية، واألنشطة، وطرق التدريس املناسبة، والوسائل التعليمية والتقنيات، و التقويم وطرقه، بعض النم

 للبدء في تخطيط الوحدة، و إعالن األهالي.  
ً
 للتمارين، أنشطة ومهارات إضافية، وأخيرا

عرضت الباحثة مرجع الوحدة التعليمية على مجموعة من املحكمين املختصين في مجاالت تربوية متنوعة لها عالقة بموضوع الدراسة، للتحقق  .ه

التعليمية املقترحة لألطفال في مرح لة رياض األطفال من حيث )الهدف، املحتوى، طرق التدريس والوسائل التعليمية،  من: مناسبة الوحدة 

 التقويم(. 

، وتم حذف بعض األهداف الفرعية التي ال عالقة لها بموضوع   .و
ً
أخذت الباحثة بآراء املحكمين، وتم استبدال بعض الصور بصور أكثر وضوحا

 دت مجاالت األهداف، ومستوياتها، وأصبح مرجع الوحدة في صورته النهائية. الحاسب اآللي، وتم التركيز على األهداف األساسية، وحد

إنتاج   .ز الهدف من  التعليمية، حيث تم شرح  الوسائل  إنتاج  الدراسة بمساعدة طالبات مادة  املتعلقة بوحدة  التعليمية  الوسائل  إنتاج  تم  ثم 

تحديد الوسائل املطلوبة وكيفية إنتاجها، كما تم تزويد الطالبات باملراجع  الوسائل، وتوزيع املفاهيم املتعلقة بالوحدة على طالبات املجموعة و 

 ونظام استعارتها، وترتيب جدول دوري للمناقشة، وتقديم التوضيحات بشأن الوسائل املطلوبة.  
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 أعدت الباحثة تخطيط وحدة الحاسب اآللي.    .ح

:  رابع 
 
: تطبيق الدراسة ميدانيا

 
 ا

 تمت املوافقة على تطبيق الدراسة من قبل املشرف، والقسم.  •

رمة)بنات( تم الحصول على خطاب سعادة عميدة كلية التربية لألقسام األدبية، وبناًء عليه تمت موافقة اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمكة املك •

 على تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني في روضة شعاع املعرفة..  

باحثة، تمت زيارة روضة التطبيق للدراسة ) روضة شعاع املعرفة (، ومقابلة املديرة، وتسليمها الخطاب املوجه من إدارة التعليم لتسهيل مهمة ال •

 ووضحت لها الهدف من الدراسة وكيفية تطبيقها.  

 أحضرت الباحثة الوسائل التعليمية والبرمجيات التي ستستخدم في تطبيق الوحدة.  •

ت الباحثة بطالبات التربية العملية في تطبيق الدراسة حيث أشرفت عليهن، فاختارت منهن من ذوات الخبرة في الحاسب اآللي واجتمعت بهن  استعان •

 بأن طالبات الجامعة هن الالتي يقمن بتدريس أطفال املستوى التمهيدي بواقع  
ً
طالبات في كّل صف (، ووضحت لهن الهدف من الدراسة  3) علما

 الوحدة التعليمية وذلك من خالل التحضير لكل نشاط.   وتنفيذ

 وقد حرصت الباحثة على عدم اطالع الطالبات املسؤوالت عن صف املجموعة الضابطة على الوحدة املقترحة حتى ال يتأثرن بها.   •

 تم إرسال إعالن الوحدة ألسر األطفال.   •

املجمو  • على  واالجتماعي  االقتصادي  املستوى  استمارة  تطبيق  املستوى  تم  حيث  من  للعينة  التجانس  ملراعاة  الضابطة  واملجموعة  التجريبية  عة 

 االقتصادي واالجتماعي حتى ال تؤثر في نتائج البحث. 

ام تم تطبيق استمارة البيانات الخاصة باألطفال)مستخدمي الحاسب اآللي وغير مستخدمي الحاسب اآللي (ملراعاة التجانس للعينة من حيث استخد •

 لحاسب اآللي وحتى ال تؤثر في نتائج البحث.  األطفال ل 

 من خالل جلستين.   •
ً
 واحدا

ً
 على املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطةـ، وقد استغرق التطبيق أسبوعا

ً
 قبليا

ً
 تم تطبيق األدوات تطبيقا

 بدأ تطبيق الوحدة على النحو التالي:   •

للمتغير الّتجريبي وهو وحدة تعليمية مقترحة موظفة في أنشطة تعليمية هادفة في إكساب  املجموعة التجريبية: هي مجموعة األطفال الذين تعرضوا   

 املهارات الحاسوبية.  

 املجموعة الضابطة: هي مجموعة األطفال الذين لم يتعرضوا للمتغير الّتجريبي.  

ة بإشراف الباحثة، ومعلمتي الفصل حيث قامت الباحثة  قام بتقديم األنشطة في املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة طالبات التربية العملي  •

 للتصميم الّتجريبي الذي وضع لهذه الدراسة. 
ً
 بمتابعة تطبيق الوحدة في املجموعة التجريبية، وذلك للتأكد من سير التجربة وفقا

 تم االنتهاء من تطبيق الوحدة.  •

 بعد •
ً
 على أطفال املجموعتين التجريبية والضابطة، وقد أعطيت الباحثة إفادة من مديرة  بعد االنتهاء من تطبيق الوحدة، تم تطبيق األدوات تطبيقا

ً
يا

 الروضة بإنهاء تطبيق دراستها كما في. 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:   

 اختبار ت ملجموعتين مستقلتين.   •

 مربع إيتا   •

 اختبار مان وتيني •

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:   

 يتضمن هذا الفصل عرض وتحليل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ثم مناقشتها في ضوء نتائج الدراسات السابقة.  

واالنحر  املعدلة  الحسابية  املتوسطات  تم حساب  املصور،  التحصيلي  باالختبار  املتعلقين  والثالث  األول  الدراسة  املعيارية للتحقق من فروض  افات 

وملعرفة ما إذا كانت ملجموعتي الدراسة ) التجريبية والضابطة ( في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي املصور ولكل مهارة من املهارات الحاسوبية املحددة، 

البعدي هي فروق ذات داللة إحصائية، التجريبية والضابطة (في االختبار   ( املجموعتين  بين متوسطي  اختبار ت لعينيتين مستقلتين،    الفروق  تم إجراء 

 واختبار مان وتيني للفرق بين الجنسين.  
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الدراسة   ملجموعتي  الرتب  ومجموع  املعدلة  الرتبة  متوسط  حساب  تم  املالحظة،  ببطاقة  املتعلقين  والرابع  الثاني  الدراسة  فروض  من  )  وللتحقق 

املالحظ لبطاقة  البعدي  التطبيق  في   ) والضابطة  متوسطي  التجريبية  بين  الفروق  كانت  إذا  ما  وملعرفة  املحددة،  الحاسوبية  املهارات  من  مهارة  ولكل  ة، 

 Mann-Whitney  املجموعتين ) التجريبية والضابطة ( في االختبار البعدي هي فروق ذات داللة إحصائية، تم إجراء اختبار ت للمجموعتين واختبار مان وتني 

 لتحليل النتائج بإشراف مختص في مجال اإلحصاء.   SPSSوقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي ،  للفروق بين الجنسين

 التأكد من تكافؤ املجموعتين: 

ت النتائج للتأكد من تكافؤ املجموعتين وتجانســــــهما وصــــــالحيتهما للتطبيق قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصــــــيلي املصــــــور على مجموعتي الدراســــــة وكان

 كالتالي:  

 نتائج اختبار ت للتطبيق القبلي لالختبار التحصيل املصور على مجموعتي الدراسة: (1جدول )

 مستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة ت  املتوسط  املجموعة 

 0.821 58 0.228 19.65 الضابطة

 19.35 التجريبية  

( الجدول  العينتين وصالحيتهما  1يظهر من  القبلي مما يؤكد تجانس  املجموعتين في االختبار  بين متوسطي  ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 للتطبيق عليهما. 

 
ً
املستقلة للتأكد من تكافؤ على املجموعتين، وإلجراء املعالجات اإلحصائية تم استخدام اختبار )ت( للعينات  كما قامت بتطبيق بطاقة املالحظة قبليا

 :  املجموعتين التجريبية والضابطة في األداء القبلي و الجدول التالي يوضح القياسات التي تم التوصل لها

 الضابطة في اكتساب املهارات الحاسوبيةالتجريبية و للمجموعتين    للقياس القبلي (:2)جدول  
الداللة مستوى  درجات الحرية  قيمة ت  املتوسط  املجموعة   

 0.893 58 0.189 16.35 الضابطة

 16.78 التجريبية  

بالتالي  يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين التجريبية والضابطة في األداء القبلي في بطاقة املالحظة، و 

  الحاسب اآللي قبل تطبيق الوحدة التعليمية.تكافؤ املجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات استخدام 
( بين املتوسط البعدي لدرجات املجموعة التجريبية    0.05ينص الفرض األول على أنه " ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى ) ≥  نتائج الفرض األول:   

امل التحصيلي  االختبار  في  املقترحة(  بالوحدة  تدرس  لم  )التي  الضابطة  املجموعة  لدرجات  البعدي  واملتوسط  املقترحة(  بالوحدة  درست  في  )التي  صور 

 التطبيق البعدي ". 

املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي املصور والجدول  والختبار صحة الفرض السابق تم حساب املتوسط البعدي لدرجات   

 التالي يوضح ذلك:

افات املعيارية ملجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة ( في التطبيق البعدي لالختبار التحصي: (3جدول ) لي  قيم املتوسطات الحسابية املعدلة واالنحر

 املصور للمهارات الحاسوبية

 وصف املجموعات 

 الخطأ املعياري  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد مجموعات  االختبار

 0.75498 4.27079 30.294 30 ضابطة البعدي

 0.49314 2.78962 54,473 30 تجريبية

(، وهو أعلى من 54.473االختبار التحصيلي املصور بلغ )( أن متوسط األداء البعدي للمجموعة التجريبية في  3يتبين من النتائج املتضمنة في الجدول ) 

(. وملعرفة داللة الفرق بين املجموعتين التجريبية و الضابطة في االختبار التحصيلي املصور،  30.294متوسط األداء البعدي للمجموعة الضابطة والذي بلغ )

    تم استخدام اختبار ت ملجموعتين مستقلتين والجدول التالي يوضح ذلك:

 داللة الفرق بين املجموعتين التجريبية و الضابطة (:4)جدول 
 الداللة درجات الحرية  قيمة ت   

 0.000 58 34.724- االختبار البعدي 



 ميمونة عبد التواب                                                 فعالية وحدة تعليمية مقترحة في إكساب بعض املهارات الحاسوبية األساسية لطفل ما قبل املدرسة  

 286 -260، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 279 

 

 
ً
( لصالح املجموعة التجريبية، كما تم حساب مربع إيتا ملعرفة مدى فاعلية    0.05عند مستوى ) ≥    يظهر من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا

تأثير الكبير الوحدة من الفروق بين متوسطات التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وكلما اقترب مربع إيتا من الواحد الصحيح دل ذلك على ال

 للوحدة. 
 مربع إيتا  معامل إيتا 

0.970 0.941 

السابقة التي تم التوصل إليها تتفق مع النتائج التي توصلت إليها دراسة باتس ي وديفيد وآخرين )    ( التي 2015م (. ودراسة )عمرو  2004والنتيجة 

ح الطريقة توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى أداء أطفال الروضة على اختبار مهارات قراءة الحروف الهجائية يعزى لطريقة التدريس لصال

 
ً
اعتمادا األطفال  لرياض  تعليمي  بناء برنامج  بضرورة  النتائج  في ضوء  أوصت  والتي     املحوسبة، 

ً
التفاعلي، موظفا األطفال  رياض  منهاج  البرمجيات    على 

يم البيئية، لدى عينة من أطفال ( والتي أسفرت عن فاعلية البرنامج اإللكتروني، في تنمية املفاه2014التعليمية املحوسبة في تدريسه. ودراسة الحفناوي )

 
ً
، بمحافظة الطائف باململكة، وأوصت الدراسة، بضرورة استخدام برامج إلكترونية في تنمية مفاهيم أخرى مهمة  مرحلة رياض األطفال املعاقين سمعيا

العلمية كاملفاهيم  الفئة  القائ  ،لتلك  التعليمية  الوحدة  ساعدت  بالتالي:  النتيجة  هذه  الباحثة  أداء وتفسر  تحسين  في  التالميذ  الذاتي  التعلم  على  مة 

 املجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي املصور مقارنة بأداء املجموعة الضابطة التي لم تدرس بالوحدة املقترحة.  

( بين األداء البعدي للمجموعة التجريبية )التي درست   0.05ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى )≥  ينص الفرض الثاني على أنه:  الفرض الثاني:   

 بالوحدة املقترحة( واألداء البعدي للمجموعة الضابطة )التي لم تدرس بالوحدة املقترحة( في بطاقة املالحظة في التطبيق البعدي. 

اخت  السابق تم استخدام  الصفري  الفرض  األداء والختبار  التجريبية والضابطة في  املجموعتين  بين  الفروق  للتأكد من داللة  املستقلة  للعينات  بار ت 

 ( يوضح القياسات البعدية التي تم التوصل لها: 5البعدي، و الجدول التالي )

 نتائج اختبار ت للقياس البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في اكتساب املهارات الحاسوبية  (:5)جدول  
 وصف املجموعات  

 الخطأ املعياري  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد مجموعات  بطاقة املالحظة

 0.871 3.897 99. 16 30 ضابطة البعدي

 0.321 2.134 45. 31 30 تجريبية

تم  يتضح من    الفروق وداللتها  اتجاه هذه  الضابطة، وملعرفة  التجريبية واملجموعة  املجموعة  بين متوسطي  السابق وجود فروق ظاهرية  الجدول 

 الجدول التالي يوضح ذلك:  و  :استخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين

 داللة الفرق بين املجموعتين التجريبية و الضابطة: (6 )جدول 

 الداللة الحرية درجات  قيمة ت   

 0.000 58 14. 28 االختبار البعدي 

( مما يدل على رفض الفرض الصفري السابق وقبول  05. 0(، وهي قيمة دالة إحصائيا عند ) 14. 28يظهر من الجدول السابق أن قيمة )ت( بلغت) 

(، بين األداء البعدي للمجموعة التجريبية ) التي درست بالوحدة   0.05الفرض البديل والذي ينص على أنه "يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى )≥  

هذه النتيجة على املقترحة( واألداء البعدي للمجموعة الضابطة )التي لم تدرس بالوحدة املقترحة( في بطاقة املالحظة لصالح املجموعة التجريبية". و تدل  

املقترحة كان لها أثر في تحسين أداء املجموعة   الضابطة التي لم تدرس بالوحدة  أن الوحدة  التجريبية في مهارات الحاسب اآللي مقارنة بأداء املجموعة 

 املقترحة، ويشير ذلك إلى فاعلية الوحدة املقترحة في إكساب أطفال رياض األطفال املهارات الحاسوبية.  

إليها تتفق مع النتائج التي توصلت إليها دراس  م (، كما تتفق مع دراسة رحاب 2004ة باتس ي وديفيد وآخرين )  والنتيجة السابقة التي تم التوصل 

 (. 2012( وهيفاء) 2012)

  الفرض الثالث:  
ً
( بين املتوسط البعدي لدرجات اإلناث واملتوسط 0.05عند مستوى )≥  ينص الفرض الثالث على أنه " ال يوجد فرق دال إحصائيا

 ختبار التحصيلي املصور. البعدي لدرجات الذكور في املجموعة التجريبية في اال 

ية والختبار الفرض الصفري السابق تم استخدام اختبار استخدام اختبار )مان وتني( للعينات املستقلة و الجدول التالي يوضح القياسات البعد  

 التي تم التوصل لها:  
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 للقياس البعدي ملجموعتي اإلناث والذكور في االختبار التحصيلي املصور  zيوضح مجموع الرتب واختبار مان وتني للعينات الصغيرة وقيمة  : (7جدول )

(، وهو قيمة أعلى من مجموع الرتب لدرجات  519.00يتضح من الجدول السابق أن قيمة مجموع الرتب لدرجات أفراد مجموعة اإلناث قد بلغ ) 

 0.535-بلغت)    z  (، إال أن قيمة517.00أفراد مجموعة الذكور والذي بلغ )
ً
( مما يؤدي الي قبول الفرض 0.05)  عند    ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا

التعليم للوحدة  التحصيل بعد دراستهم  الذكور في  اإلناث ومجموعة  بين مجموعة  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ية الصفري، وهوما يشير 

 املقترحة. 

 ينص الفرض الرابع على أنه "  الفرض الرابع: 
ً
( بين املتوسط البعدي لدرجات اإلناث واملتوسط البعدي 0¸05عند مستوى) ≥  ال يوجد فرق دال إحصائيا

 سوبية".  لدرجات الذكور في املجموعة التجريبية في بطاقة املالحظة لألداء البعدي للمهارات الحاسوبية بعد ضبط املالحظة القبلية للمهارات الحا

ام اختبار مان وتني للعينات املستقلة و الجدول التالي يوضح القياسات البعدية التي تم  والختبار الفرض الصفري السابق، تم استخدام اختبار استخد

 التوصل لها:  

 للقياس البعدي ملجموعتي اإلناث والذكور في أداء املهارات الحاسوبية zيوضح مجموع الرتب واختبار مان وتني للعينات الصغيرة وقيمة  : (8جدول ) 

   

  

  

(، وهو قيمة أعلى من مجموع الرتب لدرجات  248.00يتضح من الجدول السابق أن قيمة مجموع الرتب لدرجات أفراد مجموعة اإلناث قد بلغ )

بلغ )أفراد   الذكور والذي  أن قيمة  14.47مجموعة  إال   ،)z   (0.657-بلغت   
ً
الفرض   (0.05عند    ( وهي قيمة غير دالة إحصائيا إلى قبول  ( مما يؤدي 

األدائية الحاسوبية  املهارات  اكتساب  الذكور في  اإلناث ومجموعة  بين مجموعة  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  بعد    الصفري، وهوما يشير 

 دراستهم للوحدة التعليمية املقترحة. 

ور في  والنتيجة السابقة التي تم التوصل إليها في هذا املجال والتي تؤكد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة اإلناث ومجموعة الذك 

التعليمية املقترحة، تتفق مع النتائج التي تو  هـ (، ودراسة 1428صلت إليها كل من دراسة خوندنة )  اكتساب املهارات الحاسوبية بعد دراستهم للوحدة 

 (. 2008م(، ودراسة )فاطمة نذر، 2007الهولي ) 

 التوصيات واملقترحات:  

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية توص ي الباحثة بما يلي: 

وقت مبكر  باعتبار أن مرحلة رياض األطفال هي مرحلة تهيئة للمراحل التالية فإنه ينبغي تهيئة الطفل في مرحلة الروضة للتعامل مع التكنولوجيا في  .1

املبنية على   حتى يسهل عليه في املراحل التالية، ولذلك توص ي الباحثة بإضافة وحدة الحاسب اآللي إلى الوحدات التعليمية في منهج رياض األطفال

 التعلم الذاتي.  

 مع   .2
ً
 تقديم الوحدات التعليمية في رياض األطفال على األقراص املضغوطة مع عدم إغفال تقديمها عن طريق األنشطة واستخدام الحواس، تماشيا

 استراتيجية التعليم اإللكتروني في املراحل التعليمية التالية. 

ا   .3 الوحدة  تقديم  األطفال  رياض  معلمات  كال  على  استفادة  الحالية  الدراسة  أكدت  حيث  واإلناث  للذكور  الحالية  الدراسة  في  املقترحة  لتعليمية 

 الجنسين من الوحدة التعليمية املقترحة في اكتساب املهارات الحاسوبية لديهم. 

 تكون له انعكاساته الجيدة على العملية التربوية.   توفير االحتياجات املادية واملكانية لتفعيل الحاسب اآللي في رياض األطفال بصورة علمية مقننة حتى  .4

يا تطوير الخطة الدراسية لقسم رياض األطفال بجامعة أم القرى بإضافة مقرر دمج التكنولوجيا في أنشطة رياض األطفال يوضح أهمية التكنولوج  .5

 في مرحلة رياض األطفال لطالبات قسم رياض األطفال.  

 ي تنمي املهارات املختلفة.  توفير برامج الحاسب اآللي الت  .6

 تقديم دورات تدريبية ملعلمات رياض األطفال الكتساب مهارات تقنية تساعدهم في العملية التربوية.   .7

 تقديم دورات تدريبية ملعلمات رياض األطفال على كيفية تقديم املهارات الحاسوبية ألطفال ما قبل املدرسة.   .8

 الداللة Mann-Whitney z مجموع الرتب  متوسط الرتبة  العدد املجموعة 

 0.632 0.535- 97.00 519.00 25. 55 15 اإلناث

 517.00 32. 54 15 الذكور 

-Mann مجموع الرتب  الرتبة متوسط  العدد املجموعة 
Whitney 

z الداللة 

 0.539 0.657- 97.00 248.00 16.53 15 اإلناث

 217.00 14.47 15 الذكور 
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إ   .9 كساب  ضرورة قياس مستوى األطفال في املهارات الحاسوبية عند االلتحاق برياض األطفال، وفي نهاية املرحلة وذلك لتحديد فاعلية البرنامج في 

 املهارات الحاسوبية.  

 داد دليل إرشادي ألسر األطفال يوضح إكساب املهارات الحاسوبية وتوظيفها في املنزل لألطفال.  إع  .10

 التوصيات بدراسات مستقبلية: 

 من القضايا التي تتعلق بمشكلة هذه الدراسة، التي تحتاج إلى مزيد من إجراء الدراسات والبحوث في هذا ا 
 
ّن هناك كثيرا

َ
ملجال؛ لذا  رأت الباحثة أ

 تقديم بعضها كما يلي:   يمكن
 الدفتر.   -دراسة فعالية إكساب األطفال للمهارات الحاسوبية التي لم تتناولها الباحثة في الدراسة الحالية مثل بعض البرامج: الرسام  .1

 دراسة استخدام الحاسب اآللي وعالقته باكتساب املهارات الحاسوبية في مرحلة رياض األطفال.    .2

 ي إكساب األطفال مهارات التعامل مع اإلنترنت. فعالية وحدة مقترحة ف  .3

 لخصائص نمو األطفال في تلك املرحلة.    .4
ً
 دراسة لتحديد املهارات الحاسوبية التي يجب أن تقدم في رياض األطفال وفقا

 دراسة واقع دمج التكنولوجيا في أنشطة رياض األطفال.    .5

 األطفال بواقعها الحالي، وأثر ذلك في تحصيل األطفال في الصف األول االبتدائي.   دراسة العالقة بين املهارات الحاسوبية في مرحلة رياض  .6

 دراسة تقويمية ألثر املنهج املطور لرياض األطفال على إكساب املهارات الحاسوبية.    .7

 دراسة تقويمية للمهارات الحاسوبية املقدمة في الوحدات التعليمية في رياض األطفال.    .8

 دراسة فعالية برنامج حاسوبي مقترح لتنمية املهارات الحاسوبية لطفل ما قبل املدرسة.   .9

 ة. برنامج مقترح لتدريب معلمات رياض األطفال على اكتساب املهارات التقنية وتتضمن املهارات الحاسوبي  .10
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Abstract: The aim of the current study is to examine the effectiveness of a proposed educational unit in providing some 
basic computer skills for preschool children. The researcher followed the quasi-experimental approach based on the 
design of two groups  ،one of which represents the control group  ،and the other represents the experimental group with 

pre and post testing. The researcher also adopted the sample selection based on the simple random method   ،which 

consisted of (60) children and girls  ،from the introductory level in the Ray of Knowledge Kindergarten in the Holy Capital. 

The study sample was divided into experimental groups of (30) children and a control group of (30) children  . 

The study aimed to reveal the effectiveness of a proposed educational unit in providing some basic computer skills in the 
cognitive and performance domain for preschool children  ،and to discover whether there are differences between male 

and female members of the experimental group in computer skills in the cognitive and performance domains. The study 
found that a statistically significant difference between the experimental group and the control group in the achievement 
test  ،and in the observation card after adjusting the pretest tools in favor of the experimental group. It also found that 

there is no statistically significant difference between the female and male members of the experimental group in the 
achievement test and the observation card in computer skills  ،after their study of the proposed unit. The study 

recommended  ،in the light of the current results  ،adding the computer unit to the educational units in kindergarten and 

the provision of such educational units in kindergarten and the following educational stages on CD-ROM as outlined in 
the e-learning strategy. 

Keywords: Skills; Computer; Child; preschool; educational unit. 
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 :لخصامل

على التعرف  إلى  الدراسة  هذه  رؤية    تهدف  ضوء  في  السعودية  للمرأة  االجتماعي  الحراك  حول  النسائية  القيادات  )اتجاهات  ،  (2030اململكة 

عشوائية ، من خالل استمارة استبيان أعدت لذلك، كما اختارت الباحثة عينة  األكثر مالئمة للبحث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، حيث

كادر ) عميدة، وكيلة، رئيسة قسم ( سنة على  50( إلى )30( من القيادات  النسائية  من جامعة الحدود الشمالية، تتراوح أعمارهن من )53بسيطة  عددها )

أداة االستبيان، وذلك ملالئمة هذه األداة لنوع العينة املختارة، وتوصلت الدراسة من خالل نتائجها:    ، طبقت عليهاوكيلة قسم، مديرة إدارة، فئات أخرى(

يواءم احتياجات سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة   مساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل التعليم بماأن استجابات القيادات النسائية حول  

وكذلك االستجابات حول إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي ،  وبتقدير مرتفع  ايجابية  كانت  2030السعودية في ضوء رؤية اململكة  

الستجابات حول إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة  يجابية وبتقدير مرتفع، وا إ جاءت    2030السعودية في ضوء رؤية اململكة    للمرأة 

وجد بأنه ال ييجابية وبتقدير مرتفع، وأوضحت النتائج  إ كانت    2030واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  

 ملتغير العمر،  2030ك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة اختالف في اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحرا 
ً
وجد اختالف  وال يطبقا

 ملتغير الكادر الوظيفي.  2030في اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة 
ً
 طبقا

 .2030نسائية؛ حراك اجتماعي؛ رؤية قيادات الكلمات املفتاحية: 

 قدمة: امل

املجتمع،  تشهد املجتمعات اإلنسانية تغيرات وتطورات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، هذه التغيرات تؤدي إلى الحراك االجتماعي ألفراد  

 مركز إلى اجتماعي مركز والجماعات من األفراد تحرك من ما مجتمع يخلو ال حيث املختلفة املجتمعات سمة أساسية من سمات االجتماعي فالحراك

)الجلبي اجتماعي املجتمع  داخل  االجتماعية  والوظائف  واألدوار  األوضاع  في  والفئات  األفراد  بتدرج  وثيقا  ارتباطا  االجتماعي  الحراك  فيرتبط  ، آخر، 

 (. 2001ص.

يدة منها: الحراك االجتماعي على أنه عملية اجتماعية ينتقل من خاللها الفرد أو فتناول الباحثين والعلماء الحراك االجتماعي بالدراسة تعريفات عد

الحراك االجتماعي على أنه انتقال بعض األفراد أو الجماعات   Shepard( ، فيما يؤكد  1995الجماعة من وضع اجتماعي معين إلى وضع آخر )أحمد ، غ.

ة االجتماعية نفسها إلى شرائح مختلفة، وكذلك انتقال معظم أفراد الطبقة إلى وضع اجتماعي من طبقة اجتماعية إلى أخرى، أو انتقالهم داخل الطبق

للمجتمع الطبقي  التركيب   في 
ً
أو هبوطا  

ً
األفراد واألسر (Shepard, J .1987 إنتاجي آخر سواء كان ذلك صعودا بأنه حركة  الحراك   الجوهري  (، ويعرف 

)الجو  آخر  إلى  اجتماعي  .والجماعات من وضع  م  أو مستوى 1992هري،  الجماعة من طبقة  أو  الفرد  بحركة  االجتماعي  الحراك  الشخيبي  كما عرف   ،)

(، وتناول  أخرين الحراك 2002اجتماعي إلى طبقة أو مستوى اجتماعي أخر وقد تكون هذه الحركة إلى أعلى أو أدنى في التدرج االجتماعي )الشخيبي ، ع .

إمكانية حركة األفراد أو الجماعات إلى أسفل أو إلى أعلى الطبقة أو املكانة االجتماعية في هرم التدرج االجتماعي أو في االجتماعي بالوضع الذي يشير إلى  

 (. 1996اطار النسق )البداينة ، ذ ؛ واملجالي ، ف . 
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 :أشكال الحراك االجتماعي

 يتخذ الحراك االجتماعي عدة أشكال مختلفة منها: 

إلى تحول الفرد من جماعة اجتماعية إلى أخرى تقع على نفس املستوى بشرط عدم وجود تمايز طبقي بين الوضعين )أحمد،  الحراك األفقي: يشير   •

 غ، مرجع سابق(. 

ديده  الحراك الرأس ي يشير إلى التغير في املراتب، فيرى سوركين من خالل نظريته أن تفسير الوضع االجتماعي للفرد في أي نسق اجتماعي يمكن تح •

فبالنظ يعيش  الذي  والزماني  املكاني  واالطار  الجماعة  حياة  في  يؤديها كعضو  التي  والوظيفة  االجتماعي  السلم  داخل  يشغلها  التي  املرتبة  إلى  يه  ر 

سية (، فالحراك الرأس ي  يعتبر حراك اقتصادي، من حيث الشكل واملضمون ولعل املهنة التي يمارسها الفرد تعد من املقاييس األسا1995)الضبع، ع .

 (.1986لقياس هذا الحراك )لوب ، ج . 

ــــــلم الوظيفي، الوظائف، ــــــمل تغير املهنة، االرتقاء في الســـــ ــــــاليب تشـــــ واألدوار التي يؤديها الفرد من خالل وظيفته، تقلد  ويتخذ الحراك االجتماعي عدة أســـــ

 (.1960املراكز القيادية )علي، ع، 

 املجتمع:دور التعليم واملهنة في الحراك االجتماعي في 

 
ً
   تلعب املدرسة متمثلة في التعليم دورا

ً
في الحراك االجتماعي، فالتعليم رمز املكانة االجتماعية وهو في نفس الوقت وسيلة لتحقيق املكانة العليا    رئيسيا

لفرص االجتماعية  في املجتمع بما  (، فمن خالل التعليم يمتلك اإلنسان مفاتيح املعرفة، و إتاحة آفاق أوسع أمامه لكي يستفيد من ا 1985)مرس ي، م .  

الشخصية واالجتماعية )عمار، ح . املنفعة  املوهوبين، 1992يحقق  الناس  تتمثل في تصنيف  الوظيفية  املدرسة  املدرسة كما يراها أصحاب  (، فوظيفة 

(، فتؤكد النظرية الوظيفية على تكامل 1997حيث يحقق أكثر الناس قدرة ودافعية من خالل املدرسة أحسن املواقع الوظيفية والقيادية )عويدات، ع .

يس ي هؤالء األفراد يرتبطون  األجزاء في إطار الكل، أي ما يقدمه الجزء إلى الكل واملتمثلة في املجتمع والثقافة، فالبناء االجتماعي يلعب فيه األفراد الدور الرئ

اجتماعية متكاملة، بحيث يؤدي إلى استمرار البناء   االجتماعي الذي يعود إلى التفاعل بين األفراد من خالل الوظائف واألدوار التي فيما بينهم بعالقات 

 (.1991يقومون بها ) الحسن ، إ .

فرص   يعد التعليم أحد وأهم فرص الحياة التي يمكن أن تتاح لإلنسان، كما أنه األداة لتمكين األفراد من املشاركة في تطوير مجتمعهم، فإتاحة

   تعليمية مع قدرات وجهد
ً
أعلى من الرفاهية االجتماعية   كل فرد توفر له فرص العمل كحق من حقوق اإلنسان وتضمن له مستوى معيش ي أفضل وقدرا

التي تحدد مصير 1996)حافظ ، م . (، كما أن املهنة هي أحد الوسائط األساسية في عالقة التعليم بالحراك االجتماعي، فاملهنة التي يتيحها التعليم هي 

لى  تماعية وهى التي تعكس تعليمه، وقيمه، ومسيرة حياته، وارتباطاته باآلخرين في املاض ي ، كما أنها تعكس نمط عالقاته الحاضرة ، وتشير عالحركة االج

قياس الحراك   ( ، إن كثير من الدراسات قد ركزت اهتمامها في2013دخله، وعلى نمط عمله، وعلى مدى األمن واالستقرار الذى يتمتع به في العمل ) زايد، أ .

وكذلك الجوانب   املنهي على ما يسمى بحراك الفرد املنهي وذلك ألن املهنة ترتبط بالجوانب السلوكية للفرد كالدافعية، ومستوى الطموح، والذكاء وغيرها،

والديهم أو بين وظيفة الفرد أول تقلده االجتماعية األخرى كالدخل والتعليم، وأن الحراك املنهي يمكن دراسته من خالل مقارنة وظائفهم الحالية بوظائف 

 (.   Frank , A ,et al  1986,للوظيفة  والحالية لنفس الوظيفة ) 

 وينقسم الحراك املنهي إلى: 

اآلباء، حيث املستوى حراك منهي بين األجيال، ويشير إلى التغير في املكانة االجتماعية بين اآلباء واألبناء، أي إن األبناء يعملون بمهن مختلفة عن مهن  •

 
ً
  االجتماعي صعودا

ً
 .أو هبوطا

 Loreمة ) أما الحراك املنهي داخل الجيل الواحد، فيضمن التغير في املكانات الوظيفية واالجتماعية التي تحدث خالل حياة عمل الفرد ومهنته الدائ •

, et all . 2009  إكسابهم املعارف واملهارات الالزمة ألداء أعمالهم القائمة أو أعمال تختلف عما سبق لهم  (، فيحتاج الحراك املنهي إلى تدريب األفراد و

 (.1990التدريب عليه ) حنا، م . 

 ومساهمة ذلك في الحراك االجتماعي:  2030زيادة معدالت التوظيف في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

 ة على زيادة معدالت التوظيف من خالل: تضمنت رؤية اململكة من خالل أهدافها االستراتيجي

 تطوير رأس املال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وتتحقق عن طريق: .1

 بناء رحلة تعليمية متكاملة مثل مسارات واضحة وشاملة. •

 تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم خاصة في املناطق القروية. •

 تحسين مخرجات التعليم األساسية. •

 ترتيب املؤسسات التعليمية.تحسين  •
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 توفير معارف نوعية للمتميزين في املجاالت ذات األولوية. •

 ضمان املواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. •

 التوسع في التدريب املنهي لتوفير احتياجات سوق العمل. •

 إتاحة فرص العمل للجميع وتتحقق عن طريق: .2

 لعمل.تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق ا  •

 زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل. •

 تمكين ذوي اإلعاقة في سوق العمل. •

 تمكين خلق فرص العمل من خالل املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع املتناهية الصغر وتتحقق عن طريق  .3

 تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال. •

 زيادة مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد. •

 زيادة مساهمة األسر املنتجة في االقتصاد. •

افدة املناس .4  بة لالقتصاد وتتحقق عن طريق:جذب املواهب الو

 تحسين الظروف املعيشية للوافدين. •

 تحسين ظروف العمل للوافدين. •

 استقطاب املواهب العاملية املناسبة بفاعلية. •

 (2016. 2030)وثيقة رؤية اململكة العربية السعودية 

 االتجاهات:

املختصين في   يهتم بها  التي  املوضوعات  االتجاهات من  بأفراد  تعتبر دراسة  النفس وعلوم أخرى كثيرة الرتباطها بشكل مباشر  علم االجتماع وعلم 

ؤالء املجتمع وآرائهم حول القضايا املجتمعية، وذلك ملعرفة طبيعة اتجاهاتهم وشدتها وخاصة عندما تكون هذه االتجاهات حول موضوعات يكونون ه

 األفراد محور هذه القضايا.

السلوك   تحدد  بأنها  االتجاهات  عرف  والذي  )جيبسون(،  فمنهم  االتجاهات،  تعريف  االتجاهات  بدراسة  واملهتمين  الباحثين  من  العديد  وتناول 

  (Gibson, E . 1982)الرتباطها بإدراك اإلنسان وشخصيته وتعليمه ودوافعه. 

(، أما زنانيكي فيعرف 1999األشخاص أو الجماعات املختارة )دويدار، ع .  ويعرف )كاباسوامي( االتجاه بأنه موقف الفرد تجاه بعض املواقف أو  

  Znanick, R) (1977 ..االتجاه بأنه املوقف النفس ي للفرد حيال إحدى القيم أو املعايير

 :االتجاهات وظائف

  وال  حاجاته تشبع التي املوضوعات نحو ايجابيا اتجاها الفرد  من خاللها ينمي التوافقية الوظيفة .1
ً
شمال،  ) رغباته تلبي ال التي املوضوعات إلى يميل أبدا

 (.2001 م .

  إحباطات، أو عن ينشأ قد الفرد اتجاها عدوانيا، يعكس من خاللها الدفاعية الوظيفة .2
ً
 (.2007بالفشل )املعايطة، خ . صراعات، أو احساسا

يسعي املعرفية الوظيفة .3 خاللها   للحصول  من  العالم  معني إضفاء  بهدف املعرفة على الفرد  العمليات  االتجاهات تنظم  حيث به، املحيط على 

واالنفعالية، املوضوعات واملعرفية واإلدراركية، الدافعية،  الفرد، حول  يعيشها   فإن وبالتالي والسلب اإليجاب موقف اتخاذ يستطيع أين التي 

 واملعرفة.  املعلومات اكتساب على الفرد تساعد االتجاهات

 وفعالية بقوة  لالستجابة كما تدفع ومكانته االجتماعية، هويته وتحديد ذاته عن التعبير على الفرد الذات من خاللها يساعد اتجاه  تحقيق وظيفة .4

 (. 2007 ذاته )سالمة، ع. تحقيق ثم  أهدافه، ومن تحقيق على الفرد يساعد مما املختلفة، البيئية للمثيرات

 بشكل دائم الدفاع ويحاول  معينة بقيم  يؤمن  الفرد  أن أي  القيمي، نسقه الواقع في تعكس الفرد يتبناها التي القيم، فاالتجاهات عن التعبير وظيفة .5

 .(2001)العنزي، ف.  القيم  هذه  مع تتوافق التي االتجاهات يحمل فهو لهذا  ونتيجة عنها،

  السلوك هذا  وثبات واملواقف االجتماعية، تجاه املوضوعات منتظم  شكل في الفرد سلوك اتساق في وتتمثل التنظيمية، الوظيفة .6
ً
 املواقف في نسبيا

 . (2000 املختلفة )الكبيس ي، و؛ والداهري، ص.

 يحدث و بينها، يعيش التي من الجماعة، التأييد و بالقبول  يحظى  لكي الفرد، لدى  راة  املجا يعكس أن ينبغي االتجاه  املجاراة، من خاللها فإن  وظيفة .7

 .) مرجع سابق  االجتماعي )شمال، م . للنبذ إلى تعرضه سيؤدي  ذلك  ألن  املجاراة، من معينة درجة يظهر لم  إذا  العكس
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 قياس االتجاهات:

 االتجاهات إلى عدة نقاط من أهمها: قياس ويرجع أهمية

  والتجريب للبحث واسعة وتفتح مجاالت رفضها، أو القائمة والفروض النظريات تأييد على الباحث تساعد .1
ً
ويتعرف  الواقعية، الحقائق إلى وصوال

 .تغييره  أو وثبوته وتطوره  واستقراره  وتكوينه االتجاه  نشأة  على االتجاهات قياس خالل من الباحث

 .األفراد سلوك توقع من خالله ويمكن االجتماعي للجماعة، املجال في يحدث بما التنبؤ على يساعد .2

 تغييرها أو معين موضوع نحو معينة فئة تعديل اتجاهات عند والتربوية، وذلك والنفسية االجتماعية العلوم في الكثيرة  االتجاهات فوائده لقياس   .3

 م.(. 1960)مليكه، ل، وآخرون. 

 وهي: االجتماعي، النفس علماء وطورها ابتكرها االتجاهات، لقياس متعددة  أساليب وهناك

يقوم الباحث في هذه الطر يقة بجمع عدد كبير من العبارات التي يرى أنها تقيس اتجاهات األفراد نحو قضية معينة والتي تنحصر  مقياس ثيرستون: .1

العبارات على مجموعة كبيرة من املحكمين ذوي الخبرة في املوضوع إلبداء الرأي في وضوحها أو غموضها وعم ا إذا بين املوافقة والرفض، ثم تعرض 

. رة على قياس االتجاهات نحو موضوع الفقرة، ثم تستبعد العبارات الغامضة وغير املناسبة وكذلك تلك العبارات التي اختلف عليها املحكمون كانت قاد

(، 6)( بحسب إيجابيها أو سلبيتها، وإذا كانت محايدة تعطي الرقم  11(، )1ولحساب متوسط كل عبارة يطلب من املحكمين إعطاء درجة لها تتراوح بين )

 (.1999البهي، ف ؛ سعد ، ع .  ثم تطبق العبارات على عينة من املفحوصين لحساب الثبات(

جاءت طريقة ليكرت ملعالجة عيوب طريقة ثيرستون املعتمدة على املحكمين وتقيس طريقة ليكرت االتجاهات في كثير من املوضوعات،   مقياس ليكرت: .2

 على كل عبارة، وتتدرج املوافقة وتعطى قيم تتراوح ما بين املوافقة بشدة أو بحيث يظهر املفحوص ما إذا كان يوافق بشدة أ 
ً
و ال يوافق بشدة أو مترددا

( ، والدرجة املرتفعة هنا تدل على االتجاهات املوجبة  1(، ال أوافق بشدة )2(، ال أوافق )3(، متردد )4(، موافق )5عدم املوافقة بشدة )موافق بشدة )

على االتجاهات السالبة، و لتحديد اتجاهات املفحوص العامة نحو القضية موضوع البحث يمكن جمع درجاته على كافة   والدرجة املنخفضة تدل

 (.  2000الفقرات الواردة في املقياس ) زهران ،  ع  . 

معينة  فإنه قد وافق على الفقرة  يعتمد مقياس جتمان على تدريج الفقرات من األدنى إلى األعلى بحيث إذا وافق املفحوص على فقرة :  طريقة جتمان .3

ان على الفرد  السابقة وال يوافق على الفقرات األعلى، وتحدد درجة اتجاهات املفحوص بالنقطة التي تفصل بين الفقرات الدنيا والفقرات العليا، فإذا ك 

ألمية و تعليم الكبار فهذا يعني أنه موافق على محو تحديد موقفه من التعليم بأن يوافق على الحد املناسب للتعلم ضمن التدرج في املستوى ) محو ا 

 على األمية و ال يوافق على املستويات األعلى من التعليم كالتعليم املستمر، و الثانوية و الجامعية وهذا ما يجعل بناء املقياس بهذه الطر 
ً
يقة قاصرا

 ، املرجع  السابق ( .   الفقرات املتدرجة، و لهذا فإن استخدام مقياس جتمان محدود  ) زهران،  ع 

 على التعرف في يستخدم مقياسه يزال  ال  حيث االتجاهات، موضوع في محاولة أول  املقياس هذا  يعد االجتماعي: النفس ي  بوجرديس التباعد مقياس  .4

 دراسات في واستخدم مرات عدة  املقياس هذا  عدل (، وقد2007 العنصرية )األنصاري، ومحمود، األجناس من نفوره  أو تقبله درجة نحو الفرد اتجاه 

بمعرفة  و  منظم  غير يكون  قد إدراكي، بمجال يتميز النفس ي االتجاه  فهذا  والعرقي، العنصري  التعصب أنه يقيس  املقياس، هذا  من الغرض و عديدة 

 مرجع سابق(. ذلك ) البهي، ف؛ سعد، ع .  غير أو ظاهريا يكون  قد سلوك و عالية انفعالية وبدرجة  خاطئة تكون  قد

 :الدراسات السابقة

 120الحراك االجتماعي بين األجيال والتفضيل املنهي لدى األبناء طبقت على عينة مكونة من    (1996  )دراسة البداينة واملجالي •
ً
وطالبة من جامعة   طالبا

وجود عالقة مؤتة، وهدفت الدراسة إلى قياس اتجاه الحراك االجتماعي بين جيلي األجداد واآلباء والتفضيل املنهي لدى األبناء، وتوصلت الدراسة إلى  

الع أفراد  لجميع  الجدات  ومهن  األجداد،  األمهات، ومهن  ومهن  اآلباء،  ومهن  املتوقعة،  واملهن  املفضلة  املهن  بينت بين  كما  الجنس،  وفق متغير  ينة 

 الدراسة وجود عالقة املهن املفضلة واملهن املتوقعة ومهن اآلباء ومهن األمهات، ومهن األجداد والجدات . 

 كالحرا  مستوى  على التعرف هدفت الدراسة إلى الحراك االجتماعي من وجهه نظر العاملين الذين غيروا مواقعهم املهنية، ( 2007 )دراسة الحاللشة •

االقتصادية جميع في األردنيين العاملين من واحد لجيل االجتماعي الذين أفراد نظر وجهة من القطاعات   املوقع في املهنية مراتبهم  تغيرت العينة 

ومهنهم، استخدمت الدراسة  مراتبهم  على حافظوا  أم ووظائفهم  مراتبهم  أتغيرت سواء أخرى  مواقع املهنية إلى مواقعهم  غيروا  الذين ومن   نفسه، الوظيفي

 من الذكور واإلناث من أعمار مختلفة ومستويات متنوعة من التعليم من مختلف مناطق اململكة، وتوصلت الدراسة إلى  982عينة قصدية من 
ً
فردا

 انتقالهم  حالة  في أو نفسه  العمل مكان  في ومهنهم   الوظيفية مواقعهم  غيروا  الذين  العاملين من واحد جيل  نظر  وجهة من االجتماعي الحراك أن مستوى 

  دالة فروق وجود عدم أخرى، عمل أماكن إلى
ً
  دالة فروق وجود ، وعدم الجنس متغير ضوء في   إحصائيا

ً
اإلقامة، كما أظهرت   متغير ضوء في ،إحصائيا

 التعليم.  مستوى  ومتغيرالعمر،  ومتغير الحالة االجتماعية متغير من كل  ضوء إحصائية في دالة فروق النتائج وجود
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الحراك االجتماعي في الحصول على املكانة االجتماعية وعالقة ذلك بالبنية ونظام املجتمع، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي    (2012)دراسة الطيب  •

املجال   الذي يفسح  املجتمع،  بنية  في تكوين  الحراك االجتماعي  تأثير  التعرف على  إلى  الدراسة  ليكون متنفسا التحليلي، وهدفت  للحراك االجتماعي 

 
ً
أيضا الذي يخضع  تأثيرهما  الحالتين  لكلتا  أن  إلى  الدراسة  املجتمع، وتوصلت  التي يوجهها  العوامل   للضغوط  إلى  إلى عوامل موضوعية أخرى ترجع 

 الديموغرافية والثقافية والتاريخية .

زايد • بالتعليم، طبقت على عينة مقدارها    (2013)  دراسة  الحراك االجتماعي في مصر  أنحاء    2161عالقة  اختيارهم بشكل عشوائي من  مفرده تم 

 في عملية الصعود إلى أعلى عبر السلم االجتماعي، ولقد ا 
ً
 محوريا

ً
تضح ذلك  مختلفة من مصر، ولقد كشفت النتائج عن أن التعليم في مصر يلعب دورا

مقارنة   من  بغير  بجالء  للمتعلمين  املعيشية  الظروف  مقارنة  خالل  من  أتضح  كما  وأمهاتهم،  آبائهم  بظروف  العينة  مفردات  من  املتعلمين  ظروف 

 .املتعلمين، كما أن العالقة بين التعليم والحراك االجتماعي تؤثر عليها متغيرات أخرى بنائية وثقافية

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاه الطالبة الجامعية السعودية نحو تمكين  في صنع القرار،  املرأة السعودية واملشاركة    (2014)  دراسة عبد الرحيم •

السعودي، املجتمع  السياس ي، واالقتصادي، واالجتماعي في  القرار  املشاركة في صنع واتخاذ  املسح االجتماعي،    املرأة من  الباحثة طريقة  استخدمت 

توصلت الدراسة إلى  الوضع الراهن ملشاركة املرأة  مفردة من كلية اآلداب جامعة امللك سعود، و  495عينة حجمها   واملقارنة، والتاريخية، وطبقت على 

تشكل عوامل السعودية في صنع واتخاذ القرار، والعوامل التي تسهم في تمكينها من هذه املشاركة ، والسلبيات التي تحول دون ذلك، واإليجابيات التي 

  ين، وربطها  ببعض املتغيرات مثل متغير التخصص الدراس ي، وجنسية األم ، واملستوى الدراس ي ...إلخ.دافعة لهذا التمك

معوقات تمكين املرأة السعودية في سوق العمل، استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، واختارت عينة عشوائية من   (2014  )دراسة الطريق •

افز بصندوق تنمية املوارد البشرية باململكة وتوصلت الدراسة من خالل نتائجها أن هناك عدًدا من العوائق  اإلناث العاطالت واملتقدمات لبرنامج ح

لقرار  التي تحول دون تمكين املرأة السعودية في سوق العمل، والتي يمكن معالجتها من خالل توصيات يمكن أن تسهم في مساعدة املخططين وصانعي ا 

 . ملعلى تمكين املرأة في سوق الع

قامت الدراسة بتحليل أحدث البحوث والدراسات العربية واألجنبية  تمكين املرأة السعودية كأحد الحلول للفقر املؤنث،    (2015)  دراسة الخليف •

املحتوى، وتوصلت التي تناولت )الفقر املؤنث وتمكين املرأة(، دراسة وصفية تحليلية، من خالل منهج املسح املكتبي التحليلي، باستخدام أداة تحليل  

ضايا البحثية  الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي أجابت على تساؤالت الدراسة، وتم من خاللها التوصل إلى رؤية أكاديمية للخدمة االجتماعية في الق

 . واملهنية لبحوث تمكين املرأة وتأنيث الفقر

جتماعي داخل املجتمع السعودي، طبقت الدراسة على عينة من الذين ولدوا ما بين دور التعليم العالي في إحداث الحراك اال   (2015  )  دراسة األحمدي •

الحاصلين على مؤهل جامعي وأقرانهم من الحاصلين على مؤهل اقل مقارنة بآبائهم، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن   1390  -  1380

 متغير درجة تعليم الفرد هو املتغير الوحيد الذي له تأثي
ً
على املتغير التابع للدخل الحالي، وأن درجة تعليم الفرد، وتعليم األم ومهنة   ر دال إحصائيا

 األب هي املتغيرات املؤثرة على املهنة الحالية للفرد.  

درجة الحراك االجتماعي الحالي واملتوقع من وجهة نظر بعض قيادي الوزارات السعودية مستخدما أداة االستبيان طبقت   (2017  )دراسة الحريري  •

قيادي من وزارات التعليم، والثقافة واإلعالم، والتخطيط، واالقتصاد، واملؤسسة العامة للتعليم والفرق والتدريب    30على عينة قصدية مكونة من  

 دراسة من خالل نتائجها إلى وجود فروق في الحراك االجتماعي كان لصالح وزارة الثقافة واإلعالم.  املنهي، وتوصلت ال

 تعقيب على الدراسات السابقة:

 تدور الدراسات السابقة حول عدة محاور نجملها في 

 دور التعليم في الحراك االجتماعي •

 الحراك االجتماعي بين االجيال •

 الوسطىالحراك االجتماعي للطبقة  •

 الحراك االجتماعي والحصول على املكانة االجتماعية •

 درجة الحراك االجتماعي الحالي واملتوقع من وجهة نظر القيادات والعاملين الذين غيروا مهنهم  •

 تمكين املرأة ومشاركتها في صنع القرار •

بالبحوث التي تناولت الحراك االجتماعي، وقد استفادت الباحثة من  حاولت الدراسة الحالية االستشهاد ببعض الدراسات السابقة، فالتراث النظري ملئ 

 2030ية  هذه الدراسات والتي حاولت الدراسة الحالية أن تضيفه هو اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤ 

 وذلك الهتمام الرؤية باملرأة السعودية.
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 مشكلة الدراسة:

( و تركيزها على تطوير رأس املال البشري ، وحيث أن املرأة جزء من هذا والذي ينتج عنه إتاحة     2030رؤية اململكة العربية السعودية )    إن اهتمام

 
ً
إيجابا العمل وتمكينها مما يؤثر  املشاركة في سوق  لها في  في معرفة    فرص   الباحثة ضرورة  اتجاهات على حراكها وتحسين أوضعها االجتماعية، وجدت 

 الدراسة الحالية .( من خالل تساؤالت 2030حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة )القيادات النسائية 

 الدراسة: أسئلة

 تحاول الدراسة اإلجابة على سؤال عام مؤداه:

 (؟2030ية اململكة )حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤ ما اتجاهات القيادات النسائية 

 ويتفرع من هذا السؤال العام عدة أسئلة فرعية كالتالي:

عي  ما اتجاهات القيادات النسائية حول مساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل التعليم بما يواءم احتياجات سوق العمل في الحراك االجتما •

 (؟. 2030للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة )

 (؟.  2030السعودية في ضوء رؤية اململكة )  إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة ما اتجاهات القيادات النسائية حول  •

النسائية حول   • القيادات  اتجاهات  الحراك االجتماعي  ما  الصغيرة يساعد في  الصغيرة واملتوسطة واملشاريع  املنشآت  للنساء في  إتاحة فرص عمل 

 ؟  (2030لمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة )ل

 ملتغير العمر؟2030هل يوجد اختالف في اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة ) •
ً
 ( طبقا

 2030االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة )هل يوجد اختالف في اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك  •
ً
ملتغير الكادر   ( طبقا

 الوظيفي؟ 

 أهداف الدراسة:

اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  تهدف هذه الدراسة إلى هدف عام مؤداه التعرف على  

 الهدف العام  عدة أهداف فرعية نجملها في التعرف على:ويتفرع من هذا ، (2030)

الحراك االجتماعي   • العمل في  احتياجات سوق  بما يواءم  التعليم  البشري من خالل  املال  النسائية حول مساهمة تطوير رأس  القيادات  اتجاهات 

 .2030للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة 

 .2030السعودية في ضوء رؤية اململكة  ص العمل للجميع مما يساعد هذا في الحراك االجتماعي للمرأة إتاحة فر اتجاهات القيادات النسائية حول  •

إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة مما يساعد هذا في الحراك االجتماعي  اتجاهات القيادات النسائية حول   •

 .   2030كة للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململ 

 ملتغير العمر.   2030اختالف اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  •
ً
 طبقا

   2030اختالف اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  •
ً
 ظيفي. ملتغير الكادر الو   طبقا

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:

 في الحراك االجتماعي باملجتمع السعودي بشكل عام، واملرأة السعودية بشكل خاص. 2030مساهمة رؤية  .1

 املجتمع. في تمكين املرأة السعودية والذي يساهم بشكل كبير في حراكها االجتماعي وأثر ذلك على تنمية  2030اهتمام رؤية  .2

تطويره ومساهمة ذلك    2030ألنها جزء من رأس املال البشري والتي تهدف إليه رؤية    2030التعرف على اتجاهات املرأة السعودية بما جاء في رؤية   .3

 في الحراك االجتماعي. 

 حدود الدراسة: 

 الشمالية.  حدود بشرية: يقتصر تطبيق هذه الدراسة على عينة من القيادات النسائية بجامعة الحدود  •

 حدود مكانية: جامعة الحدود الشمالية.  •

 هـ 1439-1438حدود زمانية: تم تطبيق الدراسة خالل العام الجامعي  •
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 مصطلحات البحث:

 هناك عدة تعريفات للحراك االجتماعي نجملها في التالي:  مفهوم الحراك االجتماعي: •

املختلفة، أو الفرص املتاحة أمامهم للدخول في هذه الحركة   .1  ,Aldridge)الحراك االجتماعي هو حركة األفراد للطبقات والجماعات املهنية 

2003) . 

إلى    الحراك االجتماعي هو انتقال األفراد من موقع إلى آخر في املجتمع ويكون الحراك االجتماعي هو الحركة على هذا السلم املتدرج من موقع .2

 
ً
  آخر صعودا

ً
 )زايد، أ. مرجع سابق(  أو هبوطا

ودها  الحراك االجتماعي للمرأة عبارة عن التغيرات التي تطرأ على املركز االجتماعي للمرأة ودورها الوظيفي، ومفاهيمها وحريتها الشخصية وصع .3

 (. 2007، ف .أو نزولها على املستوى األفقي أو الرأس ي في البناء االجتماعي )الخوالدة، م؛ عناقرة 

ها من وضع  تعرف الباحثة الحراك االجتماعي للمرأة في هذه الدراسة بأنه التغيرات التي تحدث على مختلف أوضاع املرأة بشكل ايجابي من خالل انتقال

 اجتماعي إلى وضع اجتماعي أعلى. 

 مفهوم االتجاهات •

 (.1991املعايير االجتماعية املوجودة )شكري، ا؛ الحمادي ع .االتجاه هو املوقف النفس ي للفرد حيال إحدى القيم أو  .1

 (Eagly, 1998) متفاوتة. بدرجات  املوضوع هذا  تقييم  في يظهر معين اجتماعي موضوع نحو ميل نفس ي االتجاه هو .2

 لالستجابة النهائي الشكل تحديد في هذا  يساهم  الفرد، و الوجدانية لدى  و املعرفية، و اإلدراكية، للعمليات مستقر نفس ي تنظيم  هو االتجاه  .3

 (. 1995الرفض )مذكور، إ .  أو بالقبول  االستجابة هذه  أن حيث من املعنوية، واملسميات األشخاص األشياء، نحو الصادرة 

اختياراته وتفكيره ويعرف االتجاه بأنه حصيلة مزاج الفرد ونوع املفاهيم التي يفرضها عليه مجتمعه والصورة التي يدرك بها شتى املواقف في ضوء   .4

 )دويدار، ع. مرجع سابق( 

استعداد .5 بأنه  االتجاه  النيل  أبو  محمود  كان   سواء املوضوعات، من موضوع حول  الشخص نظر وجهة في محصلته تظهر نفس ي ويعرف 

 
ً
  ، أواجتماعيا

ً
  أو ،اقتصاديا

ً
 من جماعة حول  أو أو االجتماعية، النظرية، أو والجمالية، الدينية، كالقيمة  القيم، من  قيمة حول  أو ،سياسيا

 (.2006 أو عدم املوافقة )جابر، ن؛ لوكيا، هـ. عليه باملوافقة لفظيا تعبيرا  االتجاه  هذا  عن ويعبر الجماعات،

 
ً
 . املجتمعيةهو كل ما نحب أو نكره أو نتفق أو نرفض نحو موضوع أو قضية من القضايا بأنه:  وتعرف الباحثة االتجاه إجرائيا

 :اجراءات الدراسة امليدانية

 تحديد أسلوب الدراسة:

تستخدم هذه الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي والذي يستهدف جمع بيانات كمية عن موضوع الدراسة وتفسير هذه البيانات وتحليلها تحليال 

 
ً
  كيفيا دقيقا

ً
 إلى نتائج ودالالت ذات أهمية عملية من خالل االستمارة املعدة لذلك.  وصوال

 مجتمع الدراسة والعينة:

( 50( إلى )30( قيادة نسائية تم اختيارهن كعينة عشوائية بسيطة من جامعة الحدود الشمالية، تتراوح أعمارهن من )53تكونت عينة البحث من )

 ميدة، وكيلة، رئيسة قسم، وكيلة قسم، مديرة أدارة، فئات أخرى(. سنة وتشمل القيادات النسائية على كادر )ع

 خصائص العينة:

 أن تعمل بجامعة الحدود الشمالية .1

 أن تكون ضمن القيادات النسائية .2

 50: 30أن يكون عمرها ما بين  .3

 أدوات الدراسة:

 راسة.استخدمت الباحثة أداة االستبيان في هذه الدراسة وذلك ملالئمة هذه األداة لهدف الد

 وصف أداة االستبيان:

 ( أبعاد كالتالي:3تكونت أداة االستبيان من )

الحراك االجتماعي   • العمل في  احتياجات سوق  بما يواءم  التعليم  البشري من خالل  املال  النسائية حول مساهمة تطوير رأس  القيادات  اتجاهات 

 (.2030للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة )

 (.2030السعودية في ضوء رؤية اململكة ) إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة اتجاهات القيادات النسائية حول   •
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إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة  اتجاهات القيادات النسائية حول   •

 .  (2030السعودية في ضوء رؤية اململكة )

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها: 
 حسب متغيرات )العمر، الكادر الوظيفي(  الدراسة عينه أفراد توزيع: (1) جدول 

 النسبة املئوية %  العدد املتغير 

 

  العمر 

 % 67.92 36 سنة   40إلى  30من 

 % 32.08 17 سنة   50إلى  40من 

 - - سنة   60إلى  50من 

 % 100 53 املجموع 

 % 11.32 6 عميدة  الكادر الوظيفي 

 % 11.32 6 وكيلة 

 % 9.43 5 رئيسة قسم 

 % 7.55 4 مديرة أدارة 

 % 60.38 32 أخرى 

 % 100 53 اإلجمالي

 أدوات البحث:

 بجامعة الحدود الشمالية.    2030استبانة استطالع اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة 

 خطوات إعداد االستبانة: 

ملكة  قامت الباحثة بإعداد استبيانه لقياس استطالع رأي اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية امل

 للخطوات التالية:  2030
ً
 بجامعة الحدود الشمالية وتم ذلك وفقا

 تحديد الهدف من االستبانة: .1

  2030استطالع اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  تستهدف تلك االستبانة التعرف على  

 بجامعة الحدود الشمالية. 

 تحديد نوع االستبانة:   .2

ء رؤية اململكة  رباعي لتقدير درجة اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضو تقدير مقياس استخدمت الباحثة

 اآلتي: الجدول  في املوضح  النحو على الدرجات 2030

 درجات مقياس ليكرت الرباعي  :(2جدول )

 
ً
  غير موافق  موافق  موافق تماما

ً
 غير موافق تماما

4 3 2 1 

 ملقياس ليكرت "   
ً
 لقوته في الكشــــف    (Allen , I ; et all.2007)عن ألين وآخرون  Likertويأتي األخذ بمقياس التدرج الرباعي في االســــتبانة وفقا

ً
عن  نظرا

 اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية في ضوء رؤية اململكة.

 تقدير استجابات العينة:  .3

(، حيث يتم تفسير قيمة املتوسط الحسابي املرجح  Weighted Meanتقدير استجابات العينة على طريقة املتوسط املرجح )  ياعتمدت الباحثة ف 

  ويتم حساب طول   3=  ((  1أقل خيار )  –(  4على خيار ))أبعد حسابه بناًء على عدد الخيارات والفئات في مقياس ليكرت الرباعي، حيث يتم حساب املدى  

 فتصبح درجات مقياس ليكرت الرباعي كاالتي:  0.75= 3/4الفئة من خالل تقسيم املدى على عدد الفئات )الخيارات(، والتي تساوى 

 تقدير درجات مقياس ليكرت الرباعي قيد الدراسة  :(3جدول )
 تقدير االستجابة  املتوسط الحسابي 

 مرتفع 3.25إلى  4من 

 متوسط 2.50إلى  3.24من 

 ضعيف 1.75إلى  2.49من 

 منعدم 1.00إلى  1.74من 
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 تحديد أبعاد االستبانة وصياغة عباراتها: .4

 بعد االطالع على الدراسات التي أجريت في هذا املجال تم تحديد أبعاد االستبانة، ثم قامت الباحثة بتصميم استبانة تشمل على: 

 (.الوظيفي)العمر، الكادر  الديموغرافية املعلومات ل:األو  القسم 

 من ثالثة أبعاد: ويتكون : الثاني القسم 

 البعد األول: مساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل التعليم بما يواءم احتياجات سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. •

 البعد الثاني: إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. •

 د الثالث: إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية.البع •

 حساب الصدق والثبات: 

 صدق املحكمين ) صدق املحتوى(:  .1

املتخصصين في مجال علم االجتم الخبراء  األولية تم عرضها على مجموعة من  وإعدادها في صورتها  االنتهاء من صياغة عبارات االستمارة  اع بعد 

 والنفس والتربية، للتأكد من صدق االستبانة وللتعرف على آرائهم ومالحظاتهم من حيث: 

 سة.صحة صياغة عبارات االستمارة ومناسبتها لعينة الدرا  •

 مدى وضوح تعليمات االستمارة لعينة الدراسة.   •

 مدى مناسبة كل عبارة لقياس البعد الذي وضعت لقياسه. •

وأتفق املحكمون على صحة صياغة مفردات االستبانة، ومناسبتها لعينة الدراسة، ومناسبة املفردات لقياس ما وضعت لقياسه، وقد أبدى بعض 

 العبارات وإعادة صياغة بعض العبارات، وبعد إجراء التعديالت أصبحت االستبانة جاهزة لالستبيان. املحكمين مالحظات متعلقة بحذف بعض 

 صدق البناء :  .2

إليه )املجموع الكلي( وتوزيعها   يتم حساب صدق البناء بإيجاد معامل االرتباط بين نتيجة كل مفرده في االستبانة على حدة مع نتيجة البعد الذى تنتم

 (.4( قيادة نسائية بجامعة الحدود الشمالية، خارج عينة الدراسة األساسية كما هو موضح بجدول )22على عينة استطالعية مكونة من )

راك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية معامل االرتباط بين كل عبارة والبعد التي تنتمي إليه في استبيان اتجاهات القيادات النسائية حول الح: (4جدول )

 2030اململكة 

 

 البعد الثالث  البعد الثاني  البعد األول 

 معامل االرتباط )ر(  رقم العبارة  معامل االرتباط )ر(  رقم العبارة  معامل االرتباط )ر(  رقم العبارة 

1 0.91** 15 0.68** 31 0.68** 

2 0.82** 16 0.55* 32 0.65* 

3 0.92** 17 0.83** 33 0.83** 

4 0.96** 18 0.51* 34 0.61** 

5 0.77** 19 0.61** 35 0.61** 

6 0.92** 20 0.66** 36 0.76** 

7 0.97** 21 0.55* 37 0.55* 

8 0.92** 22 0.62** 38 0.62** 

9 0.61** 23 0.49** 39 0.68** 

10 0.96** 24 0.78** 40 0.78** 

11 0.63** 25 0.52* 41 0.52* 

12 0.92** 26 0.69** 42 0.69** 

13 0.91** 27 0.69**   

14 0.76** 28 0.69**   

  29 0.69**   

  30 0.68**   

 معامل االرتباط بين البعد والدرجة الكلية الستبيان 

0.89** 0.74** 0.79** 

 **  0.56= 0.01*                 عند مستوى 0.44=   0.05قيمة )ر( دالة عند مستوى 
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( أن جميع معامالت االرتباط بين كل عبارة ومجموع البعد الذي ينتمي إليه ذات داللة إحصائية، كما يتضح أن جميع معامالت 4يتضح من جدول )

ذات   الكلية الستبيان  والدرجة  بعد  بين كل  اتجاهات  االرتباط  استبيان  وأبعاد  العبارات  لجميع  الداخلي  االتساق  يدل على صدق  إحصائية مما  داللة 

 قيد الدراسة.  2030القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة

 حساب ثبات بطاقة املالحظة:   .3

النصفية بمعاد التجزئة  ثبات االستبانة باستخدام  العينة االستطالعية كما هو موضح  تم حساب  )ألفا كرونباخ، سبيرمان براون(، على نفس  لة 

 (.5بجدول )

باستخدام معامل ألفا  2030استبيان اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة ثبات أبعاد : (5جدول )

 كرونباك والتجزئة النصفية لسبيرمان براون 

 املعالجات اإلحصائية 

 

 بعاداأل

 قيمة معامل 

 الفا كرونباك  

 التجزئة النصفية باستخدام معامل سبيرمان براون 

 سبيرمان براون  معامل  االرتباط البسيط 

مساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل التعليم بما يواءم احتياجات  : البعد األول  1

 سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

0.93 0.62 0.77 

 0.80 0.67 0.76 للمرأة السعودية إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي : البعد الثاني 2

إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع   :  البعد الثالث 3

 الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

0.87 0.89 0.95 

 0.89 0.80 0.88 لالستبيان  ياملجموع الكل

  2030استبيان اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  ( ثبات عبارات أبعاد  5يتضح من جدول )

بين  ما  االستبيان  ألفا كرونباك ألبعاد  قيمة معامل  براون حيث تراوحت  لسبيرمان  النصفية  والتجزئة  ألفا كرونباك   0.87إلى    0.76 باستخدام معامل 

 .0.89، وللمجموع الكلى لالستبيان 0.95الى  0.77كما تراوح معامل التجزئة النصفية ما بين   0.88لالستبيان وللمجموع الكلى 

 الدراسة األساسية:

( الدراسة االساسية والتي تكونت من  الباحثة بتطبيقها على عينة  النهائية والتأكد من صدقها وثباتها قامت  بناء االستبانة بصورتها  ( من 53بعد 

 هـ. 1438/1439ات النسائية بجامعة الحدود الشمالية. خالل الفصل الدراس ي االول من العام الدراس ي القياد

 املعالجات اإلحصائية :

 لطبيعة الدراسة تم معالجة البيانات الخام إحصائيا عن طريق الحاسب اآللي باستخدام برنامج اإلحصاء )
ً
 ( وذلك للحصول على :    SPSS.24نظرا

 املتوسط الحسابي  •

  االنحراف املعياري   •

 النسبة املئوية %   •

 معامل ثبات االختبار ألفا كرونباخ   •

 معامل ثبات االختبار سبيرمان براون  •

 معامل االرتباط البسيط )ر(   •

  2اختبار كـا •

 مستقلتين.اختبار اختبار مان وتيني الالبارامتري لحساب الفروق بين عينتين  •

 لحساب الفروق بين عينات مستقله.  الالبارامتري اختبار كروسكال والس  •

 عرض النتائج ومناقشتها: 

لداللة الفروق   2وقيمة كا املعیاریة واالنحرافات الحسابية التكرار والنسبة املئوية واملتوسطات بحساب الباحثة قامت وتفسيرها النتائج ملناقشة

 والفئات في مقياس ليكرت الرباعي فيبعد حسابه بناًء على عدد الخيارات   واملتوسط املرجحاملدى   استخدامكما تم    عینة الدراسة أفراد بين استجابات
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اك االجتماعي للمرأة السعودية في العينة واإلجابة على التساؤل األساس ي للدراسة ما هي اتجاهات القيادات النسائية حول الحر  تحديد تقدير استجابات 

 ؟ واإلجابة على مجموعة من األسئلة الفرعية كالتالي.2030ضوء رؤية اململكة 

( على البعد األول: مساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل التعليم بما يواءم احتياجات سوق العمل في الحراك  2اختبار مربع كاي )كا: (6جدول )

 االجتماعي للمرأة السعودية  

 

 رقم 

 العبارة 

املتوس  االستجابات  العبارات 

ط 

الحسا 

 بي 

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 (2)كا

قوة  

 االستجابة 

 الترتيب

 
 
افـق تماما افـق  مو افق  مو افـق   غيـر مو غيـر مو

 
 
 تماما

تكرا % تكرار

 ر

تكرا % تكرار %

 ر

% 

يسهم تحسين تكافؤ فرص الحصول   1

على التعليم في الحراك االجتماعي  

 للمرأة السعودية  

41 77.3

6 

11 20.75 1 1.89 - - 3.75 0.48 49.06

** 

 1 مرتفعة 

يدعم تحسين مخرجات التعليم   2

األساسية في الحراك االجتماعي  

 للمرأة السعودية 

39 73.5

8 

11 20.75 2 3.77 1 1.89 3.66 0.65 71.30

** 

 5 مرتفعة 

تسعى الجامعات إلى تحسين الترتيب   3

لضمان جودة مخرجات التعليم  

وتحسين سمعتها في سوق العمل  

مما يؤثر في الحراك االجتماعي  

للمرأة السعودية من خالل إيجاد  

 فرص عمل مناسبة. 

26 49.0

6 

20 37.74 7 13.2

1 

- - 3.36 0.71 10.68

* 

 14 مرتفعة 

الطالبات وعضوات  يسهم عدد  4

هيئة التدريس الحاصلين على  

جوائز إيجابا في الحراك االجتماعي  

 للمرأة السعودية.

33 62.2

6 

16 30.19 3 5.66 1 1.89 3.53 0.70 49.26

** 

 10 مرتفعة 

تساعد نسبة عضوات هيئة   5

التدريس إلى الطالبات تحسين  

مخرجات التعليم األساسية في  

للمرأة  الحراك االجتماعي 

 السعودية. 

34 64.1

5 

13 24.53 6 11.3

2 

- - 3.53 0.70 24.04

** 

 11 مرتفعة 

تسهم األبحاث املدعومة واملنشورة   6

والتي تقوم بها عضوات هيئة  

التدريس واالستشهاد بهذه األبحاث  

بشكل إيجابي في الحراك االجتماعي  

 للمرأة السعودية.

32 60.3

8 

18 33.96 3 5.66 - - 3.55 0.61 23.81

** 

 8 مرتفعة 

يساعد تقويم سوق العمل   7

للخريجات في الحراك االجتماعي  

 للمرأة السعودية.

29 54.7

2 

20 37.74 4 7.55 - - 3.47 0.64 18.15

** 

 13 مرتفعة 

يسهم ضمان املواءمة بين مخرجات   8

التعليم واحتياجات سوق العمل في  

الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية. 

37 69.8

1 

13 24.53 3 5.66 - - 3.64 0.59 34.57

** 

 6 مرتفعة 

تدعم مالئمة البرامج التعليمية مع   9

احتياجات سوق العمل في الحراك  

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

39 73.5

8 

12 22.64 1 1.89 1 1.89 3.68 0.61 72.81

** 

 3 مرتفعة 

يساعد تعديالت في البرامج استجابة   10

سوق العمل في الحراك  للتغيير في  

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

31 58.4

9 

19 35.85 3 5.66 - - 3.53 0.61 22.34

** 

 12 مرتفعة 
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يسهم كفاءة خريجات الجامعة   11

وإتقان عملهم في الحراك االجتماعي  

 للمرأة السعودية.

40 75.4

7 

10 18.87 2 3.77 1 1.89 3.68 0.64 75.68

** 

 4 مرتفعة 

يساعد معرفة الجامعة لحاجة   12

مؤسسات املجتمع من حيث نوعية  

وكفاءة الخريجات في الحراك  

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

40 75.4

7 

8 15.09 4 7.55 1 1.89 3.64 0.71 73.87

** 

 7 مرتفعة 

يسهم متابعة الجامعة مستوى أداء   13

خرجيها في املؤسسات التي يعملون  

الضعف في  بها وتحديد جوانب 

مهاراتهم والعمل على معالجتها في  

الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية. 

34 64.1

5 

15 28.30 3 5.66 1 1.89 3.55 0.70 51.98

** 

 9 مرتفعة 

يساعد توسع الجامعة في التدريب   14

املنهي لخرجيها توفير احتياجات سوق  

العمل ويؤثر إيجابيا في الحراك  

 السعودية. االجتماعي للمرأة 

39 73.5

8 

13 24.53 1 1.89 - - 3.72 0.50 42.72

** 

 2 مرتفعة 

 **   11.34=  0.01*            عند مستوى  7.81=   0.05( ومستوى 3عند درجات حرية ) 2قيمة كا

وترتيب استجابات القيادات النسائية عينة الدراسة نحو البعد األول: مساهمة  2( والخاص بالتكرار والنسب املئوية وقيمة كا6يتضح من جدول )

، أن 2030  تطوير رأس املال البشري من خالل التعليم  بما يواءم احتياجات سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية في ضوء رؤية اململكة

 هناك تباين بين تكرارات ومتوسطات استجابات القيادات  
ً
 النسائية )موافـق تماما

ً
(، والتي تراوحت قيم متوسطاتها   ، موافـق، غيـر موافق، غيـر موافـق تماما

بين   النسائية حول    3.36إلى    3.75ما  القيادات  بين استجابات  العبارات، كما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية  أتجاه )مرتفع( لجميع  وبمستوى 

ذات داللة    2لبشري من خالل التعليم  بما يواءم احتياجات سوق العمل في الحراك االجتماعي، حيث كانت قيمة كاعبارات مساهمة تطوير رأس املال ا 

( ) تسعى الجامعات إلى تحسين الترتيب لضمان جودة مخرجات التعليم 3في جميع عبارات البعد األول ما عدا عبارة رقم )  0.01إحصائية عند مستوى  

،   0.05مل مما يؤثر في الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية من خالل إيجاد فرص عمل مناسبة( كانت دالة عند مستوى  وتحسين سمعتها في سوق الع

  .)
ً
 ولصالح التكرار األعلى والتي تمثلت في جميع العبارات في استجابة )موافق جدا

   ( الدراسة نح6وكما يتضح من جدول  النسائية عينة  القيادات  البشري من خالل  ( ترتيب استجابات  املال  األول: مساهمة تطوير رأس  البعد  و 

، حيث كانت أكثر العبارات استجابة العبارة   2030التعليم  بما يواءم احتياجات سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية في ضوء رؤية اململكة  

  3.75جتماعي للمرأة السعودية( وحصلت على الترتيب األول بمتوسط حسابي  ( ) يسهم تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم في الحراك اال 1رقم )

العبارات في تقدير االستجابة اتجاه عبارة رقم ) أقل  )تسعى الجامعات إلى تحسين الترتيب لضمان جودة مخرجات    (3وتقدير استجابة )مرتفع (، وكان 

الجتماعي للمرأة السعودية من خالل إيجاد فرص عمل مناسبة( ، حيث حصلت على الترتيب التعليم وتحسين سمعتها في سوق العمل، مما يؤثر في الحراك ا 

 وتقدير استجابة )مرتفع ( . 3.36( بمتوسط حسابي 14األخير )

بما يواءم  وعليه يظهر أن جميع استجابات عينة الدراسة القيادات النسائية نحو البعد األول: مساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل التعليم 

كانت ايجابية وبتقدير مرتفع، وتعزى الباحثة تلك النتائج إلى   2030احتياجات سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  

اتهم ألنهم من أهم املوارد وأكثرها قيمة نحو الهدف من التعليم :" تعّد مهارات أبناء املجتمع وقدر  2030اقتناع القيادات النسائية بما جاء في رؤية اململكة 

م املهارات في املجتمع، والسعي إلى تحقيق االستفادة القصوى من طاقاتهم من خالل تبّني ثقافة الجزاء مقابل العمل، وإتاحة الفرص للجميع، وإكسابه

نهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم، ولتحقيق هذه الغاية، سوف يتم تعزي
ّ
ز قدرة االقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة، كما سيفتح الالزمة التي تمك

 
ً
 في استقطاب الكفاءات واملواهب العاملية للعمل واإلسهام في تنمية االقتصاد"، وأيضا

ً
 جديدا

ً
التزام الرؤية بتعليم يسهم في دفع عجلة االقتصاد   فصال

العم ومتطلبات سوق  العالي  التعليم  بين مخرجات  الفجوة  إلى سد  واملهنية وسعيها  الوظيفية  الخيارات  الطالب نحو  وتوجيه  العام  التعليم  وتطوير  ل، 

على األقل من املناسبة، وإتاحة الفرصة إلعادة تأهيلهم واملرونة في التنقل بين مختلف املسارات التعليمية، والهدف إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية  

. وسيتمكن الطالب من إحراز نتائج متقّدمة مقارنة بمتوسط النتائج الدولية والحصول على م(2030 –هـ 1452( جامعة دولية بحلول عام )200أفضل )

 .تصنيف متقّدم في املؤشرات العاملية للتحصيل التعليمي

وكذلك تؤكد ما جاء في  وتتفق تلك النتائج مع الدراسات التي تناولت عالقة التعليم بالحراك االجتماعي دراسة )عبدربه ، حافظ ، زايد ، األحمدي ( 

 2030بنود الرؤية    
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النسائية في مساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل التعليم  بما   يواءم وبذلك يمكن اإلجابة على التساؤل االول ) ما مدى استجابة القيادة 

ا  املال  أن مساهمة تطوير رأس  السعودية(،  للمرأة  الحراك االجتماعي  العمل في  احتياجات سوق احتياجات سوق  بما يواءم  التعليم   لبشري من خالل 

 والتي تسعى إلى التنمية الشاملة.  2030العمل في الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية عالية في ضوء رؤية اململكة 

   ( على البعد الثاني: إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية2اختبار مربع كاي )كا: (7جدول )
 رقم 

 العبارة 

املتوس  االستجابات  العبارات 

ط 

الحسا 

 بي 

االنحرا 

ف  

 املعياري 

قيمة  

 (2)كا

قوة  

االستجا 

 بة

 الترتيب

افـق تماما  افـق  مو افق  مو افـق   غيـر مو غيـر مو

 تماما

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 في املحدثة الوظائف يسهم نسبة 15

املدنية بشكل كبير في   الخدمة

 الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. 

37 69.8

1 

11 20.75 4 7.55 1 1.89 3.58 0.72 60.74*

* 

 7 مرتفعة 

املوظفات الالتي يحددن   يدعم نسبة  16

الوظيفية في الحراك   أهدافهن

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

31 58.4

9 

17 32.08 3 5.66 2 3.77 3.45 0.77 42.32*

* 

 12 مرتفعة 

 ملوظفات  السنوي  التدريب  يدعم 17

الحراك االجتماعي  املدنية في  الخدمة

 للمرأة السعودية. 

33 62.2

6 

17 32.08 2 3.77 1 1.89 3.55 0.67 51.38*

* 

 9 مرتفعة 

يسهم تحسين جاهزية النساء لدخول   18

سوق العمل في الحراك االجتماعي  

 للمرأة السعودية. 

38 71.7

0 

14 26.42 1 1.89 - - 3.70 0.50 39.89*

* 

 3 مرتفعة 

التقني واملنهي للبنات  يدعم التدريب  19

)املعاهد العليا التقنية( في الحراك  

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

36 67.9

2 

15 28.30 2 3.77 - - 3.64 0.56 33.32*

* 

 6 مرتفعة 

يدعم تدريب النساء على رأس العمل   20

في الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية. 

41 77.3

6 

9 16.98 2 3.77 1 1.89 3.70 0.64 80.36*

* 

 4 مرتفعة 

يسهم زيادة مشاركة املرأة في سوق   21

 العمل في الحراك االجتماعي لها.

42 79.2

5 

7 13.21 4 7.55 - - 3.72 0.60 50.53*

* 

 2 مرتفعة 

طاقاتها   واستثمار املرأة يساعد تمكين 22

 في الحراك االجتماعي لها. 

44 83.0

2 

7 13.21 2 3.77 - - 3.79 0.49 59.59*

* 

 1 مرتفعة 

املدنية   الخدمة  في النساء يدعم نسبة  23

في الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية. 

34 64.1

5 

15 28.30 4 7.55 - - 3.57 0.64 26.08*

* 

 8 مرتفعة 

 الوظائف  في النساء يدعم نسبة  24

 العليا في الحراك االجتماعي لهن.

38 71.7

0 

14 26.42 1 1.89 - - 3.70 0.50 39.89*

* 

 5 مرتفعة 

يدعم تمكين ذوي اإلعاقة من النساء   25

في سوق العمل الحراك االجتماعي  

 للمرأة السعودية. 

29 54.7

2 

16 30.19 7 13.2

1 

1 1.89 3.38 0.79 33.57*

* 

 14 مرتفعة 

 ذوي اإلعاقة يساعد تحديد مؤهالت  26

من النساء وعددهن في الحراك  

 السعودية. االجتماعي للمرأة 

27 50.9

4 

19 35.85 4 7.55 3 5.66 3.32 0.85 31.15*

* 

 15 مرتفعة 

لدى النساء   االعاقة يدعم تحديد نوع 27

والتي يحتاجه سوق العمل في الحراك  

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

24 45.2

8 

22 41.51 6 11.3

2 

1 1.89 3.30 0.75 29.79*

* 

 16 مرتفعة 

 تقديمها يتم  التي املزايا يسهم تحديد 28

للموظفات ذوي اإلعاقة في الحراك  

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

30 56.6

0 

17 32.08 5 9.43 1 1.89 3.43 0.75 38.70*

* 

 13 مرتفعة 

 تأهيلية تدريبية برامج يسهم تنفيذ 29

للموظفات ذوي اإلعاقة في الحراك  

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

32 60.3

8 

16 30.19 4 7.55 1 1.89 3.49 0.72 44.89*

* 

 10 مرتفعة 

 املطلوب  يساعد تحديد املهارات  30

لنوع   طبقا الخاص بالقطاع تطويرها

اإلعاقة  في الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية. 

32 60.3

8 

15 28.30 6 11.3

2 

- - 3.49 0.70 19.74*

* 

 11 مرتفعة 
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 **   11.34=  0.01*            عند مستوى  7.81=  0.05ومستوى ( 3عند درجات حرية ) 2قيمة كا

( املئوية وقيمة كا7يتضح من جدول  التكرار والنسبة  إتاحة    2( والخاص  الثاني:  البعد  الدراسة نحو  النسائية عينة  القيادات  وترتيب استجابات 

الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية في ضوء   ، أن هناك تباين بين تكرارات ومتوسطات استجابات    2030رؤية اململكة  فرص العمل للجميع يساعد في 

 
ً
 القيادات النسائية )موافـق تماما

ً
وبمستوى أتجاه ) مرتفع(    3.30إلى    3.79( والتي تراوحت قيم متوسطاتها ما بين    ، موافـق، غيـر  موافق، غيـر موافـق تماما

داللة ذات  كانت هناك فروق  كما  العبارات،  الحراك   لجميع  في  يساعد  للجميع  العمل  إتاحة فرص  النسائية حول  القيادات  استجابات  بين  إحصائية 

الثاني ولصالح التكرار األعلى والتي    0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى    2االجتماعي للمرأة  السعودية، حيث كانت قيمة كا في جميع عبارات البعد 

(.  تمثلت في جميع العبارات في استجابة )موا
ً
 فق جدا

( ترتيب اتجاهات استجابات القيادات النسائية عينة الدراسة نحو البعد الثاني: إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في 7وكما يتضح من جدول )

في الحراك االجتماعي    ( ) يساعد تمكين املرأة واستثمار طاقاتها22الحراك االجتماعي للمرأة السعودية، حيث كانت أكثر العبارات استجابة العبارة رقم )

( ) يدعم 26وتقدير استجابة ) مرتفع (، وكان أقل العبارات في تقدير االستجابة اتجاه عبارة رقم )  3.79لها( وحصلت على الترتيب األول بمتوسط حسابي 

للمرأة   اإلعاقة تحديد نوع االجتماعي  الحراك  العمل في  النساء والتي يحتاجه سوق  األخير )لدى  الترتيب  ( بمتوسط 16السعودية(، حيث حصلت على 

 وتقدير استجابة )مرتفع(.  3.30حسابي 

للمرأة    وعليه يظهر أن جميع استجابات عينة الدراسة القيادات النسائية نحو البعد الثاني: إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي

اململكة   اململكة  كان  2030السعودية في ضوء رؤية  بما جاء في رؤية  النسائية  القيادات  اقتناع  إلى  النتائج  تلك  الباحثة  إيجابية وبتقديرمرتفع، وتعزى  ت 

 ننمي فرصنا"  " . 2030

، لكي يسهموا بأفضل ما لديهم من قدرات، وسيتم التركيز على التد 
ً
 وكبارا

ً
 ونساًء، صغارا

ً
ستمر  ريب املسيمنح االقتصاد الوطني الفرص للجميع، رجاال

هود في تحقيق  الذي يزّود أبناء الوطن باملهارات التي يحتاجونها، والسعي إلى تحقيق أقص ى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة األداء، ولتنسيق الج

 %(. 30% إلى 22باإلضافة إلى التعهد بـ )رفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل من ، ذلك، تم تأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة

إتاحة فرص العمل 2030وتؤكد النتائج ما جاء في بنود الرؤية   ، وبذلك يمكن اإلجابة على التساؤل الثاني: )ما مدى استجابة القيادة النسائية في 

عينة الدراسة نحو التساؤل ( ان درجة استجابة القيادات النسائية  2030للجميع يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  

 .2030الثاني: )إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة عالية في ضوء رؤية اململكة 

الحراك  ( على البعد الثالث: إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في  2اختبار مربع كاي )كا: (8جدول )

 االجتماعي للمرأة السعودية 

 رقم 

 العبارة 

املتوس  االستجابات  العبارات 

ط 

الحسا 

 بي 

االنحرا 

ف  

املعيار 

 ي

قيمة  

 (2)كا

قوة  

االستج 

 ابة

الترتي

افـق تماما  ب  افـق  مو افق  مو افـق   غيـر مو غيـر مو

 تماما

تكر % تكرار

 ار

تكر %

 ار

 % تكرار %

ثقافة االبتكار وريادة  يساعد دعم وتعزيز  31

األعمال للفتيات   في الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية. 

39 73.5

8 

11 20.7

5 

 4 مرتفعة  **71.30 0.65 3.66 1.89 1 3.77 2

تدعم ريادة األعمال من خالل التشجيع   32

 على للحصول  السعي والتدريب على مهارات 

الذاتية   للسيرة  الفاعلة وظيفة من خالل الكتابة 

 بمسارات  املقابلة واملعرفة ومهارات إجراء

املنهي مما يسهم على الحراك االجتماعي   املستقبل 

 للمرأة السعودية. 

38 71.7

0 

10 18.8

7 

 9 مرتفعة  **64.81 0.72 3.60 1.89 1 7.55 4

يدعم مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في   33

االجتماعي للمرأة  االقتصاد الوطني في الحراك 

 السعودية. 

35 66.0

4 

14 26.4

2 

 10 مرتفعة  **55.00 0.69 3.57 1.89 1 5.66 3

 الالزمة واملهارات  باملعارف النساء يدعم تزويد 34

العمل املستقبلية في   سوق  احتياجات  ملوائمة

 الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. 

39 73.5

8 

10 18.8

7 

 7 مرتفعة  **70.09 0.68 3.64 1.89 1 5.66 3

 يسهم إتاحة فرص املرأة من خالل دعم املنشآت  35

واملتوسطة في الحراك االجتماعي للمرأة   الصغيرة

 .السعودية

40 75.4

7 

10 18.8

7 

 2 مرتفعة  **43.74 0.57 3.70   5.66 3

تساعد زيادة مساهمة األسر املنتجة في   36

 السعودية. االقتصاد الحراك االجتماعي للمرأة 

35 66.0

4 

13 24.5

3 

 12 مرتفعة  **53.49 0.72 3.55 1.89 1 7.55 4
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 وفق  املنتجة األسر  يساعد التخطيط ملشاريع 37

 مجتمعية جهات  من خالل محددة  رؤي

متخصصة في الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية. 

38 71.7

0 

12 22.6

4 

 5 مرتفعة  **37.40 0.59 3.66 - - 5.66 3

 تحتاج  تستهدف املشاريع املوجهة لألسر التي 38

 دعم مما يحسن من املستوى االقتصادي

لهذه األسر في الحراك   والثقافي واالجتماعي

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

39 73.5

8 

12 22.6

4 

 3 مرتفعة  **41.47 0.54 3.70 - - 3.77 2

 من النساء على املستهدفة الفئات  يسهم تدريب 39

 الهدف تحقق وتسويقها بصورة املشروع ادارة

 .منها في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية

42 79.2

5 

8 15.0

9 

 1 مرتفعة  **85.34 0.63 3.72 1.89 1 3.77 2

 مشروعات األسر املنتجة بما يدعم توجيه 40

املناسب   أسرة واملوقع  كل  قدرات  يناسب

 السعودية. إلقامتها في الحراك االجتماعي للمرأة 

38 71.7

0 

12 22.6

4 

 6 مرتفعة  **37.40 0.59 3.66 - - 5.66 3

 والبنوك الخيرية  املؤسسات  يساعد تشجيع  41

املنتجة   االسر برامج دعم واملؤسسات الحكومية 

مما يساهم في الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية. 

35 66.0

4 

14 26.4

2 

 11 مرتفعة  **55.00 0.69 3.57 1.89 1 5.66 3

 ضمان استثمارية مصادر يدعم ايجاد 42

املنتجة   مشروعات االسر في التوسع  استمرارية 

مما يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية. 

38 71.7

0 

12 22.6

4 

 8 مرتفعة  **67.23 0.71 3.62 3.77 2 1.89 1

 **   11.34=  0.01عند مستوى *             7.81=  0.05( ومستوى 3عند درجات حرية ) 2قيمة كا

)ي املئوية وقيمة كا8تضح من جدول  التكرار والنسبة  إتاحة   2( والخاص  الثالث:  البعد  الدراسة نحو  النسائية عينة  القيادات  وترتيب استجابات 

، أن    2030فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  

 هناك تباين بين تكرارات متوسطات استجابات القيادات ا 
ً
 لنسائية )موافـق تماما

ً
(، والتي تراوحت قيم متوسطاتها    ، موافـق، غيـر موافق، غيـر موافـق تماما

بين   النسائية حول     3.55إلى    3.72ما  القيادات  بين استجابات  العبارات، كما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية  أتجاه )مرتفع( لجميع  وبمستوى 

املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  عبارات إتاحة فرص عمل للنساء في  

في جميع عبارات البعد الثالث، ولصالح التكرار األعلى والتي تمثلت في جميع العبارات   0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى    2، حيث كانت قيمة كا  2030

(.  في استجابة )
ً
 موافق جدا

إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة  8وكما يتضح من جدول ) ( ترتيب استجابات القيادات النسائية عينة الدراسة نحو البعد الثالث: 

رات استجابة العبارة رقم ، حيث كانت أكثر العبا 2030واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة 

، وحصلت   ) يسهم تدريب الفئات املستهدفة من النساء على إدارة املشروع وتسويقها بصورة تحقق الهدف منها في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية(  (39)

) تساعد زيادة مساهمة   (36ابة اتجاه عبارة رقم )وتقدير استجابة )مرتفع(، وكان أقل العبارات في تقدير االستج  3.72على الترتيب األول بمتوسط حسابي  

 وتقدير استجابة )مرتفع(.   3.55( بمتوسط حسابي  12األسر املنتجة في االقتصاد الحراك االجتماعي للمرأة السعودية(، حيث حصلت على الترتيب األخير )

املنشآت الصغيرة واملتوسطة وعليه يظهر أن جميع استجابات عينة الدراسة القيادات النسائية نحو البعد الثال ث: إتاحة فرص عمل للنساء في 

كانت إيجابيه وبتقدير مرتفع، وتعزى الباحثة تلك النتائج   2030واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  

ور أكبر للمنشآت الصغيرة"، إن املنشآت الصغيرة واملتوسطة من أهم محركات النمو نحو "د  2030إلى اقتناع القيادات النسائية بما جاء في رؤية اململكة  

وتسهم املنشآت الصغيرة واملتوسطة بنسبة متدنّية من الناتج املحلي اإلجمالي  ،االقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم االبتكار وتعزيز الصادرات

إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء اململكة عن طريق دعم ريادة األعمال وبرامج  مقارنة باالقتصادات املتقدمة، سوف يتم السعي  

واملتوسطة، الصغيرة  للمنشآت  العامة  الهيئة  الصدد، تم تأسيس  الجديدة، وفي هذا  الصناعات  وسيواصل تشجيع شباب   الخصخصة واالستثمار في 

ولوا  أنظمة  َسّن  النجاح من خالل  واملنافسات  األعمال على  املشتريات  املحلية من  للشركات  أكبر  أكثر وحصة  دولية  أيسر وشراكات  وتمويل  أفضل  ئح 

 تسويقية واسعة من خالل تسهيل فرص لتمويل املشروعات 
ً
متناهية    الحكومية، وسيتم دعم األسر املنتجة التي أتاحت لها وسائل التواصل الحديثة فرصا

 .لعمل على بناء قدرات هذه األسر وتمويل مبادراتهاالصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي ل

(. %70( من الناتج املحلي اإلجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها االقتصادات املتقدمة التي تصل إلى )%20تسهم املنشآت الصغيرة بنسبة ال تتعدى )

ت الصغيرة في اململكة ال تزال تعاني من تعقيد في اإلجراءات النظامية واإلدارية وعلى الرغم من الجهود املبذولة لالرتقاء بمستوى بيئة األعمال، إال إن املنشآ

( من التمويل  %5وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل، إذ ال تتعدى نسبة تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة )

ية، وسيتم السعي إلى مساعدة تلك املنشآت في الحصول على التمويل وحث املؤسسات املالية على زيادة اإلجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة باملعدالت العامل
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% إلى 20م(، باإلضافة إلى ارتفاع مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في إجمالي الناتج املحلي من  2030  –هـ  1452( بحلول عام )%20تلك النسبة إلى )

 (.  2030%  )رؤية اململكة 35

وبذلك يمكن اإلجابة على التساؤل الثالث )ما مدى استجابة القيادة النسائية في إتاحة فرص عمل للنساء 2030وتؤكد النتائج ما جاء في بنود الرؤية  

اململكة   السعودية في ضوء رؤية  للمرأة  الحراك االجتماعي  الصغيرة يساعد في  الصغيرة واملتوسطة واملشاريع  املنشآت  إت2030في  أن  احة فرص عمل (، 

 .2030للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة 

 ملتغير العمر   2030اختالف اتجاهات القيادات النسائية عينة الدراسة في أبعاد الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة : (9جدول )
 
طبقا

 اختبار مان وتيني الالبارامتري باستخدام اختبار 

أبعاد اتجاهات القيادات النسائية حول  

 الحراك االجتماعي للمرأة 

املتوسط   العدد العمر 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

متوسط  

 الرتب 

مجموع  

 الرتب 

قيمة اختبار  

 مان وتيني 

الداللة  

 اإلحصائية 

 البعد األول 

مساهمة تطوير رأس املال البشري من   

خالل التعليم بما يواءم احتياجات سوق  

 العمل في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

 غير دالة  209.50 875 24.32 6.54 49.39 36 سنة   40إلى  30من 

 555 32.68 5.88 52.18 17 سنة   50إلى  40من 

 - - - -  - سنة   60إلى  50من 

   6.42 50.28 53 املجموع 

 البعد الثاني 

إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك  

 االجتماعي للمرأة السعودية 

 غير دالة  251.00 917 25.47 8.30 55.94 36 سنة   40إلى  30من 

 514 30.24 6.30 58.65 17 سنة   50إلى  40من 

 - - - -  - سنة   60إلى  50من 

   7.76 56.81 53 املجموع 

 البعد الثالث 

إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة   

واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في  

 الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

 غير دالة  225.50 891 24.76 7.14 42.69 36 سنة   40إلى  30من 

 539 31.74 4.08 45.65 17 سنة   50إلى  40من 

 - - - -  - سنة   60إلى  50من 

   6.43 43.64 53 املجموع 

سنة( في جميع أبعاد استبيان اتجاهات   50إلى  40سنة، من  40إلى  30( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعمار )من 9يتضح من جدول )

الالبارامتري املحسوبة أقل من القيمة  قيمة اختبار مان وتيني، حيث كانت 2030القيادات النسائية حول الحراك للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة 

 .0.01أو  0.05الجدولية عند مستوى 

سنة( في جميع أبعاد استبيان اتجاهات   50إلى  40سنة، من  40إلى  30( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعمار )من 9يتضح من جدول )

ند ( أقل من قيمة )ت( الجدولية ع1.58، 1.19، 1.49حيث كانت قيمة )ت( املحسوبة ) 2030حول أبعاد الحراك للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة 

مما يظهر عدم وجود تأثير واضح للعمر كمتغير مستقل على املتغير التابع أبعاد الحراك للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة    0.01أو    0.05مستوى  

2030 . 

قيادات النسائية حول وتعزى الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين فئات أعمار القيادات النسائية في جميع أبعاد استبيان اتجاهات ال

، وبذلك يمكن اإلجابة 2030إلى تجانس املجتمع السعودي ومدى االقتناع والتفاهم على رؤية  2030أبعاد الحراك للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة 

   2030رأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  على التساؤل الرابع: بأنه ال يوجد اختالف في اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك االجتماعي للم
ً
طبقا

 ملتغير العمر. 

طبقا ملتغير الكادر  2030اختالف اتجاهات القيادات النسائية عينة الدراسة في أبعاد الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة : (10جدول )

 الالبارامتري  اختبار كروسكال والسالوظيفي باستخدام 

اتجاهات القيادات النسائية حول   أبعاد

 الحراك االجتماعي للمرأة 

 الكادر

 الوظيفي 

املتوسط   العدد

 الحسابي 

قيمة اختبار كروسكال   متوسط الرتب  االنحراف املعياري 

 والس 

 الداللة اإلحصائية 

 البعد األول 

مساهمة تطوير رأس املال البشري   

من خالل التعليم  بما يواءم احتياجات  

سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية 

 غير دالة  1.90 32.08 3.10 53.00 6 عميدة 

 
 32.17 5.54 52.33 6 وكيلة 

 26.10 9.91 48.40 5 رئيسة قسم 

 22.75 8.02 48.25 4 مديرة أدارة 

 25.75 6.34 49.94 32 أخرى 

 - 6.42 50.28 53 اإلجمالي
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 البعد الثاني 

إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في  

 الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

 غير دالة  3.03 36.00 2.58 61.67 6 عميدة 

 27.92 8.14 57.50 6 وكيلة 

 21.40 13.14 51.80 5 رئيسة قسم 

 23.38 9.54 54.50 4 مديرة أدارة 

 26.47 6.98 56.84 32 أخرى 

 - 7.76 56.81 53 اإلجمالي

 البعد الثالث 

إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت   

الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة  

يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية 

 غير دالة  6.22 38.83 0.82 47.67 6 عميدة 

 30.17 4.72 45.33 6 وكيلة 

 23.50 12.93 39.60 5 رئيسة قسم 

 17.75 5.62 40.75 4 مديرة أدارة 

 25.89 5.80 43.56 32 أخرى 

 - 6.43 43.64 53 اإلجمالي

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الكادر الوظيفي )عميدة، وكيلة، رئيسة قسم، وكيلة قسم، مديرة أدارة، 10يتضح من جدول )

، حيث كانت قيمة اختبار 2030االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  أخرى( في جميع أبعاد استبيان اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك  

 .0.01أو  0.05كروسكال والس أقل من القيمة الجدولية عند مستوى 

، ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الكادر الوظيفي )عميدة، وكيلة، رئيسة قسم، وكيلة قسم، مديرة أدارة 10يتضح من جدول )

باستخدام قيمة اختبار كروسكال   2030أخرى( في جميع أبعاد استبيان اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة 

وظيفي كمتغير .، مما يظهر عدم وجود تأثير واضح للكادر ال 0.01أو    0.05( أقل من القيمة الجدولية عند مستوى  6.22،  3.03،  1.90والس املحسوبة )

 . 2030مستقل على املتغير التابع أبعاد الحراك للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة 

أبعاد وتعزى الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كادر القيادات النسائية في جميع أبعاد استبيان اتجاهات القيادات النسائية حول 

إلى أن اختالف الكادر الوظيفي ال يغير في الهوية الوطنية باملجتمع السعودي، بل يزيده تفاهم على   2030ؤية اململكة  الحراك للمرأة السعودية في ضوء ر 

للمرأة 2030رؤية   االجتماعي  الحراك  أبعاد  النسائية حول  القيادات  اتجاهات  في  اختالف  ال يوجد  بأنه  الخامس:  التساؤل  اإلجابة على  يمكن  ، وبذلك 

 ملتغير الكادر الوظيفي.   2030ء رؤية اململكة السعودية في ضو
ً
 طبقا

 : خاتمة ال

التعليم وامله الحراك وعالقة  االتجاهات، وأشكال  الحراك االجتماعي،  املفاهيم في مجال  النظري من خالل عرض  الدراسة اإلطار  نة تناولت هذه 

 مجموعة من الدراسات السابقة من خالل عدة محاور:بالحراك االجتماعي وأنواع الحراك املنهي، وكذلك تناولت الدراسة 

 .دور التعليم في الحراك االجتماعي •

 .الحراك االجتماعي بين االجيال •

 .الحراك االجتماعي للطبقة الوسطى •

 .الحراك االجتماعي والحصول على املكانة االجتماعية •

 .القيادات والطالب والعاملين الذين غيروا مهنهم مستوى الحراك االجتماعي الحالي واملتوقع من وجهة نظر  •

 النتائج:

حول   النسائية  القيادات  استجابات  أن  نتائجها:  خالل  من  الدراسة  يواءم  وتوصلت  بما  التعليم   خالل  من  البشري  املال  رأس  تطوير  مساهمة 

وكذلك االستجابات حول إتاحة  ،  كانت إيجابيه وبتقدير مرتفع  2030احتياجات سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  

جاءت إيجابيه وبتقدير مرتفع، واالستجابات حول إتاحة    2030وء رؤية اململكة  فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية في ض

كانت    2030فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  

اختالف في اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية في ضوء  وجد بأنه ال يإيجابيه وبتقدير مرتفع، وأوضحت النتائج 

 ملتغير العمر،    2030رؤية اململكة  
ً
وجد اختالف في اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية في ضوء رؤية  وال يطبقا

 ملتغير الكا 2030اململكة 
ً
 در الوظيفي. طبقا
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 التوصيات:

 تكثيف اجراء البحوث والدراسات على الحراك االجتماعي للمرأة السعودية.  •

 إنشاء مراكز لبحوث ودراسات املرأة. •
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Abstract: This study aims to identify the trends of women leaders on the social mobility of Saudi women in light of 
the vision of the Kingdom (2030). The researcher used the analytical descriptive approach, which is most suitable 
for research, The researcher also selected a simple random sample (53) single female leadership from the Northern 
Frontier University, ranging from (30) to (50) years Women leaders include cadres (Dean, Deputy, Head of 
Department, Deputy Secretary, Director of Administration, and other categories). , In order to suit this tool for the 
selected sample type, and the study reached through the results: The responses of women leaders on the 
contribution of human capital development through Education in line with the needs of the labor market in the 
social mobility of Saudi women in the light of the vision of the Kingdom 2030 was positive and highly appreciated, 
as well as the responses on employment opportunities for all helps in the social mobility of Saudi women in light of 
the vision of the Kingdom2030 was positive and highly appreciated, and the responses on job creation for women 
in small and medium enterprises and small enterprises that help in the social mobility of Saudi women in light of 
the vision of the Kingdom of 2030 were positive and highly appreciated, The results show that there is no difference 
in the attitudes of women leaders on the dimensions of social mobility of Saudi women in light of the vision of the 
Kingdom 2030 according to the variable of age. There is no difference in the attitudes of women leaders on the 
dimensions of social mobility of Saudi women in view of the vision of the Kingdom 2030 according to the variable 
staff. 

Keywords: Women leaders; Social mobility; Vision 2030. 
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 :امللخص

راسة  االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم  وعالقتها بمستوى  الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت إلى التعرف هدفت الّدِ

التأكد من صدقها وثباتها، ووزعت على أ للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم، ومن   أهداف الدراسة تم تطوير استبانة تم  جل تحقيق 

 ومعلمة من معلمي العلوم  529)
ً
الحاجات التدريبية مستوى  وصلت الدراسة إلى أن  ، وتفي دولة الكويت  املرحلة االبتدائية في محافظة األحمدي في  ( معلما

الكويت   دولة  في  االبتدائية  للمرحلة  العلوم  ملعلمي  الوظيفي  االنجاز  بدرجة مرتفعة،  ومستوى  إلى  جاءت  دالة وتوصلت  إيجابية  ارتباطية  وجود عالقة 

 
ً
 . وانجازهم الوظيفي من وجهة نظرهم  الكويتفي دولة الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية مستوى بين  إحصائيا

إعادة النظر في تخطيط البرامج التدريبية أثناء الخدمة، وضرورة استجابتها لالحتياجات التدريبية وبناء على النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة  

 ا. إشراك املعلمين واملعلمات في تصميم البرامج التدريبية وتنفيذهالحقيقية ملعلمي العلوم، و 

 .الكويت دولة ؛املرحلة االبتدائية؛ معلمي العلوم؛ االحتياجات التدريبيةالكلمات املفتاحية: 

 : قدمةامل

 في شتى مجاالت الحياة، مما جعل التربية تواجه تحديات متعددة زادت من مسؤولياتها، ولعل من مسؤ 
ً
 تكنولوجيا

ً
وليات يشهد العالم اليوم تطورا

والعامل  التحديات املراجعة الشاملة للعملية التعليمية بكافة جوانبها ومكوناتها. ومنها املعلم الذي ُيعد من أهم مكونات العملية التعليمية،  التربية تجاه تلك  

 أن آثارها تبقى الرئيس الذي يتوقف عليه نجاحها، فمع التسليم بأهمية املناهج والكتب والوسائل التعليمية واألنشطة والتجهيزات واملباني املدرسية إ 
َ
ال

 محدودة الفائدة في ظل غياب املعلم الكفء. 

مفاهيمه  فالتعليم شأنه شأن أي نشاط آخر يتأثر بالتطورات االجتماعية واالقتصادية والعلمية والثقافية؛ األمر الذي يتطلب من املعلم أن ُيطور 

ر النمو املنهي للمعلم طوال مدة أدائه لوظيفته.  فالحاجة إلى تدريب املعلمين أثناء  املهنية وُيجدد أساليبه التدريسية، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى استمرا 

ت املختلفة وذلك  الخدمة تبرز مع تطور مفاهيم التربية، وظهور املستحدثات التقنية، وفي ظل تغيير املناهج وتطويرها؛ ليتسنى للمعلم متابعة تلك التطورا 

(  بضرورة إملام املعلمين في كافة التخصصات بأحدث ما وصل إليه التدريب أثناء الخدمة،  2003دراسة جامل )  التسارع املعلوماتي، وهذا ما أوصت به 

 ملواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجاالت املعرفة. 

وجود نشاط مخطط يقوم    وتعد عملية تحديد الحاجات التدريبية من العوامل الهامة لتدريب املعلمين على تحقيق األهداف املنشودة من خالل 

األفراد   أو مجموعـة من  تحقيق حاجة فرد  إلى صنفين: فردية وهدفها  تصنف  والتي  التدريبية،  الحاجات  للتعرف على  دراسة علمية وعملية  ممـن على 

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

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


   الخوالدة & العجمي                                      بمستوى االنجاز الوظيفي االبتدائية في دولة الكويت وعالقتهاحلة الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمر 

 323 -307، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 308 

 

الذين يحتاج العاملين  تتعلق بمجموعة كبيرة من  التي  بالعمل، وجماعية وهي  الخاصة  املعارف واملهارات  إلى  إلى معارف ومهارات)شديفات  يفتقرون  ون 

 (. 2009وإرشيد، 

 متطلبات بها  الفرد يشبع أو بها، يتحقق التي الكيفية  يعكس وهو الفرد، لوظيفة املكونة املهام وإتمام تحقيق درجة إلى الوظيفي  اإلنجاز ويشير

 الفرد، حققها  التي النتائج  أساس  على فيقاس اإلنجاز أما املبذولة، الطاقة إلى يشير فالجهد والجهد، اإلنجاز  بين  وتداخل لبس  يحدث ما  وغالًبا الوظيفة،

 
ً
 بينما عالي املبذول  الجهد يكون  الحالة هذه  مثل وفي منخفضة، درجات على  يحصل  ولكنه لالمتحان، االستعداد في كبيًرا  جهًدا  يبذل قد الطالب فمثال

 (. 2007عبداالسالم، ) منخفض اإلنجاز

 ألن  
ً
 ملتطلبات التطّور الذي يصاحب التعليم كمهنة، تتكاثر اليوم أدوار املعلم على األقل في أدبياونظرا

ً
 مسايرا

ً
ت التربية،  دور املعلم كان وال زال، دورا

، وب
ً
 تقنيا

ً
، ومهندسا

ً
 إداريا

ً
، ومنظما

ً
 اجتماعيا

ً
، ورائدا

ً
 سيكولوجيا

ً
، ومالحظا

ً
 ومرشدا

ً
، ومربيا

ً
ما

ّ
، فقد أصاب دور املعلم حيث يفترض أن يكون معل

ً
 علميا

ً
احثا

 
ً
يعد مقصورا لم  فالتعليم  الكونية،  واالتصاالت  املعلوماتية،  التطّور، وعصر  فائقة  التكنولوجيا  في عصر  والتقني  الهدفي  التوظيف  آليات    نوع من  على 

م، وتّركز الجهد الفاعل في حقل التدريس على
ّ
م )االبراهيم واملسند وقمبز،  التدريس، إذ تحّول أكثر فأكثر إلى آليات التعل

ّ
م أكثر من املعل

ّ
 (. 2000املتعل

م في العديد من املحاور منها تربية شخصية الطالب من جميع جوانبها، وتنمية املجتمع املحلي وخدمته، ومتابعة
ّ
األحداث    ويمكن تحديد أدوار املعل

مجال التربية وعلم النفس، وتعديل املنهاج في معناه الواسع، وتحسينه وتطويره،    الجارية واالستكشافات العلمية في مجال التخصص األكاديمي وبخاصة في

ل مستوياتها  كل  في  التربوية  اإلدارة  وتطوير  املدرس ي،  الكتاب  على  االقتصار  وعدم  والتعليم  م 
ّ
التعل بيئة  في  التعلم  مصادر  كل  إدارة  واستغالل  تصبح 

الحديث املنهي املستمر، فهو يسعى وراء كل جديد في مادة  ديمقراطية وإنسانية، فاملعلم في التربية  التربوية، باإلضافة إلى النمو  اإلدارة  ة هو أحد عناصر 

 (.2000تخصصه وفي التربية وعلم النفس )سعد، 

النجاز الوظيفي من  في ظل ما سبق تم التعرف على مستوى الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت وعالقتها بمستوى ا 

 وجهة نظرهم. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

مية املوارد  حظي موضوع تحديد االحتياجات التدريبية باالهتمام الكبير من قبل العديد من املنظمات املختلفة والباحثين، ملا له من أثر كبير على تن

اإلنجاز الوظيفي   أن البشرية ومكوناته من أجل رفع كفاءة ومستوى  للعاملين، ومن خالل عمل أحد الباحثين كمعلم في وزارة التربية بدولة الكويت رأى 

 ما، مما يؤثر على مست
ً
وى إنجازهم العديد من معلمي العلوم يواجهون العديد من الصعوبات واملشكالت في التدريس وخاصة في ظل املناهج الجديدة نوعا

دريبية على هذه املناهج. من هنا برزت مشكلة الدراسة في تحديد مستوى الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم الوظيفي األمر الذي يتطلب إخضاعهم لدورات ت

 للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت، وعالقتها بمستوى االنجاز الوظيفي لديهم. 

 اآلتية: األسئلة عن اإلجابة الدراسة هذه  وهدفت

 نظرهم؟  وجهة من الكويت دولة في االبتدائية للمرحلة العلوم ملعلمي التدريبية الحاجات مستوى  ما .1

 ؟نظرهم  وجهة من الكويت دولة في االبتدائية للمرحلة العلوم ملعلمي الوظيفي االنجاز مستوى  ما .2

 وانجازهم الوظيفي من وجهة نظرهم؟ في دولة الكويتالحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية مستوى هل هنالك عالقة ارتباطيه بين  .3

 : أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية: 

 من وجهة نظرهم.الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت التعرف إلى مستوى  .1

 .االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم التعرف إلى مستوى  .2

 وانجازهم الوظيفي من وجهة نظرهم.   في دولة الكويتاالبتدائية    الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلةمستوى  التعرف إلى العالقة االرتباطية بين   .3

 : أهمية الدراسة

 يلي: بما الدراسة  هذه  أهمية تتمثل

 مستوى االحتياجات التدرريبية ملعلمي العلوم في املرحلة االبتدائية.  عن  تصور  تقديم  في نتائج الدراسة تسهم  من املمكن أن .1

 أّنها من الدراسات األولى في دولة الكويت التي تتناول موضوع تحديد االحتياجات التدريبية وعالقتها باالنجاز الوظيفي.تكمن أهمية هذه الدراسة في  .2

 تقديم التوصيات واملقترحات املناسبة في ضوء النتائج التي تتوصل إليها الدراسة ملتخذي القرار في وزارة التربية بدولة الكويت.  .3

 يحسنون  التي املهنية بمشكالتهم  اإلحساس على قادرين أفرادا  على اعتبارهم  العلوم معلمي احتياجات تحدد في دراسة القيام أهمية ظهرت ذكره  سبق مما

 من املعلمين احتياجات تلبية على مساعدة املعنيين في تسهم  للمعلم  الضرورية الالزمة واألمور  االحتياجات هذه  تحديد فإن كذلك،  .فيها واملناقشة التعبير



   الخوالدة & العجمي                                      بمستوى االنجاز الوظيفي االبتدائية في دولة الكويت وعالقتهاحلة الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمر 

 323 -307، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 309 

 

 إ  تؤثر قد التي اإلجراءات من غيرها أو تعليمية، ومواد ولقاءات، قصيرة، عمل، ودورات ورشات من املناسبة اإلجراءات تطبيق خالل
ً
 كفاياتهم  على رفع يجابا

 .الدراس ي طالبهم  أداء وتحسين رفع وبالتالي املهنية

 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية

 تعريفها: الضروري  من  يرى  املصطلحات  من الباحثان عدداستخدم 

 في املجال التربوي والسلوكي واالجتماعي، واألساليب الوظيفي، مستواه  لرفع بحاجة إليها أنه املعلم  يرى  التي والفعاليات األنشطة كل " التدريبية: الحاجات

 (.2010التكنولوجية")بركات،  التقنيات واستخدام واألنشطة،

 
ً
املطلوب إجراءها عند املعلم  بأنها: املعارف واملهارات املطلوب تزويد معلمي العلوم في املرحلة االبتدائية بها، وهي مجموعة التغيرات  وتعرف الحاجات إجرائيا

تتعلق  الحاجاتبمعلوماته ومهاراته وخبراته ووظيفته    والتي  الدراسة تتحدد  العلوم  الحالية، وفي هذه  إجابة معلمي  عـن كل فقرة من فقـرات    التدريبية في 

 االستبانة التي أعدت لهذه الغاية واملحددة باملجاالت اآلتية) التخطيط، التنفيذ، إدارة الصف، التقويم( .

 وكفاءة   األداء،  جودة   تتضمن   وهي  مسؤولياته،  وتحّمل  مهامه،  بأداء   املوظف   قيام  عن  املعّبرة   العالقة  ذات  السلوكيات  من   مجموعة:  الوظيفي  اإلنجاز

   الوظيفة،   في  املطلوبة  الفنية  والخبرة   التنفيذ،
ً
صال   عن  فضال مة،  أعضاء  باقي  مع  والتفاعل  اإلّتِ

َّ
نظ

ُ
 بالنواحي   وااللتزام  واإلبداع،  جديدة،  مهام  وقبول   امل

 (.   2002 والفهداوي، الحوامدة ) وفاعلية حرص بكل لها االستجابة نحو والسعي العمل، في داريةاإل 

 بأنه: األنشطة
ً
 أهداف لتحقيق عمله مجال في يحققها التي الفعلية والنتائج املدرسة في معلم العلوم التي يزاولها واملهام ويعرف اإلنجاز الوظيفي إجرائيا

   للعمل في وزارة التربية. املحددة  والطرق  واإلجراءات اإلدارية والقواعد واألنظمة املتاحة للموارد وفًقا وفاعلية بكفاءة  التربية والتعليم 

 العلوم. املعلم الذي يقوم بتدريس مادة العلوم في مدارس التعليم العام في دولة الكويت ويحمل درجة علمية بكالوريوس أو أكثر في تخصص معلم العلوم: 

راسة  :حدود الّدِ

 تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية:

راسة على معلمي العلوم في دولة الكويت للعام الدراس ي الحدود البشرية •  م. 2016/2017: اقتصرت الّدِ

 تم التطبيق امليداني على مدارس محافظة األحمدي.  الحدود املكانية: •

راسة خالل العالحدود الزمانية •  م.2016/2017ام الدراس ي : تم تطبيق هذه الّدِ

 من وجهة نظرهم. الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت وعالقتها بمستوى االنجاز الوظيفي: الحدود املوضوعية •

 الدراسات السابقة:

راسة، بموضوع  املتعلقة السابقة الدراسات تناول  تم    السابقة الدراسات ترتيب وتم  واألجنبية، منها العربية الّدِ
ً
 يلي: كما األحدث،  إلى األقدم من زمنيا

 الدراسات السابقة املتعلقة بالحاجات التدريبية املحور األول: 

التدريبية على التعرف هدفت بدراسة (2003) ودغيمات والطعاني الطراونة قام •  التربويين، واملشرفين نظرهم، وجهة من للمعلمين االحتياجات 

 نوع من ( فقرة 34من ) تكونت قياس أداة  استخدام خالل من وذلك  األردن، في الجنوبية األغوار لواء تربية في مديرية الحكومية املدارس ومديري 

  (100) العينة أفراد عدد بلغ مجاالت. أربعة غطت متعدد من االختيار
ً
 تربوًيا. أشارت ومديًرا  معلما

ً
 جميع في تدريبية وجود حاجات  إلى النتائج ومشرفا

 داللة ذات فروق وجود عدم تبين كما والتقويم(. للتعليم  والتخطيط واألساليب واألنشطة، الطالب، مع والتعامل الصف الدراسة )إدارة  مجاالت

 .واملؤهل الوظيفة مع الخبرة  إلى تفاعل تعزى  إحصائية

 وحاجاتهم  تدريس العلوم في مهماتهم  في الدنيا األساسية  املرحلة  معلمي تعيق التي العوامل تقص ي إلى هدفت دراسة   ( Kallery, 2004وأجرى كالري ) •

 كتابة اليونان  الدنيا في األساسية املرحلة معلمي من  (50) من  وطلب أنفسهم، هم  يقدرونها  كما املعوقات على هذه  التغلب من تمكنهم  التي التدريبية

 تتعلق األولى مجموعتين في جاءت  املعوقات أن  الدراسة نتائج  وأظهرت  .منفصلتين جلستين  في جماعي بشكل مقابلتهم  ذلك  بعد جرى  ثم  املعوقات، هذه 

العلمي املعلم  بمعرفة   الصفية، واإلدارة  التدريس وبأساليب التدريسية للمادة  املحتوى 
ً
العلمية تنفيذ عند وخصوصا  الصغار، لألطفال األنشطة 

  النتائج وأظهرت العلوم، في املعلم  وتقويم عمل والدعم  التوجيه وعملية باملدرسة التحتية بالبنية تتعلق والثانية
ً
 االحتياجات أبرز  من أن   أيضا

املعلمين، التربوية التدريبية  املحتوى  تكييف التدريس وطرق  أساليب وبمعرفة الفيزياء، وبخاصة العلمي  املحتوى  بمعرفة تتعلق التي تلك لهؤالء 

 .تدريسها وطرق  العلوم في متخصصين من بالتوجيه الحاجات األخرى  وتعلقت وحاجاتهم، األطفال  خصائص مع ليتالءم التدريس ي

 الديموجرافية املتغيرات وأثر الخدمة أثناء العلوم ملعلمي التدريبيةإلى تحديد االحتياجات   (Ogan-Bekirolu, 2004) بيكروليو اوجان دراسة وهدفت  •

 في استخدمت التركية. مدينة اسطنبول  في ثانوية مدرسة (75في ) العلوم يدرسون  ومعلمة معلًما (422من ) الدراسة تكونت عينة فيها. للمدرسة
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اختيار   كانت املعلمين لهؤالء التدريبية االحتياجات أبرز  من أن النتائج وأظهرت سبعة مجاالت، على وزعت فقرة  (54من ) تكونت استبانة الدراسة

 والحاسوب، البرمجيات واستخدام العلوم، تحسين تدريس في والبصرية السمعية اآلالت واستخدام واألفالم، كالكتب العلوم لتدريس الداعمة املواد

 في االحتياجات للمدرسة الديموجرافي التغير تأثير أن  أيضا النتائج  وأظهرت العلوم، تدريس في والرحالت العلمية االستقصاء استراتيجيات واستخدام

  كان التدريبية
ً
 .ضعيفا

 األساسية في والية تكساس بالواليات املتحدة  املرحلة ملعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات التعرف إلى  (Johnston, 2007وهدفت دراسة جونستون ) •

 باستخدام الخاصة املجاالت في التدريبية االحتياجات لهذه  أهمية كبيرة  هناك أن الدراسة هذه  وأظهرت ومعلمة. معلًما (122من) مكونة عينة لدى 

 االحتياجات هذه  أهمية في املعلمين بين إحصائية دالة فروق وجود النتائج أظهرت كما بقية االحتياجات. في متوسطة وأهمية والوسائط، التقنيات

 .والخبرة العلمي الجنس واملؤهل ملتغيرات تبًعا فروق وجود  وعدم األدبية، التخصصات من  املعلمين لصالح التخصص تبًعا ملتغير

 من  املفرق  محافظة  في األساسية املرحلة  في ومعلماتها اللغة العربية ملعلمي التدريبية االحتياجات التعرف إلى دراسة هدفت  (2007وأجرى حمادنة ) •

ن  نظر املعلمين وجهة  135من ) الدراسة عينة أفراد أنفسهم، وتكوَّ
ً
 على ثمانية موزعة فقرة  (60من ) الدراسة أداة  حين تألفت في ومعلمة، ( معلما

 كان الحاسوب وتكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا ومجال اللغوي، التعمق ومجال التقويم، مجال إلى االحتياج أن إلى الدراسة نتائج وأشارت مجاالت،

 
ً
، كبيرا

ً
 ومجال األمور، االتصال بأولياء ومجال الدراس ي، التخطيط ومجال الصف، إدارة  ومجال أساليب التدريس، مجال إلى االحتياج كان بينما جدا

 التخطيط مجال والخبرة، عدا  الجنس تعزى ملتغيري  إحصائية داللة ذات فروق وجود  الدراسة عدم أظهرت كما متوسطة، درجة في املنهاج تحليل

 اإلناث، ووجود فروق تعزى ملتغير املؤهل العلمي. ولصالح  إحصائية داللة ذات فروقفتوجد  الدراس ي

 مستحدثات مجال  في واملتوسطة االبتدائية املرحلتين من  العلوم بكل ملعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات تحديد إلى (2008الشهري ) دراسة وهدفت  •

 أعد املشتركة. احتياجاتهم التدريبية ضوء  في مقترح تدريبي برنامج بناء ثم  ومن بينهم، املشتركة التدريبية االحتياجاتتحديد   وكذلك التعليم  تقنيات

  هناك أن إلى توصلت الدراسة وقد الدراسة. عينة على وطبقها البيانات لجمع استبانة الباحثان
ً
  احتياجا

ً
 باملرحلتين العلوم ملعلمي كبيرة  وبدرجة تدريبيا

 كما االنترنت، شبكة من واالستفادة  والبريد االلكتروني اآللي الحاسب برامج كتوظيف العلوم تدريس في التكنولوجيا لتوظيف االبتدائية واملتوسطة

  فروق وجود عدم الدراسة نتائج بينت
ً
 املؤهل ونوع املؤهل الدراس ي، ملتغيرات تعزى  واملتوسطة االبتدائية املرحلتين في العلوم معلمي بين دالة إحصائيا

 .التدريبية  والدورات الدراسية واملرحلة الخبرة  وسنوات والتخصص

االنجليزية  (2009وأجرى شديفات وإرشيد ) • اللغة  التدريبية ملعلمي ومعلمات  إلى االحتياجات  التعرف  التعليم األساسية  دراسة هدفت  من    ملرحلة 

اللغة االنجل الدراسة من جميع معلمي ومعلمات  املدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم لقصبة املفرق. تكون مجتمع  يزية في  وجهة نظرهم في 

املعلمين واملعلمات وعددهم ) الدراسة من جميع  التربية والتعليم لقصبة املفرق، وتألفت عينة  طوير استبانة  (، ولجمع املعلومات تم ت327مديرية 

( فقرة، وتوصلت الدراسة إلى أن االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمي ومعلمات اللغة االنجليزية كانت كاآلتي:  30لالحتياجات التدريبية تكونت من )

مجال مهارة املحادثة ثم مهارة الكتابة  مجال مهارة املحادثة أكثر املجاالت أهمية وأقلها مجال مهارة القراءة، وكان ترتيب االحتياجات التدريبية كاآلتي:

راسة تعزى  ثم مهارة االستماع ثم التخطيط ثم التقويم ثم مهارة القراءة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الد

 ملتغيري الجنس والخبرة. 

• ( كاس ي  آل  التعرف    (2011وأجرى   ضوء في ورعايتهم  املوهوبين اكتشاف مجال في الطبيعية العلوم ملعلمي التدريبية الحاجات  إلىدراسة هدفت 

 جمع في وأعتمد الوصفي  املنهج  املكرمة، وتم استخدام مكة بمنطقة  الطبيعية العلوم ومشرفي معلمي نظر  من وجهة  املعاصرة  التربوية  التوجهات

 48من ) الدراسةعينة   تكونت الغرض، لهذا  أعدها استبانة على البيانات
ً
  (448و ) ( مشرفا

ً
 وجدة، مكة بتعليم  الثالث املراحل مختلف من معلما

 ( حاجة25املوهوبين ) الطالب اكتشاف مجال في الطبيعية العلوم ملعلمي التدريبية أن الحاجات  أهمها من النتائج من مجموعة إلى وتوصلت الدراسة

 حاجة (21املوهوبين ) الطالب رعاية مجال في الطبيعية العلوم ملعلمي التدريبية الدراسة، والحاجاتعينة   نظر وجهة من مهمة وجميعها تدريبية

 بدرجة موجودة  املوهوبين الطالب اكتشاف مجال في تدريبية حاجات تسع هناك أن الدراسة عينة وترى . الدراسة عينة نظر وجهة من مهمة وجميعها

 املوهوب، للطالب القيادية الخصائص معرفة املوهوب، للطالب العقلية الخصائص وهي معرفة الطبيعية ملعلم العلوم الفعلي األداء في متوسطة

املوهوب  بين التمييز التالية   الحديثة، التقويم  أساليب توظيف  املوهوب،  الطالب  حاجات معرفة العادي، العبقري  املبدع  الذكي املتفوق  املفاهيم 

املوهوب،   للطالب االنفعالية الخصائص معرفة املقننة، الدراس ي التحصيل مقاييس بعض معرفة املوهوب، للطالب االجتماعية معرفة الخصائص

 في مجال الطبيعية العلوم ملعلمي التدريبية الحاجات أهمية مدى  عن  واملشرفين املعلمين من  كل  استجابات  بين إحصائية  داللة  ذات فروق وتوجد

 واملشرفين املعلمين من  كل  استجابات بين  إحصائية  داللة ذات فروق توجد وال   .املشرفين لصالح  الداللة وكانت املوهوبين  الطالب ورعاية اكتشاف

 .الطبيعية العلوم ملعلمي الفعلي األداء في املوهوبين الطالب ورعاية اكتشاف مجال الطبيعية في العلوم ملعلمي التدريبية الحاجات وجود  درجة  عن

 األردنية العليا املدارس األساسية في الرياضية التربية  ملعلمات التدريبية الحاجات إلى التعرف هدفت  (2013وفي دراسة قام بها الحديدي ودهمش ) •

  التدريبية الحاجات في الفروق وكذلك وجهة نظرهن، من
ً
عشوائية تكونت  بقيةط عينة على الدراسة املشرفة، وأجريت والسلطة ملتغيري الخبرة تبعا
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 وأظهرت الخاص، التعليم  ومديرية والرابعة، والثانية، األولى، عمان: مديريات على عمان، يتوزعن  محافظة في يدرسن  اللواتي املعلمات  من (300)

 وإلى املجاالت، جميع وعلى جاءت متوسطة ككل األداة  على العليا األساسية املدارس في الرياضية التربية ملعلمات التدريبية أن الحاجات الدراسة نتائج

 إحصائية داللة ذات فروق وجود سنوات، وإلى 5 من أقل الفئة ولصالح الخبرة  ملتغير تعزى  التدريبية الحاجات في إحصائية داللة ذات فروق وجود

 .الخاصة املدارس ولصالح الخاصة واملدارس الحكومية املدارس بين

  وهدفت نابلس، محافظة مدارس في الجدد العلوم تحديد االحتياجات التدريبية ملعلمي إلى (2013)وهدفت دراسة ابو كشك   •
ً
 دور  تحديد لىإ أيضا

 210على ) الدراسة عينة اشتملت .تلك االحتياجات في املختارة  املتغيرات من عدد
ً
 درجة الدراسة نتائج وزعت عليهم استبانة، وأظهرت ومعلمة ( معلما

  التنفيذ للتدريس، التخطيط التدريس، أساليب توظيف املختبر، يلي  كما حسب أهميتها مرتبة الخمسة املجاالت على متوسطة احتياج
ً
 .التقويم  وأخيرا

الجدد  معلمي لدى  متوسطة احتياجات درجة  إلى الدراسة بمتغيرات املتعلقة  النتائج أشارت كما  والتعليم  التربية لوزارة  التابعة املدارس في العلوم 

 تساو  على دلت النتائج فقد الكلية متغير بخصوص  أما الغوث.  وكالة مدارس معلمي لدى  منخفضة درجة االحتياجات كانت بينما الخاصة واملدارس

 
ً
 الحتياجات  الحسابيان املتوسطان  كان  بينما تربوية. علوم  كلية واحتياجات خريجي  العلوم كلية  خريجي الحتياجات  الحسابيين  املتوسطين بين  تقريبا

الجنس على املعلمين  لصالح متوسط  احتياج كالهما بمستوى  كان فقد التعليمية املرحلة  ملتغير وبالنسبة  الذكور  مجموعة لصالح  متقارب متغير 

 .الدنيا األساسية املرحلة معلمي

الكويت من وجهة إلى  التعرف  دراسة هدفت    (2015جرى النومس )أو  • الثانوية في دولة  املدارس  الفلسفية في  العلوم  ملعلمي  التدريبية  االحتياجات 

ية ملعلمي نظرهم، والتعرف إلى أثر متغيرات )الجنس، واملؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة( لتصورات معلمي العلوم الفلسفية في االحتياجات التدريب

جل تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة تم التأكد من صدقها وثباتها، ووزعت على أ ة في دولة الكويت، ومن العلوم الفلسفية في املدارس الثانوي

 ومعلمة من معلمي العلوم الفلسفية في دولة الكويت، وتوصلت الدراسة إلى أن  147)
ً
االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم الفلسفية في املدارس ( معلما

راسة  عينةأفراد   الستجابات   إحصائية  داللة   ذات   فروق   أظهرت النتائج عدم وجود مرتفعة، كما    الكويت من وجهة نظرهم الثانوية في دولة    على الّدِ

 ملتغيري الجنس واملؤهل العلمي، وأظ
ً
  النتائج وجودهرت  مجاالت االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم الفلسفية في املدارس الثانوية في دولة الكويت وفقا

راسة عينةأفراد   الستجابات   إحصائية   داللة   ذات  فروق مجاالت االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم الفلسفية في املدارس الثانوية في دولة   على الّدِ

 ملتغير سنوات الخبرة. الكويت
ً
 وفقا

 املحور الثاني: الدراسات السابقة املتعلقة باإلنجاز الوظيفي 

املواطنة    (Chughtai, 2008شوقاتي ) وأجرى   • الوظيفي وسلوكيات  األداء  الوظيفي على  أثر االستغراق  التحقق من  الباكستان هدفت  دراسة في 

راسة من ) راسة إلى وجود عالقة ارتباط  280التنظيمية، وتكونت عينة الّدِ  في خمسة جامعات باكستانية، وتوصلت الّدِ
ً
( عضو هيئة تدريس عامال

ية وايجابية بين االستغراق الوظيفي وبين األداء الوظيفي وسلوكيات املواطنة التنظيمية، ومستوى األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس معنوية قو 

، ووجود أثر للثقة اإلدارية واالستقالل الذاتي ودعم العالقة بين املشرفين والزمالء في العمل في األداء الوظيفي وانخفاض  
ً
في ترك    الرغبةكان عاليا

 العمل وانخفاض معدل الغياب. 

دراسة هدفت إلى التعرف على واقع ممارسة عضوات هيئة التدريس ملهارات تدريس العلوم في ضوء معايير الجودة الشاملة   (2009وأجرت السبيعي ) •

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بتطوير إستبانة    من وجهة نظر طالبات كلية العلوم التطبيقية )الكيمياء، واألحياء، والفيزياء( بجامعة أم القرى.

( طالبة، وتوصلت الدراسة إلى أنه مارست عضوات هيئة 189أربعة محاور تتناول معايير الجودة في تدريس العلوم، تم تطبيقها على )  اشتملت على

التطبيقية العلوم  الشاملة، من وجهة نظر طالبات كلية  الجودة  العلوم بدرجة ضعيفة في ضوء معايير  العلوم مهارات تدريس  بأقسام   ، التدريس 

 الف في درجة ممارسة عضوات هيئة التدريس ملهارات تدريس العلوم، وجميعها كانت لصالح عضوات هيئة التدريس في قسم األحياء. وهنالك اخت

إلى دراسة   (2010) جرت مصطفىأو  • التفكير مستند تدريب برنامج  أثر استقصاء هدفت   الحاجات وتقدير الذاتية الفعالية تنمية في التأملي إلى 

  (50من ) الدراسة عينة تكونت الرصيفة. مديرية لواء في العلوم معلمي لدى  التدريبية
ً
 وزارة  املختلفة في للمراحل العلوم معلمي من  ومعلمة معلما

 بين التفاعل يعزى  الذاتية الفعالية تنمية في إحصائية ذي داللة  أثر وجود  الدراسة نتائج وأظهرت طبقية. عشوائية بطريقة اختيروا  والتعليم، التربية

 بين للتفاعل الذاتية يعزى  الفعالية تنمية في إحصائية داللة ذي  أثر وجود وأظهرت  .العليا الدراسات فئة العلمي لصالح واملؤهل التدريبي البرنامج

 الحاجات تقدير في إحصائية داللة ذي  أثر وجود الدراسة نتائج فأكثر(. كما أظهرت سنوات 6الخبير ) فئة لصالح التدريسية والخبرة  التدريبي البرنامج

 الحاجات تقدير في إحصائية داللة ذي  وجود أثر كذلك وأظهرت البكالوريوس. فئة لصالح العلمي واملؤهل التدريبي البرنامج بين يعزى للتفاعل التدريبية

 .فأقل( سنوات 5املبتدئ ) املعلم  فئة لصالح التدريسية التدريبي والخبرة  البرنامج بين التفاعل إلى يعزى  التدريبية

 من املعرفية برونر للبنية نظرية ضوء في الدراسية املقررات لبعض واملساند األساس ي املعلم  أداء بدراسة هدفت إلى تحديد واقع  (2010وقام الهلول ) •

  ( 562من ) الدراسة عينة غزة، وتكونت شمال  مدارس بمحافظة  املتعلمين  نظر  وجهة
ً
 والثانوية باملدارس العليا األساسية  املرحلتين  من  وطالبة طالبا

أثر بشمال الحكومية إلى وجود  الدراسة  التحليلي، وتوصلت  الوصفي  املنهج  التعيين   نوع ملتغير إحصائية داللة  ذا  غزة في فلسطين، وتم استخدام 
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 داللة ذا  األساسيين، كما تبين وجود أثر املعلمين لصالح وذلك التدريس، في املعرفية املعلم  بنية مقياس األداء على في مساند( معلم  -أساس ي )معلم 

 والرياضيات العربية اللغة معلمي االنجليزية(، لصالح  واللغة واالجتماعيات، الرياضيات، والعلوم، العربية، الدراسية )اللغة املقررات ملتغير إحصائية

  دالة الحسابية املتوسطات  في الفروق تكن والعلوم، ولم  واالجتماعيات
ً
والعلوم،   واالجتماعيات العربية والرياضيات اللغة مقرر  معلمي بين إحصائيا

 بين  للتفاعل أثر الدراسية، ووجود واملقررات التعيين نوع بين التفاعل إلى تعزى  التدريس املعرفية في املعلم  بنية في إحصائية داللة  ذات فروق ووجود

 التعيين ذوي  أداء املعلمين من أفضل التدريس في املعرفية املعلم  بنية  مقياس على  األساسيين املعلمين أداء  حيث كان  الدراسية، واملقررات  املعلم  تعيين

 والرياضيات(. اإلنجليزية، واللغة العربية، والعلوم، تدريسية )اللغة مقررات أربع إلى بالنسبة للتدريس املساند

• ( الدوسري  الكويت من وجهة  راسة هدفت  د  (2014وأجرى  دولة  في  العلوم  أداء معلمي  تحسين  في  التربوي وعالقته  اإلشراف  فاعلية  درجة  تعرف 

ها،  نظرهم، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي التحليلي، حيث تم تطوير استبانة تم التأكد من صدقها وثبات

 تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، و 200الدراسة التي تكونت من )وتم توزيعها على عينة  
ً
معلمي درجة تقدير  أظهرت نتائج الدراسة أنَّ  ( معلما

جاءت بدرجة    ملعلمي العلوممعلمي العلوم ملستوى األداء الوظيفي  أن درجة تقدير  ، و متوسطةجاءت بدرجة    العلوم لدرجة فاعلية اإلشراف التربوي 

الجنس والخبرة في جميع املجاالت    ألثر  لتصورات معلمي العلوم نحو فاعلية اإلشراف التربوي تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية  عدم  كبيرة، و 

لتصورات معلمي العلوم  املؤهل العلمي، كما توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية   ألثر  تعزى واألداة ككل، ووجود فروق ذات داللة إحصائية  

لتصورات معلمي العلوم  وجود فروق ذات داللة إحصائية  عدم  الجنس في جميع املجاالت واألداة ككل، و   ألثر   ستوى أداء معلمي العلوم تعزى نحو م

اإلشراف وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مجاالت املؤهل العلمي والخبرة في جميع املجاالت واألداة ككل، و  ألثر نحو مستوى أداء معلمي العلوم تعزى 

 التربوي واالشراف التربوي ككل من جهة، وبين مجاالت األداء الوظيفي واألداء الوظيفي ككل.

، وأثر  درجة ممارسة الكفايات اإلشرافية وعالقاتها بتطوير املهارات األدائية ملعلمي العلوم في دولة الكويتإلى تعرف  (2014وهدفت دراسة العجمي ) •

العلم واملؤهل  )الجنس،  الدراسة على  متغير  أفراد عينة  استجابات  الخبرة(. على  بتطوير  ي، وسنوات  اإلشرافية وعالقاتها  الكفايات  درجة ممارسة 

الكويت العلوم في دولة  األدائية ملعلمي  الدراسة من )املهارات  املنتظمة من 220، وتكونت عينة  العشوائية   بالطريقة  اختيارهم  تّم   
ً
 ومعلمة

ً
( معلما

أن درجة ممارسة الكفايات اإلشرافية لدى موجهي العلوم  ية في  منطقة الفروانية التعليمية في دولة الكويت. وأظهرت نتائج الدراسة املدارس االبتدائ

 )إدارة الصف، التقويم، االنسانية،متوسطةفي منطقة الفروانية التعليمية في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمين  
ً
  ، وجاءت املجاالت مرتبة تنازليا

مجاالت في جميع  الجنس واملؤهل العلميعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر كما أظهرت النتائج اإلجراءات التعليمية، الفنية، واملنهاج(. 

رافية باستثناء  مجاالت الكفايات اإلشفي جميع  سنوات الخبرة  فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر  الكفايات اإلشرافية، بينما أظهرت النتائج وجود  

تطوير املهارات األدائية ملعلمي  درجة  أظهرت النتائج أن  كما    سنوات(.  5مجال اإلجراءات التعليمية وجاءت الفروق لصالح الخبرة القصيرة) أقل من  

 ) ضبط الصف، تنفيذ الدرس، كانت مرتفعة، وجاءت املجاالت مرتبة  العلوم في املدارس االبتدائية في منطقة الفروانية التعليمية في دولة الكويت  
ً
تنازليا

بدرجة مرتفعة. جاءت  التقويم( وجميعها  النتائج عدم    التخطيط،  تعزى ألثر  وأظهرت  إحصائية  داللة  ذات  العلمي، وجود فروق  واملؤهل  الجنس 

 . مجاالت تطوير املهارات األدائية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائيةفي جميع  وسنوات الخبرة 

 الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها: ملخص 

كالري   • دراسة كل من  منها  العلوم  ملعلمي  التدريبية  االحتياجات  السابقة  الدراسات  بعض  واوجان(Kallery, 2004)تناولت  -Ogan) بيكروليو ، 

Bekirolu, 2004) (.2013(، وابو كشك )2011(، وآل كاس ي )2008الشهري ) ، ودراسة 

ا  • بعض  )وتناولت  دراسة حمادنة  مثل  العربية  اللغة  ملعلمي  التدريبية  االحتياجات  )2007لدراسات  الحديدي ودهمش  دراسة  وتناولت   ،)2013 )

االنجليزية2009شديفات وإرشيد )الرياضية، ودراسة   التربية ملعلمات التدريبية الحاجات اللغة  التدريبية ملعلمي ومعلمات  تناولت االحتياجات   )  

 ملرحلة التعليم األساسية.

 ,Chughtaiهدفت إلى التعرف إلى درجة أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسراء الخاصة، وشوقاتي )واما الدراسات املتعلقة باإلنجاز الوظيفي  •

ا 2008 التنظيمية لدى  املواطنة  الوظيفي وسلوكيات  األداء  الوظيفي على  أثر االستغراق  التحقق من  إلى  التدريس، وكذلك ( هدفت  عضاء هيئة 

( التي هدفت إلى التعرف على واقع ممارسة عضوات هيئة التدريس ملهارات تدريس العلوم في ضوء معايير الجودة الشاملة. 2009السبيعي )دراسة  

العجمي ، و (2014وسري )الد(، و 2010(، والهلول )2010) وركزت بعض الدراسات على االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم مثل دراسة كل من مصطفى

(2014 .) 

نجاز الوظيفي  وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناول االحتياجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية وعالقتها بمستوى اال  •

 من وجهة نظرهم.
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 نات من أفراد عينة الدراسة، ما عدا دراسة كل من كالري استخدمت الدراسات السابقة املنهج الوصفي من خالل استخدام استابنة لجمع البيا •

(Kallery, 2004)   التي استخدمت املنهج النوعي من خالل اجراء مقابالت مع أفراد عينة الدراسة، وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة

 في استخدام املنهج الوصفي من خالل اعداد استبانة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة. 

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

راسة،  موضوع  تناولت  التي  واالجنبية  العربية  املصادر  بعض  إلى  اإلهتداء • راسة،  منهجية  وصياغة  الّدِ   والفرعية   الرئيسية  املتغيرات  وتحديد  الّدِ

 . بينهما العالقة تأسيس إمكانية ومدى  للدراسة

   للدراسة،  النظري   اإلطار  أركان  بعض  بناء  في  اإلسهام •
ً
راسة  لعينة  املناسب  الحجم   تحديد  عن   فضال  في   املعتمدة   العينات  حجم   على  االطالع  بعد  الّدِ

 .دراسته في مهمة وتوصيات  استنتاجات إلى التوصل الباحثان على يسهل مما الدراسات هذه 

راسة  نتائج  مناقشة  في  السابقة  الدراسات  من  اإلستفادة  • راسة  ونتائج   السابقة   الدراسات  نتائج  بين  واملقارنة  الحالية  الّدِ  مدى  حيث  من  الحالية  الّدِ

 .واالختالف االتفاق

راسة أداة  بناء في السابقة الدراسات من االستفادة  •  . الّدِ

 الطريقة واإلجراءات 

راسة، ودالالت    ألداة الّدِ
ً
راسة، ومجتمعها وعينتها وطريقة اختيارها، كما يتضمن عرضا  ملنهج الّدِ

ً
صدقها وثباتها، واملعالجة  تضمن هذا الجزء عرضا

راسة.   اإلحصائية املستخدمة، ومتغيرات الّدِ

راسة:  ملالءمته طبيعة وأهداف الدراسة.  تبع الباحثانا  منهج الّدِ
ً
 املنهج الوصفي املسحي نظرا

راسة: راسة من جميع معلمي العلوم في املرحلة االبتدائية في محافظة  مجتمع الّدِ  540األحمدي في دولة الكويت. والبالغ عددهم )تكون مجتمع الّدِ
ً
( معلما

 م 2016ومعلمة حسب إحصائيات وزارة التربية الكويتية لعام 
راسة:  ومعلمة، وبنسبة )529تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، وتكونت من )  عينة الّدِ

ً
راسة. %98( معلما  ( من مجموع مجتمع الّدِ

راسة:   أداة الّدِ

)تم   وإرشيد  دراسة كل من شديفات  االعتماد على  وتم  السابقة،  الدراسات  باالعتماد على  استبانة  )2009تطوير  (، ودهمش 2007(، وحمادنة 

راسة من ثالثة أجزاء: الجزء 2015(، والنومس )2013(، وابو كشك )2011(، وآل كاس ي )2010(، وبركات )2011(، والطراونة )2013) (، وتكونت أداة الّدِ

راسة )الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبياأل  راسة واملتعلقة بأفراد عينة الّدِ ة(، وأّما الجزء الثاني ول منها تناول متغيرات الّدِ

الث االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم فتناول املجاالت املتعلقة بالحاجات التدريبية )التخطيط، وتنفيذ الدرس، وإدارة الصف، والتقويم(، وتناول الجزء الث

 على أربعة مجاالت )التخطيط، وتنفيذ الدرس، وإدارة الصف، والتقويم(. 
ً
 موزعا

 واملتمثل في اآلتي: وتم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي. 

عطى الوزن ) •
ُ
 وت

ً
 (. 5درجة التقدير كبيرة جدا

عطى الوزن ) •
ُ
 (.4درجة التقدير كبيرة وت

عطى الوزن) •
ُ
 (  3درجة التقدير متوسطة وت

عطى الوزن) •
ُ
 ( 2درجة التقدير قليلة وت

عطى الوزن ) •
ُ
 وت

ً
 (.1درجة التقدير قليلة جدا

الحكم ع التالي في  املعيار  التقدير باالعتماد على   على درجة 
ً
لتكون مؤشرا العينة  أفراد  الحسابية إلجابات  املتوسطات  الباحثان  لى تقدير  واعتمد 

 ح. ت الحسابية، وذلك بتقسيم درجات التقدير إلى ثالثة مستويات )مرتفع، متوسط، منخفض( باالعتماد على املعادلة التالية وهي معيار التصحياملتوسطا

 1.33=              1-5     =                                  الحد األدنى للبدائل  –الحد األعلى للبدائل                                                 

 3                                                      عدد املستويات                                                                                               

 (. 2.33 - 1املدى األول: )

 (.3.67 - 2.34املدى الثاني: )

 (. 5 – 3.68الثالث: )املدى 

 



   الخوالدة & العجمي                                      بمستوى االنجاز الوظيفي االبتدائية في دولة الكويت وعالقتهاحلة الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمر 

 323 -307، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 314 

 

 فتصبح بعد ذلك التقديرات كالتالي: 

 ( درجة منخفضة.2.33قل من أو يساوي )أ  .1

 ( درجة متوسطة. 3.67( واقل من أو تساوي )2.34كبر أو تساوي )أ  .2

 ( درجة مرتفعة. 3.68كبر من أو تساوي )أ  .3

( فقرة ملحور االنجاز الوظيفي، حيث اقترح 22مجاالت ملحور الحاجات التدريبية، و)( فقرة موزعة على أربعة  33وتكونت االستبانة بصورتها األولية من )

( 25( فقرة موزعة على اربعة مجاالت ملحور الحاجات التدريبية، و)36املشرف تقسيم املحور الثاني إلى مجاالت أربعة، وبعد إجراء التحكيم تكونت من )

 لوظيفي.فقرة موزعة على أربعة مجاالت ملحور االنجاز ا 

 صدق أداة الدراسة:

راسة تم عرضها على ) التدريس في جامعة  11للتحقق من صدق الظاهرة لألداة الّدِ ( من املحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة 

حيث تم األخذ بتوجيهات ومقترحات أعضاء  (  2الكويت وكلية التربية االساسية في دولة الكويت وجامعة آل البيت  و الجامعة األردنية في األردن، ملحق )

وية لكل لجنة التحكيم، وطلب منهم إبداء رأيهم ومالحظاتهم من حيث مدى مالءمة فقرات املجال للمجال الذي يندرج ضمنه، ومدى سالمة الصياغة اللغ

 فقرة، وفقرات يمكن إضافتها أو حذفها أو تعديلها. 

راسة أداة ثبات  :الّدِ

 ( يوضح ذلك: 1داة تم حساب معامالت ثبات االتساق الداخلي بطريقة كرونباخ ألفا. والجدول )للتأكد من ثبات األ 

راسة: (1جدول )  معامل كرونباخ الفا لالتساق الداخلي ملجاالت أداة الّدِ

 كرونباخ ألفا  املجال  الرقم 

 الحاجات التدريبية 

 0.84 التخطيط  1

 0.88 تنفيذ الدرس  2

 0.92 إدارة الصف  3

 0.88 التقويم 4

 االنجاز الوظيفي 

 0.74 التخطيط  1

 0.91 تنفيذ الدرس  2

 0.93 إدارة الصف  3

 0.86 التقويم 4

 املعالجة اإلحصائية:   

راسة، حيث تم استخدام االختبارات االحصائية اآلتية: SPSSتم استخدام برنامج )  ( في استخراج نتائج االستبانة املوزعة على عينة الّدِ

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

 لوظيفي(.لإلجابة عن السؤال الثالث: تم استخراج معامل االرتباط بيرسون بين املتغير املستقل )الحاجات التدريبية( واملتغير التابع )االنجاز ا  •

راسة:  متغيرات الّدِ

 على املتغيرات االتية: اشتملت الدراسة 

 لحاجات التدريبية ملعلمي العلوم.املتغير املستقل: ا

 : االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم.املتغير التابع

راسة ومناقشتها  : نتائج الّدِ

 لتسلسل أسئلتها، وذلك على النحو اآلتي:
ً
راسة ومناقشتها وفقا  لنتائج الّدِ

ً
 تناول هذا الجزء عرضا

 ؟ من وجهة نظرهم الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت ما مستوى  ومناقشتها:  األول  بالسؤال  املتعلقة النتائج 

الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة ستوى  مل  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

 .من وجهة نظرهم الكويت 

 



   الخوالدة & العجمي                                      بمستوى االنجاز الوظيفي االبتدائية في دولة الكويت وعالقتهاحلة الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمر 

 323 -307، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 315 

 

افات الحسابية املتوسطات: (2جدول)   الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت مرتبةستوى والرتبة مل املعيارية  واالنحر
 
 تنازليا

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجاالت  رقم املجال  الرتبة

 مرتفعة 0.78 3.99 إدارة الصف  3 1

 مرتفعة 0.73 3.92 التقويم 4 2

 متوسطة  0.68 3.52  التخطيط 1 3

 متوسطة  0.69 3.28 تنفيذ الدرس  2 4

 مرتفعة 0.56 3.68 الدرجة الكلية

(،  3.68ملستوى الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم ككل )( أن املتوسط الحسابي  2يبين الجدول )

(،  0.78(، وبانحراف معياري بلغ )3.99(، وبدرجة مرتفعة. وجاء في املرتبة األولى مجال إدارة الصف بمتوسط حسابي بلغ )0.56وبانحراف معياري بلغ )

( وبدرجة مرتفعة، وفي املرتبة الثالثة جاء  0.73(، وبانحراف معياري بلغ )3.92املرتبة الثانية مجال التقويم بمتوسط حسابي بلغ ) وبدرجة مرتفعة، تاله في

بلغ ) التخطيط بمتوسط  بلغ )3.52مجال  الرابعة وبمتوسط 0.68(، وبانحراف معياري  املرتبة  الدرس في  تنفيذ  بينما جاء مجال  (، وبدرجة متوسطة، 

 ( وبدرجة متوسطة. 0.69(، وبانحراف معياري بلغ )3.28بلغ )حسابي 

ء في  أظهرت النتائج أن مستوى الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم جاءت بدرجة مرتفعة، وجا

ة مرتفعة، وفي املرتبة الثالثة جاء مجال التخطيط وجاء مجال تنفيذ الدرس في املرتبة األولى مجال إدارة الصف تاله في املرتبة الثانية مجال التقويم بدرج

املهارا  إلى هذه  بالجامعة تفتقر  العلوم  العلوم في كلية  أن طبيعة دراسة معلمي  إلى  النتيجة  الرابعة بدرجة متوسطة. وتفسر هذه  ت من تخطيط املرتبة 

يدرسونها أثناء دراستهم في كلية العلوم واقتصارهم على املساقات العلمية البحتة، إضافة إلى    وتنفيذ وإدارة صف وتقويم، لعدم وجود مساقات تربوية

إنما تشكل احتياجات  قلة الدورات التدريبية التي يخضعون لها عند تعيينهم، وهذا يشير إلى أن االحتياجات التدريبية التي اشتملت عليها الدراسة بمجاالتها  

 أكدت عليه وزارة التربية في دولة الكويت في توجهها لعقد دورات تدريبية للمعلمين عند التعيين، وأثناء الخدمة.  حقيقية للمعلمين، وهذا ما

االبتدائية  باملرحلتين العلوم ملعلمي كبيرة  وبدرجة تدريبيا احتياجا هناك أن إلى توصلت ( التي2008الشهري ) اتفقت نتيجة السؤال مع نتيجة دراسة

 االنترنت.  شبكة من واالستفادة  والبريد االلكتروني اآللي الحاسب برامج كتوظيف العلوم تدريس في التكنولوجيا يفلتوظ واملتوسطة

 الجامعي ملواكبة لألستاذ التدريب بأهمية التدريس هيئة عضوات وعي ( التي توصلت إلى عدم2012واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العجمي )

) مجال في الحديثة التطورات الحديدي ودهمش  نتيجة دراسة  واختلفت كذلك مع  التي أظهرت2013عمله،  الحاجات (   التربية ملعلمات التدريبية أن 

 جاءت متوسطة.  العليا األساسية املدارس في الرياضية

راسة على ف ، حيث كانت على النحو  وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الّدِ
ً
قرات كل مجال منفردا

 اآلتي: 

 التخطيط املجال األول: 

الجدول لبيان درجة تقدير فقرات هذا املجال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة  والرتبة لفقرات مجال التخطيط، و 

 ( يبين ذلك. 3)

افات الحسابية املتوسطات: (3جدول )  ت مرتبةمجال التخطيط  لفقرات والدرجة والرتبة املعيارية  واالنحر
 
 نازليا

املتوسط  نص الفقرة  الرقم الرتبة

 الحسابي 

 الدرجة  االنحراف املعياري 

 مرتفعة 0.87 3.93 أصوغ األهداف السلوكية لكل حصة  9 1

حلل 4 2
ُ
 مرتفعة 1.09 3.91 مكوناتها املعرفية إلى الدراسية املادة  أ

 مرتفعة 0.91 3.88 الجديد )ربط التعلم الحالي بالسابق(  املدخلي للتعلم السلوك أحدد 3 2

 مرتفعة 0.93 3.75 مناسبة محورها الطالب  تعليمية استراتيجيات اختار 1 4

 متوسطة  1.18 3.60 أضع خطة فصلية لتدريس مادة العلوم  12 5

 متوسطة  0.89 3.60 أوزع الوقت على أنشطة الحصة 7 5

حدد 2 7
ُ
 متوسطة  1.13 3.58 األهداف  املناسبة لتحقيق التربوية األنشطة أ

رس  مذكرة بإعداد أهتم 8 8  متوسطة  1.23 3.55 الدَّ

 متوسطة  1.08 3.54 أضع خطة يومية لتدريس مادة العلوم  10 9

صمم 5 9
ُ
 متوسطة  1.08 3.54 التفكير العلمي  مهارات لتنمية أنشطة أ

 متوسطة  1.14 3.31 وواضحة  محددة تعليمية شكل نتاجات على السلوكية األهداف أصوغ 6 11

 متوسطة  1.26 3.13 أصوغ أسئلة صفية تراعي الفروق الفردية لدى الطلبة 13 11

 متوسطة  1.19 2.99 أضع خطة اسبوعية لتدريس مادة العلوم  11 13

صمم 14 14
ُ
 متوسطة  1.17 2.91 العلوم  في  اإلثرائية الوحدات أ

 متوسطة 0.68 3.52  جال التخطيط الدرجة الكلية مل
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التخطيط جاءت   الكويت من وجهة نظرهم عند مجال  االبتدائية في دولة  للمرحلة  العلوم  التدريبية ملعلمي  الحاجات  أن مستوى  النتائج  أظهرت 

األهداف   إلى صياغة  املعلمين  العديد من  املعرفية، وتصميم بدرجة متوسطة، حيث يفتقر  إلى مكوناتها  العلوم  ملادة  الدراسية  املادة  السلوكية وتحليل 

 عزوف العديد الوحدات اإلثرائية، فكل هذه االحتياجات تمثل املهارات الواجب إتقانها لدى معلمي العلوم والتي يفتقرون إليها، وتفسر هذه النتيجة أي
ً
ضا

 ية املختلفة. من املعلمين عن االلتحاق بالدورات التدريب

 متوسطة.  الدراس ي بدرجة التخطيط مجال إلى االحتياج أن إلى ( التي أشارت2007اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حمادنة )

 املجال الثاني: تنفيذ الدرس 

(  4لفقرات مجال تنفيذ الدرس، والجدول )لبيان درجة تقدير فقرات هذا املجال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة  

 يبين ذلك. 

افات الحسابية املتوسطات: (4جدول)   لفقرات مجال تنفيذ الدرس مرتبة والدرجة والرتبة املعيارية  واالنحر
 
 تنازليا

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة 0.88 4.23 الحصة أفعل نظام املجموعات داخل  25 1

 مرتفعة 0.98 4.16 استخدم الشاشة التفاعلية داخل املختبر  24 2

 مرتفعة  0.91 4.08 استخدم اآليباد في تنفيذ بعض الدروس  19 2

 متوسطة  1.22 3.27 استخدم برامج الحاسب اآللي ووسائطه املتعددة في إعداد دروس العلوم  17 4

 متوسطة  1.27 3.10 الدراس ي  املنهج  في التفكير مهارات  أدمج 23 5

 متوسطة  1.12 3.05 أضع التعليمات الصفية وأنفذها 22 6

ومفاهيم لشرح   16 7 حقائق  لترسيخ  وال صفية متنوعة  أنشطة صفية  استخدم 

 مادة العلوم

 متوسطة  1.14 2.96

 متوسطة  1.24 2.85 استخدم طرق التدريس الحديثة  15 8

 متوسطة  1.12 2.85 استفيد من االنترنت في إعداد املادة العلمية  18 8

 متوسطة  1.22 2.84 العلوم تدريس في املعملية التجارب  طريقة استخدم 20 10

 متوسطة  1.36 2.67 العلوم  تدريس في املشروعات  أسلوب  استخدم 21 11

 متوسطة  0.69 3.28 الدرجة الكلية ملجال تنفيذ الدرس 

النتائج أن مستوى الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم عند مجال تنفيذ الدرس جاءت  أظهرت  

ها تي يحتاجبدرجة متوسطة بشكل عام، إال أن هنالك العديد من الفقرات التي كانت بدرجة مرتفعة والتي تعبر عن درجة مرتفعة من الحاجة التدريبية ال

ون أهمية في املعلم ومنها تفعيل نظام املجموعات داخل الحصة، واستخدام الشاشة التفاعلية داخل املختبر، كما تفسر النتيجة إلى أن املعلمين ال يعط

 إتباع االستراتيجيات التعليمية عند تنفيذ املوقف التعليمي، مما يدفعهم إلى استخدام أسهل طرق التدريس وهي املحاضرة أو امل
ً
ناقشة مما ينعكس سلبا

 أن معلمي العلوم يركزون في طرح املادة على أسلوب التلقين والحفظ واالبتعاد عن إشراك الطلبة في التعليم 
ً
 . على أدائهم. كما تفسر أيضا

( نتيجة دراسة حمادنة  النتيجة مع  التي أشارت2007اتفقت هذه  الدرس واستراتيجيات مجال إلى االحتياج أن إلى (   التدريس جاء بدرجة  تنفيذ 

 متوسطة.

 املجال الثالث: إدارة الصف 

(  5) لبيان درجة تقدير فقرات هذا املجال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة لفقرات مجال إدارة الصف، والجدول 

 يبين ذلك. 

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

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة 0.84 4.34 أقوم باإلدارة الفاعلة داخل الغرفة الصفية  26 1

2 28  
ً
 مرتفعة  1.00 4.13 استخدم الطرق املالئمة للتعامل مع الطلبة املتفوقين دراسيا

3 27  
ً
 مرتفعة  1.04 3.98 استخدم الطرق املالئمة للتعامل مع الطلبة املتأخرين دراسيا

 مرتفعة  1.12 3.94 استخدم الطرق املالئمة للتعامل مع الطلبة املشاغبين  29 3

 مرتفعة  1.06 3.82 أحافظ على النظام داخل الغرفة الصفية في املواقف املختلفة  30 5

 مرتفعة  1.13 3.76 الطلبة  مشكالت  مع التعامل  أساليب أعرف 31 6

 مرتفعة 0.78 3.99 الدرجة الكلية ملجال إدارة الصف 
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ءت أظهرت النتائج أن مستوى الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم عند مجال إدارة الصف جا

يحتاج املعلمون إلى خضوعهم لدورات تدريبية في مجال اإلدارة الفاعلة داخل الغرفة الصفية، واستخدام الطرق املالئمة للتعامل بدرجة مرتفعة. حيث  

، وكيفية التعامل
ً
ن في  مع مشكالت الطلبة. وتفسر هذه النتيجة إلى قلة الخبرة التي اكتسبها معلمي العلوم من زمالئهم املعلمي مع الطلبة املتفوقين دراسيا

 ضبط وإدارة الصف والتعامل مع املادة العلمية داخل الصف.

 متوسطة. بدرجة الصف، إدارة  مجال إلى االحتياج أن ( التي أشارت إلى2007اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حمادنة )

 مجال التقويم الرابع: املجال

( يبين  6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة لفقرات مجال التقويم، والجدول )لبيان درجة تقدير فقرات هذا املجال تم استخدام 

 ذلك. 

افات الحسابية املتوسطات: (6جدول)   لفقرات مجال التقويم مرتبة والدرجة والرتبة املعيارية  واالنحر
 
 تنازليا

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

 الدرجة  املعياري االنحراف 

 مرتفعة 0.79 4.38 والعقلية للطلبة الشخصية السمات  قياس بأساليب لدي معرفة 36 1

 مرتفعة  0.94 4.05 أقوم بِبناء أدوات التقويم وأساليبه في ضوء األهداف السلوكية املرسومة 33 2

 مرتفعة  1.07 3.83 استخدم وسائل وأدوات متنوعة لتقويم الطلبة 34 2

 مرتفعة  0.97 3.70 أقوم ببناء االختبارات التحصيلية على أسس علمية 32 4

 متوسطة  1.18 3.61 أوظف أساليب التقويم البديل في تدريس العلوم 35 5

 مرتفعة 0.73 3.92 الدرجة الكلية ملجال التقويم

االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم عند مجال التقويم جاءت بدرجة  أظهرت النتائج أن مستوى الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة 

والعقلية للطلبة، وِبناء أدوات التقويم وأساليبه في ضوء األهداف السلوكية  الشخصية السمات قياس  بأساليب مرتفعة. حيث يفتقر املعلمون إلى  املعرفة

علوم، وتفسر هذه النتيجة إلى أهمية التدريب على عملية التقويم بأنواعه املختلفة البنائي منه  املرسومة وتوظيف أساليب التقويم البديل في تدريس ال

امللحة المتال الحاجة  يبين  التقويم وهذا  أساليب  املرتدة والتنوع في  التغذية  العلوم من حيث استخدام  التقويم ملعلمي  املعلمين والختامي، وضرورة  ك 

 عن طريق البرامج التدريبية والورش العملية في مجال التقويم. كفايات التقويم إلثراء معرفتهم 

  كان التقويم  مجال إلى االحتياج أن إلى ( التي أشارت2007اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حمادنة )
ً
.  كبيرا

ً
 جدا

 ؟  للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهماالنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم ما مستوى  ومناقشتها: الثاني بالسؤال  املتعلقة النتائج 

املعيارية الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  السؤال تم استخراج  االبتدائية في دولة ستوى  مل  لإلجابة عن هذا  للمرحلة  العلوم  الوظيفي ملعلمي  االنجاز 

 ( يبين ذلك. 7، والجدول)الكويت من وجهة نظرهم 

افات الحسابية املتوسطات: (7دول)ج االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم  ستوى والرتبة مل املعيارية  واالنحر

  مرتبة
 
 تنازليا

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجاالت  رقم املجال  الرتبة

 مرتفعة  0.84 3.85 التخطيط  1 1

 مرتفعة  0.82 3.83 تنفيذ الدرس  2 2

 مرتفعة  0.87 3.70 إدارة الصف  3 3

 متوسطة  0.95 3.56 التقويم 4 4

 مرتفعة  0.73 3.74 الدرجة الكلية 

(،  3.74)( أن املتوسط الحسابي ملستوى االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم ككل 7يبين الجدول )

( بلغ  )0.73وبانحراف معياري  بلغ  التخطيط بمتوسط حسابي  األولى مجال  املرتبة  في  وبدرجة مرتفعة. وجاء   ،)3.85( بلغ  وبانحراف معياري   ،)0.84 ،)

رتفعة، وفي املرتبة الثالثة  ( وبدرجة م0.82(، وبانحراف معياري بلغ )3.83وبدرجة مرتفعة، تاله في املرتبة الثانية مجال تنفيذ الدرس بمتوسط حسابي بلغ )

بلغ ) الصف بمتوسط  إدارة  بلغ )3.70جاء مجال  الرابعة وبمتوسط 0.87(، وبانحراف معياري  املرتبة  التقويم في  بينما جاء مجال  (، وبدرجة مرتفعة، 

 ( وبدرجة متوسطة. 0.95(، وبانحراف معياري بلغ )3.56حسابي بلغ )

وظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم جاءت بدرجة مرتفعة، تفسر  توصلت الدراسة إلى أن مستوى االنجاز ال

من الدول التي تعتمد هذه النتيجة إلى أن العديد من معلمي العلوم هم من غير الكويتيين التي تتمتع بالخبرة والكفاءة واملؤهالت العلمية لكون دولة الكويت  

ن ذوي الخبرة واملؤهالت العلمية لالستفادة من خبراتهم. وقد تعزى  هذه النتيجة أن معلمي املرحلة األساسية بدولة الكويت يتصفون  على استقطاب املعلمي
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ب التعليمية  إيصال رسالتهم  التي تمكنهم من  الصفات  التي تشتمل على  املتميزة  بالعمل، وامتالكهم للشخصية  كل كفاءة، باملوضوعية والصبر وااللتزام 

 ازهم الوظيفي. كالتفاعل اللفظي االيجابي. إضافة إلى اتسامهم باإلخالص والحماس اللتين تدفعهم الى تحمل كافة املصاعب التي تواجههم، والى تقويم انج

 تفعة.( التي توصلت إلى أن درجة تقدير معلمي العلوم ملستوى أدائهم جاءت بدرجة مر 2014اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدوسري )

، حيث كانت على ال
ً
راسة على فقرات كل مجال منفردا نحو  وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الّدِ

 اآلتي: 

 التخطيط املجال األول: 

(  8ة لفقرات مجال التخطيط، والجدول )لبيان درجة تقدير فقرات هذا املجال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرج

 يبين ذلك. 

افات الحسابية املتوسطات: (8جدول )  ت مرتبةمجال التخطيط  لفقرات والدرجة والرتبة املعيارية  واالنحر
 
 نازليا

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

كيف طريقة عرض املادة بما يتالءم مع  4 1
ُ
 مرتفعة  1.08 4.12 الفروق الفردية أ

حدد املعارف والخبرات السابقة لدى الطلبة  2 2
ُ
 مرتفعة  1.11 4.03 أ

ترجم أهداف املنهج إلى نواتج تعليمية محددة  3 3
ُ
 مرتفعة  1.10 3.91 أ

أحدد الوسائل التعليمية التي تساعد على تحقيق األهداف وطرق   1 4

 استخدامها 

 مرتفعة  1.23 3.87

 مرتفعة  1.17 3.76 األهداف  تحقيق في يسهم  بما التعلمية التعليمية األنشطة اختار 5 5

 متوسطة  1.42 3.43 والقياس  للمالحظة  قابلة أهداف  اختار 6 6

 مرتفعة 0.84 3.85 جال التخطيط الدرجة الكلية مل

االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم عند مجال التخطيط جاءت توصلت الدراسة إلى أن مستوى االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة  

 بدرجة مرتفعة، تفسر هذه النتيجة إلى طبيعة الخبرة التي يكتسبها معلمي العلوم من بعضهم البعض وتبادلهم للخبرات.

 املجال الثاني: تنفيذ الدرس 

(  9بية واالنحرافات املعيارية والدرجة لفقرات مجال تنفيذ الدرس، والجدول )لبيان درجة تقدير فقرات هذا املجال تم استخدام املتوسطات الحسا

 يبين ذلك. 

 : (9جدول )
 
افات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال تنفيذ الدرس مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   نص الفقرة  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

زود الطلبة 12 1
ُ
 مرتفعة  1.00 3.96 وتقدمهم تعلمهم  عن فورية وغير فورية راجعة بتغذية أ

 مرتفعة  1.07 3.95 استخدم أساليب الدعم والتعزيز إلجابات الطلبة أثناء تنفيذ الدرس  11 2

شجع الطلبة على إبداء آرائهم حول املعلومات غير املفهومة لديهم  8 2
ُ
 مرتفعة  1.18 3.93 أ

 مرتفعة  1.10 3.92 . بفاعلية  التعليمية الوسائل  أمتلك املقدرة على توظيف 9 4

 مرتفعة  1.19 3.82 املجرد  إلى من املحسوس التعليمية  الطرق واألساليب استخدام في أتدرج 13 5

 مرتفعة  1.15 3.74 . التعلم  لحدوث  املالئم  الصفي املناخ أوفر 10 6

 متوسطة  1.29 3.50 تنفيذ التجارب استخدم املختبرات عند  7 7

 مرتفعة  0.82 3.83 الدرجة الكلية ملجال تنفيذ الدرس 

جاءت    توصلت الدراسة إلى أن مستوى االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم عند مجال تنفيذ الدرس

وتقدمهم، ويستخدمون أساليب الدعم والتعزيز إلجابات الطلبة  تعلمهم  عن فورية وغير فورية راجعة بتغذية الطلبةبدرجة مرتفعة، حيث يزود املعلمين 

 ما باإلضافة إلى الخبرات التي يكتسبها املعلمين تساعدهم  
ً
 خطوات تنفيذ علىأثناء تنفيذ الدرس، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الدورات التدريبية نوعا

باإلضافة الى اعتماد املعلمين على دليل املعلم في تنفيذ  . املختلفة بأنواعها األسئلة طرح مهارات امتالك متسلسل، وتساعدهم كذلك على بشكل الدرس

ات يالدروس الذي يعطيهم التصور الواضح حول إعداد الدروس وتنفيذها والتخطيط لها وكيفية التعامل مع مضمون الدروس وطرق تدريسها واستراتيج

 تقويمها. 

 املجال الثالث: إدارة الصف 

الصف، والجدول  إدارة  املعيارية والدرجة لفقرات مجال  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  املجال تم استخدام    لبيان درجة تقدير فقرات هذا 

 ( يبين ذلك. 10)
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افات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مج: (10جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر
 
 ال إدارة الصف مرتبة تنازليا

املتوسط  نص الفقرة  الرقم الرتبة

 الحسابي 

 الدرجة  االنحراف املعياري 

1 17  
ً
 مرتفعة 1.20 3.94 أتعامل مع الطلبة املتأخرين دراسيا

شجع 16 2
ُ
 مرتفعة 1.06 3.91 بشؤونهم املتعلقة اتخاذ القرارات على الطلبة أ

 مرتفعة 1.22 3.81 املشاغبين أتعامل مع الطلبة  19 3

3 18  
ً
 متوسطة  1.36 3.56 أتعامل مع الطلبة املتفوقين دراسيا

 متوسطة  1.20 3.55 والعقاب  التخويف بدل والثواب استخدم التعزيز 14 5

دير الصف بفاعلية  15 6
ُ
 متوسطة  1.17 3.46 أ

 مرتفعة 0.87 3.70 الدرجة الكلية ملجال إدارة الصف 

جاءت  توصلت الدراسة إلى أن مستوى االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم عند مجال إدارة الصف    

، فمن الناحية الفنية تعتمد
ً
 وعلما

ً
هذه اإلدارة على  بدرجة مرتفعة، وقد تعزى هذه النتيجة إلى اهتمام املعلمين بإدارة الصف، حيث تعد إدارة الصف فنا

 بذاته بقوانينه وإجراءاته. 
ً
 شخصية املعلم وأسلوبه في التعامل مع املتعلمين في داخل الصف وخارجه وتعد إدارة الصف علما

 مجال التقويم الرابع: املجال

(  11والدرجة لفقرات مجال التقويم، والجدول )لبيان درجة تقدير فقرات هذا املجال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  

 يبين ذلك. 

 : (11جدول )
 
افات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات مجال التقويم مرتبة تنازليا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  نص الفقرة  الرقم الرتبة

ّوِع في 25 1
َ
ن
ُ
 مرتفعة 1.15 3.79 التعليمية األهداف مع يتالئم بما التقويم أساليب أ

 مرتفعة 1.26 3.74 . الطلبة لدى  الضعف مواطن عن للكشف اختبارات  أقوم بإعداد 23 2

م مالحظات 22 2 قّدِ
ُ
 مرتفعة 1.16 3.70 األداء  هذا تحسين وكيفية الطلبة أداء على أ

 متوسطة  1.35 3.54 . أدوات تقويم متنوعة أقوم بإعداد 24 4

شرك الطلبة 20 5
ُ
 متوسطة  1.23 3.37 أدائهم  تقويم في أ

 متوسطة  1.19 3.23 األدائية  االختبارات في الطلبة لتقويم أداء املناسبة أبني املعايير 21 6

 متوسطة 0.95 3.56 الدرجة الكلية ملجال التقويم 

التقويم جاء  االنجاز الوظيفي ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية في دولة الكويت من وجهة نظرهم عند مجال  ت  توصلت الدراسة إلى أن مستوى 

ك  التقويم  على  يركز  والذي  الكويت  دولة  في  العلوم  معلمي  يتلقاه  الذي  التربوي  التأهيل  طبيعة  أن  إلى  النتيجة  هذه  وتعزى  متوسطة.    أحد بدرجة 

 االستراتيجيات التي يجب أن يتقنها املعلمين في التعليم ما زالت بحاجة إلى إعادة نظر تتالئم مع التطور في امليدان التربوي. 

في دولة  الحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية  مستوى  هل هنالك عالقة ارتباطيه بين    ومناقشتها:   الثالث   بالسؤال   املتعلقة   النتائج 

 وانجازهم الوظيفي من وجهة نظرهم؟  لكويت ا

السؤال   بيرسون  لإلجابة عن هذا  ارتباط  الوظيفي من مستوى  بين  تم استخراج معامل  االبتدائية وانجازهم  للمرحلة  العلوم  التدريبية ملعلمي  الحاجات 

 ( يوضح ذلك. 12، والجدول )وجهة نظرهم 

وانجازهم الوظيفي من وجهة    في دولة الكويتالحاجات التدريبية ملعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية مستوى بين للعالقة معامل ارتباط بيرسون : (12جدول )

 نظرهم
 مستوى االنجاز الوظيفي 

ية 
يب ر

تد
 ال
ت
جا

حا
ال
ى 
تو

س
م

 

 الكلي التقويم  إدارة الصف تنفيذ الدرس التخطيط  املتغير

** 0.414 االرتباط معامل  التخطيط  0.415 **  0.373 **  0.516 **  0.545 **  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

** 0.455 معامل االرتباط  تنفيذ الدرس  0.455 **  0.373 **  0.449 **  0.546 **  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

** 0.313 معامل االرتباط  إدارة الصف  0.313 **  0.360 **  0.439 **  0.470 **  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

** 0.236 معامل االرتباط  التقويم   0.256 **  0.272 **  0.329 **  0.379 **  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

** 0.426 معامل االرتباط  الكلي  0.426 **  0.410 **  0.515 **  0.577 **  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

 (. 0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **    
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( الجدول  إحصائيا    (12يتبين من  دالة  االبتدائية  مستوى  بين  وجود عالقة عكسية  للمرحلة  العلوم  ملعلمي  التدريبية  الكويت الحاجات  دولة   في 

أقوى العالقات االرتباطية ما بين تنفيذ الدرس كمجال من مجاالت الحاجات التدريبية من جهة ومستوى وانجازهم الوظيفي من وجهة نظرهم  . وكانت 

 االنجاز الوظيفي ككل من جهة أخرى. 

ار  النتائج وجود عالقة  إحصائيا  أظهرت  دالة  إيجابية  االبتدائية  مستوى  بين  تباطية  للمرحلة  العلوم  ملعلمي  التدريبية  الكويت الحاجات  دولة    في 

أقوى العالقات االرتباطية ما بين تنفيذ الدرس كمجال من مجاالت الحاجات التدريبية من جهة ومستوى وانجازهم الوظيفي من وجهة نظرهم  . وكانت 

الوظيفي ككل من الوظيفي    االنجاز  االنجاز  العلوم يرتفع لديهم  التدريبية لدى معلمي  الحاجات  درجة  بأنه كلما قلت  النتيجة  جهة أخرى. وتفسر هذه 

 المتالكهم املهارات والخبرات املختلفة في مجاالت التخطيط وتنفيذ الدرس وإدارة الصف والتقويم. 

 : التوصيات

 الدراسة نوص ي بما يلي:بناء على النتائج التي توصلت إليها 

 إعادة النظر في تخطيط البرامج التدريبية أثناء الخدمة، وضرورة استجابتها لالحتياجات التدريبية الحقيقية ملعلمي العلوم. •

 إشراك املعلمون واملعلمات في تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها.  •

 عملية التدريب وملمين باألساليب والوسائل التقنية الحديثة في التدريب.  توفير املدربين من ذوي الكفاءات الذين لهم مؤهالت وقدرة على •

ل املصادر  توسيع  دائرة مصادر التعرف على االحتياجات التدريبية الفعلية ملعلمي العلوم من خالل املشرفين التربويين ومديري املدارس واستخدام ك •

 املمكنة واملتوفرة مع استحداث مصادر جديدة. 

 :املراجع

: املراجع العربية:
 
 أوال

 . للمعلم   املتغير  الدور   ضوء  في  املعلمين  وتدريب  إعداد  في  العاملية  االتجاهات  .(2000)  .محمود  وقمبز،  شيخة،  املسند،  الرحمن،  عبد  اإلبراهيم، .1

 . والتوزيع  والنشر للطباعة الثقافة دار: الدوحة

 بمحافظة الحكومية املدارس معلمي نظر وجهة الدنيا من األساسية املرحلة في الصف ملعلم  الالزمة التدريبية االحتياجات"(.  2010)  .بركات، زياد .2

 املنعقد "معاصرة  رؤى  العربي املعلم  تربية" بعنوان األهلية جرش لجامعة الثالث العلمي املؤتمر إلى مقدمة علمية بحث ورقة  ".بفلسطين طولكرم

 م.6/8/2010-4بتاريخ 

املؤتمر   ".املعلم بين احتياجات التنمية وسياسة التأهيل والتدريب في معاهد وكليات التربية في الجمهورية اليمنية"(.  2003)  .الرحمنجامل، عبد   .3

التدريس للمناهج وطرق  املصرية  الخامس عشر للجمعية  ؛    .العلمي  املعاصرة(  واإلعداد للحياة  التعليم  األول   .يوليو  22-21) مناهج  ص    .املجلد 

 346-321ص

 ".وجهة نظرهن من األردنية العليا األساسية  املدارس في الرياضية التربية ملعلمات التدريبية الحاجات "(. 2013) .الحديدي، محمود، ودهمش، ليندا  .4

 .702 -667(: 3) 27 .لألبحاث: سلسلة العلوم االنسانية النجاح جامعة مجلة

 والتعليم  التربية مديريات املعلمون في يقدرها كما األساسية  املرحلة في العربية اللغة ملعلمي زمةالال  التدريبية االحتياجات"(. 2007) .حمادنة، أديب .5

 . 68-53(: 1) 3.التربوية العلوم في األردنية املجلة ".املفرق  ملحافظة

الوظيفي: دراسة ميدانية التجاهات بعض املوظفين  أثر فضيلة التقوى في األداء والرضا  "(.  2002)  . الحوامدة، نضال صالح والفهداوي، فهمي خليفة .6

 . 200-165 :(2) 17 .. مجلة مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"الحكوميين

ة الشاملة من واقع املهارات التدريسية لعضوات هيئة التدريس بكلية العلوم التطبيقية في ضوء معايير الجود"(. 2009) .السبيعي، منى بنت حميد .7

 .مؤتمر االعتماد األكاديمي لكليات التربية بالوطن العربي: رؤى وتجارب، جامعة طيبة ".وجهة نظر طالبات جامعة أم القرى 

 . والنشر للطباعة الفكر دار: عمان .والتطبيق النظرية بين العملية التربية .(2000) .محمود سعد، .8

التعليم األساسية من وجهة نظرهم في "(.  2009)  .شديفات، يحيى، وإرشيد، عبير .9 اإلنجليزية ملرحلة  اللغة  التدريبية ملعلمي ومعلمات  االحتياجات 

 . 93-65(: 3) 15 .جامعة آل البيت:مجلة املنارة  ".املدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم لقصبة املفرق 

العلوم التعليم  تقنيات مستحدثات المج في مقترح تدريبي برنامج"(.  2008)  .سلطان الشهري، .10  ضوء في واملتوسطة االبتدائية باملرحلتين ملعلمي 

 .السعودية العربية اململكة .خالد امللك جامعة .(منشورة  ماجستير غير رسالة (."التدريبية احتاجاتهم 

 املعلمين نظر وجهة من الجنوبية األغوار لواء ملعلمي تربية التدريبية االحتياجات ".(2003). حسين ودغيمات، حسن والطعاني، إخليف الطراونة، .11

 .160-135(: 3) 2 .جامعة البحرين :والنفسية التربوية العلوم مجلة ".اللواء في الحكومية ومديري املدارس التربويين واملشرفين
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 . الجامعة  دار: اإلسكندرية ،للمعلم  املنهي والتطوير التدريس أساسيات .(2007). مصطفى السالم عبد السالم، عبد .12
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Abstract: The study aimed to identify the level of training needs of science teachers for the primary stage in the 
State of Kuwait from their point of view, and to know the level of achievement of the career teachers of science for 
the primary stage in the State of Kuwait from their point of view, and in order to achieve the goals of the study was 
developed questionnaire distributed on (529) teachers of science in the primary stage in the district of Al-Ahmadi 
in Kuwait, and the study found that the level of training needs and the level of achievement of the career teachers 
of science for the primary stage in Kuwait from their point of view was high.  
There were statistically significant differences In the primary stage in the State of Kuwait due to the variables of 
scientific qualification, experience and training courses, and found a positive correlative relation between the level 
of training needs of science teachers for the primary stage in Kuwait and their job achievement from their point of 
view Based on the results, the study recommended the need to review the planning of training programs during 
service, and the need to respond to the real training needs of science teachers, and to involve teachers and teachers 
in the design and implementation of training programs. 

Keywords: Training Needs; Sciences Teachers; Primary Stage; Career Achievement; Kuwait.  
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لدى   أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في تطوير الكفاءة الرياضية

 املرحلة األساسية في األردن طلبة

     3 طارق يوسف جوارنة، 2مأمون محمد الشناق ،1 روان اسماعيل املفلح

 األردن -التدريسوطرق قسم املناهج  -كلية التربية -طالبة في جامعة اليرموك1
 األردن -جامعة اليرموك -كلية التربية -أستاذ مشارك في قسم املناهج وطرق التدريس 2

 األردن -جامعة اليرموك -كلية التربية -قسم املناهج وطرق التدريسأستاذ في  3
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 :امللخص

عادات العقل في تطوير الكفاءة الرياضية لدى طلبة املرحلة األساسية  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على  

 في الكفاءة الرياضية وتحققوا من صدقه وثباته. تم اختيار عينة متيسرة تتكون م
ً
( طالبة من 47ن )في األردن. ولتحقيق هذا الهدف؛ أعد الباحثون اختبارا

والتعليم للواء قصبة املفرق. تم تقسيم العينة إلى مجموعتين. تم تعيين مجموعة واحدة تتكون   الصف الثامن في إحدى املدارس التابعة ملديرية التربية

أما املجموعة  25من ) ( طالبة بشكل عشوائي كمجموعة تجريبية، وتم تدريسها وحدة الجبر باستخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل. 

تتكون من ) الكفاءة ( طالبة تم تعي22األخرى والتي  اختبار  االعتيادية. تم تطبيق  الطريقة  الجبر باستخدام  ينها كمجموعة ضابطة وتم تدريسها وحدة 

الرياضية   الرياضية على املجموعتين الضابطة والتجريبية قبل وبعد تنفيذ التجربة. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في الكفاءة 

ة التدريس لصالح طالبات املجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل. لدى الطالبات تعزى إلى طريق

 وفي ضوء نتائج الدراسة أوص ى الباحثون بتعريف معلمي الرياضيات بعادات العقل واستخدامها في تدريس الرياضيات. 

             استراتيجية تدريس. ؛الكفاءة الرياضية ؛عادات العقلالكلمات املفتاحية: 

 : املقدمة

 في مجال الرياضيات، والتي
ً
م وتحديدا

ّ
كان من    في ظل التقدم الحاصل في جميع مناحي الحياة، وتوفر السبل املتعددة التي ساهمت بتقدم طرق التعل

 أنها  
ً
 عن تعلم  شأن البعض منها توفير حلول جاهزة للمسائل الرياضية ظنا

ً
تعين الطالب على التعلم، لكنها من املمكن أال تزيد بعض الطلبة إال تقاعسا

اصلة العمل  الرياضيات وتفقدهم اإلحساس بجماليتها، والعمل بها بشغف، وقد تحرمهم من اكتساب الكثير من السلوكات اإليجابية كاالهتمام بالتعلم ومو 

 من الرياضيات وفهم لغتها بعمق، وإجادة العمل بها بمهارة وكفاءة، وتوظيفها بجد، فقد استمر االهتمام بالرياضيات وتعلم
ً
ه وتعليمه بغية تمكين الطلبة

 بدقة. 

فاهيم  رغم ذلك، ينظر العديد من الطلبة إلى الرياضيات على أنها مجموعة من الحقائق والقواعد والصيغ املربكة واملخيبة لآلمال، بسبب كثرة امل

 في فهم املفاهيم واملشكالت واإلجراءات )بالنسبة للوقت املق
ً
(. وحتى ال يحدث هذا، فمن املهم إتاحة MacGregor, 2013دمة فيه، األمر الذي ُيحدث خلال

التعلم عند حٍد معين، وأن يمتازوا ب الرياضيات بكل ما فيها، وأال يتوقف بهم  إلى  الطلبة ليكونوا تواقين  لعقلية  الكفاءة ا الفرص لتعلم الرياضيات أمام 

 وكفاءة.والذاتية والرياضية، بما يسهل مهمة التعلم أمامهم، وأن يدركوا قدراتهم وإمكاناتهم الرياضية، مما قد يسهم في تعلم الرياضيات بنجاح 

الب باملاهر البارع فال ُبد من التركيز على ما هو ضروري للطلبة من أجل تعلم الرياضيات منذ الطفولة، والتركيز على ما نرمي إليه عندما نصف الط

، وهذا ما دعا إليه املجلس القومي للبحوث )
ً
التي  National Research Council, 2001الكفؤ رياضيا أبعاد وفروع الكفاءة الرياضية  إلى  ( عندما أشار 

االستراتيجية والتبرير التكيفي وامليل املنتج، وقد  يجب أن نسعى إلى أن يمتلكها الطلبة ويتمكنوا منها بما فيها الفهم املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة 
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 National Council of Teachersدعت معايير الرياضيات املدرسية في مبادئها التعليمية إلى ضرورة التركيز على الفهم املفاهيمي من أجل فهم الرياضيات )

of Mathematics, 2000األخرى املرتبطة ببعضها البعض.  ( مما سيسهل االنطالق إلى أبعاد الكفاءة الرياضية 

 للمعلومات والخبرات، وترتبط بطرق تسهل االسترجاع للمعرفة والتطبيق املناسب ل
ً
 منظما

ً
 عقليا

ً
 وتمثيال

ً
 معرفيا

ً
عد الكفاءة سلوكا

ُ
ها، والكفاءة وت

احد لدى الطلبة لتمكينهم من تعلم الرياضيات بنجاح، الرياضية حبل متشابك يتكون من خيوط مجتمعة تمثل املهارات الرياضية الواجب تطويرها في آٍن و 

 (.(NRC,2001وتتمثل تلك املهارات بالفهم املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية والتبرير التكيفي والتصرف )امليل( املنتج 

يم تلك املمارسات الفكرية لتوظيفها في التعلم، ولذلك قد وألن الرياضيات ال يمكن تعلمها دون ممارسات فكرية دقيقة فمن املهم العمل على تنظ

الصع على  بمستواه  لالرتقاء  والفاعلة  النشطة  ومشاركته  وعمله  الطالب  لتفكير  داعمة  فكرية  وممارسات  وأنماط  استراتيجيات  إلى  بحاجة  يد نكون 

 األكاديمي والذاتي واالجتماعي. 

( تتجلى أهمية عادات Costa & Kallik, 2000لفكري التي قد يظهر من خاللها السلوك اإلنتاجي )وكواحدة من املمارسات الفكرية وأنماط السلوك ا 

 من أجل القيام بحّل املسائل، وال تتطلب استخدام نمط معين من أنماط التفك
ً
 عقليا

ً
 ,Alhamlanير )العقل بوصفها سلوكات فطرية إلى حٍد ما، تتيح حيزا

Aljasser, Almajed, Almansour, & Alahmad, 2017( بل يشير استخدامها إلى امليل والقدرة على اختيار األنماط الفعالة للسلوك الفكري ،)Leikin, 

عبة (، وتعمل على تحفيز وتنشيط وتوجيه القدرات الفكرية لدى كل فرد، بما في ذلك القدرات االستراتيجية والتصرف والتعامل مع املشكالت الص2007

(Kallick & Zmuda, 2017  الفكري للسلوك  الفاعلة  األنماط  اختيار  والقدرة على  واملواقف،  املشكالت  الذكي عند مواجهة  التصرف  والقدرة على   ،)

(Leiken,2007( وتحفيز الطلبة على الربط بين األفكار الرياضية ،)Mark,Cuoco,Goldenberg&Sword,1996  .) 

م طرق التدريس، والتركيز على الفهم كمنطلق أساس ي لتعلم الرياضيات وليس الحفظ عن وهناك دعوات واضحة إلى التأكيد على التنوع في استخدا 

( الرياضيات  تعلم  نحو  الطلبة  لدى  الحافز  وإثارة  قلب،  الفضول  NCTM, 2000ظهر  أمام حب   
ً
حاجزا تقف  قد  التي  االعتيادية  الطرق  (، على عكس 

 واالستطالع لدى الطلبة أثناء تعلم الرياضيات. 

 لنظري اإلطار ا

م؛ فتطبيقها يمتد للعديد من املجاالت
ّ
، وهي لغة مثلما أن الرياضيات مهمة للحياة، فإنها تدعم التطوير الشخص ي، وتؤثر على عملية التعليم والتعل

أدواتها، ومؤشر على البراعة والتقدم العلمي واملنهي   والتكنولوجي، ولقد اهتمت السياسات العلوم وأساس التعبير عن العديد من املفاهيم العلمية عبر 

 لكل ما هو حديث في مجال طرق وأساليب التدريس وإعداد امل
ً
علم وتمكين والنظم التعليمية التعلمية والتربوية بتعليم الرياضيات وإعداد مناهجه وفقا

 الطلبة بما يضمن جودة نتاجاتها ومخرجاتها. 

 على 
ً
م اإلجراءات الحسابية وفهمها، أو القدرة على حل املشكالت واكتساب املهارات فلم يعد النجاح في تعلم الرياضيات مقتصرا

ّ
إتقان الطلبة لتعل

اضيات بنجاح  األساسية في الرياضيات ، أو تنمية القوة أو القدرة الرياضية، بل أضحى في مطلع القرن الحادي والعشرين ذا نظرة شاملة تكفل تعلم الري

بحسب لجنة الدراسات في مركز التربية التابع للمجلس   -(Mathematical Proficiencyاملتمثل بالكفاءة الرياضية )وتحقيق الهدف الرئيس من ذلك، و 

 (.NRC, 2001لتضم ما يعتقد أنه ضروري ألي أحد ليتعلم الرياضيات بنجاح وبراعة ) -القومي للبحوث بالواليات املتحدة األمريكية

 للمجلس الوطني للبحوث  تضم الكفاءة الرياضية كل جوانب الخبر 
ً
ة والكفاءة واملعرفة بالرياضيات، وهي ذات أبعاد متداخلة ومترابطة، تتضمن وفقا

(NRC, 2001  :) 

(، ويشير إلى إدراك املفاهيم والعالقات والعمليات واإلجراءات الرياضية، وتمثيل املواقف الرياضية Conceptual  Understandingالفهم املفاهيمي ) •

 .مختلفة، والفهم املعمق لكيفية عمل الرياضيات، وهو يعزز الذاكرة والقدرة على االحتفاظ باملفاهيم وتطور الطالقة اإلجرائيةبطرق 

ن أجل تحقيق  ويعد اإلملام واملعرفة بلغة الرياضيات من أهم الجوانب األساسية للفهم املفاهيمي، وذلك من أجل القدرة على إكمال املهام الرياضية وم

 (. MacGregor, 2013نجاح في الرياضيات )ال

(؛ وتتمثل بالقدرة على تنفيذ العمليات الحسابية واإلجراءات الرياضية بدقة وكفاءة ومرونة وبشكل فعال  Procedural Fluencyالطالقة اإلجرائية ) •

 وعلى نحو مناسب.

اءات، والقدرة على الحكم على اإلجراءات أو االستراتيجيات املناسبة تحتاج الطالقة اإلجرائية إلى معرفة عميقة ومرنة، ومجموعة متنوعة من اإلجر 

املناسبة بطالقة لتطبيق فهمهم على مشكالت   الرياضية  الطلبة استخدام اإلجراءات  أن يكون بمقدور  إلى  العالم لالستخدام في حاالت معينة، وترمي 

 (. NRC, 2001الحقيقي )

رياضيات األساسية من الذاكرة من أجل تحقيق النجاح في الرياضيات إال أنه قد يكون من الصعب  ويرتبط ذلك بالقدرة على استرجاع حقائق ال

إيجاد الحل الصحيح MacGregor, 2013رؤية الروابط املهمة بين املفاهيم أو العالقات بين العمليات ) التعامل مع اإلجراءات من أجل  (، والقدرة على 

بالتفكير تتعلق  األمور  فهذه  املشكلة    للمشكلة؛  حل  في  الطالب  إليه  يحتاج  الذي  القرار  التخاذ  األساس  وهو  اإلجرائية  الطالقة  من  مهم  جزء  كونه 

(Laswadi, Kusumah, Darwis, & Afgani, 2016.) 
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 وحلها. (، وتشير إلى القدرة على تفسير وصياغة املسائل الرياضية والقدرة على تمثيلهاStrategic Competenceالكفاءة االستراتيجية ) •

خاللها يطبق    وتتطلب الكفاءة االستراتيجية وجود الفهم املفاهيمي لتقييم طبيعة املشكلة، والطالقة الحسابية للقيام بحّل املشكلة بدقة وكفاءة، ومن 

الطلبة   يعرف  ال   
ً
وغالبا رياضية،  مسألة  مواجهة  عند  مالءمة  األكثر  اإلجراءات  اختيار  أجل  من  الرياضية  معرفتهم  الكفاءة الطلبة  يملكون  ال  الذين 

االستراتيجية االستراتيجية الكافية كيفية التعامل مع املسائل الرياضية ألن ذلك يولد لديهم مشكلة في تفسير طبيعة املشكلة وعدم القدرة على معرفة  

ة ملشكالت رياضية واقعية والتي تتطلب منهم (، ومن املمكن االهتمام بالكفاءة االستراتيجية من خالل تعريض الطلبMacGregor, 2013املناسبة للحل )

 (.  Awofala,2017الفهم ووضع خطة للحل وتنفيذها )

ويظهر لدى الطلبة من  . (، ويشير إلى القدرة على التفكير املنطقي في املشكالت والتأمل والتفسير والتبريرAdaptive Reasoningالتبرير التكيفي ) •

 (.  Awofala,2017ة ما ومعرفة مدى صحة الخطوات )خالل قدرتهم على تبرير خطوات حل مشكل

(، وتعني امليل املعتاد لرؤية الرياضيات على أنها معقولة ومفيدة وجديرة باالهتمام إلى  Productive Dispositionالتصرف املنتج أو النزعة املنتجة ) •

 جانب االعتقاد باالجتهاد والفعالية والكفاءة الذاتية. 

في عادات العقل الرياضية التي تعزز الفهم (" أن تطوير الكفاءة الرياضية ينطوي على اكتساب الطلبة القدرة على االنخراط Awofala,2017ويذكر)

 املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية والتبرير التكيفي". 

(، وكتصرفات Sommers & Olsen,2010العقل كمهارات أساسية للحياة )  وألجل حدوث التعلم املستمر وتحقيق النجاح فإنه يلزم توظيف عادات

   (Costa & Kallik, 2000). يوظفها الطلبة أثناء التعلم حتى يكونوا أكثر قدرة على العمل بمستوى أفضل وبنجاح 

األهم  لكن  بها،  االحتفاظ  والقدرة على  املعلومات  فهم  والتعليم  التعلم  في مجال  الهامة  األمور  توظيفها    ومن  بكيفية  التامة  الدراية  ذلك هو  من 

الطالب، واملتضمنة بحسب ما أش العقل كتصرفات وسلوكيات ُتمارس حتى يعتاد عليها  املمكن ذلك من خالل فهم ماهية عادات  ار واستثمارها. ومن 

بيقها للتعلم وحل املشكالت، ال سيما عندما ال ست عشرة عادة عقلية هي بمثابة سلوكيات ومواقف يمكن تط  (Costa & Kallik, 2000)كوستا وكاليك  

، وهي:
ً
 تكون املعلومات مفهومة تماما

املثابرة ) .1 أو  املشكلة وتطوير االستراتيجيات   :(Persistenceاإلصرار  االنتهاء منها، والقدرة على تحليل  املطلوبة حتى  باملهمة  االلتزام  إلى  وتشير 

استراتي البحث عن  املشكلة ومحاولة  الطالب على ملواجهة  املثابرة  الهدف دون استسالم. حيث تساعد  إلى  جيات بديلة للحل وطرق للوصول 

 (.  Devaney &Yahalem,2012التمسك باملشكلة الرياضية حتى ينجزها)

املعلومات أي أخذ الوقت الكافي والتفكير قبل التصرف والحفاظ على الهدوء والتأني، وجمع  :  (Managing Impulsivityالتحكم باالندفاع ) .2

 ووضح خطة للحل والتفكير في البدائل واالستماع إلى وجهات النظر البديلة. 

(، وتعني تكريس الطاقة العقلية وبذل الجهد من أجل فهم أفكار Listening with Empathy and Understandingاإلصغاء بتفهم وتعاطف ) .3

 تقليل من شأن األفكار التي يطرحونها. اآلخرين ووجهة نظرهم وتفهم مشاعرهم، دون سخرية أو مقاطعة أو

وتشير إلى النظر في األمر بطريقة أخرى، والقدرة على تغيير وجهات النظر وتوليد البدائل، والنظر في    :(Thinking Flexiblyالتفكير بمرونة ) .4

 الخيارات املقترحة واملتاحة، ومعالجة املشكلة من زاوية جديدة.

رفة الخاصة واالستراتيجيات أي إدراك وفهم املع  :(Thinking about your Thinking Metacognitionالتفكير حول التفكير، ما وراء املعرفة ) .5

ضحة واملشاعر واألفعال، وتأثير ذلك كله على اآلخرين، والقدرة على معرفة ما يعرفه املتعلم وما ال يعرفه من خالل وضع خطة للحل وخطوات وا 

 وتقييمها بعد تطبيقها. 

قديمه من طرق وحلول، وبذل قصارى الجهد، وإيجاد  وتعني الكفاح من أجل التحقق مما تم ت  :(Striving for Accuracyالسعي من أجل الدقة ) .6

 طرق للتحسين باستمرار.

وتشير إلى استخدام ما تم تعلمه، ومحاولة   : (to new situations Applying Past Knowledgeتطبيق املعرفة السابقة في مواقف جديدة ) .7

 الوصول إلى املعرفة السابقة ونقلها وتوظيفها في مواقف أخرى.  

أي توضيح طريقة الحل، ووجود موقف يحتاج إلجابة ومعرفة البيانات   : (Questioning and Posing Problemsالتساؤل وطرح املشكالت ) .8

 ة لتوليد البيانات، وإيجاد مشكالت لحلها، وذلك مللء الفجوة بين ما يعرفه املتعلم وما ال يعرفه. املطلوبة، وتطوير استراتيجيات طرح األسئل

( وتشير إلى الوضوح والدقة في التواصل Thinking and Communicating with Clarity and Precisionالتفكير والتواصل بوضوح ودقة ) .9

 بلغة دقيقة، ومصطلحات محددة 
ً
 أو كتابيا

ً
 وأسماء صحيحة.شفويا

(، وتعني استخدام املسارات الطبيعية الحسية التي ُتدخل Gathering Data through All Senseجمع البيانات باستخدام جميع الحواس ) .10

 املعلومات إلى الدماغ، واالنتباه إلى العالم الخارجي، وجمع البيانات باستخدام جميع الحواس.

بالحداثة واألصالة واالختالف   :(Creating, Imagining and Innovatingاإلبداع والتخيل واالبتكار ) .11 أفكار وحلول تتسم  القدرة على توليد 

 بوجود الدافع الذاتي والتحدي. 
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املتعلم بمواقف ومشكالت مثيرة لالهتمام، حيث يشعر    :(Responding with Wonderment and Aweاالستجابة بدهشة ورهبة ) .12 جذب 

 املتعلم باملتعة من خالل املعرفة وهذه املتعة ناتجة عن التحدي املتمثل بحل املشكالت، وتتكون لديه الرغبة باالستمرار في التعلم. 

ف دون تردد باالعتماد عما لدى املتعلم من خبرات  وتشير إلى االنطالق نحو الهد :(Taking Responsible Risksاإلقدام على مخاطر مسؤولة ) .13

 ومعارف سابقة، ودون أن يعتريه اإلحباط عند مواجهة العقبات ودون الخوف من الفشل. 

وتعني القدرة على تفهم املواقف وامليل إلى العمل فيها بمرح وسعادة بما تتيحه املواقف التعليمية لتحرير   :(Finding Humorإيجاد الدعابة ) .14

 بداع وإثارة مهارات التفكير العليا. اإل 

التبادلي ) .15 والتعلم ضمن مجموعات    :(Thinking Interdependentlyالتفكير  العمل  والقدرة على  الفريق واالستجابة لهم،   بروح 
ً
العمل معا

 متعاونة وتبرير األفكار وتبادلها مع اآلخرين. 

أي وجود الدافع من أجل االستمرار في العمل ومواجهة    :(Remaining Open to Continuous Learningاالستعداد الدائم للتعلم املستمر ) .16

 الخبرات التي يتعرضون وسيتعرضون لها، واالعتراف عند عدم وجود املعرفة للرغبة بالتعلم الجديد. 

ا  ليكونوا علماء رياضيات بل مساعدتهم على تعلم وتبني بعض  الطلبة  العقل تدريب  الهدف من توظيف عادات  بها علماء  ليس  التي يفكر  لطرق 

الدا  األدلة  الحدس وتقديم  أساليب رياضية حقيقية، والبحث، وتطوير  املشكالت، وأن يكونوا قادرين على استخدام  عمة الرياضيات عندما يواجهون 

 (. Cuoco et al., 1996لذلك )

ياة اليومية على مواجهة املشكالت واملعضالت والحلول غير ولكون عادات العقل نمط للتفكير والتصرف بذكاء، ومساعدة الطلبة في املدرسة والح

 من أن يطالب املعلمون الطلبة بالتركيز فقط على (Costa & Kallik, 2000)الواضحة وغير الجاهزة بشكل مباشر وتمارس حتى يعتادون عليها  
ً
، فإنها وبدال

يب طلبتهم على توظيف بما تم تعلمه من مفاهيم، وكيف وملاذا يتم ذلك، وهذا من  قائمة من األنماط أو الخوارزميات بغية التعلم فهي تساعدهم على تدر 

منة وراء تلك  خالل استثمار الفضول وحب االستطالع والرغبة بتجربة طرق جديدة لدى الطلبة، والقيام باملهام الرياضية وتقديم األدلة والتفسيرات الكا 

مع تزويدهم بالتشجيع والدعم، وتنمية شعور امللكية لديهم واالرتباط الوثيق والعميق بما يقومون به من   املهام وتقديرها، واملثابرة من أجل تحقيق الفهم 

 ألهمية وقيمة هذه املهام، والتأمل الدائم بما تعلموه وبما يتعلق بهذا التعلم )
ً
 Massachusetts Department of Education, 2005مهام رياضية تقديرا

.) 

 الدراسات السابقة:

الدراسات العديد من  أهمية دمج وتضمين    (Goldenberg,1996; Cuoco,et al.1996; Lim& Selden,2009; Poindexter,2011)  وأشارت  إلى 

ا يفكر  عادات العقل في مناهج الرياضيات باستخدام أنشطة التعلم املناسبة؛ حيث أن املمارسين لها تحققت لهم مجموعة من الخصائص كأن يفكروا كم

 معرفية )التفكير في التفكير، الت علماء
ً
 وآثارا

ً
فكير املتبادل,  الرياضيات عندما يواجهون مشكلة رياضية غير مألوفة، باإلضافة إلى أن لعادات العقل جوانبا

 عاطفية )اإلصرار واملثابرة، اإلصغاء بتعاطف،... (. 
ً
 وآثارا

ً
 التواصل بدقة،...(، وجوانبا

في املنهج والواجب تحقيقه هو استحضار الطلبة لعادات العقل واستخدامها باعتبارها" بوصلة داخلية" تعمل   يكمن الهدف من دمج عادات العقل

 (.Costa& Kallick,2009)على توجيه أفكارهم وأفعالهم وقراراتهم في جميع مراحل التعليم املدرس ي والحياة اليومية 

يات ستحثهم للوصول إلى معنى الرياضيات مما يؤدي إلى رؤية الطلبة املستعدين لفهم  عندما يوظف املعلمون عادات العقل أثناء تدريسهم للرياض

وتتطلب البيئة التي ُتطبق عادات العقل   (.Johnson,2012وتفسير ومتابعة العمل الرياض ي فيصبحون متمكنين من الحساب ضمن بيئة داعمة لذلك )

بينهم، وتشجيعهم ومكافأتهم على ذلك من قبل املعلم، والعمل مع املعلم وكأنه أحد أفراد املجتمع من الطلبة االعتماد على بعضهم البعض، وتوثيق الروابط  

 . (Costa& Kallik,2009)التعليمي الذي ينتمون إليه بحيث ال ُينظر إلى املعلم على أنه الشخص الذي لديه جميع اإلجابات 

الطلبة؛ حيث أن املبدأ األساس ي لها يتمثل بالقدرة على التصرف بذكاء عند مواجهة  يمكن أن تسهم عادات العقل في تحقيق الكفاءة الرياضية لدى 

اإلضافة إلى املهام املطلوبة ودون معرفة اإلجابة، والقدرة على معرفة النقص الذي قد يعتري الحلول املقدمة من قبلهم، وكيفية معالجة هذا النقص، ب

(، والكفاءة Sommers & Olsen, 2010فعادات العقل مهارات حياتية أساسية الزمة للتعلم الناجح )  صة.وعيهم الذاتي بما لديهم من إمكانات وقدرات خا

 ، وهذا النجاح في الحياة وفي التعلم هو الرابط األساس ي بين املتغيرات في الدراسة الحالية. (NRC,2001الرياضية مهارات أساسية لتعلم الرياضيات بنجاح )
 ألهمية هذه 

ً
 :املتغيرات فقد تطرق الباحثون إلى إجراء الدراسات املتعلقة بهاونظرا

دراسة هدفت إلى التعرف على فعالية األنشطة اإلثرائية التي تستند على عادات العقل لتنمية التفكير الرياض ي لدى   (2019حيث أجرت بصير ) •

( أطفال موهوبين.  4. تكونت عينة الدراسة من مجموعة واحدة ضمت )األطفال املوهوبين في مرحلة ما قبل املدرسة في اململكة العربية السعودية

الرياض ي.  استخدمت الباحثة أدوات الدراسة املتمثلة باألنشطة اإلثرائية وفيديوهات الرسوم املتحركة وبطاقة املالحظة ملعايير التفكير والتواصل 

األ  بين متوسطي درجات  النتائج عن وجود فرق ذي داللة إحصائية  التفكير  أسفرت  القبلية والبعدية ملعيار  املالحظة  املوهوبين في تطبيق  طفال 

 واالستدالل، وملعيار التواصل الرياض ي لصالح التطبيق البعدي للمالحظة.



   ون......                                                                        املفلح وآخر أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في تطوير الكفاءة الرياضية 

 345 -324، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 328 

 

الرياض ي  دراسة بهدف تقص ي مستويات عادات العقل وأثرها في التفكير اإلبداعي  (  Atakhyneh& Aburiash,2018)   وأبو رياش   التخاينة  وأجرى  •

األردن. تكونت عينة الدراسة من إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة   (120)  لدى طلبة الصف الثامن في   من عدة مدارس تم توزيعهم 
ً
طالبا

، وقام الباحثان بتطوير مقياس عادات العقل وبرنامج تدريبي قائم على عادات العقل واختبار التفكير اإلبداعي   (60)ضمت كل منها  
ً
. أشارت طالبا

ات العقل  النتائج إلى انخفاض مستوى عادات العقل لدى الطلبة، وتميز املجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج التدريبي القائم على عاد

 فكير اإلبداعي.  على املجموعة الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي، وأشارت إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى عادات العقل والت

املشكلة على   دراسة  )Andriani, Yulianti, Ferdias & Fatonah,2017)  وأجرى  • القائمة على  العقل  تأثير استراتيجية تعلم وفق عادات  ملعرفة 

، تم تقسيم الطلبة إلى (  70اتجاهات الطلبة نحو التفكير اإلبداعي الرياض ي لدى طلبة الصف السابع في إندونيسيا. تكونت عينة الدراسة من )
ً
طالبا

، وأخرى ضابطة ضمت)36مجموعة تجريبية ضمت )
ً
. تمثلت أدوات الدراسة باستبانة لتحديد ميل الطلبة نحو التفكير اإلبداعي.  34( طالبا

ً
( طالبا

قل القائمة على حل املشكلة أفضل  أظهرت النتائج أن ميل الطلبة نحو التفكير اإلبداعي في املجموعة التجريبية التي درست باستخدام عادات الع

 من ميل الطلبة في املجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة االعتيادية)املرتكزة على املعلم(. 

دراسة هدفت إلى التعرف إلى فاعلية برنامج مقترح قائم على عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى طالب الصف   (2017كما أجرى املقيد ) •

 تم تقسيمهم إلى شعبتين دراسيتين، تجريبية وضابطة وتكونت كل منهما من )84ابع األساس ي في غزة. تكونت عينة الدراسة من )الر 
ً
،  42( طالبا

ً
( طالبا

 بين متوسطي درجات طالب املجموعة ال
ً
تجريبية وقد تمثلت أداة الدراسة باختبار القوة الرياضية. كشفت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا

 وطالب املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار القوة الرياضية لصالح املجموعة التجريبية. 

بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على عادات العقل في تعليم الرياضيات لتنمية التحصيل ومهارات  (2016وقام السيد حسين ) •

 من مدرستين مختلفتين مثلت  87الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية لدى طلبة  الصف األول اإلعدادي في مصر. تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

التي تكونت من )إحداهما املجموعة التج ، واألخرى املجموعة الضابطة التي تكونت من )45ريبية 
ً
، وقام الباحث بإعداد اختبار  42( طالبا

ً
( طالبا

ائية  مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية، واختبار تحصيلي في املحتوى الرياض ي املحدد. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحص

املجمو  أداء  للمشكالت  بين  اإلبداعي  الحل  مهارات  اختبار  وفي  ككل،  التحصيل  اختبار  في  التجريبية  املجموعة  لصالح  والضابطة  التجريبية  عة 

 الرياضية ككل. 

الطلبة   (2015وأجرت حليوه ) • القوة الرياضية وعملياتها لدى  التعرف على أثر برنامج مقترح قائم على عادات العقل في تنمية  دراسة هدفت إلى 

 من الطلبة املعلمين ضمن  45تعليم أساس ي( في جامعة القدس املفتوحة في غزة. تكونت عينة الدراسة من )  -علمين )قسم التربيةامل
ً
 وطالبة

ً
( طالبا

اسة  ر مجموعة واحدة، وأعدت الباحثة اختبار القوة الرياضية بأبعاد التواصل الرياض ي والترابط الرياض ي واالستدالل الرياض ي. أشارت نتائج الد

الرياضية  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في التطبيق القبلي والبعدي على االختبار ككل وعلى كل بعد من أبعاد القوة  

 لصالح التطبيق البعدي وبحجم أثر مرتفع.

أثر استخدام برنامج    (2014وقام كل من املطرب والشوري ) • إلى معرفة  الرياض ي بإجراء دراسة هدفت  املنطقي/  الذكاء  تنمية  العقل في  عادات 

، وتم توزيع الطلبة على مجموعتين  112والتحصيل لدى طلبة الصف الثاني املتوسط في اململكة العربية السعودية. تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

 وضابطة تضم )58تجريبية وتضم )
ً
. تم تطبيق اختبار تحصيل الرياضي54( طالبا

ً
ات ومقياس الذكاء املنطقي/ الرياض ي. بينت نتائج الدراسة ( طالبا

لم تظهر  أن ثمة فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية التفكير املنطقي/ الرياض ي لصالح املجموعة التجريبية، و 

 أية فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين من حيث التحصيل.

دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج إثرائي قائم على عادات العقل في التفكير اإلبداعي والقوة الرياضية في اململكة العربية   (2012)  وأجرى رياني •

 بتصميم املجموعة الواحدة، وقام الباحث بإعداد اختبار لقياس القوة الرياضية، واستخدم اختبار  27السعودية. تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

القبلي والبعدي ت التطبيق  الطلبة في  بين متوسط درجات  الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية  نتائج  اإلبداعي. كشفت  للتفكير  ورانس 

 عن وجود فروق دالة إحصائي
ً
 بين  الختبار التفكير اإلبداعي ككل وفي كل مهارة من مهاراته لصالح التطبيق البعدي، وكشفت نتائج الدراسة أيضا

ً
ا

 توسط درجات الطلبة في التطبيق القبلي والبعدي الختبار القوة الرياضية  ككل وعلى جميع أبعادها ولصالح التطبيق البعدي. م

دراسة مسحية هدفت إلى تقييم الكفاءة الرياضية والعالقة بين الكفاءة الرياضية والتحصيل في الرياضيات    ( Awofala,2017كما أجرى أووفاال ) •

، وبلغ  198(طالب وطالبة حيث بلغ عدد الطالب )400لدى طالب وطالبات املدارس الثانوية النخبوية في نيجيريا. تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

الطالبات ) الرياضية،    ( طالبة من202عدد  الكفاءة  باختبار  أدوات تمثلت  الدراسة باستخدام ست  بيانات  الباحث  الثانوي. جمع  األول  الصف 

، ومالحظة النزعة وقائمة ملراجعة الفهم املفاهيمي، وقائمة ملراجعة اإلجراءات، وقائمة ملراجعة الكفاءة االستراتيجية، وقائمة ملراجعة التبرير التكيفي

نت أظهرت  في  املنتجة.  والتحصيل  الرياضية  الكفاءة  بين  ارتباط  هناك  وأن  الرياضية،  الكفاءة  من  عاِل  مستوى  لديهم  الطلبة  أن  الدراسة  ائج 

 الرياضيات، ووجود فروق طفيفة في التحصيل في الرياضيات بين الطالب والطالبات.  
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استر   (2016وقامت حسن ) • الكفاءة الرياضية لدى  بإجراء دراسة هدفت إلى تحديد فاعلية برنامج قائم على  اتيجيات التدريس املتمايز في تنمية 

تدالل التكيفي  طلبة املرحلة الثانوية في مصر. وقد قامت الباحثة بتطبيق اختبار لفروع الكفاءة الرياضية )الفهم املفاهيمي والطالقة اإلجرائية واالس

( طالبة، والالتي تم توزيعهن إلى مجموعة تجريبية تكونت  69ة الدراسة املتمثلة بـ )والكفاءة االستراتيجية( وبطاقة مالحظة لبعد امليل املنتج على عين

( طالبة. توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات  34( طالبة ومجموعة ضابطة تكونت من )35من )

في التطبيق البعدي الختبار الكفاءة الرياضية بجميع أبعادها، ولبطاقة مالحظة املجموعة الضابطة ومتوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية 

 امليل املنتج ولصالح املجموعة التجريبية.

دراسة هدفت إلى التعرف إلى فعالية نموذج أبعاد التعلم ملارزانو على تنمية الكفاءة الرياضية لدى طلبة الصف األول   (2014وأجرى أبو الرايات ) •

الدراسة من )اإلعدادي ف  وطالبة تم توزعيهم على مجموعتين: تجريبية تكونت من )134ي مصر. تكونت عينة 
ً
 وطالبة، وضابطة  67( طالبا

ً
( طالبا

ا  املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة  بالفهم  املتمثلة  الرياضية  الكفاءة  أبعاد   لقياس 
ً
اختبارا الباحث  أعد  العدد ذاته.  الستراتيجية تكونت من 

درجات  االستدالل التكيفي، واستبانة لقياس بعد النزعة الرياضية املنتجة. توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  و 

 جريبية. املجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار الكفاءة الرياضية بأبعاده جميعها، واستبانة النزعة الرياضية املنتجة لصالح املجموعة الت

الرياض ي في تنمية مهارات   (2012كما أجرت املصاروة ) • الربط والتمثيل  أثر التدريس وفق استراتيجية قائمة على  دراسة هدفت إلى التعرف على 

الري البراعة  اختبار  بإعداد  الباحثة  قامت  الدراسة  الهدف من  ولتحقيق  األردن.  في  األساس ي  السادس  الصف  طلبة  لدى  الرياضية  اضية البراعة 

املنتج، ب امليل  لقياس مجال  االستداللي، واستبانة  والكفاءة االستراتيجية والتفكير  والطالقة اإلجرائية  املفاهيمي  إلى ملجاالت االستيعاب  اإلضافة 

(  41سة من )استخدام مقياس اتجاهات ضم مجال صعوبة الرياضيات وطبيعة الرياضيات وفائدة الرياضيات ومكانة الرياضيات. تكونت عينة الدرا 

 إلى مجموعتين تجريبية وعدد طلبتها )
ً
، تم تقسيمها عشوائيا

ً
، وضابطة وعدد طلبتها )20طالبا

ً
، حيث درست املجموعة التجريبية 21( طالبا

ً
( طالبا

لدراسة وجود فروق باستخدام استراتيجية قائمة على الربط والتمثيل، ودرست املجموعة الضابطة باستخدام الطريقة االعتيادية. أظهرت نتائج ا 

أفراد   درجات  أن متوسط  وبينت  املستخدمة،  االستراتيجية  إلى  عزى 
ُ
ت التجريبية  املجموعة  في  الطالب  درجات  بين متوسط  إحصائية  داللة  ذات 

و  اإلجرائية  والطالقة  املفاهيمي  لالستيعاب  بالنسبة  وذلك  الضابطة  املجموعة  أفراد  درجات  متوسط  من  أعلى  التجريبية  الكفاءة املجموعة 

 االستراتيجية والتفكير االستداللي وامليل املنتج. 

دراسة هدفت الكشف عن تأثير املناهج التعليمية على الكفاءة الرياضية للطلبة في السويد من خالل   ( Samuelsson, 2010وأجرى ساميولسون )  •

ال خالل السنوات الخمس األولى في املدرسة واملقارنة بين تحصيل  املقارنة بين الطريقة االعتيادية وطريقة حل املشكالت في تدريس الرياضيات لألطف

قبل فريق  الذكور واإلناث. تمثلت أدوات الدراسة باختبار ما قبل املدرسة واالختبار الوطني في السنة الدراسية الخامسة واللذان تم تطويرهما من  

 تم توزيعهم إلى )105كونت عينة الدراسة من )خبراء تم التعاقد معه بوساطة املجلس الوطني للتعليم في السويد. ت
ً
  48( طالبة و )57( طالبا

ً
( طالبا

سة عن  من مدرستين: األولى تم التدريس فيها باستخدام الطريقة االعتيادية واألخرى تم التدريس فيها باستخدام حل املشكالت. كشفت نتائج الدرا 

القائمة على حل   الدراسية  املناهج  أثر الستخدام  باستثناء مجال  وجود  الدراسة  بين مجموعات  الرياضية  الكفاءة  تطوير مجاالت  في  املشكالت 

ق ذات  الطالقة اإلجرائية مبينة أنه ال توجد طريقة واحدة تؤثر على جميع مجاالت الكفاءة الرياضية بنفس القدر، وأظهرت كذلك أنه ال توجد فرو 

ة التي درست باستخدام املنهاج االعتيادي، وكان ألسلوب حل املشكالت نفس التأثير على الذكور داللة إحصائية بين نتائج الذكور واإلناث في املجموع

 واإلناث. 

 :التعقيب على الدراسات السابقة

بعد استعراض الدراسات السابقة، وما توصلت إليه من نتائج قد تبين أن بعضها هدف إلى توظيف عادات العقل من خالل استراتيجيات وبرامج 

(، وتنمية التحصيل 2015؛ حليوه، 2017ة تقوم عليها في تنمية مجاالت متعددة في سياق تعليم وتعلم الرياضيات كتنمية القوة الرياضية )املقيد، تدريبي

)السيد حسين،   الرياضية  للمشكالت  اإلبداعي  الحل  والشوري،  2016ومهارات  )املطرب  والتحصيل  املنطقي  الذكاء  وتنمية  ب2014(،  وتناولت  عض (. 

 لتنمية الكفاءة الرياضية لدى الطلبة )حسن،  
ً
، وتنوعت الدراسات  Sammuelsson, 2010؛  2012؛ املصاروة،  2014؛ أبو الرايات،  2016الدراسات طرقا

 في اختيارها للمرحلة الدراسية والعمرية والعقلية. 

املالئم لتحقيق أهدافها وتتمثل باملنهج شبه التجريبي، واختيار استراتيجية وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة باختيار املنهج  

  -حسب إطالع الباحثين -التدريس، وأدوات الدراسة، ومناقشة نتائجها، وتتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في أسلوب التدريس ولكن

 لرياضية.ال توجد دراسة قد وظفت عادات العقل في تطوير الكفاءة ا 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

 -Trends in International Mathematics and Science Studyبالنظر إلى نتائج مشاركة طلبة األردن في االختبار الدولي للرياضيات والعلوم )

TIMSS( للعام )طلبة  2015 
ً
( فيمكن مالحظة مدى التراجع الكبير في النتائج التي أحرزها الطلبة ومدى انخفاض األداء على اختبار الرياضيات، وتحديدا
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 بمقدار )500( عالمة، وهي دون املعدل العاملي والبالغ )386الصف الثامن؛ حيث تم إحراز )
ً
(،  2011( عالمة عن العام )20( عالمة، وهذا ُيمثل تراجعا

م األداء في هذا االختبار، وحصل على ترتيب )
ّ
(على املستوى الدولي، وترتيب  36إضافة إلى أن األردن كان من ضمن الدول التي تراجعت في ترتيبها على سل

لتعليمية التعلمية ملادة (، وقد يحمل هذا إلى النظر في عناصر منظومة العملية ا 2017( على املستوى العربي )املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية،  8)

 الرياضيات بما في ذلك البيئة املدرسية والتعليمية التعلمية واملنهج الدراس ي واملعلم والطالب. 

لى نتائج  وألن الطالب جزء من هذه املنظومة؛ فإنه ومن خالل اللقاء بمجموعة من طلبة الصف الثامن أشار العديد منهم إلى أنهم يقومون باالطالع ع

ن هذه ي الثانوية العامة بمزيد من االهتمام؛ ألنهم يقفون على مشارف قريبة من هذه املرحلة، ومن اختيار املسار األكاديمي الذي سيدرسونه ضمالطلبة ف

طلبة كانت بسبب  املرحلة، األمر الذي سيؤثر على اختيار التخصص الجامعي في املستقبل، إال أن هذا االطالع أدى إلى تكوين آراء تشير إلى أن إخفاقات ال

شعور اإلحباط   مادة الرياضيات على األغلب، وهذه اآلراء السلبية كان لها السبب األبرز في تكون الثقافة السائدة حول صعوبة مادة الرياضيات وفي تكون 

يد آخر أشار طلبة آخرون إلى تكون  نحو تعلم مادة الرياضيات لدى الطلبة، األمر الذي أدى إلى قصور في كفاءتهم الرياضية بجميع أبعادها، وعلى صع

ألساليب املتكررة نظرة سلبية تجاه مادة الرياضيات وتجاه تعلمها لديهم؛ ألنهم في كثير من األحيان يشعرون بامللل أثناء تعلم الرياضيات بسبب استخدام ا 

 ,Awofala؛  2012ءة الرياضية وتنميتها لدى الطلبة )املصاروة،  واملعتادة في تدريس الرياضيات. وقد دعت العديد من الدراسات إلى ضرورة االهتمام بالكفا

2017; Samuelsson, 2010   .) 

رغبة  وبعد التواصل مع بعض املعلمين في امليدان التربوي وبالتحديد معلمي الصف الثامن، أكد املعلمون أنه ثمة مشكلة تتعلق بضعف الحافز وال

في مادة الرياضيات   لدى العديد من الطلبة لتعلم الرياضيات وقصور في املعرفة الرياضية لديهم بما فيها املعرفة املفاهيمية واإلجرائية بحسب نتائج الطلبة

 ( والتي أظهرت وجود ضعف لدى الطلبة في مادة الرياضيات بشكل عام. 2018/2019في العام السابق )

ما يمتلكون  ولذلك فإن االهتمام املتواصل بالطلبة كمحور للعملية التعليمية التعلمية بغية االرتقاء بمستوياتهم العلمية الرياضية من خالل توظيف  

رات ومهارات ومعارف يدعو إلى استخدام االستراتيجيات التي من شأنها تعزيزهم، ودعم ما يمتلكون من مؤهالت، ورفدهم بما يحتاجون إليه من أفكار وخب

الرياضيات ليصبحوا قادرين على استخدام طرق متعددة للوص التعلمية في  إبان مسيرتهم  إليه  ملا يطمحون  الفكرية، وتأهيلهم  إلى لدعم عملياتهم  ول 

إليه، وقد يتحقق هذا من خالل استخ أو يتعرضون  الذي يواجهونه  التعليمي  املوقف  األمثل واألكثر مالئمة حسب ما يقتضيه  الطريقة  دام استخدام 

 عادات العقل في تدريس الرياضيات.

لرياضية ودعت إلى استخدامها في تدريس أشارت نتائج الدراسات إلى أن من املهم التركيز على توظيف عادات العقل في مختلف الفروع واملجاالت ا  

(، ملا لها من فاعلية في تنمية قدرات الطلبة في مجال تعلم الرياضيات، ومن أثر إيجابي 2016( ودراسة السيد حسين )2017الرياضيات كدراسة املقيد )

 (. Costa & Kallick, 2000في تحسين سلوك الطلبة وتطوير أدائهم األكاديمي )

اسة الحالية في محاولة ملعرفة أثر استخدام عادات العقل في تدريس الرياضيات  وإتاحة الفرصة أمام الطلبة الستخدامها في تعلمهم، لذا جاءت الدر 

(،  MacGregor,2013وتوظيفها في تنمية كفاءتهم الرياضية، وذلك في ضوء ما دعت إليه الدراسات لتنمية الكفاءة الرياضية لدى الطلبة بالطرق املناسبة )

 وتحاول هذه الدراسة االجابة عن السؤال اآلتي: 

 ما أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في تطوير الكفاءة الرياضية لدى طلبة الصف الثامن األساس ي؟ 

 وانبثق عن سؤال الدراسة الفرضية الصفرية اآلتية: 

طالبات في املجموعة التجريبية ) اللواتي درسن باستخدام عادات العقل" ومتوسط عالمات "ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط عالمات ال

 الطالبات في املجموعة الضابطة ) اللواتي درسن باستخدام الطريقة االعتيادية( في اختبار الكفاءة الرياضية البعدي". 

 :أهداف الدراسة

استخدام   أثر  تعّرف  إلى  الحالية  الدراسة  الثامن تهدف  الصف  طلبة  لدى  الرياضية  الكفاءة  تطوير  في  العقل  قائمة على عادات  تدريسية  استراتيجية 

 األساس ي.

  :أهمية الدراسة

 تنبثق أهمية الدراسة الحالية من الناحية النظرية والناحية التطبيقية. 

للكفاءة الرياضية لدى الطلبة، وتحفيزهم على تفعيل ما يمتلكون    والتي تظهر من خالل تسليط الضوء على عادات العقل ومدى تطويرها  : األهمية النظرية

يفها في تدريس من عادات عقلية من أجل االرتقاء بأنفسهم في مجال تعليم وتعلم الرياضيات، ودعوة املعلمين إلى االهتمام بعادات العقل والسعي نحو توظ

 الرياضيات واالهتمام بها.
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ا لدى الطلبة من أفكار وممارسات فكرية وقدرات قابلة للتطوير، واستخدامها كأسلوب تدريس ي يختلف عن الطريقة ومن خالل توظيف الدراسة الحالية مل

الكفاء أن تسهم  في تطوير  املمكن  العقل، فإنها من  الطلبة من عادات  الرياضيات ويقوم على تعزيز ما يمتلكه  الرياضية، االعتيادية في تعليم وتعلم  ة 

 حث الرياضيات.  وترغيب الطلبة بمب

با متغيرات أخرى  املستقبلي بدراسة  البحث  أمام  املجال  املتعلق بمتغيراتها، وفتح  التربوي   في اإلضافة لألدب 
ً
أيضا أن تسهم  املمكن  ستخدام هذه ومن 

 االستراتيحية، وتقديم أدوات تدريسية للمعلمين تحفز عملهم وطلبتهم نحو االهتمام بالرياضيات.

الدراسية   :األهمية التطبيقية أما   املناهج  التربوية ومطوري  السياسات والقرارات  انتباه واضعي  الحالية في لفت  الدراسة  نتائج  أن تسهم  املتوقع  فمن 

تعزيز وتمكين الطلبة    والباحثين واملعلمين إلى األخذ بعين االعتبار عادات العقل في تصميم وتطوير املناهج الدراسية وتضمين أدلة املعلمين التي تعمل على

 من عادات العقل الالزمة لتدريس مبحث الرياضيات بما تحويه من أنشطة ومهام تعليمية في مجال الرياضيات واملجاالت األخرى كذلك.

   :حدود الدراسة ومحدداتها

 اقتصرت الدراسة على الحدود واملحددات اآلتية:

 إحدى املدارس التابعة ملديرية تربية وتعليم لواء قصبة املفرق.   طالبات الصف الثامن في الحدود البشرية واملكانية:

 . م2020-2019 تم تطبيق أداة الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي الحدود الزمانية:

الدراسة والتي    الحدود املوضوعية: املستخدمة في  العقل  الدقة،   تشملعادات  السابقة، والتفكير والتواصل بدقة، والسعي من أجل  املعرفة  تطبيق 

الدراسة، باإلضافة واملثابرة؛ ملناسبتها ألغراض الدراسة، وللتطبيق داخل الغرفة الصفية، وقد يكون لها ارتباط بأبعاد الكفاءة الرياضية املحددة في هذه 

ملفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة االستراتيجية والتبرير التكيفي، ولم تأخذ الدراسة الُبعد الخامس من إلى أبعاد الكفاءة الرياضية املتمثلة بالفهم ا 

 الختالف ماهية هذا الُبعد عن األبعاد املختارة في هذه الدراسة واملتعلقة بالجانب املعرفي
ً
 .  الكفاءة الرياضية وهو امليل املنتج نظرا

الدراسة ومدى صدق وتتمثل محددات الدراسة بما   سيتوفر ألداتها من صدق وثبات، وباالختيار املناسب لطريقة اختيار العينة ومدى تمثيلها ملجتمع 

 استجابة أفراد عينة الدراسة على أداتها. 

 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية

القدرة علىل عادات العق املعرفية   :  الطالب  بنية  أو متاحة ضمن  الفور  املشاكل، وعندما ال تكون اإلجابات معروفة على  التصرف بذكاء عند مواجهة 

(Costa & Kallik, 2000) . 

 على أنها مجموعة من املمارسات الذهنية والسلوكيات التي تقوم بها الطالبة وتظهر من خالل أدائه لألنشطة واملهام  
ً
عرف إجرائيا

ُ
الرياضية املقدمة لها وت

 أثناء تعلم وحدة الجبر في الرياضيات. 

املفاهيمي والطالقة   الكفاءة الرياضية: بالفهم  واملتمثلة  الرياضيات بنجاح،  الطلبة من تعلم  ليتمكن  آٍن واحد  الواجب تطويرها في  الرياضية  املهارات 

 (.NRC, 2001) يل( املنتجاإلجرائية والكفاءة االستراتيجية والتبرير التكيفي والتصرف )امل

 على أنها القدرات واملؤهالت التي تمتلكها الطالبة للقيام باألعمال الرياضية، وحسن التصرف فيها على أكمل وجه، وتقا
ً
عرف إجرائيا

ُ
س بالدرجة التي وت

 ستحصل عليها الطلبة على اختبار الكفاءة الرياضية.

 :الطريقة واإلجراءات

  منهجية الدراسة:  
لتحقيق هد التصميم  ملناسبة هذا  وذلك  والتجريبية،  الضابطة  املجموعتين  ذا  التجريبي(  )شبه  الكمي  املنهج  الدراسة  في هذه  الباحثون  ف  اتبع 

 الدراسة واملتمثل في الكشف عن أثر استخدام استراتيجية قائمة على عادات العقل في تطوير الكفاءة الرياضية.

 الدراسة:مجتمع 

قصبة املفرق،  تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف الثامن األساس ي في مدارس وزارة التربية والتعليم التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء  

إحصائية قسم التخطيط  ( طالبة، وذلك حسب  1594م، والبالغ عددهن )  2019/2020واملنتظمات في مدارسهن في الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي  

 في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة املفرق.

 عينة الدراسة: 

( طالبة من طالبات الصف الثامن األساس ي في مدرسة أم عطية األنصارية التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء قصبة  47تكونت عينة الدراسة من )

سرة بسبب توفر الظروف املناسبة لتطبيق الدراسة؛ حيث أن فترة الدوام في املدرسة تتم ضمن فترتين صباحية  املفرق، وقد تم هذا االختيار بالطريقة املتي

 لتمثل املجموعة التجريبية
ً
وتكونت من  ومسائية،  وتتوزع طالبات الصف الثامن في هذه املدرسة على شعبتين ، وقد تم اختيار إحدى الشعبتين عشوائيا
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( طالبة، تم  22باستخدام استراتيجية قائمة على عادات العقل ضمن الفترة الصباحية، واألخرى تمثل الضابطة وتكونت من )( طالبة تم تدريسها  25)

 عضهن البعض.  تدريسها باستخدام الطريقة االعتيادية ضمن الفترة املسائية، وهذا قد ساهم في عدم التقاء طالبات املجموعتين التجريبية والضابطة مع ب

 راسة ومادتها التعليمية:أدوات الد

قق من لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بإعداد أدوات الدراسة وموادها التعليمية، وفيما يلي عرض إلجراءات إعداد كل أداة منها وطرق التح

 صدقها وثباتها:

 املادة التعليمية، وتمثلت بما يأتي:

دل  دليل املعلم:  إعداد  الحالية تم  الدراسة  العقل، وذلك بعد االطالع على لتحقيق هدف  استراتيجية  تدريسية قائمة على عادات  املعلم الستخدام  يل 

؛  2017؛ املقيد،2012،رياني  ؛  2015،  ؛ حليوه 2018،  األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة بتوظيف عادات العقل في تدريس الرياضيات )الجمل

Costa & Kallick, 2000, 2009; Kallick & Zmuda, 2017الجزء األول للصف الثامن    - (، ثم تحليل املحتوى الرياض ي لوحدة الجبر من كتاب الرياضيات

 الستراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل، وتضمن الدليل ما يأتي:
ً
 األساس ي، وعليه تمت إعادة صياغة وحدة الجبر وفقا

 العقل وتوظيفها في تدريس الرياضيات. اإلطار النظري: ويتضمن مقدمة وملحة عامة عن عادات 

عادات    اإلطار اإلجرائي: ويتضمن إجراءات تنفيذ دروس وحدة الجبر باستخدام عادات العقل، من حيث أسلوب التدريس حسب االستراتيجية القائمة على

رة؛ حيث رأى الباحثون أنه قد يكون لها ارتباط بأبعاد  العقل املتمثلة بتطبيق املعرفة السابقة، والتفكير والتواصل بدقة والسعي من أجل الدقة واملثاب

ألنشطة عبر عدد الكفاءة الرياضية، وأنها مالئمة للتطبيق داخل الغرفة الصفية ، ثم تحديد املواد التعليمية ووسائل الشرح الالزمة، وتقديم األسئلة وا 

التي نود توظيفها من قبل الطلبة ضمن كل خطوة من خطوات االستراتيجية، من املهام ، بحيث تعكس هذه األسئلة واألنشطة وتتناسب مع عادة العقل  

بكل املتعلق  البيتي  الواجب  بتنفيذ  القيام  الطلبة  الطلب من  ثم  دراسية،  بداية كل حصة  املتعاونة  للمجموعات  العمل  أوراق  تقديم  درس،   من خالل 

املقترحة لتطبيق   الزمنية  الخطة  الدليل يتضمن  أن  إلى  التربية والتعليم في باإلضافة  املقررة ضمن منهاج وزارة  بالدروس  التقيد  الجبر، مع  دروس وحدة 

 ( حصة تدريسية لكل من املجموعتين التجريبية والضابطة.    12اململكة األردنية الهاشمية، وقد بلغ عدد الحصص التدريسية لتنفيذ الوحدة )

بوحدة الجبر، وإرشادات تنفيذ أنشطة التعلم، وعبارات لدعم الطالب نحو التعلم ولتوظيف تم إعداد دليل الطالب املتضمن للتعريف    دليل الطالب:

 عادات العقل، وأوراق العمل املتعلقة بكل درس من دروس وحدة الجبر، والتي يقوم الطالب بتنفيذها ضمن املجموعات التعاونية.

 لتنفيذ أنشطة التعلم املتعلقة تم إعداد دفتر الواجبات البيتية والذي    دفتر الواجبات البيتية: 
ً
يتضمن أسئلة يقوم كل طالب بتنفيذها في البيت استكماال

الطلبة   أيدي  بين  العقل، في ظل ما نراه من حلول مقدمة وجاهزة ومتاحة  الطالب باالعتماد على نفسه وممارسة عادات  ليقوم  العقل؛   بعادات 
ً
ورقيا

 والتي قد تجعلهم يتقاعسون عن ال
ً
تفكير وإعمال دور العقل، و تتم مناقشة إجابات األسئلة من قبل املعلم مع الطلبة بعد االنتهاء من تنفيذها، وإلكترونيا

 وتصحيح األخطاء لديهم  إن وجدت، وانتهى بتقييم ذاتي للطلبة للحكم على مدى التزامهم بتنفيذ املهام والواجبات املوكلة إليهم. 

من إعداد املادة التعليمية تم عرضها على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة املتخصصين في مناهج الرياضيات بعد االنتهاء    صدق املادة التعليمية: 

حيث سالمة  وأساليب تدريسها، ومشرفي ومعلمي الرياضيات ذوي الخبرة؛ إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول محتواها، حيث طلب إلى كل منهم إبداء رأيه من 

اجات التعلمية ووضوحها ودقتها وشمولها ملحتوى وحدة الجبر، وسالمة الصياغة اللغوية والدقة العلمية واللغوية في صياغة أنشطة الصياغة اللغوية للنت

وقد تم   كل درس، وقابليها للتنفيذ، وتوزيع وقت إجراءات الحصص التدريسية، وتخطيط الدروس حسب عادات العقل، ومالءمة املادة التعليمية للطلبة،

 بمالحظاتهم من ناحية تنظيم الوقت أثناء تنفيذ الحصص التدريسية, ووضوح دور املعلم والطالب ضمن اإلجراءات التدريسية في كل درس. األخذ

عد  بهدف الكشف عن الكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الثامن األساس ي، قام الباحثون بإعداد اختبار الكفاءة الرياضية ب  اختبار الكفاءة الرياضية:  

املصاروة  املثال،  سبيل  )على  الرياضية  الكفاءة  تناولت  التي  الدراسات  من  عدد  على   ;NRC,2001; Samuelsson, 2010؛  2012،  االطالع 

Schonefeld,2007; Wojcik, 2017 :وفيما يلي الخطوات التي اتبعها الباحثون إلعداد االختبار .) 

الجزء األول    -حيث اختار الباحثون الوحدة الثانية )الجبر( من كتاب الرياضيات للصف الثامن  :تحديد املادة الدراسية الختبار الكفاءة الرياضية .1

 ألهمية موضوع الجبر كأساس لدراسة    2019/2020حسب منهاج وزارة التربية والتعليم في األردن املقرر في عام  
ً
م، ويعود اختيار وحدة الجبر نظرا

 هداف الدراسة الحالية. الرياضيات، ومالءمة محتوى وحدة الجبر أل 

يث  تحديد الهدف من االختبار: تم تحديد الهدف من االختبار للكشف عن الكفاءة الرياضية لدى طالبات الصف الثامن األساس ي في وحدة الجبر؛ ح .2

والتجريبية، وتوظيفه كاختبار بعدي للكشف  تم توظيف االختبار لتطبيق منهجية الدراسة كاختبار قبلي للتحقق من تكافؤ املجموعتين الضابطة 

 عن أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في تطوير الكفاءة الرياضية لدى طالبات املجموعتين الضابطة والتجريبية. 

 ألبعاد الكفاءة الرياضية )الفهم املفاهيمي، والطالقة اإلجرائية، وا  .3
ً
 لطالقة االستراتيجية، والتبرير التكيفي(.تحليل محتوى وحدة الجبر وفقا

 ألبعاد الكفاءة الرياضية. .4
ً
 إعداد جدول املواصفات وفقا

(سؤال مقالي، 28صياغة أسئلة اختبار الكفاءة الرياضية: تمت صياغة أسئلة االختبار باالعتماد على جدول املواصفات، حيث تكون االختبار من ) .5

ل على ثمانية  تمموزعات على أبعاد الكفاءة الرياضية)الُبعد األول: الفهم املفاهيمي واشتمل على ثمانية أسئلة، والبعد الثاني: الطالقة اإلجرائية واش
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د بلغت العالمة أسئلة، والُبعد الثالث: الطالقة االستراتيجية واشتمل على ستة أسئلة، والُبعد الرابع: التبرير التكيفي، واشتمل على ستة أسئلة (، وق

 ( عالمة، مع مراعاة الدقة العلمية واللغوية لألسئلة، ووضوحها.56الكلية لالختبار )

الك .6 الباحثون بكتابة تعليمات االختبار في الصفحة األولى منه واملتعلقة بكتابة اسم الطالب والشعبة، كتابة تعليمات اختبار  فاءة الرياضية: قام 

 واإلجابة عن جميع األسئلة بوضوح مع مراعاة كتابة خطوات الحل.

ة وتتدرج من مستوى)أداء غير مرِض: ال ُتمنح أي إعداد إطار التصحيح الختبار الكفاءة الرياضية: تم إعداد إطار تصحيح ثالثي لوصف أداء الطالب .7

( عالمة إلى  0عالمة، إلى أداء مرِض : ُتمنح عالمة واحدة، ثم أداء كفء: ُتمنح عالمتين(، وبذلك فقد تراوحت عالمات الطالبات على االختبار من )

 ( عالمة. 56)

الظاهري وذ .8 الصدق  للتحقق من  الرياضية:  الكفاءة  اختبار  األولية على عدد من  التحقق من صدق  لك من خالل عرض أسئلة االختبار بصورته 

ومعلمي  والتقويم، ومشرفي  القياس  وفي  تدريسها،  وأساليب  الرياضيات  مناهج  في  واملختصين  الجامعات  في  التدريس  أعضاء هيئة  املحكمين من 

رياضية من حيث مدى مالءمتها لتحقيق أهداف الدراسة، وبناًء على الرياضيات ذوي الخبرة في هذا املجال؛ إلبداء آرائهم في أسئلة اختبار الكفاءة ال

 مالحظاتهم واقتراحاتهم تم إعادة صياغة بعض األسئلة، ولم تحذف أي منها. 

( طالبة من مجتمع الدراسة ومن خارج  22مدى وضوح تعليمات اختبار الكفاءة الرياضية: أثناء تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من ) .9

ت املفرق  للواء قصبة  التربية والتعليم  التابعة ملديرية  الفضل األساسية املختلطة  أم  الثامن األساس ي في مدرسة  الصف  أن  عينتها من طالبات  بين 

 يتعلق بصياغة األسئلة.
ً
 تعليمات االختبار واضحة، ولم تسأل أي طالبة سؤاال

ياضية: تم حساب الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار أثناء تطبيقه على العينة االستطالعية  حساب الزمن الالزم لإلجابة عن أسئلة اختبار الكفاءة الر  .10

ر كما  من خالل متوسط الوقت الذي أنهت فيه أول طالبة اإلجابة عن أسئلة االختبار والوقت الذي أنهت فيه آخر طالبة اإلجابة عن أسئلة االختبا

 يأتي:

= 2(/120+60( = )2ابة عن أسئلة االختبار +الوقت الذي أنهت فيه آخر طالبة اإلجابة عن أسئلة االختبار(/)الوقت الذي أنهت فيه أول طالبة اإلج

 دقيقة.  90=180/2

ساب  حساب معامالت الصعوبة ألسئلة اختبار الكفاءة الرياضية: بعد تطبيق االختبار على العينة االستطالعية تم تحليل البيانات املستخلصة وح .11

ة ألسئلة االختبار وذلك من خالل املعادلة اآلتية: معامل الصعوبة= )مجموع الدرجات املحصلة على السؤال/ )عدد الطلبة الذين  معامالت الصعوب

( وبهذا تعتبر القيم  0.80  -0.20( إلى املدى املقبول لصعوبة الفقرة والذي يتراوح بين )2010أجابوا عن السؤال* درجة السؤال((، حيث أشار عودة )

 ألغراض  الدراسة الحالية.1ة في الجدول )املوضح
ً
 ( مقبولة تربويا

 معامالت الصعوبة ألسئلة اختبار الكفاءة الرياضية: (1جدول )
 معامل الصعوبة رقم السؤال  معامل الصعوبة رقم السؤال  معامل الصعوبة رقم السؤال  معامل الصعوبة رقم السؤال 

1 0.56 8 0.54 15 0.57 22 0.58 

2 0.60 9 0.58 16 0.56 23 0.67 

3 0.75 10 0.70 17 0.75 24 0.63 

4 0.63 11 0.58 18 0.70 25 0.67 

5 0.75 12 0.75 19 0.63 26 0.63 

6 0.55 13 0.63 20 0.50 27 0.72 

7 0.60 14 0.58 21 0.50 28 0.58 

بحيث  حساب معامالت التمييز ألسئلة اختبار الكفاءة الرياضية: لحساب معامل التمييز تم تقسيم العينة االستطالعية إلى مجموعتين عليا ودنيا   .12

سبة نتمثل املجموعة العليا الطلبة الذين حصلوا على الدرجات املرتفعة، واملجموعة الدنيا تضم الطلبة الذين حصلوا على الدرجات املتدنية، ب

 للمعادلة:  50%
ً
 من أعلى درجة إلى أدنى درجة، وتم حساب معامل التمييز وفقا

ً
 تنازليا

ً
 من عدد الطلبة لكل مجموعة، وتم ترتيبهم  ترتيبا

الدرجات  مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة الدنيا(/ )مجموع  -معامل التمييز= ))مجموع الدرجات التي حصلت عليها الفئة العليا

 املخصصة للسؤال*عدد الطلبة في إحدى املجموعتين((. 

 ألغراض الدراســـة 2(، وبهذا تعتبر القيم املوضـــحة في الجدول )2010( )عودة،0.20وتعتبر الفقرة مقبولة إذا كان معامل تمييزها أكبر من )
ً
( مقبولة تربويا

 الحالية. 
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 ءة الرياضية معامالت التمييز ألسئلة اختبار الكفا: (2جدول )
 معامل التمييز رقم السؤال  معامل التمييز رقم السؤال  معامل التمييز رقم السؤال  معامل التمييز رقم السؤال 

1 0.27 8 0.27 15 0.32 22 0.36 

2 0.27 9 0.45 16 0.32 23 0.41 

3 0.32 10 0.36 17 0.50 24 0.41 

4 0.45 11 0.32 18 0.45 25 0.45 

5 0.36 12 0.50 19 0.41 26 0.45 

6 0.27 13 0.45 20 0.27 27 0.50 

7 0.41 14 0.32 21 0.32 28 0.36 

ع  التحقق من صدق االتساق الداخلي الختبار الكفاءة الرياضية وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون من خالل إيجاد معامل ارتباط كل سؤال م .13

 (.3وحساب معامل ارتباط كل ُبعد من أبعاد الكفاءة الرياضية مع االختبار ككل، كما هو موضح في جدول )ُبعد الكفاءة الرياضية الذي ينتمي إليه، 

الكفاءة الرياضية   معامل االرتباط بين كل سؤال من أسئلة أبعاد الكفاءة الرياضية والعالمة الكلية للُبعد، ومعامل االرتباط بين عالمة كل ُبعد من أبعاد: (3جدول )

 ومعامل االرتباط الكلي لالختبار 

معامل ارتباط بيرسون   معامل ارتباط بيرسون  رقم السؤال  معامل ارتباط بيرسون  رقم السؤال  أبعاد الكفاءة الرياضية 

 الكلي 

الُبعد األول: الفهم  

 املفاهيمي 

1 0.74** 5 0.46** 0.87** 

2 0.56** 6 0.52* 

3 0.50* 7 0.65** 

4 0.51* 8 0.77** 

الُبعد الثاني: الطالقة  

 اإلجرائية 

9 0.53* 13 0.76** 0.92** 

10 0.68** 14 0.70** 

11 0.69** 15 0.68** 

12 0.66** 16 0.69** 

الُبعد الثالث: الطالقة  

 االستراتيجية 

17 0.59** 20 0.76** 0.94** 

18 0.73** 21 0.58** 

19 0.59** 22 0.70** 

الُبعد الرابع: التبرير  

 التكيفي 

23 0.66** 26 0.78** 0.95** 

24 0.69** 27 0.78** 

25 0.54** 28 0.58** 

                          
 
  (. 0.05عند مستوى الداللة ) *دالة إحصائيا

 
  (. 0.01عند مستوى الداللة ) **دالة إحصائيا

، وأن معامل االرتباط بين عالمة كل ( أن أسئلة اختبار  3يبين الجدول )
ً
الكفاءة الرياضية ذات داللة إحصائية، وهذا يشير إلى أن األسئلة متسقة داخليا

الرياضية متسق داخلي الكفاءة  اختبار  أن  إلى  الكلية لالختبار ذو داللة إحصائية، وهذا يشير  الرياضية والعالمة  الكفاءة  أبعاد  ، وقد تراوحت ُبعد من 
ً
ا

(، وهذا 0.95  - 0.87(، وتراوحت معامالت االرتباط ألبعاد الكفاءة الرياضية من )0.78  - 0.46االرتباط بين السؤال والُبعد الذي ينتمي إليه من )معامالت  

 (.2010يدل على صدق االتساق الداخلي لالختبار )عودة،

االس .14 العينة  على  االختبار  تطبيق  بعد  الرياضية:  الكفاءة  اختبار  ثبات  من  معامل التحقق  حساب  طريق  عن  االختبار  ثبات  حساب  تم  تطالعية 

( على العينة Test-Retest(، وحساب الثبات عن طريق إعادة االختبار )Cronbach-αالتجانس الداخلي لالختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفا )

الثاني   األول والتطبيق  التطبيق  بين  الثبات ألبعاد  االستطالعية بفاصل زمني مقداره أسبوعان  بيرسون، وحساب قيم  ارتباط  باستخدام معامل 

 (:4الكفاءة الرياضية، واملوضحة في الجدول )

 معامل ثبات التجانس الداخلي وثبات اإلعادة الختبار الكفاءة الرياضية : (4جدول )
 ثبات اإلعادة التجانس الداخلي  عدد األسئلة  أبعاد الكفاءة الرياضية 

 **0.84 0.73 8 املفاهيمي الفهم 

 **0.92 0.82 8 الطالقة اإلجرائية 

 **0.91 0.73 6 الطالقة االستراتيجية 

 **0.86 0.75 6 التبرير التكيفي 

 **0.94 0.93 28 االختبار الكلي 

( لُبعد 0.82( لُبعد الفهم املفاهيمي، وبلغت )0.73( أن قيمة معامالت ثبات التجانس الداخلي ألبعاد الكفاءة الرياضية قد بلغت )4يبين الجدول )

انس الداخلي لالختبار  ( لُبعد التبرير التكيفي، وبلغت قيمة معامل ثبات التج0.75( لُبعد الطالقة االستراتيجية، وبلغت )0.73الطالقة اإلجرائية، وبلغت )
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ثبات اإلعادة )0.93الكلي ) املفاهيمي، وبلغت )0.84(، وبلغت قيمة معامل  الفهم  لُبعد  الطالقة اإلجرائية، وبلغت )0.92(  لُبعد  الطالقة 0.91(  لُبعد   )

 0.94( لُبعد التبرير التكيفي، وبلغت قيمة معامل ثبات اإلعادة الكلي )0.86االستراتيجية، وبلغت )
ُ
 لتوظيف اختبار الكفاءة  ( وت

ً
عد هذه القيم مقبولة تربويا

 (. 2010الرياضية في الدراسة الحالية )عودة، 

 (: Normalityإجراء اختبار التوزيع الطبيعي ) 

( الطبيعي  التوزيع  البيانات  إتباع  من  التأكد  )Normal Distributionتم  اختبار  باســـتخدام   )test  One Sample Kolmogorov-Smirnov  ،)

 ( يبين ذلك. 5والجدول )

 ( الختبار الكفاءة الرياضية test  One Sample Kolmogorov-Smirnovاختبار ): (5جدول)
 قيمة اختبار  املتغير 

(One Sample Kolmogorov-Smirnov test) 

 الداللة

 اإلحصائية 

 0.079 1.271 قبلي   املفاهيمي الفهم

 0.125 1.177 قبلي  اإلجرائية  الطالقة

 0.109 1.207 قبلي   االستراتيجية الطالقة

 0.149 1.140 قبلي  التكيفي التبرير

 0.478 0.842 قبلي الرياضية الكفاءة  اختبار

 0.157 1.127 بعدي   املفاهيمي الفهم

 0.834 0.622 بعدي  اإلجرائية  الطالقة

 0.125 1.178 بعدي   االستراتيجية الطالقة

 0.90 1.246 بعدي  التكيفي التبرير

 0.665 0.728 بعدي  الرياضية الكفاءة  اختبار

( الختبار الكفاءة الرياضية ولجميع  One Sample Kolmogorov-Smirnov test( أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار )5يتبين من الجدول رقم )

  (، مما يدل على أن هذا املتغير تتبع التوزيع الطبيعي.α≥0.05اإلحصائية )األبعاد كان أكبر من مستوى الداللة 

    التحقق من تكافؤ املجموعتين الضابطة والتجريبية:
ن خالل  للتحقق من تكافؤ املجموعتين الضابطة والتجريبية قبل البدء بتطبيق التجربة تم تطبيق اختبار الكفاءة الرياضية على املجموعتين وذلك م

التجريبية استخدام اختبار )ت( للتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية ألداء طالبات املجموعتين الضابطة و 

 (:6وتوضيح داللة الفروق في اختبار الكفاءة الرياضية، والنتائج موضحة في الجدول)

لمقارنة بين متوسط عالمات الطالبات في املجموعة التجريبية ومتوسط عالمات الطالبات في املجموعة  نتائج اختبار)ت( للبيانات املستقلة ل: (6جدول)

 الضابطة في اختبار الكفاءة الرياضية القبلي 
أبعاد الكفاءة  

 الرياضية 

املتوسط  العدد املجموعة 

 الحسابي

 الداللة اإلحصائية قيمة)ت(  درجات الحرية  االنحراف املعياري 

 0.763 0.303 45 1.384 2.00 25 التجريبية املفاهيمي الفهم 

    1.699 1.86 22 الضابطة

 0.129 1.545 45 2.104 2.52 25 التجريبية الطالقة اإلجرائية 

    1.242 1.73 22 الضابطة

 0.571 0.570 45 1.179 1.16 25 التجريبية الطالقة االستراتيجية

    1.290 0.95 22 الضابطة

 0.442 0.776 45 1.020 1.04 25 التجريبية التبرير التكيفي  

    1.032 1.27 22 الضابطة

 0.489 0.698 45 4.641 6.72 25 التجريبية الكلي

    4.148 5.82 22 الضابطة

 عند مستوى الداللة )6ويتبين من الجدول )
ً
يشير إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية  (، وهذا  α=0.05( أن قيمة )ت( املحسوبة غير دالة إحصائيا

وهذا يدل    بين متوسط عالمات الطالبات في املجموعة التجريبية ومتوسط عالمات الطالبات في املجموعة الضابطة في اختبار الكفاءة الرياضية القبلي،

 على تكافؤ مجموعات الدراسة. 
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  إجراءات تنفيذ الدراسة

 تحديد مشكلة الدراسة.  •

 االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة بمتغيرات الدراسة. •

 تحديد وحدة الجبر من كتاب الرياضيات للصف الثامن وإعادة صياغتها باستخدام االستراتيجية القائمة على عادات العقل وتدريسها للمجموعة •

 ضابطة.التجريبية، وتدريس وحدة الجبر بالطريقة االعتيادية للمجموعة ال

 إعداد أدوات الدراسة بصورتها األولية، ثم التحقق من صدقها وثباتها لتصبح في صورتها النهائية.     •

 إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة •
ً
 .اختيار عينة الدراسة وتقسيمها عشوائيا

لعينة ذاتها بعد أسبوعين للتحقق من صدقه وثباته، وتحديد زمن  تطبيق اختبار الكفاءة الرياضية على العينة االستطالعية ثم إعادة تطبيقه على ا  •

 االختبار. 

الجبر باستخدام عادات العقل لطالبات املجموعة التجريبية، بهدف تعريفها بكيف • ية  اللقاء مع معلمة الرياضيات لتعريفها بكيفية تدريس وحدة 

امل أدائهن على  أثناء  الطالبات حتى تظهر  العقل لدى  الدراسية  توظيف عادات  الحصص  أثناء   بها  التي يقمن  التعلمية  التعليمية واملمارسات  هام 

التفكير    وخارجها، وعلى املعلمة دعم الطالبات، وإثارة دافعيتهن نحو التعلم،  وإثارة التفكير لديهن بما تقدمه من أسئلة، وتشجيعهن على مواصلة

املستمرة والتأني في تقديم اإلجابات للوصول   أفكار وتشجيعهن على  واملحاولة  الكافية لطرح ما لديهن من  الفرصة  الدقيقة، ومنحهن  إلى اإلجابة 

تبادلها فيما بينهن، وتوضيح طرق الوصول إليها، ومساعدتهن على تجاوز ما يواجهن من صعوبات لكن دون إعطاء اإلجابات لهن ،وضبط مجريات  

ية، وأثناء تنفيذ كل درس يتم التركيز على املفاهيم الواردة فيه، والتركيز على التواصل  الحصص الدراسية، وإدارة الحوار والنقاش في الغرفة الصف

بين الطالبات في املجموعة الواحدة والتواصل مع املجموعات األخرى، والطلب من الطالبات كتابة جميع خطوات الحل وتفسير كل خطوة يقمن  

منهن التأكد من دقة الحل أثناء تنفيذ املهام التي تتطلب ذلك وتتمركز هذه الطالبة حول    بها، والحل بأكثر من طريقة كلما أمكنهن ذلك، والطلب

املع تبدأ  الرياضيات حيث  املحدد في كتاب  التسلسل  االعتيادية حسب  بالطريقة  التجريبية  املجموعة  ذاتها بتدريس  املعلمة  لمة  الطالية. وقامت 

عة من األمثلة املتعلقة بموضوع الدرس، ثم تقويم أداء الطالبات من خالل التدريبات املوجودة  بكتابة اسم الدرس في بداية كل حصة وتقديم مجمو 

 في الكتاب، ثم تعيين بعض األسئلة من تمارين ومسائل كواجب بيتي في نهاية كل حصة وتتمركز هذه الطريقة حول املعلمة.        

فهن باالستراتيجية التدريسية القائمة على عادات العقل وما عليهن من إجراءات  تتطلب  لقاء املعلمة مع طالبات املجموعة التجريبية من أجل تعري •

ح األفكار محاولة استعادة املعارف السابقة لديهن عن املوضوع املراد تعلمه، وطرح األسئلة التي تلبي احتياجاتهن التعلمية، وممارسة التفكير وطر 

 ومع معلمتهن. وذلك في إحدى الحصص الدراسية.  عن طريق املشاركة واملناقشة مع بعضهن البعض

، وذلك  إجراء التطبيق القبلي الختبار الكفاءة الرياضية على املجموعتين التجريبية والضابطة للتحقق من تكافؤ املجموعتين التجريبية والضابطة •

 قبل تنفيذ الدراسة. 

املجموعة التجريبية وتدريسها لطالبات املجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية بواقع البدء بتدريس وحدة الجبر باستخدام عادات العقل لطالبات   •

   ( حصة لكل من املجموعتين التجريبية والضابطة.12)

 إجراء التطبيق البعدي الختبار الكفاءة الرياضية على املجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك بعد تنفيذ الدراسة وتصحيحه.  •

و  • البيانات  )تحليل  اإلحصائية  الرزم  برنامج  باستخدام  واختبار SPSSمعالجتها  الدراسة  ومناقشتها وذلك لإلجابة عن سؤال  النتائج  واستخالص   )

 فرضيته. 

  متغيرات الدراسة:
 املتغيرات املستقلة: 

 طريقة التدريس ولها مستويان:

 االستراتيجية التدريسية القائمة على عادات العقل.  •

 االعتيادية. الطريقة  •

 املتغيرات التابعة: 

 الكفاءة الرياضية. •

 تصميم الدراسة:

 تم استخدام التصميم شبه التجريبي ملجموعتين )تجريبية وضابطة( كما يأتي:

1X     O        1O      املجموعة التجريبية 

1_     O         1O      املجموعة الضابطة 
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 حيث أن:

1O  الرياضية.: اختبار الكفاءة 

X  :.)املعالجة التجريبية )االستراتيجية التدريسية 

 الطريقة االعتيادية.:  _

 :املعالجة اإلحصائية

( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائي  البرنامج  استخدام  )SPSSتم  واختبار   ،)t-test واالنحرافات الحسابية،  املتوسطات  املستقلة، وحساب  للبيانات   )

(، وحساب حجم األثر، MANCOVAوتحليل التباين املتعدد املصاحب ) (،ANCOVAواملتوسطات املعدلة، وتحليل التباين األحادي املصاحب )املعيارية،  

 لإلجابة عن سؤال الدراسة.  

 : نتائج الدراسة

تطوير الكفاءة الرياضية لدى طلبة الصف الثامن ما أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل في  النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة:  

 األساس ي؟

اآلتية: الصفرية  الفرضية  األول  السؤال  اللواتي   وانبثق عن   ( التجريبية  املجموعة  الطالبات في  " ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط عالمات 

بات في املجموعة الضابطة )اللواتي درسن باستخدام الطريقة االعتيادية( درسن باستخدام استراتيجية قائمة على عادات العقل" ومتوسط عالمات الطال

 في اختبار الكفاءة الرياضية البعدي". 

وكانت  للتحقق من صحة الفرضية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتطبيقين القبلي والبعدي على اختبار الكفاءة الرياضية، 

 (.7الجدول) النتائج كما هو موضح في

 للمجموعة )تجريبية: (7جدول)
 
افات املعيارية الختبار الكفاءة الرياضية للقياسين القبلي والبعدي تبعا  ضابطة(    -املتوسطات الحسابية واالنحر

 القياس البعدي القياس القبلي  

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد املجموعة 

 8.204 19.32 4.641 6.72 25 تجريبية

 5.213 9.14 4.148 5.82 22 ضابطة 

( وجود فروق بين متوسط عالمات الطالبات في املجموعتين التجريبية و الضابطة في اختبار الكفاءة الرياضية في القياسين 7يالحظ من الجدول)

التباين   تحليل  استخدام  تم  إحصائية  داللة  ذات  الفروق  كانت هذه  إذا  فيما  وملعرفة  ، ضابطة(،  )تجريبية  للمجموعة   
ً
تبعا والبعدي  حادي األ القبلي 

 للمجموعة )تجريبية، ضابطة( بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهن،   (One way ANCOVA)املصاحب  
ً
للقياس البعدي الختبار الكفاءة الرياضية تبعا

 ( يوضح ذلك: 8والجدول)

 للمجموعة )تجريبية، ضابطة( بعد تحييد أثر One way ANCOVA)  نتائج تحليل التباين األحادي املصاحب: (8جدول )
ً
 القياس القبلي  ( للقياس البعدي ككل تبعا

 η2مربع إيتا  مستوى الداللة  ف قيمة متوسط مجموع املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين

 0.000 38.077 1014.139 1 1014.139 القياس القبلي
 

 0.456 0.000 36.906 982.962 1 982.962 املجموعة 

    26.634 44 1171.892 الخطأ

     46 3399.617 الكلي

( الجدول  )8يتضح من  داللة  إحصائية عند مستوى  ذات داللة    α=0.05( وجود فروق 
ً
وفقا الرياضية  الكفاءة  اختبار  في  الطالبات  درجات  في   )

( )ف(  قيمة  بلغت  فقد  ضابطة(،  )تجريبية،  )36.906للمجموعة  مقدارها  إحصائية  بداللة  دالة  0.000(  قيمة  وهي  أثر (،  وجود  يعني  مما   ،
ً
إحصائيا

 للمجموعة.

 لعفانة )8كما يتضح من الجدول )
ً
 وفقا

ً
سرت قيمة مربع إيتا )2000( أن حجم أثر طريقة التدريس كان كبيرا

َ
( من  %45.6( ما نسبته )η2(؛ فقد ف

فسر )املتنبئ به( في املتغير التابع وهو اختبار الكفاءة الرياضية ويعود 
ُ
( يعود إلى عوامل %54.4لطريقة التدريس باستخدام عادات العقل وأن )التباين امل

 أخرى غير متحكم بها. 

ذلك  ولتحديد لصالح  أي من مجموعتي الدراسة  تعزى الفروق، تم حساب املتوسطات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية لها وفقا للمجموعة، و 

 (. 9كما هو مبين في الجدول )
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 للمجموعة )تجريبية، ضابطة(املتوس:  (9جدول )
 
 طات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية لها الختبار الكفاءة الرياضية تبعا

 الخطأ املعياري  املتوسط الحسابي البعدي املعدل  املجموعة  

 1.035 18.866 تجريبية

 1.103 9.652 ضابطة 

املجموعة التجريبية التي تعرضت الستراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل مقارنة ( إلى أّن الفروق كانت لصالح  9تشير النتائج في الجدول )

 بأفراد املجموعة الضابطة.

 للمجموعة )ت
ً
جريبية، كما تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد اختبار الكفاءة الرياضية وفقا

 (.10في الجدول ) ضابطة(، كما هو مبين

 للمجموعة: (10جدول )
 
افات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي ألبعاد اختبار الكفاءة الرياضية وفقا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 القياس البعدي القياس القبلي العدد املجموعة  األبعاد

 املتوسط  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

 لحسابي

 االنحراف املعياري 

 3.387 6.16 1.384 2.00 25 تجريبية الفهم املفاهيمي  بعدي 

 2.295 3.14 1.699 1.86 22 ضابطة 

 3.254 6.56 2.104 2.52 25 تجريبية الطالقة اإلجرائية بعدي 

 2.147 3.32 1.241 1.73 22 ضابطة 

 1.934 2.64 1.179 1.16 25 تجريبية الطالقة االستراتيجية  بعدي 

 1.082 1.14 1.290 0.95 22 ضابطة 

 2.423 3.96 1.020 1.04 25 تجريبية التبرير التكيفي بعدي 

 2.017 1.55 1.032 1.27 22 ضابطة 

( الجدول  ناتج عن  10يالحظ  من  الرياضية  الكفاءة  اختبار  القبلي والبعدي ألبعاد  القياسين  الحسابية في  املتوسطات  بين  ( وجود فروق ظاهرية 

 One way)اختالف املجموعة )تجريبية، ضابطة(، وبهدف التحقق من جوهرية الفروق الظاهرية، تم تطبيق تحليل التباين املصاحب األحادي املتعدد  

MANCOVA)( 11. وذلك كما هو مبين في الجدول.) 

 نتائج تحليل التباين األحادي املصاحب املتعدد ألثر املجموعة )تجريبية، ضابطة(على أبعاد اختبار الكفاءة الرياضية: (11جدول )
قيمة االختبار   نوع االختبار املتعدد  األثر 

 املتعدد

درجة حرية  ف الكلية 

 الفرضية

درجة حرية 

 الخطأ

 حجم األثر  احتمالية الخطأ

η2 

 Hotelling's Trace 0.765 7.266 4.000 38.000 0.000 0.433 التدريس  طريقة

( الجدول  الداللة )11يتبين من  التدريس ذو داللة إحصائية عند مستوى  أثر لطريقة  الكفاءة 0.05( وجود  اختبار  البعدي ألبعاد  القياس  ( على 

(، ولتحديد على أي بعد من األبعاد كان أثر املجموعة، فقد تم 0.000( وبداللة إحصائية بلغت )0.765بلغت قيمة هوتلينج )الرياضية مجتمعة حيث  

التباين االحادي املصاحب ) القبلي لديهم، وذلك كما هو مبين في ANCOVAإجراء تحليل  القياس  أثر  للمجموعة بعد تحييد   
ً
( لكل بعد على حدة وفقا

 (.12الجدول )

  ( ألثر املجموعة على القياس البعدي لكل بعد من أبعاد اختبار الكفاءة الرياضية بعد تحييد أثر القياس ANCOVAتحليل التباين األحادي املصاحب ) : (12جدول )

  القبلي
 حجم األثر  مستوى الداللة  ف وسط مجموع املربعات  درجة الحرية  مجموع املربعات   مصدر التباين

η2 

املفاهيمي  القبلي الفهم 

 )املصاحب( 

 0.996 0.000 0.000 1 0.000 . الفهم املفاهيمي  بعدي
 

الطالقة اإلجرائية القبلي  

 )املصاحب( 

 0.312 1.049 5.170 1 5.170 الطالقة اإلجرائية بعدي
 

الطالقة االستراتيجية  القبلي  

 )املصاحب( 

 0.921 0.010. 0.0190 1 0.0190 الطالقة االستراتيجية  بعدي
 

 0.236 1.447 5.277 1 5.277 التبرير التكيفي بعدي التبرير التكيفي القبلي )املصاحب( 
 

 0.154 0.009 7.459 52.808 1 52.808 الفهم املفاهيمي  بعدي املجموعة 

 0.328 0.000 19.993 98.533 1 98.533 الطالقة اإلجرائية بعدي 
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 0.126 0.019 5.927 11.290 1 11.290 الطالقة االستراتيجية  بعدي 

 0.181 0.004 9.050 33.009 1 33.009 التبرير التكيفي بعدي  

    7.080 41 290.274 الفهم املفاهيمي  بعدي الخطأ

    4.928 41 202.065 الطالقة اإلجرائية بعدي 

    1.905 41 78.100 الطالقة االستراتيجية  بعدي 

    3.647 41 149.536 التكيفي بعديالتبرير   

     46 492.936 الفهم املفاهيمي  بعدي الكلي املصحح 

     46 473.915 الطالقة اإلجرائية بعدي 

     46 140.809 الطالقة االستراتيجية  بعدي 

     46 294.638 التبرير التكيفي بعدي  

( الجدول  من  دالة  12يظهر  فروق  وجود   ) 
ً
)  إحصائيا الداللة  مستوى  األبعاد،  α=0.05عند  جميع  في  ضابطة(  )تجريبية،  املجموعة  ألثر  وفقا   )

و  لألبعاد  املعيارية  واألخطاء  املعدلة  الحسابية  املتوسطات  حساب  تم  فقد  الجوهرية،  الفروق  كانت  الدراسة  مجموعتي  من  أي  لصالح    ولتحديد 
ً
فقا

 (:13)للمجموعة، كما هو مبين في الجدول 

 للمجموعة : (13جدول )
 
 املتوسطات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية للقياس البعدي ألبعاد اختبار الكفاءة الرياضية وفقا

 الخطأ املعياري  املتوسط الحسابي املعدل  املجموعة  املتغير التابع 

 0.548 5.801 تجريبية الفهم املفاهيمي  بعدي

 0.586 3.544 ضابطة 

 0.457 6.486 تجريبية الطالقة اإلجرائية بعدي

 0.489 3,402 ضابطة 

 0.284 2.425 تجريبية الطالقة االستراتيجية  بعدي

 0.304 1.381 ضابطة 

 0.393 3.665 تجريبية التبرير التكيفي بعدي

 0.421 1.880 ضابطة 

( الجدول  املتوسطات  13يتضح من  بين  الجوهرية  الفروق  أن  الرياضية كانت  (  الكفاءة  اختبار  أبعاد  البعدي في جميع  للقياس  املعدلة  الحسابية 

 ب
ً
أّن حجم األثر لصالح أفراد املجموعة التجريبية الذين تعرضوا الستراتيجية تدريسية قائمة على عادات العقل مقارنة بأفراد املجموعة الضابطة، علما

بلغ ) املفاهيم%15.4لألبعاد قد  الفهم  بعد 
ُ
)( ل الطالقة اإلجرائية، وبلغ )%32.8ي، وبلغ  لُبعد  الطالقة االستراتيجية، وبلغ )12.6%(  لُبعد  ( لُبعد 18.1%( 

 )عفانة، 
ً
 بالنسبة لجميع األبعاد عدا بعد الطالقة االستراتيجية الذي يعتبر متوسطا

ً
 (.2000التبرير التكيفي، ويعتبر حجم األثر كبيرا

طريقة التدريس املستخدمة واملتمثلة باستراتيجية قائمة على عادات العقل. يبدو أن تطبيق املعرفة السابقة في    من املمكن عزو هذه النتيجة إلى

في العقل، مواقف جديدة أثار لدى الطالبات القدرة على استدعاء األفكار واملعلومات السابقة وتطبيقها في مواقف جديدة مشابهة ومترابطة وتنظيمها  

د لديهن الحماس والتحفيز من أجل تقديم األفكار بشكل كتابي أو لفظي عند عرض الخبرات السابقة في بداية كل وحّسن القدرة على ا 
ّ
لتفكير املنظم، وول

الرياضية   املفاهيم  استيعاب  وتحسين  ودقيق  واضح  بشكل  الرياضيات  لغة  واستخدام  بدقة،  والتواصل  التفكير  ممارسة  من  مكنهن  مما  موضوع، 

 ليات الرياضية من الضرب والجمع والقسمة والطرح فيما يتعلق بالجبر، والقدرة على الربط بين األفكار الرياضية لفهم املواقف الرياضية، والعالقات والعم

ملحدد، وهذا هوم ا وتمثيل املفاهيم باستخدام الجداول والرسم، وتعيين أمثلة املفهوم من ال أمثلته، وتحديد ما إذا كانت األمثلة املقدمة تنطبق على املف

ضحة واملفسرة أسهم في  تطوير الفهم املفاهيمي، وأدى بالتالي إلى تفعيل عادة السعي من أجل الدقة التي مكنتهن من القيام باإلجراءات الدقيقة والوا 

بأك وحلها  وتمثيلها  املسائل  مواجهة  في  واإلجراءات  املفاهيم  توظيف  على  القدرة  وتطورت  اإلجرائية،  الطالقة  املسائل  فتطورت  طريقة وصياغة  من  ثر 

م التي تجلت بالتزا 
ّ
م الطالبات بأداء  الرياضية، بمعنى تطوير الطالقة االستراتيجية. يمكن االستدالل على ما سبق من خالل املثابرة واملواظبة على التعل

محاولتهن تقديم الحل بأكثر من طريقة، وتحّسن قدرتهن املهام املتمثلة بتنفيذ أوراق العمل أثناء الحصص الصفية وتأدية الواجبات البيتية، وكشف عن 

 التكيفي. على تأمل خطوات الحل وتفسيرها وتبرير الحلول املقدمة للمهام والحكم على دقتها والوصول إلى اإلجابة الصحيحة؛ أي القدرة على التبرير

ومؤهالت الطلبة للقيام باألعمال الرياضية وحسن التصرف فيها  يمكن القول أن االستراتيجية القائمة على عادات العقل تسهم في تطوير قدرات  

طوير على أكمل وجه، وتحثهم على عدم االستسالم، وتحفزهم على التفكير بأكثر من جانب وطريقة حتى يتمكنوا من الوصول إلى الهدف املحدد؛ أي ت

 الكفاءة الرياضية.

أشار  التي  الدراسات  نتائج  الدراسة مع  نتائج هذه  تنمية تنسجم   في 
ً
الرياضيات، وتحديدا العقل بشكل عام في تعليم وتعلم  إلى فاعلية عادات  ت 

الرياضيات )السيد حسين،   (، والذكاء  Andriani et al., 2017؛  2012(، وتنمية أنماط التفكير الرياض ي كالتفكير اإلبداعي )رياني،  2016التحصيل في 
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الرياض ي )الرباط،  وال  ،(  2014املنطقي الرياض ي )املطرب والشوري،   (، وتنمية 2017وتنمية القوة الرياضية )املقيد،  ،(  2016تفكير التأملي والتواصل 

 (. Poindexter, 2011بعض مهارات التفكير الرياض ي وحل املشكالت وفاعلية الذات )

الرياضي الكفاءة  تطوير  إلى  سعت  سابقة  دراسات  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  تنسجم  أخرى،  ناحية  استخدام من  خالل  من  الطلبة  لدى  ة 

(، 2016(، واستخدام التدريس املتمايز )حسن،  2014استراتيجيات ونماذج لتدريس الرياضيات كاستخدام نموذج أبعاد التعلم ملارزانو )أبو الرايات،  

تي تشترك في تشجيع الطلبة على التعلم (، والSamuelsson, 2010(، واستخدام حل املشكالت )2012واستخدام الربط والتمثيل الرياض ي )املصاروة،  

 والتفكير وتوظيف طاقاتهم العقلية بوصفها أبرز ما تقوم عليه عادات العقل. 

 التوصيات واالقتراحات

 بناًء على نتائج الدراسة الحالية يمكن الخروج بمجموعة من التوصيات وأبرزها:

 توظيفها داخل الغرفة الصفية لتدريس الرياضيات.تعريف معلمي الرياضيات بعادات العقل، وكيفية  •

 تضمين دليل املعلم استراتيجيات تدريسية قائمة على عادات العقل، وطريقة توظيفها في الغرفة الصفية.  •

 ألهميتها في تطوير الكفاءة الرياضية لدى الطلبة في مراحل •
ً
 دراسية أخرى. إجراء املزيد من الدراسات املماثلة واملتعلقة بعادات العقل نظرا

 إجراء املزيد من الدراسات املماثلة واملتعلقة بعادات العقل وتأثيرها على متغيرات وموضوعات رياضية أخرى.   •
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Abstract: This study aimed to investigate the effect of using a Teaching Strategy Based on the Habits of Mind in the 
development of Mathematical Proficiency among Primary stage Students in Jordan. To achieve the objective of the 
study, the researchers prepared a test in mathematical proficiency and checked it for validity and reliability.  An 
available sample consisting of (47) students was selected from an eighth-grade class in one school of the directorate 
of education in Al-Mafraq governorate. The sample was divided into two groups. One group consisting of (25) was 
randomly assigned as an experimental group and was taught the unit of "Algebra" through a Teaching Strategy 
Based on the Habits of Mind. The other group, consisting of (22) students was assigned as a control group and was 
taught the unit of "Algebra" through the traditional method. The mathematical proficiency test was administered to 
the students in the experimental and control groups before and after the experiment. The results revealed that there 
were statistically significant differences in mathematical proficiency among students attributed to the teaching 
method in favor of the students in the experimental group which was taught through Teaching Strategy Based on 
the Habits of Mind. In the light of the results, the researchers recommended the acquaintance of mathematics 
teachers of the Habits of mind and using them in teaching mathematics. 

Keywords: Habits of Mind; Mathematical Proficiency; Teaching Strategy.    
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 :امللخص

ويت من  هدفت الدراسة إلى التعرف على دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الك

( راسة من  الّدِ الطلبة. وتكونت عينة  نظر  الدراسة546وجهة  أهداف  ولتحقيق  العشوائية.  الطبقية  بالطريقة  اختيارهم  تم  وطالبة،   
ً
طالبا تطوير   (  تم 

على أربعة مجاالت هي: )االنتماء والوالء، والوعي السياس ي، والعمل االجتماعي، والتسامح واحترام اآلخر(. وتوصلت    توزعت( فقرة  38استبانة تكونت من )

نظر هم أنفسهم جاءت مرتفعة،    الدراسة إلى أن درجة املوافقة  على دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة  املذكورين من وجهة

 عند مستوى 
ً
( في استجابات الطلبة نحو دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى  α (0.05=وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية

كويتيين، بينما لم تظهر فروق تعزى ملتغير الطلبة تعزى لكل من متغير ات: الجنس ولصالح اإلناث، والصف ولصالح الصف األعلى، والجنسية ولصالح ال

ضرورة قيام املعلمون بتدريب الطلبة على تحمل املسؤولية من خالل تكليفهم بالواجبات، عدة توصيات منها:  يوص ي الباحثان بالتخصص. وفي ضوء النتائج  

 واطنة. وإشراك جميع الطلبة  الكويتين وغيرهم  في جميع األنشطة والفعاليات التي تعزز قيم امل

 دولة الكويت. ؛الطلبة ؛قيم املواطنة ؛معلم االجتماعيات الكلمات املفتاحية:

 املقدمة: 

  يشهد العالم منذ منتصف القرن املنصرم
ً
   تقدما

ً
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا وما رافقه من تطور متسارع في وسائل األعالم، والفضائيات،    سريعا

للدول. واإل  السياسية  الحدود  تجاوزت  االجتماعي  التواصل  ووسائل    نترنت، 
ً
تغيرا كله  ذلك  عن  نتج     وقد 

ً
االقتصادية    سريعا الحياة  مجاالت  جميع  في 

كان لها تاثير سلبي    ،دى إلى ظهور اتجاهات وقيم وسلوكيات وأنماط معيشية مختلفةأ ات بعضها ببعض؛ مما واالجتماعية، رافقه سهولة احتكاك الثقاف

الوطنية وقيمها الجوهرية، وفي هذا الشأن أشار فرج )   على الوحدة الوطنية للمجتمعات، الدول تحاول  أ لى  إ (  2001وهويتها الثقافية  ن تهتم أ ن جميع 

منهم أ بإعداد   لتجعل  املس  فرادها  تحمل  قادرين على  اإلحساس    وليات،ؤ مواطنين  ملواجهة  وذلك  التغيرات  ظل  هذه  في  تطوير مجتمعهم  في  واملشاركة 

 باألغتراب، وضعف األحساس بالهوية واألنتماء، وقلة املشاركة السياسية.

 ن موضوع القيم يُ أ ( 2018واملالكي )  )2015 (ويؤكد السليم 
ً
  عد موضوعا

ً
  حيويا

ً
فراد؛ حيث إن القيم من العناصر األساسية التي تؤثر في  باأل  مرتبطا

 ، واتجاهاتهم ، سلوكهم 
ً
وهي التي تؤدي إلى التماسك االجتماعي  ،مهًما في تدعيم األنظمة االجتماعية في املجتمع وعالقاتهم مع مجتمعهم؛ فالقيم تلعب دورا

املثل العليا واملباديء املستقرة، من خال ل ما تمد به من منظومة قيمية تضمن له شخصية تميزه وتجعله قادًرا على مواجهة بين أفراده، وتحافظ على 
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نسان املعاصر بسبب حاجته إلى اإلحساس  خاصة في ظل اختراق املجتمعات الحديثة بأفكار وقيم العوملة؛ لهذا ازدادت أهمية القيم لدى اإل  التحديات،

 منها: الدينية، واالجتماعية، واألخالقية، والوطنية، واملهنية، والعلمية. بثقافته وهويته وانتمائه لوطنه، كما تنوعت القيم، و 

 
ُ
ويخضع للواجبات التي عليه؛ فاملواطن  ،  و املواطنة إال من يتمتع بالحقوق املدنيةأ حيث انه اليحمل صفة املواطن    عد املواطنة صفة للمواطن؛ وت

ن املواطن له ثالثة أركان يجب أن تتوفر وهي: أ ذ  إ   ،ويعمل للرقي بمجتمعه في حدود ماله وما عليه  ،في الدولة هو الذي يشارك في مسيرة الحكم في بالده 

(.  وبناء على 28:  2005   ،واملساواة مع غيره من املواطنين والحكام في اتخاذ القرارات للمصلحة العامة ) الحفظي  ،واملشاركة في بنائها  ،االنتماء  إلى االرض

وهي بمثابة الرابط    ،املواطنة هي فكرة جامعة تضم جميع املكونات الدينية والعرقية والقبلية والطائفية التي يشملها ذلك املجتمعن  أ ذلك يمكن القول  

 (.  2008 ،طار الدولة ) عبد الحميدإ املشترك الذي يحقق الترابط واالئتالف الوطني بين هذه املكونات في 

مة في تنمية البشرية وتطويرها، وهي من األبعاد األساسية لهذا األمر. ويعد ازدياد الشعور باملواطنة من  وقد أصبحت قيم املواطنة من املواضيع امله

ا  الفردية واحترام حقوق  الحريات  العام، واملوقف من ضمان  القانون والنظام  احترام  املوقف من  أهم مؤشراتها  التي من  إلنسان،  التوجهات األساسية 

 (. 253: 2010ية التعبير التي تعد من أهم القيم األساسية للمواطنة )أبوحشيش، والتسامح وقبول اآلخر، وحر 

( بأنها "مجموعة األخالقيات والعادات والسلوكيات التي يمتاز  19:  2017واملتابع لقيم املواطنة يجد أن مفاهيمها تعددت وتنوعت؛ فقد عّرفها زهاج)  

ويكون لها التأثير على آرائه ومعتقداته، ويتعدد بها سلوكه لبناء رؤية صحيحة حول الحقوق والواجبات   بها الفرد من خالل التفاعل مع املواقف والخبرات،

( بأنها "مجموعة معايير وأحكام وسلوكيات منبثقة من الشريعة اإلسالمية 489:  2012التي يتضمنها انتماؤه ووالؤه للوطن"، فيما يعرفها سرور والعزام )

وضو  للسلوك  كموجهات  بالحقوق تعمل  االلتزام  من  التفاعل  هذا  عن  ينشأ  وما  يسكنها،  التي  واألرض  اإلنسان  بين  التفاعل  عن  الناجم  للتفكير  ابط 

 إلى تكوين اإلنسان الصالح وإقامة املجتمع املسلم. 
ً
 والواجبات في شتى مناحي الحياة وترجمة ذلك إلى سلوكيات وصوال

  
ُ
ومتو وت دائمة  املواطنة عملية  قيم  تربية  وتطوير مستوى عد  وترسيخ سلوكه  بحقوقه وواجباته،  الصالح، وتعريفه  املواطن  تكوين  اصلة، هدفها 

 
ً
 كامل املسؤولية، ومشاركا

ً
بشكل فعال في مجتمعه   مشاركته في املجتمع الذي ينتمي إليه، فالتربية على املواطنة في جوهرها تهدف إلى جعل املواطن مسؤوال

كما تكمن  أهميتها في  كونها عملية دائمة وشاملة هدفها األسمى هو تنمية الشعور باالنتماء للوطن واالعتزاز به، وغرس  (.521:  2014)العقيل والحياري،

 االتجاهات الوطنية، والتفاهم والتعاون بين املواطنين، واحترام النظم والتعليمات. 

:خضر) والزبون 2011ويرى كل من  والعوامرة،  إجراءات    (Humphreys,2011)( وهمفريس2014)20(،  إلى  ترجمتها  يتطلب  تحقيق ألهداف  أن 

 وعي يتم تلقينها للطلبة إلى شعارات  من مجرد املواطنة تحول  عملية وتضمينها في برامج إعداد املعلمين واملناهج والكتب الدراسية ووسائل االعالم. وبالتالي

 (. 12: 2015والرخاء )الغريبية،  تحقيق التقدم مستقبل بلدانهم فيهؤالء الطلبة في  يلعبه أن يمكن الذي  الكبير بالدور  وإيمان

 (، Bassel, 2012: 2017؛ البدارنة واملومني ولبابنة والعقيل، 2012وهناك مجموعة من القيم األساسية التي تمثل املواطنة  أشار إليها  )املدهون، 

التأكيد عليها واالهتمام بغرسها وترسيخها في نفوسهم  لتأكيد وفائهم ووالئهم لوطنهم،  حاجة أساسية في أعماق الفرد،  ينبغي  االنتماء والوالء الوطني: .1

 به والعمل من أجل تقدمه وإعالء شأنه، والحفاظ على مكتسباته، وتعظيم إنجازاته، والدفاع عنه والحفاظ على أمنه وا 
ً
 ستقراره. وليزدادوا اعتزازا

معرفة   .2 السياس ي:  واألحداث  والتنظيمات واالجتماعي  يالسياس   للواقع  لطلبةا الوعي  وإدراكهم   والعاملي، املحلي املستوى  على الجارية  السياسية 

 .ملجتمعهم  السياسية  الحياة  في الفعالة  يدفعهم للتأثير واملشاركة بما السياسية؛ وواجباتهم  لحقوقهم 

الرسمية وغير الرسمية في املجتمع؛ عبر التنسيق والتكامل فيما بينها بشكل املشاركة املجتمعية: تعمل على تنظيم جهود األفراد والجماعات واألجهزة  .3

تطوعي لخدمة األهداف واملصالح املشتركة؛ بهدف تحقيق مستوى أفضل من العالقات والتفاعل البناء بين مكونات املجتمع، وضمان حياة أفضل 

 في األ
ً
نشطة املجتمعية، وفي مقدمتها األعمال التطوعية، فكل عمل يقوم به املواطن من ألبنائه، ومن أبرز سمات املواطنة أن يكون املواطن مشاركا

 أجل وطنه بجسد روح املواطنة الحقيقة.

( أن املواطنة مفتاح لفهم الديمقراطية؛ وهذا يعني  ضرورة احترام كل Bassel, 2012ويرى باسيل )  ،الديمقراطية: ركيزة أساسية في بنية املواطنة  .4

 عن ممارسة هذه الحقوق بحرية. مواطن لحقوق ا 
ً
 ملواطن اآلخر، والدفاع عن حقوق اآلخرين مثلما يدافع عن حقوقه، فضال

ل املمارسات  قيم التسامح واحترام اآلخر: ضرورة وجودية، ال يمكن أن تستمر الحياة البشرية بدونها، لتنّوع الطبائع وامليول والطموحات، وتعدد أشكا .5

قات الفكرية؛ وهذا التنوع إيجابي يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة وفتح الخيارات أمام اإلنسان، وهو ما يستوجب املساواة  العقائدية، وتمايز املنطل

املدني وإرساء قواعد التع  ّددية وقبول بين جميع الناس في الحقوق الثقافية والدينية واإلنسانية، و يشكل التسامح البيئة املالئمة إلقامة املجتمع 

 في الرأي والفكر واحترام سيادة القانون.  االختالف

ملخاطر النتائج السلبية للغزو الفكري والثقافي والسياس ي واالجتماعي. ويشير براهمة  للتصدي  تتمثل أهمية تنمية قيم املواطنة بأنها األسلوب األمثل

القيم  2008) وتنمي  الوطني،  والدستور  الحديثة،  الدولة  تدعم وجود  أنها:  إلى  بين (  العالقات  وتنظيم  املجتمع،  استقرار  والحفاظ على  الديمقراطية، 

( على أهمية تنمية قيم املواطنة للمجتمعات حيث إنها 2001وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم األخالقية والسلوكية. كما يؤكد إبراهيم وإبراهيم ) ،املواطنين

 إتباعها وتعزيزها لدى الطلبة. مسألة أمن قومي ونوع من أنواع التربية الوقائية التي يجب 
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( بأن تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة هي األساس في مواجهة التحديات الحاضرة واملستقبلية التي 2013يرى طه وعبد الحكيم ) وفي هذا املجال

التي   هي  العقول  وهذه  التحديات،  لهذه  للتصدي  أهمية  األكثر  األسلوب  هي  املواطنين  باملجتمع؛ فعقول  ومعلم  تحيط   ،
ً
املعلم عموما يبنيها ويشحذها 

 الدراسات االجتماعية على وجه الخصوص. 

ئة املواطن  وعلى الرغم من إرتباط قيم املواطنة بعدد من املواد الدراسية، فإن مادة االجتماعيات من أكثر املواد املدرسية أهمية فيما يتعلق بتنش

(  2015العدوان وبني مصطفى،  ،  ;Yusuf.,Jekayinfa; & Saliu, 2011; Rapoprt, 2009; Iftikhar, 2006الصالح، وهذا ما أكدته نتائج بعض الدراسات )

 على تزويد الطلبة باملهارات واملعرفة القائمين على قيم املواطنة الصحيحة
ً
بالشكل الذي   والتي أوضحت أن دور معلم الدراسات االجتماعية يقوم أساسا

حديات املستقبلية التي قد يتعرض لها مجتمعهم، نتيجة للتغيرات العاملية الناتجة عن العوملة. فتنمية هذه القيم يمكنهم من التصدي ومواجهة كافة الت

ا في غرس مفاهيم قيم املواطنة لدى الطلبة وتكوين و   أساسيًّ
ً
بناء شخصياتهم هي من املهام الرئيسية التي يقوم بها  معلم االجتماعيات، فهو يلعب دورا

( إنه Williams, 2002وكذلك أشارت دراسة وليامز )  ،(2011وواجباتهم. )أبوسنينة وغانم،   وحقوقهم   ،م وتعديل مواقفهم واتجاهاتهم وتوجيه سلوكه

ليكون   الصف،  بها داخل غرفة  التي يقوم  الديمقراطية  املمارسات  الطلبة من خالل  املواطنة لدى  تنمية  املسؤولية في  أن يتحمل  املعلم  قدوتهم في  على 

 كه.سلو 

 :سئلتهاأمشكلة الدراسة و 

املؤسسات التربوية وخاصة املدرسة. وقد أكدت بعض  ُيعد بناء اإلنسان املواطن الصالح من أهم األهداف التي يجب أن تعمل على تحقيقها كل

( على ضرورة  تنمية قيم املواطنة 2014)(، ودراسة رمضان ويوسف  2014(، ودراسة املنذري )2015الدراسات كدراسة الغافر والسعيدي والحامدي )

( وياحي  طبال  بو  دراسة  وأشارت  الطلبة.  القانونية 2016لدى  املجاالت  شتى  في  املواطنة  لقيم  الطلبة  اكتساب  في   
ً
مهما  

ً
دورا تؤدي  املدرسة  أن  إلى   )

( فقد أظهرت  2014يوسف، والقصبي، وجورج، ومرجان )والسياسية، وأهمية صياغة قيم املواطنة بشكل مباشر في جميع املناهج الدراسية. أما دراسة  

ة املاضية. ضعف دور املدرسة في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة في ضوء التحوالت السياسية التي شهدتها جمهورية مصر العربية خالل السنوات القليل

الوطنية في املدارس في دولة الكويت وترسيخها؛  لذلك أصبحت قيم  ( بأهمية تفعيل دور املوجهين في مجال نشر القيم  2016كما أوصت دراسة العتيبي )

مناهج وخاصة  املدرسية،  املناهج  في  وقيمها  باملواطنة  خاصة  دراسية  وحدات  بنشر  الكويتية  التربية  وزارة  من  متزايد  اهتمام  محل  التربية   املواطنة 

طالب من خالل معلم االجتماعيات، الذي يقوم  بتوجيه سلوك الطلبة، والعدل في االجتماعية. كما أكدت على غرس قيم املواطنة وتنميتها في شخصية ال

ي هذه املرحلة تكون معاملتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم، ومراعاة ظروفهم وإمكاناتهم، األمر الذي يمكن أن يعزز قيم املواطنة لديهم. كما إن الطالب ف

الحظ الباحثان  أن ممارسة قيم املواطنة في املدارس الثانوية ليست فعالة بالشكل املطلوب. ومن هذا املنطلق   لديه قابلية أكثر الكتساب هذه القيم.  وقد

ة.  وقد سعت  جاءت هذه الدراسة لتوضيح  دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية بدولة الكويت من وجهة نظر الطلب

 بة عن االسئلة التالية:هذه الدراسة لالجا

 ما دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة؟  السؤال األول:

دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم  ( في متوسطات استجابات الطلبة نحوα (0.05=هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  السؤال الثاني:

 املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة تعزى ملتغير الجنس؟ 

ت في تنمية قيم ( في متوسطات استجابات الطلبة نحو دور معلمي االجتماعياα  (0.05=هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   السؤال الثالث:

 املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت  من وجهة نظر الطلبة تعزى ملتغير الصف؟  

( في متوسطات استجابات الطلبة نحو دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم α  (0.05=هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  السؤال الرابع:

 طنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة تعزى ملتغير الجنسية ؟ املوا 

( في متوسطات استجابات الطلبة نحو دور معلمي االجتماعيات في تنمية α  (0.05=هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    السؤال الخامس: 

 املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة تعزى ملتغير التخصص( ؟ قيم املواطنة لدى طلبة 

 : أهداف الدراسة

 هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي: 

 وجهة نظر الطلبة. التعرف على دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من  .1

حلة  بيان اثر  متغيرات الدراسة ) الجنس، والصف، والجنسية، والتخصص(  على دور معلمي االجتماعيات  في تنمية قيم  املواطنة لدى طلبة املر  .2

 الثانوية.

 ة تقديم توصيات قد تسهم  في رفع الوعي لدى معلمي االجتماعيات بدورهم في غرس وتنمية قيم املواطنة لدى الطلب .3
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 : أهمية الدراسة

 تتمثل أهمية هذه الدراسة النظرية والعملية  من خالل اآلتي:

 تكمن األهمية النظرية لهذه الدراسة في حداثة موضوعها، والحاجة للبحث فيه.  .1

2.  
ً
 للدراسات السابقة التي تناولت موضوع قيم املواطنة.  تعد هذه الدراسة امتدادا

املواطنة في مراحل دراسية أخرى وفي مناطق  مختلفة .3 تتعلق بموضوع قيم  الباحثين إلجراء دراسات وأبحاث  الرغبة لدى  الدراسة  تثير هذه  ،  قد 

 واستخدام أساليب وأدوات بحثية غير التي استخدمت في هذه الدراسة. 

 ن هذه الدراسة توجيه أنظار معلمي االجتماعيات إلى االهتمام بدورهم في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية.  يأمل الباحثان م .4

الت .5 القرار بوزارة  الثانوية، وأصحاب  املدارس  الثانوية ومديري  املرحلة  التي قد تعود على معلمي  نتائجها  الفائدة في  أن تكمن  ربية بدولة كما يمكن 

  .وهي إمكانية تعزيز قيم املواطنة في املدارس  الكويت

 قد يستفيد من النتائج القائمين على تطوير املناهج والبرامج التدريبية التي تزيد من مهارات املعلمين في مجال تنمية قيم املواطنة.  .6

وتأثيرها على سلوكات الطلبة، وأهمية قيم املواطنة بشكل خاص في لفت انتباه القائمين على النظام التعليمي واملعلمين إلى أهمية منظومة القيم   .7

 بناء شخصية طالب املرحلة الثانوية ليكون قادرا على مواجهة التحديات السياسية واالجتماعية الناتجة عن العوملة. 

 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية

 تناولت الدراسة بعض التعريفات وذلك على النحو اآلتي:

وقياسهاالدور:   مالحظتها  يمكن  عملية  معايير  ضوء  في  املحددة  الهادفة  املقصودة  االنشطة  مجموعة  بانه  الدور  األ  ، يعرف  من  مجموعة  نشطة وهو 

 إ (. ويعرف الدور  288: 2003 ،السلوكية التي يتوقع أن يقوم بها الفرد الذي يشغل مكانة اجتماعية معينة في املجتمع ) حسام ومعبد
ً
نه مجموعة أب  :جرائيا

لدى الطلبة، من املهام والواجبات واالنشطة التي يقوم بها معلم االجتماعيات في محافظة األحمدي بدولة الكويت من أجل غرس قيم املواطنة وتنميتها   

 ويقاس في من خالل استجابة افراد العينة على فقرات االداة التي قام الباحث  بتطويرها.

جغرافيا، ودراسات اجتماعية( ويدرسون هذه التخصصات    ملعلمين  الذين يحملون مؤهالت علمية في تخصصات ) تاريخ، أوجميع ا   معلم االجتماعيات:

 في املدارس، ويقصد بهم في هذه الدراسة  املعلمون الذين يدرسون هذه املباحث  في  املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت 

انهاالقيم:   الفردية واالجتماعية  مجموعة  تعرف على  املواقف والخبرات  الفرد من خالل تفاعله مع  تتكون لدى  املعايير واالحكام  بحيث تمكنه من     ،من 

وتتجسد خالل االهتمامات او االتجاهات او السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة   ،اختيار أهداف وتوجهات لحياته يراها جيدة بتوظيف امكانياته

 إ (. وتعرف    236:    2003  ، أبو العينين واخرون  وغير مباشرة )
ً
 أ : بجرائيا

ً
   نها مجموعة من املفاهيم واملبادء االساسية واملثل العليا التي ترتبط ارتباطا

ً
 وثيقا

 محافظة األحمدي بدولة الكويت غرسها وتنميتها لدى الطلبة. باملواطنة التي يحاول املعلمون في

الفرد حقوقه  أ هي    املواطنة: الوطنيةن يعرف  التربية  اوقات    ،ويؤدي واجباته عن طريق  املواطن لوطنه وخدمته في  املواطنةبنوع خاص من والء  وتتميز 

وتوحد    ،والتعاون مع املواطنين االخرين عن طريق العمل املؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق االهداف التي يصبو لها املجتمع  ،السلم والحرب

 (. 62: 1982 ،ترسم الخطط وتوضع املوازنات ) بدوي جلها الجهود و أ من 

وهي مجموعة معايير وأحكام وسلوكيات منبثقة من الشريعة اإلسالمية تعمل كموجهات للسلوك وضوابط للتفكير الناجم عن التفاعل بين قيم املواطنة:  

 إلى تكوين  اإلنسان واألرض التي يسكنها، وما ينشأ عن هذا التفاعل من االلتزام  
ً
بالحقوق والواجبات في شتى مناحي الحياة وترجمة ذلك إلى سلوكيات وصوال

 بالدرجة الكلية الستجابة أفراد العينة على فقرات أداة الدراسة. املحددة489، 2012اإلنسان الصالح  )سرور والعزام، 
ً
عّرف إجرائيا

ُ
 (. وت

  :حدود ومحددات الدراسة

 واملحددات اآلتية: اشتملت الدراسة على الحدود 

 اقتصرت الدراسة على موضوع تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في الصفي الحادي عشر والثاني عشر.   الحدود املوضوعية: 

راسة على مدارس املرحلة الثانوية الحكومية في محافظة األحمدي. الحدود املكانية:   طبقت هذه الّدِ

 . 2019/2020راسة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي طبقت الّدِ  الحدود الزمنية:

راسة على طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت. الحدود البشرية:   طبقت هذه الّدِ

 بتطويرها. تتحدد نتائج الدراسة بمدى تمثيل عينة الدراسة ملجتمعها ومدى صدق وثبات االداة التي قام الباحثان 
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 :الدراسات السابقة

الحالية، وسيتم عرضها حسب تسلسلها   الدراسة  العالقة بموضوع  العربية واألجنبية ذات  السابقة  الدارسات  الباحثان مجموعة من  يستعرض 

 التاريخي من األحدث إلى األقدم على النحو التالي: 

ربية الوطنية في جامعة آل البيت للقيم الوطنية  دراسة هدفت  إلى التعرف على درجة    (2018الخزاعلة ) أجرى  •
ّ
لبة الّدارسين ملادة الت

ّ
ممارسة الط

( فقرة موزعة على  30( طالب وطالبة. ولجمع معلومات الّدراسة تم تطوير استبانة مكونة من )400من وجهه نظرهم. تكونت عينة الّدراسة من )

لبة الّدارسين ملقرر  ثالثة مجاالت، وهي: القيم السياسّية، والقيم االجتما
ّ
عّية، والقيم االقتصادّية. وتوصلت نتائج الّدراسة إلى أن درجة ممارسة الط

ربية الوطنية للقيم الوطنية كانت متوسطة، وتوصلت النتائج أ 
ّ
 الت

ً
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد    يضا

ربية الوطنية تعزى ملتغير الجنس، بينما وجود فروق ذات داللة   عينة الّدراسة بالنسبة ملدى تحقق القيم 
ّ
السياسّية، والقيم االجتماعّية في مقرر الت

ربية الوطنية تعزى ملتغير الجن
ّ
س، وعدم  إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الّدراسة بالنسبة ملدى تحقق القيم االقتصادية في مقرر الت

صائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الّدراسة بالنسبة ملدى تحقق القيم السياسّية والقيم االجتماعّية والقيم  وجود فروق ذات داللة إح

ربية الوطنية تعزى ملتغير الكلية. 
ّ
 االقتصادية في مقرر الت

األول الكفايات اللغوية للصف األول الثانوي   فقد هدفت إلى الكشف عن القيم التربوية املتضمنة في كتاب اللغة العربية (2018أما دراسة املالكي ) •

( قيمة، 61باململكة العربية السعودية. واستخدمت تحليل املحتوى كأداة للدراسة. وكان من أبرز النتائج: بلغ مجموع القيم التي تم التوصل إليها )

واألخالقي، والوطني، واملنهي، والعلمي؛ حيث جاء مجال القيم  الديني، واالجتماعي، :( تكرارات، توزعت على ستة مجاالت رئيسة، وهي210بتكرار بلغ )

ا  الثالثة، ومجال القيم  املرتبة الثانية، ومجال القيم العلمية في املرتبة  املرتبة األولى، ثم مجال القيم االجتماعية في  املرتبة الدينية في  ألخالقية في 

 ًرا مجال القيم الوطنية في املرتبة السادسة.الرابعة، ومجال القيم املهنية في املرتبة الخامسة، وأخي

 طلبة جامعة جيزان في السعودية، لدى  وآليات تنميتها املواطنة لقضية النظرية األطر  ى توضيحإل  (2017(بينما هدفت دراسة الحربي وسويلم   •

 الجامعة طلبة نظر وجهات  عن الكشف إلى هدفت كما الطالبية، ممارسة األنشطة من خالل طلبتها لدى  املواطنة تنمية في الجامعة جهود ورصد

 نظرهم   وجهة اختالف مدى  وبيان لديهم، املواطنة تنمية في الطالبية األنشطة يتعلق بدور  فيما
ً
الدراسية. تكونت عينة    تبعا للتخصص والسنة 

 (  305الدراسة من )
ً
أهداف الدراسة قام الباحثاالجامعة.   من طلبة  طالبا ( محاور 5( فقرة توزعت في  )31من ) أستبانة تكّونتن ببناء  ولتحقيق 

الثقافي، أن  رئيسة)  الدراسة  نتائج  الطلبة من حيث واالجتماعي، والرياض ي، واملسرحي، واإلبداعي(. وأظهرت  الثقافي   النشاط مساهمة وجهة نظر 

 النشاط أما بدرجة كبيرة، جاءت  قد واملسرحي واإلبداعي الرياض ي للنشاط وبالنسبة جًدا، كبيرة  بدرجة جاءت  لديهم  املواطنة تنمية في واالجتماعي

نت كما متوسطة، بدرجة جاءت فقد الكشفي عزى  إحصائية داللة فروق ذات وجود النتائج عدم بيَّ
ُ
القيم   ت أما على مستوى  الدراسة.  ملتغيرات 

 البعض اآلخر. الفرعية فقد أظهرت النتائج تكرار بعض القيم على حساب 

بدراسة هدفت إلى التعرف إلى دور موجهي التربية الفنية في تعزيز قيم املواطنة من وجهة نظر املعلمين في املرحلة االبتدائية   (2016وقام العتيبي ) •

أن دور موجهي التربية الفنية525في دولة الكويت. وتكونت عينة الدراسة من )  ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى 
ً
في تعزيز قيم املواطنة من    ( معلما

تغير وجهة نظر املعلمين في املرحلة االبتدائية كانت بدرجة تقدير متوسط، كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى مل

 الجنس، والتخصص، والخبرة. 

• ( والحامدي  والسعيدي  الغافر  دراسة  درجة   (2015أما  الكشف عن  حاولت  لقيم فقد  االجتماعية  والعلوم  اإلسالمية  التربية  معلمي  ممارسة 

 ومشرفة من مشرفي ولتربية 75املواطنة في التفاعل الصفي من وجهة نظر املشرفين التربويين بسلطنة عمان. تكونت عينة الدراسة من )
ً
( مشرفا

ظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة املعلمين لقيم املواطنة في ( عبارة. وأ 30اإلسالمية والدراسات االجتماعية. وتم إعداد استبانة مكونة من )

 إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املشرفين واملشرفات تعزى ملتغير الجنس.  ، التفاعل الصفي جاءت متوسطة
ً
وتوصلت الدراسة أيضا

 تربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية تعزى ملتغير التخصص. كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مشرفي ال

دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى ممارسة معلمي اللغة العربية ومعلماتها ألدوارهم في غرس قيم املواطنة في    (2014املنذري) وكذلك أجرت •

 وطالبة ت 783نفوس طلبتهم من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. بلغ حجم العينة  
ً
. ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استبانة  طالبا

ً
م اختيارهم عشوائيا

استهدفت طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في سلطنة عمان من محافظة مسقط، ومحافظة شمال الباطنة. وقد أوضحت نتائج الدراسة  

 بين املعلمين الذكور واملعلمات اإلناث في مستوى غرس قيم امل
ً
واطنة في نفوس الطلبة وكانت الفروق لصالح املعلمات  وجود فروق دالة إحصائيا

 اإلناث، 

بدراسة هدفت  إلى قياس مفاهيم املواطنة في كتاب الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساس ي ودرجة   ( 2014ويوسف ) رمضان بينما قام •

الدراسة من ) الطلبة. تكونت عينة  تنميتها لدى  املعلمين في   ومعلم70إسهام 
ً
الالذقية في سوريا.  ( معلما الدراسات االجتماعية في محافظة  ملادة  ة 

 في املنهج، أما مفاهيم البعد املدني فقد جاءت في املر 
ً
تبة األخيرة، كما وأظهرت نتائج الدراسة أن مفاهيم البعد الوطني كانت من أكثر املفاهيم تكرارا
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املواطنة املتعلق بالبيئة، والبعد الوطني، كما أظهرت النتائج    أشارت النتائج أن املعلمين يسهمون في تنمية مفاهيم  لدى الطلبة ال سيما في البعد 

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إسهام املعلمين حسب متغيرات الجنس واملؤهل، في حين وجدت فروق حسب متغير الخبرة لصالح املعلمين

 ( سنوات. 6الذي تجاوزت خبرتهم أكثر من )

املواطنة    (Udoukpong & Okon, 2012أودوكبونج وأوكون )كما أجرى   • لتعزيز قيم  املعلمين  إلى قياس مدى استعداد وجاهزية  دراسة هدفت 

وأظهرت وأهدافها في مادة الدراسات االجتماعية، حيث تم تطبيق الدراسة على معلمي املرحلة الثانوية  ومعلماتها في مدارس العاصمة النيجيرية.  

 الطلبة للتكيف وإعداد االجتماعي، االنخراط لتعزيز مادة الدراسات االجتماعية كوسيلة إلى ينظرون  نيجيريا  في املعلمين أن أغلب  نتائج الدراسة

املواطنة. كما أكدت الدراسة على أن مادة الدراسات االجتماعية هي املادة   نقل نموذج خالل واملجتمع من املدرسة االجتماعي في التركيب مع والتالؤم

 األكثر قدرة على تعزيز قيم املواطنة لدى طلبة املدارس. 

دراسة  • وياب) بينما هدفت  املسارات  ( Martin and Yap, 2011مارتن  للمواطنة من خالل  في سنغافورة  الطلبة  فهم  إلى  التعرف  التعليمية.  إلى 

 (  62ينة الدراسة من )وتكونت ع
ً
الطلبة لدورهم كمواطنين16وطالبة موزعين على )  طالبا  في فهم 

ً
 ، ( مدرسة ثانوية. وأظهرت نتائج الدراسة تباينا

املواطنة من حيث   الطلبة وصفوا  إن جميع  النتائج  أظهرت  والديمقراطية، كذلك  السياسية  في معرفة حقوقهم  نقص  لديهم  الطلبة  أن  وبينت 

وبين بعضهم إن مفهوم املواطنة لديه هو املحافظة على بيئة نظيفة،    ،مسؤولياتهم الخاصة نحو الدولة، مثل إطاعة القوانين واملشاركة في التصويت

من الثقة في الحكومة ومؤسساتها ودورها في تأمين الرفاه    عاٍل ما البعض اآلخر فقد بين أن املواطن الصالح هو الذي يطيع قوانين بالده وله مستوى  أ 

 االجتماعي للمواطنين. 

ن، حيث تم إستعراض أسمى  دراسة هدفت إلى التعرف على أسس التنشئة السياسية وتعليم املواطنة للشباب القاصري   ( Ford, 2011وأجرى فورد) •

املناسب بالقدر  يتمتع  إنشاء جيل  إلى  األمريكية، والهادفة  املدرسية في مدارس والية جورجيا  املناهج  التي تحتوي عليها  السياسية  من قيم    القيم 

 (  151املواطنة والوالء واالنتماء. وقد تم تطبيق الدراسة على )
ً
لبة في مدارس والية جورجيا، وبواقع ( سنة من الط24-13من الفئة العمرية )  فردا

(56%( و  الذكور  )%39( من  بواقع  أفريقي  أصل  األمريكيين من  العينة على  وتوزعت  اإلناث،  و)%58( من  العينة،  إجمالي  من  البيض  38%(  ( من 

ى إن تشجيع الطلبة على املشاركة في  ( من فئات أخرى. وتوصلت نتائج الدراسة إل%1( من ذوي األصول الالتينية، باإلضافة إلى )%3القوقازيين، و)

 سليمة. األنشطة داخل املدرسة يطور من تفكيرهم ومدى قدرتهم على تحمل املسئولية ما يؤهلهم للمشاركة في الحياة املجتمعية واتخاذ القرارات ال

ا   ( Yilmaz & Tasdan,2009وأجرى يلماز وتسدان) • املدارس  إلى استطالع وجهات نظر معلمي  البتدائية في تركيا وتصوراتهم حول  دراسة هدفت 

الجامعة  في  املعلم  الجنس، وتخصص  ملتغيرات  تبًعا  التصورات تختلف  إذا كانت هذه  ما  إلى تحديد  التنظيمية، كما هدفت  ، املواطنة، والعدالة 

ظيمية وطبقت على عينة مكونة من واألقدمية في الخدمة. واستخدمت الدراسة استبانة مكونة من جزأين سلوك املواطنة للمدارس والعدالة التن

 ومعلمة. وأظهرت نتائج الدراسة أن لدى املعلمين اتجاهات إيجابية نحو املواطنة، كما أظهرت النتائج أن تصورات املعلمين ال ت238)
ً
ختلف  ( معلما

 تبًعا ملتغيرات الجنس، وتخصص املعلم في الجامعة، واألقدمية. 

بدراسة هدفت إلى الكشف عن تصورات الطلبة املعلمين نحو املواطنة في قبرص. وقد تكونت عينة الدراسة    (Koutselini,2008وقام كوتسلني ) •

 ( 143من )
ً
 وطالبة من طلبة قسم التربية في جامعة قبرص. واستخدمت الباحثة استبانة لتحقيق أهداف الدراسة، وأظهرت النتائج    طالبا

ً
في   تقدما

 ابي، كذلك أظهرت سلسلة متصلة من املفاهيم حول املواطنة والتي تتماش ى مع الخطاب حول حقوق اإلنسان.االتجاهات نحو املواطنة بشكل إيج

بدراسة حاولت توضيح مفهوم املواطنة من وجهة نظر الشباب في جمهورية التشيك تجاه مفهوم املواطنة عقب    (Gwen, 2008كما قام جوين ) •

  90وتكونت عينة الدراسة من ) أسلوب جمع البيانات القائم على املقابالت الشخصية املعمقة.حقبة الحكم الشيوعي للبالد. وتبنت الدراسة 
ً
( فردا

واالنتماء   من طلبة جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية. وأظهرت النتائج أن تصورات الطلبة تجاه مفهوم املواطنة تمثلت في التحلي بالنزعة الوطنية

 وق واملساواة. للوطن، والتمتع بالحريات والحق

 يتضح من استعراض الدراسات السابقة ما يلي:  

راسات ما سعى إلى الكشف عن التصورات حول املواطنة كدراسات ك راسات في األهداف التي سعت إلى تحقيقها؛ فمن هذه الّدِ ل اختلفت بعض الّدِ

(، ومنها ما هدف إلى  الكشف Martin and Yap, 2011(، ومارتن وياب )Yilmaz& Tasdan,2009(، ويلماز وتسدان )Koutselini,2008من:  كوتسليني )

( 2016( التي هدفت إلى الكشف عن القيم التربوية املتضمنة في كتاب اللغة العربية األول، ودراسة العتيبي )2018عن موضوعات أخرى ، كدراسة املالكي )

(  التي هدفت إلى  التعرف إلى مستوى ممارسة معلمي 2014فنية في تعزيز قيم املواطنة، ودراسة املنذري )التي سعت إلى التعرف إلى دور موجهي التربية ال

ربية  2018اللغة العربية ومعلماتها ألدوارهم في غرس قيم املواطنة، ودراسة الخزاعلة )
ّ
لبة الّدارسين ملادة الت

ّ
( التي هدفت التعرف إلى درجة ممارسة الط

( التي سعت إلى التعرف إلى بيان األطر النظرية لقضية املواطنة وآليات تنميتها 2017آل البيت للقيم الوطنية، ودراسة الحربي وسويلم )الوطنية في جامعة  

( والحامدي  والسعيدي  الغافر  ودراسة  الجامعة،  طلبة  والدراسات  2015لدى  اإلسالمية  التربية  معلمي  ممارسة  درجة  عن  الكشف  إلى  هدفت  التي   )

( التي هدفت Udoukpong&Okon, 2012(، ودراسة أودوكبونج وأوكون )2014ماعية لقيم املواطنة في التفاعل الصفي، ودراسة رمضان ويوسف )االجت
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الطلبة، ودراسة فورد ) املواطنة في كتاب الدراسات االجتماعية ودرجة إسهام املعلمين في تنميتها لدى  لى ( التي هدفت إFord, 2011إلى  قياس مفاهيم 

(  التي هدفت إلى توضيح مفهوم املواطنة من وجهة  Gwen, 2008تعرف أسس التنشئة السياسية وتعليم املواطنة للشباب القاصرين، ودراسة جوين )

 نظر الشباب.

ع دراسة مارتن وياب  اشتركت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في استخدامها لالستبانة كأداة للدراسة، واتباع املنهج الوصفي، واختلفت م

(Martin and Yap, 2011( التي استخدمت أسلوب املقابلة، ودراسة املالكي )في بناء برنامج تدريبّي. 2015(، ودراسة العدوان وبني مصطفى )2018 ) 

يث الفئة املستجيبة اذ كذلك تباينت املجتمعات التي تم اختيارها في الدراسات السابقة حيث تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من ح

راسة الحالية من  طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت.  أ   ن مجتمع الّدِ

راسات السابقة في إثراء الجانب النظري للدراسة، وأختيار املتغيرات راسة واألساليب  ،  وقد استفاد الباحثان من الّدِ وتطوير األداة، وأختيار منهج الّدِ

راسات السابقة بأنها تبحث في دور معلمي االجتماعيااإلحصائ راسة عن غيرها من الّدِ ت في تنمية ية املتبعة، ومناقشة النتائج وتفسيرها. وأمتازت هذه الّدِ

 اسات السابقة .  قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة األحمدي بدولة الكويت من وجهة نظر الطلبة وهو موضوع لم تتناوله أي من الدر 

 الطريقة واإلجراءات: 

 اتبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته لطبيعة  الدراسة. وأهدافها : منهج الدراسة

الدراسة الكويت    :مجتمع  بدولة  األحمدي  محافظة  في  الحكومية  املدارس  في  الثانوية  املرحلة  طلبة  جميع  من  الدراسة  مجتمع  عددهم تكون  والبالغ 

 وطالبة، منهم )11773)
ً
 و)5900( طالبا

ً
 . 2019/2020( طالبة حسب احصاءات قسم التخطيط في املديرية للعام الدراس ي 5873( طالبا

 وطالبة، شكلت ما نسبته  546تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية، وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة )  : عينة الدراسة
ً
( من %4.64)( طالبا

 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة:1مجتمع الدراسة والجدول)

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والصف والجنسية والتخصص: (1جدول)
 العدد فئة املتغير املتغير

 271 ذكر  الجنس   

 275 أنثى 

 546 املجموع

.ث 1 الصف  268 

 278 ث .2

 546 املجموع

 502 كويتي الجنسية

 44 غير كويتي 

 546 املجموع

 270 علمي  الفرع 

 276 أدبي

 546 املجموع

 : أداة الدراسة

الدراسة ومراجعة الدراسات السابقة مثل  بعد االطالع على األدب التربوي املتعلق بموضوع بتطوير استبانة لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان  

)العتيبي والحياري،  2016،دراسات:  و)العقيل  والزبون،  2014(  و)العوامرة  و)املنذري،  2014(  )(، حيث  2014(  النهائية من  بصورتها  ( فقرة   38تكونت 

 توزعت في  أربعة مجاالت هي: االنتماء والوالء, والوعي السياس ي , والعمل الجماعي , والتسامح واحترام الغير. 

 :املحتوى صدق 

 من أساتذة الجامعات األردنية  18التحقق من دالالت الصدق باستخدام صدق املحكمين من خالل توزيع االستبانة بصورتها األولية على )تم  
ً
( محكما

الكويت األردنية  - والكويتية)جامعة  الهاشمية-الجامعة  يتم حذ- الجامعة  بآرائهم واقتراحاتهم وتعديالتهم، حيث لم  أي من وجامعة مؤتة(، وتم األخذ  ف 

 (. %80فقرات االستبانة، في ضوء تعديالتهم، وذلك بنسبة اتفاق )

  كما تم التحقق من صدق االستبانة باستخدام صدق االتساق الداخلي بحساب االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة على املجال الذي تنتمي إليه 

بلغت) اختيارهم عش47الفقرة على عينة استطالعية   وطالبة تم 
ً
والجدول)( طالبا الدراسة،  إدخالهم في عينة  يتم  املجتمع ولم   من داخل 

ً
يبين 2وائيا  )

 معامالت االرتباط: 
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 .صدق البناء الداخلي لألداة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة على الفقرة والدرجة الفرعية على املجال الذي تنتمي له الفقرة: (2جدول)
االرتباط معامل  الفقرة  معامل االرتباط   الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة  

 االنتماء والوالء  الوعي السياس ي  العمل االجتماعي التسامح واحترام اآلخر 

0.348*  29 0.379*  21 0.342*  12 0.623 **  1 

0.514 **  30 0.502 **  22 0.422 **  13 0.416*  2 

0.381*  31 0.567 **  23 0.716 **  14 0.521 **  3 

0.618*  32 0.620 **  24 0.539 **  15 0.517 **  4 

0.376*  33 0.552 **  25 0.790 **  16 0.527 **  5 

0.457 **  34 0.466 **  26 0.456 **  17 0.481 **  6 

0.478 **  35 0.414 **  27 0.383*  18 0.568 **  7 

0.572 **  36 0.515 **  28 0.365*  19 0.413 **  8 

0.444 **  37   0.619*  20 0.409 **  9 

0.392*  38     0.592 **  10 

      0.757 **  11 

 ( α ≤0.01))**( دالة عند مستوى الداللة  ( ,α≤0.05) )*( دالة عند مستوى الداللة      

(. كما تم  0.757-0.342( بأنه تحقق لالستبانة مؤشرات صدق بناء داخلي جيدة، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين )2يتبين من الجدول)

 (: 3معامل االرتباط بين الدرجة على املجال والدرجة الكلية على االستبانة كما في الجدول)حساب 

 املجال والدرجة الكلية على االستبانةمعامل االرتباط بين الدرجة على : (3جدول)

 معامل الثبات  املجال 

**0.762 االنتماء والوالء   

**0.765 الوعي السياس ي   

**0.637 العمل االجتماعي   

**0.748 التسامح واحترام اآلخر   

 ( α ≤0.01))**( دالة عند مستوى الداللة                                        

 االستبانة: ثبات 

( يبين  4(، والجدول)47تم التحقق من دالالت ثبات االستبانة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي على ذات العينة االستطالعية )ن=

 معامالت ثبات االستبانة: 

 معامالت ثبات االستبانة: (4جدول)

 كرونباخ ألفا  املجال 

 0.88 االنتماء والوالء 

السياس ي الوعي   0.86 

 0.83 العمل االجتماعي 

 0.87 التسامح واحترام اآلخر 

 0.90 الكلي 

 (.0.88-0.83( وللمجاالت تراوح بين )0.90( أن معامل ثبات كرونباخ ألفا لالستبانة ككل بلغ )4يتبين من الجدول)

 تصحيح االستبانة: 

،  وكبيرة، ومتوسطة،  ودرجة غير موافق كبيرة، وغير   Likertتتم االستجابة على االستبانة بحسب تدريج  
ً
الخماس ي  بدرجات موافقة : كبيرة جدا

(، وتعطى الدرجات )
ً
  ( على الترتيب، ويتم الحكم على درجة املوافقة باالعتماد على املعيار التالي:1، 2، 3، 4، 5موافق بدرجة كبيرة جدا

 املستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي  املتوسط الحسابي 

 منخفض  1-2.33

 متوسط  2.34-3.66

 مرتفع 3.67-5
 

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

لإلجابة عن السؤال    النتائـج املتعلقة بالسـؤال األول ومناقشتـه ونصه: ما دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية؟ 

 ( يبين ذلك:5تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، والجدول )
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افات املعيارية : (5جدول) معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية مرتبة تنازليا حسب  ملجاالت دور املتوسطات الحسابية واالنحر

 الحسابياملتوسط 
 املتوسط املجال

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

 املستوى  الرتبة

 مرتفع 1 0.79 4.07 االنتماء والوالء 

 مرتفع 2 0.81 4.02 الوعي السياس ي 

 مرتفع 3 0.85 3.89 العمل االجتماعي

 مرتفع 4 0.91 3.74 التسامح واحترام اآلخر 

 مرتفع - 0.73 3.94 الكلي

( أن دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية جاء بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي  5الجدول )يالحظ من خالل 

(،  0.79( وانحراف معياري )4.07(، حيث جاء مجال )االنتماء والوالء( في املرتبة األولى وبمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي )0.73( وانحراف معياري )3.94)

(. وهذا ما أشارت إليه دراسة 0.91( وانحراف معياري )3.74ما جاء مجال التسامح واحترام اآلخر في املرتبة األخيرة بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي )بين

بية في تنمية ( والتي أظهرت إن دور األنشطة الطال 2017وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الحربي وسويلم،    (. Ydoukpong&Okon, 2012أودوكبونج وأكون )

( والتي أشارت إلى أن ممارسة الطلبة لقيم املواطنة 2018بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة )الخزاعلة،    املواطنة لدى الطلبة جاءت بمستوى مرتفع.

اء بدرجة متوسطة. وتختلف ( التي أظهرت ان دور موجهي التربية الفنية في تعزيز قيم املواطنة ج2016جاءت متوسطة، وتختلف مع دراسة )العتيبي،  

)الغافر والسعدي والحامدي،    مع دراسة 
ً
املواطنة جاءت متوسطة.2015أيضا التربية اإلسالمية لقيم  إن درجة ممارسة معلمي  إلى  كما    ( والتي أشارت 

ل   )2014  ،وجورج، ومرجان  ،والقصبي  ،وتختلف مع دراسة )يوسف املواطنة  تنمية قيم  الطلبة بجمهورية مصر التي كشفت عن وجود ضعف في  دى 

معلمي االجتماعيات   العربية. وقد يرجع السبب  في أن دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية جاء بمستوى مرتفع، إلى أن

متطلبات العصر، كما يمكن إرجاع هذه النتيجة إلى في الكويت متفتحون بما فيه الكفاية على قيم املواطنة، كمؤشر على حداثة املدرسة وانسجامها مع  

 لت
ً
 في العملية التعليمية، ويتوفر لديه الوعي الكافي في أهمية تعزيز قيم املواطنة لدى الطلبة، نظرا

ً
 أساسيا

ً
أثيرهم االيجابي والفعال  أن املعلم يشكل محورا

إنما يتعداها إلى كونه قدوة يمارس هذه القيم مع طالبه داخل املدرسة. وقد يعزى ذلك على الطالب، وال يقتصر دوره على تلقين املعارف والقيم لطلبته، و 

 
ً
درسة، الى أن أغلب معلمي االجتماعيات في الكويت ينظرون ملادة الدراسات االجتماعية كوسيلة لالنخراط وإعداد الطلبة للتكيف مع املجتمع وامل  أيضا

ن مادة التربية االجتماعية من أكثر املواد قدرة على تعزيز املواطنة. وقد يعزى السبب في حلول مجال )االنتماء  من خالل نقل نموذج املواطنة، على اعتبار أ 

إلى وعي املعلمين في تعزيز االنتماء الوطني لدى طلبتهم، وذلك من خالل توظيف الفعاليات ا  املرتبة األولى وبمستوى مرتفع  ملدرسية املختلفة والوالء( في 

ية، يق اإلذاعة املدرسية واالنشطة الالمنهجية أو من خالل عملية التدريس للتأكيد على التمسك باملبادئ والثوابت الدينية والقومية والوطنسواء عن طر 

بحلول مج يتعلق  والعربية.وفيما  املحلية  والبطوالت  الوطنية  الرموز  وتقديم  املواطنين،  واملحافظة على حقوق  والقوانين  األنظمة  التسامح    الواحترام 

عزى إلى أن مناهج االجتماعيات والتربية  واحترام اآلخر في املرتبة االخيرة على الرغم بأنه جاء بمستوى متوسط، فبالنسبة لحلوله في املرتبة األخير فقط يُ 

تقديم فعاليات وأبحاث تحث على نبذ  الوطنية تفتقر إلى التركيز على هذا الجانب بشكل عام، والتأكيد على نبذ العنف والتعصب بين الطلبة، وتشجيعهم  

تدريب الطلبة   العنف والتطرف من منطلق الثقافة العربية اإلسالمية. وأما بالنسبة إلى كون هذا املجال جاء بمستوى مرتفع إلى أن املعلم يبذل جهدا في

ضافة إلى أن املعلمين يسعون إلى توفير بيئة مناسبة تعزز لدى على استخدام الحجة والبرهان أثناء الحوار، والذي تؤكد عليه مناهج التربية الوطنية، باإل 

 الطلبة العدالة والتسامح بينهم. 

في متوسطات استجابات α≤0.05) النتائـج املتعلقة بالسـؤال الثاني ومناقشتـه ونصه:  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    )

لإلجابة عن السؤال,  ؟  تعزى ملتغير الجنس من وجهة نظر الطلبة  معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانويةالطلبة نحو دور  

املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير  في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم  تم استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق

 ( يوضح ذلك:  6الجنس,  والجدول )

 في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية ملتغير الجنسنتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق : (6جدول)
 مستوى الداللة  )ت( قيمة درجة الحرية  النحرافات املعيارية ا املتوسطات الحسابية  العدد الجنس  املجال

 0.000 4.184- 544 0.86 3.93 271 ذكر الوالء واالنتماء 

 0.68 4.21 275 أنثى 

3.518- 0.86 3.90 271 ذكر الوعي السياس ي   0.000 

 0.72 4.14 275 أنثى 

2.643- 0.91 3.79 271 ذكر العمل االجتماعي  0.008 

 0.77 3.98 275 أنثى 

2.521- 0.94 3.68 271 ذكر التسامح واحترام اآلخر   0.012 

 0.88 3.88 275 أنثى 

3.701- 0.79 3.83 271 ذكر الكلي  0.000 

 0.65 4.06 275 أنثى 
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 عند مستوى داللة )( وجود فروق ذات داللة  6يتبين من النتائج الواردة في الجدول)
ً
( في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم α≤0.05إحصائية

للكلي=) الجنس حيث كانت قيمة )ت( املحسوبة  ملتغير  الثانوية تعزى  املرحلة  الوعي  3.701-املواطنة لدى طلبة  األربعة )االنتماء والوالء،  (، وللمجاالت 

( على الترتيب ولصالح اإلناث .  وتتفق هذه 2.521-،  2.643-،  3.518-،  4.184-خر( كانت قيم )ت(= )السياس ي، العمل االجتماعي، التسامح واحترام اآل 

العربية ألدوارهم في غرس القيم الوطنية كانت لصالح 2014النتيجة مع دراسة )املنذري،   ( التي أشارت إلى أن الفروق في مستوى ممارسة معلمي اللغة 

( التي أشارت إلى عدم وجود فروق في ممارسة الطلبة لقيم املواطنة تعزى ملتغير الجنس.كما تختلف 2018)الخزاعلة، املعلمات، بينما تختلف مع دراسة 

الطلبة تعزى للجنس. وتختلف مع 2017مع دراسة )الحربي وسويلم،   املواطنة لدى  تنمية  الطالبية في  األنشطة  التي أظهرت عدم وجود فروق في دور   )

( التي أظهرت عدم وجود فروق في دور موجهي التربية الفنية في تعزيز قيم املواطنة تعزى  ملتغير الجنس. وتختلف كذلك مع دراسة  2016دراسة )العتيبي، 

 ( والتي أشارت الى عدم وجود فروق في درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لقيم املواطنة تعزى للجنس.2015)الغافر والسعدي والحامدي، 

تفسير العالقات    ويمكن  في  وفعالية   
ً
تنظيما أكثر  فهي  املواطنه  قيم  بتنمية  املتعلقة  املمارسات  إجادة  الى  وميلها  األنثى  طبيعة  إلى  النتيجة  هذه 

الفرصة   إلى توفراالجتماعية، كما قد يعزى إلى التغيرات الجذرية والتي حدثت في الكويت من تطور في املمارسات الديمقراطية، حيث حظيت املرأة الكويتية  

 ل
ً
 ذاتها وخدمة لوطنها.في التعليم والعمل واملشاركة السياسية، وإمكانية وصولها ألعلى املراكز الوظيفية، مما شجعها بالتالي على التنافس والنشاط تحقيقا

متوسطات استجابات الطلبة   ( فيα=0.05)النتائـج املتعلقة بالسـؤال الثالث ومناقشتـه ونصه:  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تم لإلجابة عن السؤال,  ؟  تعزى ملتغير الصف من وجهة نظر الطلبة  معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانويةنحو دور  

اطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املو   استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق

 ( يبين ذلك: 7الصف  والجدول)

 ملتغير  نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق : (7جدول)
 
في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تبعا

 الصف 

املتوسطات   العدد الصف  املجال 

 الحسابية 

مستوى   )ت( قيمة درجة الحرية  والنحرافات املعيارية 

 الداللة

.ث 1 الوالء واالنتماء   268 3.91 0.80 544 -4.441 0.000 

 0.78 4.21 278 ث .2

.ث 1 الوعي السياس ي   268 3.90 0.79 -3.511 0.000 

 0.80 4.14 278 ث .2

.ث 1 العمل االجتماعي   268 3.76 0.84 -3.321 0.001 

 0.83 4.00 278 ث .2

.ث 1 التسامح واحترام اآلخر   268 3.68 0.92 -2.236 0.026 

 0.91 3.86 278 ث .2

.ث 1 الكلي   268 3.82 0.75 -3.830 0.000 

 0.69 4.06 278 ث .2

 عند مستوى )( وجود فروق ذات داللة 7يتبين من النتائج الواردة في الجدول)
ً
( في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة α=0.05إحصائية

(، وللمجاالت األربعة )االنتماء والوالء، الوعي السياس ي، 3.830-لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير الصف حيث كانت قيمة )ت( املحسوبة للكلي=)

ن تعزى أ ( على الترتيب ولصالح الصف األعلى. ويمكن  2.236-،  2.231-،  3.511-،  4.441-العمل االجتماعي، التسامح واحترام اآلخر( كانت قيم )ت(= )

 لكبر سنهم واعتقاهم بأنهم بالسنة األخيرة من التعليم املدرس ي، فهم بذلك أكثر وعي
ً
، كما قد  هذه النتيجة إلى أن طلبة الثانوية العامة، ونظرا

ً
 ونضوجا

ً
ا

 كونهم سيكونون صورتهم في الحياة الجامعية والعملية بعد الثانوية العامة.   يعزى ذلك إلى أن املعلمين يركزون على هؤالء الطلبة

( في متوسطات استجابات الطلبة  α=0.05) النتائـج املتعلقة بالسـؤال الرابع ومناقشتـه ونصه:  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

تم لإلجابة عن السؤال,  ؟ تعزى ملتغير الجنسية من وجهة نظر الطلبة  ة املرحلة الثانويةمعلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبنحو دور  

في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير   استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق

 ( يوضح ذلك:  8الجنسية,  والجدول )
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 ملتغير  نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق : (8جدول)
 
في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تبعا

 الجنسية 

املتوسطات   العدد الجنسية  املجال 

 الحسابية 

مستوى   )ت( قيمة درجة الحرية  والنحرافات املعيارية 

 الداللة

 0.001 3.493 544 0.76 4.10 502 كويتي  الوالء واالنتماء 

 1.02 3.61 44 كويتي غير 

 0.001 3.247 0.79 4.05 502 كويتي  الوعي السياس ي 

 0.90 3,58 44 غير كويتي 

 0.000 3.697 0.82 3.92 502 كويتي  العمل االجتماعي 

 1.02 3.36 44 غير كويتي 

 0.019 2.362 0.91 3.80 502 كويتي  التسامح واحترام اآلخر 

 1.04 3.41 44 غير كويتي 

 0.000 3.621 0.71 3.97 502 كويتي  الكلي 

 0.92 3.50 44 غير كويتي 

 عند مستوى )8يتبين من النتائج الواردة في الجدول)
ً
( في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة α=0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية

(، وللمجاالت األربعة )االنتماء والوالء، الوعي السياس ي، 3.621الجنسية حيث كانت قيمة )ت( املحسوبة للكلي=)لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير  

( على الترتيب ولصالح الكويتيين. وقد تكون هذه النتيجة منطقية، كون الفرد  2.362،  3.697،  3.274،  3.493العمل االجتماعي، التسامح واحترام اآلخر( )

انتماءه ووالءه لوطنه األصلي الذي عاش فيه، وسيعيش بقية حياته فيه. كما قد تعزى هذه النتيجة إلى أن هؤالء الطلبة يمكن أن يكونوا  على األغلب يبقى 

  أقرانهمدرسوا سنوات أقل من الطلبة الكويتيين، حيث إنهم موجودون بسبب عمل أهلهم أو تواجدهم في دولة الكويت، ومدة إقامتهم ودراستهم أقل من  

 من الطلبة الكويتيين، فطالب درس سنة أو سنتين ليس كطالب درس طوال سنوات دراسته ومراحلها. 

عند مستوى   ذات داللة إحصائية  فروق  توجد  ونصه: هل  ومناقشتـه  التخصص  بالسـؤال  املتعلقة  في متوسطات استجابات  α=0.05) النتائـج   )

في تنمية قيم املالطلبة نحو دور   لإلجابة عن  ؟  تعزى ملتغير التخصص من وجهة نظر الطلبة  واطنة لدى طلبة املرحلة الثانويةمعلمي االجتماعيات 

في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية   تم استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروقالسؤال,  

 وضح ذلك:  ( ي9تعزى ملتغير التخصص,  والجدول )

 ملتغير  نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق : (9جدول)
 
في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تبعا

 التخصص 
 

املتوسطات   العدد التخصص 

 الحسابية 

مستوى   )ت( قيمة درجة الحرية  والنحرافات املعيارية 

 الداللة

 0.099 1.652 544 0.74 4.12 270 علمي الوالء واالنتماء 

 0.83 4.01 276 أدبي

 0.540 0.613 0.75 4.04 270 علمي الوعي السياس ي 

 0.86 4.00 276 أدبي

 0.348 0.940 0.80 3.92 270 علمي العمل االجتماعي 

 0.89 3.85 276 أدبي

 0.228 1.206 0.89 3.82 270 علمي التسامح واحترام اآلخر 

 0.95 3.73 276 أدبي

 0.194 1.300 0.67 3.98 270 علمي الكلي 

 0.79 3.90 276 أدبي

 عند مستوى )9يتبين من النتائج الواردة في الجدول)
ً
( في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم α=0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

(، وللمجاالت األربعة )االنتماء والوالء، الوعي  1.300املواطنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى ملتغير التخصص حيث كانت قيمة )ت( املحسوبة للكلي=)

التسامح واحترام اآلخر( كانت قيم )ت(= ) العمل االجتماعي،  ال1.206،  0.940،  0.613،  1.652السياس ي،  الترتيب. وتتفق هذه  نتيجة مع دراسة ( على 

( 2017( والتي أشارت إلى عدم وجود فروق في ممارسة الطلبة لقيم املواطنة تعزى للتخصص.  كما وتتفق مع دراسة )الحربي وسويلم، 2018)الخزاعلة، 

در  وتتفق كذلك مع  للتخصص.  تعزى  الطلبة  لدى  املواطنة  تنمية  في  الطالبية  األنشطة  دور  في  أظهرت عدم وجود فروق  والسعدي  والتي  )الغافر  اسة 

( والتي أشارت  إلى عدم وجود فروق في درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لقيم املواطنة تعزى التخصص.  ويمكن إرجاع السبب في 2015والحامدي، 

 عند مستوى داللة )
ً
طنة لدى طلبة املرحلة الثانوية تعزى  ( في دور معلمي االجتماعيات في تنمية قيم املوا α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
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ب وعلى ملتغير التخصص إلى أن مضمون املناهج والكتب املدرسية في املراحل السابقة قبل التصنيف إلى تخصصات علمية وإنسانية والتي درسها الطال

سون مادة التربية الوطنية ذاتها في املرحلة الثانوية، عالوة  ( سنوات هي ذاتها، وهي املرحلة التي يكتسب بها الطالب املواطنة وقيمها، كما أنهم يدر 10مدار )

واإلذاعة    على إنهم يعيشون في بيئة واحدة من حيث إنهم في نفس املدرسة، ولذا فهم يمارسون نفس الفعاليات واألنشطة الوطنية واالحتفاالت الوطنية

 املدرسية. 

 التوصيات: 

 التوصية بما يلي: بناًء على نتائج الدراسة يمكن 

 .ضرورة أن يقوم املعلمين بتدريب الطلبة على تحمل املسؤولية من خالل تكليفهم بالواجبات  •

 أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير مناهج التربية االجتماعية وبشكل مستمر وفي ضوء التطورات واملستجدات.  •

 أخطار التقليد األعمى للثقافات األخرى، ونبذ العنف والتعصب بين الطلبة.ضرورة تضمين مناهج التربية االجتماعية بيان  •

ت ضرورة أن يتم تعزيز قيم املواطنة في نفوس الطلبة وبشكل خاص لدى الطلبة الذكور، وذلك من خالل تفعيل مدارس الذكور لألنشطة والفعاليا •

 التي تعزز قيم املواطنة لديهم. 

 إثراء املواد الدراسية للصف األول الثانوي بقيم املواطنة. ضرورة أن تقوم وزارة التربية ب  •

 التركيز على إشراك جميع الطلبة وخاصة الطلبة من الجنسيات غير الكويتية في جميع األنشطة والفعاليات التي تعزز قيم املواطنة.  •

 .إجراء دراسة مماثلة على عينات وفئات أخرى مثل طلبة الجامعات وطلبة املرحلة األساسية  •

 :املراجع

 :
 
 :املراجع العربيةأوال

 املركز  ".الثانوية: دراسة تجريبية باملرحلة التالميذ لدى  األلفية الثالثة في  املواطنة لتنمية التعليم  مناهج  تطوير "  .(2001ن. ) وإبراهيم، ش، إبراهيم، .1

 القاهرة.  .والتنمية للبحوث التربوية القومي

ولبابنة،أ   .،بدارنة، م .2 ح,  ).،  واملومني،  والتقدير  "  .(2017والعقيل، س.  العلمية  بالدرجة  الجامعية وعالقتها  اربد  كلية  طالبات  التسامح لدى  قيم 

 .224-209(: 4)44 :العلوم التربوية .دراسات ".األكاديمي

 .  62بيروت: مكتبة لبنان. ص  .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  .(1982أ. )  ،بدوي  .3

4. ( ن.  "(2008براهمة،  املواطنة .  مفاهيم  اكتساب  في  أثره  وقياس  الصالحة  املواطنة  خصائص  ضوء  في  واملدنية  الوطنية  التربية  منهاج  تطوير 

 االردن. .أربد .جامعة اليرموك  .أطروحة دكتوراه غير منشورة ".واالتجاهات نحوها لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في األردن

. املؤتمر العلمي السنوي "دور املؤسسات التربوية في مواجهة ظاهرة العنف الطالبي في ضوء التحديات املعاصرة " .(2003ف. )  ،بدو مع.، م ،حسام .5
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Abstract: The study aimed at identifying the role of social studies teachers in developing values of citizenship among 
secondary school students in Ahmadi governorate in the State of Kuwait from the view point of the students. The 
sample of the study was consisted of (546) male and female Students whom were selected in a random stratified 
procedure.  To achieve the objectives of the study, a questionnaire consisted  of (38) items was developed and divided 
into four dimensions: (belonging and loyalty, political awareness, social work, tolerance and respect for the 
other).The study found that the degree of approval of the role of social studies teachers in the development of 
citizenship values among secondary school students in Ahmadi Governorate at Kuwait from the point of view of 
students was high. The results indicated that there were statistically significant differences at (α≤0.05) in Students' 
responses on the role of social studies teachers in the development of citizenship values among secondary school 
students attributed the variable of gender in favor of females, grade in favor of higher grade, and nationality in favor 
of Kuwaitis. Also, there were no significant statistical differences that were attributed to specialization variable. In 
light of the results, the researchers  recommended: The need for teachers to train students to take responsibility 
through assigning duties, and involve them, especially students from non-Kuwaiti nationalities in all activities and 
events that promote the values of citizenship. 

Keywords: Social studies Teachers; Values of Citizenship; Students; Kuwait. 
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 :لخصامل

القهري  الوسواس  اضطراب  النفسية، خاصة  االضطرابات  تطور وعالج مختلف  في   
ً
مهما  

ً
املعرفية عامال بالعمليات  الوعي   وهدفت  يعتبر مفهوم 

الوسواس القهري لدى عينة من طالبات الجامعة مقارنة باألسوياء. تكونت عينة الدراسة الحالية إلى تقييم مفهوم "الوعي بالعمليات املعرفية" ملضطربي  

)ن= تراوحت 90الدراسة من  البكــالوريوس،  درجــة  لبـرامج  األربـع  الدراسـية  السـنوات  علـى  خالد موزعين  امللك  جامعة  التربية  كلية  طالبة من طالبات   )

سنة وانحراف    18,9طالبة تم اختيارهن بطريقة قصدية لديهم اضطراب الوسواس القهري بمتوسط    (45سنة( مقسمين إلى )ن=  22:  18أعمارهن ما بين )

سنة. استخدمت كمجموعة مقارنة، ولتحقيق هدف    1,1سنة وانحراف معياري قدره    19,6( طالبة أسوياء بمتوسط  45سنة، و)ن=  1,06معياري قدره  

املعرفي بالعمليات  الوعي  نتائج  2011ة للجارح "والعبيدات )الدراسة تم استخدام مقياس  القهري، وأظهرت  الوسواس  ييل براون الضطراب  ( ومقياس 

املعرفية ككل وأبعاده )تنظيم املعرفة، معرفة املعرفة ومعالجة املعرفة(  على اختبار الوعي بالعمليات األداء درجات عالقة ارتباطية بين توجد  الدراسة االتي:

توجد فروق ذات داللة بين املصابين باضطراب الوسواس القهري واألسوياء في األداء على اختبار الوعي     .القهري  الوسواس  اضطراب مقياس على واألداء

   املعرفية لصالح املصابين باضطراب الوسواس القهري. بالعمليات
ً
 على األداء قيم  بداللة القهري  الوسواس  باضطراب التنبؤ يمكن   أظهرت النتائج أيضا

 املعرفية وأن أعلى معدل للتنبؤ باضطراب الوسواس القهري كان في بعد تنظيم املعرفة.  ار الوعي بالعملياتاختب

 ؛ اضطراب؛نفس ي.بالعمليات املعرفية الوعي؛ الوسواس القهري  الكلمات املفتاحية:

 قدمة: امل

 أو إعاقة. والوساوس عبارة عن عد اضطراب الوسواس القهري أحد اضطرابات القلق ويتسم بوجود وساوس أو يُ 
ً
 واضحا

ً
أفعال قهرية تسبب ضيقا

لوساوس عبارة أفكار أو بواعث أو اندفاعات أو أشكال متواترة ومتكررة يدركها الفرد على أنها غير مالئمة ومسببه للضيق ويجب على الفرد أن يدرك أن ا 

أو قمع الوساوس أو معادلتها مع فكرة أخرى أو فعل آخر. أما األفعال القهرية فهي عن نتاج لعقله هو. باإلضافة إلى ذلك يجب أن يحاول الفرد تجاهل  

حيث يصيب  (Purdon., Monteiro., Antony & Swinson, 2001) .عبارة عن سلوكيات متكررة أو أفعال عقلية يقوم الفرد بأدائها استجابة لوساوس

 تتراوح ما بين ) مختلف األعمار والثقافات وأشار تقرير التصنيف التشخيص ي
ً
 Jaisoorya) (1,8إلى  1.1الخامس أن معدل انتشار هذا االضطراب عامليا

et al, 2017). 

  أن  Bram 2004 ويقدر 
ً
 Sadler ( ويؤكد2007القهري. )البشر، الوسواس أعراض يظهر عليهم  مائة راشد كل من  واثنان طفل،200 كل من واحدا

 الوراثة أن كشفت عام 35من ألكثر امتدت لفترة  عيادته سجالت بأن فيذكر القهري، الوسواس بمرض اإلصابةالعامل الوراثي سبب رئيس ي في   أن على

وبشكل عام عرفت منظمة الصحة العاملية اضطراب الوسواس  . (2003 هندي، )أبو القهري. بالوسواس الحاالت املصابة من%90في  رئيس ي كسبب تظهر

 القهري أو القسري، بأنه عبارة عن  
ً
تجاهلها دون جدوى. ويتضح من هذا التعريف   أفكار أو أفعال قهرية متكررة تطرأ على ذهن اإلنسان بشكل متكرر محاوال
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ً
دون إرادة منه رغم إدراكه لها. وبالتالي   العام أن الوسواس القهري عبارة عن فكرة أو مجموعة من األفكار التي تتسلط على املريض وتقلق شعوره، قسرا

القهر يدل على شعور اإلنسان بقوة داخلية ال يستطيع مقاومتها حيث تجبره على القيام بتلك األعمال لعله يخفف حدة القلق التي وصل  فإن مصطلح  

 ة قهرية.(. ويؤدى ذلك إلى ارتفاع مستوى التوتر لدى الفرد ومحاولة إبعاد تلك األفكار، مما يؤدى إلى تكرار اإلنسان ألعمال معينة وبصور APA, 2000إليها )

(Nasayuki., Masahiro & Yoshio, 2003) 

 وأن العمر من والعشرين الرابعة قبل أعراضهم  بدأت املرض ى من %50 أن لوحظ فقد الرشد، بداية أو املراهقة سن في عادة  االضطراب ويبدأ      

 لدرجة يتحسنون  املرض ى من %30 إلى %20 حوالي وأن الشده  من متناوبه بفترات يتميز مزمن االضطراب ومسار والثالثين، الخامسة سن قبل 80%

واإلدمان.    االنتحار  مضاعفاته بين  من يكون  الذي  باالكتئاب يصابون  املرض ى ثلث  أن كما  هي كما حالتهم  تظل املرض ى من  %40 إلى % 20 بينما متوسطة

تكرار حدوث الوساوس أو األفعال القهرية واالندفاعات املرضىة والتي تكون وتتسم املظاهر األساسية الضطراب الوسواس القهري في   (.2007 )حمودة،

 
ً
  مفرطة بحيث تستغرق وقتا

ً
أو تسبب املضايقة واالرتباك مع تعطل واضح في األنشطة املعتادة، وفى بعض مواقف االضطراب يستطيع الفرد إدراك  طويال

 (2012إبراهيم؛ عسكر:أن هذه الوساوس واألفعال القهرية املرضىة غير معقولة. )

الذي اعتمد بشكل كبير على ما قدمه سيغموند فرويد في نظريته   DSM- II  وتعود بدايات ظهور هذا املصطلح إلى ظهور الدليل التشخيص ي الثاني

بسبب قسوة رقابة األنا   stage anal حيث يرى أن نشأة اضطراب الوسواس القهري تعود إلى اضطراب في املرحلة الشرجية الشهيرة في التحليل النفس ي

 Grunblatt., Hauser., & Walitza, 2014)األعلى على جميع تصرفات الفرد. )

 
ً
النسخة الخامسة من الدليل التشخيص ي املشار إليه    واستنادا ن هذا االضطراب يصنف تحت مسمى اضطراب الوسواس إف   DSM-V2013إلى 

، anxiety Separation disorder والتي تشمل اضطراب الوسواس القهري، اضطراب قلق االنفصال  (APA,2013)القهري واالضطرابات ذات العالقة  

م ما وراء املعرفة بثالثة أنواع من السلوك العقلي ويرتبط مفهو   .anxiety Generalizedوالقلق العام     Phobias disorder  ةيواضطراب املخاوف املرض

له وهي: معرفة الشخص عن عمليات فكره الشخص ي ومدى دقته في وصف تفكيره؛ والتحكم والضبط الذاتي ومدى متابعة الشخص ملا يقوم به عند انشغا

املتابعة في هدى وإرشاد   لهذه  إلى جانب معتقدات بعمل عقلي، مثل حل مشكلة معينة ومراقبة جودة استخدامه  املشكلة.  الذهني في حل هذه  نشاطه 

فيما وراء الشخص وحدس الوجدانية فيما يتعلق بفكره عن املجال الذي يفكر فيه ومدى تأثير هذه املعتقدات في طريقة تفكيره. ويعنى هذا أن التفكير  

 
ً
الحل كما   من حيث إدارة الوقت وإدارة الجهد عند القيام بمهام معقدة،  املعرفة له دورا ويتضمن ذلك فهم املوقف أو املشكلة قبل التسرع في محاولة 

وقدمت  (. 2004يتضمن التخطيط واملتابعة والرقابة، وتقدير نوع العمل ومسالك السير وتقدير الزمن الذي يمكن أن يستغرقه أداء هذا العمل )عبيد،

الوساوس يرتبط بالخطر ويظهر في صورة شك أو حيطة، فاملريض يساوره الشك  عدة تفسيرات معرفية ألعراض الوسواس القهري فيرى بيك أن محتوى 

 
ً
عمال يؤدي     وقد 

ً
،  ضروريا )بيك  مثال.  الغاز  سالكوفسكس2000كإطفاء  وقدم   )1985   

ً
   تفسيرا

ً
األفكار   شامال أن   

ً
مؤكدا القهري  الوسواس  الضطراب 

ب مزاجي في الوسواسية املقحمة تعمل كمنبهات قد تستثير أنماطا معينة من األفكار التلقائية السلبية. وبالتالي فإن فكرة مقحمة قد تؤدى إلى اضطرا 

ة املقحمة ونسق معتقدات الفرد ويعد كل من الشعور باملسئولية  حالة ما إذا استثارت هذه الفكرة التلقائية السلبية فقط من خالل التفاعل بين الفكر 

( وبموجب هذا التفسير ال تعد كل فكرة مقتحمة Salkovskis, 1985ولوم الذات بمثابة السياقات املركزية في نسق معتقدات مريض الوسواس القهري.)

 
ً
الوسواسية هي فكرة مقتحمة تم تقيمها سلبيا الفكرة  أفكارهم  Salkovskis, (2002)  فكرة وسواسية، ولكن  إلى تقييم  الذين يميلون  األفراد  . ويتسم 

أنهم يتسببون في األذى حيث يعتقدون  املسئولية عن  املشوهة تدور حول تضخيم  بتبني مجموعة من املخططات   
ً
 سلبيا

ً
العابرة تقيما إيذاء   املقتحمة 

 بطبيعته ومن ثم فأنهم يلزمون أنفسهم بضرورة القيام  أنفسهم وإيذاء االخرين أكثر مما يرجعون حدوث األذى ألسباب أخ
ً
رى، كأن يكون املوقف مؤذيا

 (Salkovskis, 1985.; Salkovskis, 1999; Salkovskis, 2000) بأي فعل من شأنه أن يمنع األذى املحتمل.

 اس القهري، وقد تم تقنينه بعد ذلك بمعرفةبافتراض أول نموذج ما وراء معرفي متكامل الضطراب الوسو  Wells ., Matthews (1994) وقد قام

Wells (1997) هذا النموذج على املعتقدات الخاصة بمعنى وداللة األفكار االقتحامية، وتنقسم املعتقدات ما وراء املعرفية الخاصة بهذه األفكار   ويؤكد

 فكرة أن إلى ثالث مجاالت واسعة: الدمج بين الفكر والفعل، الدمج بين الفكر والحدث، الدمج  
ً
بين الفكر واملوضوع. ويبرز النموذج ما وراء املعرفي أيضا

إيجابية عن ضرورة أداء الطقوس القهرية استجابة لألفكار الوسواسية امللحة التي ت شعرهم  مرض ى الوسواس القهري لديهم معتقدات ما وراء معرفية 

 ,Fisher & Wellsدة األعراض الوسواسية القهرية. وهذا ما تتفق معه نتائج دراسة  براحة مؤقتة، ولكنها في الواقع تؤدى إلى استمرار وتفاقم خطورة ح

األفكار االقتحامية، ولكنها ترتبط بصورة أساسية بكيفية تعامل األفراد معها.   ((2005  فاملشكلة في اضطراب الوسواس القهري ال تتوقف على محتوى 

عتقدات الخاصة بأهمية هذه األفكار. وال تتكون هذه املعتقدات فقط من معلومات عن األفكار فاألفكار الوسواسية االقتحامية تعمل على تنشيط امل

ال الوسواس  بالسلوك فى اضطراب  الخاصة  املعتقدات  السلوكية. وقد حظيت  املعرفة باالستجابات   من 
ً
أيضا تتكون  ولكن  املتكررة،  قهري االقتحامية 

امل النظرية. ومن  التفسيرات  الوسواسية باهتمام محدود فى  املفاهيمي للمشكالت  التصور  إلى تيسير  املعتقدات  بهذه  االهتمام  املزيد من  أن يؤدى  مكن 

)  (Wells, 1997,p.239) .القهرية يوسف  دراسة عرفة؛  قامت  النماذج (  2014وقد  تفترض  التي  املختلة  للمخططات  التنبؤية  القدرة  اختبار  بمحاولة 

الوسواس   والنظريات املعرفية اضطالعها بدور رئيس ي في نشأة واستمرار الوسواس القهري على التنبؤ باألعراض الوسواسية القهرية لدى عينة من مرض ى
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املسئولية عن األذى، املبالغة في أهمية األفكار املقتحمة، املبالغة في ضرورة التحكم في   القهري في البيئة املحلية، وتضمنت املخططات ستة وهي تضخيم 

مريضا باضطراب    37أجريت الدراسة على عينة مكونة من  .  األفكار املقتحمة، املبالغة في تقدير التهديد، وعدم تحمل األمور غير املؤكدة والنزعة إلى الكمال

سنة. توصلت النتائج إلى وجود ارتباط موجب دال بين األداء على كل من استخبار األعراض   24.62متوسط عمر  (  نثىأ   14-ذكرا   23)الوسواس القهري  

املخططات   البسيط قدرة كل مخطط من  االنحدار  تحليل  وأوضح  القهري،  الوسواس  لدى مرض ى  املختلة  املخططات  واستخبار  القهرية  الوسواسية 

إلى أن نموذج ما   Myers., Fisher & Wells (2009)وفي اآلونة األخيرة أشار مايرز؛ فيشر وويلز    س واألفعال القهرية.املختلة على التنبؤ بكل من الوساو 

الخاطئة املذهبية لألفكار  األهمية  القهري يشدد على  الوسواس  املصابين باضطراب  املعرفة لدى  بين   .وراء  املعرفية يميز  ومع ذلك، فإن نموذج ما وراء 

ويؤكد  ر.ول العالم، مثل الكمالية واملسؤولية املتزايدة، واملعتقدات ما وراء املعرفية حول أفكار الفرد، مثل أهمية وحاجة السيطرة على األفكااملعتقدات ح

ت ثانوية آلثار  النموذج على أن املعتقدات وراء املعرفية هي أساسية للتنمية والحفاظ على الوسواس القهري في حين أن املعتقدات اإلدراكية هي منتجا

املعرفية. القهرية    املعتقدات وراء  الوسواسية  باملعارف  املهتمة  العمل  أجرت مجموعة  مريضا    248دراسة على عينة مكونة من    OCCWG  (2003)وقد 

   109-أنثى  139باضطراب الوسواس القهري )
ً
براون لقياس أعراض   ( استخدموا استخبار املعتقدات الوسواسية وقائمة بادوا املعدلة ومقياس ييلذكرا

 
ً
ارتباطا القهري  بالوسواس  املعرفية  املعتقدات  الفرعية الستخبار  املقاييس  ارتباط جميع  النتائج  القهري وأظهرت     الوسواس 

ً
أجرت   .موجبا ومرة أخرى 

 410دراسة على عينة مكونة من   OCCWG (2005)مجموعة العمل املهتمة باملعارف الوسواسية القهرية  
ً
-أنثى  237باضطراب الوسواس القهري )  مريضا

173   
ً
استخبار املعتقدات الوسواسية وقائمة بادوا املعدلة ومقياس يل براون 2003سنة واستخدموا نفس اختبارات عام    35( متوسط أعمارهم  ذكرا

 لقياس أعراض الوسواس القهري وأظهرت النتائج ارتباط جميع املقاييس الفرعية الستخبار املعتقدات املع
ً
 رفية وجميع األعراض الوسواس القهري ارتباطا

 
ً
دراسة تهدف إلى تقييم الوعى بالعمليات املعرفية لدى مرض ى يعانون من الهلوسة والوسواس     Garcı et al,(2006)وقد أجرى جريك وأخرون  .  موجبا

بين   املقارنة  املرض ى يعانون من تشخيصات مختلفة وفقا ملع  6القهري .حيث تمت  النفس ي، )  DSM IV TR اييرمجموعات من  للطب  األمريكية  الرابطة 

فصام ولم يسبق لهم هالوس( املجموعة الثالثة )مرض ى يعانون من انفصام في  22هالوس سمعية(  املجموعة الثانية )ن= 21املجموعة األولى) ن= (2000

أي هلوسات طوال   الرابعة )ن=  6الشخصية ال يعانى  املجموعة   ) املاضية  الخامسة )ن=  23شهور  املجموعة  القهري(  الوسواس  ( مجموعة 26مرض ى 

 -فقدان شهية  -اكتئاب  - اضطرابات شخصية-اقبة السريرية تضم املرض ى الذين عولجوا من قبل خدمات الصحة العقلية متنوعة ما بين قلق عام  املر 

  (20فصام أو وسواس قهري في السابق املجموعة السادسة )ن=  ي توهم املرض( في هذه املجموعة تم استبعاد أي حاالت تعان  -رهاب اجتماعي  -إدمان كحول 

ض الوسواس مجموعة غير اكلينيكية من العاديين ال يعانون من أي أعراض نفسية(. أظهرت نتائج الدراسة أن املعتقدات ما وراء املعرفية تتزامن مع مر 

لدى مرض ى الهالوس القهري في عدة عوامل خاصة معتقدات الخرافة وتؤكد الدراسة على الدور الذي تلعبه املعتقدات الخرافية واألفكار املتعلقة بالسحر  

قدات الخرافة السمعية والوسواس القهري مقارنة بباقي املجموعات وبعد إجراء معادلة االنحدار أظهرت أن العامل وراء املعرفي ذو الوزن األكبر في معت

الوسواس القهري والهالوس مقارنة   واملعتقدات السلبية حول عدم القدرة على التحكم وخطر األفكار واملسئولية فيما يتعلق بتفكير الفرد لدى مرض ى

  850ببحث العالقة بين الوعي بالعمليات املعرفية والوسواس القهري، تكونت عينة الدراسة من   Irak &Tosun (2008)وقد قام ايرك وتوسن، بالعاديين

 Metacognition Questionnaire (Cartwright – Hattonجامعة مختلفة في تركيا، وتم استخدام استبيان الوعي بالعمليات املعرفية  17مفحوص من 

and wells ,1997)      لدى 
ً
املعرفية بشكل دال إحصائيا بالعمليات  الوعي  انخفاض  النتائج عن وجود  القهري، وأسفرت  ييل براون للوسواس  ومقياس 

دراسة لفحص  Dastgiri, Gudarz., Ghanizadeh & Taghavi(2008)وكذلك أجرى داستجرى؛ جوادرزى؛ غانيزداه وتاجفى ، مرض ى الوسواس القهري 

واملعتقدات وراء  دور املسئولية واملعتقدات وراء املعرفية لدى مرض ى الوسواس القهري أثناء السيطرة على القلق، وتقييم العالقة الداخلية بين املسئولية

من العاديين تم الحصول على العينات من املرض ى   25عام ويعانون من اضطراب القلق ال  25مريض بالوسواس القهري،    25املعرفية. تكونت العينة من  

املع الفرعية الستبيان  املقاييس  األداء على جميع  النتائج عن اختالف  الخارجية بمستشفى شيراز)إيران(، وأسفرت  العيادات  تقدات وراء املترددين على 

 Exner., Martin& Rief, (2009) وقد أجرى كل من اكسنر ومارتن وريف  .املعرفية لدى مرض ى الوسواس القهري ومرض ى القلق العام مقارنة بالعاديين

العينة من   القهري، تكونت  الوسواس  الذاكرة لدى مرض ى  أداء  املعرفية وتأثيره على  بالعمليات  الوعي  إلى دراسة     23دراسة هدفت  
ً
من مرض ى    شخصا

ومقياس ييل براون للوسواس      Hatton and wells ,1997من األسوياء، وتم استخدام استبيان الوعي بالعمليات املعرفية    22اضطراب الوسواس القهري و

الوسواس القهري كما أظهر   القهري ومقياس األداء على الذاكرة اللفظية، وأسفرت النتائج عن التأثيرات املتدهورة للوعي بالعمليات املعرفية لدى مرض ى

تشير النتائج إلى اآلثار املتدهورة لألسلوب املعرفي الذي يركز على  .املشاركون في الوسواس القهري انخفاضا فورًيا ومتأخًرا في تذكر املواد الكالمية املعقدة 

القهري  الوسواس  الفعالة في  الترميز  العمراوي وفتحي    .التفكير في عمليات  املعتقدات ما وراء    .Alimoradi & Fatehi, (2011)كما بحث كل من  مقارنة 

مريض يعانون من أعراض   80املعرفية واستراتيجيات الضبط في التفكير  لدى عينة من مرض ى الوسواس القهري والعاديين، تكونت عينة الدراسة من   

ذكور( تم اختيارهم كمجموعات للمقارنة بينهم    40 - إناث 40إلى )شخص من العاديين مقسمين  80ذكور( و  40 -إناث 40الوسواس القهري مقسمين إلى )

ى متوسط في وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق كبيرة بين املرض ى واألسوياء في املعتقدات ما وراء املعرفية لصالح عينة الوسواس القهري وكان أعل

حكم االجتماعي ، وجود فروق بين املرض ى واألسوياء في العقاب وإعادة التقييم مجموعة الوسواس القهري متصل ببعد العقاب وأدنى متوسط مرتبط بالت
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  عرفية. والقلق والتحكم االجتماعي وكان أعلى متوسط في مجموعة الوسواس القهري متصل ببعد عدم القدرة على التحكم وأدنى متوسط مرتبط بالثقة امل

بدراسة تهدف إلى فحص ومقارنة املعتقدات    Moghadam, Abolmaali & Mojtabaie (2014)ومن ناحية أخرى قام كل من مقدم ،أبو املعالى ومجتبعي 

 78مكتئب و  78شخص(    174ما وراء املعرفية لدى عينة من املكتئبين واملصابين باضطراب الوسواس القهري  والعاديين .حيث تكونت عينة الدراسة من )

ض ى من داخل املترددين على العيادات الخارجية في جنوب وسط طهران وعينة األسوياء تم انتقائها أسوياء تم اختيار عينة املر  78مرض ى وسواس قهري و

ما وراء  بطريقة عشوائية من العاملين بالعيادات الخارجية .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات املعتقدات 

القهري واملكتئبين ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األبعاد الفرعية ملقياس ما وراء املعرفية    املعرفية بين العاديين ومرض ى الوسواس

ق ذات  وخصوصا بعدى الثقة املعرفية والوعي الذاتي املعرفي بين مرض ى الوسواس القهري واملكتئبين لصالح اضطراب الوسواس القهري. عدم وجود فرو 

فقدان السيطرة والحاجة للتحكم -سط درجات مرض ى الوسواس القهري واملكتئبين في األبعاد الفرعية )التفكير اإليجابي عن القلقداللة إحصائية بين متو 

األفكار( الوسواس  Seleem & Saada(2015)وقد أشار سليم وسعادة  ،  في  أعراض  التسبب في  املعرفة في  إلى استكشاف دور ما وراء  في دراسة هدفت 

أسوياء متماثلين في الجنس والسن، وأظهرت نتائج الدراسة تسجيل   46مريض بالوسواس القهري و  40نة مصرية. تكونت عينة الدراسة من  القهري لدى عي 

فة، ا وراء املعر مجموعة املرض ى املصابين بالوسواس القهري درجات أعلى بكثير من املجموعة الضابطة في جميع األبعاد الفرعية والدرجة الكلية الستبيان م

عرفة وشدة  وتميزت األبعاد الخاصة الثقة املعرفية واملخاطر والسيطرة أحجام تأثيرية مرتفعة. وقد تم تسجيل تناسب طردي قوي بين أبعاد ما وراء امل

القة يؤدي إلى صياغة  أعراض الوسواس القهري. وتستنتج الدراسة يرتبط االختالل في مفاهيم ما وراء املعرفة بأعراض الوسواس القهري وفهمنا لهذه الع

الوسواس القهري مما يفيد في تطوير عالجات معرفية جديدة لهذا املرض. ضوء ما سبق يتضح دور الوعي بالعمليات    يوف   جديدة للبناء املعرفي ملرض ى 

 أن هناك أهمية كبيرة لوعى الطالبات بتفكيرهم املعرفي حيث يس
ً
هم في وعى الفرد بتفكيره وقدرته على املعرفية في تفسير اضطراب الوسواس القهري ونظرا

إيجاد حلول  معرفة مشاعره ويسهم في فهمه لنفسه مما يتيح له القدرة على إدارة الذات املعرفية وتنظيمها والقدرة على التخطيط والوصول األمثل إلى  

الوعي بالعمليات املعرفية لدى طالبات الجامعة وما له للمشكالت التي تواجهه ويتضح من عرض الدراسات السابقة ندرة الدراسات العربية التي تناولت  

 من أهميه في التنبؤ بأعراض الوسواس القهري.

 ومن هنا تحددت مشكلة الدراسة الحالية في التساؤالت التالية:  

 على معالجة املعرفة( واألداء-معرفة املعرفة  -بأبعاده )تنظيم املعرفة    املعرفية على مقياس الوعي بالعمليات األداء درجات بين عالقة توجد هل .1

 القهري؟  الوسواس  اضطراب مقياس

معرفة  -املعرفية بأبعاده )تنظيم املعرفة هل توجد فروق بين املصابين باضطراب الوسواس القهري واألسوياء في األداء على مقياس الوعي بالعمليات .2

 ى عينة من طالبات الجامعة؟ معالجة املعرفة( لد-املعرفة 

 املعرفية؟  مقياس الوعي بالعمليات على األداء قيم  بداللة القهري  الوسواس باضطراب التنبؤ يمكن هل .3

  أهداف البحث:

 هدف البحث الحالي إلى: 
 على معالجة املعرفة( واألداء- معرفة املعرفة - املعرفةاملعرفية بأبعاده )تنظيم   على مقياس الوعي بالعمليات األداء درجات بين العالقة التعرف على .1

  .القهري  الوسواس  اضطراب مقياس

- املعرفية بأبعاده )تنظيم املعرفة بين املصابين باضطراب الوسواس القهري واألسوياء في األداء على مقياس الوعي بالعمليات الفروق التعرف على .2

 طالبات الجامعة. معالجة املعرفة( لدى عينة من -عرفة املعرفة م

 .املعرفية  اختبار الوعي بالعمليات على األداء قيم  بداللة القهري  الوسواس  بدرجة اضطراب املساهمة في التنبؤ .3

 البحث:  أهمية

 األهمية النظرية: 

القهري لدى عينة من طالبات   الوسواس  اضطراب الوعي بالعمليات املعرفية، الدراسات في حدود علم الباحثة التي تناولت بالبحث والدراسة ندرة  .1

 الجامعة في البيئة العربية. 

التي يهتم بدراستها وهم طالبات الجامعة مضطربي الوسواس القهري وهم فئة تحتاج إلى املزيد   .2 من  كما يستمد البحث أهميته من الفئة العمرية 

 االهتمام البحثي. 

  املجتمع.و  األفراد تأثير اإلصابة باضطراب الوسواس القهري على .3

 الوسواس تخطيط البرامج اإلرشادية والعالجية ملضطربي  في في ضوء ما يسفر عنه البحث من نتائج يمكن تقديم عدد من التوصيات  األهمية التطبيقية: 

  االضطراب. عن هذا  الناتج التدهور  حدوث  من للحد وذلك القهري 
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 مصطلحات البحث: 

أو دوافع حركية متكررة وخاطئة، مثل غسل obsessive-compulsive disorder :الوسواس القهري  هو مرض نفس ي يتميز بوجود أفكار، اندفاعات، 

التام املرء  الرغم من معرفة  وعلى  إلخ.  واألمراض.  امليكروبات  والخوف من  الفرد،  وماهية  والكون  في هللا  والتفكير  املرات،  مئات  بتافهة وعدم اليدين  ة 

ألم نفس ي وعقلي شديد. )عكاشة؛ معقولية ه  له  أنها تسيطر عليه، وتشل حركته وتسبب  إال  لها  الشديدة  األفكار والحركات، وبالرغم من مقاومته  ذه 

:  (2009عكاشة،
 
الوسواسية، ثّم يتبعها نشاط سلوكي   يعرف إجرائيا بأنه اضطراب في الحالة الصحية للفرد والتي يعاني فيها من مجموعة من األفكار 

للتخفيف   قهري غير مرغوب فيه، أما الوسواس فهو فكرة ملحة بشكل مستمر وُمتواَصل مّما يدفع الفرد للقيام بسلوكيات معينة بشكل متكرر في محاولة

ده األفكار الوسواسية.  من مشاعر االنزع
ّ
الكلية التي تحصل عليها الطالبة باإلجابة على قائمة   ويعبر عنه بالدرجةاج والتوتر الناتجة عن القلق الذي تول

 ييل براون للوسواس القهري.

الفرد وإدراكه ملا يقوم بتعلمه وقدرته بأنها "وعي   (Schraw & Dennison, 1994) تعريف شراو ودينسون    :Metacognition الوعي بالعمليات املعرفية

إلضافة إلى على وضع خطط محددة للوصول إلى أهدافه، وكذلك اختيار االستراتيجية املناسبة وتعديلها أو التخلي عنها واختيار إستراتيجيات جديدة، با

القدرة على مراجعة ذاته وتقييمها باستمرار. :  تمتعه بدرجة كبيرة من 
 
املعرفة من خالل    بأنها  تعرف إجرائيا املعرفة والوعي والقدرة على تنظيم وإدارة 

ال الطالبة باإلجابة على قائمة  التي تحصل عليها  الكلية  بالدرجة  املشكلة. ويعبر عنها  وأثناء وبعد حل  بالعمليات  التخطيط والتنظيم والتقويم قبل  وعي 

 املعرفية املكونة من ثالثة أبعاد وهي: 

ويعبر عن • املعرفة:  التي  تنظيم  الدرجات  واملحسوبة من خالل  والتقييم،  املعلومات،  وإدارة  التخطيط،  الطالبات حول قدرتهن على  باستجابات  ها 

 تحصل عليها الطالبات على الفقرات املتعلقة بهذا البعد 

ن خالل الدرجات التي تحصل عليها  معرفة املعرفة: ويعبر عنه استجابات الطالبات حول معرفتهن التقريرية، واإلجرائية، والشرطية، واملحسوبة م •

 الطالبات على الفقرات املتعلقة بهذا البعد. 

املعلومات واملحسوبة من  • إدارة  الطالبات حول قدرتهن على استخدام االستراتيجيات، واملهارات في  املعرفة: ويعبر عنها باستجابات  خالل    معالجة 

 ة بهذا البعد. الدرجات التي تحصل عليها الطالبات على الفقرات املتعلق

 فروض البحث: 

 معالجة املعرفة( واآلداء-معرفة املعرفة  -بأبعاده )تنظيم املعرفة    املعرفية على مقياس الوعي بالعمليات اآلداء درجات بين عالقة ارتباطية توجد -1

  القهري. الوسواس اضطراب مقياس على

-بأبعاده )تنظيم املعرفة    املعرفية واألسوياء في األداء على مقياس الوعي بالعملياتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مضطربي الوسواس القهري   -2

  معالجة املعرفة( لدى عينة من طالبات الجامعة. -عرفة املعرفة م

 .املعرفية اختبار الوعي بالعمليات على اآلداء قيم  بداللة القهري  الوسواس  باضطراب التنبؤ يمكن -3

  وإجراءاته: البحث منهج

   
 
لتقييم الوعي  الدراسة تسعى حيث الدراسة، متغيرات تفتضيه  ما حسب ) املقارن  االرتباطي (الوصفي املنهج  على الدراسة اعتمدت  البحث: منهج  :أوال

 لدى املصابين بالوسواس القهري مقارنة باألسوياء لدى عينة من طالبات الجامعة. املعرفية بالعمليات

 
 
 :البحث  مجتمع وعينة :ثانيا

( طالبة موزعين علـى السـنوات الدراسـية األربـع لبـرامج درجــة البكــالوريوس للفصل الدراس ي 560تكون املجتمع األصلي للدراسة من )  مجتمع البحث: .1

 بكلية التربية جامعة امللك خالد.  2020-2019األول من العام الجامعي 

 الي إلى عينتين هما: انقسمت عينة البحث الح عينة البحث:  .2

: وتمثل عينة التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات البحث للتأكد من سهولة قراءتها، ووضوح تعليماتها، وإعدادها  العينة االستطالعية •

 ( من طالبات الجامعة. 88للتطبيق في صورتها النهائية وكان قوامها )

( طالبة، وبعد استبعاد منخفض ي الوسواس  560مقياس ييل براون للوسواس القهري على )  وهي العينة التي تحددت بعد تطبيق   العينة النهائية:  •

( طالبة من طالبات جامعة امللك خالد. تراوحت  45القهري ثم اختارت الباحثة بطريقة قصدية أعلى الدرجات على املقياس املطبق وبلغ عددهم )

بين ) )  1.06معياري قدره    سنة وانحراف   18,9سنة(، بمتوسط    22:  18أعمارهن ما  ( 45سنة. وتم مقارنتها بعينة من األسوياء وبلغ عددهم 

 . سنة 1.1سنة وانحراف معياري قدره  19,6طالبة. بمتوسط 

: أدوات البحث 
 
  :ثالثا

القهري لدى   (Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale -Y-BOCS)ي مقياس ييل براون للوسواس القهر  .1 الوسواس  من أجل قياس 

يقيم كل   .( فقرات10، تكون املقياس بصورته األولية من )(Goodman et al,1989) عينة الدراسة، تم استخدام مقياس ييل براون للوسواس القهري 
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الفعال األفكار الوسواسية، أما الفقرات الخمس االخرى فتتناول ا   ى( حيث تتناول الفقرات الخمس األول4إلى    0منها على سلم تقييم يتراوح من )من  

املقياس هي ) القصوى على  الكلية  العالجية الضطراب  40القهرية، والدرجة  الدراسات  ييل براون كأداة مالحظة بشكل كبير في  ( ويستخدم مقياس 

   7-الوسواس القهري. وتقيم درجات املقياس كالتالي: )صفر
ً
وقد قام معد  .  شديد(  40-32ملحوظ،    31-24متوسط،23-16خفيف،15-8،خفيف جدا

القهري امل )  (Goodman et al,1989) قياس  ألفا كرونباخ  باستخدام معامل  املقياس  ثبات  لقياس شدة 0,73بحساب  ثبات مناسب  ( وهو معامل 

.
ً
 الوسواس القهري، كما قام بحساب الصدق التباعدي والتقاربي وتبين ارتباط الدرجة الكلية ملقياس ييل براون ارتباطا داال قويا

 السيكومترية ملقياس الوسواس القهري الخصائص 

( من طالبات الجامعة، وذلك  88فقرات( من خالل تطبيقه على عينة استطالعية قوامها ) 10قامت الباحثة بحساب صدق املقياس واملكون من ) صدق املقياس: •

 بمجموعة من الطرق هي:  

التمييزي:   • )  الصدق  بين متوسطي درجات  الفروق  داللة  )( من  %27تم حساب  االستطالعية  الدرجات  88العينة  أعلى  والذي حصلوا على  طالبة   )

 ( الذي حصلوا على أقل الدرجات، وكانت النتيجة كالتالي: %27و)

 يوضع حساب داللة الفروق بين متوسطي درجات  :(1جدول )
االنحراف   املتوسط العدد  العينة

 املعياري 

درجات   قيمة "ت" 

 الحرية

مستوى  

 الداللة

 الداللة

دالة عند  0.00 46 7.18 2.50 28.58 24 األعلى درجات 

 0.66 24.79 24 األقل درجات   0.01

(  0.01يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة احصائًيا بين متوسطات درجات الطالبات مرتفعي ومنخفض ي األداء على املقياس عند مستوى )

 ما يدلل على القدرة التمييزية العالية للمقياس.   

العينة االستطالعية )  التحليل العاملي:   • "  ( طالبة على  88تم إجراء تحليل عاملي الستجابات  املكونات األساسية لهوتلينج ملقياس  املقياس بطريقة 

)الفاريمكس(   املتعامد بطريقة  التدوير  القهري"، وبعد  النحو  (Varimax)الوسواس  العاملي عن وجود عاملين مستقلين هما على  التحليل  ؛ أسفر 

القهرية(، ويب الثاني )االفعال  الوسواسية( والعامل  األول )األفكار  العامل  الكامن ونسبة التالي:  الفقرات وتشبعاتها، والجذر  أرقام  التالي  الجدول  ين 

  التباين العاملي والتباين الكلي.

 تشبعات الفقرات على العاملين ملقياس الوسواس القهري  :(2جدول )
 العامل الثانى )االفعال القهرية(  العامل األول )االفعال الوسواسية( 

 التشبعات  الرقم  التشبعات  الرقم 

1 0.815 6 0.886 

2 0.517 7 0.659 

3 0.550 8 0.494 

4 0.590 9 0.388 

5 0.717 10 0.353 

 2.40 3.31 الجذر الكامن

 % 24.03 % 33.07 نسبة التباين العاملي 

 % 57.11 التباين الكلي 

، ووفق 3.31الوسواسية، وكانت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل  وقد بلغ عدد فقرات العامل األول خمس فقرات تدور فى مجملها حول األفكار  

أكبر من   العامل تعتبر جيدة حيث كانت  لهذا  الكامن  الجذر  للتفسير فإن قيمة  العامل وإخضاعه  التي وضعها كايزر لقبول  الواحد املحكات األساسية 

عدد فقرات العامل الثاني خمس فقرات تدور في مجملها حول االفعال القهرية، وقد بلغ    من التباين الكلي.  %33.07الصحيح، ويفسر هذا العامل نسبة  

التي وضعها كايزر لقبول العامل وإخضاعه للتفسير فإن قيمة الجذر الكامن لهذا  ، ووفق املحكات األساسية2.40وكانت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل 

من التباين الكلي. وهذا يشير إلى الصدق العاملي ملقياس   % 24.03ويفسر هذا العامل نسبة    العامل تعتبر جيدة حيث كانت أكبر من الواحد الصحيح،

 الوسواس القهري.

املقياس: )ن=  ثبات  استطالعية قوامها  تطبيقه على عينة  القهري من خالل  الوسواس  اضطراب  ثبات مقياس  بحساب  الباحثة  الطالبات 88قامت  ( من 

 ائج كما يوضحها الجدول التالي: باستخدام عدة طرق، وقد جاءت النت

 معامالت الثبات بطرق ألفا كرونباخ وسبيرمان براون وجتمان ملقياس اضطراب الوسواس القهري  :(3جدول )
معامل التجزئة النصفية باستخدام معادلة   معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات  األبعاد املقياس

 سبيرمان وبراون 

باستخدام معامل التجزئة النصفية 

 معادلة جتمان

اضطراب الوسواس 

 القهري 

 0.85 0.88 0.83 5 العامل األول األفكار الوسواسية 

 0.70 0.80 0.89 5 العامل الثاني االفعال القهرية 

 0.94 0.95 0.93 10 اإلجمالي 
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(، وهذا 0.95  - 0.70مرتفعة حيث تراوحت فيما بين )ومن الجدول السابق يتضح أن معامالت الثبات ملقياس اضطراب الوسواس القهري جميعها  

 يدل على إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها الدراسة الحالية.

املعرفية  ( وهو الصورة املعربة من مقياس الوعي بالعمليات 2011ما وراء املعرفية: هذا املقياس للباحثين " الجارح "والعبيدات )مقياس املعتقدات  .2

الذي استخدم لقياس مستوى املعتقدات ما وراء املعرفية عند املراهقين والراشدين. تكون املقياس في  Dennison (1994)  Schraw الذي أعده .,

 ( موزعة على ثالثة أبعاد هي: 42صورته األولية من )

 واملراقبة والتقويم. تنظيم املعرفة: ويقصد بها التنظيم ما وراء املعرفي ويشمل التخطيط  •

 معرفة املعرفة: وتشير إلى املعارف املكتسبة من العمليات املعرفية.  •

 معالجة املعرفة: وهي االستراتيجيات واملهارات املستخدمة في إدارة املعلومات.  •

=  من خمسة   مفتاح تصحيح املقياس: بما أن عبارات املقياس كلها إيجابية فقد تكون سلم اإلجابة
ً
=  -5مستويات )دائما

ً
 - 4غالبا

ً
=  -3=  أحيانا

ً
=  -2نادرا

ً
إطالقا

1) 

ل درجة مستويات املقياس: وبعد الحصول على درجات الفرد على جميع بنود املقياس، يتم جمع الدرجات للحصول على الدرجة الكلية، وبالتالي فأن أق

 عليه تصنف مستويات   210يحصل عليها الفرد في هذا املقياس هي الدرجة  وأعلى درجة يمكن أن    42يمكن أن يحصل عليها الفرد في هذا املقياس  
ً
وبناءا

 الوعي بالعمليات املعرفية إلى املستويات الثالثة التالية: 

 درجة 93-42مستوى الوعي بالعمليات املعرفية املنخفض، تتراوح درجاته بين 

 درجة 146-94مستوى الوعي بالعمليات املعرفية املتوسط، تتراوح درجاته بين 

 درجة  210-147مستوى الوعي بالعمليات املعرفية املرتفع، تتراوح درجاته بين 

- 25-24-23-22-21-11-9-8-6-4-1تنظيم املعرفة ويوضح القدرة على التخطيط وإدارة املعلومات والتقييم والفقرات التي تقيس هذا البعد هي ) .1

30-32-33 -35-36-38-41-42) 

- 18-17-16-15-10-7-5-3لى املعرفة التقديرية واملعرفة اإلجرائية واملعرفة الشرطية والفقرات التي تقيس هذا البعد هي )معرفة املعرفة ويشير إ  .2

20-26-27-29 ) 

- 34-31-28-19-14-13-12-2معالجة املعرفة ويشير إلى إستراتيجيات واملهارات املستخدمة في إدارة املعلومات والفقرات التي تقيس هذا البعد ) .3

37-39 -40) 

-0,62قام الباحثان معدو املقياس بحساب ثبات املقياس حيث بلغت قيمة ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ وإعادة التطبيق بفاصل اسبوعين )

 . ( وقد قاموا بحساب الصدق عن طريق صدق املحكمين وصدق البناء وتم استخراج معامل االرتباط بين لكل فقرة مع البعد0,73

 سيكومترية للمقياس الخصائص ال

: صدق املقياس:
 
( 88فقرة( على عينة قوامها )  42تم إجراء تحليل عاملي بطريقة املكونات األساسية لهوتلينج ملقياس " الوعي بالعمليات املعرفية " )  أوال

؛ أسفر التحليل العاملي عن وجود ثالث عوامل مستقلة هي على النحو (Varimax)من طالبات الجامعة، وبعد التدوير املتعامد بطريقة )الفاريمكس(  

ام الفقرات وتشبعاتها، التالي: العامل األول )تنظيم املعرفة( والعامل الثاني )معرفة املعرفة(، والعامل الثالث )معالجة املعرفة(، ويبين الجدول التالي أرق

 كلي.  والجذر الكامن ونسبة التباين العاملي والتباين ال

 تشبعات الفقرات على العوامل الثالثة ملقياس الوعي بالعمليات املعرفية  :(4جدول )
 العامل الثالث )معالجة املعرفة(  العامل الثاني )معرفة املعرفة(  العامل األول )تنظيم املعرفة( 

 التشبعات  الرقم  التشبعات  الرقم  التشبعات  الرقم 

1 0.871 2 0.490 3 0.428 

4 0.903 5 0.314 12 0.569 

6 0.706 7 0.405 13 0.365 

8 0.811 10 0.398 14 0.662 

9 0.825 15 0.595 19 0.454 

11 0.692 16 0.712 28 0.389 

21 0.361 17 0.650 31 0.386 

22 0.667 18 0.576 34 0.622 

23 0.336 20 0.550 37 0.508 

24 0.481 26 0.855 39 0.325 

25 0.462 27 0.732 40 0.370 

30 0.477 29 0.605   

32 0.566     

33 0.452     

35 0.521     

36 0.881     
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38 0.819     

41 0.782     

42 0.863     

 5.02 5.81 19.62 الجذر الكامن

 % 11.41 %13.20 % 44.61 نسبة التباين العاملي 

 % 69.22 التباين الكلي 

، ووفق املحكات  19.62فقرة( تدور في مجملها حول تنظيم املعرفة، وكانت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل هي    19فقرات العامل األول )وقد بلغ عدد  

ا  الواحد  أكبر من  إنها  العامل تعتبر جيدة حيث  لهذا  الكامن  الجذر  للتفسير فأن قيمة  العامل وإخضاعه  التي وضعها كايزر لقبول  لصحيح، األساسية 

الثاني )  من التباين الكلي.  %44.61فسر هذا العامل نسبة  وي املعرفة،فقرة( تدور في مجملها حول    12وقد بلغ عدد فقرات العامل  وكانت قيمة    معرفة 

الكامن لهذا العامل  التي وضعها كايزر لقبول العامل وإخضاعه للتفسير فأن قيمة الجذر   ، ووفق املحكات األساسية5.81الجذر الكامن لهذا العامل هي  

فقرة( تدور  11وقد بلغ عدد فقرات العامل الثاني ) من التباين الكلي. %13.20تعتبر جيدة حيث إنها أكبر من الواحد الصحيح، ويفسر هذا العامل نسبة 

ي وضعها كايزر لقبول العامل وإخضاعه  الت ، ووفق املحكات األساسية5.02وكانت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل هي    معالجة املعرفة،في مجملها حول  

من التباين الكلي. وهذا  % 11.41للتفسير فأن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل تعتبر جيدة حيث إنها أكبر من الواحد الصحيح، ويفسر هذا العامل نسبة 

 يشير إلى الصدق العاملي ملقياس الوعي بالعمليات املعرفية. 

 ثاني
 
لباحثة بحساب ثبات مقياس الوعي بالعمليات املعرفية باستخدام كل من طريقة ألفا كرونباخ ومعادلة جتمان على عينة قوامها قامت ا   : ثبات املقياس:ا

 ( من الطالبات، وقد جاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي. 88)ن=

 معامالت الثبات بطريقة جتمان ومعامل ألفا كرونباخ ملقياس الوعي بالعمليات املعرفية  :(5جدول )
 معامل الثبات ألفا كرونباخ معامل الثبات بطريقة جتمان األبعاد والدرجة الكلية 

 0.932 0.911 تنظيم املعرفة  

 0.928 0.925 معرفة املعرفة 

 0.934 0.850 معالجة املعرفة  

 0.978 0.917 الدرجة الكلية للمقياس  

  ومن الجدول السابق يتضح أن معامالت الثبات ملقياس الوعي بالعمليات املعرفية جميعها معقولة وذلك لجميع أبعاد املقياس، وكذلك الدرجة

 الكلية، وهذا يؤكد تمتع املقياس وأبعاده بدرجة مقبولة من الثبات.

 
 
وأسلوب االنحدار الخطي املتعدد، اختبار " ت"  تم استخدام املتوسطات واالنحرافات املعيارية، ومعامل ارتباط بيرسون،    : األساليب اإلحصائية:  ثالثا

 (.19اإلصدار) (SPSS) حيث تم تحليل النتائج ببرنامج اإلحصاء

 نتائج البحث ومناقشتها: 

 ومناقشتها وذلك على الوجه التالي: وتستعرض الباحثة نتائج البحث 

توجد عالقة ارتباطية بين درجات األداء على مقياس الوعي العمليات املعرفية بأبعاده )تنظيم "    والذي ينص على  نتائج الفرض األول ومناقشتها:

للتحقق من صحة هذا  "البات الجامعة؟ واألداء على مقياس اضطراب الوسواس القهري لدى عينة من ط معالجة املعرفة(-معرفة املعرفة -املعرفة

معالجة املعرفة( -معرفة املعرفة  -الفرض تم حساب معامالت االرتباط بين درجات األداء على مقياس الوعي بالعمليات املعرفية بأبعاده )تنظيم املعرفة

 رسون والجدول التالي يوضح تلك النتائج.واألداء على مقياس ييل براون الضطراب الوسواس القهري باستخدام معامل االرتباط الخطي لبي

( معامالت االرتباط الخطى لبيرسون بين درجات األداء على مقياس الوعي بالعمليات املعرفية، واألداء على مقياس اضطراب الوسواس 6جدول )

 (45القهري لدى عينة من طالبات الجامعة )ن= 
 القهري معامل االرتباط بمقياس الوسواس   املتغيرات

 ** 0.815- تنظيم املعرفة 

 ** 0.736- معرفة املعرفة  

 ** 0.775- معالجة املعرفة  

 ** 0.792- الدرجة الكلية للعمليات املعرفية 

 ( 0.267=  0.01ومستوى داللة     0.205=  0.05)قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة    0.01** دالة عند مستوى                  

 عند مستوى داللة ) •
ً
( بين اضطراب 0.01وأوضحت نتائج الدراسة تحقق الفرض األول والذي كان يقض ى بوجود معامل ارتباط موجب ودال إحصائيا

 معالجة املعرفة( لدى عينة من طالبات الجامعة  -معرفة املعرفة - الوسواس القهري وأبعاد مقياس الوعي بالعمليات املعرفية )تنظيم املعرفة

 عند مستوى داللة )وجو  •
ً
( بين اضطراب الوسواس القهري ومقياس الوعي العمليات املعرفية " للدرجة 0.01د معامل ارتباط موجب ودال إحصائيا

 الكلية " لدى عينة من طالبات الجامعة. 
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حيث تشير نتائج دراستهم إلى وجود ارتباط موجب دال بين األداء على كل من استخبار األعراض    (2014عرفة، يوسف، )وتتفق نتائج الدراسة مع 

املخططات   البسيط قدرة كل مخطط من  االنحدار  تحليل  وأوضح  القهري،  الوسواس  لدى مرض ى  املختلة  املخططات  واستخبار  القهرية  الوسواسية 

عن وجود انخفاض OCCWG,)( Irak &Tosun, 2008)   (2005 , 2003وأسفرت نتائج كل من    .يةاملختلة على التنبؤ بكل من الوساوس واألفعال القهر 

الوسواس األعراض  بين كل من  إلى وجود عالقة  النتيجة  وتشير هذه  القهري  الوسواس  لدى مرض ى   
ً
إحصائيا دال  بشكل  املعرفية  بالعمليات  ية الوعي 

التي قاد فيها توجها جديدا في تفسير اضطراب الوسواس القهري، وتعد نظريته في   1985ته عام  وقدم سالكوفسكس نظري   واملعتقدات ما وراء املعرفية.

هي جزء من  تفسير ذلك االضطراب نموذجا رائدا يحمل نظرة جديدة في تفسير األعراض الوساوسية القهرية. فقد افترض أن األفكار املقتحمة غير السارة  

   الخبرة السوية التي يتعرض لها األفراد
ً
وتساعدنا   Salkovskis, 1985)، وأن التقييم السلبي لها هو الذي يحولها من أفكار عابرة إلى أفكار وسواسية. )جميعا

ط هذه النتيجة على افتراض عديد من التوقعات حول بعض أعراض الوسواس القهري فاملريض الذى ال يوجد لديه قدرة على تنظيم املعرفة والتخطي

الوسواس القهري الذى يعتقد واملراقبة نجده يكثر   من تنظيف األشياء العتقاده أن أقل درجة من التلوث ستتسبب في اصابته باملرض وكذلك مريض 

ليتجنب الوقوع بعدم قدرته على تحمل األمور أو الذى يسعى للكمال  وليس لديه القدرة على معالجة املعرفة نجده يلجأ إلى مراجعة األشياء أكثر من مرة 

 على ما توصلت إليه نتائج الدراسة من و في أي خط
ً
جود أ وكذلك يسرف في املراجعة والترتيب حتى تخرج أعماله متقنه وخالية من األخطاء ومن ثم وبناءا

عد بأي بعد من  ب  ارتباط بين أعراض الوسواس القهري وأبعاد العمليات املعرفية وهى معرفة املعرفة ومعالجة املعرفة  وتنظيم املعرفة. يجعلنا نتنبأ فيما

 
ً
  .باضطراب الوسواس القهري  أبعاد العمليات املعرفية سوف يكون أكثر ارتباطا

 بين املصابين باضطراب الوسواس القهري واألسوياء على مقياس الوعي والذي ينص على  نتائج الفرض الثاني وتفسيرها: 
 
" توجد فروق دالة احصائيا

 " لدى عينة من طالبات الجامعة معالجة املعرفة(-معرفة املعرفة -املعرفةبالعمليات املعرفية بأبعاده )تنظيم 

 والجدول التالي يوضح تلك النتائج      independent Samples Testوللتحقق من صحة الفرض السابق تم استخدام اختبار " ت" للمجموعتين املستقلتين  

افات املعيارية وقيم "ت" وداللتها ملجموعتي الدراسة )مضطربي الوسواس واألسوياء( على مقياس الوعي بالعمليات املعر  :(7جدول )  فية املتوسطات واالنحر
 مستوى الداللة  قيمة ت  درجات الحرية  االنحراف املعياري  املتوسط العدد  املجموعة األبعاد

 األسوياء    تنظيم املعرفة  

 املصابين باضطراب الوسواس القهري  

45 

45 

53.95 

29.80 

6.64 

1.15 

88 24.01 0.01 

 األسوياء    معرفة املعرفة 

 املصابين باضطراب الوسواس القهري 

45 

45 

54.97 

35.80 

7.62 

1.12 

88 16.69 0.01 

 األسوياء    معالجة املعرفة  

 املصابين باضطراب الوسواس القهري  

45 

45 

36.82 

19.17 

6.07 88 19.26 0.01 

 األسوياء    الدرجة الكلية 

 املصابين باضطراب الوسواس القهري  

45 

45 

145.75 

84.77 

18.52 

2.03 

88 21.94 0.01 

 2.63=  0.05ومستوى داللة   88*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية             1.99=  0.01ومستوى داللة   88** قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

ي  أنه بمقارنة متوسطات درجات املصابين باضطراب الوسواس القهري واألسوياء في مقياس العمليات املعرفية وأبعاده، لوحظ أن متوسطات مضطرب  •

 سوياء في مقياس العمليات املعرفية وأبعاده. الوسواس أقل من متوسطات األ 

• (  عند مستوى داللة 
ً
إحصائيا بين متوسطي درجات  0.01أن قيم )ت( دالة  القهري واألسوياء  (  الوسواس  العمليات في  املصابين باضطراب  مقياس 

 وذلك لصالح املصابين باضطراب الوسواس القهري ، ولذا تم قبول الفرض الثاني البديل الذي ينص على:  املعرفية ككل وأبعاده 

 عند مستوى داللة ) •
ً
( بين درجات املصابين باضطراب الوسواس القهري واألسوياء في مقياس العمليات املعرفية ككل 0.01توجد فروق دالة إحصائيا

حيث سجلت مجموعة املرض ى املصابين بالوسواس القهري درجات أعلى  Seleem & Saada(2015)ليم وسعادة وتتفق النتائج مع دراسة س وأبعاده.

املعرف الثقة  الخاصة  األبعاد  املعرفة، وتميزت  الكلية الستبيان ما وراء  الفرعية والدرجة  األبعاد  الضابطة في جميع  املجموعة  ية واملخاطر بكثير من 

كذلك أسفرت نتائج   ة. وقد تم تسجيل تناسب طردي قوي بين أبعاد ما وراء املعرفة وشدة أعراض الوسواس القهري.والسيطرة أحجام تأثيرية مرتفع

وفتحي   العمراوي  لصالح عينة   Alimoradi & Fatehi, (2011)دراسة  املعرفية  وراء  ما  املعتقدات  في  واألسوياء  املرض ى  بين  عن وجود فروق كبيرة 

توسط في مجموعة الوسواس القهري متصل ببعد العقاب وأدنى متوسط مرتبط بالتحكم االجتماعي، وجود فروق بين  الوسواس القهري وكان أعلى م

درة املرض ى واألسوياء في العقاب وإعادة التقييم والقلق والتحكم االجتماعي وكان أعلى متوسط في مجموعة الوسواس القهري متصل ببعد عدم الق

 & Moghadam, Abolmaaliومن ناحية أخرى أسفرت نتائج دراسة مقدم ،أبو املعالى ومجتبعي  بالثقة املعرفية.على التحكم وأدنى متوسط مرتبط 

Mojtabaie (2014)    الوسواس القهري عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات املعتقدات ما وراء املعرفية بين العاديين ومرض ى 

في دراسة أجراها لبحث املعتقدات وراء     Dastgiri et al, (2008)وتشير نتائج دراسة داستجرى وأخرون    واملكتئبين لصالح مرض ى الوسواس القهري.

ة من الوسواسين ومرض ى القلق العام والعاديين عن اختالف األداء على جميع املقاييس الفرعية الستبيان املعتقدات وراء املعرفية املعرفية لدى عين

 Exner) (Irak &Tosun , 2008) كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من  لدى مرض ى الوسواس القهري ومرض ى القلق العام مقارنة بالعاديين.

et al , 2009). (Dastgiri, Gudarz., Ghanizadeh & Taghavi,2008)    املعرفية لدى بالعمليات  الوعي  الدراسات عن قصور  نتائج هذه  وأسفرت 
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مجمو  بتنبي   
ً
سلبيا  

ً
تقييما العابرة  املقتحمة  أفكارهم  تقييم  إلى  يميلون  الذين  األفراد  ويتسم  باألسوياء.  مقارنة  القهري  الوسواس  من  مرض ى  عة 

ات املشوهة تدور حول تضخيم املسئولية عن األذى حيث يعتقدون أنهم يتسببون في إيذاء أنفسهم وإيذاء االخرين أكثر مما يرجعون حدوث  املخطط

املح األذى  أن يمنع  القيام بأي فعل من شأنه  أنفسهم بضرورة  يلزمون   بطبيعته ومن ثم فأنهم 
ً
املوقف مؤذيا  تمل.األذى ألسباب أخرى، كان يكون 

(Salkovskis, 1985. Salkovskis, 1999. Salkovskis, 2000) ذلك إلى مبالغة مريض الوسواس في تقديره لألشياء سواء الترتيب أو النظافة   عويرج

 رفة. أو األفكار الكارثية مقارنة باألسوياء مما يؤثر في قدرته على الوعي بالعمليات املعرفية تنظيم املعرفة ومعالجة املعرفة ومعرفة املع

يمكن التنبؤ باضطراب الوسواس القهري لدى طالبات الجامعة بداللة قيم األداء على مقياس  والذي ينص على "  نتائج الفرض الثالث وتفسيرها:

وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة تحليل االنحدار املتعدد  "العمليات املعرفية بأبعاده )تنظيم املعرفة، معرفة املعرفة، معالجة املعرفة(

 لتلك النتائج.stepwiseباستخدام طريقة  Multiple Regression Analysisالتدريجي 
ً
 ، وفيما يلي تفصيال

 يوضح قيمة "ف" لتحليل التباين وداللتها لنموذج االنحدار  :(8جدول )
 الداللة  قيمة )ف( متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين 

 0.01 173.56 5220.23 1 5220.23 االنحدار)التأثير( 

   30.07 88 2646.75 البواقي 

    89 7866.98 املجموع

 عند 
ً
(، ويختبر الجدول 0.01مستوى )يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ف( لداللة تحليل التباين للمنبئ األول )تنظيم املعرفة( دال إحصائيا

 لداللة )ف(
ً
، وقد تم رفض هذا الفرض نظرا

ً
 السابق الفرضية الصفرية أن معامل االرتباط املتعدد في مجموعة األفراد يساوي صفرا

 قيمة معامل التحديد املفسر للمتغيرات املنبئة )تنظيم املعرفة( :(9جدول )
 الخطأ املعياري املقدر  معامل التحديد املعدل  معامل التحديد )حجم التأثير(  معامل االرتباط

0.815 0.664 0.660 5.48 

  0.815طالبات الجامعة مع اضطراب الوسواس القهري بلغ معامل ارتباط املنبئ األول )تنظيم املعرفة( بدرجة  يتضح من الجدول السابق ما يلي:

من التباين في املتغير التابع )اضطراب الوسواس القهري( يمكن تفسيره   %66( وهذا يدل على أن 0.660)واملعدل =    0.644كما بلغ مربع معامل التحديد  

 حدار املتغير التابع على املتغيرات املستقلة.في ضوء تنظيم املعرفة وهذا يدل على حجم أثر مرتفع، ويوضح الجدول اآلتي ان

 يوضح انحدار املتغير التابع على املتغيرات املستقلة  :(10جدول )
 الداللة قيم)ت( ( (Beta بيتا الخطأ املعياري  (Bاملعامل البنائي )  املتغيرات املستقلة 

 0.01 21.90  1.95 42.81 ثابت االنحدار 

 0.01 13.17 0.82- 0.05 0.59- تنظيم املعرفة 

 غير دالة 0.16 1.41 0.28 0.17 0.24 معرفة املعرفة  

 غير دالة0.63 0.48 0.11- 0.22 0.11- معالجة املعرفة 

 يتضح من الجدول السابق ما يأتي: بالنسبة للمنبئ األول )تنظيم املعرفة(:

 0.59-+ )  42.81درجة تنظيم املعرفة( درجة اضطراب الوسواس القهري = درجة اضطراب الوسواس القهري = ثابت االنحدار + )معامل انحدار × 

 × تنظيم املعرفة( 

 
ً
 بالنسبة لبعد تنظيم املعرفة كمؤشر تنبؤي باضطراب الوسواس القهري:،و وقد كانت قيمة )ت( املقابلة لثابت االنحدار ومعامل االنحدار دالة إحصائيا

تنظيم املعرفة يعتبر املنبئ االول من حيث قدرته التنبؤية بالوسواس القهري ويمكن تفسير ذلك في ضوء االتي: اختفت يتضح من الجدول السابق أن بعد 

عد تنظيم املعرفة القدرة التنبؤية ألبعاد العمليات املعرفية )معرفة املعرفة ومعالجة املعرفة ( باستخدام أسلوب االنحدار املتعدد التدريجي فيما عدا ب

ئ لإلصابة سئول عن التخطيط وإدارة املعلومات والتقييم واملراقبة حيث أن هذه األفكار املختلة تتكون عبر مراحل حياة الفرد والتي تعد عامال ميهوهو امل

دركون املواقف بأعراض الوسواس القهري. كذلك نجد الفرد يسعى للقيام بأداء مثالي خالي من األخطاء ويخش ى من الوقوع في الخطأ مما يجعل األفراد ي

املعرفة   بوصفها خطيرة ومهددة حتى يثبت عكس ذلك وتتحول إلى أفكار مقلقة وتبدأ املعاناة باضطراب الوسواس القهري وتوضح الدراسة دور بعد تنظيم 

ء نتائج الدراسات السابقة اقترحت  أما عن مناقشة نتائج الدراسة الراهنة في ضو  واملتمثلة في التخطيط واملراقبة في التنبؤ باألعراض الوسواس القهرية.

 &Exner., Martin كل دراسة تنوع في العمليات املعرفية املسئولة عن التنبؤ بأعراض الوسواس القهري. وأسفرت النتائج كل من اكسنر ومارتن وريف 

Rief, (2009) ر املشاركون في الوسواس القهري انخفاضا فورًيا  التأثيرات املتدهورة للوعي بالعمليات املعرفية لدى مرض ى الوسواس القهري كما أظه  عن

تشير النتائج إلى اآلثار املتدهورة لألسلوب املعرفي الذي يركز على التفكير في عمليات الترميز الفعالة في الوسواس   .ومتأخًرا في تذكر املواد الكالمية املعقدة 

ائج الدراسة أن املعتقدات ما وراء املعرفية تتزامن مع مرض الوسواس القهري في عدة أظهرت نت (Garcı´ et al, 2006 )وفي دراسة جارس ي وأخرون .القهري 

ال الهالوس  بالسحر لدى مرض ى  املتعلقة  الخرافية واألفكار  املعتقدات  تلعبه  الذي  الدور  الدراسة على  الخرافة وتؤكد  سمعية عوامل خاصة معتقدات 

اء معادلة االنحدار أظهرت أن العامل وراء املعرفي ذو الوزن األكبر في معتقدات الخرافة واملعتقدات والوسواس القهري مقارنة بباقي املجموعات وبعد إجر 

   عاديين. السلبية حول عدم القدرة على التحكم وخطر األفكار واملسئولية فيما يتعلق بتفكير الفرد لدى مرض ى الوسواس القهري والهالوس مقارنة بال
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وأوضحت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األبعاد الفرعية ملقياس ما وراء املعرفية وخصوصا  (Moghadam et al ,2014) دراسة

القهري. عدم وجود فروق ذات د الوسواس  القهري واملكتئبين لصالح اضطراب  الوسواس  بين مرض ى  املعرفي  الذاتي  املعرفية والوعي  الثقة  اللة بعدى 

فقدان السيطرة والحاجة للتحكم في -ى الوسواس القهري واملكتئبين في األبعاد الفرعية )التفكير اإليجابي عن القلق إحصائية بين متوسط درجات مرض 

يوسف،  )دراسة  .  األفكار( القهرية    (2014عرفة،  الوسواسية  األعراض  استخبار  األداء على كل من  بين  دال  ارتباط موجب  إلى وجود  النتائج  توصلت 

ختلة لدى مرض ى الوسواس القهري، وأوضح تحليل االنحدار البسيط قدرة كل مخطط من املخططات املختلة على التنبؤ بكل  واستخبار املخططات امل

تسجيل مجموعة املرض ى املصابين بالوسواس القهري  Seleem & Saada(2015)وأظهرت نتائج دراسة سليم وسعادة    .من الوساوس واألفعال القهرية

وهم ) الثقة املعرفية درجات أعلى بكثير من املجموعة الضابطة في جميع األبعاد الفرعية والدرجة الكلية الستبيان ما وراء املعرفة، وتميزت األبعاد الثالثة 

أما عن تفسير    قوي بين أبعاد ما وراء املعرفة وشدة أعراض الوسواس القهري.    واملخاطر والسيطرة( بأحجام تأثيرية مرتفعة. وقد تم تسجيل تناسب طردي 

سابقة  نتائج التنبؤ املستخلصة من الدراسة الحالية في ضوء نتائج الدراسات السابقة، فيصعب إدراج نتائج هذه الدراسة ضمن منظومة الدراسات ال

 الوعي بالعمليات املعرفية ويرجع هذا إلى: لعدم إجماع الدراسات على القدرة التنبؤية لترتيب أبعاد 

الوسواس   • باضطراب  التنبؤ  في  أساس ي  دور  لها  يكون  والتي  املستخدمة  األداة  دراسة ألخرى حسب  تختلف من  احتمال وجود معتقدات معرفية 

 القهري.

ة محددة من أعراض الوسواس القهري  احتمال وجود عوامل أخرى منبئة بأعراض الوسواس القهري ترجع إلى استعداد كل شخص لإلصابة بنوعي •

 وما يتبناه من معتقدات واهتمامات. 

 التوصيات:  

 نشر الوعي من خالل عقد ندوات تعريفية حول أعراض الوسواس القهري وكيفية الكشف املبكر عند ظهور أعراض وطرق الوقاية منه. •

إكلينيكية لزيادة فهم طب • العصبية على عينات  الدراسات  املزيد من  لهذا إجراء  العصبي  امليكانزيم  القهري ومحاولة فهم  الوساوس  يعة اضطراب 

 االضطراب.

جة خطورتها  على الجهات املختصة ضرورة االهتمام بالتـدريب ووضـع ببـرامج إرشادية للطالبات مرتفعي الوساوس القهرية للحد منهـا والتقليـل مـن در  •

 البـرامج يقوم بإعدادها املتخصصين في هذا املجال. ومن األعراض املصاحبة لها من خالل وضع 

•  
ً
وخصوصا العالجية  البرامج  من  املزيد  الوسواس    إجراء  باضطراب  املصابين  لدى  الالعقالنية  املعتقدات  على  للسيطرة  وااللتزام  بالقبول  العالج 

 القهري.
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Abstract: The concept of metacognitions is considered an important factor in development and treatment of all 
different psychological disorders especially obsessive – compulsive disorder. the current study aimed to evaluate 
the role that "metacognition" plays in causing obsessive – compulsive disorder among a sample of university 
students in comparison with the normal. The study sample consisted of (n=90) female students from Education 
faculty King Khalid university distributed over the four years of the B. Sc. And B.A. programs, their ages range from 
(18-22) years old: divided to (n=45) with obsessive – compulsive disorder with an average of (18.9) and a standard 
deviation of (1.06) year and (n= 45) normal a selected as a comparison group with an average of (19.6) and a 
standard deviation of (1.1) year. Suitable tools were used to examine and evaluate the variables of the study such 
as completing metacognitive Scale Al- Jarrah and Obeidat (2011) and The Yale–Brown Obsessive–Compulsive Scale. 
The study results showed the following: There is a correlation between performance degrees on metacognition 
scale (regulation of cognition, knowledge of cognition and cognition processing) and the performance on obsessive 
– compulsive scale. There are significant differences between OCD and normal groups in performance on 
metacognition scale in the favor of OCD. The results also revealed that OCD can be predicted in terms of performance 
values on metacognition scale. And the highest average in connected to OCD group is connected to regulation of 
cognition level 

Keywords: Metacognition; obsessive –compulsive disorder; disturbance; psychological.  
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 امللخص:

سة  هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الُحكم على قدراتهم العلمية. ولتحقيق هدف الدرا 

 ومعلمة، واستبانة مكونة من )44تم جمع البيانات من خالل مقابلة أجريت مع )
ً
التي ذكرها ( فقرة تم اشتقاق فقراتها من املعايير واملؤشرات  28( معلما

، وُوزعت على )28املعلمين في مقابالتهم وعددها )
ً
 وطالبة من طلبة الصف العاشر في املدارس الحكومية في قصبة إربد. أظهرت النتائج 675( مؤشرا

ً
( طالبا

، واملعيار الشخص ي؛ ويتضمن )15أن هناك ثالثة معايير أساسية هي )املعيار العلمي؛ ويتضمن )
ً
 فرعيا

ً
ؤشرات فرعية، واملعيار االجتماعي؛ ( م9( مؤشرا

( مؤشرات فرعية(، يستخدمها معلمو العلوم في الحكم على قدرات الطلبة العلمية. وكان مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات معلمي 4ويتضمن )

 من التو 
ً
العلمية منخفض بشكل عام. وفي ضوء النتائج قدم الباحثان عددا الحكم على قدراتهم  صيات أبرزها عقد دورات تدريبية للمعلمين العلوم في 

 لتعزيز فهمهم ملعايير التقييم، وتوعيتهم بأهمية توضيح هذه املعايير للطلبة. 

 .معلمو العلوم ؛القدرات العلمية ؛مؤشرات ؛معايير ؛: رضا الطلبةالكلمات املفتاحية

: قدمةامل  

عد الغرفة الصفية املكان الذي تتم فيه العملية 
ُ
التعليمية والتربية العلمية ومن خاللها يتم تحقيق األهداف والغايات األساسية املنشودة، أبرزها ت

كون األساس في تحقيق النمو الشامل لشخصية املتعلم في كافة جوانبها ممثلة في تنمية قدراته العلمية والشخصية املختلفة من خالل املعلم الذي ُيعد امل

قيق األهداف والغايات، باعتباره ُمحرك العملية التربوية والعامل الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح التربية في بلوغ أهدافها، الغرفة الصفية والوسيط لتح

 واملسؤول عن تنمية قدرات الطلبة املختلفة وتقييم امتالكهم لهذه القدرات. 

 للمسؤولية التي تقع على عاتق املعلم في تنمية قدرات الطلبة  
ً
كافة أصبح من الضرورة اإلشارة إلى االختالف في القدرات لدى الطلبة التي يواجها ونظرا

، حتى يتمكن املعلم من الكشف عن تلك القدرات التي يتميز فيها الطلبة وتنميتها
ً
 ضروريا

ً
(. 1985محمود، ) معلمو العلوم، والتي أصبح التعامل معها أمرا

املعلمين في إلى اختالف  التقييم    كما تجدر اإلشارة  الغرض من  الخاصة حول  املعتقدات  العلمية، واختالفهم في  الطلبة  الحكم على قدرات  سلوكهم في 

 تركز هذه املما
ً
رسات على معايير وإعطاء العالمات للطلبة؛ وعليه تختلف ممارسات التقييم على قدرات الطلبة العلمية بشكل كبير بين املعلمين، إذ غالبا

لوكي واألكاديمي للطلبة؛ فبعض املعلمين يستندون في حكمهم على قدرات الطلبة العلمية بالنظر إلى قدرتهم على التفاعل الصفي، تجمع بين الجانبين الس

األنشطة العلمية؛    إلى ضعاف أو متوسطين أو متفوقينوقدرتهم على التواصل االجتماعي مع زمالئهم، وتنفيذ 
ً
، التي في ضوئها يصنفون الطلبة اعتباريا

 وال
ً
 . ((Link, 2018بعض اآلخر من املعلمين ال ُيعيرها اهتماما
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 إلى أدائهم في االختبارات املدرسية
ً
 ألن الحكم على قدرات الطلبة العلمية وإعطائهم العالمات النهائية يتم في األغلب استنادا

ً
؛ التي بدورها   ونظرا

ً
حصرا

املعلم    عن قدرات الطلبة الحقيقية وإمكاناتهم الفعلية ونقاط القوة والضعف لديهم، فإن على 
ً
 واضحا

ً
ط الضوء في الحكم الذي  تسليال تعطي تصورا

العالمات، ألنها ُيصدره على بعض املعايير األكاديمية وغير األكاديمية التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار عند تقييم قدرات الطلبة وتصنيفهم وإعطائهم  

عد قدرات خاصة لديهم يتميزون بها، مثل: الحضور وااللتزام باملواعيد، واملبادرة، واملشاركة 
ُ
وعليه يكون الُحكم على قدرات (.  (Scarlett, 2018يةالصفت

يمتلكون قدرات الطلبة العلمية وتقييم قدراتهم املختلفة وتحديد كفاءتهم في العلوم، ليس من خالل أدائهم في االختبارات فقط؛ وذلك ألن الطلبة الذين 

 من  علمية ُمتقدمة ليس بالضرورة حصولهم على درجات ُمرتفعة، أو قدرة عالية ف
ً
 خاصا

ً
ي استدعاء املعلومات؛ وإنما لديهم قدرات خاصة تتطلب توفيرا

 (. Akkanat & Gokdere, 2017معلمين يستطيعون الحكم على قدرات الطلبة العلمية وتوفير الالزم لظهورها )

رات واضحة يتبعها املعلم ويتخذها وحتى يتمكن املعلمون من مالحظة وقياس امتالك الطلبة لبعض القدرات العلمية، كان ال بد من وجود مؤش 

 عن أدائهم في االختبارات )
ً
 لتصنيف الطلبة، وتحديد درجة امتالكهم لهذه القدرات بعيدا

ً
(. ومن ضمن هذه املؤشرات لدى الطلبة،  1989لبيب،  أساسا

ن النظريات، وإنتاج أعمال مميزة، وإظهار فهم عميق،  القدرة اإلدراكية العالية، والقدرة على تعلم مفاهيم مفصلة، وتحديد أنماط، وصنع روابط مركبة بي

(. إضافة إلى بعض خصائص الطلبة التي يمكن اعتبارها مؤشرات تؤثر في الحكم العام الذي Burrell, Horsly & Moeed, 2017وامتالك مهارات قيادية )

االج والخلفية  الفعلية،  القدرة  ومستوى  الجنس،  مثل:  قدراتهم  على  املعلم  الخاصة ُيصدره  التعليمية  والحاجات  والسلوك،  واالقتصادية،  تماعية 

(Paleczek, Seifert & Gasteiger, 2017 .) 

إلى أن املعيار الداخلي األكثر بروًزا الذي يمكن أن يؤثر على حكم املعلم العام  Nash, 2000) & (McMillanوفي ذات السياق، يشير مكميالن وناش 

طلبته هو فلسفُته في التعلم والتعليم، ومجموعة القيم الداخلية لديه التي توفر األساس املنطقي الستخدام ممارسات التقدير، وممارساته في تصنيف  

يم والتقدير وبالنسبة لكثير من املعلمين فقد ركزت فلسفة التعليم على القيام بكل ما هو مطلوب ملساعدة الطلبة على النجاح؛ وعليه فإن مبادئ التقي

 هؤالء املعلمين ليست واحدة أو ثابتة.  عند

( إلى أن القرار في تحديد املعايير التي ينبغي استخدامها يعود للمعلم، ويؤكد على Swan, Guskey & Jung, 2014وُيشير سوان وجوسكي وجنج )

 لقدراتهم العلمية
ً
عرفه الطلبة ويستطيعون القيام به"، و"عادات العمل  هي "ما ي  ضرورة اعتماد املعلمين ثالثة معايير تعليمية عند تصنيف الطلبة وفقا

 أن الباحثين ومتخصص ي القياس يؤكدون على استخدام معيار  
ّ

ن واكتساب التعلم"، إال "ما يعرفه أو الجهد واملشاركة في الصف"، و"القدرة على التحسُّ

 الطلبة ويستطيعون القيام به" فقط في إصدار الحكم. 

 وقرارات تتعلق بتصنيف قدرات الطلبة العلمية ال تستند إلى معايير واضحة، وتختلف على وعليه؛ فإن العديد من امل
ً
علمين ربما ُيصدرون أحكاما

لنسبة للطلبة نطاق واسع بين املعلمين، مستندين إلى معايير شخصية وأخرى قيمية في التصنيف، وبالتالي فإن هذه األحكام تخلو من الصدق واملوثوقية با

Allen & Lambating, 2001)  شعرهم بالرضا والثقة واالطمئنان لجانب املعلم، وذلك لشعورهم
ُ
(. فوضوح معايير الحكم والتصنيف بالنسبة للطلبة ت

ا  علم في كل م بمصداقية الحكم والعالمات التي يحصلون عليها ملعرفتهم بكيفية وضع هذه العالمات وإصدار هذه األحكام، وبالتالي شعورهم بثقة أكبر بامل

 (. 2017عمر، يقوله ويفعله، كما تشعرهم بالراحة وعدم الشعور بالظلم من العالمات التي حصلوا عليها ألنها تعبر عن قدرة خاصة بهم )

 ملا ألحكام املعلمينGuskey, 2009ويشير جوسكي )
ً
آثار قوية ودائمة على الطلبة وموقفهم من املدرسة مثل: املثابرة، واالجتهاد،  من    ( إلى أّنه نظرا

بة للمعلمين وأولياء والدافع للتعلم، وملا ُتمثله من انعكاٍس لحكم املعلمين العام على إنجاز الطلبة وسلوكهم في املدرسة، وملا توفره من معلومات عن الطل

أصبح من الضرورة تحديد وحصر معايير املعلمين التي تؤخذ بعين االعتبار في تصنيف قدرات الطلبة العلمية.  األمور من أجل اتخاذ قرارات حولهم، فإنه

ضرورة معرفة   إضافة ألهمية الطالب الجوهرية في العملية التعليمية، وكونه الطرف األول والرئيس املقصود بعملية التدريس؛ فإنه من البديهي واملنطقي

ن العملية التعليمية بشكل عام وعن معايير املعلمين في الحكم على قدراته العلمية بشكل خاص. وفيما يأتي عرض موجز للدراسات وتقييم مستوى رضاه ع

 األجنبي.  و واألبحاث ذات الصلة على املستوى العربي 

 لصانع القرار إلجراء تحقيق في تقييم Kunnath, 2017في دراسة أجراها كوناث )
ً
 نظريا

ً
املعلم في مدرسة حضرية كبيرة في كاليفورنيا.   ( قدمت إطارا

 من معلمي املدارس الثانوية للمواد األساسية، وشارك251(إذ تم استقصاء عينة مكونة من
ً
 في أربع مقابالت جماعية من أجل تقديم 15(( معلما

ً
( معلما

في عملية تقييم وتصنيف الطلبة. أظهرت النتائج أن ممارسات تقدير    بيانات عن التأثيرات، واألسس املنطقية واملمارسات املتعلقة بعملية اتخاذ القرار

ون مصادر املعلمين لقدرات الطلبة العلمية تتضمن عوامل عدة مثل: جهد الطلبة، ومستوى القدرة، واإلنجاز، كما أظهرت النتائج أن املعلمين يستخدم

 دقيقة ومضخمة.ذاتية متعددة في التصنيف تؤدي إلى حصول الطلبة على عالمات غير 

مية املقدمة لهم،  إ ( دراسة هدفت إلى التعرف على درجة رضا طلبة املدارس الثانوية في قصبة  2016وأجرى الغول )
ّ
ربد عن الخدمات التعليمية التعل

 درجة رضاهم عن الهيئة التدريسية واإلدارية، واملرافق التعليمية املساندة، واملواد الدراسية  
ً
( 513والوسائل التعليمية. بلغت عينة الدراسة )وتحديدا

 طالب
ً
وب تدريسهم، وطالبة من املرحلة الثانوية. وأظهرت النتائج أن "الرضا إلى حٍد ما" كان من طلبة املرحلة الثانوية عن: عدد املعلمين، وتعاملهم وأسل  ا

ملستوى الطلبة، ونشاط اإلدارة املدرسية. في املقابل عبر الطلبة عن "عدم   ومستوى تجهيزات مختبر العلوم، وتنوع ومناسبة الكتب في املكتبة املدرسية
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مستوى تجهيزات املشغل املنهي، ومستوى تجهيزات املرسم، كما و وتنوع الوسائل التعليمية املساندة،  وعدم وجود  رضاهم" عن: حجم الكتب املدرسية،  

بية على حد سواء. وتجدر اإلشارة إلى عدم حصول أي عبارة من عبارات االستبانة على متوسط أبدى الطلبة عدم رغبتهم بزيادة عدد املواد العلمية واألد

 ."استجابة بدرجة "راٍض"، واقتصر متوسط درجات استجابات الرضا على "راٍض إلى حٍد ما"، و"غير راٍض 

املعلمين، ومهارات ( ملعر Aslam, Rehman, Imran, & Muqadas, 2016وأجرى أسلم ورحمن وعمران ومقّدس دراسة ) فة العالقة بين مؤهالت 

( مدرس ومدّرسة في جامعة خاصة 440املعلم وأساليبه في التدريس والتقويم، وتبادل املعرفة وتجارب املعلم، ومستوى رضا الطلبة. تم جمع البيانات من )

وأساليبه، وتبادل املعرفة الفّعال ومستوى رضا الطلبة عن تجربة   في باكستان. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة وثيقة بين مؤهالت املعلم ومهاراته

ب مصلحة املعلم. توفر هذه الدراسة سبل جديدة لإلدارة العليا للمؤسسات التعليمية لرفع مستوى نظام التعليم من خالل إشراك الطالب الذي هو صاح

 رئيس وأفضل مقّيم للمعلم. 

ص ي مستوى رضا الطلبة عن "الخدمة املخبرية" من وجهة نظرهم، وتأثير الرضا لديهم بأساليب التقديم ( دراسة هدفت إلى تق2016وأجرى القضاة )

 وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العنقودية 1466والتقويم املستخدمة داخل املختبر املدرس ي في ضوء بعض املتغيرات. تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

( 80ن املدارس الحكومية في محافظة عجلون، للكشف عن مستوى الرضا عندهم من خالل استبانة، وتم اختيار )من طلبة الصف العاشر األساس ي م

 وطالبة إلجراء املقابلة شبه املقننة معهم للكشف عن أساليب التقويم املستخدمة، و)
ً
 ومعلمة ممن يدّرسون أفراد العينة للكشف عن  30طالبا

ً
( معلما

 للمقياس الكلي، أساليب التقديم التي يستخ
ً
 من رضا الطلبة عن الخدمة املخبرية وفقا

ً
دمونها من خالل بطاقة مالحظة. أظهرت النتائج مستوى منخفضا

 في
ً
 ملتغير الجنس لصالح اإلناث. كما بينت النتائج أن األسلوب السائد ميدانيا

ً
الرضا تبعا التقديم هو    مع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

 التوضيحي، واألسلوب السائد في التقويم هو أسلوب االختبارات النظرية. املختبر 

( للكشف عن سلوك وموقف وآراء املعلمين حول تصنيف درجات الطلبة في املدارس الثانوية، وهل Chiekem, 2015وفي دراسة أجراها شيكيم )

عبر هذه الدرجات عن اإلنجاز األكاديمي للطالب فقط، حيث تكونت عينة ا 
ُ
 ( معلم300لدراسة من )ت

ً
( مدرسة في والية دلتا في نيجيريا. أظهرت  30من )  ا

املعلمين يستخد الثانوية، وأن  املدارس  للطلبة في  الدرجات  آلية تحديد  الذكور واإلناث في  املعلمين  بين  أنه ال يوجد فرق كبير  املعايير غير  النتائج  مون 

 ات للطلبة في املدارس الثانوية.    األكاديمية واملعايير السلوكية مثل الحضور والواجبات املنزلية في تعيين الدرج

خذت بعين االعتبار، وأنواع   ( دراسة هدفت إلى استكشاف Cheng & Sun, 2015كما أجرى تشنغ وصن )
ُ
ممارسات تصنيف املعلمين واملعايير التي أ

درات الطلبة العلمية: املعنى، والقيم الذاتية للمعلمين حول العال 
ُ
( 350(مات. وذلك من خالل تطبيق استبيان علىالتقييم التي استخدموها في تصنيف ق

 للغة اإلنجليزية في الصين. أظهرت النتائج أن معنى العالمة عند املعلمين يرتبط بالحكم العام على عمل الطلبة من حيث الجهد وا 
ً
اللتزام باملتطلبات  معلما

املساعدة؛ بمعنى عوامل عدم اإلنجاز مثل: السلوك اليومي للطلبة، وموقف والجودة، والحكم بشكل أكبر على تعلم الطلبة من خالل املعايير األكاديمية  

عد مهمة إلنجاز الطلبة النهائي. وتم تحديد قيم هؤال
ُ
ء املعلمين في التصنيف:  الطلبة من التعلم، والدوافع الداخلية للتعلم، وإظهار التحّسن في التعلم، التي ت

 عا
ً
 لهم.كالسعي باستمرار لتصنيف الطلبة تصنيفا

ً
 ومفيدا

ً
 دال

( هدفها التعرف إلى ممارسات التقدير التي يمارسها املعلمين في والية Knaack, Kreuz & Zawlocki, 2012وفي دراسة أجراها ناك وكروز وزاولوك )

 ( طالب158( من أولياء األمور و)95شيكاغو وذلك من خالل تطبيق استبيان ملسح آراء )
ً
. أظهرت النتائج أن الطلبة وأولياء ( معلم14ومقابلة أجريت مع ) ا

ً
ا

واثقين من  األمور على حٍد سواء لم يفهموا دائًما سبب الحصول على عالمات معينة، ولم يتمكنوا من تحديد مواطن القوة والضعف، كما لم يكن اآلباء  

يقة جديدة للتصنيف ال تسمح للعوامل الخارجية بالتأثير قدرة املعلم على شرح الدرجات، وكمحاولة إلصالح ممارسات التقييم املتبعة، اعتمد املعلم طر 

 آلية التصنيف املتبعة، عندها أظهرت النتائج أن 
ً
 من الطلبة موافقون على نزاهة العالمات التي تم تعيينها لهم.   % 84في الدرجات وتوضح للطلبة تماما

( نظر  Guskey, 2009وأجرى جوسكي  طبيعة وجهات  تحديد  إلى  دراسة هدفت  وإعداد  (  بالتدريج  املتعلقة  القضايا  في  األساس ي  التعليم  معلمي مرحلة 

-K( من معلمي )556التقارير، واختالف وجهات النظر باختالف املادة والصف، ولتحقيق هدف الدراسة تم جمع البيانات من خالل مسح تم إجراؤه على )

 النتائج وجود اختالف( للمواد املختلفة في مقاطعة سان فرانسيسكو. كشفت  12
ً
 بسيط  ا

ً
في وجهات نظر املعلمين حول معايير التصنيف باختالف الصف،   ا

التحصيل أكثر من   حيث عبر معلمو املرحلة االبتدائية عن أهمية الدرجات في املقام األول كوسيلة للتواصل مع أولياء األمور، وفي كثير من األحيان اعتماد

، بينما حدد جميع معلمي املرحلة الثانوية ممارسات تقديرهم بناًء على ما يرون أنه األفضل في إعداد الطلبة للجامعة مؤشرات السلوك في تعيين الدرجات

 أو سوق العمل، كما يعتقدون أن للدرجات تأثير في جهد الطلبة وسلوكهم. 

رفة آلية التصنيف وممارسات إعطاء الطلبة ( دراسة هدفت إلى مع Mcmillan, Myran & Workman, 2002وأجرى مكميالن ومايران ووركمان )

بق على
ُ
( في املدارس الحضرية والضواحي الريفية في والية فيرجينيا. أظهرت  5-3( معلم من معلمي الصفوف من )900(العالمات، وذلك من خالل استبيان ط

وتصنيف قدرا  تقييم  املعايير عند   من 
ً
خليطا استخدامهم  إلى  أشاروا  املعلمين  أن  األكاديمي،  النتائج  الطالب  أداء  املعايير هو  أهم هذه  وأن  الطلبة،  ت 

بة بزمالئهم، كما أكد والسلوك األكاديمي مثل الجهد املبذول وإظهار التحّسن في التعلم، وكان التركيز أقل بكثير على الواجبات املنزلية، ومقارنة أداء الطل

 لصفية في تصنيف الطلبة.املعلمون على أهمية بعض املؤشرات مثل الجهد واملشاركة ا 
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( دراسة كان هدفها البحث في ممارسات التقييم والتصنيف لقدرات الطلبة العلمية عند املعلمين، تكونت (McMillan, 2001كما أجرى مكميالن  

الدراسة من الصفوف )213(عينة  للعلوم من   
ً
ال69(( من12-6( معلما املنهج  الباحث  وصفي، حيث تم استخدام ( مدرسة في والية فيرجينيا، استخدم 

تقييم قدرات استبيان لتوثيق ممارسات التقييم والتصنيف املختلفة للمعلمين. أشارت النتائج إلى وجود تباين واسع في ممارسات املعلمين في التصنيف و 

عايير على النحو اآلتي: األداء أو التمكن  الطلبة العلمية، حيث اعتمد املعلمون على ستة معايير رئيسة في تصنيف قدرات الطلبة العلمية وكانت هذه امل

ن، والواجبات املنزلية، كانوا يميلون في التقييم   فبعض املعلمين  وبعض املعايير الخارجية،  ،واملشاركة  والسلوك،  األكاديمي، والقدرة على العمل والتحسُّ

 من الطرائق واملعايير إلى معايير األداء والبعض اآلخر يركزون في التقييم على الحفظ والتذكر والواج
ً
بات املنزلية، وعليه فإن املعلمين يستخدمون خليطا

 عند التقييم وتصنيف قدرات الطلبة العلمية. 

املعايير التي تؤثر في ممارسات تقييم وتصنيف املعلمين تم فيها دراسة    ( في والية فرجينياMcMillan & Nash, 2000وفي دراسة أجراها مكمالن وناش )

 ( معلم24  (لقدرات الطلبة العلمية، تكونت عينة الدراسة من
ً
مدرسة في سبع مقاطعات، وجرى مقابلتهم   (13)من معلمي الرياضيات واللغة اإلنجليزية من    ا

ات الطلبة العلمية، للحصول على البيانات. أظهرت النتائج تصور مبدئي يشرح كيف وملاذا يقرر املعلمون استخدام ممارساتهم في التصنيف والتقييم لقدر 

املعلم، وممارس الدراسية، وعوامل خارجية، وقرار  الفصول  املعلم، وقيمه، وطبيعة  النموذج هي: معتقدات  ات حيث تم تحديد ستة مواضيع في هذا 

بيئات غ الداخلية، وواقع  املعلمين  بين معتقدات وقيم   
ً
 وصراعا

ً
تباينا النموذج وجود  العالمات. ويؤكد  الظروف  التقييم وإعطاء  الصف وغيرها من  رف 

 الخارجية املفروضة في الفصول الدراسية.

ستخدم في تصنيف قدرات الطلبة والحكم العا
ُ
م  مما سبق ُيلحظ، أن معظم الدراسات السابقة وّضحت تصورات املعلمين حول بعض املعايير التي ت

والعوامل التي تؤثر على هذه املمارسات. كما تناولت الدراسات رضا الطلبة  على امتالكهم لبعض القدرات، وممارسات املعلمين في التقييم، والتصنيف  

قدراتهم العلمية عن بعض جوانب العملية التعليمية مثل: "الخدمة املخبرية"، "وأسلوب املعلم ومؤهالته". أما بالنسبة لرضا الطلبة عن معايير الحكم على  

اول رضا وموقف الطلبة من معايير املعلمين في الحكم على قدراتهم العلمية. وعليه فإن هذه الدراسة أي دراسة تتن-في حدود علمهما  -فلم يجد الباحثان  

الضوء على م سلط 
ُ
ت أنها  العلمية، كما  الطلبة والحكم على قدراتهم  املعلمون في تصنيف  التي يستخدمها  املعايير واملؤشرات  ستوى رضا ُتحاول تحديد 

ات. وأن ما ُيميز هذه الدراسة باعتبارها أصيلة وجديدة في موضوعها، ومجالها، وموضوعية في إجراءاتها ومنهجها، وجوهرية  الطلبة عن هذه املعايير واملؤشر 

 في أسئلتها ونتائجها، وحديثة في مراجعها وموطنها.  

 :مشكلة الدراسة

أخضعها   تنبع مشكلة الدراسة من ممارسات التصنيف املتبعة لدى أغلبية املعلمين التي تعتمد في معظمها على االختبارات التي يضعها املعلم والتي

 عن قدرا 
ً
 حقيقيا

ً
عطي تصورا

ُ
ت الطلبة وما يتميزون به، ملعاييره الخاصة، التي بدورها ال ُتراعي جميع العناصر التي يمكن رؤيتها وتقييمها، وبالتالي فهي ال ت

عتبر املعيار األساس والوحيد الذي يعتمده املعلمون 
ُ
 عن ثقة الطلبة املطلقة بأن نتائجهم في االختبارات واالمتحانات املدرسية ت

ً
في تصنيفهم لطلبتهم   فضال

 والحكم على قدراتهم العلمية. 

 ال يشعر الطلبة بالرضا  كما أن بعض تقييمات املعلمين التي ُيترك لهم حرية وضع العال 
ً
مات فيها بدون إجراء اختبار ُمحّيرة بالنسبة للطلبة، وغالبا

التي في ضوئها يتم عنها، وذلك ألن املعلمين في أغلب األحيان يعتمدون على تقديرهم الذاتي للعالمة أو مقارنة الطلبة ببعضهم البعض، وعليه فإن املعايير 

درة وكفاءة وضع العالمات مجهولة بالنسبة للطل
ُ
بة، مما يؤدي إلى شعورهم بالُغبن والظلم لحصولهم على عالمات أقل من زمالئهم العتقادهم بأنهم أكثر ق

ول على العالمة من هؤالء الزمالء الذين تفوقوا في االختبار فقط، وأن تقييم املعلم لم ُينصفهم، مما ينتج عنه تنافس سلبي بين الطلبة يكون هدفه الحص

 فقط.

 ة الدراسةأسئل 

 ؟  ما معايير ومؤشرات الُحكم على قدرات الطلبة العلمية من وجهة نظر معلمي العلوم :السؤال األول 

  ما مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات الُحكم على قدراتهم العلمية من قبل معلمي العلوم؟ :السؤال الثاني

دراتهم العلمية من قبل معلمي العلوم باختالف جنس الطالب، وتحصيله في  مؤشرات ال  هل يختلف مستوى رضا الطلبة عن   :السؤال الثالث 
ُ
حكم على ق

 العلوم، وتوجهه املستقبلي؟  

 : أهداف الدراسة

 معرفة معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الحكم على قدرات الطلبة العلمية.  .1

 قدراتهم العلمية. معرفة مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات معلميهم في الُحكم على  .2
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    :أهمية الدراسة

   : األهمية النظرية
ً
تنبع األهمية النظرية للدراسة في املعلومات الجديدة التي ستضيفها التي من املمكن أن ُتثري األدب التربوي العلمي؛ فهي تقدم أساسا

شكل األساس املنطقي  
ُ
 يستند إلى بيانات ميدانية حقيقية ت

ً
 معرفيا

ً
 عن اعتماد العالمة فقط نظريا

ً
، واملوضوعي للحكم على قدرات الطلبة العلمية بعيدا

عتبر حجر الزاوية في النظام التعليمي، ويترتب على هذه املمارسات العديد من اآلثار على    تسلط الضوء على  كما أنها
ُ
ممارسات التصنيف والتقييم التي ت

 (.  Anderson, 2018لطلبة أو على املستوى البعيد الرتباطها بقرارات حول مستقبلهم )الطلبة سواء على املستوى القريب كوسيلة لتحفيز ا 
العملية  تقدم :  األهمية  األمور، فهي  وأولياء  والطلبة  املعلمين  فائدة على  وبما يعود من  التربوي،  امليدان  في  تقدمه  للدراسة مما  العملية  األهمية  وتنبع 

 للمعلمين عند الحكم على قدرات الطلبة العلمية، وتلفت الدراسة الحالية نظر ا 
ً
شكل أساسا

ُ
ن لضرورة ملعلميمجموعة من املعايير التي ُيمكن اعتمادها لت

اركة، وإنما  تحديد معايير التصنيف ووضوحها للطلبة، كما تؤكد على ضرورة شمولية هذه املعايير وليس اقتصارها على االختبارات وأداء الواجبات واملش

، وذلك لجعل عم
ً
 تحصيليا

ً
 أم متفوقا

ً
لية تصنيف الطلبة والحكم تناول كل جانب من الجوانب التي من املمكن أن يتميز بها الطالب سواء أكان ضعيفا

لقيام به، وبالتالي العام على قدراتهم العلمية عملية ممتعة وشاملة وعادلة تركز على قدرات الطلبة الفعلية التي يمكن للمعلم مالحظتها وكل ما بإمكانهم ا 

حكام التي يصدرها املعلمون على أبنائهم وذلك ألنها تعتمد فإن األهمية العملية لهذه الدراسة تكمن في رفع مستوى ثقة الطلبة وأولياء األمور بواقعية األ 

 على معايير واضحه، كما أنها تعّبر عن قدرات فعلية لديهم يمكن ألولياء األمور تحديدها والعمل على تنميتها.  

 :حدود الدراسة ومحدداتها

 يتوقف تعميم نتائج الدراسة على املحددات اآلتية التي اقتصرت على: 

البالغ   رية:الحدود البش إربد  التربية والتعليم في قصبة  التابعة لوزارة  الحكومية  املدارس  للمرحلة األساسية، في  العلوم  الدراسة على معلمي        اقتصرت 

 ( طالًبا وطالبة حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم. 8278( معلًما ومعلمة، وطلبة الصف العاشر األساس ي البالغ عددهم )455عددهم )

بقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي الحدود الزمانية
ُ
 . 2019-2018: ط

 اقتصرت هذه الدراسة على املدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في قصبة إربد.  الحدود املكانية:

اقتصرت هذه الدراسة على تحديد معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الحكم على قدرات الطلبة العلمية، ومستوى رضا الطلبة عن  الحدود املوضوعية:

 هذه املعايير واملؤشرات.

 أما محددات الدراسة، فقد اقتصرت على الخصائص السيكو مترية لألداة التي تم استخدامها من حيث الصدق والثبات. 

 :وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات الدراسة

 لطموحاته ورغباته وتطلعاته  69،  1993املشعان،  )  املشعانعرفه  الرضا:  
ً
( بأنه درجة إشباع الفرد من خالل عدة عوامل من شأنها أن تجعل الفرد محققا

 وميوله، وتكون مناسبة مع ما ُيريده الفرد، وما يحصل عليه في الواقع. أما 
 
فيعّرف بأنه شعور داخلي ُيعبر عن مستوى ارتياح طلبة الصف العاشر   إجرائيا

دراتهم العلمية من ِقبل معلميهم، وُيعبر عنه من خالل استبانة ُصممت لهذه الغاية.  األساس ي وسعادتهم 
ُ
 آللية ومعايير الحكم على ق

 : طلبة الصف العاشر في املرحلة األساسية من الذكور واإلناث في املدارس الحكومية التابعة ملديرية قصبة إربد. الطلبة

رات العقلية والعملية األساسية التي يستخدمها معلم العلوم لُيستدل منها على القدرات العلمية لطلبة الصف : عبارات عامة تصف املعارف واملهااملعيار

 العاشر من خالل املالحظة املباشرة دون االعتماد على نتائج االختبارات املدرسية.

 د من تحقق املعيار.عبارات متفق عليها تصف املعيار وترسم حدوده املرغوبة، بما يساعد على التأك املؤشر:

 معلمو املباحث العلمية )الفيزياء، الكيمياء، األحياء، علوم األرض( املشمولون بالدراسة في املدارس الحكومية في مديرية قصبة إربد.  معلمو العلوم:

لها في ضوء جملة من املؤشرات الظاهرة لديه والتي ملسها لدى طلبة الص الُحكم:
َ
ف العاشر قرار يتخذه معلم العلوم باالستناد إلى عدة معايير داخلية شك

 األساس ي. 

عبر عن أداء الطالب في االختبارات، وأسئلة املناقشة، وما يصدر عنه من معرفة وأفكار ومهارات علمية والتي تشكل في مجموعها قدرة  القدرات العلمية:
ُ
ت

 علمية لدى الطالب بما فيها نتائج االختبارات املدرسية.

 : الطريقة واإلجراءات

   :منهجية الدراسة

ذه الدراسة املنهج املختلط الكمي/النوعي ملالءمته ملوضوعها وأهدافها، حيث سعت الدراسة للتعرف إلى معايير معلمي العلوم في الُحكم اتبعت ه 

 على قدرات الطلبة العلمية من خالل املقابلة، ومستوى رضا الطلبة عن هذه املعايير واملؤشرات خالل االستبانة.
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 : مجتمع الدراسة وعينتها

 ومعلمة، ومجتمع الطلبة املكون من )455تكون مجتمع الدراسة من مجتمعين، مجتمع املعلمين املكون من ) 
ً
( 160( طالًبا وطالبة، في )8278( معلما

 إلحصائيات مديرية التربية والتعليم في محافظة إربد، حيث تم تحديد املدارس ال
ً
تي تضم طلبة الصف مدرسة حكومية تابعة ملديرية التربية والتعليم وفقا

اختيار) الواحدة جرى اختيار صف من كل مدرسة،  20العاشر األساس ي، وجرى  الدراسة كعينة ُممثلة لها، وفي املدرسة   من مجتمع 
ً
( مدرسة عشوائيا

من معلمي العلوم ممن يدرسون    ، وتم إجراء مقابلة مع معلمين أو ثالثةالعينة  أفراد  هم  االستبانات  من   المسترجع  العدد  عُد  وقدوزعت عليهم االستبانة  

 ومعلمة متباينين في سنوات الخبرة، والجدول )44( طالًبا وطالبة و)675أفراد العينة في كل مدرسة. وبذلك بلغت عينة الدراسة )
ً
( يوضح توزيع  1( معلما

 أفراد العينة من الطلبة.

 ملتغيرات ا1جدول )
 
 ( 675لدراسة )ن = (: توزيع أفراد العينة من طلبة الصف العاشر تبعا

افية   النسبة املئوية  العدد  املتغير املتغيرات الديمغر

 33.3 225 ذكر الجنس 

 66.7 450 أنثى 

 100.0 675 املجموع

 6.4 43 فما فوق  90 التحصيل في العلوم 

80-90 257 38.1 

70-79 214 31.7 

 23.8 161 70أقل من 

 100.0 675 املجموع

 64.7 437 علمي  املستقبلي التوجه 

 35.3 238 أدبي

 100.0 675 املجموع

 :أداتا الدراسة

درات الطلبة العلمية. ألداة األولىا 
ُ
 : بطاقة مقابلة للكشف عن معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الحكم على ق

 ومعلمة 44العلوم في الُحكم على قدرات الطلبة العلمية، جرى مقابلة ): بهدف التعرف إلى املعايير واملؤشرات التي يستخدمها معلمو  بناء األداة
ً
( معلما

ما املعايير واملؤشرات التي تأخذها بعين االعتبار عند إطالق ُحكم على القدرات العلمية للطالب وتصفه بأنه   وُعِرض عليهم سؤال مفتوح نص على"

أو متميز"؟   أو متوسط  تبيضعيف  )وقد  يستخدمون  املعلمين  أن  واملعيار 28ن  العلمي،  املعيار  هي:  أساسية  ثالثة معايير  في  تصنيفها   وجرى 
ً
( مؤشرا

 الشخص ي، واملعيار االجتماعي. 

العلوم وأساليب صدق املقابلة:   الخبرة في مناهج  املحكمين ذوي  املقابلة على مجموعة من  املقابلة، فقد جرى عرض سؤال  للتحقق من دالالت صدق 

قة العلمية تدريسها، وذلك إلبداء املالحظات واملقترحات حول طبيعة السؤال، ووضوحه، ومدى تحقيقه ألهداف املقابلة وأهمية الدراسة، والصياغة والد 

( من معلمي العلوم من خارج عينة البحث للتأكد من جوهرية السؤال، ومـدى فهـم أفـراد العينة ملضمونه ومغزاه، وجرى بعد 10وية، وجرى مقابلة )واللغ

 ذلك التعديل في ضوء مقترحات التحسين ونتائج التطبيق.  

 اتهم العلمية من قبل معلمي العلوم. استبانة مستوى رضا الطلبة عن معايير ومؤشرات الحكم على قدر األداة الثانية: 

العلومبناء األداة العلمية من ِقبل معلمي  الحكم على قدراتهم  الطلبة عن معايير ومؤشرات  إلى مستوى رضا  التعرف  فقد جرى اشتقاق فقرة   ،: بهدف 

 ( فقرة.  28واحدة من كل مؤشر ذكره املعلمين. حيث أصبحت األداة مكونة من )

لتحقق من دالالت صدق االستبانة بعرضها على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مناهج العلوم وأساليب : جرى ا صدق االستبانة

التربوي وعددهم ) النفس والتقويم  البحث 11تدريسها وعلم  أغراض  لتتناسب مع  الظاهري لألداة  الصدق  الوقوف على دالالت  ، وذلك بهدف 
ً
( محكما

 سالمة اللغة ووضوح املعاني.وغاياته، والتأكد من 

ى تم التأكد من ثبات االستبانة بطريقة االختبار واإلعادة، بفاصل زمني أسبوعين بين التطبيق األول والثاني، حيث تم تطبيق االستبيان عل ثبات االستبانة:  

 وطالبة من مجتمع الدراسة تم استبعادهم من العينة، ثم جرى حساب معامل ارتباط ب30)
ً
يرسون بين استجابات العينة في كال التطبيقين حيث ( طالبا

االرتباط ) الداخلي باستخدام 0.83بلغت قيمة معامل  االتساق  ثبات  ثبات عالية ألغراض تطبيقها. كما تم حساب  تتمتع بدرجة  األداة  أن  (، مما يعني 

 على ثبات األداة لهذه الدراسة(، وقد 0.82معادلة كرو نباخ ألفا على العينة االستطالعية السابقة وبلغت قيمته )
ً
 جيدا

ً
وبهدف  ، ُعدت هذه القيمة مؤشرا

( 
ً
(، ودرجة 3(، ودرجة راٍض )4قياس آراء أفراد العينة من الطلبة، تم استخدام التدريج على غرار مقياس لكرت الرباعي، حيث تم إعطاء درجة راض تماما

 )2غير راٍض )
ً
 يم املتوسطات الحسابية تم استخدام املعيار اإلحصائي اآلتي:. وللحكم على ق)1(، ودرجة غير راٍض تماما

 



 مصلح & بني خلف                                                                          ومؤشرات معلمي العلوم في الُحكم على قدراتهم العلمية مستوى رضا الطلبة عن معايير   

 387 -375، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 381 

 

 املعيار اإلحصائي املستخدم في الحكم على قيم املتوسطات الحسابية :(2جدول )
  مستوى الرضا 

ً
  غير راٍض  راٍض  راض ٍ تماما

ً
 غير راٍض تماما

 1.75-1.00 2.5-1.76 3.25-2.51 4.00-3.26 املتوسط الحسابي 

 :تنفيذ الدراسةإجراءات 

 لتحقيق أهداف الدراسة تم القيام باإلجراءات املنهجية اآلتية: 

 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها.  .1

ي الحكم  تصميم أداة املقابلة للمعلمين، وجرى مقابلة أفراد عينة الدراسة من معلمي العلوم، وسؤالهم عن املعايير واملؤشرات التي يستخدمونها ف .2

 (.44-1الطلبة العلمية وحصر كل املؤشرات التي ذكروها، وجرى ترميز املعلمين بإعطاء رقم لكل معلم من )على قدرات 

 تها.بناء استبانة الطلبة التي تم اشتقاق فقراتها من قائمة املؤشرات التي ذكرها معلمو العلوم في أثناء مقابلتهم، والتحقق من صدقها وثبا .3

نة الدراسة من الطلبة، للكشف عن مستوى رضاهم عن املؤشرات املستخدمة من قبل معلمي العلوم في الحكم على توزيع االستبانة، على أفراد عي  .4

 قدراتهم العلمية، وجرى ترميز االستبانات بحيث تحمل كل استبانة رقم ُمعلم ليتم توزيع االستبيان على طلبته. 

( واملؤشر 1وذلك بترميز املؤشرات وإعطاء املؤشر الذي تم ذكره من ِقبل املعلمين الرقم )  تم تحويل بيانات املقابلة من بيانات كيفية إلى بيانات كمية .5

 (، وذلك الستخراج النسب املئوية.  0الذي لم ُيذكر الرقم )

 ( إلجراء التحليل اإلحصائي املناسب. SPSSاستخدام برنامج الحزم اإلحصائية ) .6

 :املعالجة اإلحصائية

ستخدمين لكل مؤشر، ولإلجابة عن السؤال الثاني املتعلق بمستوى رضا  لإلجابة عن سؤال 
ُ
الدراسة األول، تم استخراج النسب املئوية للمعلمين امل

توى الرضا، الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية من قبل معلمي العلوم، تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتحديد مس

 ملتغيرات الجنس والتحصيل العلمي والتوجه املستقبلي، تم استخدام اختولإل 
ً
بار تحليل جابة عن السؤال الثالث املتعلق باختالف مستوى رضا الطلبة وفقا

ه إلجراء ( للكشف عن الفروق في مستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية، وجرى استخدام اختبار شيفيAnovaالتباين الثالثي )

 املقارنات البعدية.  

 : عرض النتائج ومناقشتها

  ما معايير ومؤشرات الُحكم على قدرات الطلبة العلمية من وجهة نظر معلمي العلوم؟ عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها: كان نص السؤال األول "

لمية من وجهة ولإلجابة عن هذا السؤال، تم إجراء املقابلة مع معلمي العلوم وحصر كل املعايير واملؤشرات املستخدمة في الُحكم على قدرات الطلبة الع

 تقع ضمن ثالثة معايير أساسية هي )املعيار العلمي، واملعيار الشخص ي، واملعيار االجتما28نظرهم، حيث ذكر املعلمون )
ً
( يوضح  3عي( والجدول )( مؤشرا

 ذلك. 

 ( 44)ن=  معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الُحكم على قدرات الطلبة العلمية  :(3جدول )
 نسبة املعلمين املستخدمين للمؤشر الواحد  املؤشرات  رقم الفقرة الرتبة املعيار األساس ي

 %100 عالمة الطالب في االختبارات واالمتحانات املدرسية  15 1 

ن الطالب من املادة العلمية 12 2
ُ
 88.6 تمك

 86.4 قدرة الطالب على التطبيق من خالل ربط املعلومة بالواقع  8 3

 79.5 قدرة الطالب على إظهار تحسٍن مستمٍر في أدائه األكاديمي  11 4 املعيار العلمي 

 77.3 قدرة الطالب على تحليل املعلومات ومناقشتها  10 5

 72.7 الطالب على إعطاء أكثر من بديل صحيح لإلجابة قدرة  4 6

 70.5 قدرة الطالب على ربط املوضوع بمعلومات وخبرات سابقة  7 7 

 70.5 قدرة الطالب على اإلجابة عن األسئلة غير املباشرة  13 8

9 1  
ً
 61.4 قدرة الطالب على تقديم إجابة صحيحة ودقيقة علميا

 61.4 ربط مجموعة من األفكار العلمية ببعضهاقدرة الطالب على  2 10 

 59.1 قدرة الطالب على إعطاء اإلجابة الصحيحة في أسرع وقت  3 11

 56.8 قدرة الطالب على االلتزام بتعليمات املهمة بدقة ومتابعتها  14 12

 47.7 قدرة الطالب على ربط السبب مع النتيجة 5 13 

 36.4 كبير من األفكار إلثراء الفكرةقدرة الطالب على إنتاج كم  9 14

 34.1 قدرة الطالب على استخالص الفكرة الرئيسة   6 15

 %66.8 النسبة املئوية للمعيار العلمي

 %  النسبة املئوية املؤشرات  رقم الفقرة الرتبة 

 95.5 قدرة الطالب على املشاركة الصفية الفاعلة 19 1 
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( مجموعة املعايير واملؤشرات التي يعتمدها معلمو العلوم عند إصدار الحكم على الطالب ووصفه بأنه ضعيف أو ُمتوسط أو 3(ُيلحظ من الجدول 

 يستخدمها املعلمون في الحكم على  15تنوعت هذه املعايير بين معايير علمية وشخصية واجتماعية، وتبين أن هناك )ُمتميز، وقد  
ً
 علميا

ً
 فرعيا

ً
( مؤشرا

العلمي ) للمعيار  املئوية  النسبة  العلمية، وكانت  الطلبة  أن هناك )66.8قدرات  تبين  الشخص ي،  للمعيار  بالنسبة  أما  ( مؤشرات فرعية شخصية  %9(، 

( الشخص ي  للمعيار  املئوية  النسبة  وكانت  العلمية،  الطلبة  على قدرات  الحكم  في  املعلمون  ذكر %68.1يستخدمها  االجتماعي،  للمعيار  بالنسبة  أما   ،)

قدرات الطلبة   ( مؤشرات فرعية اجتماعية يستخدمونها في الحكم على قدرات الطلبة العلمية؛ وعليه فإن اعتماد معلمي العلوم في الحكم على4املعلمون )

 املعيار االجتماعي )66.8(، يليه املعيار العلمي بنسبة )%68.1العلمية كان على املعيار الشخص ي في املقام األول بنسبة )
ً
 (.    47.7%%(، وأخيرا

تبين وجود اختالف في نسبة املعلمين وفي ضوء النتائج السابقة تبين اعتماد معلمو العلوم بعض املؤشرات في الحكم على قدرات الطلبة العلمية، كما  

: كانت أعلى نسبة مئوية في املعيار العلمي للفقرة التي تنص على "
ً
بنسبة    عالمة الطالب في االختبارات واالمتحانات املدرسية"املستخدمين لكل مؤشر فمثال

100%    
ً
املعلمين جميعا أن  نتائج االختبارات واالم  - بال استثناء    - مما يعني  الطلبة يعتبرون  يتم من خالله تصنيف  الذي  األول  املؤشر  املدرسية  تحانات 

املعايير االجتماعية ع أكثر من  املعلمين  االعتبار من قبل  العلمية والشخصية تؤخذ بعين  املعايير  أن  العلمية، كما  الحكم على والحكم على قدراتهم  ند 

عزى هذه النتيجة إلى أَن 
ُ
التركيز على نتائج االختبارات واالمتحانات املدرسية دليل قوي ومادي ألولياء األمور والطلبة    قدرات الطلبة وتصنيفهم في ضوئها. وت

الطالب تفوق  أن  افتراض  على  وذلك  العلمية  الطلبة  قدرات  عن  تصور وحكم  إعطاء  من خالله  يتم  الذي  األساس  املعيار  ألنه  أنفسهم  في   واملعلمين 

يعن  درجات مرتفعة  وحصوله على  التحليل، االمتحانات  القدرة على  ولديه  الذكر،  سابقة  والشخصية  العلمية  املؤشرات  الكثير من  امتالكه   
ً
ي ضمنيا

 عن تمكنه من املادة العلمية، وذلك ألن املعلمين يفترضون أن امتحاناته
ً
م تقيس هذه املهارات والتفكير اإلبداعي، واإلجابة عن األسئلة غير املباشرة، فضال

 ومنحازة إلى مستويات بلوم الدنيا في املعرفة العلمية.  و القدرات، بينما هي
ً
 وتربويا

ً
 على أرض الواقع أغلبها غير دقيق علميا

أن الظروف  كما تبين اعتماد املعلمين على املعايير العلمية والشخصية أكثر من املعايير االجتماعية في الحكم على قدرات الطلبة، وُيعزى ذلك إلى  

األ  املدارس  ُيتيح الصفية في  ، وبالتالي ال 
ً
الدراسة في مجموعات أصال رصة 

ُ
للطلبة ف يتيح  ُربما ال  الواحدة  الصفية  الغرفة  الطلبة في  اكتظاظ  ردنية مثل 

 عن أساليب التدريس البنا
ً
علم ئية مثل التللمعلمين مالحظة هذه املؤشرات العتمادهم على األساليب التقليدية في التدريس مثل التلقين واملناقشة بعيدا

للمعيار االجتماعي مث  
ً
اهتماما ُيعيرون  الشخصية واالجتماعية. وعليه فاملعلمون ال  الطالب  درات 

ُ
ُتبرز ق التي  األدوار،  العلمية  التعاوني ولعب  املعايير  ل 

ال الشخص ي في  للمعيار  املعلمين  اعتبار  املئوية  النسب  إليهم. كما يتضح من  بالنسبة  أكثر  القابلة للمالحظة  أكثر من باقي والشخصية  الطلبة  حكم على 

 
ً
الطالب املعايير ويعود ذلك إلى أن الصفات الشخصية للطالب تؤثر بشكل مباشر أو غير ُمباشر على التصور والحكم العام الذي يكونه املعلم، فمثال  

. تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أدومنسه املشاغب أو العدواني أو الالُمبالي يستثير املعلم لتكوين حكم سلبي عنه حتى لو كان مستواه األكادي
ً
مي متميزا

(Adu-Mensah, 2018( ودراسة كوناث ،)Kunnath, 2017 .من املعايير عند تقييم الطلبة 
ً
 (، التي أشارت إلى استخدام املعلمين خليطا

يير ومؤشرات الُحكم على قدراتهم العلمية من قبل  ما مستوى رضا الطلبة عن معا"    عرض نتائج السؤال الثاني ومناقشتها: كان نص السؤال الثاني 

  عن   الطلبة   رضا تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع الفقرات التي تقيس مستوى ، ولإلجابة عن هذا السؤالمعلمي العلوم؟ 

 ذلك.  يوضح   ( 4والجدول)  العلمية،   قدراتهم  على   الحكم  في   العلوم   معلمي   مؤشرات 

 

 81.8 التساؤل وطرح األسئلةقدرة الطالب على  18 2

 81.8 قدرة الطالب على االستعداد والتحضير املسبق للحصة 20 3

 75.0 قدرة الطالب على املبادرة واالستعداد للمشاركة في جميع األنشطة العلمية  23 4 املعيار الشخص ي

 70.5 قدرة الطالب على ترتيب األفكار وتسلسلها  17 5

 68.2 الطالب االهتمام بالحصة وتسجيل كل ما يقوله املعلم من شرح للمعلومات إذا أظهر  21 6

 54.5 قدرة الطالب على استخدام اللغة العلمية الصحيحة في اإلجابة  16 7 

 52.3 قدرة الطالب على إنجاز وتنفيذ املهمات بسرعة وإتقان  22 8

 34.1 قدرة الطالب على التخيل واإلبداع  24 9

 %68.1 النسبة املئوية للمعيار الشخص ي 

 %  النسبة املئوية املؤشرات  رقم الفقرة الرتبة 

 72.7 قدرة الطالب على املناقشة والتحليل مع املجموعة  28 1 املعيار االجتماعي 

 68.2 قدرة الطالب على القيادة والتأثير في اآلخرين  25 2

 27.3 للمجموعة قدرة الطالب على االنتماء  27 3

 22.7 قدرة الطالب على التحاور اإليجابي مع الزمالء 26 4

 %47.7 النسبة املئوية للمعيار االجتماعي 
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دراتهم العلمية من قبل معلمي  :(4جدول )
ٌ
افات املعيارية للفقرات التي تقيس مستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على ق   املتوسطات الحسابية واالنحر

 (675العلوم )ن= 
رقم  الرتبة

 الفقرة

املتوسط  الفقرة

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 مستوى الرضا

 املعيار العلمياملحور األول: مؤشرات 

 أكبر لعالمات االختبارات عند تقييم أدائي الكلي  15 1
ً
 راٍض  0.816 3.13 يعطي وزنا

ني من املادة العلمية 12 2
ُ
 عن احتسابه لتمك

ً
 راٍض  0.866 3.04 أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه 3 3
ً
 راٍض  0.849 3.04 لُقدرتي على إعطاء اإلجابة الصحيحة في أسرع وقت  أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي على إظهار تحسٍن مستمٍر في أدائي األكاديمي  11 4
ً
 راٍض  0.905 3.00 أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي 8 5
ً
 التطبيق من خالل ربط املعلومة بالواقع  على أجد نفس ي راضيا

 
 راٍض  0.891 2.96

 عن احتسابه  2 6
ً
 غير راٍض  0.989 2.42 لُقدرتي على ربط مجموعة من األفكار العلمية ببعضها أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه  13 7
ً
 غير راٍض  1.022 2.39 لُقدرتي على اإلجابة عن األسئلة غير املباشرة أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي على استخالص الفكرة الرئيسة واملبدأ العلمي  6 8
ً
 غير راٍض  0.989 2.38 أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي على تحليل املعلومات ومناقشتها  10 9
ً
 غير راٍض  1.019 2.35 أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه  1 10
ً
 لُقدرتي على تقديم إجابة أجد نفس ي راضيا

ً
 غير راٍض  1.089 2.32 صحيحة ودقيقة علميا

 عن احتسابه  4 11
ً
 غير راٍض  0.927 2.31 لٌقدرتي على إعطاء أكثر من بديل صحيح لإلجابة أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي على ربط املوضوع بمعلومات وخبرات سابقة  7 12
ً
 غير راٍض  1.024 2.27 أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه  14 13
ً
 غير راٍض  0.959 2.27 لٌقدرتي على االلتزام بتعليمات املهمة بدقة ومتابعتها أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي على ربط السبب مع النتيجة 5 14
ً
 غير راٍض  0.913 2.21 أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي على إنتاج كم كبير من  9 15
ً
 غير راٍض  0.920 2.21 األفكار إلثراء الفكرةأجد نفس ي راضيا

  
 راٍض  0.250 2.55 املعيار العلمي 

 املحور الثاني: مؤشرات املعيار الشخص ي 

 عن احتسابه لُقدرتي على املشاركة الصفية الفاعلة  19 16
ً
 راٍض  0.889 3.06 أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه الستعدادي  20 17
ً
سبق للحصةأجد نفس ي راضيا

ُ
 راٍض  0.883 3.01 وتحضيري امل

 عن احتسابه  21 18
ً
 راٍض  0.943 2.88 لالهتمام بالحصة وتسجيل كل ما يقوله من شرح للمعلومات أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي  17 19
ً
 غير راٍض  1.130 2.40 على ترتيب األفكار وتسلسلها أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه ملبادراتي واستعدادي للمشاركة في جميعأجد نفس ي  23 20
ً
 غير راٍض  0.965 2.39 األنشطة العلمية راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي على التخيل واإلبداع  24 21
ً
 غير راٍض  0.914 2.26 أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي  16 22
ً
 غير راٍض  0.945 2.22 اإلجابة على استخدام اللغة العلمية الصحيحة في أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي  22 23
ً
 غير راٍض  1.109 2.21 على إنجاز وتنفيذ املهمات بسرعة وإتقان أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي على التساؤل وطرح األسئلة 18 24
ً
 غير راٍض  1.058 2.19 أجد نفس ي راضيا

  
 راٍض  0.338 2.51 املعيار الشخص ي

 املحور الثالث: مؤشرات املعيار االجتماعي 

 عن احتسابه لُقدرتي على التحاور اإليجابي مع الزمالء 26 25
ً
 غير راٍض  1.003 2.36 أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي  25 26
ً
 غير راٍض  0.830 1.92 على القيادة والتأثير في اآلخرين أجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي  28 27
ً
 غير راٍض  0.875 1.90 على املناقشة والتحليل مع املجموعةأجد نفس ي راضيا

 عن احتسابه لُقدرتي على االنتماء للمجموعة 27 28
ً
 غير راٍض  1.172 1.76 أجد نفس ي راضيا

  
 غير راٍض  0.541 1.99 املعيار االجتماعي 

 غير راٍض  0.214 2.46 مستوى رضا الطلبة العام 

 حيث بلغ املتوسط  4ُيلحظ من الجدول )      
ً
( أن رضا الطلبة العام عن معايير ومؤشرات معلمي العلوم في الُحكم على قدراتهم العلمية كان متدنيا

رضا الطلبة عن   ( مؤشرات يستخدمها معلمو العلوم في الُحكم قدراتهم العلمية، في حين كان عدم8(. وكان الرضا فقط عن )2.46العام للرضا ما قيمته )

؛ أي ما نسبته )20)
ً
( من املؤشرات، وعليه كان الحكم العام للطلبة غير راٍض؛ أي أن مستوى رضا الطلبة عن مؤشرات معلمي العلوم في  %71( مؤشرا

 الحكم على قدراتهم العلمية منخفض. 

طلقة بأن األساس في حكم املعلمين ع
ُ
عزى هذه النتيجة إلى قناعة الطلبة امل

ُ
لى قدراتهم العلمية يعتمد على نتائج االختبارات واالمتحانات وعلى  وقد ت

نتج عنه مستوى رضا  العلمية، مما  والحكم على قدراتهم  الطلبة  تصنيف  املعلمين عند  لدى  شخصية  اعتبارات  هناك  وأن  األكاديمي فقط،    الجانب 

املعايير واملؤشرات املستخدمة من قبل معلمي العلوم في الحكم على قدراتهم  منخفض عند الطلبة عن املؤشرات بشكل عام. إضافة إلى عدم معرفة الطلبة ب
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و  االختبارات  في  الطلبة  وإعطاء عالمة  للطلبة،  أهميتها  توضيح  واملؤشرات وعدم  املعايير  بهذه  املعلمين  اهتمام  بسبب عدم  وذلك  االمتحانات العلمية، 

 ى قدراتهم العلمية. املدرسية األهمية الكبرى في تصنيفهم والحكم العام عل

عزى هذه النتيجة إلى أن معلمي العلوم يميلون عادة إلى سلوك الجانب األسلم لهم في حال مساءلتهم عن كيفية تقييم الطلبة وتصنيف    
ُ
هم،  وقد ت

ندة إلى أسس علمية، وتربوية منطقية، ألنهم يعجزون عن شرح وتفسير اآللية التي اتبعوها في الحكم على قدرات الطلبة العلمية والتي ُربما ال تكون مست

تمثلت في املؤشرات وكثير من الشخصنة، األمر الذي يوقعهم في دائرة الحرج وربما دائرة املساءلة، ما جعلهم يركزون على معايير عامة ومألوفة للجميع التي  

(  Knaack, Kreuz & Zawlocki, 2012سة ناك وكروز وزاولوك )( مؤشرات. تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا 8التي عبر عنها الطلبة )ب راٍض( وعددها )

 التي أشارت إلى عدم فهم الطلبة سبب حصولهم على عالماتهم بسبب عدم وضوح ممارسات التقييم املتبعة من ِقبل ُمعلميهم. 

دراتهم العلمية من قبل هل يختلف مستوى رضا الطلبة عن  "  عرض نتائج السؤال الثالث ومناقشتها: كان نص السؤال الثالث 
ُ
مؤشرات الحكم على ق

املستقبلي وتوجهه  العلوم،  في  وتحصيله  الطالب،  باختالف جنس  العلوم  الحسابية، معلمي  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال،  ولإلجابة عن هذا  ؟ 

 ملتغير الجنس، والتحصيل في العلوم، والتوجه امل
ً
 ( يوضح ذلك. 5ستقبلي والجدول )واالنحرافات املعيارية ملستوى رضا الطلبة تبعا

 مل(5جدول )
 
افات املعيارية ملستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية من قبل معلمي العلوم تبعا تغير  : املتوسطات الحسابية، واالنحر

 ( 675الجنس، والتحصيل العلمي، والتوجه املستقبلي )ن = 
افية   االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  اراتالتكر  املتغير املتغيرات الديمغر

 0.188 2.43 225 ذكر الجنس 

 0.224 2.47 450 أنثى 

 0.257 2.75 43 فما فوق  90 التحصيل في العلوم 

80-90     257 2.44 0.203 

70-79 214 2.43 0.185 

 0.195 2.46 161 70أقل من 

 0.214 2.46 437 علمي  التوجه املستقبلي 

 0.213 2.46 238 أدبي

( الجدول  العلوم، والتوجه  5يظهر من  الجنس، والتحصيل في  ملتغيرات   
ً
تبعا الطلبة  الحسابية ملستوى رضا  املتوسطات  ( وجود فروق ظاهرية في 

 ذلك. ( يوضح 6والجدول ) (Way Anova-3) املستقبلي، وملعرفة الداللة اإلحصائية لهذه الفروق تم تطبيق تحليل التباين الثالثي

 ملتغير الجنس، والتحصيل  ANOVA(: نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي ) 6جدول )
 
( ملستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية تبعا

 في العلوم، والتوجه املستقبلي 

 
 
 
 

( الجدول  )  و( وجود فرق ذ6ُيلحظ من  الداللة  الحكم على قدراتهم  (  α= 0.05داللة إحصائية عند مستوى  الطلبة عن مؤشرات  في مستوى رضا 

 ملتغير التحصيل في العلوم، في حين تبين عدم وجود فرق ذ
ً
 ملتغير الجنس )ذكور وإناث( والتوجه  و العلمية من ِقبل معلمي العلوم تبعا

ً
داللة إحصائية تبعا

 ( يوضح ذلك. 7( للمقارنات البعدية، والجدول )Scheffeاملستقبلي )علمي، أدبي(. وملعرفة مصادر هذه الفروق تم تطبيق اختبار شيفيه )

 للتحصيل في العلوم  ANOVA)التباين الثالثي )اختبار تحليل ( للمقارنات البعدية على (Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه  7جدول )
 
 تبعا

 70 من أقل 79.9 إلى 70 من 89.9ى إل 80 من فوق  فما    90 التحصيل في العلوم املتوسط الحسابي 

 0.29 0.32 0.31 - فما فوق   90 2.75

 - - - 0.31 89.9 -   80من  2.44

 - - - 0.32 79.9 -   70من  2.43

 - - - 0.29 70أقل من  2.46

فما فوق( وبين فئات التحصيل األخرى، لصالح فئة   90( أن مصادر الفروق في مستوى رضا الطلبة كانت بين فئة التحصيل )7ُيلحظ من الجدول )

ل فما فوق( أعلى من باقي الفئات، وُيعزى ذلك إلى أن الطالب ذا التحصي  90فما فوق(. مما يعني أن مستوى الرضا عند فئة التحصيل )  90التحصيل )

 الداللة اإلحصائية  F متوسط املربعات الحرية ات درج مجموع املربعات مصدر التباين 

 0.323 0.979 0.039 1 0.039 الجنس 

 0.000 20.291 0.807 3 2.241 التحصيل في العلوم 

 0.229 1.451 0.058 1 0.058 التوجه املستقبلي 

   0.040 659 26.206 الخطأ

    674 30.730 املجموع املصحح
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 لألمور الت
ً
 بدرجة عالية من االنضباط داخل الغرفة الصفية وينال رضا املعلم ومحبته، كما أنه ُمدرك تماما

ً
ي يحكم عليه املعلم العلمي العالي يتمتع عادة

للوصول إلى حالة من الرضا من خاللها وبالتالي يهتم بتحقيقها، إضافة إلى أن تقديره الذاتي لنفسه عاٍل بسبب حصوله على درجات مرتفعة مما يدعوه  

 العام عن املعلم ومعاييره في الحكم على قدراته العلمية.  

  
ً
 لتوجه الطالب سواء أكان علميا

ً
أو  كما ُيعزى السبب في عدم وجود فروق في مستوى رضا الطلبة عن مؤشرات الحكم على قدراتهم العلمية تبعا

، إلى أن حالة الرضا العام عن حكم املعلم عل
ً
ى أداء الطلبة مرهونة باملعلم نفسه ومعاييره التي يستخدمها في التقييم والحكم على أداء الطلبة داخل أدبيا

 الغرفة الصفية والظروف الخارجية لعملية التقييم أكثر من العوامل الداخلية املرتبطة بالطالب سواء أكان توجهه علمي أو أدبي. 

 : التوصيات

 الباحثان بما يلي: في ضوء نتائج الدراسة يوص ي 

لمية. توعية املعلمين بضرورة استخدام كل املعايير األكاديمية والشخصية واالجتماعية ووضعها بعين االعتبار عند الحكم على قدرات الطلبة الع •

 وضرورة توضيح هذه املعايير للطلبة كأساس في الحكم على قدراتهم العلمية. 

 لتعزيز فهمهم ملعايير التقييم، وضرورة توعيتهم بأهمية تحديد هذه املعايير وتوضيحها للطلبة.عقد دورات تدريبية للمعلمين  •

  االهتمام بمستوى رضا الطلبة عن معايير تقييم قدراتهم العلمية، وإجراء املزيد من الدراسات للوقوف على مستوى رضاهم عن آلية تقييمهم. •
 :املراجع

: املراجع العربية:
 
 أوال

برنامج تدريبي مقترح في التربية العلمية لتنمية مهارات التقييم القائم على املعايير والثقة باملقدرة على تدريس العلوم لدى "(.  2017عمر، عاصم. ) .1

 .121-58: (47)1: املجلة التربوية ".طالب كلية التربية

 املجلة. "مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد عن الخدمات التعليمية التعلميةدرجة رضا طالب املدارس الثانوية في "(. 2016الغول، كاظم. ) .2

 . 23-1: 5(3) :الدولية التربوية املتخصصة
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 . مصر: مكتبة األنجلو املصرية.معلم العلوم مسؤولياته، أساليب عمله، إعداده، نموه العلمي واملنهي(. 1989لبيب، رشدي. ) .4

 .القاهرة: دار املعارف .الثالثة الطبعة . القدرات العقلية، خصائصها وقياسها(.  1985محمود، ابراهيم. ) .5

 . الكويت: دار القلم.دراسات في الفروق بين الجنسين في الرضا املنهي(. 1993املشعان، عويد. ) .6

 :
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Abstract: This research aims at investigating the level of students' satisfaction with the criteria and indicators of 
science teachers in judging their 'scientific abilities. To achieve the objective of the research, the data were collected 
through an interview with a sample of (44) science teachers and a questionnaire that included (28) items derived 
from interview, was distributed to (675) Tenth grade students in schools in Irbid. The results showed that there are 
Three major criteria's (Scientific one with (15) minor criteria, personal with (9) minor criteria, and social with (4) 
minor criteria), Used by science teachers to judge the students' scientific abilities. The level of students' satisfaction 
with these criteria was generally low. In light of the results, the researchers recommended several 
recommendations like holding of training courses for teachers to enhance their understanding of evaluation criteria 
and make them aware of the importance of clarifying these standards for students. 

Keywords: student satisfaction; criteria; indicators; scientific abilities; science teachers.  
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 امللخص:

ِمَن الطلبة، ُمزودين بمناهل يزخُر املجتمُع العماني بمدارَس رائدة، وذات قيمٍة علميٍة كبيرة، كانت وال تزال بمثابة جامعات وكليات يتخرُج منها أفواٌج  

ين اإلسالمي وأصول شريعته وفروعها املختلفة، وقد ظهرْت عبر ِحقب التاريخ كثيٌر ِمْن تلك  املدارس العلمية التي الشريعة الغراء، وُمرتوين ِمْن حياض الّدِ

كِر واستوعبْت العديد ِمْن طالب العلم الشريف. وقد تناولْت هذه الدر  ِ
ّ
ها كثيٌر ِمْن طلبة العلم،  ازدانت بحلق الذ  عزَّ مثيلها وندر نظيرها، أمَّ

ً
اسة مدرسة

أنشأها في بداية التي  أمبوسعيدي،  العالمة حبيب بن سالم بن سعيد  الشيخ  إنها مدرسة  الكبار،  العلماء  أروقتها مجموعة من  منتصف   وتخرّج من بين 

عنى ب
ُ
 القرن الثاني عشر الهجري في َمَحلة عْقر نزوى، والتي ت

ً
جوانب كثيرٍة ِمَن املعرفة، السيما اللغة العربية والفقه وأصوله، وهذه الدراسة تعتمُد اعتمادا

 وتخرَّج م
ً
 على املنهجين االستقرائي والوصفي، في بيان مظاهر هذه املدرسة التي استمرْت أكثر ِمْن نصف قرن، وكان أثُرها كبيرا

ً
 كليا

ٌ
 وعلماء، وقادة

ٌ
نها دعاة

ى في ميدان العلم واملعرفة. وأدباء، كان له
َّ
عل

ُ
 م الِقدح امل

 املدارس العمانية.  ؛املدارس التعليمية؛ مدرسة ؛حبيب فتاحية:املكلمات  ال

   :املقدمة

األخرى،  عايشت ُعمان النهضة العلمية اإلسالمية، وواكبت مسيرتها منذ بدايتها، وكانت مساجد ُعمان تضاهي مساجد املناطق واألمصار اإلسالمية  

الحركة العلمية والثق ازدهار  األثرية في ُعمان في  غلت بحلقات تدريس العلوم الفقهية واللغوية واألدبية. وساهمت املساجد واألبنية 
ُ
افية، حيث قام وش

الجوامع واملساجد واألبنية األثرية الُعمانيون بتشييد املساجد والجوامع والبيوت األثرية واألبنية الشامخة التي تخرج منها رجال العلم والدين، وأصبحت  

إلسالمية بالعديد من بمثابة مراكز علمية يتخرج فيها أفواج العلماء واملفكرين واألدباء والفقهاء، الذين كان لهم دور فاعل في املجتمع، فأثروا املكتبات ا

 مختلف مجاالت الحياة. الذخائر العلمية، وأغنوا املجتمع اإلنساني بمنجزات حضارية أدت دورها الريادي في 

 لطلبة العلم، يتتلمذون على أيديهم، ويقتبسون من أنوار علمهم،  
ً
لهم ليكونوا مقصدا ويتربون في إن املكانة العلمية لعلماء عمان، وذيع صيتهم أهَّ

ا  سوا لهم مدارس يستقبلون فيها طلبة العلم، ويتولون إدارتها واإلشراف عليها، فكان لهذه  ملدارس دور كبير في رفد املجتمع العماني  كنف فكرهم، فأسَّ

جال العلمي باملعلمين والقضاة والكتبة والدعاة، ومن تلك املدارس مدرسة الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي، التي كان لها دور بارز وأثر واضح في امل

 والفكري والثقافي واإلشعاع الحضاري. 
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 مشكلة الدراسة: 

عد الرافد األساس ي للتمثل املدارس  
ُ
 ملسيرة التعليم فيه. كما أنها ت

ً
 تاريخيا

ً
كوادر التعليمية ركيزة أساسية بالنسبة للمجتمع العماني، باعتبارها رصيدا

عنى بتوثيق هذه املدارس، والبحث عن واقعها وتقييمها؛ فإن هذه الدراسة ستسهم في
ُ
تقديم  املتخصصة في مختلف العصور. ومع نقص الدراسات التي ت

 املعلومات عن املدارس، والكشف عن أهمية الدور الذي قامت به املدارس التعليمية العمانية مقارنة بمثيالتها في العالم اإلسالمي. 

 أسئلة الدراسة:

 من مؤسس هذه املدرسة؟ وأين؟  .1

 ما مكانة الشيخ حبيب أمبو سعيدي العلمية؟ .2

 يب أمبو سعيدي؟ ما االسهامات العلمية والحضارية ملدرسة الشيخ حب .3

 حدود الدراسة: 

هذه الدراسة تقتصر على الحديث عن مدرسة الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر امليالدي؛ من حيث 

 التعريف بالشيخ ومكانته العلمية، ومدرسته وآثارها العلمية والحضارية.  

 هدف الدراسة:

 . وصفية ملدرسة الشيخ حبيب بن سالم العلميةتقديم دراسة  .1

 بيان دور هذه املدرسة في خدمة العلم وطالبه. .2

 .ربط الجيل الصاعد باملاض ي العريق، لالستفادة من تجاربه املشرقة .3

 أهمية الدراسة تتمثل في اآلتي:

 العصور أهمية املدارس التعليمية باعتبارها الرافد األساس ي للكوادر املتخصصة في مختلف  .1

 ملسيرة التعليم في السلطنة. .2
ً
 تاريخيا

ً
 أساسية بالنسبة للمجتمع العماني، باعتبارها رصيدا

ً
 تمثل املدارس التعليمية ركيزة

البيانات  .3 وتوفير  املعلومات،  تقديم  في  الدراسة  هذه  وستسهم  وتقييمها،  واقعها  عن  والبحث  املدارس،  هذه  بتوثيق  عنى 
ُ
ت التي  الدراسات   نقص 

 الحكومية واملجتمعية.  للقطاعات

 تكشف هذه الدراسة عن أهمية الدور الذي قامت به املدارس التعليمية العمانية مقارنة بمثيالتها في العالم اإلسالمي.  .4

 الدراسات السابقة:

قة ببعض جزئياته، ومن ت
ّ
 لك الدراسات:في حدود اطالعنا ال توجد دراسة سابقة تناولت املوضوع، وإنما يوجد بعض الّدراسات املتعل

، أعطى املؤلف في الفصل األول نبذة تاريخية عن مدينة نزوى العريقة، وفي الفصل الثاني  م( نزوى َعْبَر األيام معالم وأعالم1994كتاب الفارس ي ) •

األخير نظرة عامة حول ترجمم لعلماء ومشايخ نزوى بشكل مختصر، من ضمنها ترجمة للشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي، ثم جعل املؤلف الفصل 

 سياسة سلطنة عمان وعالقاتها الداخلية والخارجية. 

، وهو كتاب تراجم، ترجم فيه لبعض علماء عمان، ومن ضمنهم الشيخ حبيب  م( إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء عمان2004كتاب البطاش ي ) •

 الل األسئلة التي وردت إليه وأجوبته.بن سالم أمبو سعيدي، فقد ترجم له بشكل مختصر، وأورد بعض فتاويه من خ

، وهو كتاب ترجم لحياة الشيخ حبيب أمبو سعيدي، وتحدث عن آثاره العلمية. ( الشيخ حبيب بن سالم حياته وآثاره2019كتاب البوسعيدي ) •

الثان القرن  العلم في  أقطاب  أحد  باعتباره  أمبو سعيدي  الشيخ حبيب بن سالم  الكتاب على تعريف شخصية  الهجري، كما تضمن  احتوى  ي عشر 

آثاره  احتوى على  كما  واملعرفة،  العلم  أهل  زمانه من  التي وجهها ألهل  ورسائله  وبناته،  وأوالده  العلمية،  الشيخ  أسرة  الحديث عن  العلمية    الكتاب 

 واألدبية.  

الترجمة للشيخ حبيب بن سالم أمبو سعيدي؛ وعن  هذه الدراسات املتعلقة بهذا املوضوع، وهي تقصر الحديث في بعض جزئياته. استفدنا منها في  

 حياته ونشاطه العلمي. 
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 املنهجية:

تَب 
ُ
عن  اعتمدْت هذه الدراسة على املنهج االستقرائي في تتبع واستقراء سمات ومظاهر مدرسة الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي، ِمْن خالل ما ك

  
ً
استخدام املنهج الوصفي في التعريف بهذه املدرسة، وإبراز دورها في خدمة العلم وطالبه، وأثرها في  هذه الشخصية ودورها الحضاري والتعليمي، وأيضا

 املجتمع. 

 خطة الدراسة:

 تكونت هذه الدراسة ِمْن:  

 املقدمة: اشتملْت على نبذة عن املوضوع، وأهمية الدراسة، وأهدافها واملنهجية والخطة. 

 ة ومؤسسها. املبحث األول: التعريف بصاحب املدرس

 املبحث الثاني: التعريف باملدرسة ودورها العلمي وآثارها الحضارية.  

 الخاتمة: حوت أهم النتائج والتوصيات. 

 املبحث األول: التعريف بصاحب املدرسة ومؤسسها

 نسبه ونشأته:

ة حبيب بن سالم بن سعيد بن محمد بن خلف بن أحمد بن محمد أمبوسعي دي، ُولد في أوائل القرن الثاني عشر الهجري، هو الشيخ العاِلم العالمَّ

م ملا كبر، فدرس على َمْن حضره ِمَن العلماء، والزمته 
َّ
 ِمَن املتعلمين ولم تحدد املصادر تاريخ والدته، ونشأ في عقر نزوى، وكان ضريَر البصر، وتعل

ٌ
مجموعة

سها في لقراءة املصنفات له، حتى صار مرجع الفتوى في زمانه، وفتاواه كثيرة ف ي كتب أصحابنا، وِمْن جهوده العلمية املباركة تلك املدرسة الكبيرة التي أسَّ

 عقر نزوى، وباشر بنفسه تدريس علوم الشريعة وهو في حلقته الكبيرة وحوله الطالب يستمعون لدروسه ومحاضراته. 

 عدنانية، ُمنحدرة ِمْن ُسالل
ٌ
ؤي بن غالب، وهي ِمْن قبائل عمان العريقة، وسامة هذا  ينتمي الشيخ إلى قبيلة )آل أمبوسعيد(، وهي قبيلة

ُ
ة سامة بن ل

 ِمَن 
ً
ؤي بن غالب، الذي هو جدُّ الرسول صلى هللا عليه وسلم، وكان قد انتقَل إلى ُعمان واستوطنها، لذلك نجُد كثيرا

ُ
القبائل املوجودة   هو أخو كعب بن ل

 
ُ
 إلى سامة بن ل

ً
ى قبائل سامية، نسبة سمَّ

ُ
 م(.  2000ؤي بن غالب )السعدي، في ُعمان ت

، ترافقه في ذ
ً
 كبيرا

ً
، واجتهد فيه اجتهادا

ً
 ونهارا

ً
َبُه العلم الشريف، وجدَّ في تحصيله ليال

َ
لك نيُته الصالحة وتقوى  الزم الشيُخ الجليُل حبيب بن سالم طل

ت الزمان عن  تثنه نوائُب  العلم، ولم  الشديدة في طلب   على مدارسته مع طالبه وأصبح ِمَن هللا عزَّ وجل، ودفعته رغبُته 
ً
العلم، بل ظلَّ حريصا حصيل 

  2009الراسخين فيه، وخاض في جميع العلوم الشرعية، وله يُد في علم الطب واألسرار )ابن رزيق، 
ً
، وأصبح مرجعا

ً
 ِمَن هللا وإكراما

ً
م(، وأدرك ُبغيته توفيقا

ش
ُ
ْن ُيشاُر إليه بالبنان، ت ت إليه الرحال، واستنار ِمْن مراجع اإلفتاء وِممَّ دَّ

ُ
دُّ إليه رحاُل اإلبل ِمْن كّلِ أرجاء البالد، يقول ابُن رزيق: "فلما مهر في العلم وبهر ش

 م(.2009بجوابه السؤال" )ابن رزيق، 

 في طلب
ً
ته العالية وعزيمته املاضية في تحصيله العلم، فقد ظلَّ ُمشتغال ه العلم النافع، حتى قض ى سبَع ومما أثار إعجاب معاصريه ِمَن العلماء همَّ

راءه، وينصت إليهم  
ُ
 ليله ونهاره يستمع ق

ً
 علميا

ً
 اعتكافا

ً
 عن ُدرره، معتكفا

ً
 في مسائله، باحثا

ً
قا ّبٍ ُمتفتح، حتى سنين متوالية دون انقطاع، متعّمِ

ُ
بقلٍب واٍع ول

 ألقى هللُا تعالى الحكمة في قلبه، ووعى العلَم الشرعي. 

 ِمْن عالماِت كمال العيمتاُز الشيخ  
ٌ
ته وطول كعبه في العلم، ذلك ألنَّ علوَّ الهمة ال يكوُن إال ألصحاب النفوس الشريفة، وهو عالمة قل، بعلّوِ ِهمَّ

ُيعدُّ  بهذا  وهو  املجد،  رى 
ُ
ذ م  ِلتسنُّ لته  أهَّ  ماضية 

ً
عالية وعزيمة  

ً
ِهمة تعالى  هللُا  رزقه  وقد  السليم،  والتفكير  التفوق  إلى  وقته، م   وباعث  استثمار  في   

ً
ثاال

 دقائقه وثوانيه، حتى نمت مواهُبه وزادت قدراُته العقلية، وال ننس ى دور البيئة و 
ً
، ُمستغال

ً
 ُمحكما

ً
أثرها في توجيه طاقات واملحافظة عليه وتوزيعه توزيعا

 الشيخ حبيب، فقد نشأ في أحضان مدينة العلم والعلماء. 

ا ُيروى عنه أنه طلب العلَم في   َمُتُه أْن يشغَل نفَسه بطلب العلم، فعكف على ذلك وِممَّ
َ
ِكبره بعد أْن سأَم نفَسُه وعزم على االنتحار، فأشارت إليه أ

 العلماء في عصر اإلمام بلعرب بن حمير )السيفي، 
ُ
ق هذه القصة ابن رزيق في الفتح املبين عند معرض  2005سبَع سنين حتى وصلْت إليه رئاسة

َّ
م(، وقد وث

ن شاهير علماء عمان فيقول: "وِمْنهم الشيخ الفقيه العالم األعمى حبيب بن سالم النزوي، أخبرني عنه الشيخ الثقة الفقيه القاض ي مبارك بحديثه عن م

 ِمَن املال، فأحاط به  
ً
 فقيرا

ً
 أعمى، معيال

ً
 وبلغ في ضيقه الغاية الهمّ عبدهللا بن مبارك الذي هو ِمْن أوالد حاتم النزوي، قال: كان الشيُخ حبيب بن سالم رجال

رف بيتِه، ُيريُد أْن ي
ُ
رفٍة ِمْن غ

ُ
، فصعد ذات يوٍم إلى أعلى غ رمَي نفَسُه إلى األرض، فارتابْت ِمْن شأنه  ِمْن عدم املال وكثرة العيال، فأراد أْن َيقتَل نفَسُه ِمَن الهّمِ

ما صعد ُدرجة ِمْن درِج بيتِه تصعد خلَفهُ 
َّ
 ِمْن إمائه، فجعلْت كل

ٌ
رفة ِمْن غرف بيته، ورأْتُه يريُد أْن يرمَي بنفسه منها إلى األرض أمة

ُ
أعلى غ ا أنهى إلى  ، فلمَّ

 
َ
شعر أنَّ َمْن قتَل نفَسُه  جذبتُه بيديها إلى سطح تلك الغرفة فوقَع على السطح وجعلْت تقوُل له: بئس الرأي الذي رأيَتُه، والعزم الذي عزمَت عليه، كأنَك لم ت

 فإنَّ 
ً
دا َتَك في طلِب العلم، ال في قتل نفِسَك، أَتضيُق بالعيال ذراعاَك، ولكّلِ  ُمتعّمِ  ِهمَّ

َ
 فيها، فاألولى لَك أْن َتصرف

ً
آكلٍة مرعى، أو كما   له نار جهنم خالدا

َتُه ِمْن ذلك الوقت في طلب العل ، فصرف ِهمَّ
ً
ا سمَع منها هذا الكالم قال: صدقِت، وجزاِك هللُا خيرا م، قال: وملا فشا خبُرُه إلى مشايِخ نزوى قالت. قال: فلمَّ

بوا نفَسُه، واعتذروا  هم إليه، وضمنوا له بكّلِ ما يحتاُج إليه ِمَن املعيشة والكسوة له ولعياله قاطبة، وطيَّ
ُ
له عن إغفالهم وقلة احتفالهم    وأغنيائهم تواتر نوال
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 في بيته وجلبوا إليه الُقراء، وأمروهم أْن 
ً
يقرأوا عليه كتَب الفقه وغيرها. قال: فجدَّ الشيُخ في طلب العلم، ونبذ الضجر واالحتفال    به، وأقاموا له مدرسة

، وكلُّ  
ً
 وليال

ً
 عليه الكتب الفقهية نهارا

ُ
اء الذين يقرأون عليه الكتب، فكنا نقرأ  ِمَن الُقرَّ

ً
ا إذا انصرف عن صاحبه  بغير العلم. قال: وكنُت أنا واحدا واحٍد ِمنَّ

 قعد الثاني مكا
َّ
الفجر. قال: وقد عل  عليه إلى صالة 

ُ
ا عليه النوم نام، وقعد اآلخُر يقرأ ما غلب واحٌد ِمنَّ

َّ
ل
ُ
ي  نه يقرأ، هذا في النهار، وفي الليل ك

َ
 ف
ً
ق هو حبال

َع تلك املد ق بذلك الحبل حتى َيستطيَر عنه النوم، قال: وأراد أْن ُيوّسِ
َّ
 العلم  دعيمِة تلك املدرسة، فإذا غلب عليه النوم تعل

ُ
اُء وطلبة ا تكاثرْت الُقرَّ

َّ
رسة مل

سة، قال: وبعد فيها، فأمر بهدمها، كي تصيَر فسيحة للقراءة والطلبة، فوجد هادموها السليط ِمَن السرج املوقدة فيها قد بلغ إلى أقص ى أساس تلك املدر 

 (.2001 بلدة ِمْن بلدان عمان، وأجابهم بأحسِن جواب" )ابن رزيق، السبع سنين ِمْن تعليمه صار أعلم أهل زمانه، وقصدته الوفوُد باملسائل ِمْن كّلِ 

قاَد وبات ساهَر ليِلِه   بمرقِد   َهَجَر الرُّ
ُّ
ٍة ال َيستلذ  ذي ِهمَّ

 ِعلمهم 
ُ
ؤدِد   قوٌم طعاَمُهُم دراسة  يتسابقون إلى الُعال والسُّ

 على حافة  وال ننس ى عناية هللا تعالى ولطفه ورحمته بهذا الشيخ، فقد تداركته ال
ٌ
ا كان قد أقدم عليه وهو واقف  اإللهية وأحاطت به فثنته عمَّ

ُ
عناية

َمته املشفقة عليه والحريصة على حياته فإنَّ فضلها عليه كبير بعد فضل هللا تعالى، إذ لوالها ألصبح في ِعد
َ
أ اد املنتحرين، ولكن االنتحار؛ والننس ى دور 

مة بالكتاب والسنة واإلجماع، ذلك ألنَّ االنتحار ِمْن أكبر املحرمات في اإلسالم، وكان الدافع ِمَن الشيخ تداركته قبل أْن يشرع في تنفيذ جريمة اال  نتحار املحرَّ

سرته، حيث يئس ِمَن الحياة ولم يجد َمْن ُيعينه على نوائب الزمان، وهذا الذي كشفه ل
ُ
م على أ ن نا تلميذه مبارك بلهذا الِفعل املشين هو الفقر الذي خيَّ

يقات  عبدهللا الحاتمي، ووضحه، يقول: "حاول الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي أْن يرمَي بنفسه ِمْن فوق سقف بيته، بسبب الفقر والفاقة واملضا

ه ألمره، وأخذ يطلُب ا   هللا تداركته في اللحظة األخيرة، وتنبَّ
ُ
لِعلم حتى أصبَح ِمْن أهل املالية التي لحقْت به، وهذا قبل أْن َيسلك طريق العلم، ولكن رحمة

ُه بفضل توجيٍه وإرشاد ِمْن امرأٍة مؤمنٍة ُمحبٍة للعلم واملعرفة
ُّ
، يقوُل الباحث سلطان بن مبارك  الشيباني: "الِحّلِ والعقد في البالد في زمِن اليعاربة، وهذا كل

العالم ح الشيخ   
ُ
َمة

َ
أ املجتمع، فها هي  العامة، بل يشمل كل فئات  الطبقة  أو  الحاكمة  املرأة في عمان على طبقة األسرة  بيب بن سالم  "وال يقتصر دور 

كان فقيًرا وأعمى، وغير قادر على توفير نفقات األسرة، فنصحته   أمبوسعيدي الذي عقد اإلمامة على اإلمام أحمد كانت السبب في تغيير مسار حياته، فقد

ن  2004بالتوجه لطلب العلم، وكان ذلك سبًبا في نبوغه ومكانته العلمية وغناه" )الشيباني،   م(، وبعدها أصبح الشيخ حبيب ِمْن كبار علماء زمانه، وِممَّ

 في طلب  
ٌ
شدُّ إليه رحاُل السائلين، كانت عنده همة عالية

ُ
 على ت

ً
عاَس ُيغالُبه في الليل أثناء القراءة، وذلك ألنه لم يكن ُمتعودا العلم، وِمْن ذلك أنه رأى النُّ

ى ٌشعيرات في مقدمة رأسه وربطها بحبٍل وربط طرف الحبل بالسقف، فإذا غالبه النعاس وانحنى رأُسه   عيرات فيستيقظ هو ِمْن نعاسه،   شّدتهذلك، َربَّ الشُّ

  وظل على تلك الحال
ٌ
ما تعبْت مجموعة ذهبْت مجموعة

َّ
مهم إلى مجموعاٍت ،كل د على السهر، وكان معه بعُض التالميذ يقرءون معه، وقد قسَّ ة حتى تعوَّ

ا ذلك الشيخ فكان يواصُل الليل بالنهار في القراءة حتى أصبح ِمْن أهل الِحّلِ والعقد في أواخر ع خرى لتتعلم، أمَّ
ُ
)السيفي،    هد اليعاربة"ِلتستريح وجاءت أ

 م(.2019ه، ودفن بنزوى )السيفي، 1194م(، توفي الشيخ حبيب بن سالم سنة 2005

 شيوخه وتالميذه:

ال اء  الُقرَّ إلى  الشريف، وذلك باالستماع  العلم  تحصيل  في  نفسه  يعتمُد على   
ً
كان عصاميا أمبوسعيدي،  سالم  بن  حبيب  الشيخ  أنَّ  يخفى  ذين  ال 

يث ولم  نهار،  ليل  وارتفعْت يتعاقبون عليه  أفكاُره  َسَمْت 
َ
ف نفسه،  وانتصر على  إرادَته  ى  فقوَّ بنفسه،  العلمي  مستقبله  َبنى  بْل  بصره،  ن عزيمَتُه فقدان 

 ملشايخ عصره، يس
ً
 مالزما

ً
رْت ينابيُع الِحكمة ِمْن قلبه. ومع ذلك فإنه كان أيضا رز شيوخه تفيد منهم. وِمْن أبمعنوياُته، وظلَّ ينهُل ِمْن معين الكتب حتى تفجَّ

مة سعيد بن بشير الصبحي، وهو ِمْن كبار شيوخه الذين الزمهم وجلَس في حلقاتهم ونهَل ِمْن مرا 
َّ
الشيخ العال العلَم   عنهم 

َ
خذ

َ
شدهم، ولم تذكْر الذين أ

 ن كانت تعج بهم مدينة نزوى آنذاك. املصادُر العلمية غيره ِمَن العلماء الذين جالسهم وأخذ عنهم العلم، لكنه من املؤكد أنه استفاد من العلماء الذي

 للعلم الشريف، حيث يقول في صحيفته: "وحكى 
ً
وذكر ابن رزيق وفود الشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروص ي على الشيخ حبيب بن سالم طالبا

 القاض ي مبارك بن عبدهللا النزوي، وكان هذا ِمْن تالميذ الشيخ حبيب بن سالم قال: لقد وفد على  
َ
الشيخ العالم حبيب بن سالم الشيُخ الرئيس لي الثقة

سميه العامة )التفق
ُ
ا  جاعد بن خميس الخروص ي أيام طلبه للعلم الشريف، وفي يد الشيخ أبي نبهان الرئيس جاعد بن خميس بندقية، وهو الذي ت (، فلمَّ

م وردَّ عليه وجلس لديه، وقعْت يُد الشيخ حبيب بن سالم في ُبندق الشيخ الرئيس أب
َّ
ُبُه بيده، ثمَّ قال له: هل هذا سل ِ

ّ
ي نبهان جاعد بن خميس فجعل ُيقل

طئه، فقال
َ
له: أفُيخطئ تارة   التفق لك؟ قال: نعم، قال الشيُخ حبيب: هل ُيصيُب به الرامي الغرَض إذا رمى؟ قال: فعلى ما عهدُت أنَّ إصابته أكثر ِمْن خ

 إْن شاء هللُا تعالى، فقال له   كما ُيصيُب تارة؟ فقال الشيُخ الرئيس أبو نبهان جاعد
ً
 ال ُيخطئ أبدا

ً
بن خميس: نعم، فقال له الشيخ حبيب: إنَّ عندي ُبندقا

، فقال: اقرؤوه َعليَّ الشيُخ أبو نبهان في الحال: لعلك تعني كتاَب بيان الشرع، فقال: نعم، قال الشيُخ أبو نبهان: أحضروه لي، فأحضرنا له أجزاءه املوجودة 

 
ً
 ِسفرا

ً
ــ وهللِسفرا ا صنعنا ذلك قال: لقد حِفظُت  ولى، فلمَّ

ُ
ثانية كاأل عيدوا قراءتهنَّ عليَّ 

َ
أ أتممنا عليه قراءتهنَّ قال:  ا  َيكمل، فلمَّ ــ ما فيه ِمَن   حتى  الحمد   

ُه ِمْن نبيٍه نحرير و  ِه َدرُّ
َّ
ْخَتلف واملؤتلف، فكان بعد ذلك لم َيحتج إلى قراءته عليه إذا حضر لديه، فلل

ُ
 م، والخروص، مخ(.2009عالٍم فقيه" )ابن رزيق، امل

 واالجتماعية:
ُ
ُه العلمية

ُ
 مكانت

 ِمْن علماء عصره، وتبرز هذه املكانة ِمْن خالل أقوال
ً
ْته عاملا

َ
 عالية، َجَعل

ً
 علمية

ً
أ الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي مكانة العلماء فيه وثنائهم    َتبوَّ

يعة جميُع َمْن عاصروه ِمَن العلماء والفقهاء، ورجال العلم والفضل، فهم َيشهدون له ِبَسَعِة العلِم وطوِل الباِع في  عليه، وقد أشاد بمكانته العلمية الرف
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طب ِمصره، وفريد عصره، وال سيما في علم الحالل والحرام وفي سائر العلو 
ُ
م املعدودة، وهو  ميدان العلوم والفتوى، يقوُل عنه ابن رزيق:" كان في العلم ق

ادي، فقد أشاد بمكانته  2009 العلماء األعالم" )ابن رزيق،  رمُز  مة عامر بن علي العبَّ
َّ
يُخ العال

ّ
ْن شهد له بطول باعه في الفتوى وصالبته في األحكام الش م(. وِممَّ

عًضا ِمَن الجبهة أراد أْن ينقَل مّدة فلج العلمية مع جملٍة ِمْن علماء عصره ونظرائه في العلم، حيث يقوُل في مسألة طويلة في القاموس: "فقد بلغنا أنَّ ب

يخ 
ّ
سعيد بن أحمد   الغنتق عن موضعها، فظهر عليه أرباُب الفلج وجباهة الفلج فمنعوه عن ذلك، وذلك زمان بقية َمْن بقي ِمَن الفقهاِء املتأخرين؛ كالش

يخ جمعه بن علي بن سالم الصائ
ّ
يخ هالل بن عبد هللا العدواني، والش

ّ
مين الذين  الكندي، والش

ّ
يخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي، وغيرهم ِمَن املتعل

ّ
غي، والش

دارس، وفلج ضوت؛ فقد  أخذوا عليهم رحمهم هللا تعالى، فلم يصّح معنا أّنهم أباحوا نقلها وال تغيير منهم على َمِن امتنع ِمْن أرباب الفلج، كذلك أرباب فلج

نخل البساتين، ويمنعون زيادة البناء أهل املنازل فوق ما وجد عليه ِمَن الحّد، وبلغنا ذلك بخبر َمْن ال نّتهمه وجدناهم ينقمون ما يشغل ظّل املّدة ِمْن َزوِر 

فْت، وقد كانوا على ذلك في زمن هؤالء املشايخ املذكورين" )السعدي، 
َ
 َسل

ٌ
 م(. 2018بكذٍب، وال تحريف للكلم أنَّ هذه ُسنة

 
َ
 العالية

َ
الشيُخ الفقيه سلطان بن ربيعة بن سلطان العميري، ويصُفُه بقوله: "وِمْن كالِم الشيِخ الفقيِه وحيِد عصره وزمانه  كما أبان مكانتُه الِعلمية

 (. الثقِة النبيه في حضوِر عقلِه وَجَنانه العاِلم الورع الناطق بالحكمِة وأصوِل الشرع حبيب بن سالم بن سعيد أمبوسعيدي" )العميري، مخ

ع، فما كان ِمْن رجال العلم في زمانه إال أْن وعندما ُسئَل عن مسأل ِكلة، أجاب عنها باقتداٍر وَتوسُّ
ْ
ش
ُ
 ة في علم املواريث، وهي ِمن املسائل العويصة وامل

بن ناصر، فهو هللا  ُيؤيدوا هذه الفتوى، ويثنوا على مكانة الشيخ حبيب بن سالم في هذا الفّنِ ِمْن علم الشريعة. وِمْن هؤالء العلماء الشيخ ناصر بن عبد

  يقول عنه: "قد نظرُت ووقفُت على ما كان ِمَن الجواب لهذه املسائل التي بصدر هذا الكتاب ِمَن الشيخ الفقيه العاِلم أبي صالح حبيب ب
ٌ
ن سالم، وهو ُحجة

رة املشروحة   مشهور ودليٌل قاطع ....؛ وقال الشيخ عمر بن سالم بن عمر: "قد نظرُت ووقفُت وأمعنُت قلبي، وأعجبني ما كان صدَّ
ُ
ِمَن الجواب ِلهذه املسائل امل

ب املرسومة  املسائل  لهذه  الجواب  ِمْن هذا  قلبي،  وأمعنُت  نظرُت، ووقفُت  "قد  مالك:  بن  بن صلت  الشيخ عدي  وقال  الرق".  في هذا  بطن هذه املكتوبة 

 مشه
ٌ
ورة وآثاٌر مأثورة، ونعمُل بما أفتى به هنا على أكثِر قوِل املسلمين". القرطاسة املكتوب فيها عن الشيخ حبيب بن سالم بن سعيد أمبوسعيدي، وهو ُحجة

سعيدي، ونحُن وقال الشيُخ سليمان بن ناصر بن سليمان اإلسماعيلي: "نظرُت ما أفتى به شيُخنا وعاِلُم أهِل زمانه الفقيه حبيب بن سالم بن سعيد أمبو 

ْن جاء به". وقال الشيُخ سلطان بن محمد بن سلطان البطاش ي: "قد نظرُت في هذا الكتاب املرسوم،   نعمُل بفتوى الشيخ ـ رحمه هللا ـ وعلينا قبول الحّقِ  ِممَّ

، 2004" )البطاش ي،  عن الشيخ العالم حبيب بن سالم بن سعيد أمبوسعيدي، ألنه عاِلُم أهِل زمانه هذا، ونعمُل على ما أفتى به هنا على أكثِر قوِل املسلمين

 (. 2005والسيفي، 

 وكان ضرير البصر، فطلب العلَم وقوف
ً
 الشيخ الدكتور عبدهللا بن راشد السيابي: "نشأ فقيرا

ُ
رأ على  ي ُمعجم القضاِة العمانيين يقوُل عنه فضيلة

رين للفتوى" )السيابي،  "الشيخ العالم م(. ويشيد بمكانته العلمية الشيخ سيف بن حمود البطاش ي فيقول عنه: 2017املشايخ، فصار ِمَن الفقهاء املتصّدِ

 في َعْقر نزوى، وَدَرَس عل
ً
يه كثيرون  الفقيه حبيب بن سالم بن سعيد بن محمد أمبوسعيدي النزوي؛ أحد الفقهاء املتصدرين للفتوى، وقد أنشأ مدرسة

 في أثر أصحابنا" )البطاش ي، 
ٌ
 (. 2004ِمْن طلبة العلم، وصار مرجع الفتوى، وفتاواه كثيرة

 
ً
مة الشيخ سعيد بن أحمد بن سعيد الكندي فيقوُل عنهما: "    وأثنى عليه ثناًء َحَسنا

َّ
الشيُخ املؤرُخ ناصُر بُن منصور الفارس ي عند معرض ِذكرِه للعال

طبي نزوى ا 
ُ
مة حبيب بن سالم أمبوسعيدي فهو في العالية، والشيخ حبيب في الّسفالة، وُهما ُيعتبراِن ق

َّ
 للعال

ً
هما للذين تدوُر عليكان شيُخنا سعيد قريبا

 م(. 1994الرَّحى في الَحّلِ والَعْقد" )الفارس ي، 

 الثاني: التعريف باملدرسة ودورها العلمي وآثارها الحضارية
ُ
 املبحث

ِمْن  لقد قام العالمة الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي، بتأسيس مدرسة علمية كبيرة راسخة القواعد أنشأها في مدينة نزوى بقرية العقر بالقرب  

ل آثارها في مستهل النصف األول من القرن الثاني عشر الهجري، وقد ُعِرفت هذه املدرسة باسم مؤسسها، ولها ميزاُتها وِسماُتها البارزة، وال تزا جامع نزوى، 

إليها، ِمْن مختلف املدن العمانية، وأطاللها باقية إلى يومنا هذا ِبَمَحلة العقر وهي قريبة ِمْن بيته، وَيذكُر ابُن رزيق أنه عندما ذاع َصيُتها كثر توافد الطلبة  

يعها حتى تتسع ألعداٍد  وأقبلوا يُؤمونها ِمْن كّلِ مكاٍن ِلشهرتها، فضاقت ولم تستوعْب تلك األعداد الكبيرة ِمَن طلبة العلم، فأمر الشيخ حبيب بهدمها وتوس

أول مدرسة في عهد اإلمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، وهي مدرسة فقهية    أكثر ِمَن التالميذ، وهي بهذا الحجم تعتبر أكبر مدرسة فقهية في ذلك الزمان، بل

عنى بالجانب الفقهي، وعلوم اللغة العربية، وسائر العلوم اإلسالمية. 
ُ
 عريقة ت

، كما ساهم األغني
ً
 كثيرة

ً
اء بدفع ش يء ِمْن زكاة وقامت هذه املدرسة على نفقات املحسنين ِمْن أهل الخير والعطاء، وأنفقوا عليها وعلى طالبها أمواال

 
ً
ت تستقبل طالب العلم زهاء أربعين عاما

َّ
ب في استمراريتها، وظل ، طيلة حياة الشيخ أموالهم وصدقاتهم لتعزيز مكانة هذه املدرسة، مما كان له األثر الطّيِ

 ُيقيمون فيه طي
ً
 خاصا

ً
ر لهم الشيخ سكنا

َّ
 لطالب العلم، ووف

ً
 لة فترة دراستهم، ويأوون إليه وقت راحتهم ونومهم.حبيب إلى حين وفاته، وكانت َمنهال

ِتَب لها النجاح في حياة مؤسسها، حيث استمر عطاؤها إلى حين موت مؤسسها الهمام الش
ُ
يخ حبيب وال ريب أنَّ هذه املدرسة قامت بأدواٍر كثيرة وك

 طويلة فتخرَّج على
ً
الشريف مدة العلم  أمض ى حياَته في تدريس طالب  الذي  املباركة،   بن سالم،  نهلوا ِمْن فيض مدرسته  الذين  العلماُء والقضاة  يديه 

اض، ولكن كما ُيقال: لكّلِ ش يء إذا ما تمَّ ُنقصاُن، فبعد موت مؤسسها الشيخ العالمة حبيب بن سالم أمبوسع فْت هذه واغترفوا ِمْن بحره الفيَّ
َّ
يدي، توق

 م(. 2019لنجاح واالستمرار، وهلل األمُر ِمْن قبل وِمْن بعد )آلبوسعيدي، املدرسة عن عطائها واستقبالها للطالب، ولم ُيكتب لها ا 
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 مخرجات املدرسة:

 علمية ُيسامى بها،  
ً
 والعلماء، وكانت مدرسة

ُ
 ِمْن طالب العلم، وتخرَّج منها فطاحل الفقهاء، والدعاة

ً
ت مدرسة الشيخ حبيب كثيرا فقد خرَّجْت  ضمَّ

 ِمْن الطالب، 
ً
 كبيرا

ً
 وازدهرت عمان بعلمهم ومعارفهم، وِمْن أملع الطالب الذين استفادوا ِمْن هذه املدرسة: عددا

هو الشـــــــيخ العالمة الســـــــيد الرئيس جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى الخروصـــــــ ي، وِلد ســـــــنة الشـــــــيخ العالمة الرئيس جاعد بن خميس الخروصـــــــ ي:  .1

ـــ ، في قرية العلياء ِمْن وادي بني خروص، له 1147 ــــــ مؤلفات كثيرة منها: شــرح حياة املهج، وإيضــاح البيان فيما يحل ويحرم ِمَن الحيوان، وشــرح كتاب هــــــ

( 1237في يوم الجمعة الثالث ِمْن شـــــــهر ذي الحجة  ِمْن ســـــــنة ســـــــبع وثالثين ومائتين وألف ) -رحمه هللا   -الجهاالت، وكتاب في الزكاة وغيرها كثير، توفي 

م(، ويشــــيد الشــــيخ أحمد بن منصــــور البوســــعيدي، بمدرســــة الشــــيخ حبيب بن 2018بها، وقبره معروف بها )الخروصــــ ي، هجرية في قرية العلياء، وُدفن  

 سالم وطالبه الذين نهلوا من معينه ومنهم الشيخ جاعد، فيقول:

 بعلمهم ُحُجٌب ُتجلى وأغياُن  ُمدّرٌِس لتالميٍذ ُبدوِر ُدجى 

 علِم الحــرِف تزداُن مــؤلفاٌت ب  والشيـُخ جاعُد ِمْن طالبه وله

ى القضـــاء   .2
َّ
في نزوى، وُعِرف القاضـــ ي الشـــيخ مبارك بن عبدهللا بن مبارك الحاتمي: ُيعدُّ ِمَن العلماء الذين قامت عليهم دولة اإلمام أحمد بن ســـعيد، تول

 م(.  2005بالشدة في الحق، وكان َيرى تجنيَد الرعية ملحاربة الخارجين عن طاعة اإلمام )الشيباني، ومحمد، 

ين، ولد في الثالثينيات ِمَن القرن الثاني عشــــر الهجري، بمدين .3 اه الشــــيخ ســــعيد بن أحمد بن ســــعيد الكندي: ِمْن أســــرٍة مشــــهورٍة بالعلم والّدِ ة نزوى، ربَّ

ر للقرآن الكريم، توفي سنة   م(.2005ه )الشيباني، ومحمد، 1207والُده تربية محافظة، وله تفسير ُميسَّ

 الساحة العلمية: أثر املدرسة في

ج هذه املدرسة،  لقد كان لهذه املدرسة األثر الكبير في قيام نهضٍة علمية في ربوع البالد السيما في مدينة نزوى، فقد كان لها النصيب األوفى ِمْن نتا

حكما كان لها األثر البالغ في ترسيخ كثير ِمَن القواعد واألصول، وتكوين نخبٍة ِمَن الفقهاء الذين ت 
ّ
 ا بالعلم واملعرفة. و سل

ث املؤرخون عن هذه املدرسة العلمية، وِمْن هؤالء الشيخ سيف بن حمود البطاش ي، فقد وصفها بقوله:" أنشأ الشيخ العالم حبيب ب ن  وقد تحدَّ

 في أثر أص
ٌ
 في عقر نزوى، ودرس عليه كثيرون ِمْن طلبة العلم وصار مرجع الفتوى، وفتاواه كثيرة

ً
 م(. 2004حابنا" )البطاش ي، سالم أمبوسعيدي مدرسة

ا في دليل عمان فقد جاء عنه: " كان كفيف البصر، اجتهد في طلب العلم، وكان َيؤمُه كثيٌر ِمْن طالب العلم فيقرؤون عليه الفقه، و  قد صار ِمْن أمَّ

 2000أعلم أهل زمانه" )موسوعة السلطان قابوس، 
ً
تب عنه في املوسوعة العمانية أنه أنشأ مدرسة

ُ
في عقر نزوى ُعرفت باسمه، ووفد إليها الطالُب  م(. وك

ب َتَبِتِه، وعلي بن سعيد 
َ
النزوي، وهو ِمْن أشهر ك آثاره، وِمْن تالميذه مبارك بن عبدهللا بن مبارك  الفقه وتدوين  ساخ لدراسة 

ُّ
الشنتيري، والن ن مسعود 

سَّ 
ُ
 م(.  2013اِخه )مجموعة، وسعيد بن بشير بن غابش الريامي، وصالح بن عبدهللا بن خلف وهما ِمْن ن

 : الخاتمة 

 :
 
 النتائج:أوال

 خرجْت هذه الدراسة بالنتائج اآلتية: 

يسهم لتلك  ازدانت عمان بمدارسها التعليمية الكثيرة عبر القرون املتعاقبة ونالت شهرة علمية واسعة، بما قام به أولئك األعالم ِمْن بنائهم وتأس •

 ثمارها يانعة طيبة. املدارس الرائدة والتي آتت 

نشأ لها  بنى الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي مدرسته املباركة في َعْقر نزوى في بداية منتصف القرن الثاني عشرة الهجري، وهي قريبة من بيته، وأ  •

 يأوي طالب العلم.
ً
 داخليا

ً
، كما أنشأ بها سكنا

ً
 مبنًى مستقال

وا إليه الّرِحال ِليسألوه عن  لقي الشيخ حبيب بن سالم أمبو سعيدي شهرة واسعة   •
في األوساط العمانية، ملا تميز به من فهٍم ثاقٍب ورأي سديد، فشدُّ

 عويص املسائل، وشهدوا له بغزارة العلم واملكانة العالية في االجتهاد. 

إليها الطال  • الفقه وعلوم العربية، وأقبل  العلمية بتعليم  ب من واليات مختلفة لينهلوا من اضطلعت مدرسة الشيُخ حبيب بن سالم أمبو سعيدي 

 معين هذه املدرسة. 

رئيس تخرَّج ِمْن مدرسة الشيخ حبيب بن سالم أمبو سعيدي عدد كبير من طالب العلم الشريف، ومنهم َمْن ُيعدُّ ِمْن فطاحل الفقهاء كالشيخ ال •

 جاعد بن خميس الخروص ي صاحب املؤلفات الكثيرة، وكان مرجع الفتوى في زمانه. 

:
 
 التوصيات: ثانيا

 االهتمام بالتراث وخاصة ما يتعلق بالجانب التعليمي، السيما املدارس العلمية التي نشرت مظلة التعليم.  •

 ضرورة تجديد مدرسة الشيخ حبيب بن سالم وإعادة تأهيلها وبنائها. •
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 . إلبرازها واالستفادة منها عمل مؤتمرات وندوات حول هذه املدارس الرائدة  •

 :املراجع

املستشار الخاص لجاللة السلطان للشؤون    .2ط  .إتحاف األعيان في تاريخ بعض علماء عمان  .(2004)  .سيف بن حمود  ،البطاش ي .1 مسقط: مكتب 

 . 106 -101ص .3الدينية والتاريخية. ج

 .55أدم: مكتبة السيدة فاطمة الزهراء ـ ص .1، طالشيخ حبيب بن سالم حياته وآثاره  .(2019البوسعيدي، خلفان بن سالم. ) .2

  - 39، السيب: بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي ـ ص إيضاح البيان فيما َيحلُّ ويحرم ِمَن الحيوان .جاعد بن خميس. )مخ: د.ت( ،الخروص ي .3

40. 

 . 27مسقط: مكتبة االستقامة. ص .1ط .مقاليد التنزيل دراسة وتحقيق .(2018الخروص ي، كهالن بن نبهان الخروص ي. ) .4

 . 321 -320ص .3سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة. ج .1، طالصحيفة القحطانية .(2009حميد بن محمد. )  ،ابن ُرزيق .5
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Abstract: The Omani society is replete with pioneering schools, and with great scientific value, which were and still 
as a universities and colleges, and from which many students were graduate, provided with the glue of Shari’a law, 
and irrigated from the Islamic religion and the origins of its Shari’a and its various branches, and have emerged 
throughout the history of many of those scientific schools. It was Adorned with the male's throat and accommodated 
many students of honorable knowledge. This study deals with the great and rare school, joined by a lot of students, 
and a group of great scholars graduated from among its corridors, it is the school of Sheikh Al-Allama bin Salem bin 
Saeed Ambusaidi, which he established at the beginning of the mid-twelfth century AH in the locality of Aqar Nizwa, 
which deals with many aspects of knowledge, especially the Arabic language, jurisprudence and its origins. This 
study completely depends on the inductive and descriptive approaches, in explaining the manifestations of this 
school that lasted for more than half a century, and it had a great role. Many advocates, scholars, leaders and writers 
graduated from the school, whom had a great impact in the field of science and knowledge. 

Keywords: Habib; School; Educational Schools; Omani Schools. 
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 تقييم فاعلية برنامج التدريب امليداني بالتربية الخاصة من وجهة نظر الطلبة في جامعة جدارا 

 الصمادي علي محمد 

 األردن -جامعه جدارا  -كلية العلوم التربوية -قسم التربية الخاصة

alismadi_58@yahoo.com 

      DOI: https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.8.2.12       25/4/2018تاريخ قبول البحث:                               13/12/2017تاريخ استالم البحث:   

 امللخص:

تكون مجتمع ،  هدفت الدراسة إلى تقييم فاعلية برنامج التدريب امليداني للطلبة الخريجين في تخصص التربية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم 

( طالبة،  28( طالب منهم ) 53الدراسة من طلبة كلية التربية قسم التربية الخاصة املتوقع تخرجهم والذين يدرسون مساق التدريب امليداني بلغ عددهم )

لى إ يات التعليمية، وتوصلت الدراسة ربعة محاور االشراف، التقييم، االمكانات، الكفاأ ( فقرة تناولت 40وتم تقييم البرنامج من خالل استبانة مكونة من )

لى  إ ظهرت نتائج الدراسة  أ والتقييم حققت درجة فاعلية كبيرة مقارنة باملحاور االخرى، وحسب متغير الجنس    ،ن محاور االشراف والكفايات التعليميةأ 

 
ً
 لة بين محوري االمكانات والكفايات التعليمية. ( ملحوري االشراف والتقييم بينما ال يوجد فروق دا  0,05عند مستوى ) وجود فروق دالة احصائيا

 الطلبة.  ؛التربية الخاصة ؛التدريب امليداني الكلمات املفتاحية:

 املقدمة: 

التربوية، العلوم  لطلبة خريجي  الجامعات  في  التربوية  البرامج  تقدمها  التي  األساسية  األهداف  املعلم من  إعداد  التربية وإعداد معلم    تعتبر عملية 

 ألهميتها
ً
العربية والعاملية نظرا التربوية  الدراسات  لها  التي تتصدى  التربوية  املنظومة  للخبرات واملهارات   ،الخاصة جزء من  املعلم  امتالك  كذلك ألهمية 

  ، ية بكفاءة  تساعده وبأعلى مستوى واملعارف التربوية التي يتلقاها الطالب ضمن مساقات دراسية جميعها تدعم قدرة الطالب على تنفيذ العملية التعليم

 
ً
ال يتجزأ من كيانه   كذلك أهمية التدريب امليداني لطلبة التربية الخاصة والتي تعزز تكامل شخصيته وامتالكه منظومة القيم االخالقية بحيث تصبح جزءا

في مراكز ومؤسسات التربية الخاصة من حيث اختالف   املنهي ومشاعره وقيمه واتجاهه الشخص ي نحو االشخاص املعوقين. وبسب اختالف الطلبة املعوقين

 
ً
   إعاقتهم ونوعها ودرجتها فإن امتالك املعلم ملهارات متعددة للتعليم يعتبر أمرا

ً
لنجاح العملية التعليمية، كما أن عملية إعداد الخريج في التربية   أساسيا

املساقات وتوفير البيئة التعليمية النموذجية واالشراف والعديد من العوامل كلها  الخاصة تحتاج إلى توفر الخبرات وامتالك الكفايات التعليمية ومحتوى 

حة في مهارة لتخريج معلم مؤهل لتنفيذ هذه املهمة .كما أن  كفاءة خريج تخصص التربية الخاصة تعتبر مؤشر هام على تطور العملية التعليمية كذلك نجا

 ( 2002ل. الدويغر )التعليم يعتمد على تطور االعداد الجيد الشام

  مشكلة الدراسة:

كما  وتقدم نتائج  ،  تساعد الدراسة الحالية في تحديد أوجه القصور والضعف في برنامج التدريب امليداني لطلبة التربية الخاصة في جامعه جدارا 

لدراسة في التعرف على فاعلية برنامج التدريب امليداني الدراسة الفائدة للمشرفين على وضع وتنفيذ برنامج التدريب امليداني بالجامعة حيث تتمثل مشكلة ا 

 ية: من وجهه نظر الطلبة والذي يطبقه الطلبة الخريجين في تخصص التربية الخاصة قبل تخرجهم ويتم ذلك من خالل االجابة على التساؤالت التال

ة جدارا من وجهة نظر طلبة الخريجين في املجاالت التالية )الكفايات السؤال األول: "ما مدى فاعلية برنامج التدريب امليداني للتربية الخاصة في جامع

 التعليمية ، التقييم، اإلشراف ، التنظيم(؟ 

اقع التدريب  α= 0.05السؤال الثاني: "هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (بين تقديرات طلبة التربية الخاصة الخريجين حول و

عزى ملتغير الجنس ؟ امليداني في جامعة 
ُ
 جدارا ت
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 أهمية الدراسة:   

 همية النظرية: األ 

 تبحث الدراسة الحالية  في تقويم محتوى برنامج التدريب امليداني املقدمة لطلبة التربية الخاصة. .1

 تحديد نقاط القوة والضعف في برنامج التدريب امليداني لطلبة التربية الخاصة. .2

 ونوعية البرامج الواجب تقديمها لطلبة التربية الخاصة في التدريب امليداني. توفر قاعدة لتحديد مستوى  .3

 توفر الدراسة الحالية التغذية الراجعة للقائمين على برنامج التدريب امليداني من نقاط القوة والضعف. .4

 لم يتم اجراء تقييم لبرنامج التدريب امليداني في كلية العلوم التربوية او من قبل قسم التربية الخاصة بالجامعة.  .5

 همية العملية: اال 

 االسهام في تطوير برامج التدريب امليداني وتنفيذها وتقويمها.   .1

 توفير برامج متطورة لرفع مستوى التدريب امليداني لطلبة التربية الخاصة. .2

 فر الدراسة اداوات للتعرف على ايجابيات وسلبيات برنامج التدريب امليداني.تو  .3

 حدود الدراسة:

: اقتصرت هذه الدراسة على التعرف على فاعلية برنامج التدريب امليداني للتربية الخاصة ضمن املحاور التالية) الكفايات التعليمية، الحدود املوضوعية

 االشراف، التقييم، التنظيم (.

 قسم التربية الخاصة . -: الطلبة الخريجين في كلية العلوم التربوية دود البشريةالح

 .  2017 \ 2016: العام الجامعي الحدود الزمانية 

 جامعة جدارا.  الحدود املكانية :

 مصطلحات الدراسة:

 إالتدريب امليداني:  •
 
احد،  يقوم الطالب بتطبيق كافة مهارات التدريب بشكل في هذه الدراسة هو البرنامج التدريبي الذي مدته فصل دراس ي و  :جرائيا

  .عملي في مراكز ومؤسسات التربية الخاصة بإشراف عضو هيئة تدريس متخصص

(هو  شكل من أشكال التعليم ملن ال يحصلو عليه أو محتمل أن ال يحصلوا عليه من خالل     unesco,1983حسب تعريف اليونسكو )  التربية الخاصة:  •

 التعليم املتاحة بهدف الوصول بهم إلى مستويات تعليمية واجتماعية مالئمة لعمرهم. نظم 

•  
 
إجرائيا الخريجين:  الخاصة    :الطلبة  التربية  تخصص  في  دراسية  ساعة  وتسعون  تسعة  من  اكثر  أنهوا  الذين  الطلبة  هم  الدراسة  هذه  حدود  في 

 ومسجلون في مساق التدريب امليداني . 

 النظري: اإلطار  

الدراسية   ملا كان للتدريب امليداني من أهمية بالغة في إعداد املعلمين وتوظيف الجوانب واملعارف النظرية التي يتلقاها هؤالء الطالب في الفصول 

كذلك تمكين طالب التربية   ،مهاراتهم لى إكسابهم املعلومات النظرية التي تساعد الطلبة  في تنفيذ املمارسة العملية وصقل  إ داخل أروقة الجامعات يؤدي  

وال يزال هناك بعض جوانب القصور ،  الخاصة في اكتشاف الصعوبات واملعوقات التي تواجه معلمين التربية الخاصة في تأهيل وتدريب االشخاص املعوقين

اد الطالب  للممارسة فيما بعد حيث التركيز على الجانب في إعداد طالب التربية الخاصة حيث لم يحظى التدريب امليداني االهتمام املطلوب في تحضير وإعد

 النظري أخذ جل اهتمام املختصين من األكاديميين وأساتذة الجامعات واملمارسين.

ررات نظرية، من مقإنَّ التدريب امليداني هو ذلك الجانب من برنامج اإلعداد املنهي ملعلم التربية الخاصة، الذي يتمُّ فيه تطبيق جميع ما تعلمه الطالب  

 وتزويده باالتجاهات اإليجابية نحو املهنة من جهة، ونحو مهارات التعليم الخاصة بالفئة التي سوف يتعامل معها من جهة ثانية. 

ها، حيث ( التربية امليدانية: هي برنامج تدريبي عملي، تقدمة كليات التربية على مدى فترة زمنية محددة، وتحت إشراف  2005يعّرِف محمد وحوالة )  

أثناء   في   
ً
 عمليا

ً
تطبيقا نظرية،  ومفاهيم  وأفكار  تعلموه من معلومات  ما  املعلمين لتطبيق  للطالب  الفرصة  إتاحة  إلى  البرنامج  بمهام  يهدف هذا  قيامهم 

مية من جهة، كما يعمل على إكسابهم  التدريس الفعلي في املدرسة، األمر الذي يعمل على تحقيق األلفة بينهم وبين العناصر البشرية واملادية للعملية التعلي

(  من الهام أن يكون توازن بين البرنامج النظري   2003الخبرات التربوية املتنوعة في الجوانب املهارية واالنفعالية من جهة أخرى. ويذكر البنعلي ومراد،)  

 
ً
العملية ا   متمثل  بعلوم التربية وطرائق التدريس، والبرنامج العملي ممثال املعارف بالتربية  الفعلي ويترجم  التدريس  لتي من خاللها يمارس الطالب املعلم 

 النظرية من خالل املمارسة العملية.
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(  أنه من الضروري فسح املجال أمام الطالب من خالل تصميم بطاقات تقويم ذاتي،  2007وحول ضرورة افساح املجال للطالب املعلم يذكر حمد )

( ان اإلعداد املستقبلي للمعلم 2015أمل الذاتي واإلفادة من األخطاء، وكذلك القدرة على تصحيحها. كما يذكر العمري) وذلك لتنمية مهارته في النقد والت

لية، املنفصلة، و يتطلب األخذ باملفهوم الشامل للتربية العملية، الذي يقتض ي أن تتكون التربية العملية من ثالثة عناصر، هي: التربية العملية داخل الك

 .لةاملتص

 ( أن برنامج التربية العملية يمر باملراحل التالية:  2015وتضيف العمري )

 التهيئة املعرفية للطالب املعلم،  •

 مشاهدة أفالم الفيديو املسجلة،  •

 التدريس على املستوى املصغر.  •

 املشاهدات الحية داخل مدرسة التدريب.  •

 واملشاركة في التدريس مع املعلم األساس ي بالفصل. •

 الفعلي، والتقويم والنقد البناء للتدريس .    التدريس •

 أخيًرا التقويم الشامل للتربية العملية امليدانية.   •

ن التربية العملية مهمة ألن الطالب يحاول الربط بين املعلمات النظرية وترجمتها بشكل عملي؛ ولكن هل هذه العملية سهلة  أ (    2011ويذكر شتيوي )

 ، من السهل ربط النظرية بالتطبيق؛ ألنه يفترض عند التخطيط لبرامج التربية العملية مراعاة الربط بين النظرية والتطبيق   على طالب التربية العملية وليس

ا والتي تفوق ألن هذا الربط يكون بين تحديد األهداف والقدرة على إنجازها. ألن الخطة الدراسية األكاديمية مزدحمة باملقررات النظرية وتدني مستواه

 رات العملية مما يجعل من الصعوبة تطبيقها.  املقر 

ا، وتتعاطى مع   tang. 2003ويشير تانج)  
ً
( إلى ضرورة أن تدخل كليات التربية ضمن املفاهيم الحديثة ومواكبتها وتزويدهم بالتطورات التي برزت حديث

 املستجدات التربوية ضمن املعطيات الرئيسة في برنامج التدريب امليداني . 

إعداد  وفي املقابل تحظى برامج التدريب امليداني في الجامعات العربية باهتمام متزايد، وذلك من خالل تقويم ومراجعة الجامعات لبرامجها حول   

 من الصعوبات التي تواجه طلبة التدر   2004(، ودراسة؛ العبادي، )    2007طلبة التدريب امليداني. فقد أظهرت دراسة العميريين )  
ً
يب امليداني، في ( عددا

 برنامج التربية العملية في األردن، تتعلق باإلشراف على البرنامج، واملدرسة املتعاونة، واملعلم املتعاون .

( أن معرفة ومراعاة مراحل النمو للطفل حيث يتطلع الستكشاف البيئة املحيطة في كل مرحلة من مراحل النمو مما يستدعي 2008وتؤكد الزناتي )

 يتصف أ يتم استثمار هذا امليل من قبل املعلم في طرق التدريس و املعلم أن 
ً
 متكامال

ً
ساليبه وبالنظر إلى التربية امليدانية باعتبارها محطة تربوية، أو نظاما

 لعاملي الكفاءة 
ً
الذين يشكالن   Effectiveness، والفعالية  Efficiencyبالشمول والتكامل، تحتاج إلى نوٍع من التدقيق في املتطلبات التي تتشكل منها وفقا

 ركني الجودة التربوية .  

همية التربية العملية للطالب فإن التربويين يكادون يجمعون على املكانة التي تحتلها التربية العملية واهميتها، ودورها  أ ( حول 2005) يذكر العياصرة 

الل ممارسة التدريس والتدريب على كفايات التخطيط وتنظيم األنشطة وتقويم  في تزويد الطالب املعلم بالخبرة التدريسية، التي ال يصل إليها إال من خ

 
ً
 ومحليا

ً
 لتحسين وتطوير الجوانب املختلفة املتعلقة بها عامليا

ً
 من األهمية التي تمثلها التربية العملية، وسعيا

ً
، فقد أجريت دراسات حولها التالميذ. وانطالقا

 ما يتعلق بها من مشكالت بهدف تطويرها وإصالحها.من أجل الوقوف على واقعها وتقويمها، و 

( الزناتي  أكد   اإلعداد ومخرجاته   2008وقد  إلى جوهر هذا  املتخصصة ويشير  واملعاهد  الجامعية  الكليات  املعلمين في  إعداد  أهمية برامج  ( على 

 املتمثل في برنامج التدريب امليداني . 

 التدريب امليداني في التربية الخاصة: 

  2013تذكر الزبون )
ً
هداف بل أصبح ضرورة حتمية ملتطلبات العمل مع االشخاص املعوقين وتحقيق األ   (أن االهتمام بإعداد املعلم لم يكن اختيارا

دريب والتأهيل.  عدادهم حيث يعتبر املحور االساس ي في عملية التإ في تطوير قدراتهم مما يستدعي توفير برامج عملية متقدمة في برامجهم الدراسية وطريقة  

فة، ومن بينيا مجال إعداد كما ويعتبر موضوع التربية العملية امليدانية من أهم املواضيع التي تعتمد عليها برامج إعداد املعلمين، في املجاالت التربوية املختل

الب فرصة للتدريب الذي يعتبر االساس في مستقبلة املنهي معلمي التربية الخاصة، يعدُّ التدريب امليداني للطالب املتدرب في مجال التربية الخاصة يوفر للط

 كذلك التعرف على الصعوبات التي توجهه وكيفية التغلب عليها. 

يجابي، وإن املتابع  إ إن التطور امللحوظ واملتسارع في مجال االهتمام باإلعاقة في مختلف جوانبها انعكس على األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم بشكل  

والبر  االشخاص للخدمات  العاملة مع  والكوادر  والخدمات  البرامج  تطوير  العمل على  في  يتمثل   
ً
واضحا  

ً
اهتماما يلحظ  الخاصة  التربية  تقدمها  التي  امج 
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ل مستوى املعوقين، وجميعها تهدف  للوصول إلى مستوى متقدم للخدمات والبرامج النوعية ، والتي تعتبر االساس في تطوير قدرات الشخص املعوق ألفض

 مكن.  م

( أن برامج التربية الخاصة بالجامعات تركز على تزويد الطالب بالكفايات واملهارات التعليمية، كما تنمي لدى الطالب مهارة  2005حمد )ويضيف األ 

 عند نقص االمكانات والتجهيزات الخاصة بتنفيذ البرنامج. ويذكر بلوم )
ً
برنامج  ( من الضرورة أن يسعى املعلم قبل واثناء تنفيذ ال2012االبتكار خصوصا

يجابية من املعلم  إ ساس لنجاح البرنامج تتطلب توفر مهارات واتجاهات  أ لفة مع الطالب املعوق وهذه املهمة ليست بالسهلة ولكنها  ن يوجد جو من األأ 

 نحو العمل مع االشخاص املعوقين .

 م بسبب تنوع االعاقات من حيث النوع والدرجة.  ن يمتلك العديد من االساليب في التعلي أ ن معلم التربية الخاصة يجب أ ( 2012مام )إ ويذكر 

ن يمتلك االساليب والتنوع في  أ ن معلم التربية الخاصة ال يكفي ان يمتلك املعارف واملعلومات في مجال التخصص ولكن يجب  أ (  1999ويبين وزان )

ربية الخاصة في الجامعات العربية لديهم الكثير من معلومات النظرية طرق التدريس لتوصيل املعلومة وتثبيتها. وتشير املالحظات امليدانية إلى أنَّ خريجي الت

التدريبية الندوات والورش  العملي، ترتب على ذلك ضرورة عقد  التطبيق  العملية ويظهر ذلك في مرحلة  تتناسب مع مهاراتهم  املعارف ال  لتطوير    وهذه 

 ( : 2016لتربية الخاصة في األهداف التالية حسب العطوي )ويمكن إجمال أهداف التربية امليدانية بقسم ا ، قدراتهم العملية

 تعريف الطالب املعلم باملهام املطلوبة منه أثناء التدريب امليداني في مؤسسات التربية الخاصة. •

 تهيئة الفرص أمام الطالب املعلم لتحويل معارفه النظرية واملبادئ التربوية إلى مواقف فعلية تراعى الجودة املهنية.  •

 حة الفرص أمام الطالب املعلم لفهم طبيعة العمل الذي سيقوم بمزاولتة بعد التخرج في مؤسسات التربية الخاصة.إتا •

توفير فرص التدريب امليداني املوجه أمام الطالب    - مساعدة الطالب املعلم على التكيف مع املواقف اإلدارية املختلفة بمؤسسات التربية الخاصة   •

 اإلدارية املطلوبة. املعلم لتنمية مهاراته

 تشجيع الطالب املعلم على مواجهة املشكالت التي تعترض طريقه أثناء التدريب امليداني، وحفزه على التفكير والتغلب عليها .  •

ت التي تمكنه  املختلفة لدى املتعاملين معه، وطرق تفكيره وميولهم، لكي يكتسب بعض املهارا  -منح الطالب املعلم الفرصة للتعرف إلى أنماط السموك •

 من التعامل معهم . 

ة الخاصة.  توفير فرصة أمام الطالب املعلم ملشاهدة بعض الدروس النموذجية، يقدمها معلمون من ذوي الخبرة، واملشهود لهم بالكفاءة في مجال التربي •

العديد   البرنامج، وتعتمد  الخاصة، وذلك باالعتماد على فلسفة  التربية  إعداد معلمي  لبرامج وتتنوع برامج  اآلتية  الصفات  أهمية توافر  الكليات  من 

 :  broun,2013)إعداد معلم التربية الخاصة كما يذكرها برون )

 خبرة ميدانية مكثفة.   .1

 تقييم فعالية تلك البرامج.   .2

 تنوع طرق التقييم. .3

 لتطوير املنهاج املستقبلي إلعداد معملي  CECوتبنى مجلس األطفال غير العاديين )
ً
التربية الخاصة، ويشمل هذا النموذج املجاالت اآلتية كما ذكرها  ( نموذجا

(saponar,2006 ) 

 ديناميات املتعلمين.  •

 ديناميت املهنة، وتشير إلى املعرفة بعلم التربية.  •

 ديناميت املجال، التي تشير إلى طلبة املدارس الذين يعانون من اإلعاقات. •

 .الخاصة، وذلك باالعتماد على فلسفة البرنامجتتنوع برامج إعداد معلمي التربية  •

  سابقة:الالدراسات 

، حيث هدفت هذه ( دراسة بعنوان "الكشف عن مساهمة برنامج التدريب امليداني في فهم الطلبة املعلمين لعمليةالتدريس"2005أجرت وود ) •

ين لعمليةالتدريس، وقد تكونت عينة الدراسة من جميع طلبة التدريب الدراسة إلى الكشف عن مساهمة برنامج التدريب امليداني في فهم الطلبة املعلم

طالب، وقد توصلت نتائج  الدراسة إلى أنَّ برنامج التدريب امليداني ساهم في إكساب الطلبة املعملين فهم   90امليداني في جامعة لندن والبالغ عددهم 

عمق للتدريس من خالل توظيفهم وربطهم للدراسات النظرية با
ً
لنواحي التطبيقية،  كما وأشارت كذلك إلى أنَّ بعض املعلمين يفتقدون الفهم العميق  ا

 للتدريس، وأنَّ هؤالء سوف يواجهون مشكالت في حياتهم العملية . 

لدراسة من )  على واقع التربية العملية في جامعة القدس املفتوحة بمحافظة غزة، وقد تكونت عينة ا   تعرفإلى ال  (2005كما وهدفت دراسة حماد ) •

األول  134 الدراس ي  ملفصل  العملية  التربية  في مساق  وطالبة، مسجلين   
ً
طالبا الدراسة    2003م\  2002(  نتائج  توصلت  املشرف إ وقد  أنَّ محور  لى 
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السابعة، وجاء من ضمن نتائج الدراسة  األكاديمي احتل املرتبة األولى في استجابات املفحوصين، بينما احتل املحور املتعلق بمدرسة التدريب املرتبة  

 للمدرسين.
ً
 اختالف في أساليب التدريس التي يتبعها املعلم املتعاون في الفصل، عن التي يتم تدريسيا نظريا

ى معرفة بحيث هدفت هذه الدراسة إلجراء دراسة بعنوان "مدى فاعلية برنامج التدريب امليداني في إعداد الطلبة"إ( ب2005وقام سميث وليفاري ) •

نت عينة  مدى فاعلية برنامج التدريب امليداني في إعداد الطلبةللتدريس، وكذلك تعرف مصادر الدعم للطالب أثناء فترة التدريب امليداني، وقد تكو 

استبانة مكونة من )480الدراسة من ) أجابوا على   وطالبة 
ً
الترب68( طالبا إلى فاعلية برنامج  الدراسة  نتائج  العملية واسهامه في ( عبارة، وأشارت  ية 

العملية، وأ  الجوانب  أكثر من  النظرية  الجوانب  أنَّ هناك تركيًز على  التدريس، وتبين  ملهنة  الالزمة  املهارات  الطالب، واكسابهم  نتائج إعداد  وضحت 

بة أثناء فترة التطبيق، في حين أنَّ مديري املدارس الدراسة كذلك أنَّ املشرفين التربويين، والزمالء، واملعلمين املتعاونين كانوا من أهم مصادر الدعم للطل

 لم يقدموا الدعم الالزم للطلبة.

( دراسة بعنوان "مقترحات لتحسين التطبيق العملي ملعلمي الصف املتدربين أثناء فترة  Walelign & Fantahun, 2006وأجرى واليلين وفانتون ) •

امليداني". التطبي  التطبيق  لتحسين  العام  هدفت وضع مقترحات  ينفذ خالل  الذي  امليداني  التطبيق  فترة  أثناء  املتدربين  الصف  ملعلمي  العملي  ق 

 ( طالب  285الجامعي األخير للطلبة في اثيوبيا، . وقد تكونت عينة الدراسة من )  
ً
( مشرفين من الطاقم  7وطالبة من كافة التخصصات، إضافة إلى )  ا

الطلبة. وأ  يتابع تدريب هؤالء  الذي  الضرورية  األكاديمي  التسهيالت  النقص في  ينفذ بدرجة مالئمة، لكن  التدريبي  البرنامج  أن  الدراسة  نتائج  ظهرت 

 
ً
اهتماما يعطي  ال  التدريبي  للبرنامج  اإلدارة  نظام  وأن  العملي،  التطبيق  فترة  أثناء  الطلبة  تواجه  جدية  مشكلة  أكثر  هو     والخدمات 

ً
لتحقيق    كافيا

%( راضون عن سياسة التدريب العملي، وأن اتجاهاتهم نحو   58.3اهتماماتهم. وأشارت النتائج إلى أن معظم الطلبة )  االحتياجات للمتدربين، وال يراعي

 املجتمعية العامة تجاه هذه املهنة.  مهنة التعليم تتأثر بدرجة عالية بالنظرة 

• ( هندي  الطل 2006وقام  تواجه  التي  امليداني  التطبيق  "مشكالت  بعنوان  دراسة  بإجراء   الجامعة  (  في  الصف  معلم  تخصص  في  املعلمين  بة 

استبا نة طبقت على )الهاشمية " امليداني، من خالل  التطبيق  ة  التربية  53خالل فتر  املسجلين في مقرر  املعلمين  الطلبة  ( طالًبا وطالبة هم. جميع 

الت التطبيق امليداني التي تواجه الطلبة املعلمين هي على  وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم مشك2001( في الفصل الثاني من العام الدراس ي 2العملية ) 

التربية العملية، وبرنامج التربية العملية، واملناهج املدرسية املقر  املدرسة   رة،الترتيب: املشكالت املتعلقة باملدرسة املتعاونة، واإلشراف على  وتالميذ 

إ  أيًضا عدم وجود فروق دالة  النتائج  أظهرت  . كما   املتعاونة 
ً
الطلبة ومعدالتهم   حصائيا إلى جنس  امليداني تعزى  التطبيق  بين متوسطات مشكالت 

 التراكمية. 

 بعنوان "تقويم برنامج إعداد املعلمين في تركيا، من خالل استطالع وجهة نظر الطلبة املعلمينseferoglu, 2006كما وأجرى سفرجلو ) •
 
  ، " ( دراسة

  479  بحيث هدفت هذه الدراسة تقويم برنامج إعداد املعلمين في  تركيا، من خالل استطالع وجهة نظر الطلبة املعلمين، تكون مجتمع الدراسة من)

الفرصة الكافية   معلم( للعناصر املكونة لبرنامج ما قبل الخدمة للطلبة املعلمين املتخصصين في اللغة اإلنجليزية. أظهرت الدراسة أن الطلبة لم تتح لهم 

  ملمارسة املواقف التدريسية، وأن االرتباط بين املساقات النظرية والتربية العملية من حيث املحتوى ضئيلة.

بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة املشكالت التي تواجه الطلبة املعلمين في كلية ا لعلوم التربوية لوكالة الغوث من وجهة   (2007وقام  أبو نمرة وغانم )  •

( من امللتحقين ببرنامج التربية العملية أثناء فترة التطبيق العملي من خالل استبانه مكونة من  88نظر األطراف املتعاونة. وتكونت عينة الدراسة من )

  يداني من وجهة نظر( فقرة موزعة على أربعة مجاالت. وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود مشكالت حادة تواجه الطلبة املعلمين أثناء التطبيق امل 66) 

حادة في املجال   املشرفين ومد يري املدارس املتعاونة واملعلمين في مجاالت اإلشراف التربوي، وإدارات املدارس، واملعلم املتعاون. في حين توجد مشكالت 

املشكال  املتعاونة نحو  الدراسة عدم وجود فروق في وجهةنظر األطراف  البرنامج. وبينت  بتنظيم  الخاص  املتعلمين تعزى  األول  الطلبة  التي تواجه  ت 

املتع املدارس واملعلم  إدارة  املشرفين على مجاالت  الوظيفة ولصالح  ملتغير  في حين توجد فروق ذات داللة  العمل،  الجنس، ومكان  إلى ملتغيرات  اون 

 استقصاء املشكالت التي تواجه  الطلبة.  

السودان،    (2009وحاولت دراسة خيرهللا ) • التربية بجامعة  بكلية  التعليمية  الكفايات  املعلمين  الطالب  العملية في إكساب  التربية  التعرف على دور 

( فقرة موزعة على خمسة محاور، وتكون املجتمع األصلي من الطالب  44واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي من خالل استبانة، وقد بلغ عدد فقرات )

( طالب وطالبة    60( طالب وطالبة، تكونت عينة الدراسة من )414لتربية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  والبالغ عددهم )املعلمين خريجي كلية ا 

إلى عدد من النتائج  ،  تم اختيارهم بطريقة قصدية املئوية ومعامل ارتباط بيرسون، وقد توصلت الد راسة  النسبة   باستخدام 
ً
تم التحليل إحصائيا

ريبه  ة برنامج التربية العملية واإلعداد  للتدريس، واكساب الطالب املعلم القدرة على مراعاة الفروق الفردية بين الطالب أثناء الدرس، وتدأهمها: أهمي 

 على التصرف بكفاءة في املواقف التعلمية املختلفة، والتعاون والتفاعل بينه وبين الطالب.

   " التطبيق امليداني ملقرر التربية العملية في جامعة القدس املفتوحة من وجهة نظر الدارسينمشكالت  "(  دراسة بعنوان  2010جرى شاهين )  أو  •

تها ببعض  بحيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مشكالت التطبيق امليداني التي تواجه الدارسون في جامعة القدس املفتوحة أثناء فترة التدريب وعالق

  املتغيرات النوعية )الجنس، والتخصص (،
ً
( فقرة موزعة على أربعة مجاالت، طبقت 40لذلك طورت أداة للدراسة تضمنت ) والتفاعل بينهم وتحقيقا
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 246على عينة طبقية عشوائية تكون مجتمع الدراسة )
ً
ودارسة، أخذت من خمس مناطق تعليمية بطريقة املعاينة العنقودية. وأظهرت نتائج   ( دارسا

اجه الدارسون أثناء التطبيق امليداني في املجاالت األربعة التي اشتملت عليها أدا ة الدراسة، مرتبة حسب أهميتها  الدراسة  أن ترتيب املشكالت التي تو 

 
ً
طلبة املدرسة املتعاونة. كما   من وجهة نظر الدارسين كاآلتي: مجال دور املشرف األكاديمي، فمجال املدرسة املتعاونة، ثم مجال خطة التدريس، وأخيرا

ئج أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين الجنسين من حيث املشكالت التي تواجههم في التطبيق العملي؛ إذ تعاني اإلناث من هذه املشكالت  أظهرت النتا

ولم   بدرجة أعلى من الذكور في كافة املجاالت. وكانت معاناة الدارسين ضمن تخصص الرياضيات واللغة العربية أعمق منها في التخصصات األخرى .

  تظهر
ً
   للتفاعل بين الجنس والتخصص على املشكالت التي تواجه الدارسون أثناء التطبيق امليداني. النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا

اقع التربية العملية في جامعة مؤتة من وجهة نظر الطلبة معلمي الصف الخريجين"2011وفي دراسة الجعافرة والقطاونة ) • ،هدفت الدراسة (" و

ى تعرف واقع التربية العملية في جامعة مؤتة من وجهة نظر الطلبة معلمي الصف الخريجين، ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحثان بإعداد  الحالية إل 

( فقرة موزعة على أربعة مجاالت. أظهرت الدراسة، أن التربية العملية في جامعة مؤتة من وجهة نظر الطلبة، قد حصلت على  74استبانة تكونت من )

سة املتعاونة جة فاعلية متوسطة لألداة ككل، وقد احتّل مجال املشرف التربوي املرتبة األولى، وبدرجة فاعلية مرتفعة، بينما احتّل مجال إدارة املدر در 

 ذات داللة إحصائية من وجهة نظر الطلبة، حول واقع التربية ا 
ً
لعملية في جامعة  املرتبة األخيرة، وبدرجة فاعلية ضعيفة، ولم تظهر الدراسة فروقا

 ذات داللة إحصائية في وجهات نظر الطلبة، حول واقع التربية العملية في جامعة مؤتة، تعزى 
ً
للمعدل  مؤتة تعزى للجنس، وقد أظهرت الدراسة فروقا

 التراكمي ولصالح فئة املمتاز. الخاصة في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

التعرف على املشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في جامعة شقراء من وجهة نظر الطلبة املعلمين  دراسة    (2015وأجرى العنزي ) • إلى  هدفت 

أنفسهم، والتعرف على مدى اختالف هذه املشكالت باختالف التخصص والجنس واملعدل االكاديمي، ولتحقيق هذا الهدف صمم الباحث استبانة  

مسة مجاالت هي املشرف التربوي، واملعلم املتعاون واالدارة املدرسية، وطبيعة البرنامج، وطلبة املدرسة. تكونت  ( فقرة موزعة علي خ43شملت على )

أن أكثر املشكالت التي تواجه الطالب املعلمون هي املشكالت االدارية، ثم   ى( من الطلبة املعلمين، وتوصلت نتائج الدراسة إل136عينة الدراسة من )

البرنامج و  بينما وجدت طبيعة  التخصص والجنس،  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغيري  الدراسة  نتائج  املدرسة، كما وتوصلت  طلبة 

 فروق ذات داللة إحصائية ملتغير املعدل التراكمي. 

ميرة نورة بنت  خاصة في جامعة األ م التربية اللدراسة هدفت إلى تقدير درجة توفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد مع  (2015أجرت هنادي )و  •

هج الوصفي  عبد الرحمن من وجهة نظر الطلبة املتوقع تخرجهم، إضافة إلى معرفة أثر املعدل التراكمي في معرفة هذه الدرجة. وقد اتبعت الدراسة املن

أهدافها، وتكونت االستبانة من   أداة لتحقيق  االستبانة  الدراسة  البرنامج، فقرة، توز   (59)املسحي، واستخدمت  أهداف  عت على ستة مجاالت هي: 

، والذي تألف واملنهاج، وطرق التدريس، وتقويم الطلبة، واملرافق والتجهيزات، والتربية العملية، وقد طبقت االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة

(  طالبة، استجاب  110ميرة نورة بنت عبد الرحمن وعددهم )من جميع الطلبة املتوقع تخرجهم في قسم التربية الخاصة في كلية التربية في جامعة اال 

(حول تقديرهم α=0.05طالبة. وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الدراسة عند مستوى الداللة )  70منين  

 جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن تعزى ملتغير املعدل التراكمي. لدرجة توفر معايير ضمان الجودة في برنامج إعداد معلم التربية الخاصة في 

تقييم فاعلية برنامج التدريب امليداني من وجهة نظر طلبة قسم التربية الخاصة في جامعة دراسة هدفت إلى     (2016وفي املقابل أجرى العطوي ) •

ربية الخاصة من وجهة نظر الطلبة في كلية التربية بجامعة تبوك، ومعرفة الفروق تبوك، والتي هدفت إلى تقويم فاعلية برنامج التدريب امليداني في الت

 وطالبة، أجابوا على ا 
ً
 ملتغير جنس الطلبة، واملسار التعليمي. شارك في هذه الدراسة ) طالبا

ً
  (ستبانة مكونة منالفردية في درجة فاعلية البرنامج، تبعا

محاور، هي: اإلمكانات، التنظيم، اإلشراف، الكفايات التعليمية، والتقويم. وأشارت نتائج الدراسة إلى  فقرة أعدها الباحثون، موزعة على خمسة  )44

درجة  م،حصول ثالثة محاور على درجة فاعلية كبيرة، وهي: محور اإلشراف، والكفايات التعليمية، والتقويم، بينما حقق محورًي اإلمكانات، والتنظي

بين املتوسطات الحسابية، تعزى ملتغير املسار  (  0.05)نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  فاعلية متوسطة، وكما أشارت ال

أظهرت الن التوحد، وكما  أقل فاعلية بالنسبة لتخصص  امليداني في قسم التربية الخاصة بجامعة تبوك  تائج التعليمي؛ حيث يعتبر برنامج التدريب 

بين املتوسطات الحسابية في درجة فاعلية برنامج التدريب امليداني، تعزى ملتغير الجنس  ( 0.05) ة عند مستوى داللةوجود فروق ذات داللة إحصائي

 لبرنامج التدريب امليداني من وجية نظر الطالب أكثر فاعلية عنه من وجية نظر الطالبات. 

 إجراءات الدراسة 

 ملالئمته لطبيعة الدراسة .: تم استخدام املنهج الوصفي منهج الدراسة

والبالغ   2017  \  2016: تكون مجتمع الدراسة من طلبة قسم التربية الخاصة في كلية العلوم التربوية بجامعه جدارا للعام الدراس ي  مجتمع وعينة الدراسة

اسة. هم مجموع الطلبة مجتمع الدراسة والذين ( طالبة وقد تم اختيارهم بالطريقة القصدية لهذه الدر 28( طالب و)25( طالب وطالبة منهم )53عددهم )

 ( طالب وطالبة موزعين مناصفة.50استجابوا لتقييم البرنامج والبالغ عددهم )
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 أداة الدراسة: 

ال الدراسة   مع 
ً
التي تتشابه جزئيا والدراسات  العالقة،  السابقة ذات  التربوي والدراسات  األدب  الدراسة بعد االطالع على  أداة  ة،  حاليتم تصميم 

 على النحو اآلتي: )موافق بش
ً
 من نوع ليكرت الخماس ي، متدرجا

ً
دة، موافق، غير واالستعانة بخبرة املشرفين على التربية العملية حيث تم استخدام مقياسا

جات، وغير متأكد ثالث متأكد، غير موافق، غير موافق بشدة( على كّل فقرة في أداة الدراسة، وأعطيت إجابة موافق بشدة خمس درجات، وموافق أربع در 

الدرجات، بحيث أعطيت اإلجابة موافق بشدة درجة  ،  درجات، وغير موافق درجتين، وغير موافق بشدة درجة واحدة السلبية تم عكس  الفقرات  وفي 

 واحدة، وغير موافق بشدة خمس درجات.  

 صدق األداة:

دارة التربوية  رشاد التربوي وقسم اإل ، في قسم التربية الخاصة  وقسم اإل ( من أعضاء هيئة تدريس10للتحقق من صدق املحتوى لألداة، عرضت على )

%من املحكمين، حيث تم   86وقسم القياس والتقويم ومشرفي التربية العملية في كلية التربية في جامعة جدارا، وقد اعتمدت الفقرات التي أجمع عليها  

( فقرة،  44حكمين، كذلك تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات، تكونت االستبانة من )دمج بعض الفقرات ضمن املجال الواحد بناء على مالحظة امل

 ( فقرة. 15(، ومجال الكفايات التعليمية )10( فقرات، التقييم )8( فقرة، االمكانات والتجهيزات )11تتضمن أربعة مجاالت هي: اإلشراف)

 ثبات األداة:

، وحسب معامل االتساق الداخلي عن طريق  كرونباخ 15بلغت )طبقت على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة، 
ً
 وطالبة

ً
ألفا، حيث بلغ -( طالبا

 (  حيث يبين معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت االداة، ومعامل الثبات لألداة ككل. 1( لألداة ككل، كما في الجدول رقم) 0.88) 

 معامل الثبات لكل مجال ولألداة ككل   :(1جدول) 
 معامل الثبات املجال

 0.85 شرافاإل 

 0.71 مكاناتاإل 

 0.76 التقييم 

 0.82 الكفايات التعليمية

 0.88 االداة ككل 

 املعالجة اإلحصائية:

االجتماعية للعلوم  اإلحصائية  الرزم  برنامج  استخدم  الدراسة  أسئلة  )  لإلجابة عن  والطرائق  املعالجات  طبقت   Statistical package forحيث 

Social Sciences) :اإلحصائية اآلتية 

 ل •
ً
لمعيار املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، وصنفت املتوسطات في ثالثة مستويات )عالية، متوسطة، ضعيفة(، ولتحديد مدى الفقرة وفقا

 قرو التدرج في العالمة كما يلي: أ الثالثي املعتمد، عرض املقياس على محكمين متخصصين في القياس والتقويم، حيث 

  ( كبيرة . 5 – 3,68(متوسطة )من  3,67 – 2.34ة، )من ( متدني 2.33 - 1)من 

 الجنس.  فاعلية البرنامج حسب متغير اختبار –الستخراج داللة الفروق بين املتوسطات في تقديرات الطلبة ملدى    T-testتم استخدام 

 ملتغير  •
ً
 املعدل التراكمي. تحليل التباين األحادي لفحص الفروق بين متوسطات تقديرات الطلبة، وفقا

 :النتائج ومناقشتها

ما مدى فاعلية برنامج التربية العملية في جامعة جدارا من وجهة نظر طلبة التربية الخاصة في املجاالت )األشراف، االمكانات   :ول لإلجابة على السؤال األ 

التعليمية( الكفايات  التقييم،  لكافة   ؟والتجهيزات،  والرتبة  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية،  املتوسطات  تم حساب  ولإلجابة عن هذاالسؤال حيث 

 (.2مجاالت الدراسةولألداة ككل كما هو مبين في الجدول ) 

افات املعيارية والرتبة ملجاالت الدراسة األربعة ولألداة ككل  :(2جدول)  املتوسطات الحسابية، واالنحر
 االنحراف املعياري  سابي الوسط الح املجال

 0.361 3,665 1اإلشراف  

 3.559 0.278 2االمكانات والتجهيزات  

 3.309 0.297 3التقييم  

 3.516 0.327 4الكفايات التعليمية   

 0,345 3,235 األداة ككل 
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( وبانحراف  3.235متوسطة، حيث بلغ املتوسط الحسابي )( وجهة نظر الطلبة حول فاعلية التربية العملية لكافة املجاالت جاءت 2يظهر الجدول)

(،  0.361(، وانحراف معياري )  3,665(، ويبين الجدول أن مجال اإلشراف على التربية العملية جاء في املرتبة األولى، بمتوسط حسابي )  0،345معياري )  

( وحل في املركز الثالث محور الكفايات التعليمية بمتوسط 3,559بلغ )( وانحراف معياري  0,278تاله مجال االمكانات والتجهيزات  بمتوسط حسابي  )

 أ ( و 3,516( وبانحراف معياري )0,327حسابي )
ً
وربما يعود مجال االشراف    .(  0,345( وبانحراف معياري )0,327محمور التقييم بمتوسط حسابي )  خيرا

امل املشرف  في الترتيب االول لطبيعة التعامل التي يبنيها املشرف مع الطلبة كذلك قد يكون االختالف في جنس املشرف حيث يختلف تعامل املشرف عن تع

الطلبة.   لتقييم  ثابتة  املركز االخير لعدم وجود معايير  التقييم في  نتائج دراسة كل للطالب والطالبات، كقد يعود مجال  الدراسة مع  نتيجة هذه  وتتفق 

( اتفقت على طبيعة املشكالت  2007بو نمرة )أ ( و 2006( ودراسة هنادي )2006( ودراسة داليلن وفانتون )2015منوتتفق هذه النتائج مع دراسة العنزي )

ولويات هذه املحاور. وللتحقق من فرضية الدراسة هل أ ترتيب  و التنظيم وان كان هناك بعض الفروق في  أ سواء كان في االشراف او الكفايات التعليمية  

 عند مستوى )
ً
 ( ملحاور فاعلية برنامج التدريب امليداني من وجهه نظر الطلبة تعزى ملتغير الجنس ؟   0,005يوجد فروق دالة احصائيا

افات املعيارية ملحاور فاعلية التدريب امليدان: (3جدول )  ي وفقا ملتغير الجنساملتوسطات الحسابية واالنحر
املتوسط  العدد  الجنس املجال

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 مستوى الداللة  درجة الحرية  Fقيمة 

 0,001 1 92,64 58,8 74,2 25 ذكور االشراف

    63,8 76،3 25 انثى 

    61,4 36,6 50 املجموع

 0,000 1 66,81 65,2 36,1 25 ذكور التقييم

    72,6 36,6 25 انثى 

    74,3 19,3 50 املجموع

 0,001 1 41,83 72,4 48,4 25 ذكور االمكانات 

    66,8 47,5 25 انثى 

    91,5 44,2 50 املجموع

 000’0 1 4,82 67,8 32,6 25 ذكور التقييم

    68,7 34,1 25 انثى 

    88,9 30,8 50 املجموع

 0.001 1 88,61 74,3 11,3 25 ذكور محور املقياس الكلي 

    78,6 19,8 25 انثى 

    86,2 78,6 50 املجموع

محور التقييم  ،( 0,001( وبمستوى داللة ) 92,64( وحسب متغير الجنس ومحاور املقياس كانت في محور االشراف )F(  أنَّ قيمة )3يبين الجدول )

(  0,000( ومستوى الداللة )4,82( وسجل محمر التنظيم )0,001( وبمستوى داللة )41,83( بينما محمور االمكانات )0,000( وبمستوى داللة )66,81)

 إ (. وجميع هذه الفروق دالة  0,001( وبمستوى داللة )88,61وعلى مستوى املقياس ككل )
ً
ح الطلبة حيث تشير ( ولصال   α≤    0.05عند مستوى )  حصائيا

( ودراسة داليلن  2015( ودراسة العنزي )2007بونمرة )أ لى وجود قصور في البرنامج من وجهه نظر الطالبات. وتتفق هذه النتائج مع ما جاء بدراسة  إ النتائج  

مور االشراف التنظيم لوجود مشرفون من ناث في محوقد تعود هذه الفروق بين الذكور واإل  ،(2007( وابو نمرة )2006( ودراسة هنادي )2006وفانتون )

لى طبيعة الشخصية  إ ن ربما يعود االختالف  أ كما    ،الذكور يجعل من الصعب تفهم متطلبات املعلمات مقارنة لتفهمه ملتطلبات الطلبة املعلمين الذكور 

 لدى الطلبة الذكور مقارنة بالطالبات باإلناث. 

 التوصيات: 

 التدريب امليداني لطلبة قسم التربية الخاصة في كلية التربية.االهتمام بمحتوى برامج  •

 داء طلبة التدريب امليداني في التربية الخاصة.أ تصميم نماذج موضوعية لتقييم  •

 شراف.تزويد املشرفين على التدريب امليداني بدورات تدريبية متقدمة في برامج اإل  •

 خرى في مجال التدريب امليداني. أناول بحث متغيرات خرى وتتأ جراء دراسات للتدريب امليداني في تخصصات إ  •
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Abstract: The study aimed to evaluate the effectiveness of the field training program for graduate students majoring 
in special education from the viewpoint of themselves students, the study population of students from the Faculty 
of Special Education Department of Education is expected to graduate and studying the course of field training 
numbered (53) students, including (28)students, were evaluation of the program through a questionnaire 
consisting of (40) items, dealt with four supervision axes, evaluation, potential, educational competencies, and the 
study found that the axes of supervision and teaching competencies, and evaluation achieved the degree of great 
effectiveness compared to axes other, according to the sex variable showed the results of the study to There are 
differences statistically significant at the level of (0.05) for central supervision and evaluation While there is no 
significant differences between the central educational capabilities and competencies.                                               

Keywords: Field Training; Special Education; Students. 
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 امللخص:  

املقبالت على التخرج،   اتستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال لدى طالبات الجامعلى الضغوط النفسية وعالقتها باإل إهدفت الدراسة إلى التعرف  

االرتباطي واملقارن، وتكونت الوصفي بشقيه  املنهج  الباحثة  )  وقد استخدمت  الباحثة242العينة من  التخرج، واستخدمت  مقياس   :( طالبة مقبلة على 

النتائج أن هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند م االنفعال. وأظهرت أهم  ستوى  الضغوط النفسية، ومقياس اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم 

بينت و   ،املقبالت على التخرج  اتالتهويل( لدى طالبات الجامعو   -واجترار األفكار السلبية  - اآلخرينلوم  و   -( بين الضغوط النفسية وكل من )لوم الذات0.01)

 - التركيز على الخططو  -( بين الضغوط النفسية وكل من )إعادة التركيز اإليجابي0.01النتائج أن هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 أيًضا  أظهرت  و   ،املقبالت على التخرج  اتألمور في نصابها( لدى طالبات الجامعوضع ا و   -إعادة التقييم اإليجابيو 
ً
ا ذات داللة إحصائية عند أن هناك فروق

ا في الدرجة الكلية للضغوط   ات( فأقل بين متوسطات درجات طالبات الجامع0.05مستوى ) ا واملتفوقات دراسيًّ املقبالت على التخرج من املتأخرات دراسيًّ

وأ  )النفسية  في  املتمثلة  الفرعية  الفراغ( وذلك  و   -دراسيةالضغوط  وال  -سريةاأل ضغوط  البعادها  أوقات  اتجاه ضغوط  ا  في  دراسيًّ املتأخرات    ،الطالبات 

 املقبالت على التخرج من املتأخرات   ات( فأقل بين متوسطات درجات طالبات الجامع0.05أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )و 

ا واملتفوقات دراسيًّ  ا في اتجاه في إستراتيجيات التنظيم االنفعالي املتعلقة بالتهويل وذلك  ادراسيًّ  .  الطالبات املتأخرات دراسيًّ

 . املقبالت على التخرج الجامعات طالبات؛ اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال ؛الضغوط النفسيةفتاحية: املكلمات ال

 املقدمة: 

 
ُ
ا ليس على  عد الضغوط النفسية من أهم املعضالت التي تواجه الفرد في حياته والتي تتمثل في األحداث واألزمات التي من شأنها تؤثر إيجاًبا أو سلبً ت

الذهني األداء  الجسدي فحسب وإنما يتعدى ذلك  الفرد  الرقمية  ةخاص  -أداء  التقنية  التطورات  املهارات   -مع  إلى  البدنية  املهارات  التركيز من  إذ تحول 

فعلى سبيل املثال: غالًبا ما   ،الفرد  في  إيجابي    الذهنية للفهم والتحليل. ومع التقدم املعرفي في التعامل مع هذه الضغوط فقد يكون لهذه الضغوط تأثيرٌ 

وحافًزا لدى الفرد في تجاوز هذه الضغوطات النفسية؛ إذ يساعد وجود الدافع لدى الفرد على التعامل مع املواقف  يكون الشعور بالنجاح والتميز دافًعا

ز  ،الصعبة من خالل العمل الجاد وبذل قصارى الجهد األداء. ومن جانب آخر فقد تفوق هذه الضغوطات قدرة الفرد على التحمل؛ إذ تجعله  وبذلك ُيعزَّ

التعا الشباب  مل معها بفاعلية.  غير قادر على  أي فئةوتعد فئة  أكثر من  النفسية  الضغوط  الجامعة؛  أخرى   عرضة لهذه  تعدد ل  نظًرا   وخاصة طالبات 

من الطالب  أن الطالبات أقل خبرة  ب  دراسته   نتائج   في  (Kepalaite,2013)هذا ما يؤكده كيباليت  و   ،في مواجهة هذه الضغوط  ن وقلة الخبرة لديه  نمسؤولياته

 في التعامل مع الضغوط األكاديمية.  

صحتهن   فيمن املفترض أن الضغوط النفسية مثيرة وجالبة لروح التحدي لدى طالبات الجامعة، إال أن بعضهن يشعرن بأنها عبء ويمكن أن تؤثر و 

)األحمد   سلوك الطلبة وشخصيتهم وتحصيلهم العلمي  فيسلًبا  تؤثر  هذه الضغوط  الدراسات أن  أظهرت بعض    ؛ إذهن الدراس يئأدا تؤثر في  النفسية ومن ثم  

العديد من الدراسات السابقة أيًضا أن الضغوط النفسية تعد  2017؛ عرنكي،  2009ومريم،   من أهم الصعوبات التي تواجهها الطالبات في (. ووجدت 
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 Ramli et)راملي وآخرون )و   (2018ناصر وبو مالح وعلوان )و ( 1991سالمة )ير كل من  ؛ إذ يشمراحل دراستهن وخاصة في مرحلة ما قبل التخرج الجامعي

al, 2018    التخرج في  الرغبة  الشديدة والتي تتمثل بالطموح الزائد بسبب    يعاني فيها الطالب الضغوط الداخلية  أن السنوات األخيرة من املرحلة الجامعيةإلى

جيدة  ذلك  قد  إذ    ؛بمعدالت  أفضليمنحهم  مهنة  للعثور على  التخرج  فرصة  و بعد   ،( )2006يشير كل من حسين وحسين  وبلقاسم وشتوان   )2016  )

( التقليدية، إلى  (  2017والقحطاني  التدريس  الدراسية: كاالستذكار، وطرق  باملتطلبات  تتمثل  الخارجية والتي  الضغوط  العديد من  الطلبة يواجهون  أن 

ا اجتماعية تختلف وتزداد عما كانت عليه في انب املتطلبات األسرية واالجتماعية؛ إذ يتوقع املجتمع واألسرة منهم أدورً ونظام االمتحانات والتقويم، إلى ج

 املراحل السابقة، باإلضافة إلى املتطلبات االقتصادية املتمثلة في قدرة األهل على توفير املصاريف الخاصة. 

لدى طالبات الجامعات املقبالت    بط الضغوط النفسية باإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعالإلى ر   -على حد علم الباحثة-ولم تشر الدراسات  

التخرج أهميتها  على  باألفكار واالستجاب  ،رغم  املتمثلة  األفعال  للردود  املرونة في االستجابة  الطالبة على  االنفعال يساعد  أن تنظيم  إذا علمنا    اتخاصة 

واالهتمام والتركيز على األمور املهمة   ،وتجاهل جميع ما يحيط بها من ضغوط نفسية  هاسلوك  قدرتها على إدارة ما يؤدي إلى  ا  ، وهذ الفسيولوجية واالنفعالية

  للتغلب على   املعرفية  من أهم األساليب( أن  (Bamber & Schneider, 2016وشنايدر، ويؤكد بامبر  األهداف  ومن هناك تتحقق  ،التي تحتاج إلى اإلنجاز

ومن هنا يمكن تعريف تنظيم االنفعال بأنه: "العملية التي يستطيع الفرد بواسطتها قياس وضبط استجابته االنفعالية   ،تنظيم االنفعال  نفسيةال  الضغوط

اجتماعيًّ  مناسبة  بطريقة  انفعاالته  عن  التعبير  أجل  من  أو  أهدافه  تحقيق  أجل  من  اإلستراتيجيات  من  العديد  استخدام  عبر  )وتعديلها   -Naderا" 

Grosbois & Mazzone, 2014,p.1750)وع النفسية..  بالضغوط  املرتبطة  املواقف  بسبب  االنفعاالت  تثار  ما  قد   ادة   :
ً

الطالبةفمثال الضغوط    تعاني 

غير التكيفية، كإستراتيجيات:  إلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال  وهذا يتجلى واضًحا في تأثير ا   ،لألمور   اأو طريقة نظرته  االنفسية بسبب نمط تفكيره

التخفيف من وطأة الضغوط   طالبةستطيع التومن جهة أخرى قد    ،الحالة النفسية  فياجترار األفكار السلبية، والتهويل(  و )لوم الذات، ولوم اآلخرين،  

التكيفية، كإستراتيجيات: )إعادة التركيز اإليجابي، والتركيز على الخطط، نظيم االنفعال  إلستراتيجيات املعرفية لتا استخدام  النفسية وحدتها من خالل  

 . ل(وإعادة التقييم اإليجابي، ووضع األمور في نصابها، والتقب

 فإاملقبالت على التخرج  ات  والجدير بالذكر فإنه على الرغم من الضغوطات التي تواجهها طالبات الجامع
ً
ينهن في القدرة على فردية ب  ان هناك فروق

أو غير تكيفية  أكانت تكيفية  االنفعال سواء  الحالية وهي  (Hayes, et al, 2006).  تنظيم  الدراسة  أهمية  تأتي  بين إ التعرف    :ومن هنا  العالقة  لى طبيعة 

تسهم هذه الدراسة في زيادة الوعي لدى   ؛ إذاملقبالت على التخرج  اتالضغوط النفسية واإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال لدى طالبات الجامع

   الطالبات وقدرتهن على مواجهة الضغوط النفسية من خالل تنظيم االنفعال لديهن.

 اإلطار النظري: 

: الضغط النفس ي: 
 

 أوال

 أبرز التعريفات اآلتي:من اختالف آراء الباحثين والخلفية النظرية التي ينتمون إليها، و ى لإ ويرجع ذلك  ،تعددت تعريفات الضغط النفس ي

ا فوق حدود استطاعته، أو حين يقع  يعرف معجم علم النفس والتحليل النفس ي الضغط النفس ي بأنه: "حالة يعانيها الفرد حين يواجه مطلًبا ملحًّ 

 (.256، ص1983، وآخرونفي موقف صراع حاد" )طه 

بأنها: "حالة طويلة من اإلثارة النفسية والفسيولوجية تؤدي إلى آثار سلبية الضغوط النفسية (  (Matsumoto, 2009, p.524يعرف ماتسوموتو و 

 على املزاج والقدرة املعرفية والوظيفة املناعية والصحة البدنية". 

يه ف وتستخلص الباحثة من التعريفات السابقة أن الضغوط النفسية هي: حالة يمر بها الفرد تشعره بالتوتر عندما يواجه مواقف صعبة قد تؤثر

 . ، وتعوقه عن تحقيق أهدافه سلًبا من الناحية املعرفية أو االنفعالية أو السلوكية

العديد من   األفراد،  وهناك  الضغوط في حياة  الضاغط  و مصادر  للموقف  في االستجابة  األفراد، ويمكن تصنيف  نفسه  هناك فروق فردية  عند 

 :النحو اآلتي الضغوط النفسية إلى مصادر خارجية ومصادر داخلية وذلك على

 ما يلي: فياملصادر الخارجية للضغوط النفسية، وتتمثل  •

األبناء .1 مع  التعامل  وأساليب  ألبنائهم،  الوالدين  من  العالية  كالتوقعات  األسرية:  والقسوة   الضغوط  والشدة  التسلط  على  أحد القائمة  وغياب   ،

 . املسؤوليات املرتبطة بالشؤون املالية والرعاية الصحيةأو الطالق، وتحميل األبناء كالوفاة  :الوالدين عن األسرة 

مثل: اضطرابات التكيف، وسوء العالقة باآلخرين، وصعوبة تكوين   ،الضغوط االجتماعية: وهي التي تركز على نظام الحياة وما يتضمنه من عوامل .2

 ألطفال.ا همال إ صداقات، والعزلة، وخبرات اإلساءة الجنسية والجسمية، و 

 دراسية: كضعف القدرة على التركيز، وعدم القدرة على أداء الواجبات املنزلية، والفشل في االمتحانات.الضغوط ال .3
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البطالة .4 معدالت  وارتفاع  الدخل،  كانخفاض  االقتصادية:  بكروتشير    .الضغوط  وأبو  الحلبي  بين   (2014)  دراسة  مقارنة  ثقافية  عبر  دراسة  في 

والسوريا واملصريات  السعوديات  إلىالطالبات  االقتصادية  ت  الضغوط  هي  السعوديات  تعانيها  التي  الضغوطات  أقل  الوضع    أن  استقرار  بسبب 

 االقتصادي. 

 ما يلي: فياملصادر الداخلية للضغوط النفسية: وتتمثل  •

 . الذي يعيش فيه حجم الواقعمع مستوى ذكائه و املبالغ فيه والذي ال يتناسب  الفرد طموح .1

 بالصحة: كالصداع، واضطراب معدل ضربات القلب، والغثيان وغيرها من األمراض. الضغوط املتعلقة  .2

 الضغوط االنفعالية: كالغضب، واالكتئاب، والقلق، وانخفاض تقدير الذات، وصعوبة اتخاذ القرار. .3

 . ضغوط املستقبل: كالقلق الزائد تجاه املستقبل والخوف من الغد وما يحمله من صعوبات .4

؛ 1994)الطريري،    ضغوط أوقات الفراغ: ويتمثل بعدم القدرة على االستفادة من أوقات الفراغ: كعدم القدرة عل االسترخاء، وممارسة الهوايات. .5

 . (2013؛ والشرافي، 2008عبيد، و ؛ 2007عبد املقصود وعثمان، و 

أن  ( إذ يرى  1931ه النظريات نظرية موراي التي ظهرت عام )، ومن هذالضغوط النفسيةالتي حاولت أن تفسر  نظريات  وقد ظهرت العديد من ال 

بعدد  يتأثر سلوك الفرد و ا يرتبط باألفراد، وقد يكون بشريًّ   ،ا يرتبط باملوضوعاتسلوك الفرد، وقد يكون هذا املؤثر ماديًّ  فيالضغط يوجد في البيئة ويؤثر 

ويتأ واألسرية،  واالجتماعية  االقتصادية  كالعوامل  العوامل:  والعدوان. ويصنف من  والسيطرة،  واالتزان،  كالعطف،  التواصل:  بطرق  السلوك  أيًضا  ثر 

 ي يدركه الفرد.ذال ضغط بيتا، و بالواقع املادي في بيئة الفرد واملتمثل ضغط ألفا موراي الضغوط النفسية إلى نوعين، هما:

   قد وجدو 
ً
شباعه لحاجاته: كالحاجة لإلنجاز. فالحاجة تظهر أعراضها من  إ ى  بين شعور الفرد بالضغوط النفسية وبين مد  اموراي أن هناك ارتباط

   ؛ خالل سلوك الفرد
ُ
شبع الحاجة يشعر الفرد بالراحة، في حين فالفرد يحاول أن ينتقي ويستجيب لنوع معين من املثيرات يعقبه انفعال معين، فحينما ت

 (. 2011يشعر الفرد بالضيق في حال لم يتحقق اإلشباع )النوايسة، 

وأشار     ملواجهة متطلبات نمو الفرد.  ها( والتي تعني فهم الضغوط وتقدير 1966)عام  في التقييم املعرفي للضغوط    روس ا ريتشارد الز هرت نظرية  وظ

ا يعمل على تقييمه ثم يستجيب له وذلك على النحو اآلتي: 
ً
 الزاروس إلى أن الفرد حينما يواجه موقًفا ضاغط

، فقد ُيقّيم الفرد املوقف على أنه سلبي أو إيجابي، شديد  اا: إذ ُيقّدر الفرد نوع الضغوط ودرجة تهديدهأوليًّ   تقييًما  موقف الضاغطالفرد للتقييم   .1

ا أو جديًدا. 
ً
 أو ضعيف، ويتأثر التقييم األولي بعوامل املوقف: كطبيعة التهديد، أو إذا كان املوقف مألوف

ا  تقييًما  موقف الضاغطالفرد للتقييم   .2 إذ يعمل الفرد على تحديد مصادر التعامل مع املوقف الضاغط، وتقدير نتائج اختيار أحد هذه املصادر  :  ثانويًّ

 ومدى نجاحها.

أو ا أو معرفيًّ االستجابة للضغوط: حينما يكون الفرد واقًعا تحت تأثير الضغط يحاول أن يختار االستجابة املتاحة، كأن يكون ُجهًدا فسيولوجيًّ  .3 ا 

 التخلص من تأثير املوقف الضاغط. ا من أجل سلوكيًّ 

 هما:  ،لى نوعين من العوامل الضاغطةإ ويرى الزاروس أن األفراد يتعرضون 

ا  .1 : املتطلبات البيئية الخارجية: كاألحداث األسرية والصحية واالجتماعية واالقتصادية التي يواجهها الفرد في حياته، وتتطلب منه 
ً

لتوافق معها:  أوال

 العائلية، واملرض، وغيرها. كاملشكالت 

 (.  2001ثانًيا: املتطلبات الشخصية، وتشمل: طموحات الفرد وأهدافه التي يصبو إلى تحقيقها مثل: تحقيق التفوق الدراس ي )عثمان، .2

ا: اإلستراتيجيات املعرفية ل   تنظيم االنفعال:  ثاني 

االنفعالي في عام ) التنظيم  البحث بمفهوم  يتنا1960بدأ  الضاغطة  (، وقد كان  املواقف  للتعامل مع  املستخدمة  الدفاع  آليات   & Ochsner)ول 

Gross, 2008, p.153) ،  اآلتي: على النحو ثم جاء علماء النفس من بعد ذلك وعرفوا مفهوم تنظيم االنفعال 

: "العمليات الداخلية والخارجية املسؤولة بأنهتنظيم االنفعال  (Snyder, Simpson & Hughes, 2006, p.149)   يعرف سايندر وسامبسون وهوفز

 عن رصد وتقييم وتعديل االستجابات االنفعالية إلنجاز أهداف الفرد". 

( بأنه: "الجهود التي يبذلها الفرد لتنظيم االنفعاالت وخفض املشقة والضيق االنفعالي 92، ص2006يعرف حسين وحسين تنظيم االنفعال )كما  

يس في الذي  التفكير  وتجنب  االبتعاد  األساليب  هذه  وتتضمن  والبيئة،  الشخص  بين  العالقة  تغير  عن  عوًضا  للفرد  الضاغط  املوقف  أو  الحدث  ببه 

 الضواغط واإلنكار، وتهدف هذه اإلستراتيجيات إلى تنظيم االنفعاالت السلبية التي تنشأ عن الحدث الضاغط الذي يواجه الفرد". 

والترز   ا  االنفعالية (  (Wolters, 2011,p. 275أمَّ التجارب  حدة  أو  شدة  وقوع  وتعديل  وتقييم  مالحظة  "عملية  بأنه:  االنفعال  تنظيم  فيعرف 

 واالستجابات". 
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يستخدمها الفرد عند مواجهته ملواقف ضاغطة  مجموعة من األساليب التي    و:وتستخلص الباحثة من التعريفات السابقة أن تنظيم االنفعال ه

وتحقق أهدافه    ،اط انفعاالته السلبية غير التكيفية وتعديلها إلى انفعاالت إيجابية تكيفية من خالل التعبير عنها بطريقة مناسبة اجتماعيًّ تساعده على ضب

 وتوافقه حتى يصل إلى الصحة النفسية. 

فيه   يفسر  أن  ا حاول  نظريًّ نموذًجا  االنفعاللقد قدم جروس  إذتنظيم  نوعين من وجد    ؛  استخدام  قادًرا على  الفرد  يجعل  االنفعال  تنظيم  أن 

 هما:  ،اإلستراتيجيات

 
 

ابة قبل أن يتفاعل مع املوقف التي يستخدمها الفرد عند االستعداد لالستج  خطوات وهي ال  : (إعادة التقييم املعرفي)  : إستراتيجية التركيز املسبق أوال

االنفعاال   تهحول املوقف وإعاده  تغيير صياغة طريقة تفكير من خالل    ااملوقف االنفعالي معرفيًّ تقييم  إعادة  ب  . وفيها يقوم الفرداالنفعالي  ت لتقليل تأثير 

 وتسير هذه اإلستراتيجية وفق اآلتي:  ة،بيلالس

 ثير لديه انفعاالت إيجابية. ييعتقد بأنه  ا واحًد  ايختار الفرد من بين عدد من املواقف موقًف  .1

الفرد انتباهه    ، ويكون تعديل املوقف من خالل صرفيعدل الفرد املوقف غير السار الذي ال يستطيع أن يتجنبه والذي يثير لديه االنفعاالت السلبية .2

 والتأمل في سلبيات االنفعال.  نشاط آخر والتركيز على

 لرفع قيمته االنفعالية أو خفضها.يقوم الفرد بإعادة التقييم املعرفي للموقف  .3

التي يستخدمها الفرد بعد حدوث االستجابة االنفعالية. وفيها يكبت الخطوات  وهي    )قمع التعبير االنفعالي(:  ا: إستراتيجية التركيز على االستجابة ثاني  

ا  في املوقف  ويقمعها تهالفرد انفعاال يحدث إثارة في و   ،اا سلبيًّ تقييمً  هويقّيم ااملوقف الحًق هذا يستحضر ، فبهدف املسايرة االجتماعيةوال يعبر عنها سلوكيًّ

 & Gross)  . إليجابيةعن انفعاالتهم السلبية أكثر من انفعاالتهم ا واألفراد الذين يستخدمون هذه اإلستراتيجية عادة ما يعبرون    .االنفعالية  هاستجابات

John, 2003 ) 

التي يستخدمها األفراد عند  و ات املعرفية لتنظيم االنفعال  إلستراتيجيالعديد من ا (Garnefski & Kraaij, 2006)   جرانفيسكي وكراج  وقد أضاف

 تي: استجاباتهم للمواقف الضاغطة، وتتمثل في اآل

 
 

 تشمل: و  ،االنفعال التكيفية: اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم أوال

  التي مر بها الفرد  التجارب اإليجابيةوهي التفكير حول إعادة التركيز اإليجابي:  .1
ً

 في املوقف الضاغط. السلبي  من التفكيربدال

 لسلبي. مع الحدث ا بفاعلية التعامل  أن يتخذها الفرد من أجلالتي يجب  املناسبة اإلجراءاتلتفكير بوضع الخطوات و ا  والتخطيط: وه .2

اإليجابي:   .3 التقييم  تفكيروهي  إعادة  طريقة  ب  تغيير  يتعلق  فيما  الضغوط    قفا املو الفرد  هذه  وإعطاء  إيجابيًّ الضاغطة،  تقديم من خالل    امعنى 

نفسيًّ  الضاغطة  املواقف  عن  إيجابية  أجل  ا  تفسيرات  التوتر من  االنفعاال و   خفض  تأثير  التعلم   ةبيلالس  تتقليل  الضغوط  ومحاولة  هذه    من 

  الشخص ي. الفرد في تحقيق نمو اواالستفادة منه

ة املوقف  ، ومقارنتهإذ يؤدي ذلك إلى التقليل من أهمية املوقف الضاغط وخطور زوايا مختلفة؛  لموقف من الفرد لوضع األمور في نصابها: هي رؤية   .4

ا  الضاغط الذي يمر به الفرد  أو مر بها اآلخرون قد تكون أكثر خطورة. سابًقابخبرات أخرى مر بها حاليًّ

فهم الواقع وتقبله والتوافق معه ليس على ( إلى أن 2005ويشير زهران )  .تتعلق بتقبل الخبرات السلبية والتعايش معهاوهو أفكار الفرد التي التقبل:  .5

 .لواقع يكون في حدود العقل واملنطقن تقبل ا إ إذ  ؛ وإنما بطريقة الفاهم للحياة املتبصر باألمور  ،طريقة املغلوب على أمره 

 وتتمثل في اآلتي: ة،ا: اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال غير التكيفيثاني  

 اعتقاد الفرد بأنه يتحمل كامل املسؤولية وحده فيما يمر به من تجارب ومواقف ضاغطة.في تمثل يلوم الذات: و  .1

 ن وحدهم عما يمر به من خبرات ومواقف ضاغطة.و اآلخرين هم املسؤولاعتقاد الفرد بأن في  ويتمثللوم اآلخرين:   .2

في االنفعاالت واألفكار السلبية املرتبطة بالحدث واملوقف الضاغط، وعلى األسباب واآلثار    ا متكررً   تفكير الفرد تفكيًرا   و: وهاجترار األفكار السلبية .3

 املترتبة على هذه االنفعاالت. 

، وتضخيم املوقف واملبالغة في خطورته وتصويره على أنه كارثة ال التي مر بهالتي تدور حول الخبرات والتجارب املفزعة  ا الفرد  فكار  أ   والتهويل: وه .4

 يمكن تحملها.     

 الدراسات السابقة:

: الدراسات التي 
 

   تناولت الضغوط النفسية:أوال

إلى    ((Saleh, Camart, & Romo, 2017صالح وكامرت ورومو    تأجر  • الفرنسية.  التنبؤ بدراسة هدفت  الجامعات  النفسية لدى طالب  الضغوط 

أهم مؤشرات الضغوط النفسية لدى  أظهرت النتائج أن و ( عاًما، 24- 18( من طلبة الجامعة تتراوح أعمارهم ما بين )483وتكونت عينة الدراسة من )
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عانون  ي%( 57.6)و%( يعانون من االكتئاب. 79.3و) ،( يعانون من القلق%86.3و) ،( يعانون من ضائقة نفسية%72.9)الطالب كانت على النحو اآلتي: 

، 56.7)و ،من تدني احترام الذات
ً

 بالكفاءة الذاتية.  أقل إحساًسا كانوا  %(62.7)و%( كانوا أقل تفاؤال

• ( السيد  ه  (2017وأجرت  التعرف    تدفدراسة  لإ إلى  النفسية  الضغوط  التربدى  لى مصادر  كلية  الرياضية  طالبات  بالتحصيل  للية  بنات وعالقتها 

عالقة عكسية بين مصادر الضغوط طالبة في جامعة اإلسكندرية، وتوصلت أهم النتائج إلى وجود  (  602)، وقد تكونت عينة الدراسة من  الدراس ي

الضغوط ، و األعباء التدريسية، و جوانب الصحية، والبالكليةطبيعة الدراسة  ، و تقدير الذات، و العالقات األسرية، و بإدارة الكلية)  املتمثلة:  النفسية

 طالبات كلية التربية الرياضية. دى التحصيل الدراس ي ل( وبين الجوانب االجتماعية، و االقتصادية

ا  ( طالبً 169من )بدراسة هدفت إلى الكشف عن ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها لدى طلبة الجامعة. وتكونت عينة الدراسة    (2016قام أبو ناهية )و  •

 ( مصريًّ 80ا، و)( فلسطينيًّ 95) :اجامعيًّ 
ً

في حين  ،استخدام أساليب التحليل والبحث عن املساعدة ى لإ ا. وأظهرت النتائج أن الطلبة املصريين أكثر ميال

 
ً

،  نفسها  الدرجةبستخدام أسلوب حل املشكلة  أن العينتين يميلون ال   إضافة إلىاستخدام إعادة التقييم اإليجابي،  ى  لإ  أن الطلبة الفلسطينيين أكثر ميال

  أيًضا أظهرت النتائجو 
ً

استخدام أسلوب التقبل واالستسالم والبحث عن اإلثابة والتنفيس االنفعالي، في حين أن  ى ل إ  أن الطلبة الفلسطينيين أكثر ميال

 .نفسها استخدام أسلوب اإلحجام املعرفي بالدرجةى لإ العينتين يميلون 

دراسة • )  وهدفت  التعرف    (2016الدوسري  لد إ إلى  معها  التعامل  وأساليب  املدركة  النفسية  الضغوط  الثانو   ى لى  املرحلة  املتفوقات  طالبات  ية 

ا، وقد تكونت عينة الدراسة من ) مدينة الرياض. وأظهرت النتائج أن أسلوب التحليل املنطقي كان  في املرحلة الثانوية  طالبة في( 310واملتأخرات دراسيًّ

يجابي، ثم الحل املباشر للمشكلة، ثم يليه اللجوء إلى هللا، ثم إعادة التفسير اإل  ،لضغوط لدى الطالبات املتفوقاتا مواجهة في  أكثر أساليب التعامل 

التعام أساليب  أكثر  كان  إلى هللا  اللجوء  أسلوب  أن  حين  في  االنفعالي،  التنفيس  وأخيًرا  اإلنكار،  ثم  االجتماعي،  الدعم  طلب  ثم  مواجهة  التقبل،  ل 

ا، يليه التقبل، ثم إعادة التفسير اإليجابي، ثم التحليل املنط قي، ثم الحل املباشر للمشكلة، ثم طلب الدعم االجتماعي،  للضغوط لدى املتأخرات دراسيًّ

 ثم اإلنكار، وأخيًرا التنفيس االنفعالي.  

املساعدين    طالب اللى مستوى الضغوط وإستراتيجيات املواجهة الشائعة لدى  إ إلى التعرف    ( (O'brien & et al, 2012  أوبرين وآخرون  هدفت دراسةو  •

الجامعة146الدراسة من )، وتكونت عينة  لألطباء املتحدة   ( من طلبة  الواليات  النفسية،  في  الضغوط  الجامعة من  النتائج معاناة طالب  ، وأظهرت 

الذات،   الذات ولوم  الحياة ومعاناتهم من اضطراب  إدارة مشكالت  الحياة وفي  التحكم في عادات  أكثر استخداًما ألساليب و وعدم قدرتهم على  أنهم 

 لة. املواجهة غير الفعا

لى الضغوط النفسية التي يتعرض لها طلبة جامعة القصيم إضافة إلى التعرف إ دراسة هدفت إلى التعرف  (2011وتناول كل من خزاعلة والغرايبة ) •

ب يعانون الدراسة إلى أن الطال نتائج  ( طالب من كليات الجامعة، وتوصلت  500لى مصادرها واملتغيرات التي تؤثر فيهم، وتكونت عينة الدراسة من )إ 

واألكاديمية،   االجتماعية  بالضغوطات  تتمثل  النفسية  الضغوط  االجتماعية  و من مستوى مرتفع من  العوامل  أن  إلى  النتائج  أهم كانت  أشارت  من 

 في اتجاه  ا للمستوى الدراس ي وذلكا وجود فروق في مستوى الضغوط النفسية تبعً مصادر الضغط النفس ي التي تعرض لها الطالب. وبينت النتائج أيضً 

 الطالب ذوي املستويات املنخفضة.

إلى التعرف إلى مستويات شدة الضغط النفس ي وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي،   (2011وهدفت دراسة بن شليقة ) •

موجبة بين مستويات    ةناك عالقة ارتباطي( من طالب الصف الثالث ثانوي في الجزائر، وتوصلت النتائج إلى أن ه92وقد تكونت عينة الدراسة من )

لديهم ضغط مرتفع لديهم تحصيل  %( من    66,66)  النتائج أن  تثبتة؛ إذ أ ثانويالاس ي لتالميذ السنة الثالثة  والتحصيل الدر فس ي  شدة الضغط الن

  ؛جيد
ً
ا. إيجابا فالضغط أصبح ضغط  يًّ

املدرسة الطبية  لى مستوى الضغط وشدته ومصادره لدى الطالب الجامعيين في  إ دراسة هدفت إلى التعرف    ( (Shah et al, 2010وآخرون    هتناول شاو  •

ومعرفة العالقة بين الضغط النفس ي واألداء األكاديمي، وقد تكونت عينة الدراسة من   ،الباكستانية، والعوامل املحددة للحاالت التي تعاني الضغط

أن من أهم مصادر الضغط و ،  ، وأظهرت النتائج وجود عالقة سلبية بين الضغط واألداء األكاديميمن املرحلة الجامعية  ( طالب في السنة الثانية200)

 لدى الطالب املخاوف النفسية واألكاديمية. 

بمصر،   جامعة املينا  أثر الضغوط النفسية على أبعاد مفهوم الذات لدى عينة من طالبدراسة هدفت إلى التعرف إلى    (2001وقد تناول عبد الرشيد ) •

الضغوط النفسية ومفهوم الذات، وأن الضغوط    ج وجود عالقة ارتباطية سالبة بين وأظهرت النتائ( طالًبا وطالبة،  625وقد تكونت عينة الدراسة من )

 النفسية تجعل الطالب أكثر لوًما لذاته. 

ا: الدراسات     تنظيم االنفعال:ل املعرفية  اتإلستراتيجيالتي تناولت اثاني 

)  أجرت • العزيز  أحد2019عبد  بين  املتبادلة  للعالقات  بنائي  "نموذج  بعنوان:  دراسة  لتنظيم  (  املعرفية  واإلستراتيجيات  السلبية  الحياة  اث 

، وأظهرت بمنيا القمح في مصر  ( من طالب املرحلة الثانوية422وقد تكونت عينة الدراسة من )  االنفعال وتقدير الذات واالكتئاب لدى املراهقين"
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ت املعرفية التكيفية وتقدير الذات، ووجود عالقة ارتباطية موجبة اإلستراتيجياوبين النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة بين أحداث الحياة السلبية 

 اإلستراتيجيات املعرفية غير التكيفية لتنظيم االنفعال واالكتئاب. وبين بين أحداث الحياة السلبية 

 من خريجي الجامعة الفلسطينية مستوى التفكير اإليجابي ومستوى التنظيم االنفعالي لدى عينة إلى بدراسة هدفت إلى التعرف  (2017قام اسليم )و  •

وقد تكونت عينة ا للمتغيرات التالية: الجنس، مستوى دخل األسرة، الجامعة، املعدل التراكمي، والتعرف إلى الفروق في مستوى التنظيـم االنفعالي تبعً 

 ( من خريجي الجامعة الفلسطينية، 364الدراسة من )
ً
لدرجة الكلية للتنظيم االنفعالي يعزى للمعدل  في متوسط ا  ا وأظهرت أهم النتائج أن هناك فروق

 التراكمي لصالح الخريجين ذوي املعدالت املمتازة. 

فتاده ومحمودي ونعيمي  اموق •
ُ
ات املعرفية لتنظيم االنفعاالت إلستراتيجيدراسة هدفت إلى التنبؤ باب  ((Oftadehal, Mahmoodi & Nami, 2012 أ

القبول(   اإليجابي،  التقييم  إعادة  اإليجابي،  التركيز  إعادة  التهويل،  الذات، لوم اآلخرين،  ا والتي تشمل: )لوم  الطالب  في حدوث  الكتئاب والقلق لدى 

لوم اآلخرين كان أقوى مؤشر سلبي لالكتئاب والقلق    ا وطالبة في إيران، وأظهرت أهم النتائج أن( طالبً 277اإليرانيين، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 الناجم عن الضغوط.

وأبو جدي )أجرى  و  • الجامعة    (2012عبد الهادي  االنفعاالت لدى عينة من طلبة  لتنظيم  املعرفية  الكشف عن اإلستراتيجيات  إلى  دراسة هدفت 

نتائج الدراسة   ظهرت( من طلبة الجامعة، وأ 383عينة الدراسة من )  كونتتو ،  األردنية وجامعة عمان األهلية والجامعة العربية املفتوحة فرع األردن

ا من قبل طلبة الجامعات، تليها إستراتيجية تحليل االنفعاالت  ات استخدامً ستراتيجيها أكثر اإل بوصفأن إستراتيجية األفكار الدينية احتلت املرتبة األولى  

 ا هي إستراتيجية التقليل من أهمية املوضوع.  اإلستراتيجيات استخدامً واملواقف، فالنمو وإعادة التشكيل، وأقل 

لى الفروق إ التنظيـم االنفعالي لدى الطلبة املتميزين واملتميزات في مدارس محافظة ديالى، والتعرف مستوى إلى قياس  (2011وهدفت دراسة يعقوب ) •

، وأظهرت النتائج  من املتميزين  ( طالب وطالبة 100التعبير، وتكونت عينة الدراسة من )بين الجنسين وفًقا إلستراتيجيتي إعادة التقييم املعرفي وكبت  

، وقد فسر الباحث ذلك بأن أفراد بين الجنسين في تنظيم االنفعالعدم وجود فروق و أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى جيد من التنظيـم االنفعالي، 

 ة أنهم يملكون إستراتيجيات عدة للتعامل مع مواقفهم االنفعالية. ن من خصائصهم الشخصيإ إذ  ؛العينة من املتميزين

التعرف  دراسة    ((Subramanian & Nithyanandan, 2008نيثياناندن  و   وأجرى سوبرامنيان • إلى  بأنواع إلى  هدفت  والتفاؤل  الصالبة  تتنبأ  مدى  أي 

االنفعالي لدى املراهقين الذين واجهوا أحداث   تتراوح   في الهند  ( من الطالب160سة من )ا حياة سلبية. وقد تكونت عينة الدر إستراتيجيات التنظيم 

ستهم وواجهوا أحداث حياة سلبية وعانوا ا الذين فشلوا في امتحانات الثانوية ومسجلين بجامعات خاصة الستكمال در ، و ( سنة19-17أعمارهم ما بين )

سة وجود ارتباط إيجابي بين اإلستراتيجيات التكيفية: )التركيز اإليجابي، إعادة التقييم  ا ة معينة من الوقت، وقد أظهرت نتائج الدر مدأعراض اكتئاب 

( والصالبة التهويليجابي، وضع األمور في نصابها( والصالبة والتفاؤل، ووجود ارتباط سلبي بين اإلستراتيجيات غير التكيفية: )لوم الذات، االجترار، اإل 

 والتفاؤل. 

إلى الكشف عن مدى ارتباط القصور في تنظيم االنفعال باأللكسيثيما،    ( (Connelly & Denny,2007اسة كوننيللي ودينني وإلى جانب ذلك هدفت در  •

 
ُ
الجامعة بوسط    ( من طالب 94ما ومقياس الضغوط النفسية، وتكونت عينة الدراسة من )يبق مقياس تنظيم االنفعاالت ومقياس األلكسيثوقد ط

أن قصور التنظيم و ، وأظهرت النتائج وجود ارتباط موجب بين القصور في تنظيم االنفعال واأللكسيثيما،  وطالباتها  يكيةغرب الواليات املتحدة األمر 

 االنفعالي يرتبط بالضغوط النفسية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 من العرض السابق للدراسات السابقة يتضح ما يلي:أوجه التشابه واالختالف والتميز بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:  •

 ( 2011خزاعلة والغرايبة )و   ((O'brien & et al, 2012  ( وأوبرين وآخرون(Saleh, Camart, & Romo, 2017صالح وكامرت ورومو  اتفقت دراسة   .1

 وعدم قدرتهم على مواجهتها.  الجامعة من الضغوط النفسية الشديدة على معاناة طالب 

( في أكثر اإلستراتيجيات استخداًما لدى  2012عبد الهادي وأبو جدي )و ( 2016( والدوسري )2016اختلفت الدراسات السابقة كدراسة: أبو ناهية ) .2

ات تنظيم االنفعال وأساليب نواع إستراتيجيأن الدراسات السابقة اختلفت في تحديدها أل   إلىويرجع ذلك    ،طلبة الجامعة في التعامل مع الضغوط

 . التعامل مع الضغوط

 ، في حين األداء األكاديمي لدى الطالب فيأن الضغوط النفسية تؤثر سلًبا  ((Shah et al, 2010خرون آ و  ه شاو  (2017السيد ) أظهرت نتائج دراسة .3

( إلى أن الضغوط النفسية لها تأثير إيجابي في التحصيل الدراس ي، وهذا ما يؤكد أهمية الدراسة الحالية ملعرفة 2011)  نتائج دراسة بن شليقةأشارت  

 . تأثير الضغوط في املستوى الدراس ي

عبد .4 السابقة كدراسة:  الدراسات  )  أثبتت  و 2019العزيز  استخدام   ((Subramanian & Nithyanandan, 2008  نيثياناندنو   سوبرامنيان(  أن 

السلبية إيجابية في مواجهة أحداث الحياة   & Connellyكوننيللي ودينني  ، وقد أشارت نتائج  إستراتيجيات التنظيم االنفعال التكيفية لها عالقة 
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Denny,2007)  ) النفسيةإ والضغوط  االنفعالي  التنظيم  بين قصور  ارتباطية موجبة  يؤكد.  لى وجود عالقة  ما  الدراسة  وهذا  في   أهمية  الحالية 

 في مواجهة الضغوط النفسية. الجامعات املقبالت على التخرج ستخدمها طالبات  تالكشف عن اإلستراتيجيات التكيفية وغير التكيفية التي 

مناتفقت   .5 كل  دراسة  )  نتائج  )2016الدوسري  والغرايبة  وخزاعلة  في  على  (  2011(  ا  دراسيًّ واملتأخرين  املتفوقين  بين  فروق  مع  وجود  التعامل 

 .الضغوطات النفسية

ا إيجابيًّ 2016( ويعقوب )2017سليم )إ اتفقت الدراسات السابقة كدراسة كل من:  .6
ً
ا ( على أن إستراتيجيات تنظيم االنفعال التكيفية ترتبط ارتباط

 واملتميزين.مع الطلبة املتفوقين 

الباحثة-ال توجد   .7 ا   -في حدود علم  الضغوط  تناولت  االنفعال لدى طالبات دراسة نفسية عربية  لتنظيم  املعرفية    لنفسية وعالقتها بإستراتيجيات 

 . ما دفع الباحثة إلى القيام بهذه الدراسة الحالية ، وهذا املقبالت على التخرج الجامعات

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: •

 صياغة فروض الدراسة وأهدافها وتحديدها.  .1

   لجرانفيسكي وكراج( ومقياس اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال  2001ضغوط النفسية لعبد الرشيد )اختيار األدوات املناسبة: كمقياس ال .2

(Garnefski & Kraaij, 2007)( 2018ترجمة عفانة.) 

 :  وأسئلتها مشكلة الدراسة

  الجامعات طالبات تنبثق مشكلة الدراسة من مواجهة 
ً
لباحثة  لا من الخبرة العملية في مرحلة ما قبل التخرج العديد من الضغوط النفسية، وانطالق

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ومالحظتها معاناة الطالبات املقبالت على التخرج من الضغوط في بوصفها واحدة من أعضاء الهيئة التدريسية 

كل من وانج وسايدينو  وهذا ما يؤكده      ، ملواجهة هذه الضغوطات  أساليب وإستراتيجيات تنظيم انفعال غير تكيفية  قد يؤدي بهن إلى استخدام  ؛ إذالنفسية

Wang & Saudino, 2011) )   أهمدي وآخرون  و(Ahmadi, et al, 2014)     الطالب الذين يواجهون مستويات عالية من الضغوط غير قادرين على بأن

؛  Faleel, et al 2015)  يتسمون بضعف تنظيم انفعاالتهم وال يمكنهم إدارة سلوكهم   عموًما  أن الطالبأيًضا    نتائج الدراساتوتؤكد    تنظيم انفعاالتهم،

Teh, et al, 2015  ؛Radeef, et al 2014 ).    

مع األحداث   الفعال  بالتحصيل الدراس ي املرتفع والتعامل  يرتبط  في تنظيم انفعاالتهم   طالبن نجاح الفي املقابل فقد أشارت نتائج الدراسات إلى أ و

 . (2018عبد الحميد، ؛ Houghton & et al, 2011 ؛ Aldoa & Nolen ,2010السلبية للحياة )

الجامعات    التي تستخدمها طالباتاإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال  ما دفع الباحثة إلى التعرف إلى    ، وهذا مشكلة الدراسةومن هنا ظهرت  

   املقبالت على التخرج ملواجهة الضغوط النفسية.

  وتتبلور مشكلة الدراسة الحالية في األسئلة اآلتية:

  - والتركيز على الخطط  -لضغوط النفسية وبين أبعاد اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال التكيفية: )إعادة التركيز اإليجابيا هل توجد عالقة بين   .1

 املقبالت على التخرج؟ اتوالتقبل( لدى طالبات الجامع-ووضع األمور في نصابها -م اإليجابيوإعادة التقيي

الذات .2 )لوم  التكيفية:  االنفعال غير  لتنظيم  املعرفية  اإلستراتيجيات  أبعاد  النفسية وبين  الضغوط  بين    واجترار   -ولوم اآلخرين  -هل توجد عالقة 

 املقبالت على التخرج؟ اتجامعلطالبات ا والتهويل( لدى  -األفكار السلبية

ا في أبعاد الضغوط النفسية؟ .3 ا وبين الطالبات املتأخرات دراسيًّ  هل توجد فروق بين الطالبات املتفوقات دراسيًّ

ا  هل توجد فروق بين الطالبات املتفوقات .4 ا في أبعاد اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم بين الطالبات و  دراسيًّ  االنفعال؟ املتأخرات دراسيًّ

 فروض الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسات السابقة ومشكلة الدراسة الحالية يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو اآلتي: 

اإليجابي  سالبة  توجد عالقة عكسية .1 التركيز  )إعادة  التكيفية:  االنفعالي  التنظيم  إستراتيجيات  أبعاد  وبين  النفسية  الضغوط  والتركيز على   -بين 

 املقبالت على التخرج. اتوالتقبل( لدى طالبات الجامع -ووضع األمور في نصابها -وإعادة التقييم اإليجابي -الخطط

النفسية  موجبة  توجد عالقة طردية   .2 الضغوط  الذاتبين  التكيفية: )لوم  االنفعالي غير  التنظيم  أبعاد إستراتيجيات    واجترار  -ولوم اآلخرين   -وبين 

 املقبالت على التخرج.  اتوالتهويل( لدى طالبات الجامع - األفكار السلبية

ا في أب .3 ا وبين الطالبات املتأخرات دراسيًّ عاد الضغوط النفسية في اتجاه الطالبات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات املتفوقات دراسيًّ

ا.  املتأخرات دراسيًّ

ا في أبعاد ا  .4 ا وبين الطالبات املتأخرات دراسيًّ  تنظيم االنفعال.املعرفية لات  إلستراتيجيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات املتفوقات دراسيًّ
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 أهداف الدراسة: 

النفسية وبينإ التعرف   .1 الضغوط  بين  العالقة  اإليجابي  لى  التركيز  التكيفية: )إعادة  االنفعال  لتنظيم  املعرفية  والتركيز على    -أبعاد اإلستراتيجيات 

 املقبالت على التخرج.ات والتقبل( لدى طالبات الجامع -ووضع األمور في نصابها -وإعادة التقييم اإليجابي -الخطط

  واجترار   -ولوم اآلخرين  -يجيات املعرفية لتنظيم االنفعال غير التكيفية: )لوم الذاتلى العالقة بين الضغوط النفسية وبين أبعاد اإلستراتإالتعرف   .2

 املقبالت على التخرج. اتوالتهويل( لدى طالبات الجامع- األفكار السلبية

ا في أبعاد الضغوط إ التعرف  .3 ا وبين الطالبات املتأخرات دراسيًّ  النفسية.لى الفروق بين الطالبات املتفوقات دراسيًّ

ا وبين الطالبات لى الفروق بين الطالبات املتفوقات إ التعرف  .4 ا في أبعاد اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال.دراسيًّ  املتأخرات دراسيًّ

 أهمية الدراسة: 

 وذلك على النحو التالي:   ،تتمثل أهمية الدراسة في جانبين: جانب نظري، وجانب تطبيقي

 األهمية النظرية: 

تواجه  ، و الجامعية واملرحلة املهنية  دراسةبين التعد هذه املرحلة انتقالية ما  إذ    ؛املقبالت على التخرج  الجامعات  ة العينة، وهي فئة طالباتطبيع .1

 العمل املناسب بعد التخرج. فرصة نفسية والقلق من عدم وجود الضغوط ال العديد من الطالبات في هذه املرحلة

لى معاناة الطالبات املقبالت على التخرج إ تحاول التعرف    -حسب علم الباحثة-إذ ال توجد دراسة سعودية    ؛تناولته الدراسةأهمية املوضوع الذي   .2

ما يجعل الدراسة الحالية من الدراسات الرائدة في هذا املجال، وتمثل   ، وهذامن ضغوط نفسية وعالقتها باإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال

 . اث السيكولوجيإضافة للتر 

 األهمية التطبيقية: 

ا  .1 الضغوطات  بأهم  تزويدهم  وتوصياتها عبر  الدراسة  الجامعات من هذه  في  األكاديمي  اإلرشاد  في مجال  والعاملين  الباحثين  استفادة  لتي إمكانية 

تكيفية التي تستخدمها الطالبات ملواجهة هذه وكذلك أهم اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال غير ال ،تواجهها الطالبات املقبالت على التخرج

 وذلك لتوجيه الطالبات وإرشادهن لتجنبها. ؛الضغوط

طالبات .2 تساعد  إرشادية  برامج  تصميم  في  الدراسة  هذه  من  الباحثين  استفادة  انفعاالتهن    الجامعات  إمكانية  تنظيم  على  التخرج  على  املقبالت 

ما    ، وهذا وتدريبهن على توظيف إستراتيجيات تنظيم االنفعال التكيفية في مواجهة الضغوط النفسية  ،يعانينهاالضغوط التي  وطأة  والتخفيف من  

 يقيهن من العديد من املشكالت النفسية.  

 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية: 

  :
 

  ات ا باإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال لدى طالبات الجامعالضغوط النفسية وعالقته  اقتصر موضوع الدراسة على  الحدود املوضوعية: أوال

 . في منطقة الرياض املقبالت على التخرج

ا:   مدينة الرياض. في الرحمن  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود وجامعة األميرة نورة بنت عبد الحدود املكانية:ثاني 

ا: 
 
 (. 1440-1439) من العام الجامعياألول الفصل الدراس ي قت الدراسة في طب الحدود الزمنية:ثالث

ا:     من املرحلة الجامعية. طبقت الدراسة على طالبات السنة الرابعة  الحدود البشرية:رابع 

 مصطلحات الدراسة:

 Psychological Stresses الضغوط النفسية:

"الحالة التي يدركها الكائن الذي يتعرض ألحداث أو ظروف معينة بأنها غير مريحة أو مزعجة ( الضغوط النفسية بأنها:  13،  2007يعرف يوسف )

 . وإن استمرارها قد يؤدي إلى آثار سلبية: كاملرض واالضطراب وسوء التوافق" ،أو على األقل تحتاج إلى نوع من التكيف أو إعادة التكيف

 في أهدافها والتي قد تؤثر سلًبا    ضبع لواقف أو األحداث التي تواجه الطالبة وتشكل تهديًدا  امل  ا بأنها:وتعرف الباحثة الضغوط النفسية إجرائي  

وقد تكون هذه الضغوط: أسرية، أو اقتصادية، أو دراسية، أو املستقبل، أو أوقات الفراغ، وتتمثل بالدرجة التي تحصل    ،درجة توافقها النفس ي واالجتماعي

 . (2001الذي أعده عبد الرشيد ) النفسية وأبعاده عليها الطالبة على مقياس الضغوط 
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 Cognitive Strategies of Emotional Regulation  :املعرفية لتنظيم االنفعال اتإلستراتيجيا

االنفعاالت وفهمها وقبولها،  ة على إدراك  ر اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال بأنها: "القد  (Gratz &Roemer,2004,p.41)يعرف جراتز ورومير  

اإلستراتيجيات   والقدرة على ضبط السلوكيات االندفاعية والتعامل وفًقا لألهداف املرجوة عند املرور بتجارب االنفعاالت السلبية، والقدرة على استخدام

 املناسبة لتنظيم انفعال بمرونة في املوقف، وتحقيق األهداف الفردية ومتطلبات املوقف".

ا اوتعرف  ل ات  إلستراتيجيلباحثة  االنفعال  املعرفية  بأنهاائي  ر جإتنظيم  االنفعاالتا  عن  التعبير  على  القدرة  تنظيم   ،:  إستراتيجيات  وتتضمن 

  تتضمنو ( وتشمل: )إعادة التركيز اإليجابي، وإعادة التركيز على التخطيط، وإعادة التقييم اإليجابي، ووضع األمور في نصابها، والتقبل ،االنفعال التكيفية

ا بالدرجة التي ، والتهويل(. ويحدد إجرائيًّ األفكار السلبية  واجترارلوم اآلخرين،  وتشمل: )لوم الذات، و   ،إستراتيجيات تنظيم االنفعال غير التكيفية  أيًضا

 . (2007لجرافنسكي وكراج ) تحصل عليها الطالبة على مقياس اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال

 Students who are going to graduateطالبات الجامعات املقبالت على التخرج:  

ا التخرج إجرائي  على  املقبالت  الجامعات  الباحثة طالبات  األول تعرف  الدراس ي  الفصل  من  الرابعة  السنة  في  يدرسن  الالتي  الطالبات  بأنهن   :

( في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود وجامعة األميرة نورة، 1440-1439ي الثاني من عام )واملتوقع تخرجهن في الفصل الدراس 

 .  تنظيم االنفعالاملعرفية لات  إلستراتيجيا  ويمثلن املجتمع والعينة التي تجرى عليها الدراسة والالتي سوف يطبق عليهن مقياس الضغوط النفسية ومقياس 

 الدراسة وإجراءاتها:  يةمنهج

 :
 

ا.  استخدمت الباحثة املنهج الوصفي االرتباطي واملقارن  منهج الدراسة:أوال ا وكميًّ  الذي يعتمد على دراسة الظاهرة وتحليلها والتعبير عنها كيفيًّ

ا:   ا   مجتمع الدراسة:ثاني  الدراسة من جميع طالبات  إلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة  جامعة افي  ملقبالت على التخرج  لجامعات ا تكون مجتمع 

الثاني من عام )  مدينة الرياضفي  امللك سعود وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ملرحلة البكالوريوس   - 1439واملتوقع تخرجهن في الفصل الدراس ي 

سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود وجامعة  ( حسب إحصائيات عمادة القبول والتسجيل في جامعة اإلمام محمد بن13019( والبالغ عددهن )1440

 . األميرة نورة 

ا: 
 
 عينة الدراسة: ثالث

من طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود    ( طالبة مقبلة على التخرج60تكونت من )عينة الدراسة االستطالعية:  •

؛ وذلك بهدف التحقق من الخصائص السيكومترية ملقياس الضغوط  مدينة الرياضفي يوس وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مرحلة البكالور 

 النفسية ومقياس اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال.

( طالبة مقبلة على التخرج من طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود  242تكونت من )عينة الدراسة األساسية:   •

عينة الدراسة  ت وقد اختير  ،ا( عامً 25-21تراوحت أعمارهن ما بين ) ،مدينة الرياضفي وجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مرحلة البكالوريوس 

   من طالبات الجامعات املقبالت على التخرج. بالطريقة القصدية

(،  1440-1439توزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية واألساسية للطالبات املتوقع تخرجهن في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي )(: 1جدول )

 وتوزيعهن على حسب الجامعة 

 

 

 

 

 

 أدوات الدراسة وإجراءاتها: 

 لتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدمت الباحثة األدوات اآلتية: 

 :
 

 (:2001عبد الرشيد )إعداد مقياس الضغوط النفسية لطالب الجامعة أوال

املينا. ويتكون املقياس من لقياس بعض أبعاد الضغوط النفسية لدى طالب جامعة ( 2001في عام )مقياس الضغوط النفسية  عبد الرشيد صمم 

وقد ُوِضَع أمام كل فقرة من فقرات املقياس مقياس متدرج من    ،عبارة تندرج تحت خمسة أبعاد مختلفة للضغوط النفسية لدى طالب الجامعة(  31)

( وهي تدل  93تكون أعلى درجة هي ) (، وبذلك 1= ، ال يحدث2= ، يحدث أحياًنا3= يحدث دائًماثالث درجات حسب أسلوب ليكرت، وهي على النحو التالي: )

 ( وهي تدل على عدم وجود ضغوط.  31أقل درجة هي ) في حين كانتعلى ارتفاع الضغوط، 

 

قبالت على  عدد الطالبات امل الجامعة

 التخرج 

العدد الكلي لعينة الدراسة  

 االستطالعية 

العدد الكلي لعينة الدراسة  

 األساسية 

 101 20 5896 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 41 20 2082 امللك سعود

 100 20 5041 األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 242 60 13019 العدد الكلي للطالبات املقبالت على التخرج
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 أبعاد مقياس الضغوط النفسية وأرقام العبارات وعددها : (2جدول )

       

 

 

 

 

 : هثبات املقياس وصدق

بعد   التطبيق  إعادة  وذلك عن طريق  للمقياس  الكلية  والدرجة  للمقياس  املختلفة  األبعاد  ثبات  بحساب معامالت  الرشيد  فاصلة   مدة قام عبد 

الجامعة، كليات  في  ا وطالبة من طالب الفرقتين الثانية والرابعة  ( طالبً 120( أسابيع بين التطبيق األول والتطبيق الثاني على عينة مقدارها )4مقدارها )

وجميعها دالة عند  (0.7ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية فكان مقدار معامل الثبات: )وُحِسب ( 0.73( و)0.46وتراوحت معامالت الثبات ما بين )

ت معامالت الصدق ما بين:  وقد تراوح  ،صدق االتساق الداخلي ألبعاد املقياسوُحسب أيًضا ( وهذا يدل على أن املقياس يتمتع بثبات عال.  0.01مستوى )

 . هايدل على قوة أبعاد املقياس وتماسك وهذا  (0.01( وجميعها دالة عند مستوى )0.79( و)0.52)

 الدراسة الحالية: في الخصائص السيكومترية ملقياس الضغوط النفسية 

 معة والجدول التالي يوضح ذلك: ( عبارات على مقياس الضغوط النفسية؛ ليتناسب مع عينة طالبات الجا4قامت الباحثة بتعديل )

 ( 2001(: تعديل على بعض عبارات مقياس الضغوط النفسية لعبد الرشيد ) 3جدول )
 املقياس بعد التعديل املقياس قبل التعديل رقم العبارة 

 يتعامل والداي مع أخطائي وتقصيري بقسوة وشدة.  أشعر برفض عائلتي لي.  5

بااللتزامات املالية أجد صعوبة في الوفاء  17 . أجد صعوبة في توفير املتطلبات الجامعية   

    أخش ى على مستقبلي الوظيفي. يقلقني التفكير الكثير في املستقبل.  18

   يشغلني كثرة التفكير في الزواج. ال يوجد توافق بيني وبين والدي.  29

التمييزي ومعامل ثبات  حّقِ تُ  لفا كرونباخ أ ق من الخصائص السيكومترية ملقياس الضغوط النفسية عبر حساب معامل ارتباط بيرسون والصدق 

 والتجزئة النصفية، وذلك على النحو التالي: 

 صدق االتساق الداخلي ملقياس الضغوط النفسية: 

(  60)تطبيقه على عينة مكونة من  بوذلك  من صدق االتساق الداخلي ملقياس الضغوط النفسية باستخدام معامل االرتباط بيرسون    ت الباحثةتأكد

 : توضح ذلك الجداول التاليةو ب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات املقياس بالدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه العبارة، ِس ُح  فقدطالبة، 

 (60بالدرجة الكلية لكل ُبعد من األبعاد )ن =  معامالت ارتباط بيرسون لعبارات أبعاد مقياس الضغوط النفسية: (4دول )ج
 ضغوط أوقات الفراغ ضغوط املستقبل ضغوط دراسية ضغوط اقتصادية ضغوط أسرية

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0.610 **  17 0.725 **  3 0.435 **  2 0.673 **  11 0.754 **  

4 0.636 **  23 0.743 **  7 0.613 **  6 0.530 **  19 0.654 **  

5 0.627 **  26 0.667 **  9 0.594 **  8 0.653 **  22 0.787 **  

16 0.619 **  27 0.675 **  10 0.686 **  13 0.666 **  - - 

20 0.518 **  - - 12 0.624 **  18 0.709 **  - - 

24 0.708 **  - - 14 0.502 **  21 0.637 **  - - 

28 0.449 **  - - 15 0.468 **  25 0.545 **  - - 

29 0.410 **  - - - - 30 0.595 **  - - 

- - - - - - 31 0.484 **  - - 

 0.01** دال عند مستوى                                         

 ( 60معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد مقياس الضغوط النفسية بالدرجة الكلية للمقياس )ن = : (5جدول)
 معامل االرتباط الُبعد 

** 0.729 ضغوط أسرية  

** 0.607 ضغوط اقتصادية  

** 0.740 ضغوط دراسية  

املستقبلضغوط   0.777 **  

** 0.697 ضغوط أوقات الفراغ  

 0.01** دال عند مستوى                                                 

 مجموع العبارات عدد العبارات  أرقام العبارات ما يقيسه البعد األبعاد

29، 28، 24، 20، 16، 5، 4، 1 ضغوط أسرية 1  8  

31 

 
27، 26، 23، 17 ضغوط اقتصادية  2  4 

15، 14، 12، 10، 9، 7، 3 ضغوط دراسية 3  7 

31، 30، 25، 21، 18، 13، 8، 6، 2 ضغوط املستقبل  4  9 

22، 19، 11 ضغوط أوقات الفراغ  5  3 
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تراوحت معامالت االرتباط  ؛ إذ (0.01( أن جميع العبارات واألبعاد ملقياس الضغوط النفسية دالة عند مستوى )5( و)4يتضح من خالل الجدولين )

يمكن  وهذا ما معامالت االتساق الداخلي،  صدق (، وجميعها معامالت ارتباط جيدة، وهذا يعطي داللة على ارتفاع 0.777، 0.607ألبعاد املقياس ما بين )

 الوثوق بها في تطبيق مقياس الضغوط النفسية. 

 صدق املقارنة الطرفية ملقياس الضغوط النفسية: 

أعلى   البات( من درجات الط%33.0أخذت الباحثة ) ؛ إذلى الصدق التمييزي ملقياس الضغوط النفسيةإسلوب املقارنة الطرفية للتعرف خدم أ استُ 

الط%33.0التوزيع و) ثم    البات( من درجات  التوزيع،  للعينة  ت  بِس ُح أدنى  الكلي  العدد  أن  املجموعتين، وبما  بين متوسطي  للفرق  في الداللة اإلحصائية 

)دراسة  ال يساوي  طالبـة60االستطالعية  )، فقد  (  القيمة  في  العدد  )0.33فضرب هذا  يساوي  أنه  )19.8(، فوجد  الباحثة  واختارت  طالبـة من 20(،   )

جموعة، بعد ذلك املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل م ُحِسب( طالبة من املجموعة ذات الدرجات الدنيا، و 20املجموعة ذات الدرجات العليا و )

 " الختبار داللة الفرق بينهما، والجدول التالي يوضح النتائج:Zقيمة " تبِس ثم ُح 

االستطالعية على مقياس  البات لعينة الدراسة الدنيا في درجات الط بين املجموعات العليا واملجموعات( Mann-Whitney)نتائج اختبار مان ويتني : (6جدول )

 ( 60الضغوط النفسية )ن = 
 الداللة اإلحصائية  "Zقيمة " االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  املجموعات

( أعلى التوزيع33%)  20 81.5 5.71 -5.431  0.001 

( أدنى التوزيع 33%)  20 61.6 4.94 

الجدول )يتضح    6من خالل 
ً
أن هناك فروق الطالبات  (  بين درجات  العليافي  ا ذات داللة إحصائية  الدنيا على  في  والطالبات    املجموعة  املجموعة 

بناء على املجموعة الدنيا، و في    ( للطالبات 61.6( مقابل )81.5املجموعة العليا بمتوسط درجات )في  مقياس الضغوط النفسية وذلك لصالح الطالبات  

  يعد املقياس  ذلك فإن 
ً
 ألنه استطاع أن يميز بين أفراد العينة. ؛ على عينة الدراسة الحالية اصادق

 : ثبات مقياس الضغوط النفسية

 وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي:والتجزئة النصفية،  كرونباخ لفاأ ثبات مقياس الضغوط النفسية باستخدام معامل بحساب قامت الباحثة 

 (60النصفية لقياس ثبات مقياس الضغوط النفسية )ن = ألفا كرونباخ والتجزئة   معامل: (7جدول)
 معامل الثبات املحور  الرقم

 التجزئة النصفية )جتمان(  ألفا كرونباخ 

 0.722 0.736 ضغوط أسرية 1

 0.747 0.791 ضغوط اقتصادية 2

 0.793 0.821 ضغوط دراسية 3

 0.719 0.786 ضغوط املستقبل 4

 0.727 0.766 ضغوط أوقات الفراغ 5

 0.788 0.857 الثبات الكلي للمقياس

( الجدول  بثبات مقبول إحصائيًّ 7يوضح  يتمتع  النفسية  الضغوط  أن مقياس  إذا(  )  ؛  الكلية )ألفا(  الثبات  (، والتجزئة  0.857بلغت قيمة معامل 

(  0.821،  0.736تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين )و ،  مرتفعةثبات    معامالتوهي   ،(0.788النصفية بعد تصحيحه عن طريق معامل جتمان )

 النصفية، وهي معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة الدراسة الحالية. ( بالتجزئة 0.793 0.719بمعامل ألفا كرونباخ وتراوحت ما بين )

ا:   (:2018ترجمة عفانة )  Garnefski & Kraaij, 2007)) جرانفيسكي وكراجل تنظيم االنفعال  اتإستراتيجيمقياس ثاني 

االنفعالل  اإلستراتيجيات املعرفية  جرانفيسكي وكراج بإعداد مقياس  قام املقياس في صورته النهائية من )(2007في عام )  تنظيم  ( 36، وقد تكون 

وقد ُوضع أمام كل عبارة من عبارات املقياس مقياس متدرج من  عرفية للتنظيم االنفعال.  املات  إلستراتيجيا   مثلأبعاد فرعية تتحتوي على تسعة  ،  عبارة

. وعلى املفحوص أن  (ال تنطبق أبًدا، تنطبق بدرجة بسيطة، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة كبيرة )للخيارات:    يكرتأربع درجات حسب أسلوب ل

  .التي تنطبق عليه عبارة ( أمام ال-عليه بوضع عالمة ) عبارة يحدد مدى انطباق كل 

 اأرقامه تنظيم االنفعال و اإلستراتيجيات املعرفية لمقياس  أبعادتوزيع : (8جدول)
عباراتالأرقام  إستراتيجيات تنظيم االنفعال غير التكيفية   مجموع العبارات أرقام العبارات إستراتيجيات تنظيم االنفعال التكيفية  

28، 19، 10، 1 لوم الذات  22، 31، 13، 4 إعادة التركيز اإليجابي     

 

36 

 

36، 27، 18، 9 لوم اآلخرين  32، 23، 14، 5 التركيز على الخطط    

30، 21، 12، 3 اجترار األفكار السلبية 33، 24، 15، 6 إعادة التقييم اإليجابي    

35، 26، 17، 8 التهويل 34، 25، 16، 7 وضع األمور في نصابها   

29، 20، 11، 2 التقبل  - -  
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 : هصدق املقياس وثبات

وقام بترجمة املقياس وتقنينه على طلبة الجامعات الفلسطينية، وقد تحقق عفانة من    ،( مقياس التنظيم االنفعالي2018)في عام  استخدم عفانة  

ب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة ِس صدق االتساق الداخلي للمقياس وذلك بتطبيق املقياس على عينة عشوائية، وُح 

وهذا يدل على تمتع املقياس  ،(0.05( و )0.01( وجميعها دالة عند مستوى )0.862( و)0.390بين: )وقد تراوحت معامالت االرتباط ما    ،الكلية لالستبانة

أيًضا ثبات  ب  ِس ُح و (  0.792( و )0.473ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية وتراوحت معامالت االرتباط ما بين: )  أيًضا   بِس ُح و   عالية.  صدق بدرجة  

 ( وهي قيم ثبات عالية. 0.789( و)0.319حت املعامالت ما بين )املقياس بطريقة ألفا كرونباخ وتراو 

 الدراسة الحالية: في تنظيم االنفعال اإلستراتيجيات املعرفية ل الخصائص السيكومترية ملقياس 

التمييزي ومعامل تنظيم االنفعال عبر حساب معامل ارتباط بيرسون والصدق ستراتيجيات املعرفية لق من الخصائص السيكومترية ملقياس اإل حّقِ تُ 

 لفا كرونباخ والتجزئة النصفية، وذلك على النحو التالي: أ ثبات 

 تنظيم االنفعال: اإلستراتيجيات املعرفية لصدق االتساق الداخلي ملقياس 

تطبيقه  بوذلك    ،بيرسون تنظيم االنفعال باستخدام معامل االرتباط  ستراتيجيات املعرفية لاإل   من صدق االتساق الداخلي ملقياس  ت الباحثةتأكد

وهذا  معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات املقياس بالدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه العبارة،  ُحسب   ؛ إذ( طالبة60)على عينة مكونة من  

 :الجداول التالية هما توضح

 (60االنفعال بالدرجة الكلية لكل ُبعد من األبعاد )ن = معامالت ارتباط بيرسون لعبارات أبعاد مقياس تنظيم  : (9جدول )
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

 التهويل  لوم اآلخرين  لوم الذات 

1 0.608 **  9 0.691 **  8 0.691 **  

10 0.591 **  18 0.714 **  17 0.623 **  

19 0.474 **  27 0.509 **  26 0.722 **  

28 0.664 **  36 0.728 **  35 0.616 **  

عادة التركيز اإليجابي إ التقبل االجترار  

3 0.646 **  2 0.574 **  4 0.550 **  

12 0.610 **  11 0.453 **  13 0.628 **  

21 0.609 **  20 0.592 **  31 0.673 **  

30 0.597 **  29 0.583 **  22 0.559 **  

األمور في نصابها وضع  إعادة التقييم اإليجابي  التركيز على الخطط   

5 0.553 **  6 0.576 **  7 0.582 **  

14 0.702 **  15 0.659 **  16 0.625 **  

23 0.615 **  24 0.624 **  25 0.486 **  

32 0.577 **  33 0.668 **  34 0.662 **  

 0.01** دال عند مستوى 

 (60الكلية للمقياس )ن = معامالت ارتباط بيرسون ألبعاد مقياس التنظيم االنفعالي بالدرجة : (10جدول )
غير التكيفية املعرفية لتنظيم االنفعال  اإلستراتيجيات أبعاد معامل  

 االرتباط

التكيفية املعرفية لتنظيم االنفعال  اإلستراتيجيات أبعاد معامل  

 االرتباط

** 0.580 لوم الذات  ** 0.794 إعادة التركيز اإليجابي    

** 0.592 لوم اآلخرين  الخطط التركيز على    0.705 **  

** 0.550 التهويل  ** 0.659 إعادة التقييم اإليجابي    

** 0.657 االجترار ** 0.613 وضع األمور في نصابها    

** 0.795 التقبل - -  

 0.01** دال عند مستوى 

تراوحت معامالت االرتباط   ؛ إذ(0.01)( أن جميع العبارات واألبعاد ملقياس تنظيم االنفعال دالة عند مستوى 10( و)9يتضح من خالل الجدولين )

ِ وهذا ما االتساق الداخلي، صدق (، وجميعها معامالت ارتباط جيدة، وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت 0.795، 0.550ألبعاد املقياس ما بين )
ّ
ن  يمك

 تنظيم االنفعال. اإلستراتيجيات املعرفية لفي تطبيق مقياس  االوثوق به

 تنظيم االنفعال:اإلستراتيجيات املعرفية ل  فية ملقياس صدق املقارنة الطر 

( من درجات الطالبات أعلى %33.0أخذت الباحثة )  ؛ إذلى الصدق التمييزي ملقياس التنظيم االنفعاليإ خدم أسلوب املقارنة الطرفية للتعرف  استُ 

  الدراسة  ة للفرق بين متوسطي املجموعتين، وبما أن العدد الكلي لعينةالداللة اإلحصائي بتِس ( من درجات الطالبات أدنى التوزيع، ثم ُح %33.0التوزيع و)

( طالبـة من املجموعة ذات  20اختارت الباحثة )و (،  19.8( فوجد أنه يساوي )0.33فضرب هذا العدد في القيمة )، فقد  ( طالبـة60االستطالعية يساوي )



  .....                                                           أفنان بن دايل ستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال لدى طالبات الجامعات الضغوط النفسية وعالقتها باإل  

 430 -409، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 421 

 

قيمة   تبِس ثم ُح   ،بعد ذلك املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل مجموعة  ُحِسب، و ( طالبة من املجموعة ذات الدرجات الدنيا20الدرجات العليا و)

"Z" :الختبار داللة الفرق بينهما، والجدول التالي يوضح النتائج 

االستطالعية على مقياس   دراسةاللعينة   الباتالدنيا في درجات الط  بين املجموعات العليا واملجموعات( Mann-Whitney)نتائج اختبار مان ويتني : (11جدول )

 ( 60تنظيم االنفعال )ن = 
 الداللة اإلحصائية  "Zقيمة " االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  املجموعات

( أعلى التوزيع33%)  20 113.3 4.5 -5.421  0.001 

( أدنى التوزيع 33%)  20 90.6 6.8 

الجدول )تضح   الطالبات  11من خالل  بين درجات  ا ذات داللة إحصائية 
ً
أن هناك فروق العليا والطالبات  في  (  الدنيا على في  املجموعة  املجموعة 

لمقياس   املعرفية  الطالبات  اإلستراتيجيات  لصالح  وذلك  االنفعال  )في  تنظيم  درجات  بمتوسط  العليا  )113.3املجموعة  مقابل  للطالبات  90.6(  في  ( 

 ألنه استطاع أن يميز بين أفراد العينة. ؛املقياس صادق على عينة الدراسة الحالية اء على ذلك فإن بناملجموعة الدنيا، و 

 : تنظيم االنفعالاإلستراتيجيات املعرفية لثبات مقياس 

   النتائج:ضح يو  التاليكرونباخ والتجزئة النصفية، والجدول  لفاأ قامت الباحثة بقياس ثبات مقياس تنظيم االنفعال باستخدام معامل ثبات 

 (60معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات مقياس تنظيم االنفعال )ن = : (12جدول )
 معامل الثبات املحور  الرقم

 التجزئة النصفية )جتمان(  ألفا كرونباخ 

 0.728 0.769 لوم الذات  1

 0.795 0.771 لوم اآلخرين  2

 0.784 0.875 التهويل  3

 0.715 0.781 اجترار األفكار السلبية 4

 0.758 0.807 إعادة التركيز اإليجابي  5

 0.780 0.748 التركيز على الخطط  6

 0.776 0.788 إعادة التقييم اإليجابي  7

 0.799 0.767 وضع األمور في نصابها  8

 0.733 0.835 التقبل 9

 0.797 0.840 الثبات الكلي للمقياس

بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا(  ؛ إذاتنظيم االنفعال يتمتع بثبات مقبول إحصائيًّ اإلستراتيجيات املعرفية ل( أن مقياس 12يوضح الجدول )

تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين و (، وهي درجات ثبات عالية،  0.797(، والتجزئة النصفية بعد تصحيحه عن طريق معامل جتمان )0.840)

( بالتجزئة النصفية، وهي معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق 0.799،  0.715(، بمعامل ألفا كرونباخ، وتراوحت ما بين )0.875،  0.748)

 أداة الدراسة الحالية. 

 األساليب اإلحصائية:

 في إجراء املعالجات اإلحصائية اآلتية:  (SPSS)اسُتعين ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

اإلستراتيجيات  بين الضغوط النفسية و   االرتباطية  لى العالقةإ لحساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة، وكذلك للتعرف    معامل ارتباط بيرسون  .1

 . طالبات الجامعات املقبالت على التخرج في مدينة الرياض تنظيم االنفعال لدى املعرفية ل

 لى الصدق التمييزي ملقياس ي الدراسة. إ اختبار مان ويتني للتعرف  .2

 كرونباخ والتجزئة النصفية لحساب معامل ثبات املحاور املختلفة ألداة الدراسة.  معامل ألفا .3

للتعرف   .4 لعينتين مستقلتين  الطالبات  إ اختبار)ت(  بين  الفروق  ا   املتفوقاتلى  دراسيًّ   دراسيًّ وواملتأخرات  النفسية  الضغوط  في   اتإلستراتيجيا في  ا 

 تنظيم االنفعال.ل املعرفية

 مناقشتها: تحليلها و نتائج الدراسة و 

إستراتيجيات تنظيم  والذي ينص على أنه: "توجد عالقة عكسية سالبة بين الضغوط النفسية وبين أبعاد  الفرض األول: الختبار صحة الفرض األول  

امعات  ( لدى طالبات الج، والتقبل ووضع األمور في نصابها،  وإعادة التقييم اإليجابي،  والتركيز على الخطط  ،االنفعال التكيفية: )إعادة التركيز اإليجابي

 اآلتي:على النحو خدم معامل ارتباط بيرسون وذلك استُ  "؛املقبالت على التخرج
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 املقبالت على التخرج  الجامعات التنظيم االنفعالي التكيفية لدى طالبات الضغوط النفسية وأبعاد إستراتيجياتبين نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة : (13جدول )
اتيجيات تنظيم االنفعاالت م التكيفية  إستر لضغوط النفسية الدرجة الكلية ل   

** 0.332- إعادة التركيز اإليجابي 1  

** 0.396- التركيز على الخطط 2  

** 0.335- إعادة التقييم اإليجابي 3  

** 0.379- وضع األمور في نصابها  4  

 0.030 التقبل 5

 ( 0.01** دال عند مستوى )                                                

( بين الضغوط  0.01عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى )  تحقق صحة الفرض األول املتعلق بوجود   ( 13يتضح من خالل الجدول )

املقبالت على  الجامعات  وضع األمور في نصابها( لدى طالبات  ، و إعادة التقييم اإليجابيو   ،التركيز على الخطط، و النفسية وكل من )إعادة التركيز اإليجابي

 .(0.379-، 0.335-، 0.396-، 0.332-معامل ارتباط بيرسون لتلك األبعاد على التوالي )بلغت قيمة  ؛ إذالتخرج

شير النتيجة السابقة إلى أن زيادة مستوى الضغوط النفسية يحد من قدرة الطالبات على )إعادة التركيز اإليجابي
ُ
إعادة ، و التركيز على الخطط، و وت

اإليجابي األمور في  ، و التقييم  النتيجة منطقية  نصابها(.وضع  أن هذه  الباحثة  ال    ؛وترى  التخرج ولديها ضغوط نفسية مرتفعة  املقبلة على  الطالبة  ألن 

غير قادرة على التعامل مع هذه الضغوط بفاعلية وإيجابية لعدم معرفتها وقلة خبرتها باألساليب التكيفية واملالئمة تستطيع مواجهتها بطريقة جيدة، فهي 

إليه  الضغوط.  ملواجهة هذه   توصل  ما  النتيجة مع  خبرة  وهو    ( Kepalaite, 2013) كيباليت  وتتفق هذه  أقل  الطالبات  الطالب  أن  التعامل مع من  في 

 .الضغوط

لناجحة برات ا فالطالبة املقبلة على التخرج والتي تعاني من الضغوط النفسية غير قادرة على إعادة التركيز اإليجابي والتي تتمثل في التركيز حول الخ

الخطوا  التخطيط من خالل وضع  التركيز على  الضاغط، ويصعب عليها  املوقف  يتركز حول سلبية  بها سابًقا، فمحور تفكيرها  التي مرت  ت والسعيدة 

صعب عليها أن تتعلم ضغوط التي تواجهها،  وال تستطيع أيًضا إعادة التقييم اإليجابي؛ إذ يمع ال اإليجابي كيفية التعاملاملناسبة ل اإلجراءاتالصحيحة و 

ا لخفض القلق لديها، وأن تستفيد من هذه الضغوطات  ، وأيًضا ال تضع األمور  الشخص ي افي تحقيق نموهمن هذه الضغوطات وأن تجعل لها معنى إيجابيًّ

ا بمواقف س ابقة مرت بها أو مر بها اآلخرون أكثر في نصابها والنظر لهذه الضغوط من زوايا مختلفة، فهي ال تقارن املواقف الضاغطة التي تمر بها حاليًّ

ا وتهديًدا واستطاعوا أن يتغلبوا عليها، وهذا ما يساعدها على  
ً
التي تمر به. ويتفق ذلك ما أشار إليه جرانفيسكي  ملوقف الضاغطا التقليل من أهمية  ضغط

إستراتيجية التركيز   لتدريب على مهاراتى ا لإ  قبالت على التخرج الجامعات امل وهذا يعني حاجة طالباتفي نظريتهما،   (Garnefski & Kraaij, 2006)وكراج

ووضع األمور في    ،وإعادة التقييم اإليجابي  ،والتركيز على الخطط،  تنظيم انفعاالتهن )كإعادة التركيز اإليجابيل  في نظريته   أشار إليها جروس   وهي ما املسبق  

   نصابها(.

  اجيًد   تنظيًما  انفعاالتهم الطالب غير قادرين على تنظيم   بأن    (Ahmadi, et al, 2014)  أهمدي وآخرون  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إليه

 ي.عند مواجهة مستويات عالية من الضغط األكاديم

النتائج   الجدول )وبينت  الفرض  (  13أيًضا في  يأن  ًقا  تحقق  لم  النتائج  جزئيًّ تحقُّ إذ أظهرت  بين أنه ال توجد هناك عالقة ذات  ا؛  داللة إحصائية 

(، وهو معامل ارتباط غير  0.030معامل االرتباط ) ةبلغت قيم ؛ إذاملقبالت على التخرج الجامعات الضغوط النفسية وإستراتيجية )التقبل( لدى طالبات

الجامعات املقبالت على التخرج  لدى طالبات التنظيم االنفعالي املتمثلة في )التقبل( ةإستراتيجي فيالنفسية . وربما يعود عدم تأثير الضغوط ادال إحصائيًّ 

: أن الطالبة ال إلى أن مفهوم التقبل على الرغم من أنه يعد من اإلستراتيجيات التكيفية فهو يعدُّ من اإلستراتيجيات ذات الفاعلية الضعيفة، ومعنى ذلك

، وهذا قد يحمل في طياته االستسالم للواقع. وهذا ما أشار إليه كل  تعايش معهاتحاول أن تو تستطيع فعل ش يء ملواجهة الضغوط النفسية، وإنما تتقبلها  

فهم الواقع وتقبله والتوافق معه بطريقة الفاهم للحياة املتبصر فالتقبل قد يكون   (Garnefski & Kraaij, 2006)( وجرانفيسكي وكراج  2005من زهران )

 ؛ إذ يعد أسلوب توافق سلبي يرتبط مع نتائج سيئة. السلبية راتاالستسالم السلبي للخب، وقد يكون التقبل باألمور 

والذي ينص على أنه: توجد عالقة طردية موجبة بين الضغوط النفسية وبين أبعاد إستراتيجيات تنظيم  الفرض الثاني: الختبار صحة الفرض الثاني  

خدم معامل استُ   ؛املقبالت على التخرج"  ات( لدى طالبات الجامعاألفكار السلبية، واجترار  والتهويل   ،ولوم اآلخرين،  االنفعال غير التكيفية: )لوم الذات

 اآلتي:على النحو ارتباط بيرسون وذلك 

 التخرجالجامعات املقبالت على التنظيم االنفعالي غير التكيفية لدى طالبات  الضغوط النفسية وأبعاد إستراتيجيات نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين: (14جدول )

 

 

 

 
                                         

 (0.01** دال عند مستوى )                                                                               

 الدرجة الكلية للضغوط النفسية إستراتيجيات تنظيم االنفعالي غير التكيفية  م

** 0.316 لوم الذات  1  

** 0.335 لوم اآلخرين  2  

** 0.400 التهويل 3  

** 0.364 اجترار األفكار السلبية 4  



  .....                                                           أفنان بن دايل ستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال لدى طالبات الجامعات الضغوط النفسية وعالقتها باإل  

 430 -409، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 423 

 

( بين الضغوط 0.01عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى )تحقق صحة الفرض الثاني املتعلق بوجود    (14يتضح من خالل الجدول )

الذات)النفسية وكل من   السلبيةالتهويل، و لوم اآلخرينو   ،لوم  األفكار  التخرج  الجامعات  لدى طالبات  (، واجترار  إذاملقبالت على  بلغت قيمة معامل   ؛ 

شير النتيجة السابقة إلى(، و 0.364  ،0.400،  0.335،  0.316ارتباط بيرسون لتلك األبعاد على التوالي )
ُ
أن زيادة مستوى الضغوط النفسية ُيسهم في    ت

 املقبالت على التخرج. الجامعات لدى طالبات (، واجترار األفكار السلبيةالتهويل، و لوم اآلخرينو  ،لوم الذات)زيادة مستويات 

  ، ا لإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال غير التكيفيةأكثر استخدامً ضغوط نفسية مرتفعة    الطالبات املقبالت على التخرج ولديهنأن  وهذا يعني  

السلبية إلى لوم ذاتها إلحساسها بالذنب وأنها   ؛ إذويعود ذلك إلى أن الضغوط النفسية تثير االنفعاالت  الطالبة عندما تواجه الضغوط قد تلجأ  تجعل 

 (، 2001نفسية، وهذا ما يشعرها بالعجز وعدم القدرة على التصرف. ويتفق ذلك مع ما ذكره عبد الرشيد )  تتحمل كامل املسؤولية عما تمر به من ضغوط 

في أن كثرة الضغوط النفسية تؤدي   ((O'brien & et al, 2012، وأوبرين وآخرون ((Subramanian & Nithyanandan, 2008 نيثياناندنو  سوبرامنيانو 

والتوتر  لتخفيف من حدة القلق  ل   بظنها أنهم املسؤولون وحدهم عما تمر به من مواقف ضاغطة؛ وذلك  إلى لوم اآلخرين الطالبة  تلجأ  إلى لوم الذات. وقد  

فتاده ومحمودي ونعيمي وحدها، ويتفالناتج عن تحمل املسؤولية  
ُ
في نتائج  (  (Oftadehal, Mahmoodi& Nami, 2012ق ذلك مع ما أشارت إليه كل من أ

 لوم اآلخرين. لدى الطالب كان  لضغوطل أقوى مؤشر سلبي دراستهن: بأن

إلى أن ارتفاع الضغوط النفسية تجعل  وقد تلجأ الطالبة إلى التهويل؛ إذ تعمل على تضخيم األمور واملبالغة فيما تمر به من ضغوط نفسية، إضافة 

انفعاالتهت  الطالبة املو   اكبت  املسايرة االجتماعية  الضاغطة  قفافي  السلبية وتجترها الحًقا وتعمل على   ، بهدف  واالنفعاالت  األفكار  ثم تستحضر هذه 

ا، ف إستراتيجية التركيز على    في نظرية  (Gross & John, 2003)وس  وهذا ما أشار إليه جر االنفعالية،    تهاإثارة في استجاب  ذلك  يحدثتقييمها تقييًما سلبيًّ

 .  االستجابة

إليه   أشار  ما  مع  النتيجة  هذه  السلبية   ( (Subramanian & Nithyanandan, 2008  نيثياناندنو   سوبرامنيانوتتفق  الحياة  أحداث  ارتباط  في 

 بإستراتيجيتي اجترار األفكار السلبية والتهويل.

  ، استخداًما ألساليب املواجهة غير الفعالة في أن الطالب أكثر  ((O'brien & et al, 2012أوبرين وآخرون دراسة نتائج وتتفق نتائج هذه الدراسة مع 

األفراد  (Wang & Saudino, 2011مع ما ذكره وانج وسايدينو  أيًضا  تتفق  و  التكيفية تحدث بسبب مواجهة  االنفعال غير  أن إستراتيجيات تنظيم  ( في 

 .أن قصور التنظيم االنفعالي يرتبط بالضغوط النفسيةفي ( (Connelly & Denny,2007كونيللي ودينني  وتتفق مع نتائج دراسةللمواقف الضاغطة، 

بأن  (  Radeef, et al 2014)  ورديف وآخرون  (Teh, et al, 2015)وتيه وآخرون    Faleel, et al 2015))  فاليل وآخرونوأيًضا يتفق مع ما أشار إليه  

  إدارة سلوكهم.و الطالب يتسمون بضعف تنظيم انفعاالتهم 

ا أنه  والذي ينص علىالفرض الثالث: الختبار صحة الفرض الثالث   ا وبين الطالبات املتأخرات دراسي  : "توجد فروق بين الطالبات املتفوقات دراسي 

 (: 15وذلك يتضح من خالل الجدول ) خدم اختبار )ت( لعينتين مستقلتيناستُ  ؛في أبعاد الضغوط النفسية"

ا في الضغوط  (independent sample T-test) نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين : (15جدول ) ا واملتأخرات دراسي  للفروق بين الطالبات املتفوقات دراسي 

 النفسية 
الحسابي   املتوسط العدد  مستوى الطالبات األبعاد املعياري   االنحراف   الداللة  مستوى  قيمة ت 

ا متأخرات  ضغوط أسرية دراسيًّ  77 27.27 2.45 2.851 0.005 

ا   2.39 25.95 43 متفوقات دراسيًّ

ا  ضغوط اقتصادية  0.113 1.595 1.60 6.13 77 متأخرات دراسيًّ

ا   1.94 5.60 43 متفوقات دراسيًّ

ا  ضغوط دراسية  0.001 4.239 2.51 14.49 77 متأخرات دراسيًّ

ا   2.75 12.40 43 متفوقات دراسيًّ

ا  ضغوط املستقبل  0.884 0.146 3.05 18.56 77 متأخرات دراسيًّ

ا   3.85 18.47 43 متفوقات دراسيًّ

ا  ضغوط أوقات الفراغ  0.023 2.309 1.51 6.14 77 متأخرات دراسيًّ

ا   1.74 5.44 43 متفوقات دراسيًّ

ا  الدرجة الكلية للضغوط النفسية  0.004 2.934 7.89 72.60 77 متأخرات دراسيًّ

ا   9.45 67.86 43 متفوقات دراسيًّ

 15يتضح من خالل الجدول )
ً
ا  0.05ا ذات داللة إحصائية عند مستوى )( أن هناك فروق ( فأقل بين متوسطات درجات الطالبات املتأخرات دراسيًّ

ا في الدرجة الكلية للضغوط النفسية وأبعادها الفرعية املتمثلة في )ضغوط أسرية   في اتجاهضغوط أوقات الفراغ(  ،  ضغوط دراسية  ،واملتفوقات دراسيًّ

ا بمتوس ( 72.60( لضغوط أوقات الفراغ، و)6.14( للضغوط الدراسية، و)14.49( للضغوط األسرية، و)27.27ط درجات )الطالبات املتأخرات دراسيًّ

   .للدرجة الكلية للضغوط النفسية
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سبق   مما  جزئيًّ يتضح  تحقق  الفرض  النتائجأن  أظهرت  إذ  النفسية  ا؛  الضغوط  مستوى  )األ   أن  بالضغوط:  املتمثلة  الفرعية  ، سريةوأبعادها 

ا. تكان( أوقات الفراغ، و ةدراسيوال    أعلى لدى الطالبات املتأخرات دراسيًّ

ا   ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الطالبة تتعرض إلى الضغوط من األسرة بسبب الخالفات بين أفرادها وعدم وجود الحوار بينهم،   املتأخرة دراسيًّ

قد يكون بسبب الطريقة التي يتعامل   أيًضاا عليها.  ا إضافيًّ بناء والذي يشكل عبئً وقد تكون الضغوط بسبب انشغال الطالبة بأمور األسرة: كالزواج أو األ 

 و بها الوالدان مع ابنتهما الطالبة: كالشدة، وعدم احترام آرائها، والتدخل في شؤ 
ً

  اتجاه املستقبل وتوقعاتهم ماالزائد على ابنته ا عن قلقهمنها الخاصة، فضال

أكثر قلًقا وتشاؤًما    ذلك  يجعلها و من الفشل،    الطالبة  ا تؤدي إلى خوفاملرتفعة جدًّ األسرة  ن توقعات  إ ملذاكرة؛ إذ  باتمرة  املرتفعة تجاهها ومطالبتهما املس

النتيجة مع ما أشار  التخرج. وتتفق هذه  في أن من أبرز    ((Saleh, Camart, & Romo, 2017صالح وكامرت ورومو  كل من  إليه    تمن عدم القدرة على 

بأن من أكثر الضغوط التي   ا( في نتائج دراستهم2007يتفق مع ما ذكره كل من عربيات والخرابشة )وأيًضا  مؤشرات الضغوط النفسية القلق والتشاؤم.  

العالية.   الوالدين  توقعات  كانت  الطلبة  لها  )و يتعرض  الطريري  إليه كل من  أشار  ما  املقصود وعثمان1994يتفق مع  )2007)  ( وعبد  وعبيد   )2008  )

 (. 2013والشرافي )

ا بالضغوط ا ويعود   فعندما ال يتحقق لها الحصول على    ،شباع الحاجة إلى اإلنجازإ في  تها  رغببسبب    لدراسيةارتباط شعور الطالبة املتأخرة دراسيًّ

ا، ويتفق ذلك مع ما  أعلى الدرجات فإنها تشعر بالضيق ا دراسيًّ
ً
ا   إليه موراي في نظريته.  أشار، وهذا الشعور يمثل ضغط ومما يجعل الطالبة املتأخرة دراسيًّ

بال ا    ضغوطتشعر  املتفوقة دراسيًّ الطالبة  أكثر من  الزائد  طموحالنفسية  ا املبالغ فيه  ها  الدراس ي قبل  ال قد  لتخرج والذي  بسبب رغبتها في رفع معدلها 

األ يتناسب   الدراس ي  الفصل  القصيرة وهو  نتائج دراسة  مع مستوى ذكائها واملدة    ( 2018ناصر وبو مالح وعلوان )و (  1991سالمة )خير، ويتفق ذلك مع 

 . Ramli et al, 2018))راملي وآخرون و 

ا ب أوقات الفراغ إلى عدم قدرتها على االستفادة من أوقات فراغها؛ فهي غير قادرة على  ضغوط  وتعزو الباحثة ارتباط شعور الطالبة املتأخرة دراسيًّ

 ها.فراغتمارسها في أوقات ايات يمكن أن  و هاالسترخاء، وال يوجد لديها 

في أن املتأخرين    ((Shah et al, 2010( وشاه وآخرون  2011( وخزاعلة والغرايبة )2017السيد )  دراسة كل من   تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج و 

ا يعانون أكثر من الضغوط النفسية في أن الضغوط النفسية تؤثر (  2017م(، وعرنكي )2009)  ومريم   األحمدوتتفق أيًضا مع ما أشارت إليه كل من    ،دراسيًّ

أن الطالب الذين لديهم ضغوط نفسية  ( الذي يرى  2011بن شليقة )ا نتائج دراسة    ّما أسفرت عنهتختلف نتائج هذه الدراسة عفي التحصيل الدراس ي. و 

 يكون تحصيلهم الدراس ي أعلى. 

ا  15الجدول )في    أيًضا  أوضحت النتائج وقد   ا واملتفوقات دراسيًّ ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطالبات من املتأخرات دراسيًّ

(، وهي 0.884، 0.113بلغت قيمة مستوى الداللة لتلك األبعاد ) ؛ إذضغوط املستقبل(، و االقتصاديةفي الضغوط النفسية املتعلقة بكل من )الضغوط 

 .ا( أي غير دالة إحصائيًّ 0.05قيم أكبر من )

ًقاتحقق  لم يالفرض  وهذا يعني أن   شير النتيجة السابقة إلى تقارب مستوى الضغوط االقتصاديةإذ    ا؛جزئيًّ   تحقُّ
ُ
لطالبات  لدى ا   ضغوط املستقبلو   ت

ا. ا  املتأخرات واملتفوقات دراسيًّ . فعلى الرغم من أن هذه وتعزو الباحثة ذلك إلى تشابه الظروف االقتصادية عند الطالبات املتأخرات واملتفوقات دراسيًّ

ويتفق ذلك مع ما  ،  الوضع االقتصادي   استقرار فإن أفراد العينة تتمتع باملرحلة تكثر فيها األعمال األكاديمية وما يصاحبها من متطلبات مادية إلنجازها  

، وأن جميع الطالبات املتفوقات واملتأخرات  أن أقل الضغوطات التي تعانيها السعوديات هي الضغوط االقتصاديةب(  2014أشارت إليه الحلبي وأبو بكر )

ا   سالمة تفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كل من  القلق من عدم وجود فرصة العمل املناسب بعد التخرج، وت  يشعرن بضغوط املستقبل نتيجةدراسيًّ

في أن الضغوط النفسية تزداد لدى الطالب املقبلين على التخرج بسبب  (:2018ناصر وبو مالح وعلوان )و  Ramli et al ,2018))  ( وراملي وآخرون1991)

ا في الضغوط االقتصادية وضغوط املستقبلوهذا ما يفسر عدم وجود فروق بين املتأخرات املستقبل املنهي.  القلق من ا واملتفوقات دراسيًّ  .  دراسيًّ

ا في أنه  والذي ينص علىالفرض الرابع: الختبار صحة الفرض الرابع   ا وبين الطالبات املتأخرات دراسي  : "توجد فروق بين الطالبات املتفوقات دراسي 

 .(16وذلك يتضح من خالل الجدول )، خدم اختبار )ت( لعينتين مستقلتيناستُ  ؛االنفعال"تنظيم املعرفية لات إلستراتيجيأبعاد ا

ا في أبعاد   (independent sample T-test) نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين : (16جدول ) ا واملتأخرات دراسي  للفروق بين الطالبات املتفوقات دراسي 

 االنفعال تنظيم املعرفية ل ات  إلستراتيجيا
الحسابي  املتوسط العدد  مستوى الطالبات األبعاد املعياري   االنحراف  الداللة  مستوى  قيمة ت   

ا  لوم الذات   0.645 0.462 2.15 11.61 77 متأخرات دراسيًّ

ا   2.23 11.42 43 متفوقات دراسيًّ

ا  لوم اآلخرين   0.052 1.966 2.64 10.17 77 متأخرات دراسيًّ

ا متفوقات  دراسيًّ  43 9.21 2.43 

ا  التهويل   0.024 2.282 2.66 9.56 77 متأخرات دراسيًّ

ا   2.06 8.49 43 متفوقات دراسيًّ

جترار األفكار السلبيةا ا    0.181 1.345 2.16 11.71 77 متأخرات دراسيًّ



  .....                                                           أفنان بن دايل ستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال لدى طالبات الجامعات الضغوط النفسية وعالقتها باإل  

 430 -409، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 425 

 

ا   2.14 11.16 43 متفوقات دراسيًّ

ا  التقبل 1.963- 1.79 12.21 77 متأخرات دراسيًّ  0.052 

ا   1.66 12.86 43 متفوقات دراسيًّ

ا  إعادة التركيز اإليجابي  0.919- 1.90 12.14 77 متأخرات دراسيًّ  0.360 

ا   1.74 12.47 43 متفوقات دراسيًّ

ا  التركيز على الخطط  0.574- 1.89 12.71 77 متأخرات دراسيًّ  0.567 

ا   2.12 12.93 43 متفوقات دراسيًّ

ا  إعادة التقييم اإليجابي  1.116- 1.67 12.53 77 متأخرات دراسيًّ  0.267 

ا   1.91 12.91 43 متفوقات دراسيًّ

ا  وضع األمور في نصابها   0.630 0.483 2.25 11.45 77 متأخرات دراسيًّ

ا   1.99 11.26 43 متفوقات دراسيًّ

( الجدول     أن هناك(  16يتضح من خالل 
ً
ذات  فروق )ا  إحصائية عند مستوى  الجامع0.05داللة  طالبات  درجات  بين متوسطات  فأقل  من   ات( 

ا في إستراتيجي ا واملتفوقات دراسيًّ ا بمتوسط درجات )في ا تنظيم االنفعال املتعلقة بالتهويل وذلك ة املتأخرات دراسيًّ (  9.56تجاه الطالبات املتأخرات دراسيًّ

ا( للطالبات املتفوقات درا 8.49مقابل )  .سيًّ

الفرض تحقق جزئيًّ يتضح مما سبق   النتائجأن  أظهرت  إذ  التي تؤكد    ا؛  األفكار  املفزعة    اصريًح تأكيًدا  أن مستوى  الخبرات  األمور على  وتضخيم 

ا. وتفسر الباحثة ذلك  واملبالغة فيها  ا  أن  بكانت أعلى لدى الطالبات املتأخرات دراسيًّ ا  واجه مو تحينما  الطالبة املتأخرة دراسيًّ
ً
عمل على تقييمه تقًفا ضاغط

فهي تحاول أن تختار االستجابة املتاحة والتي تتمثل  يها،إل  تسعىالتي  اأهدافهإذ ترى أن هذه الضغوط تمثل تهديًدا لها َيعوقها عن تحقيق  ا؛سلبيًّ  اتقييمً 

 ي. روس في التقييم املعرفا ده نظرية الز ما تؤك، وهذا التخلص من تأثير املوقف الضاغطفي إستراتيجية التهويل غير التكيفية بهدف 

ا16الجدول )في  في حين بينت النتائج   واملتفوقات    ( أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات الطالبات من املتأخرات دراسيًّ

ا في إستراتيجيات التنظيم االنفعالي املتعلقة بكل من )لوم الذات، لوم اآلخرين التقبل، إعادة التركيز اإليجابي، التركيز على  ترار األفكار السلبية،جا  ،دراسيًّ

، 0.052،  0.181،  0.052،  0.645):  بلغت قيمة مستوى الداللة لتلك األبعاد على التوالي  ؛ إذ الخطط، إعادة التقييم اإليجابي، وضع األمور في نصابها(

  .أي غير دالة إحصائًيا (0.05( وجميعها قيم أكبر من )0.630، 0.267، 0.567، 0.360

ًقا يتضح مما سبق أن الفرض لم يتحقق   شير النتيجة السابقة إلى تقارب ا   ا؛جزئيًّ   تحقُّ
ُ
تنظيم االنفعال لدى املتأخرات املعرفية لات  إلستراتيجيإذ ت

ا. دراسيًّ اإلستراتيجيات   واملتفوقات  استخدام  يمكنها  التي  هي  النفسية  بالصحة  واملتمتعة  التخرج  املقبلة على  الطالبة  بأن  النتيجة  تفسير هذه  ويمكن 

إذ يرتبط  ؛وهذا ال يرتبط بمستوى التحصيل الدراس ي للطالبة ،حسب ما يقتضيه املوقف امناسبً  تعبيًرا التكيفية لتنظيم االنفعال والتعبير عن انفعالها 

ا على استخدام   ،ذلك بالفروق الفردية بين الطالبات في الشخصية ا تكون أكثر قدرة من الطالبة املتأخرة دراسيًّ فليس بالضرورة أن الطالبة املتفوقة دراسيًّ

ا وهي مرحلة ما اإلستراتيجيات التكيفية لتنظيم االنفعال. إضافة إلى تشابه الظروف الحياتية والبيئية التي تعيشها الطالبات املتفوقات  واملتأخرات دراسيًّ

ا في تنظيم االنفعاالت.    قبل التخرج، وهذا ما يفسر عدم وجود فروق بين الطالبات املتفوقات واملتأخرات دراسيًّ

ا في التعامل  ( في وجود فروق بين املتفوقين واملتأخرين دراسيًّ 2011( وخزاعلة والغرايبة )2016وتختلف هذه النتيجة عن نتائج دراسة الدوسري )

ا،   املتأخرين دراسيًّ اتجاه  النفسية في  الضغوطات  الدراسةو مع  نتائج هذه  ألدوا ونويلين    أيًضا  تختلف  وهوتون    (Aldoa & Nolen ,2010)عن دراسة: 

)(  (Houghton & et al, 2011وآخرون   الحميد  و (  2017سليم )وإ (  2016ويعقوب  االنفعا  في(  2018)عبد  التكيفية ترتبط أن إستراتيجيات تنظيم  ل 

ا إيجابيًّ 
ً
 ا مع الطلبة املتفوقين واملبدعين. ارتباط

 االستنتاجات والتوصيات: 

الضغوط الحالي  البحث  التخرج    استعرض  املقبالت على  الجامعات  االنفعال لدى طالبات  لتنظيم  املعرفية  في النفسية وعالقتها باإلستراتيجيات 

ا نفسية تمدينة الرياض
ً
املهنية تشكل ضغوط ؤثر ؛ إذ إن طبيعة املرحلة التي تمر بها الطالبات والتي تمثل مرحلة انتقالية بين الحياة الجامعية والحياة 

في قدرتهن على التعامل مع هذه الضغوط النفسية ومواجهتها من خالل استخدام إستراتيجيات تنظيم االنفعال التكيفية، وقد خلصت هذه  تأثيًرا كبيًرا  

 الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات الهامة، وهي: 

النفسية يحد من قدرة طالباتأن   • الضغوط  التخرج  زيادة مستوى  املقبالت على  اإليجابي  الجامعات  التركيز  الخطط، و على )إعادة  ، التركيز على 

ها(؛ إذ إن الضغوط النفسية جعلت الطالبات أكثر استخداًما إلستراتيجيات االنفعال غير التكيفية  وضع األمور في نصاب، و إعادة التقييم اإليجابيو 

 يل، واجترار األفكار السلبية(. املتمثلة: )بلوم الذات، ولوم اآلخرين، والتهو 

النفسية • الضغوط  الفراغ(  أن مستوى  بالضغوط: )األسرية، والدراسية، وأوقات  املتمثلة  الفرعية  املتأخرات   تكان  وأبعادها  الطالبات  أعلى لدى 

ا.  دراسيًّ

ا ال يوجد فروق بين • ا املتأخرات دراسيًّ  .ضغوط املستقبل(، و ط االقتصاديةاملتعلقة بكل من )الضغو في الضغوط  واملتفوقات دراسيًّ
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ا. • ا أكثر استخداًما إلستراتيجية التهويل من املتفوقات دراسيًّ  أن الطالبات املتأخرات دراسيًّ

ابين  فروق  ال توجد   • ا في    املتأخرات دراسيًّ   ، ينلوم اآلخر و )لوم الذات،    :إستراتيجيات التنظيم االنفعالي املتعلقة بكل مناستخدام  واملتفوقات دراسيًّ

 .وضع األمور في نصابها(و إعادة التقييم اإليجابي، و التركيز على الخطط، و إعادة التركيز اإليجابي، ، و التقبلو ، واجترار األفكار السلبية

 وفي ضوء ذلك توص ي الباحثة بما يأتي: 

الجامع • طالبات  لدى  التكيفية  االنفعال  لتنظيم  املعرفية  اإلستراتيجيات  بتنمية  التخرج  ات،االهتمام  املقبالت على  قدرتهن على  لتنمية    وخاصة 

 التعامل مع الضغوطات النفسية املختلفة.

ا تهدف إلى تنمية وعي الطالبات   ،تطبيق دورات وورش عمل في الجامعات والكليات لطالبات الجامعة • وخاصة املقبالت على التخرج واملتأخرات دراسيًّ

 يجب أن تكون هذه الدورات وورش العمل مستمرة. بالضغوط النفسية والعوامل املتعلقة بها، و 

 إجراء مزيد من الدراسات للكشف عن مستوى اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال والضغوط النفسية والعالقة بينهما لدى شرائح وعينات  •

 عمرية مختلفة. 

 مقترحات الدراسة: 

 وعالقته بالتنشئة األسرية. دراسة العالقة بين اإلستراتيجيات املعرفية لتنظيم االنفعال •

 رشادي عقالني انفعالي لخفض إستراتيجيات تنظيم االنفعال غير التكيفية لدى طالبات الجامعة. إ جراء برنامج إ  •
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Abstract: This study aimed to identify the psychological stresses and its relation to the cognitive strategies of 
emotional regulation among the students who are going to graduate. The researcher used the descriptive approach 
in its both relational and comparative. The study sample consisted of (242) female students who are going to 
graduate. The researcher used the psychological stresses scale and the cognitive strategies of emotional regulation 
scale. The study reveals that: there is a positive correlation with statistically significant at the level of (0.01) between 
psychological stress and each of (self-blame, blaming others, rumination, catastrophizing) for university students 
who are going to graduate. However, the results showed that there is an inverse relationship with statistically 
significant at level of (0.01) between psychological stress and each of (positive refocusing, refocus on planning, 
positive reappraisal, putting into perspective) among students who are going to graduate. It also showed that there 
are statistically significant differences at the level of (0.05) and less between the averages of the degrees between 
outstanding students and the underachievers students in the total degree of psychological stress and its sub-
dimensions represented in (family stresses- study stresses- stresses of free time) toward students who are 
underachievers. Furthermore, the results showed that there are statistically significant differences at the level of 
(0.05) among outstanding students and the underachievers students under the cognitive strategies of emotional 
regulation related to catastrophizing to towards of female students who are underachievers. 

Keywords: Psychological Stresses; Cognitive Strategies of Emotional Regulation; Students who are going to 
graduate.  
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 :امللخص

ام  هدفت الدراسة الكشف عن درجة ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية، وتّم استخدام املنهج الوصفي، ولتحقيق هدف الدراسة ق

الرئيسة:   الخمس  الحياتية  املهارات  من  تكونت  باالستبانة  املتمثلة  الدراسة  أداة  ببناء    املهارات  ذائية،الغ  املهارات  اليدوية،  العملية  املهاراتالباحثون 

  للمهارات األردن في العلوم معلمي ممارسة درجة أن النتائج أظهرت األداة. وثبات صدق من التحقق تمّ  وقد الوقائية، واملهارات  البيئية، املهارات الصحية،

   دالة  فروق  ووجود  كبيرة،  بدرجة  كانت  الحياتية
ً
   الحياتية  للمهارات  العلوم  معلمي  ممارسة  درجة  في (α=05.0)  الداللة  مستوى   عند  إحصائيا

ً
 ملتغير   تبعا

   دالة  فروق  وجود  وعدم  التدريسية،  والخبرة   الجنس،
ً
   الحياتية  للمهارات  العلوم  معلمي  ممارسة  درجة  في إحصائيا

ً
  في   وجاءت  العلمي،  املؤهل  ملتغير  تبعا

 في   النظر  إعادة   بضرورة   الباحثون   أوص ى  الدراسة  نتائج  ضوء  وفي  الصحية،  املهارة   خيرة األ   املرتبة  في  جاءت  بينما  والعملية،  اليدوية  املهارات  األولى  املرتبة

 املناسب. االهتمام الصحية املهارات تأخذ بحيث وتدريبهم  العلوم معلمي إعداد برامج

 درجة ممارسة معلمي العلوم.  ؛: املهارات الحياتيةالكلمات املفتاحية

 : قدمةامل

بالعديد من التطورات التكنولوجية واملعرفية، والتي أسهمت في فرض تغيرات مستمرة على النظام التربوي والتعليمي، مما دفع يتسم العصر الحالي 

ها وامتالكها وممارستمؤسساتها املعنية إلى السعي إلى تطوير مناهجها وإعداد معلميها واالهتمام بالطلبة واملهارات املتجددة، والتأكيد على ضرورة تنميتها  

 في املواقف الحياتية، من أجل التكيف والتعايش مع متطلبات الحياة اليومية، ومواجهة التغيرات السريعة، والقدرة على 
ً
 حل املشكالت. وتوظيفها فعليا

 تؤهلها ألخذ مكانتها بين املجتمعات، وذلك
ً
 هائال

ً
 علميا

ً
من خالل التوجه إلى   وبفضل التربية استطاعت كثير من الدول أن تحقق ملجتمعاتها تقدما

. وعليه أصبح تعلم املهارات الحياتية ضرورة حتمية لحياة  
ً
 واملتنور تكنولوجيا

ً
الفرد في أي مجتمع، إكساب املهارات الحياتية الالزمة للفرد املثقف علميا

 في املواقف الحياتية  
ً
بشكل يومي في ضوء مناهج تعليمية تتضمن املهارات  وال يتم ذلك إال من خالل معلم يمتلك تلك املهارات ويمارسها ويوظفها فعليا

 (. 40: 2002الحياتية )مازن، 

فالفرد   وتعد املهارات الحياتية من املتطلبات الضرورية واملهمة لتكيف الفرد ومسايرته للتغيرات والتطورات السريعة التي يتصف بها هذا العصر،

الحياة ومواجهة مشكالتها بطريقة أكثر إيجابية، كذلك تمكنه من التفكير البناء واتخاذ قراراته أصبح في حاجة إلى مجموعة مهارات تمكنه من التكيف مع  

معه، وتكوين  بنفسه، وتساعد الفرد في إدارة حياته بطريقة ناجحة مع مواجهة العديد من املسؤوليات، وكما تمكن الفرد من التفاعل الجيد مع أفراد مجت

 (. 7: 2012)إبراهيم،فكرة إيجابية عن ذاته واآلخرين 

ء ومعدات وينظر إلى املهارات الحياتية على أنها مجموعة من األعمال واألنشطة يقوم بها الفرد في الحياة اليومية، تتضمن تفاعله مع أشخاص وأشيا

 (.Bastian& venetia, 2005: 20تمكن الفرد من التعامل معها بدقة ومهارة )
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الهادي   الفرد بطريقة ناجحة، والتكيف والتعايش مع متطلبات 487:  2016)بينما يعرفها عبد  تلزم إلدارة حياة  التي  املهارات  أنها مجموعة من   )

 الحياة، ومواجهة التحديات وحل املشكالت، واتخاذه للقرارات بنفسه.

( إلى مهارات صحية، مهارات  2019يصنفها ثويمر )  وقد اهتم العديد من الباحثين والتربويين في املهارات الحياتية وصنفوها تصنيفات متعددة، حيث

( إلى مهارات االتصال والتواصل، مهارات تقدير الذات، مهارات 2018بيئية، مهارات وقائية، مهارات شخصية، ومهارات اجتماعية، فيما يصنفها الديري )

املهارات الحياتية إلى ثالث مهارات رئيسة وهي: مهارات التفكير   Aydogdu(2018)حل املشكالت، مهارات اتخاذ القرار، ومهارات إدارة الوقت، بينما يصنف  

( اللولو  أما  الذاتية،  واإلدارة  املسؤولية  تحمل  ومهارة  اآلخرين،  مع  والتواصل  االتصال  ومهارات  املهارات 2005الناقد،  البيئية،  املهارات  إلى  تصنفها   )

 هارات العملية اليدوية.الغذائية، املهارات الصحية، املهارات الوقائية ، وامل

 Education Reform for theوظهر االهتمام باملهارات الحياتية كأساس للتطوير التربوي من خالل مشروع التطوير التربوي نحو اقتصاد املعرفة )

Knowledge Economy( باسم 
ً
املهارات الحياتية املختلفة التي ( الذي يقوم على االهتمام بالفرد وتزويده بERFKE( )2003-2015(، واملعروف اختصارا

 (. 20: 2011تعتمد على تنمية التفكير العلمي، والقدرة على حل املشكالت، و القدرة على التفاعل في املجتمع بشكل إيجابي )الزيودي والخوالدة، 

ئل الذي يشهدُه هذا العصر، لذا فقد أولت وزارة وفي هذا اإلطار فقد سعى األردن إلى تطوير نظامه التعليمي ليواكب التطور التقني واملعلوماتي الها

ة بين الجوانب النظرية التربية والتعليم األردنية االهتمام بالطلبة في كافة املراحل التعلمية، حيث تم التركيز على األنشطة الالمنهجية الالصفية، واملوازن

طلبة نحو التعلم الفّعال النشط وإكسابهم املهارات الحياتية املختلفة. هذا باإلضافة والعملية، وتقديم البرامج التعليمية التي تعمل على زيادة دافعية ال

 (. 90: 2012إلى االهتمام باملعلمين وتدريبهم وتمكينهم، وتطوير املناهج وحوسبتها )الزيودي،

 
ً
يعد حلقة الوصل بين الطالب واملنهج، يقع على    من طبيعة دور املعلم الذي يمثل أحد أهم األركان األساسية في العملية التعليمية، كما  وانطالقا

 من األمور املهمة التي ستن 
ً
عكس على ممارسته عاتقه العبء األكبر في نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، لذا فإن االهتمام بإعداده وتدريبه جيدا

 (.4: 2019رجة عالية من الكفاءة )الديري، العملية، وهذا يفرض على املعلمين تطوير قدراتهم ومهاراتهم ألداء مهامهم بد

طالب في وفي ضوء ما سبق يرى الباحثون أهمية اكتساب وممارسة املعلمين للمهارات الحياتية؛ ألن املعلم يعتبر القدوة الحسنة التي يمتثل بها ال

ن خالل ممارستهم الفعلية لها وإعداد أجيال ناجحة وقادرة املستقبل، لذلك ال بد للمعلمين من اكتساب املهارات الحياتية من أجل تزويد الطالب بها م

 على مواجهة تحديات املستقبل. 

 الدراسات السابقة:

الرجوع  الحياتية من عدة زوايا، وذلك من خالل  املهارات  تناولت موضوع  التي  العربية واألجنبية  الدراسات  العديد من  إلى   لقد تم االطالع على 

 املختلفة، وفيما يلي استعراض لتلك الدراسات حسب التسلسل الزمني لنشرها من األقدم إلى األحدث، فقد:مصادر املعرفة 

دراسة هدفت إلى تطوير مقياس لقياس املهارات الحياتية وتقييم مستويات املهارات الحياتية لدى الطلبة في مدرسة ثانوية    sharma ((2003أجرت   •

ة تّم استخدام املنهج الوصفي املسحي، وتم إعداد أداة الدراسة املتمثلة باالستبانة وتطبيقها على عينة الدراسة في كاتماندو. ولتحقيق هدف الدراس

 من الصف الثامن والتاسع والعاشر من مدرسة ثانوية عامة مختلطة في كاتماندو، ومن ثم إجراء مناقشات جماعية 347املتمثلة ب )
ً
 وطالبة

ً
( طالبا

ور، ومناقشات أخرى تتكون من اإلناث، ومجموعة مختلطة تضم طالًبا واحًدا من كل قسم من كل صف لتأكيد نتائج الدراسة. مركزة تتكون من الذك

 من   171%(، بينما 51مراهًقا أظهر مستوى عاٍل من املهارات الحياتية بنسبة )  176وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي:. 
ً
 أظهر مستوى منخفضا

ً
مراهقا

%(، في حين لم يكن لدى معظم املعلمين علم بمفهوم املهارات الحياتية. وكان التواصل ودعم األسرة وتعليم األمهات من 49حياتية بنسبة )املهارات ال

 العوامل املهمة التي تؤثر بشكل كبير على مستوى املهارات الحياتية لدى املراهقين.

 بين   والتعاطف  والتكيف  الذات،  احترام  على  الحياتية  املهارات   على  يبالتدر   تأثير   عن   الكشف  إلى  تهدف   دراسة   )Iqbal & yavda )2009  وأجرى  •

   ( 60)  من   الدراسة  عينة  وتكونت  املراهقين.
ً
   طالبا

ً
  وجود  التدريب  من   أشهر   5  بعد   النتائج  وأظهرت  الهند.  في  النموذجية   راج  هانز  مدرسة  من    وطالبة

  بعد   كبير  اختالف  على  العثور   يتم   لم   بينما  والتعاطف،  التام،  التكيف  التربوي،   التكيف  في،العاط  التكيف  الذات،  احترام  على  كبير  بشكل  تحّسن

  خالل  من  وسلوكه  املراهق  فكر  في  تغيير  إحداث الحياتيةفي  املهارات  على  للتدريب  وكبير  إيجابي  أثر  هناك  أّن  على  يدل  مما  االجتماعي،  بالتكيف  التدريب

 له.  داعمة بيئة توفير

  لدى  الوجداني  والذكاء  البيئية  الثقافة  لتنمية  الحياتية  املهارات  على  قائم   برنامج  فعالّية  مدى   قياس  إلى  تهدف   دراسة   (2012  ) رعب امل  أجرت  فيما •

 الثانوي   األول   الصف   من   الدراسة  عينة  اختيار  وتم   التجريبي،  املنهج   استخدام  تمّ   الدراسة  هدف  ولتحقيق   السعودية،  في  الثانوية  املرحلة   طالبات

 والذكاء   البيئية الثقافة  تنمية في املستخدم للبرنامج واإليجابي الكبير األثر إلى  الدراسة نتائج أشارت وقد  العشوائية، بالطريقة طالبة (80ب) ملتمثلةا 

 الثانوية.  املرحلة طالبات لدى  الوجداني
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 ضوء   في  يحتاجونها  التي  الحياتية  للمهارات  الرسمية  األردنية  الجامعات  طلبة  وعي  درجة  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة  (2013)  العمري   أجرى   بينما •

 ولتحقيق   ،2010/2011  الدراس ي  العام  من  األردنية  الجامعات  طلبة  من  وطالبة  طالب  (797)  من  الدراسة  عينة  تكونت  حيث  املعرفي،  االقتصاد  مبادئ 

  مهارات الفريق، وعمل التعاون  مهارة  األشخاص، بين والعالقات التواصل مهارات وهي:  رئيسة  حياتية مهارات ست على موزعة نةاستبا إعداد تمّ  ذلك 

  وتوصلت للسيطرة، الباطني املركز وزيادة  الذات إدارة  مهارات الضغوط، مع التعامل إدارة  ومهارة  املشكالت، حل ومهارة  الناقد، والتفكير القرار صنع

   دالة  فروق   وجود   إلى  أشارت  وكما  األولى،  املرتبة  في  الجماعي  العمل  مهارات   جاءت   اآلتية:  النتائج  إلى  سةالدرا 
ً
  لصالح  الطلبة   استجابات   في  إحصائيا

 الجامعة.  مساقات كافة في  الحياتية املهارات  تضمين بضرورة  الدراسة توص ي حين في الدراس ي، املتغير

 العلمية   وامليول   الحياتية  املهارات   تنمية  في  االستقصائية  األنشطة  فاعلية  أثر  عن   الكشف  إلى  تهدف   دراسة   (2015)  والنظاري   الحكيمي  أجرى   فيما •

  (48) من مكونة الدراسة عينة وكانت تعز، جامعة في الفيزياء طلبة لدى 
ً
  طالبا

ً
 الدراسة  هدف ولتحقيق تعز، جامعة في الثانية السنة طلبة من  وطالبة

  إعداد  وتم  االجتماعي( والتفاعل املشكالت، حل العملية، )املهارات وهي: رئيسة مهارات ثالث في الحياتية املهارات وتحديد لتجريبيا  املنهج استخدام تمّ 

  وفي   العملية.  املهارات  مالحظة  وبطاقة  االجتماعي،  التفاعل  ومقياس  املشكالت،  حل  باختبار  املتمثلة  الدراسة  أدوات  وبناء  االستقصائية،  األنشطة

 مواقف   خطواتها   وتتضمن   مهاراته،  وتنمي   املتعلم   تفكير  تثير  أنشطة   تتضمن  علمية  مقررات  بإعداد  االهتمام  بضرورة   الدراسة  أوصت  النتائج   ءضو

  للمتعلم  تضمن  حياتية مشكالت العلمية املقررات تضمين على والتأكيد املستمرة، ومتطلباتها الحياة  مع للتكيف تؤهله مناسبة حياتية
ً
 حق تعلما

ً
  يقيا

 
ً
 وبالعالم. باملجتمع يربطه ووظيفيا

  الرضا درجة وزيادة  الغضب درجة خفض في الحياتية املهارات على قائم  إرشادي  برنامج أثر عن الكشف إلى هدفت دراسة (2017) إرشيد بني وأجرى  •

   30  اختيار  تمّ   الدراسة  هدف  ولتحقيق  التجريبي،  املنهج  الباحث  استخدم  الحياة،  عن
ً
 إمارة  مدارس  إحدى   في  عشر  والحادي   العاشر  صفين ال  من  طالبا

 النتائج   إلى  الدراسة  توصلت  حيث  الحياة،  عن  الرضا  درجة  لقياس  ومقياس  الغضب،  درجة  لقياس  بمقياس  املتمثلة الدراسة  أدوات  بناء  وتمّ   ظبي،  أبو

   الضابطة.  للمجموعة  بالنسبة  دال  بشكل  الحياة   عن  لرضاا   درجة  وتحسن  الغضب  درجة  انخفاض  في  اإلرشادي   البرنامج فعالية مدى  إلى  أشارت اآلتية:

دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى امتالك معلمي املرحلة األساسية للمهارات الحياتية في األردن وعالقتها ببعض املتغيرات،   (2018وأجرى الديري ) •

الدراسة من معلمي املرحلة األساسية داخل مخيم الزعتري وعددهم  ولتحقيق هدف الدراسة تّم استخدام املنهج الوصفي املسحي، وتم اختيار عينة 

 ومعلمة، وقام الباحث ببناء استبانة توزعت على خمس مهارات رئيسة وهي: مهارة االتصال والتواصل، مهارة تقدير الذات، مهارة ح228)
ً
ل ( معلما

راسة إلى أن درجة امتالك معلمي مرحلة التعليم األساس ي للمهارات الحياتية في  املشكالت، مهارة اتخاذ القرار، ومهارة إدارة الوقت، وأشارت نتائج الد

الحياتية تعزى  للمهارات  التعليم األساس ي  امتالك معلمي مرحلة    األردن كانت بدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

وق ذات داللة إحصائية في مستوى امتالك معلمي مرحلة التعليم األساس ي للمهارات ملتغيرات الجنس، والتخصص، واملؤهل العلمي، بينما تم وجود فر 

ة حل املشكالت، الحياتية تعزى ملتغير عدد سنوات الخبرة، حيث جاءت  في املرتبة األولى مهارة االتصال والتواصل، بينما جاءت في املرتبة األخيرة مهار 

 كثفة للمعلمين واملعلمات حول املهارات الحياتية.وتوص ي الدراسة بتقديم دورات  وورش تدريبية م

الكويت، واستخدم    (2019بينما ثويمر ) • الحياتية في دولة  للمهارات  املتوسطة  املرحلة  الكشف عن درجة ممارسة معلمي  إلى  أجرى دراسة هدفت 

املتمثلة من ) الدراسة  اختيار عينة  تّم  الوصفي،  املنهج  بالطري228الباحث   ومعلمة 
ً
املتمثلة  ( معلما الدراسة  أداة  بناء  تم  البسيطة،  العشوائية  قة 

االجتماعية،  باالستبانة توزعت على خمس مهارات رئيسة وهي: املهارات الصحية، املهارات الوقائية، املهارات البيئية، املهارات الشخصية، واملهارات  

ارات الحياتية كانت بدرجة متوسطة، وجاء مجال املهارات الصحية بالرتبة  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة معلمي املرحلة املتوسطة للمه

(  α≤05.0اللة )األولى بينما جاء مجال املهارات االجتماعية في الرتبة األخيرة. وكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد

للمهارات الحياتية تعزى ملتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، والتخصص األكاديمي. وأوصت الدراسة بإعادة لدرجة ممارسة معلمي املرحلة املتوسطة  

 النظر في برامج إعداد وتدريب معلمي املرحلة املتوسطة.

ولتحقيق هدف الدراسة دراسة هدفت إلى التعرف على درجة امتالك معلمي املرحلة الثانوية في األردن للمهارات الحياتية،    (2019وأجرى الديري ) •

 ومعلمة،  91استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وتم اختيار عينة الدراسة من معلمي املرحلة الثانوية داخل مخيم الزعتري وعددهم )
ً
( معلما

رة االتصال والتواصل، مهارة التفكير قام الباحث ببناء أداة الدراسة املتمثلة باالستبانة توزعت على أربع مهارات رئيسة وهي: مهارة إدارة الغضب، مها

املرحلة الثانوية في األردن للمهارات ال امتالك معلمي  حياتية كان اإليجابي، ومهارة اتخاذ القرارات وحل املشكالت، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى 

للمه الثانوية  املرحلة  امتالك معلمي  الجنس وعدد سنوات  بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة  الحياتية تعزى ملتغير  ارات 

 الخبرة واملؤهل العلمي. 
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   جانبين: من الحياتية للمهارات تناولها ُيالحظ  السابقة، الدراسات استعراض خالل ومن

 الحياتية: املهارات وممارسة وتنمية اكتساب أهمية األول: الجانب

 الديري   ودراسة   (،2018)  الديري   ودراسة  (،2015)  والنظاري   الحكيمي  ودراسة  (،2013)  العمري   ودراسة  ،)sharma  )2003  دراسة  تناولتها  الجانب  هذا   وفي

 (. 2019)  ثويمر دراسة الحالية بالدراسة املباشرة  الصلة ذات الدراسات ومن (2019)
، ترام الذات والتكيف والتعاطف والثقافة البيئية والذكاء الوجداني وخفض الغضب وزيادة الرضا عن الحياة الجانب الثاني: تأثير املهارات الحياتية على اح

 (.2017(، ودراسة بني إرشيد )2012، ودراسة املرعب ))Iqbal & yavda )2009وفي هذا الجانب تناولتها دراسة 

 مشكلة الدراسة 

والتطور العلمي والتكنولوجي املعاصر إلى التأكيد على ضرورة توفير حد مقبول من املهارات الحياتية التي أصبحت الحاجة ملحة  في ظل التقدم  

م باملهارات تمكن الفرد من استيعاب التطورات التكنولوجية والتكيف مع متطلبات الحياة بما يتالءم مع تلبية احتياجاته الحياتية، ولعل سبب االهتما

تسعى إلى تحقيقه من تنمية قدرة الفرد على حل املشكالت الحياتية في البيئة املحلية والعاملية بطريقة أكثر إيجابية واالعتماد على يرجع إلى ما    الحياتية

 اله
ً
 من متطلبات التنمية البشرية في العصر الحالي، ومبررا

ً
ظم التعليمية تمام الننفسه في اتخاذ قراراته، وهذه األهداف تجعل من املهارات الحياتية متطلبا

 (.7: 2007بها )عبد املوجود  وإسكاروس،

هارات الحياتية  كما تؤكد الكثير من الدراسات على االهتمام باملهارات الحياتية وإجراء املزيد من البحوث في هذا املجال، وتشجع الطلبة على امتالك امل

تلك   ومن  املستقبل،  ملواجهة تحديات  وتوظيفها  )وضرورة ممارستها  العمري  دراسة  التي 2011الدراسات  الحياتية  املهارات  دمج  بضرورة  أوصت  التي   )

( التي أكدت على ضرورة 2014يحتاجها الطلبة في القرن الحادي والعشرين، وتضمينها في مساقات مناهج السنة األولى للجامعات األردنية، ودراسة الحلوة )

( بضرورة عقد دورات وورش 2019في إمكانية تطوير برنامج خاص باملهارات الحياتية، ودراسة ثويمر )إعادة نظر أصحاب القرار في الجامعات السعودية 

 تدريبية لتنمية املهارات الحياتية لدى املعلمين. 

ربما يعود  ( إلى ضعف امتالك الطلبة للمهارات الحياتية،  2010(، ودراسة وافي )2012في حين أشارت نتائج العديد من الدراسات كدراسة االغا )

 من املهارات الحياتية لدى    sharma,2003)شارما )ذلك إلى ضعف ممارسة معلمي العلوم لهذه املهارات، كما أشارت دراسة  
ً
إلى وجود مستوى منخفضا

يؤديه املعلم في تطوير األفراد    وبالرغم من الدور املهم الذي   الطلبة، وربما يعود ذلك إلى أن معظم املعلمين لم يكن لديهم علم بمفهوم املهارات الحياتية،

هارات الحياتية واملجتمع، وتمكين الطلبة من اكتساب العارف واملعلومات، وتطوير مهاراتهم الحياتية، ومن هنا يرى الباحثون ضرورة امتالك املعلمين للم

 وممارستها حتى تضمن لهم أداء املهام املوكلة إليهم بكفاءة. 

 الدراسة،  ملوضوع  تطرقت  التي  الدراسات  في  ندرة    هناك  أن  وجدت  فقد  السابقة،  والدراسات  الكتب  من  العديد  على  الباحثين  اطالع  خالل  ومن

  السؤالين  عن   لإلجابة  الدراسة  وتسعى  نظرهم،  وجهة   من  الحياتية  للمهارات   األردن  في  العلوم  معلمي  ممارسة  درجة   في  للبحث  الدراسة  هذه   جاءت   ولذلك

 اآلتيين: 

 الحياتية؟  للمهارات األردن في العلوم علميم ممارسة درجة ما .1

 (  α=05.0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) .2
ً
في درجة ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية، تبعا

 ملتغيرات )الجنس، واملؤهل العلمي، والخبرة التدريسية(؟

   :أهمية الدراسة

  باملهارات  لالهتمام  أنظارهم   لفت   وبالتالي  الحياتية،  للمهارات   العلوم  معلمي  ممارسة  درجة  عن   الكشف   في  النظري   الجانب  في  الدراسة  أهمية  تتمثل

سهم   فقد  العملي  الجانب  في  أما  طلبتهم،  لدى   املهارات  مستوى   تحسين  على  ذلك  لينعكس  الحياتية
ُ
 ارة وز   في  القرار  أصحاب  نظر  لفت  في  الدراسة  هذه   ت

  الحياتية للمهارات العلوم ملعلمي وإرشادية تدريبية دورات بعقد األردنية والتعليم  التربية
ً
 وقد  والطلبة، املعلمين من لكل أفضل نتائج على الحصول  في أمال

 .  املستقبل في استخدامها يمكن والتي الحياتية باملهارات متعلقة بحثية أدوات تقديم  خالل من الباحثين الدراسة تفيد

 :حدود ومحددات الدراسة

 نتائج الدراسة قابلة للتعميم في ضوء الحدود واملحددات اآلتية: 

 . 2019/2020اقتصرت عينة الدراسة على معلمي العلوم في مديرية التربية والتعليم في لواء بني عبيد في محافظة إربد للعام الدراس ي  .1

 .2019/2020س ي األول تم تطبيق االستبانة على عينة الدراسة في الفصل الدرا  .2

 يعتمد تعميم نتائج الدراسة على مصداقية ودقة معلمي العلوم في اإلجابة عن فقرات االستبانة املستخدمة في الدراسة.  .3
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  :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 تشتمل هذه الدراسة على العديد من املصطلحات، وفيما يلي التعريفات اإلجرائية لكل منها: 

مجموعة من املهارات التي تلزم إلدارة حياة الفرد بطريقة ناجحة، والتكيف والتعايش مع متطلبات الحياة ومواجهة التحديات وحل   :املهارات الحياتية

الهادي،   للقرارات بنفسه )عبد  ا 487:  2016املشكالت، واتخاذه  الفرد من  التي تمكن  املهارات  بأنها مجموعة من  الباحثون  لتفاعل بفعالّية (، ويعرفها 

ارات الغذائية، املهارات وإيجابية مع املواقف الحياتية املتعددة وتتمثل في هذه الدراسة باملهارات اآلتية: املهارات العملية اليدوية، املهارات الصحية، امله

 الوقائية، واملهارات البيئية. 

الحياتية للمهارات  العلوم  معلمي  العلومممارسة  معلمي  أداء  مستوى  العملية  :   )املمارسات 
ً
إجرائيا وتقاس  الصفية،  الغرفة  في  الحياتية  للمهارات   )

ماس ي ) كبيرة  بمتوسط الدرجات التي يقدرها معلمي العلوم ألنفسهم حول ممارستهم للمهارات الحياتية التي تمثلها الفقرات في أداء الدراسة وفق تدرج خ

 .)
ً
، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا

ً
 جدا

التعليم   املعلمون واملعلمات املكلفين من وزارة التربية والتعليم بتدريس مواد العلوم ) علوم عامة، أحياء، كيمياء، فيزياء، علوم أرض( ملرحلة  لمي العلوم:مع

: )هم املعلمون واملعلمات العاملين في املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية وا 
ً
لتعليم في لواء بني عبيد واملكلفين بتدريس األساس ي والثانوي، أما إجرائيا

 مواد العلوم )علوم عامة، أحياء، كيمياء، فيزياء، علوم أرض( ملرحلة التعليم األساس ي والثانوي. 

 :منهج الدراسة

 ارات الحياتية.تّم استخدام املنهج الوصفي املسحي، وذلك ملالءمتِه ملوضوع الدراسة القائم على تحديد درجة ممارسة معلمي العلوم للمه

 :مجتمع الدراسة

( 118عددهم ) تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم في املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد في األردن والبالغ

 . 2019/2020س ي األول معلم ومعلمة علوم، وذلك حسب اإلحصاءات الصادرة عن قسم التخطيط في املديرية خالل الفصل الدرا 

 : عينة الدراسة

( 118عددهم )تّم اختيار عينة الدراسة املتيسرة، وكانت املجتمع نفسه وهي جميع معلمي العلوم في مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد والبالغ  

الدراسة، وتم استعادة ) الدراسة على مجتمع  أداة   ومعلمة علوم، حيث تم توزيع 
ً
النهائية )( اس113معلما الدراسة    113تبانة، فأصبحت عينة 

ً
( معلما

 ( يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة. 1( من مجتمع الدراسة. والجدول )%96ومعلمة علوم، يشكلون ما نسبته )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها : (1جدول )
 النسبة املئوية  العدد  الفئات واملستويات متغيرات الدراسة 

 ذكر الجنس 

 أنثى 

49 

64 

43 % 

57 % 

 بكالوريوس  الخبرة التدريسية

 دراسات عليا )ماجستير ودكتوراه(

96 

17 

85 % 

15 % 

 سنوات  5أقل من  املؤهل العلمي 

 سنوات  10-5من 

 سنوات  10أكثر من 

25 

19 

69 

22 % 

17 % 

61 % 

 % 100 113 املجموع 

  أداة الدراسة 
( ولقد  2005؛ اللولو، 2019أداة الدراسة )االستبانة( من قبل الباحثون باالعتماد على األدب السابق، كما تم االستفادة من دراسة )ثويمر، تّم بناء 

نهائية على ال  تّم تطويرها واالستدالل ببعض املؤشرات الواردة في تلك الدراسات والتي تتناسب مع أهداف الدراسة الحالية، وحيث تضمنت األداة بصورتها

 ( فقرة لقياس درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية توزعت إلى خمسة مجاالت، على النحو اآلتي: 60)

 (.  7-1( فقرات، ذوات األرقام )7مجال املهارات الصحية: وتضمنت) .1

 (. 22-8( فقرة، ذوات األرقام )15مجال املهارات الغذائية: وتضمنت) .2

 (. 35-23( فقرة، ذوات األرقام)13: وتضمنت)املهارات العملية اليدوية .3

 . (45-36) ( فقرات، ذوات األرقام10املهارات الوقائية: وتضمنت) .4

 (. 60-46( فقرة، ذوات األرقام )15املهارات البيئية: وتضمنت) .5
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 :صدق األداة

الخبرة واالختصاص في املجال التربوي للتأكد    تحقق الباحثون من صدق األداة عن طريق عرضها بصورتها األولية على مجموعة من املحكمين من ذوي 

مة الصياغة من سالمة الصياغة اللغوية، وقد طلب من املحكمين الحكم على جودة االستبانة في ضوء شموليتها للمهارات الحياتية، وإبداء الرأي في سال 

 يم أية اقتراحات أو مالحظات قد يرونها مناسبة.اللغوية، ومدى مناسبة ومالئمة الفقرات للمجال الذي أدرجت تحته، باإلضافة إلى تقد

( بعد إعادة تصميمها 2وفي ضوء مالحظات املحكمين تم حذف بعض الفقرات وإضافة بعضها اآلخر، وبذلك أصبحت األداة بصورتها النهائية )امللحق  

 من جديد، وقد تحقق لها صدق املحتوى وصدق املحكمين.

 : ثبات االداة

االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، حيث تراوحت قيم معامالت الثبات  تّم التحقق من   ثبات االستبانة، بحساب معامل 

(، وبلغ معامل الثبات لدرجة ممارسة معلمي العلوم  0.96  -0.63للمجاالت في الجزء املعد لقياس درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية بين )

 ( قيم معامالت االتساق الداخلي للمجاالت ولالستبانة ككل بطريقة كرونباخ ألفا. 2(. ويبين الجدول )0.94الحياتية الكلي )للمهارات 

 ككل  ولالستبانة االستبانة  مجاالت من مجال لكل الداخلي االتساق معامالت قيم :(2) جدول 
 ألفا  كرونباخ الفقرات عدد املجاالت  الجزء

 

  العلوم   معلمي  ممارسة  درجة

 الحياتية  للمهارات

 0.63 7 الصحية املهارات

 0.86 15 الغذائية املهارات

 0.96 13 اليدوية  العملية املهارات

 0.85 10 الوقائية  املهارات

 0.91 15 البيئية  املهارات

 0.94 ككل الحياتية للمهارات العلوم معلمي ممارسة  درجة

 :تصحيح أداة الدراسة

 )تم 
ً
( درجات، وقليلة  3( درجات، ومتوسطة )4( درجات، وكبيرة )5استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لدرجات املوافقة على النحو اآلتي: كبيرة جدا

(2( 
ً
 ( درجة واحدة، وتم استخدام املقياس التالي ألغراض تحليل النتائج، حسب املعادلة اآلتية: 1( درجتان، وقليلة جدا

 ترة / عدد الفئات طول الفئة = طول الف

 5( / 1-5طول الفئة = )

           =0.80 

 لذلك أصبح توزيع الفئات على النحو اآلتي: 

(1- 1.80 
ً
 (  درجة قليلة جدا

 (  درجة قليلة2.60 -1.81)

 (  درجة متوسطة 3.40 -2.61)

 ( درجة كبيرة 4.20 – 3.41)

(4.21 – 5.00 
ً
 (   درجة كبيرة جدا

 : إجراءات الدراسة

 كلة الدراسة وأسئلتها ومتغيراتها. تحديد مش .1

( ولقد  2005؛ اللولو، 2019تّم بناء أداة الدراسة )االستبانة( من قبل الباحثون باالعتماد على األدب السابق، كما تم االستفادة من دراسة )ثويمر،  .2

 تّم تطويرها واالستدالل ببعض املؤشرات الواردة في تلك الدراسات والتي تتناسب مع أهداف الدراسة الحالية.  

 ثبات أداة الدراسة.تم التحقق من صدق و  .3

 . 2019/2020 األول  الدراس ي الفصل في عبيد بني لواء ملديرية التابعة الحكومية املدارس في الدراسة عينة على االستبانة تطبيق .4

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

 : ما درجة ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية؟  نص السؤال األول 

م للمهارات  ولإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمين على مجاالت درجة ممارسة معلمي العلو 

 (.3الحياتية كما هي موضحة في الجدول )
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افات املعيارية لتقديرات املعلمين على مجاالت درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية مرتبة تنازلي: (3جدول )  حسب  املتوسطات الحسابية واالنحر
 
ا

 املتوسطات الحسابية 

 درجة املمارسة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي*  املجاالت  الرقم الرتبة

 كبيرة 0.589 4.17 اليدوية املهارات العملية  3 1

 كبيرة 0.612 4.09 املهارات البيئية  5 2

 كبيرة 0.565 4.06 املهارات الوقائية  4 3

 كبيرة 0.577 3.81 املهارات الغذائية 2 4

 كبيرة 0.612 3.53 املهارات الصحية 1 5

 كبيرة 0.445 3.93 درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية ككل 

 (5الدرجة العظمى من )*    

( وبدرجة كبيرة، وجاء  0.589( وانحراف معياري )4.17( أن مجال "املهارات العملية اليدوية" جاء في املرتبة األول بمتوسط حسابي )3يبين الجدول )

ينما جاء في املرتبة األخيرة مجال "املهارات  ( وبدرجة كبيرة، ب0.612( وانحراف معياري )4.09في املرتبة الثانية مجال "املهارات البيئية" بمتوسط حسابي )

( وبدرجة كبيرة، وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على درجة ممارسة معلمي 0.612( وانحراف معياري )3.53الصحية" بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة كبيرة.0.445( وانحراف معياري )3.93العلوم للمهارات الحياتية ككل )

-3.53نتائج هذا السؤال أن املتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية الخمس الرئيسة قد تراوحت ما بين )وأظهرت  

بأعلى متوسط حسابي )4.17 اليدوية"  العملية  الرئيسة "املهارات  الحياة  بينما4.17( وبدرجة كبيرة، حيث جاءت مهارة  املرتبة   ( وبدرجة كبيرة،   جاء في 

( وبدرجة كبيرة، وقد بلغ املتوسط الحسابي لدرجة امتالك معلمي العلوم للمهارات  3.53األخيرة مهارة الحياة الرئيسة "املهارات الصحية" بمتوسط حسابي )

 .( مما يشير إلى درجة ممارسة كبيرة 3.93الحياتية ككل )

عزى النتيجة السابقة إلى أن معلمي العلوم قد خضعوا  
ُ
للدورات التدريبية التي توفرها وزارة التربية والتعليم، والتي تركز على رفع كفاءة املعلمين وقد ت

 
ً
عزى إلى رغبة املعلمين في أن يكونوا قدوة حسنة إلى طالبهم وزمالئهم بتطبيق الجانب النظري عمليا

ُ
 . وعلى أرض الواقعفي الجانبين النظري والعملي، وقد ت

عزى درجة مما
ُ
(  4.17رسة معلمي العلوم ملهارة الحياة الرئيسة "املهارات العملية اليدوية" والتي جاءت في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي )وُيمكن أن ت

 إلى طبيعة ع
ً
 ملهم الذي يتطلبوبدرجة كبيرة، إلى استخدامهم السابق ألدوات املختبر واملواد واألجهزة العلمية خالل دراستهم الجامعية، وقد ُيعزى أيضا

 .إجراء التجارب واألنشطة العلمية الواردة في الكتاب أمام الطالب في املختبر

( وبدرجة كبيرة، فقد  4.09أما درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارة الحياة الرئيسة "املهارات البيئية" والتي جاءت في املرتبة الثانية وبمتوسط حسابي )

 لكي يكونوا قدوة حسنة أمام طالبهم وزمالئهم في  ُيعزى ذلك إلى حرصهم على إيجاد بيئة  نظيفة خ
ً
الية من التلوث، واالهتمام بجماليتها، وقد ُيعزى أيضا

 .املحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية

الثالثة وبمتوس املرتبة  الوقائية" والتي جاءت في  الرئيسة "املهارات  الحياة  ملهارة  العلوم  عزى درجة ممارسة معلمي 
ُ
ت أن  (  4.06ط حسابي )وُيمكن 

 .وبدرجة كبيرة، إلى حرصهم على إتباع سلوكيات صحيحة تحفظ سالمتهم وسالمة طالبهم وتقيهم من العديد من املخاطر

( وبدرجة كبيرة،  3.81أما درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارة الحياة الرئيسة "املهارات الغذائية" والتي جاءت في املرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي )

ط، فيكون  لى حرصهم على إتباع نظام غذائي صحي متوازن ملعرفتهم املسبقة بأهمية الغذاء الصحي في تقوية الجسم وإمداده بالطاقة والحيوّية والنشاإ 

 على تحّمل األعمال اليومية دون تعب أو إرهاق، باإلضافة إلى وقايتهم من العديد من األمراض، مثل: أمراض القلب والسم
ً
 .نة وغيرهاالجسم قادرا

( وبمتوسط حسابي  الخامسة  املرتبة  في  جاءت  والتي  الصحية"  "املهارات  الرئيسة  الحياة  ملهارة  العلوم  لدرجة ممارسة معلمي  بالنسبة  (  3.53أما 

عزى إلى معرفتهم املسبقة بأهمية املحافظة على صحة الجسم ولياقته، باإلضافة إلى حرصهم على أن يك
ُ
 حسنة لطالبهم وبدرجة كبيرة، ُيمكن أن ت

ً
ونوا قدوة

  .في إتباع سلوكيات صحيحة للحفاظ على الجسم واالبتعاد عما يضره 

(، فلم يتم مناقشة النتائج الحالية  2019ونتيجة لندرة الدراسات التي تناولت درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية باستثناء دراسة ثويمر )

 (. 2019إال مع دراسة ثويمر )

 .( والتي أظهرت نتائجها درجة ممارسة متوسطة ألفراد العينة للمهارات الحياتية2019لف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ثويمر )حيث تخت

امل األردن على  العلوم في  املعلمين على مجاالت درجة ممارسة معلمي  لتقديرات  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  تّم حساب  هارات كما 

 الحياتية، حيث كانت على النحو اآلتي: 

 

 



  الوردات وآخرون                                                                                                               ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية من وجهة نظرهم 

 

 446 -431، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 438 

 

 املجال األول: مجال املهارات الصحية

فقرات   تّم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمين لدرجة ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية على

 (.4هذا املجال كما هي موضحة في الجدول )

 حسب املتوسطات : (4جدول)
 
افات املعيارية لتقديرات املعلمين على فقرات مجال املهارات الصحية مرتبة تنازليا املتوسطات الحسابية واالنحر

 الحسابية 

 الرتبة الرقم الفقرات املتوسط الحسابي*  االنحراف املعياري  درجة املمارسة 

.  3.75 0.829 كبيرة
ٌ
 1 2 أمضغ الطعام جيدا

 2 3 أبتعد عن التدخين.  3.74 1.56 كبيرة

 3 6 أتناول األدوية حسب استشارة الطبيب.  3.73 1.22 كبيرة

 4 5 أحافظ على حاسة البصر.  3.65 0.855 كبيرة

 5 7 أجلس بطريقة صحيحة وسليمة عند القراءة والكتابة.  3.46 1.01 كبيرة

 6 4 آخذ قسط كاٍف من النوم.  3.43 1.02 كبيرة

مارس التمارين الرياضية.  2.91 1.05 متوسطة 
ُ
 7 1 أ

 املجال ككل  3.52 0.612 كبيرة

 ( 5*الدرجة العظمى من )                        

 2( أن الفقرة )4يبين الجدول )
ً
( 0.829( وانحراف معياري )3.75" جاءت في املرتبة األولى بمتوسط حسابي ) ( والتي تنص على " أمضغ الطعام جيدا

عزى هذه النتيجة إلى حرصهم على استفادة أجسامهم من العناصر الغذائية املفيدة املوجودة في الطعام والحد من الش
ُ
راهة واإلفراط وبدرجة كبيرة، وقد ت

بما أخذه من طعام وإذا لم يتم مضغ الطعام بصورة جيدة ووقت كاٍف، فإن املعدة ستطلب املزيد في الطعام، فأثناء عملية املضغ الجيد يكتفى الجسم  

 التي تؤدي إلى تراكم الغازات في ا 
ً
لبطن ومشاكل  منه، وبالتي فهو يحميهم من اإلصابة بالسمنة، وقد تعزى إلى حرصهم على تجنب مشاكل عدم املضغ جيدا

مارس التمارين الرياضية" بمتوسط حسابي )1جاءت في املرتبة األخيرة الفقرة رقم )املعدة واإلصابة باإلمساك، في حين 
ُ
( وانحراف  2.91( والتي تنص على "أ

( وبدرجة متوسطة، وقد تعزى النتيجة إلى ضعف اهتمام املعلمين بممارسة الرياضة نتيجة إلى قلة توافر الوقت لديهم ملمارسة الرياضة 1.05معياري )

ل ككل هام واملسؤوليات الكبيرة التي تترتب عليهم في البيت واملدرسة، وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا املجاوانهماكهم بامل

 (. 0.612( وانحراف معياري )3.52)

 املجال الثاني: مجال املهارات الغذائية

ات املعلمين لدرجة ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية على فقرات تّم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقدير 

 (.5هذا املجال كما هي موضحة في الجدول )

 حسب املتوسطات : (5جدول)
 
افات املعيارية لتقديرات املعلمين على فقرات مجال املهارات الغذائية مرتبة تنازليا املتوسطات الحسابية واالنحر

 الحسابية 

 درجة املمارسة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي*  الفقرات الرقم الرتبة

نظف الخضروات والفاكهة قبل تناولها.  20 1
ُ
  0.721 4.49 أ

ً
 كبيرة جدا

  0.904 4.35 أهتم بقراءة تاريخ الصالحية لألطعمة املحفوظة.  22 2
ً
 كبيرة جدا

 قبل  18 3
ً
  0.940 4.33 تناوله. أتأكد من طبخ الطعام جيدا

ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 0.958 4.11 أحفظ األطعمة بشكل صحي.  17 4

قلل من تناول األغذية املعلبة واملضاف لها املواد الحافظة واألصباغ.  19 5
ُ
 كبيرة 1.017 3.86 أ

 كبيرة 1.005 3.84 أتناول الفاكهة والخضروات بالكميات املناسبة.  10 6

 كبيرة 0.969 3.81 كافية من املاء أشرب كميات  11 7

 كبيرة 0.821 3.78 اختار نوع الطعام املناسب.  9 8

 كبيرة 0.826 3.73 أتناول الغذاء الصحي املتوازن.  8 9

 كبيرة 1.102 3.64 أبتعد عن تناول الوجبات السريعة.  12 10

 كبيرة 1.270 3.62 أحرص على تناول وجبة اإلفطار صباح كل يوم.  21 11

 كبيرة 1.017 3.57 أبتعد عن تناول األطعمة املليئة بالدهون.  13 12

 كبيرة 1.173 3.47 أبتعد عن تناول املشروبات الغازية واملشروبات املحالة بالسكر.  15 13

 متوسطة  1.039 3.33 أبتعد عن تناول األطعمة املالحة.  16 14

قلل من تناول الحلويات والسكاكر.   14 15
ُ
 متوسطة  1.020 3.27 أ

 كبيرة 0.577 3.81 املجال ككل

 ( 5* الدرجة العظمى من )
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نظف الخضروات والفاكهة قبل تناولها" جاءت في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )  ( والتي تنص على "20( أن الفقرة )5يبين الجدول )
ُ
( وانحراف  4.49أ

، وقد تعزى النتيجة إلى حرصهم على املحافظة على النظافة التي حث عليها اإلسالم ووقاية أجسامهم من األضرار التي 0.72معياري )
ً
  ( وبدرجة كبيرة جدا

اكه الغير مغسولة، ومنها اإلصابة بالتسمم الغذائي، واإلصابة بالديدان وغيرها من األمراض، وقد تعزى إلى حرصهم على  قد تسببها تناول الخضروات والفو 

الفقرة رقم ) األخيرة  املرتبة   ألبنائهم وطالبهم وزمالئهم، في حين جاءت في 
ً
الحلويات والسكاكر" 14أن يكونوا قدوة تناول  "التقليل من  ( والتي تنص على 

عزى نتيجة ممارستهم املتوسطة للتقليل من الحلويات والسكاكر  1.020( وانحراف معياري )3.27حسابي )  بمتوسط
ُ
إلى وجود  ( وبدرجة متوسطة، وقد ت

 إلى اختالف نسبة السكر التي يحتاجها الجسم 
ً
ف باختال   خلل هرموني لدى بعض املعلمين مما يؤّدي إلى تعطيل آلّية اإلحساس بالشبع، وقد تعزى أيضا

أعلى إلى نسبة سكر  أكبر بحاجة  التي تبذل نشاط  الجسم فاألجسام  يبذله  الذي  البدني  النشاط  إلى اختالف شدة  الجسم وقد يعزى  بلغ صحة  ، وقد 

 (. 0.577( وانحراف معياري )3.81املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا املجال ككل )

 لية اليدويةاملجال الثالث: مجال املهارات العم

فقرات   تّم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمين لدرجة ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية على

 (.6هذا املجال كما هي موضحة في الجدول )

افات املعيارية لتقديرات  : (6جدول)  حسب املتوسطات  املتوسطات الحسابية واالنحر
 
املعلمين على فقرات مجال املهارات العملية اليدوية مرتبة تنازليا

 الحسابية 

االنحراف   املتوسط الحسابي*  الفقرات الرقم الرتبة

 املعياري 

 درجة املمارسة 

جري الحسابات القائمة على املعادالت الرياضية.  35 1
ُ
  0.758 4.37 أ

ً
 كبيرة جدا

راعي قواعد  27 2
ُ
  0.778 4.35 السالمة العامة في إجراء التجارب . أ

ً
 كبيرة جدا

  كبيرة 0.719 4.35 استخدم أدوات القياس بطريقة علمية صحيحة.  24 3
ً
 جدا

  0.765 4.35 أتعامل مع املواد املخبرية بطريقة علمية صحيحة. 25 4
ً
 كبيرة جدا

  0.791 4.31 صحيحة.استخدم األدوات واألجهزة العلمية بطريقة علمية  23 5
ً
 كبيرة جدا

  0.820 4.29 استخدم األشكال للحصول على املعلومات.  28 6
ً
 كبيرة جدا

  0.796 4.28 أرسم الرسومات التوضيحية والبيانية بطريقة علمية صحيحة.  26 7
ً
 كبيرة جدا

حلل الرسومات البيانية الستنتاج العالقات.  34 8
ُ
 كبيرة 0.847 4.20 أ

 كبيرة 0.867 4.08 تجربة أو نشاط علمي. أصمم  29 9

 كبيرة 0.867 4.08 أصمم الجداول لتدوين املالحظات وتنظيم البيانات واملعلومات الكمية. 33 10

 كبيرة 0.921 3.97 استخدم األدوات واألجهزة التكنولوجية.  32 11

سجل املالحظات في التجارب العلمية بطريقة وصفية دقيقة.  31 12
ُ
 كبيرة 0.952 3.88 أ

صمم مجسمات علمية.  30 13
ُ
 كبيرة 0.952 3.65 أ

 كبيرة 0.589 4.16 املجال ككل

 (5الدرجة العظمى من ) *

جري الحسابات القائمة على املعادالت الرياضية" جاءت في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )35( أن الفقرة )6يبين الجدول )
ُ
(  4.37( والتي تنص على "أ

، وقد تعزى النتيجة إلى إدراك املعلمين ألهمية الرياضيات فهي معبر لكل العلوم، وإذا امتلك اإلنسان املعرفة 0.758وانحراف معياري )
ً
( وبدرجة كبيرة جدا

علمية األخرى ودراستها، الكافية باألمور الرياضية وحساب الكميات واألمور األخرى الخاصة بعلم الرياضيات فهو قادر على دخول الحقول املعرفية وال

 لتخصصاتهم العلمية التي تتطلب معرفة ذلك وربط  
ً
العلوم باملواد  وقد تعزى إلى اكتسابهم لتلك املهارة من خالل دراساتهم األكاديمية في الجامعات نظرا

صمم مجسمات علمية" بمت30األخرى، في حين جاءت في املرتبة األخيرة الفقرة رقم )
ُ
( 0.952( وانحراف معياري )3.65وسط حسابي )( والتي تنص على "أ

بإتباع  الطلبة  وتوجيه  ومتابعة  العلمية  التجارب  وإجراء  وتنفيذ  للدروس  بالتخطيط  املعلمين  انشغال  إلى  النتيجة  تعزى  كبيرة، وقد  الخطوات    وبدرجة 

العلم الالزمة لتصميم املجسمات  املواد  إلى قلة توافر  التجارب وقد تعزى  أفراد  الصحيحة إلجراء  لتقديرات  الحسابي  املتوسط  بلغ  املدرسة، وقد  ية في 

 (. 0.589( وانحراف معياري )4.16العينة على فقرات هذا املجال ككل )

 املجال الخامس: مجال املهارات الوقائية

دن للمهارات الحياتية على فقرات تّم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمين لدرجة ممارسة معلمي العلوم في األر 

 (.7هذا املجال كما هي موضحة في الجدول )
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 حسب املتوسطات الحس: (7جدول)
 
افات املعيارية لتقديرات املعلمين على فقرات مجال املهارات الوقائية مرتبة تنازليا  ابية املتوسطات الحسابية واالنحر

 املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 لحسابي* ا

 درجة املمارسة  االنحراف املعياري 

  0.694 4.45 أهتم باالستخدام اآلمن للمواقد والغاز.  39 1
ً
 كبيرة جدا

  0.753 4.42 اتبع قواعد السالمة العامة في التعامل مع الكهرباء. 37 2
َ
 كبيرة جدا

  0.795 4.39 .ابتعد عن ملس املواد الكيميائية أو شمها دون معرفتها 38 3
ً
 كبيرة جدا

طبق قواعد السالمة واألمان في املنزل واملدرسة والطريق.  36 4
ُ
  0.803. 4.31 أ

ً
 كبيرة جدا

جري الفحوصات الطبية قبل الزواج.  43 5
ُ
  0.986 4.21 أ

ً
 كبيرة جدا

مارس سلوكيات سليمة عند مواجهة الخطر.  42 6
ُ
 كبيرة 0.755 4.04 أ

 كبيرة 0.799 3.93 السالمة في التعامل مع املنخفضات الجوية. اتبع قواعد  41 7

 كبيرة 0.954 3.77 اتخذ اإلجراءات السليمة عند حدوث زلزال.  45 8

 كبيرة 0.912 3.75 أقوم باإلسعافات األولية في حال وقوع خطر للطالب أو لزمالئه.  44 9

 متوسطة  1.068 3.35 أجري الفحص الطبي الدوري.  40 10

 كبيرة 0.565 4.06 املجال ككل 

 (5* الدرجة العظمى من )

( وانحراف  4.45( والتي تنص على "أهتم باالستخدام اآلمن للمواقد والغاز" جاءت في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )39( أن الفقرة )7يبين الجدول )

، وقد تعزى النتيجة إلى حرصهم على  0.694معياري )
ً
اتباع سلوكيات صحيحة في التعامل مع املواقد والغاز تحفظ سالمتهم وسالمة  ( وبدرجة كبيرة جدا

جري الفحص الطبي الدوري" بمتوسط حسابي )40من حولهم، في حين جاءت في املرتبة األخيرة الفقرة رقم )
ُ
( وانحراف معياري 3.35( والتي تنص على "أ

علمين بمتطلبات الحياة اليومية والتحضير للدروس وقلة توافر الوقت لديهم لالهتمام بإجراء  ( وبدرجة متوسطة، وقد تعزى النتيجة إلى انشغال امل1.068)

فقرات هذا   الفحص الطبي الدوري، وقد تعزى إلى تدني املقابل املادي الذي يتقاضاه املعلمون، وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على

 ( وبدرجة كبيرة.0.565( وانحراف معياري )4.06املجال ككل )

 املجال الخامس: مجال املهارات البيئية 

فقرات   تّم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمين لدرجة ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية على

 (.8هذا املجال كما هي موضحة في الجدول )

 حسب املتوسطات الحسابية املتوسطات : (8جدول)
 
افات املعيارية لتقديرات املعلمين على فقرات مجال املهارات البيئية مرتبة تنازليا  الحسابية واالنحر

 درجة املمارسة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي*  الفقرات الرقم الرتبة

حافظ على نظافة مياه الشرب.  48 1
ُ
  0.757 4.50 أ

ً
 كبيرة جدا

  0.863 4.42 أتجنب رمي النفايات في األنهار والبحار.  49 2
ً
 كبيرة جدا

حافظ على نظافة املنزل واملدرسة والبيئة.  51 3
ُ
  0.742 4.42 أ

ً
 كبيرة جدا

حافظ على البيئة من امللوثات مثل ) الدخان، املجاري املكشوفة.....الخ(.  50 4
ُ
  0.833 4.30 أ

ً
 كبيرة جدا

  0.876 4.27 األزهار والنباتات واألشجار املوجودة في البيئةأتجنب قطع  46 5
ً
 كبيرة جدا

  0.889 4.24 أتخلص من النفايات بسرعة وفي األماكن املخصصة لها. 47 6
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 0.857 4.20 أهتم بترشيد استهالك املياه.  54 7

 كبيرة 0.844 4.19 أحافظ على الحدائق العامة وعلى جماليتها.  56 8

 كبيرة 0.891 4.13 أهتم بالتقليل من استهالك الطاقة.  52 9

 كبيرة 0.867 4.08 أهتم بإرشاد اآلخرين بطرق الحفاظ على البيئة.  55 10

 كبيرة 0.991 3.98 أهتم بالتقليل من استخدام املبيدات.  53 11

 كبيرة 0.945 4.98 أشارك في األنشطة البيئية داخل املدرسة.  57 12

 كبيرة 1.089 3.79 أزرع النباتات في املنزل واملدرسة.  58 13

 كبيرة 1.173 4.49 أقتصد في استخدام املنظفات الصناعية.  60 14

 متوسطة  1.192 3.34 أهتم بتقليم األشجار.  59 15

 كبيرة 0.612 4.08 املجال ككل 

 (5* الدرجة العظمى من )

( وانحراف معياري 4.50( والتي تنص على "أحافظ على نظافة مياه الشرب" جاءت في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )48( أن الفقرة )8يبين الجدول )

إلى حرصهم على املحافظة على مياه الشرب من التلوث الذي ُيعد من إحدى املشاكل املؤث0.757) عزى النتيجة 
ُ
، وقد ت

ً
رة جًدا على  ( وبدرجة كبيرة جدا

اس ي لكل ما نراه من  الجنس البشري. وإدراكهم ألهمية املياه في حياتنا حيث تعتبر إحدى النعم التي أنعم هللا عليها لإلنسان وهي أساس الحياة واملكون األس

ية، في حين جاءت في املرتبة األخيرة الفقرة حولنا، فهي تدخل في تكوين النبات واإلنسان والحيوان وكل املكونات الطبيعية والحيوية على سطح الكرة األرض

 إلى قلة توافر 1.192( وانحراف معياري )3.34( والتي تنص على "أهتم بتقليم األشجار" بمتوسط حسابي )59رقم )
ً
( وبدرجة متوسطة، وقد تعزى أيضا

ية أخرى في املدرسة، وقد تعزى إلى اعتماد املعلمين في تقليم الوقت لديهم وانشغالهم بمسؤوليات كثيرة في البيت واملدرسة وانشغالهم بتنفيذ أنشطة بيئ
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( وانحراف 4.08األشجار على املوظفين العاملين على خدمة املدرسة، وقد بلغ املتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا املجال ككل )

 ( وبدرجة كبيرة.0.612معياري )

الثاني بالسؤال  املتعلقة  الداللة اإلحصائية)  نص:  النتائج  عند مستوى  ذات داللة إحصائية  فروق  توجد  الثاني: هل  درجة  α=0.05السؤال  في   )

 ملتغيرات )الجنس، واملؤهل العلمي، والخبرة التدريسية(؟  
 
 ممارسة معلمي العلوم في األردن للمهارات الحياتية، تبعا

الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت مقياس درجة ممارسة معلمي لإلجابة على هذا السؤال، تم حساب املتوسطات  

التدري الخبرة  ومتغير  دراسات عليا(،  )بكالوريوس،  العلمي  املؤهل  ومتغير  أنثى(،  )ذكر،  الجنس  ملتغير   
ً
تبعا الحياتية،  للمهارات  )أقل من  العلوم   5سية 

 (.9سنوات( كما هي موضحة بالجدول ) 10وأكثر من سنوات،  10-5سنوات، ومن 

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على العالمة الكلية وعلى مجاالت مقياس درجة ممارسة معلمي ا: (9جدول) لعلوم للمهارات املتوسطات الحسابية واالنحر

 الختالف متغيرات الدراسة )الجنس، واملؤهل العلمي،
 
 والخبرة التدريسية(  الحياتية تبعا

 الوسط الحسابي  املستويات املتغير

 واالنحراف املعياري 

 العالمة املجال

املهارات   الكلية*

 الصحية

 املهارات  

 الغذائية 

   املهارات العملية

 اليدوية 

 املهارات 

 الوقائية

 املهارات 

 البيئية

 

 الجنس

 ذكور 

N=49 

 3.78 3.93 3.88 3.90 3.71 3.48 الوسط الحسابي 

 0.468 0.630 0.561 0.603 0.628 0.605 االنحراف املعياري 

 إناث

N=64 

 4.05 4.21 4.20 4.37 3.89 3.56 الوسط الحسابي 

 0.386 0.574 0.530 0.493 0.527 0.619 االنحراف املعياري 

 

 املؤهل العلمي 

 بكالوريوس

N=96 

 3.92 4.10 0.406 4.17 3.79 3.50 الوسط الحسابي 

 0.432 0.595 0.556 0.573 0.553 0.612 االنحراف املعياري 

 دراسات عليا

N=17 

 3.97 4.01 4.09 4.16 3.92 3.66 الوسط الحسابي 

 0.523 0.719 0.633 0.697 0.708 0.612 االنحراف املعياري 

 

 الخبرة التدريسية 

 سنوات 5أقل من 

N=25 

 3.83 4.02 4.07 4.12 3.51 3.45 الوسط الحسابي 

 0.441 0.591 0.625 0.585 0.556 6.89 االنحراف املعياري 

 سنوات 10-5من 

N=19 

 4.00 4.13 4.01 4.15 3.88 3.71 الوسط الحسابي 

 0.356 0.605 0.481 0.571 0.598 0.425 االنحراف املعياري 

 سنوات  10أكثر من 

N=69 

 4.00 4.10 4.07 4.19 3.90 3.50 الوسط الحسابي 

 0.467 0.628 0.572 0.603 0.551 0.623 االنحراف املعياري 

 ( 5* الدرجة العظمى من )

( وجود فروقات ظاهرية بين متوسطات تقديرات الدراسة على العالمة الكلية للمقياس واملجاالت الخمسة لدرجة ممارسة  9ُيالحظ من الجدول )

داللة هذ وللكشف عن  التدريسية(،  والخبرة  العلمي،  واملؤهل  )الجنس،  املستقلة  الدراسة  ملتغيرات   
ً
تبعا الحياتية  للمهارات  العلوم  الفر معلمي  في ه  وق 

املتغيرات   الحسابية، تم استخدام تحليل متعدد  )  (MANOVA)املتوسطات  الداللة  )(،  α=  0.05عند مستوى  الجدول  التباين  10ويبين  نتائج تحليل   )

 متعدد املتغيرات. 

الفروق بين تقديرات أفراد العينة على العالمة الكلية في مقياس درجة ممارسة معلمي العلوم   للكشف عن  (T-test independent sampleنتائج اختبار  ): (10جدول)

 ملتغير الدراسة )الجنس( 
 
 للمهارات الحياتية تبعا

الداللة  ( Tقيمة ) العدد  االنحراف املعياري  املتوسطات الحسابية  الجنس املجال

 اإلحصائية 

 املهارات العملية اليدوية 

 

 0.706- 49 0.60473 3.4781 ذكر

 

0.950 

 64 0.61895 3.5603 أنثى  

 0.230 1.712- 49 0.62598 3.7048 ذكر املهارات البيئية 

 64 0.52673 3.8906 أنثى  

 املهارات الوقائية 

 

 4.841- 49 0.58247 3.8823 ذكر

 

0.168 

 64 0.49307 4.3726 أنثى  

 3.065- 49 0.57118 3.8857 ذكر املهارات الغذائية

 

0.648 

 64 0.53018 4.2047 أنثى  

 املهارات الصحية

 

 0.544 2.313- 49 0.62602 3.9483 ذكر

 64 0.57388 4.2104 أنثى  

درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية  

 ككل 

 3.359- 49 0.46013 3.7798 ذكر

 

0.262 

 64 0.38689 4.0477 أنثى  

 عند مستوى الداللة )
ً
بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على  (  α=0.05كشفت النتائج املتعلقة بهذا السؤال عن وجود فروق دالة إحصائيا

 متغير الجنس، وذلك لصالح اإلناث
ً
 .العالمة الكلية في مقياس درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية تبعا
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النتيجة   عزى 
ُ
ت إلى ممارسة وقد  املعلمات  تسعى  لذلك  الحياة،  تفاصيل  بأدق  واهتمامها  إضافية  بمسؤوليات  وارتباطها  األنثى  طبيعة  إلى  السابقة 

 .املهارات الحياتية بشكل أكبر من املعلمين الذين ليس من ُجل اهتمامهم تطبيق القواعد والقوانين الالزمة

(، فلم يتم مناقشة النتائج الحالية  2019معلمي العلوم للمهارات الحياتية باستثناء دراسة ثويمر )  ونتيجة لندرة الدراسات التي تناولت درجة ممارسة

 (. 2019إال مع دراسة ثويمر )

( نتائج دراسة ثويمر  مع  السابقة  النتيجة  تختلف  لدرجة  2019حيث  الحسابية  املتوسطات  بين   
ً
إحصائيا دالة  أظهرت عدم وجود فروق  والتي   )

 ملتغير الجنسممارسة أفراد ا 
ً
 .لعينة للمهارات الحياتية تبعا

 ملتغير الدراسة )املؤهل العلمي( T-test independent sampleاختبار ) :(11جدول )
 
 ( للكشف عن الفروق تبعا

الداللة  ( Tقيمة ) العدد  االنحراف املعياري  املتوسطات الحسابية  الجنس املجال

 اإلحصائية 

 اليدوية املهارات العملية 

 

 0.957- 96 0.61138 3.5051 بكالوريوس

 

0.867 

 17 0.61249 3.6555 دراسات عليا 

 0.834- 96 0.55243 3.7910 بكالوريوس املهارات البيئية 

 

0.182 

 17 0.70810 3.9176 دراسات عليا 

 املهارات الوقائية 

 

 0.12 96 0.56655 4.1603 بكالوريوس

 

0.71 

 17 0.69735 4.1584 عليادراسات  

 0.217- 96 0.55977 4.0615 بكالوريوس املهارات الغذائية

 

0.344 

 17 0.63292 4.0941 دراسات عليا 

 املهارات الصحية

 

 0.652 96 0.58952 4.1125 بكالوريوس

 

0.124 

 17 0.71991 4.0078 دراسات عليا 

للمهارات الحياتية  درجة ممارسة معلمي العلوم 

 ككل 

 0.357- 96 0.42777 3.9253 بكالوريوس

 

0.154 

 17 0.51088 3.9667 دراسات عليا 

 عند مستوى الداللة
ً
( بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على العالمة  α=0.05) وكشفت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير املؤهل العلميالكلية في مقياس درجة 
ً
 .ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية تبعا

عزى النتيجة السابقة إلى طبيعة الخطط التعليمية التي ُتهتم بها الجامعات في إعداد املعلمين لجميع التخصصات، حيث تحرص على طر 
ُ
ح  وقد ت

الح املهارات  إلى تمكين طلبتها من فهم وإدراك  التي مساقات تعليمية تهدف  التدريبية  الدورات  إلى  لها، هذا باإلضافة  الالزمة  التدريسية  ياتية والكفايات 

 .توفرها وزارة التربية والتعليم األردنية لجميع املعلمين بغض النظر عن تخصصاتهم 

 بين املتو 2019وتتفق النتيجة السابقة مع دراسة ثويمر)
ً
سطات الحسابية لدرجة ممارسة  ( والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير املؤهل العلمي
ً
 .أفراد العينة للمهارات الحياتية تبعا

افات املعيارية واختبار تحليل التباين اآلحادي )  :(12جدول )  ملتغير  One Way ANOVAاملتوسطات الحسابية واالنحر
 
( للكشف عن الفروق تبعا

 الدراسة )الخبرة التدريسية( 
 الداللة اإلحصائية قيمة "ف"  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املجاالت 

 املهارات العملية اليدوية 

 

0.794 2 0.397 1.063 

 

0.349 

 41.061 110 0.373 

41.855 112  

 املهارات البيئية 

 

2.640 2 1.320 4.196 

 

0.018 

 34.606 110 0.315 

37.246 112  

 املهارات الوقائية 

 

0.081 2 0.040 0.116 

 

0.891 

 38.193 110 0.347 

38.274 112  

 

 املهارات الغذائية

 

0.084 2 0.042 0.127 

 

0.881 

 36.109 110 0.328 

36.192 112  

 املهارات الصحية

 

0.174 2 0.087 0.232 

 

0.793 

 41.292 110 0.375 

41.467 112  

 0.674 0.131 2 0.261 درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية ككل 

 

0.512 

 21.323 110 0.194 

21.584 112  
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 عند مستوى الداللة )
ً
بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على   (α=0.05وأظهرت نتائج الدراسة الحالية إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير الخبرة التدريسية. العالمة 
ً
 الكلية في مقياس درجة ممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتية تبعا

عزى النتيجة السابقة إلى أن ممارسة املعلمين لنفس املهام و املسؤوليات واألدوار وتعرضهم إلى نفس األعباء ومشاكل العمل بشكل  
ُ
متكرر  وقد ت

 متساوية من االنسجام والتكيف.وهذا ما جعلهم يتمتعون بدرجات 

 بين املتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة  2019وتتفق النتيجة السابقة مع دراسة ثويمر )
ً
( والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ملتغير الخبرة التدريسية 
ً
 .أفراد العينة للمهارات الحياتية تبعا

 : التوصيات

 .الدورات والورش التدريبية ملعلمي العلوم، ملا لها من أهمية كبيرة في اكتساب وممارسة معلمي العلوم للمهارات الحياتيةضرورة االستمرار في عقد  •

 العمل تهيئة الظروف املناسبة  للمعلمين في املدارس ملمارسة املهارات الحياتية في التدريس.  •

 :املقترحات

 ممارسة املعلمين للمهارات الحياتية. إجراء املزيد من الدراسات للكشف عن درجة  •

 :املراجع

:
 
 :العربية املراجع أوال

 . القاهرة  .إيتراك للطباعة والنشر . املهارات الحياتية: ضرورة حتمية في عصر املعلوماتية(. 2012إبراهيم، سليمان. ) .1

البنائية في تنمية املهارات الحياتية في مبحث العلوم العامة الفلسطيني لدى طالب   Seven E’sفاعلية توظيف استراتيجية " .(2012) االغا، حمدان. .2

 غزة. .جامعة األزهر .. رسالة ماجستير غير منشورة "الصف الخامس األساس ي

.  "اة لدى املراهقينأثر برنامج إرشادي لتنمية بعض املهارات الحياتية في خفض الغضب وزيادة الرضا عن عن الحي"(.  2017)  بني إرشيد، عبدهللا. .3

 . 396-368 :(14)2 :مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

. رسالة ماجستير. "درجة ممارسة معلمي املرحلة املتوسطة في محافظة الفرواتية للمهارات الحياتية وعالقتها ببعض املتغيرات"(.  2019ثويمر، علي. ) .4

 األردن.  .جامعة آل البيت

فاعلية استخدام األنشطة االستقصائية في تنمية املهارات الحياتية وامليول العلمية لدى طلبة "(. 2015الحكيمي، عبد الحكيم والنظاري، بشرى. ) .5

 . 23 -3 :4 :. املجلة العربية للتربية العلمية والتقنية"الفيزياء بكلية التربية

 األردن. .جامعة آل البيت .. رسالة ماجستير"الثانوية للمهارات الحياتية من وجهة نظرهم  درجة امتالك معلمي املرحلة"(. 2019الديري، زاهر. ) .6

 .جامعة آل البيت .. رسالة  ماجستير"درجة امتالك معلمي التعليم األساس ي للمهارات الحياتية في األردن من وجهة نظرهم "(. 2018الديري، محمد. ) .7

 األردن.

دور تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت في ضوء مشروع تطوير التعليم نحو اإلقتصاد املعرفي في تنمية املهارات الحياتية "(.  2012الزيودي، ماجد. ) .8
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Abstract: The study aimed to reveal the practice degree of life skills by science teachers’ in Jordan. the Descriptive 
approach was used to achieve the study purpose. The researchers developed the study’s tool. The questionnaire 
consists five main life skills: manual practical skills, nutritional skills, health skills, environmental skills and 
preventive skills. The instrument was tested for validity and reliability. The results showed that the degree of 
science teachers' practice of life skills in Jordan was significant, and that there were statistically significant 
differences at the level of significance (α= 0.05) in the degree of science teachers practicing life skills According to 
the gender and teaching experience but not the educational qualification. The results also show that the manual 
practical skills were placed top, while the health skill came in the last place. In the light of the results, the researchers 
recommended the need to review science teacher preparation and training programs so that health skills receive 
appropriate attention 

Keywords: life skills; degree of science; teacher’s practice. 
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اقع  املتغيرات بعض ضوء في العراق في الجامعة طلبة لدى العقلي التجول  و

 وداعة  نزار  زينة

 العراق  -القادسية جامعة -النفس علم  قسم  في مساعد مدرس

Zina.aljanabi@qu.edu.iq 

     DOI: https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.8.2.15             28/9/2020تاريخ قبول البحث:                               30/8/2020تاريخ استالم البحث:  

 امللخص:

 الفشل  هذا   ويكون   الحالية،  باملهمة  العالقة  ذات  الخاصة  وأنشطتهم   أفكارهم   على  بتركيزهم   االحتفاظ  في  الطلبة  بعض  فشل  هو  العقلي  التجول 

   االنتباه   لجذب  تتداخل  التي  والداخلية  الخارجية  املثيرات  من  قسم   بسبب
ً
 لدى  العقلي  التجول   تعرف  إلى  الحالي  الباحثة  دفع  ما  وهذا   املهمة،  عن  بعيدا

   والفروق  القادسية،  جامعة  طلبة
ً
 )الفيل،  العقلي  التجول   مقياس  الباحثة  تبنت  ذلك   ولتحقيق  نساني(،إ   -)علمي  والتخصص  اناث(-)ذكور   للجنس  وفقا

  وتوصلت  العراق في القادسية ةجامع من وطالبة طالب (400) من عينة على املقياس طبق وقد له، السيكومترية الخصائص  استخراج ّتم  أن بعد (2018

ن  النتائج
ّ
 واقع   في  إحصائية  دالة  فروق  النتائج  تكشف  ولم   باملوضوع،  مرتبط  غير  وآخر  باملوضوع  مرتبط  عقلي  تجول   لديهم   القادسية  جامعة  طلبة  إلى  أ

 العقلي  التجول   على  التعرف  تتناول   التي  دوراتوال  الندوات  اقامة  بضرورة   البحث  وص ىأ   وقد  التخصص.  أو  الجنس  ملتغير  تعزى   الطلبة  لدى   العلقي  التجول 

 الكالسيكية. الطرق  عن واالبتعاد الطلبة تدريس في مبتكرة  مداخل استدام وضرورة  منه، التخلص وسبل

 القادسية. جامعة طلبة ؛االنتباه  ؛العقلي التجول  املفتاحية: الكلمات

ـدمة:  
ّ
 املق

  فهم  املجتمع  في  والتأثير  الحياة   في  األثر  من   لهم   ملا  الجامعة  بطلبة  الدراسات  معظم   وتهتم   الصاعدة   املثقفة  والنخبة  األمة  عماد  الجامعة  طلبة  عديُ 

  وأهتمت  بهم  املحيطين واألفراد األحداث مع تفاعلهم  كيفية على األولى بالدرجة يعتمد الجامعة طلبة ونجاح العلم، مجال في املجتمع ومؤسسو الغد قادة 

  اآلن   تسود  وبدأت  لديهم   االكاديمي  تحصيلهم   مستوى   على  تؤثر  التي  األهداف على  األولى  بالدرجة  اإلهتمام  ووجهت  الجامعيين  بالطلبة  تالدراسا  من  الكثير

 على  للحصول   أهداف  ووضع  للنجاح  سعيه  ومدى   الحياة   عن  والرضا  بالسعادة   وشعوره   النفسية  وصحته  العقلية  الفرد  قدرات  بين  تربط  التي  البحوث

 األثر  لها   ملا   ،عليا  شهادة   على  الحصول   وربما   املعارف  إلكتساب  فضوله  وزيادة   ،واالجتماعي   الذاتي  الشخص ي  الذكاء  وتطوير  تنمية  خالل  من  رتفعةم  درجات 

 إلى  واألهداف  الطموحات   لترجمة  والسعي  واالقتصادي   واالجتماعي  الذاتي  اإلعداد  مرحلة   يمثلون   الجامعة  في  فالطلبة  ،الجامعي  الطالب  حياة   على  األكبر

 األصيلة  االجتماعية  والعادات  القيم   على  الحفاظ  في  مهم   بدور   القيام  على  القادرة   واالجتماعية  التربوية  املؤسسات  أهم   من  الجامعة  تعد  ولهذا   ،واقع

  نتائج   من  الجامعة  تستفيد   أن  يمكن   ذإ   الجامعة  طلبة  أهمية  عن  الحالي  البحث  أهمية  تبرز   وهنا  املجتمع,  يعيشها  التي  التطور   ومرحلة  ينسجم   بما   وتطويرها

 ( 6: 2020 .)كريم، الجامعية حياتهم  ونهاية بداية في سيما وال قدراتهم  من واالستفادة  سنواتها مدى  على وإرشادهم  الطلبة توجيه في البحث

  أي في نتعلم   أن يمكننا  الرقمي  العصر  يفف  الجامعة(  )طلبة وهم   إال  مهمة  لشريحة  عظيمة  وخدمة  كبيرة   أهمية  قدمه  وما  الرقمي  التكنولوجيا  لتطور 

  التي   الخدمة  من  الرغم   فعلى  حدين،   ذي   سيف  صبحتأ   التكنولوجيا   بأن  هنا  القول   نستطيع  ولكننا  للمكان   جدران  وال  للتعلم   حدود  فال  ومكان  زمان

  واملحفزات  الدعائم   وتوفير  التعليمية  للعملية  الداعمة  بةاملناس  البيئة  وتقديمها  التعلم   في  ومرونتها  فعاليتها  ثبتتأ   التي  الحديثة  االتصال   وسائل  تقدمها

 ويوفر االنساني  الوعي مالمح لفهم  هامة نافذة  العقلي التجول  لنا يقدم . (2015والخلف، )عماشة املتعلم  من نشط انتباه  إلى الحاجة دون  لكن جميعها،

  بالفرد  ربما خاصة وأفكار مشاعر إلى الحالية املوضوعات من االهتمام لبؤرة   تحويل فيه يحدث الذي  العقلي التجول  يحصل وكيف؟ متى؟ عن االجابة لنا

 )العمري   املهمة   داءأ   في  القصور   إلى  ويؤدي   عمومية،  أكثر  مشكالت   إلى  الصلة  ذات   املعلومات  من  املعلومات   ملعالجة  التنفيذية  العمليات  بفصل   ويقوم 

   (.5 : 2019والباسل،
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يجابية  السلبية  وتأثيراته  النعكاساته  كنتيجة  املستقبلية  الدراسات  من  بالعديد  له  املتنبئ  ومن  كبيرة   أهمية  العقلي  للتجول 
َ
 من   العديد  على  واال

 إلى   الدراسات   معظم   وتشير  .  املعرفي  والعبء  واملعرفي،  النفس ي  واالندماج  القرائي،   الفهم   ومهارات  املشكالت،   حل   مهارات   مثل  الطالب  لدى   املتغيرات

   الدالة  السالبة  والعالقة  للطالب  االكاديمي  واالداء  العقلي  التجول   بين  بةالسل  العالقة
ً
   ويوجد  القرائي،  والفهم   العقلي  التجول   بين  احصائيا

ً
 ارتباط   ايضا

 لسابقةا   الدراسات  على  اطالعها  خالل  والضغوط  العقلي  والتجول    االبداعي  التفكير  مهارات  مثل  املتغيرات  وبعض  العقلي  التجول   بين  موجب  احصائي

 في يفكر  ويجعله  الطالب تفكير  تغيير على يعمل كونه  تعليمي، موقف أي  في جميعها املعرفية واملتغيرات التربوية  الظواهر على يؤثر العقلي التجول  أن تبين

  الداخلية.   األفكار  إلى  الخارجي  املثير  عن  االنتباه   فصل  على  يعمل  العقلي  التجول   ان  اي   الحالية،  باملهمة  لها  عالقة  ال  اشياء

(p232 Smallwool&Schooler,2006:،)  العاملة،   الذاكرة   املستمرة،  االهتمامات  )القراءة،  مثل  االداء  من  رئيسة  انواع  عدة   على  العقلي  التجول   فيؤثر 

 أ و  االدراك( الذكاء،
ً
 ( worth&Gilbert,2010:p932 Killings( واملزاج العقلي التجول  بين عالقة توجد يضا

   العقلي  التجول   ُيمثل  كذلك
ً
 عملية   على  العقلي  للتجول   السلبي  التأثير  من  للمتعلم   العقلية  اليقظة  تقلل  وقد  الفعال،  التعلم   حدوث  مامأ   عائقا

   تكون   قد  التي  للمتعلم   السالبة  الوجدانات  من  تقلل  قد  انها  كما  لديه،  املستدام  االنتباه   تنمية  طريق  عن  التعلم 
ً
 من   الرغم   وعلى  العقلي.  للتجول   مصدرا

. أقل املشكلة لهذه  الحلول  تبقى لكن الدراسية، الفصول  في العقلي التجول  ملشكلة التام الوضوح
ً
  وضوحا

ً
  ولكن  االنتباه  الطالب من يطلب ما  فكثيرا

ً
  نادرا

 االنتباه  تركيز  على  وقدرتهم   العقلي  التجول   لىإ   ميلهم   بأن   انفسهم   الطالب   اعتقاد  هو  املشكلة  هذه   من  ُيزيد  ومما  بذلك،  القيام  كيفية  على  تدريبهم   يتم   ما

  (9 :2018للتغيير)الفيل، قابل غير

 كأداة  بدورها  االهتمام  وزاد  التربية،  نحو  تغيرات  إحداث  ذلك  على  ترتب  فقد  فيه،  التعليمية  العملية  جودة   بمدى   يرتبط  مجتمع  أي   تطور   أن  وبما 

 االساس ي   التعليم   في  بالتوسع  ابتداءً   املختلفة،  التعليم   وبرامج  مرافق  في  التوسع  صعيد  على  وواضح  سريع  تطور   عنه  ينتج  الذي   مراأل   والتغيير،  للتنمية

   ومجانيته،  وإلزاميته
ً
   الجامعات،  بفتح  مرورا

ً
 هناك  ويالحظ   (8  :2020  )العتيبي،  الجامعات  معظم   في  العليا  الدراسات  برامج  افتتاح  في  القفزة   إلى  وصوال

 آ   ويعكس   االكاديمي  باملستوى   االرتقاء  ويعيق  التعليمية  العملية  تقدم  يعيق  مما  الجامعي،  التعليم   جاتمخر   جودة   في  ملحوظ  انخفاض
ً
  على   سلبية  ثارا

ل والبشرية املادية الثروات من الكثير يبدد مما شخصيته،   العقلي. التجول  هو - الباحثة رأي  حسب - االنخفاض هذا  أسباب أهم  من ولعَّ

 اليقظة   على  التدريب  نأ و   الفيديوية،  محاضرات  في  عنها  التقليدية  املحاضرات  في  تزداد  العقلي  التجول   درجة  أّن   إلى  دراساتال  من  العديد  اشارت  وقد

   (.p230 al,2017: et Rahl) الجامعة طالب لدى  العقلي التجول  من ُيخفض الذهنية

   يعدُّ   كونه  القادمة،  السنوات  في  والنفسيين  التربويين   الباحثين   اهتمام  إلى  تحتاج   التي  املشكالت  من  العقلي  التجول   مشكلة  وتعدُّ 
ً
  أكثر   من  واحدا

،  العقلية  االنشطة
ً
ن(  )هنا  عن  االبتعاد  إلى  قلالع  ميل  أّن   إلى  التقديرات  تشير  ذإ   انتشارا

ّ
 يشكل   الحالية  الخارجية  باألحداث  املرتبطة  غير  األفكار  لصالح  واال

 يؤدي  مما  كبيرة،  بتكلفة  تأتي  العقلية  التعرجات  نأ   إلى  االشارة   وتجدر  (t,2010:p232Gilber   &worth Killings)  اليقظة  ساعات  من  (%50)  إلى  يصل  ما

، كثراأل  إلى البسيطة من تتراوح نشطةاأل من  كبيرة  مجموعة في داءاأل   في كبير اضطراب  إلى
ً
  معظم ألّن  هذا  البسيطة( اليقظة )مهام املثال  سبيل على تطلبا

 غير   االهتمامات  نحو  الفوري   املهمة  سياق  عن  االنتباه   بفصل  التحديد  وجه  على  العقلي  التجول   ويتميز  الخارجية،  البيئة  مع  بالتفاعل  تحدث  نشطتناأ 

   له  نأ   وجد  وقد  داخلي،  عقلي  تفكير  إلى  خارجي  مؤثر  من  نتباه لال   العفوي   لتغييربا  تتميز  عقلية  ظاهرة   فهو  (al,2011:p322 et Schooler)  الصلة  ذات
ً
  تأثيرا

 
ً
 الداخلية  املثيرات  بعض  بسبب  الحالية  باملهمة  الخاصة  نشطةواأل  األفكار  على  بالتركيز  االحتفاظ  في  الفشل  العقلي  بالتجول   ويقصد  التعلم،  على  سلبيا

 بع االنتباه  لجذب تتدخل التي والخارجية
ً
  لدى العقلي التجوال واقع على للوقوف الدراسة هذه  جاءت وقد (.233: 2020)محمد، األساسية املهمة عن يدا

 والتخصص.  الجنس متغيري  ضوء في القادسية جامعة طلبة

 البحث: مشكلة

 املتغيرات؟ بعض ضوء في العراق في القادسية جامعة طلبة  لدى  العقلي التجول   واقع ما التالي: الرئيس السؤال في البحث مشكلة تتمثل

 اآلتي:  في البحث أسئلة تتمثل البحث: أسئلة

 العراق؟  في القادسية جامعة طلبة لدى  العقلي التجول  واقع ما .1

 التخصص؟ أو الجنس ملتغير تعزى  القادسية جامعة طلبة لدى  العقلي التجول  في إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .2

 تعرف:  إلى الحالي البحث يهدف البحث: أهداف

 القادسية.  جامعة طلبة لدى  العقلي التجول  واقع .1

 والتخصص.  الجنس متغيري  وفق على القادسة جامعة طلبة لدى  العقلي التجول  في الفرق  داللة .2
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 يلي:  مما أهميته البحث يستمد البحث: أهمية

همية •
ْ
 العقلي،  التجول   عن   نظرية  معلومات  وتوفر   الجامعة،  لطلبة  العقلي  التجول   دراسة   في  واملتعلق  الخاص   لألدب  اثراء   خالل  من   :النظرية   اال

  وتقدم
ً
  إطارا

ً
  للطالب. األكاديمي باألداء يهتم   علما بوصفه النفس علم  في خاصة العقلي التجول  أهمية ومن العقلي، التجول  أهمية عن  نظريا

همية •
ْ
دوات وتطوير  العقلي، التجول  على تؤثر التي العوامل أهم  على التعرف خالل  من  :التطبيقية  اال

ْ
 على  التعرف في التعليمية املؤسسات تساعد ا

  الحالية   الدراسة  نتائج  وتوفر  الجامعي،  للطالب  األكاديمي  التحصيل  رفع  في  العقلي  للتجول   الوقائية  الوسائل  وتؤثر   الجامعي،  للطالب  العقلي  التجول 

 الحقة. دراسات  في عنها الكشف ممكن التي العقلي التجول  من الوقاية في تتمثل التي الحقة وبحوث  دراسات إلجراء املجال

 التالية:  بالحدود الحالي البحث يتحدد :البحث  حدود

 العقلي.  التجول  املوضوعي: الحد •

 الجنسين. كال من القادسة جامعة في الصباحية الدراسة طلبة البشري: الحد •

 العراق.  في القادسية جامعة املكاني: بالحد •

 (. 2020 -2019) الدراس ي العام في البحث طبق الزماني: الحد •

 املصطلحات: تعريف

   Wandering-Mind  العقلي:  التجول 

 هذا  ويكون   الحالية  باملهمة  العالقة  ذات  الخاصة  وانشطته  أفكاره   على  بتركيزه   االحتفاظ  على  الفرد  قدرة   في  الفشل  ّنهبأ  (Randall,2015  )  عرفه

  االنتباه  لجذب تتداخل التي والداخلية الخارجية املثيرات من قسم  بسبب الفشل
ً
 ( :p Randall,2015 55) . املهمة عن بعيدا

 االنتباه  أو  املعرفي  الفشل  نحو  )امليل  املعرفية  بالسمات   يتأثر  أْن   يمكن  والذي   االلهاء،   أشكال  من  آخر  شكل  بأنه  ( al, et Burdett 2016(  وعرفه

 (al, et Burdett :2016 53( . التوتر او بالتعب الشعور  مثل حاالت او اليقظ(

ّنه (2020 )العتيبي، وّعرفه
ْ
 .(19 :2020االبداعي.)العتيبي، الجل  وظهور  االشراق مرحلة قبل ما وذلك  للمتعلم، االءبداعي التفكير  مع يتداخل قد مفهوم  با

 باملهمة  مرتبطة  تكون   قد  فكاراأل   وهذه   خارجية  او  داخلية  خرى أ   أفكار  إلى  االساسية  املهمة  من  االنتباه   في  تلقائي  تحول   بأنه  (2018  )الفيل،  وعرفة

 (11 :2018 )الفيل، بها. مرتبطة غير او االساسية

  الحالي. البحث في مقياسه على العتماده  نظري  كتعريف (2018)الفيل، الحالي البحث سيتبنى

 الحالي.  البحث في املعتمد العقلي التجوال مقياس على اجابته خالل من  الطالب عليها سيحصل  التي الدرجة هو العقلي: للتجول  االجرائي التعريف

  النظري:  اإلطار 

 العقلي:  التجول  مفهوم

خرون   سمث  ّبين
ّ
ّن   (  al Smith,et(  وا

ْ
شخاص  قدرة   على  يؤثر   االنتباه   في  الواضح  االنخفاض  ا

ْ
  ( al,1993:P193 Smith,et)  املشكالت   حل  على  اال

 االنتباه  ويساهم    )al,1999:p125 Engle,et(  املستمرة   للعمليات  املعرفية  املصادر  دارة إ   عن  املسؤولة  ليةاآل  بعده   التنفيذي   االنتباه   إلى  هنا  الدور   وُيعطى

 باألهداف الخاصة  غراضاأل  على التعرف وأ  الناجحة، الخطط  تغيير على ويعمل تحديدها، بعد  االخطاء تصحيح  على يعمل  كي االداء فرضية في التنفيذي 

 مفهوم  أن  إلى  (Randall,2015:P3(  راندل  بين  .  (129  :2016  ،  الحافظ  )عبد  الجديدة   الخطط  تنفيذ  في  ويبدأ   والتشكيل  واالختيار  الجديدة،  املقبولة

 و أ  الخاصة  مواردهم   وتنظيم   التحكم  على  الناس  قدرة   تفسر  التي  Control Executive of Theories  التنفيذي   التحكم   نظريات  من انبثق  العقلي  التجول 

جل من املعرفية
ْ
هداف تحقيق ا

ْ
خر  في العقلي التجول  دراسة  تم  لقد  مختلفة. تشوشات  او تدخالت مواجهة عند وخاصة  املهمام، وانجاز اال

ّ
، ثالثين ا

ً
  عاما

   وُيعد
ً
   عامال

ً
 في  وقتهم  من  %(  50  - 30)  من  الناس   يقض ي  حيث   جميعها  ميةاليو   الحياة   انشطة  في  يحدث  كما   جميعها  البشرية  العقلية  االنشطة  في  مشتركا

  وال تلقائية. ذاتية شياءأ   في التفكير
ُ
  الحالية املهمة اخرى  ألشياء تتم  التي  التأمل وأ   االنتباه  حاالت جميع عدت

ً
، تجوال

ً
ن عقليا

ْ
 من  معلومات على الحصول  ال

   ُيعد  ال   الحالية  للمهمة   عقلية   صور   تكوين  و أ   املدى   طويلة  الذاكرة 
ً
،  تجوال

ً
داء  يرتبط  ألنه   عقليا

ْ
  ( Kane,2012:P304 &  Mcvay)  الحالية   املهمة  على  باال

  وطبيعته،   معناه   وضوح  من  الرغم   على  التعريفات  من  العديد  املوضوع  هذا   في   والباحثون   العلماء  قدم  ذإ   العقلي،  للتجول   التعريفات  من  العديد  وظهرت

 في   الفشل  العقلي  بالتجول   وُيقصد   والدراسة.  بالبحث  تناوله  هميةأو   بعاده أ   واتساع  املصطلح   ثراء   إلى  يرجع   التعريفات  في  التعدد  هذا   ن أ   الباحث  ويرى 

   االنتباه   لجذب  تتدخل  التي  والخارجية  الداخلية  املثيرات  بعض  بسبب  الحالية  باملهمة  الخاصة  واالنشطة  اراألفك  على  بالتركيز  االحتفاظ
ً
 املهمة  عن  بعيدا

  االنتباه  فصل وهو املستقل، التفكير واستثارة  الحالية، باملهمة لها عالقة ال شياءأ   في التفكير  هو العقلي التجول  أّن  كما ( Randall,2015:P3) االساسية

 أفكار  إلى  الحالية  املهمة  من  االنتباه   تحول   هو  العقلي  التجول   أّن   كما   (Smallwood&Schooler,2006:p345)  الداخلية  األفكار  إلى  الخارجي  املثير  عن
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  مولدة 
ً
 أ و  الفرد. لدن من  داخليا

ً
 باستمرار  االنتباه  الطالب نم تنوقع نأ  املعقول  غير فمن تلقائي، بشكل تحدث والتي باملهمة املرتبطة  غير األفكار  هو خيرا

 الداخلية لألفكار املطروحة األساسية التعلم  مهمة عن االنتباه  ويحول  طبيعي  بشكل العقل يتجول  فقد دراسة، أو مدرس ي، كتاب قراءة  او محاضرة  ثناءأ 

   يعّد   العقلي  التجول   انتشار  أن  الواقع   في  (Smallwood&Schooler,2006:p122(  بالشخصية  الصلة  ذات
ً
   موضوعا

ً
كاديمن  مهما

ْ
 نسبة  تتراوح  فقد  لال

   أكثر  بشكل  يحدث   العقلي  التجول   أن  يبدو  كما  ،  القراءة   كمهام  التعليم   ثناءأ   الوقت  من  (%50(إلى  ( %30)  من  املهمة  خارج  التفكير
ً
 الذي   الوقت  مع  تكرارا

  على   الحفاظ  على  قدرتنا  أّن   إلى  (P345 :,2004 al et Smallwood)  شارأ   كما  مطولة.  محاضرات  لقاءإ   وأ   ( al,2012:P et Risk 234 )  املهام  زيادة   في  يقضيه

  تتطلب   التي  املهام  في  وسريع  تلقائي   بشكل  العقلي  التجول   يحدث   إذ  اخر  نشاط  ي أ   وأ   الفصل  في  عملنا  في  النجاح  في  دالة  بدرجة   يؤثر  املستدام  انتباهنا

 
ً
،  انتباها

ً
 أ   يخدم  قد  نهأ   الإ   العقلي  للتجول   سلبية  تأثيرات  من   تقدم  ما  كل  من  الرغم   وعلى  مستداما

ً
  التجول   يكون   فقد  وظيفية،  هدافأ   لتحقيق  حيانا

   العقلي
ُ
 إ   يرتبط  العقلي  التجول   نأ   كما   االجل  طويلة  هدافأ   للمهمة  يكون   وعندما  معقدة،  مشكالت  حل  عند  خاصة   تكيفا

ً
 االبداعي  بالتفكير  يجايبا

)2015:p487 Schooler, Smallwood& ) 

 العقلي:  التجول  أنواع

 هما:  العقلي للتجول  نوعان يوجد

  املادة   بموضوعات  مرتبطة  ولكنها   الحالية  باملهمة  مرتبط  غير  أفكار  إلى  االنتباه   في  اجباري   انقطاع  هو  الدراسية:  باملادة   املرتبط  العقلي  التجول  .1

 تلقائي. بشكل تحدث التي  الدراسية

  بموضوعات  مرتبطة  غير  انها  كما  الحالية،  باملهمة  مرتبط  غير  أفكار  إلى  االنتباه   في  اجباري   انقطاع  هو  الدراسية:  باملادة   املرتبط  غير  العقلي  التجول  .2

 (233: 2020 )محمد، تلقائي. بشكل تحدث التي الدراسية املادة 

 العقلي:  التجول  سبابأ

 التالية:  النقاط في العقلي التجول  أسباب إلى (2020) ومحمد (2020) واملرغلي (،2019) والباسل والعمري  (،2018) الفيل من كل دراسة شارتأ 

 املهمة. مطالب وانخفاض للذاكرة  التنفيذية الوظائف انخفاض إلى يرجع وهذا  املحدودة: العقلية السعة •

   تتطلب  التي  املهام •
ً
:  انتباها

ً
   يحدث  وهذا   مستمرا

ً
  تشتت  ويحدث  الضغوط  تلك  من  الهروب  إلى  العقل  تدفع  ميكانزمات  خروج  إلى  فيؤدي   عقلية  ضغوطا

 . الضغوط لتجنب التفكير

 املهمة. في التفكير أثناء املوجبة الحالة من أكبر العقلي التجول  إلى تؤدي  السالبة املزاجية الحالة : املزاجية الحالة •

 التجول   من  تزيد  بطموحاته  وانشغاله  الطالب  يواجهها  تيال  املستقبلية  والتحديات  السلبي  التفكير  خالل  من  يحدث  وهذا   املستقبل:  في  السلبي  التفكير •

 العقلي. 

 أفكار  إلى كلي بشكل تفكيرهم   وتصرف العقلي التجول  تظهر الدراس ي الفصل وفروض اإللزامية، واألنشطة واالجهاد النعاس مثل السلبية: التنبؤات •

 املهمة.  خارج أخرى 

 دافعيتهم وزيادة  بها، املكلفون  الرئيسة املهمة عن الطالب تفكير وتصرفات باالشياء، والتمتع  يز،والترك والكفاءة، السعادة، مثل االيجابية: التنبؤات •

 املهمة. انجاز  في والرغبة

 على   وقدراتهم   انفسهم   للطالب  والتحدي   قرارات  اتخاذ  تتطلب  والتي  وتخطيط،  تفكير  إلى  تحتاج  التي  املهام  الصعبة،  األنشطة  مثل  العميقة:  التنبؤات •

 واالنشطة. املهمام بتلك القيام

 إلى:  األفكار  وتصنف الحالي الوقت  في الباحثين اهتمام العقلي  التجول  محتوى  تمثل  التي األفكار  وتحتل  .1

  ذات   غير  واملعلومات  هذه   من   االنتهاء  مثل  الحالية  باملهمة  الترتبط  التي  األفكار  هي   Thought -unrelated-Task (TUT)  باملهمة:   مرتبطة   غير   أفكار  •

، املولدة  واملثيرات واملخاوف، الشخصية واالهتمامات للمهمة، السابقة أو القادمة واالحداث الصلة
ً
 . اليقظة واحالم داخليا

 قد  االنشغال  وهذا   الحالية،  املهمة   اداء  عن  االنشغال  تسبب  التي  األفكار  وهي  TRI) Task -Related-Interference(   :املهمة  مع  تتداحل   أفكار  •

  يكون 
ً
  او إيجابيا

ً
 ( 334 :2020، )محمد املبتدئين. الطالب  عن الخبراء الطالب لدى  تزداد األفكار وهذه  املهمة، تقييم  األفكار هذه  ومن سلبيا

 والتعليم:  العقلي  التجول  بين العالقة

 )الخاصة(.   الداخلية  تمثيالتها  مع  االجتماعية  البيئة  من  املعلومات  دمج  على  القدرة   خالل  من  الطالب  على  يعتمد  التعلم   في  التقدم  أّن   الواضح  من

 هي: بالتعليم  الصلة ذو العقلي التجول  سبابأ  ومن

  يمثل أنه •
ً
 ( ,scooler,2006: wwod&small 125) والخارجية الداخلية البيئات بين الطبيعي االقتران في انهيارا
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 هادفة. بطريقة الخارجية البيئة اشراك عن الوعي تركيز يتوقف الناس، عقول  تتجول  عندما •

  عندها يحدث •
ً
 الداخلية(  )البيئة الخاصة الشخص لتجربة طبيعي تدفق من كجزء  للذهن شرودا

 بالشخصية. الصلة ذات الداخلية األفكار إلى املطروحة التعلم  مهمة من االنتباه  وينتقل طبيعي بشكل العقل يتجول  •

 (&Mcvay, Kane 2012:304)   ما. مهمة في نقضيه الذي  الوقت زيادة  مع متكرر  بشكل العقلي التجول  يحدث •

 العاملة: بالذاكرة العقلي التجول  عالقة

  تمثل  إذ  بينهما  العالقة  الحديثة  االبحاث   درست  العاملة،  الذاكرة   بسعة  ارتباطها   كيفية  هو  العقلي  التجول   دراسة  تواجه  التي  املهمة  االسئلة  أحد

   العالقة  هذه   تتطلب  الفرد  عقل  في  للتحكم   شخصية  مهارة   العاملة  الذاكرة   سعة
ً
خ  على  منهما  كلّ   تأثير  كيفية  لفهم   البحث  من  مزيدا

ّ
  ن أ   املمكن  ومن  راال

 العقلي.  التجول   حاالت  من  املزيد  يسبب  العاملة،  الذاكرة   سعة  انخفاض  نأ  وأ   العاملة  الذاكرة   سعة  مهام  في  االداء  انخفاض  في  العقلي  التجول   يتسبب

( Kane,2012:p348 )  بالفعل.  اثباته  تم   قد   فقط  خيراأل   هذا   من  الرغم   وعلى   
ً
   أقل  باملهمام  قةاملتعل  غير  األفكار  تقارير   تكون    أيضا

ً
  املهمام   داءأ   عند  تكرارا

   تتطلب  ال  التي
ً
   استخداما

ً
 املهمام  تكون   عندما  الفردية  الفروق  الدراسات  توضح  ذلك  على  يزاد  ذلك  تتطلب  التي  باملهام  مقارنة  العاملة  للذاكرة   مستمرا

   أكثر  بالتقارير  العاملة  الذاكرة   سعة من  العالية  املستويات   وترتبط   (  p375 2011: al, et evinson L( غيرمتطلبة،
ً
  باملهام   املرتبط  غير  التفكير   عن   تكرارا

   تتطلب  التي  املهام  داء أ   عند  ذلك  من   النقيض  وعلى  املستقبل   على  تركز  عندما  خاصة
ً
،  اهتماما

ً
 العاملة   الذاكرة   سعة   من  العالية  املستويات   وترتبط  مستمرا

  انشاءه   تم   سواء  فكري   قطار  على  الحفاظ  في  تساعد  العاملة  الذاكرة   سعة  أن  ذلك  االدعاء  مع  البيانات  هذه   وتتوافق  باملهام  لها  عالقة  ال  ألفكار  أقل  بتقارير

   انشاءه   تم   او  ادراكي  لحدث  استجابة
ً
 العاملة،   كرة الذا   موارد  خالل  من  العقلي  التجول   تجربة  دعم   يتم   معينة  ظروف  ظل  في  لذلك،  الفرد.  بواسطة  ذاتيا

  يعّد  االفراد  لدى  العاملة الذاكرة  سعة تباين نأ  ثبت وقد
ً
  مؤشرا

ً
 نشطة واأل املتطلبة املعرفية املهام ثناءأ  يحدث الذي  الذهن لشرود الطبيعي للميل  جيدا

 أ   العقلي  التجول   ويحدث   ) p.1604 al,2011, et Baird(اليومية.  الحياة   في  املختلفة
ً
 مهمة  في  مختلفة  بصرية  ملحفزات  املرء  عين  حركات  نتيجة  حيانا

 من  أفضل  بشكل  الوامضة  املرئية  االشارات  إلى  النظر  العالية  العمل  ذاكرة   سعة  درجات   ذو  االشخاص  قاوم  وقد  املثال.  سبيل  على  التراكم   مكافحة

  الذهن   شرود   ان   ثبت  لقد  البيئية  االشارات   اه اتج  الرموز   من  أقل  بعدد  املرتفعة  العمل  ذاكرة   سعة  وترتبط  املنخفضة.  عمل  ذاكرة   سعة  ذو   املشاركين

 ذاكرة سعة  لديهم  الذين  اولئك  من  أكثر  املتناول   في  اهدافهم   على  العالية  العاملة  الذاكرة   سعة  ذو  االشخاص  على  ويحافظ   الهدف.   نحو  بالتوجه  مرتبط

 (  P1696 :2013al, te Rodríguez) مهمة في وابقائهم  افضل بشكل سلوكهم  بتوجيه االهداف لهذه  يسمح مما منخفضة، عاملة

وساط في  العقلي  التجول  تقليل  استراتيجيات
ْ
 التعليمية:  اال

 املعرفي.  النظام قيود مراعاة  مع منتظمة، راحة فترات على الحصول  •

   املعروف  االختبار  وهو  املحاضرات،  خالل   من   ( Checkpoint)  اسئلة  دمج •
ً
  على  كبير  بشكل  االختبار  هذا   ويساعد  االسترجاع   ممارسة  بأسم   ايضا

&Kane )  الطويل.  املدى   على  باملعلومات  االحتفاظ  وتعزيز  املنطقية،  الفجوات  وتحديد  االسترجاع،  خالل  من  املعرفة  بترسيخ  الطالب  يقوم  االحتفاظ

2012b:302 Mcvay, ) 

 مع  الطالب مشاركة تعزز  التي التقنيات  استخدام النشط  التعلم  استراتيجيات وتشمل كما أخرى، نشاطات أو املناقشات من النشط التعلم  تعزيز •

  مما  سئلةاأل   بأنفسهم   يولدون   الطالب  جعل  العقلي،  التجول   مساحة  وتقلل  الدراسية  بالقاعات  دمجها  يمكن  التي  الطرق   ومن  بهم.  الخاص  التعلم 

 املحاضرات. اثناء االنتباه  تحسين إلى يؤدي 

 االنتباه   قضايا  من  للعديد  حل  هو  اليقظ  التأمل  يعد  االنترنت،  عبر  املوارد  أو  الجامعي  الحرم  خالل  من  اليقظ  التأمل  تدريب  على  الطالب  تشجيع •

 
ً
 املحاضرات،   قاعة  في  الحاصل  اإلجهاد  من  للحد  اليوغا(  ممارسة  الجسم،  ومسح  بالتنفس،  )الوعي  مثل  تمارين  التأمل  ممارسات  تتضمن  ما  وكثيرا

   البالط  ويساعد  بالحاضر،  الوعي  ذلك   ويعزز 
ً
 تقليل   وبالتالي  انتباههم  توجيه  إعادة  إلى  يؤدي   مما  أكبر  بسرعة  يتجولون   وهم   انفسهم   ادراك  على  أيضا

 التعلم.  وقت

  التعلم،   موقف  في  بالكامل  العقل  تجول   على  القضاء  يتم   ان  املحتمل  غير  من  التعلم.  على  كبير  بشكل  يؤثر   ال  عندما  التجول   في  بالتفكير  للطالب  اسمح •

 ) Kane,2012:p348جسمية) اضرار دون  العقلي التجول  بفرصة الطالب  تزويد هم امل من  لكن

 العقلي:  التجول  نظريات

 :Wandering mind of moael Aneuralالعقلي  للتجول  العصبي ألنموذجا  .1
 يحاول   تكاملي  اطار  في  النظامين  بين  يربط  عصبي  نموذج  -أ   نقترح  هنا  املوضعي.  النوربينفرين  نظام  عبر  العصبي  التعديل  مع  العقلي  التجول   يرتبط

   النموذج  يتضمن  العقلي  للتجول   الذاتية  التجربة  ظهور   إلى  الدماغ  أنظمة  في  الديناميكية  التغييرات  تؤدي   كيف  شرح  النموذج
ً
   تميزا

ً
   عصبيا

ً
  ومفاهيميا
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   وتوفر  النشطة،  العقلي  التجول   وحالة  التركيز  خارج  حالة  بين
ً
   اساسا

ً
   عصبيا

ً
   يعرف  ملا  محتمال

ً
)Forster   العقلي.  للتجول   املعرفية  النظريات  جيدا

)2013:p1037 Lavi, & 

 في  اليومية،  بالحياة   شائعة  مفيدة(  غير  )أو  اليةالح  املهمة   بأهداف  لها  عالقة  ال  التي  األفكار  من   مجموعات   في  االنخراط  أو  العقلي،  التجول   إّن 

  العقلي التجول  وتلقى االخيرة  السنوات
ً
  اهتماما

ً
  واستكشاف  العصبية صولهأ  عن  الكشف  على خاص بشكل التركيز مع االدراكية، االعصاب علوم في كبيرا

 العقل،  وراء  تكمن  التي االنتباه   تقلبات  سبابهأ  وفهم   البشري،  الدماغ  عن  رالكثي  تخبرنا  منتشرة   عقلية  حالة  كأنه  يبدو  العقلي  التجول   الن  االساسية،  الياته

. تتأثر التي املعلومات معالجة فيها تتم  التي املنفصلة الدماغ حاالت تحديد على يساعدنا وأنه كما
ً
  بقوة  (DMN) االفتراض ي الوضع شبكة وتشترك  تفاضليا

 الجبهي   الفص مثل العقد تشمل و واسع نطاق على دراستها تمت التي الجوهرية االتصال  شبكات كثرأ  من واحدة  الشبكة  هذه   تعد إذ العقلي،  التجول  في

 (   al,2006:p466 et Bell(الراحة( )فترات املهمة غياب حالة في موثوق  بشكل املناطق هذه  تنشيط ويتم   )Pcc) الجدارية القشرة  (mpfc) االنس ي

   ( DMN)  وتشارك
ً
،  املوجهة  واألفكار  والتخطيط،  الذاتية،  السيرة   في  أيضا

ً
  بشكل  يرتبط  هو  االساسية،  DMN  عقد  في  النشاط  يكون   عام  بشكل  داخليا

 عصبي  نظام  يوجد  نفسه  الوقت  في  سلوكية.  اخطاء  شكل  على  متعمدة   وهفوات  االستبطاني  التفكير  عينات  اخذ  من  يتضح  كما  العقلي  بالتجول   ايجابي

 واالداء. اليقظة مستويات في االمثل املستوى  على ويحافظ ينتج تنبيه  نظام في يتحكم  بأنه  النوربيفرين يفترض  (NE-LC) وربيفرين()الن ثاني

  شبكات   )  مثل  الضرورية  الدماغ  شبكات  الحالة،  هذه   )في  البداية  في  عالية والتحفيز  املشاركة  تكون   تجريبية،  مهمة  داءأ   في  املشاركين  احد  يبدأ   عندما

  )على   تنشيطها  الغاء  يتم   باملهمة  مرتبطة  غير  وظائف  اساس ي  بشكل  تتضمن  التي االخرى   الشبكات  بينما  املهمة.  لحل  ونشاط  بكفاءة   تعمل  الظهرية(  االنتباه 

  وذلك والتأمل، الذاكرة  استرجاع في املشاركة الشبكات املثال سبيل
ً
ّن  نظرا

ْ
   ال

ً
  عددا

ً
  قليال

ً
 (  ,p Breland:2004 433.(اإلرسال ر محو  عقد في يتقارب نسبيا

 على   هذا   يحدث   وقد  الداخلية،  للمعالجة   املتصورة   الجاذبية  تتجاوز   وعندما  عقلي(  )تجول   باملهمة   لها  عالقة  ال   أفكار  في  االنخراط  احتمالية  تزداد

تم  . ورتابتها املهمة طول  بسبب الدافعية  انخفاض أو  وذاتية ملحة قضية إلى األفكار تتجاوز  عندما املثال سبيل  تجول  أثناء  الداخلي الهدف على التركيز  ويُّ

 الخارجي. الهدف من أكبر بنسبة العقل

  املشاركة  بسبب الوظيفي االتصال تقليل يتم  العقلي التجول  اثناء . ساس يأ  بشكل الهدف لتحقيق السعي في وتشارك الوظائف مع (IcN2) وتتوافق

   قليلة  لشبكات  التفاضلية
ً
   تظهر  نأ   املحتمل  من  mpfc   وPCC   لعابرة ا   والعقد  نسبيا

ً
   نشاطا

ً
 نرى   ان  ويتوقع  التركيز  خارج  حالة  إلى  بالنسبة  منخفضا

 )NE -LC . )2009:p345 Lavie, & Forster لنشاط عابرة  اندفاعات

 : resources cognitive of theory The   املعرفية  املوارد نظرية .2

  املتعلق   التفكير  في  الزيادات ارتبطت  إذ  املهام،  اداء  بانخفاض  يرتبط  العقلي التجول   أّنِ   وكما  العقلي،  والتجول  املعرفية  املواد  بين  سلبية  عالقة  توجد

 .  اطول  مهام تكن لم  نإ و  تعقيًدا، األكثر املهام في وضوًحا األكثر واالداء العقلي التجول  بين السلبية العالقة وكانت داء،األ  بزيادة  باملهمة

   الشخصية  االهداف  معالجة  إلى  االساسية  املهمة  من التنفيذية الرقابة فيه  تنتقل  موقف أنه  على  العقلي التجول   تحديد  تم 
ً
 نية  دون   يحدث  ما  وكثيرا

 أشكال  في  متكرر   بشكل  تحدث  الظاهرة   هذه   نأ و   عقلي(  )تجول   اليومية  الحياة   أفكار  نصف   من   يقارب  ما  أن  إلى  االبحاث  تشير  املرء،  عقل  ادراك  حتى  او

 االشخاص  كون  ( الطالب االمن، ضباط النووية  الطاقه محطات مشغلي املطارات، )في العمل مجاالت أكثر في  العقلي  التجول  يؤثر كما جميعها، النشاط

 ( p199 2004 Kane, & Engle:) االساسية مهمتهم  على االنتباه  تركيز على الحفاظ في يفشلون 

   العقلي  التجول   اضرار  على  الضوء  تسليط  من  يةاملعرف  املوارد  نظرية  في  وتمكنا
ً
 العقلي  للتجول   يكون   نأ   يمكن   انه  من  الرغم   على  الفوائد  من   بدال

 الصلة   ذات  غير  واألفكار  باملهمه  املتعلقة  األفكار  بين  الباحثون   فرق   العقلي  التجول   طبيعة  لتحديد  الذاتية(  للسيرة   والتخطيط  كاالبداع،  )  معينة  فوائد

   بمرحلتين يمر نهأ  على ويتفقون  عاله،أ  ليهإ  املشار التعريف على يتلقون  فانه العقلي التجول  يحدث وملاذا  كيف بشأن اختالفهم  من الرغم  وعلى

 .  املهمة خارج  التركيز إلى املهمه تركيز من للتجول  االولية املرحلة تمثل البداية، مرحله •

 ) p Helton, & Green,2011 313.(املهمة. خارج املعرفية التجربة تمثل الصيانة، مرحله •

خر،  بمعنى  االساسية  املهمة  في  عليه  الحفاظ تم   الذي   الفكر  أنه  على  باملهمة  الصلة ذات  األفكار  تعريف  يتم   ذلك،  من  النقيض  على
ّ
 املرتبط   التفكير  ا

 االهداف  املاض ي،  مثال  )  املطروحة  باملهمة  لها  عالقة  ال   التي  االهتمامات  نحو املوجه   االهتمام  هو  العقلي  والتجول   املهمة   تجاه   املوجه   االهتمام  هو   باملهمة

 املستقبلية(

  املخاوف   هو  ول األ   العقلي  التجول   في  املشاركة  املعرفية  العمليات  حول   وليةأ   فرضيات  ربعأ   عليه  املتفق  التعريف  ضوء   في  )2013(  سمولوود  لخص

 ) p199 2004 Kane, & Engle:(0الحالية

 في   أعلى  شخص ي  حافز  ذات  مخاوف  األفرادأو  تجارب  األبرز   االهتمام  تكريس  بسبب  يحدث  العقلي  التجول   أن  على  ببساطة  تنص  األولى:  الفرضية •

  مكافأة آو أهمية أكثر الشخصية واالهداف االهتمامات  وتعّد  السبب،  كان مهما سيحدث املهمة أداء أثناء العقلي التجول   بداية فإن الحاالت،  هذه 

 0تنفيذها يتم  التي املهمة في
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 مع  مستقل  بشكل   تتنامى  وبالتالي  الخارجية   البيئة  عن  منفصلة   عملية  هو  قلي،الع  التحول   على  تنص التي  الفصل،  جملة   من   هو  الثانية:   الفرضية •

  لضمان  للفكر مستمر داخلي تدريب إلى خارجية  مهمة من لالنتباه  ديناميكي تخصيص اعادة  باالحرى، ويمكن املعتمد للتركيز املهمة واداء الخارجية

  خارج   التفكير  على  الحفاظ  على  القدرة   أي   العقلي   التجول   تجربة  صيانة  مرحلة   على  اتأكيده  هو  النظرية  لهذه   الفريدة   العناصر  أحد  استمراريته(

 الخارجية. البيئة من  التدخل من  املتجول  العقل يحمي  انه  ويعتقد العقلي للتشتت مخصص املتعمد التركيز هذا  .  مصادر  االنتباه  يتطلب إذ  املصدر

 الرقابة   فيها   يستخدم  ال  راحة   حالة  هي  هل  الفكر،  تيار   تحول   على  للحفاظ   التنفيذية  الرقابة  رستما  عندما  ما،  حد  إلى  للجدل  مثيرة   الفرضية  هذه   اّن 

 ( p141):,2012b Kane & McVay االفتراض ي( الوضع ذات الدماغ شبكة املثال سبيل )على املعرفية املوارد او التنفيذية

 عدم   أو  الهاء يمثل  العقلي  التجول   أّن   يقترح  الذي   التنفيذي(  )الفشل  فرضية  هي  العقلي  التجول   طبيعية  حول   الفرضية  هذه   تكون   الثالثة:  الفرضية •

  التجول   وتجربة  الصيغة،  هذه   في  يتدهور   املهمة   أداء  أن  لدرجة  ربما  أساسية،  مهمة  من  التنفيذية  السيطرة   أو  االنتباه   من  معينة  درجة  على  املحافظة

  يرجع   وبالتالي  الصلة،  ذات   غير  املهام  تدخل  من   االساسية  املهمة  تركيز  عن  الدماغ  على  القدرة   لعدم  مقصودة   وغير تلقائية  نتيجة  تكون   قد  يالعقل

  العقلي التجول 
ً
  العقلي(،  جول الت بداية املقاومة )أي  التنفيذية السيطرة  على للحفاظ باملهمة لها العالقة التي والقدرة  األفكار الحاح وجود إلى جزئيا

   يبذلون   ال  الناس  أن  يعني  وهذا   املوارد  من   خالية  بطريقة  هنا  يحدث  العقلي  التجول 
ً
  أو   املهمة  خارج  األفكار  إلى  املتعمدة   السيطرة   لتحويل   جهدا

  أكثر الفرضية هذه  املهمة خارج األفكار على للحفاظ
ً
 ه.االنتبا في للتحكم  املوارد ونظريات املزدوجة املعالجة  مع توافقا

  أفكارهم انحرفت  متى على التعرف لالفراد يمكن إذ الديناميكية،  الذهنية الذاتية  املراقبة من  فرضية هي الوعي/ وراء ما فرضية :الرابعة الفرضية •

  لألفراد  الفرضية  ه هذ  وتحدث  املستقبل  في  العقلي  التجول   لتثبيط  محاولة  مهمة  في  التفكير  إلى  واالنتباه   املوارد  تعبئة ويمكنهم  االساسية  املهمة  عن

  أكثر  هم  الذين
ً
 غير  العقلي التجول  ظهور  )ملنع العقلية، اليقظة  تقنيات على  تدريبهم  ّتم  الذين  أي   واالهداف، النشاط حالة الحالية،  بعقليتهم  وعيا

   قليالع  التجول   مفهوم  فسرت  كونها  املعرفية  املوارد  نظرية  تبني  وتم   (، al,2012:p23 et  Levinson(  فيه(.  املرغوب
ً
   تفسيرا

ً
   شامال

ً
 وقدمت   ودقيقا

 العقلي.  التجول  مظاهر  أهم  على التعرف في للباحثين مهمة أداة  وتمثل لذلك، املهمة الفرضيات من العديد

 العقلي:  التجول  فوائد

 منها:  عدة  فوائد العلقي للتجول  

   املتجولين  ألفكار  الزمنية   ألفكار  الزمني  التركيز  أن  للمستقبل،  التخطيط  على  األفراد  مساعدة  .1
ً
  تركيزه   من  أكثر  املستقبل  على  الغالب  في  يركز  عقليا

   تضمنت  التي األفكار  إن  املاض ي،  أو  الحاضر  على
ً
   أكثر  االحيان  من  كثير  في  كان  الهدف  نحو  املوجه  واملحتوى   بالذات  املرتبط  املحتوى   من  مزيجا

ً
 تركيزا

  أكثر العاملة الذاكرة  في األعلى الدرجات ذو األفراد أن أي  ض ي،املا أو الحاضر على التركيز من املستقبل على
ً
 املستقبل  حول  اذهانهم  في للتجول  ميال

 ( 322 : 219والباسل، )العمري  الحاضر. او باملاض ي مقارنة

 االهداف   في  والتفكير  التخطيط  من  )ُيمكن  املحتمل  العقلي  فالتجول   وظيفية،  تكون   قد  العقلي  للتجول   املستقبلية  الطبيعة  أّن   إلى  النتائج  تشير .2

 العاملة(.  الذاكرة  موارد لديهم  يكون  عندما الفرصة هذه  الناس ويستغل املستقبلية،

  األحيان بعض في يكون  العقلي التجول  .3
ً
   األجل. طويلة أهداف للمهمة يكون  وعندما املعقدة، النشكالت حل عن  خاصة  تكيفيا

  العقلي التجول  يرتبط .4
ً
 ( Baars,2010:p210) بداعياال  بالتفكير ايجايبا

 :السابقة الدراسات

 
ً
 : منها أخرى  متغيرات مع والعربية جنبيةاأل  الدراسات من العديد تناولته فقد الجامعات، طلبة لدى  العقلي التجول  ألهمية نظرا

 إمكانية  عن  الكشف   كذلك  العقلي،  التجول   درجة  خالل  من  األكاديمي  باألداء  التنبؤ  امكانية  عن  الكشف  إلى  هدفت  التي  Hollis,R )2013(  دراسة •

  طالب  (126) من مكونة عينة على الدراسة هذه  وطبقت الجامعة، طالب  لدى  العقلي التجول  درجة خالل من الدراسية باملادة  االهتمام بدرجة التنبؤ

 التجول   درجة   خالل   من   الدراسية  باملادة   االهتمام  ودرجة  األكاديمي  باألداء  التنبؤ  بإمكانية  النتائج   وكشفت  ( university Stale Midwestern)  بجامعة

 الجامعة.  طالب لدى  العقلي

 درجة  على  الجماعية  واملناقشات  الحالة  على  القائم   والتعليم   التقليدية  املحاضرات  وهي  للتدريس  طرائق  ثالث  أثر  Acai,A. )2016(   دراسة  وتناولت  •

  التدريس لطريقة وان التقليدية باملحاضرات باملقارنة العقلي التجول 
ً
 .املتعلمين لدى  العقلي التجول  درجة على أثرا

 الحياة،  عن   والرضا  العقلي  التجول   بين  العالقة  على  والتعرف،  العقلي،  التجول   استبيان  صدق  من   التأكد  إلى  al et Luo),2016(  دراسة  كشفت   كذلك •

  بالصين   املتوسطة   املدارس  طالب  من  (1331)  من  مكونة  عينة  على  الدراسة  هذه   وطبقت  العقلي  والتجول   الذات  تقدير   بين  العالقة  على  التعرف  كذلك

   (79،15)  قدره   زمني  عمر  بمتوسط
ً
،  (18-12)  من  زمني  عمر  وبمدة   عامأ

ً
 مناسبة  أداة   العقلي  التجول   استبيان  إن  عن  الدراسة  نتائج  وكشفت  عاما
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  بين  سالبة عالقة وجدت كذلك الذات، تقدير متغير توسيط عند الحياة   عن والرضا العقلي التجول  بين  سالبة عالقة وتوجد  العقلي، التجول  لقياس

 والتجول.  الذات تقدير

  في   العقلية  اليقظة  على  التدريب  تأثير   على  التعرف  إلى  ,.Creswell,J Rahal,H.,Lindasay,E.,Pacilio,L.,Brown,K&).2017(  دراسة  تناولت   كما •

   (74)  بواقع  الجامعة  طالب  من  وطالبة  طالب  (147)  مكونة  عينة  على  الدراسة  هذه   وطبقت  الجامعة،  طالب  العقلي  ل التجو   خفض
ً
 (73)  وعدد  ذكرا

  نتائج   وكشفت  املهمة،  وقبول   واالسترخاء   العقلية  اليقظة  على   الثالث  للمجموعات  مختلفة   تدريبات  تقديم   تم   مجموعات   ثالث   إلى  تقسيمهم   تم   نثىأ 

  دال تأثير وجود عن الدراسة هذه 
ً
   الجامعة. طالب لدى  العقلي التجول  خفض  قي العقلية اليقظة على للتدريب إحصائيا

   للتوظيف  مقترح  برنامج   تأثير  على  التعرف  إلى  تهدف  دراسة  (2018)  الفيل   وأجرى  •
ً
  مستويات   تنمية  في  التدريس  في  السيناريو  على  القائم   التعلم   انموذجا

  العقلي، التجول  خفض في املقترح البرنامج تأثير على التعرف كذلك املعرفة، عمق
ً
  للتوظيف  املقترح البرنامج تأثير استمرارية درجة  عن الكشف وأخيرا

   90  من  مكونة  عشوائية  عينة  على  الدراسة هذه   وطبقت  ،املعرفة  عمق  مستويات  تنمية  في  السيناريو على  القائم   التعلم   أنموذج
ً
  طالب   من   وطالبة  طالبا

   (46)  بواقع  االسكندرية  جامعة  النوعية  التربية  بكلية  الرابعة  الفرقة
ً
   (44)  وعدد  تجريبية  كمجموعة  وطالبة  طالبا

ً
 ضابطة  موعةكمج  وطالبة  طالبا

   ( 21  -15)  زمني  عمر  بمتوسط
ً
  دال   تأثير  وجود   عن  البحث  نتائج   وكشفت  (  2018-2017  الجامعي)  بالعام  واملقيدين  1.81  معياري   وبأنحراف   عاما

 
ً
 املذكورة.  العينة طالب لدى  العقلي التجول  وخفض املعرفة عمق مستويات تنمية في للبرنامج، إحصائيا

  التجول   وخفض  التعلم   نواتج  تنمية  في  التدريس  في  املنتشر  التعلم   لتوظيف  مقترح  برنامج  تأثير  عن  (2019  )  باسل وال  العمري   دراسة  تعرفت   وقد •

  تخصص   العليا  الدراسات  طالبات  لدى   التعلم   نواتج  تنمية  في  املنتشر  التعلم   لتوظيف  املقترح  البرنامج  تأثير  استمرارية  درجة   عن  والكشف  العقلي،

  دال تأثير وجود عن النتائج وكشفت طالبة، (20) من مكونة عينة على  البحث وطبق طيبة، جامعة التربية  ةبكلي التعليم  تكنولوجيا
ً
  للبرنامج  إحصائيا

 العينة.  افراد لدى  العقلي التجول  وخفض التعلم  نواتج تنمية تدريس في

•  
 
 لدى   املعرفية  السيطرة   وقوة   التعلم   وراء   ما  خالل   من  لعقليا   بالتجول   التنبؤ  امكانية  تحديد  إلى  هدفت  التي  (2020)  العتيبي   دراسة  هدفت   وأخيرا

 السائدة   الرتبة  وتحديد  التعلم   وراء   ما  مستوى   ومعرفة  الدراسة  عينة  لدى   العقلي  التجول   أشكال  من  السائد  الشكل  ومعرفة القرى،  أمّ   جامعة  طلبة

 التعلم  وراء ما مستوى  أن الدراسة نتائج وأظهرت  2020-2019 لدراس يا   للعام وطالبة طالب (475) من الدراسة عينة تكونت وقد العينة، أفراد لدى 

  باملهمة. مرتبطة أفكار شكل هو السائد العقلي التجول  شكل وأن الثانية، الرتبة هي السائدة  الرتبة وأن متوسط، بمستوٍ  جاء

 واإلجراءات:  الطريقة

 البحث: منهج

   كونه الوصفي املنهج  الحالي  البحث  اعتمد
ً
  منهجا

ُ
 وصفها،  ثم  ومن املدروسة للظاهرة  الحالي  الوضع تحديد إلى ويسعى وأهدافه، البحث لطبيعة مالئما

  بوصفها  ويعنى الواقع في عليه  توجد  ما على الظاهرة   دراسة على يعتمد فهو وبالتالي
ً
، وصفا

ً
  عنها ويعبر  دقيقا

ً
  تعبيرا

ً
  كيفيا

ً
 يصف الكيفي  فالتعبير  وكميا

  فيعطينا الكمي التعبير أما ، خصائصها لنا  ويوضح  الظاهرة 
ً
  وصفا

ً
  من   استخدامه  ّتم   وقد  (،   323  :1985  ،   دالين  )فان  ،الظاهرة  هذه  مقدار يوضح   رقميا

 القادسية. جامعة طلبة لدى  العقلي التجول  واقع على للتعرف استبانة تطبيق خالل

 البحث: مجتمع

  ،(219  :2002  ،  )ملحم   عليها  بحثه  نتائج  يعمم   أن  إلى  الباحث  يسعى  التي  العناصر  ذات  الكلية  املجموعة  ( Population)  البحث  بمجتمع  يقصد

  عددهم البالغ  واإلنسانية  العلمية وبكلياتها ،( 2020-2019) الدراس ي للعام ، الصباحية الدراسة ،القادسية  جامعة بطلبة الحالي  البحث مجتمع ويتحدد

(17694)  
ً
  (9245) بواقع (13) العلمية الكليات عدد بلغ إذ وطالبة، طالبا

ً
  اإلنسانية  الكليات عدد  بلغ بينما املجتمع حجم  من (%52) بنسبة وطالبة طالبا

   (8449)  بواقع  (6)
ً
   (8268)  الذكور   عدد  بلغ  قدف  الجنس  بمتغير  يتعلق  فيما  أما  ( %48)  بنسبة  وطالبة  طالبا

ً
 طالبة  (9426)  اإلناث   وعدد  ( %47)  بنسبة  طالبا

  (.%53) بنسبة

       البحث:  عينة

 (1)  وجدول   األصلي،  املجتمع من  العشوائية  الطبقية بالطريقة  اختيارهم  تم   القادسية  جامعة  طلبة  من  وطالبة  طالبا  ( 400)  من  البحث عينة  تألفت

   . البحث متغيرات على العينة توزيع يبين

 البحث  متغيرات على العينة توزيع (:1)جدول 
 املجموع انساني  اناث انساني  ذكور  علمي اناث علمي ذكور  الكلية

 96 57 39 - - القانون 

 104 - - 65 40 العلوم 

 95 50 45 - - االداب 

 105 - - 60 45 الهندسة

 400 107 84 124 85 املجموع
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 : البحث  أدوات

:أ
 
 العقلي:  التجول  مقياس  وال

عد إذ  العقلي، للتجول  ( 2018) الفيل في الوارد املقياس  البحث وتبنى العقلي، التجول  تناولت التي السابقة  الدراسات على الباحثة اطلعت
ّ
  الدراسة  ت

  في   صالحيته  مدى   من  للتحقق  التربوي   النفس علم   في   املحكمين  من  مجموعة  على   الفقرات عرضت وقد  الجامعة، طلبة  تناولت  التي الحديثة  الدراسات  من

 العراقية.  البيئة

 :املقياس  وصف

 )تنطبق عليها واالجابة باملوضوع ترتبط ال فقرة  (14) باملوضوع ترتبط فقرة (12) مجالين من  ويتكون  فقرة  (26) من العقلي  التجوال مقياس يتكون 

، علي تنطبق ا،م حد إلى علي تنطبق دائما، علي
ً
 التوالي.  على (5،4،3،2،1) وتعطى علي( تنطبق ال قليال

 : املقياس  فقرات تحليل 

  الخاصية  في  األفراد   من  الدنيا   املستويات   وذوي   العليا   املستويات  ذوي   بين   التمييز  على  قدرتها  هي   الفقرات(  )تحليل  للفقرات  التمييزية  بالقوة   يقصد

  الفقرات  وحذف  األفراد  إجابات   في  الفروق  عن   املعلومات  من  قدر  أكبر  تعطي  التي  الفقرات  اختيار  يمكننا  االسلوب  هذا   طريق  عن  إذ   ،الفقرات  تقيسها  التي

  أكثر املقياس يجعل جيدة  احصائية بخصائص تتميز التي الفقرات اعتماد أن إذ املميزة، غير
ً
  صدقا

ً
 .  (74: 1981 ، وآخران )الزوبعي وثباتا

 التحليل.  عملية في االتية الخطوات اتبعت وقد

 باملوضوع  املرتبط العقلي التجول  مقياس  .أ

 400 عددها والبالغ لالستمارة  الكلية الدرجة وفق على األدنى إلى األعلى من االستمارات ترتيب كلية، درجة إستمارة  كلّ  وإعطاء االستمارات تصحيح

  العدد من % 27 تمثل التي الدنيا املجموعة  من (108و) العليا املجموعة  من  % 27 تمثل التي العليا املجموعة من  استمارة  (108) فرز  تمّ  وقد استمارة.

  مستقلتين  لعينتين  التائي  االختبار  طبق   ثم   ومن   الفقرات،   من  فقرة   لكلَّ   والدنيا  العليا  للمجموعة  املعياري   واإلنحراف   الحسابي  الوسط   وحسب  الكلي.

 دالة  جميعها الفقرات   أّن  وتّبين (1.96) الجدولية التائية والقيمة (214) الحرية درجة ان  علما فقرة   لكلّ  الفروق داللة على فللتعر  والدنيا( )العليا

 
ً
  (α≤0.05) مستوى  عند احصائيا

 باملوضوع  املرتبطة  العقلي التجول  ملقياس  الطرفتين العينتين (:2)جدول 
  املعياري  االنحراف  العليا  املجموعة  متوسط م 

 العليا للمجموعة

  املعياري  االنحراف  الدنيا  املجموعة  متوسط

 الدنيا للمجموعة

 القيمة

 التائية

 الداللة 

1 1.40 0.49 1.10 0.33 5.33 ** 

2 3.27 0.88 4.24 0.89 8.01 ** 

3 4.57 0.68 3.35 0.86 11.47 ** 

4 4.63 0.70 3.41 1.06 9.92 ** 

5 3.96 0.94 3.10 0.98 6.55 ** 

6 4.35 0.78 2.82 1.08 11.84 ** 

7 4.62 0.67 3.27 1.04 11.25 ** 

8 4.81 0.49 3.72 0.99 10.22 ** 

9 4.23 0.74 2.66 0.99 13.08 ** 

10 4.37 0.88 2.78 1.02 12.18 ** 

11 4.62 0.63 3.24 0.97 12.40 ** 

12 4.67 0.57 3.41 1.01 11.2 ** 

 باملوضوع  مرتبط الغير  العقلي التجول  مقياس  .ب

  دالة  جميعها الفقرات أن وّتبين أعاله  التحليل خطوات اتباع تم 
ً
 (. 3) جدول  في مبين كما (α≤0.05) مستوى  عند إحصائيا

 بموضوع  مرتبطة الغير   العقلي  التجول  ملقياس  الطرفتين العينتين (:3)جدول 

  املعياري  االنحراف  العليا  املجموعة  متوسط م

 العليا للمجموعة

  املعياري  االنحراف  الدنيا  املجموعة  متوسط

 الدنيا للمجموعة

 القيمة

 التائية

 الداللة 

1 4.40 0.79 3.46 0.99 7.67 ** 

2 4.83 0.48 3.50 1.30 9.98 ** 

3 4.61 0.72 2.96 1.19 12.29 ** 
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4 4.74 0.60 2.89 1.20 14.19 ** 

5 4.86 0.42 3.52 1.18 10.99 ** 

6 4.24 0.87 2.81 0.94 11.48 ** 

7 4.27 0.87 2.57 0.89 14.12 ** 

8 4.25 0.88 2.67 0.94 12.61 ** 

9 4.61 0.06 2.83 0.88 17.11 ** 

10 4.73 0.62 2.79 1.00 17.05 ** 

11 4.19 0.92 2.50 0.95 13.21 ** 

12 4.28 0.91 2.65 0.92 12.97 ** 

13 4.32 0.82 3.31 1.01 8.02  

14 4.55 0.70 2.67 0.87 17.43  

 للمقياس  السيكومترية الخصائص

م  قد املقياس: صدق  البناء وصدق الظاهري  الصدق خالل من الصدق من  نوعين استخراج تَّ

 Validity Face الظاهري: الصدق •

   ألجله  وضعت  ما  قياس  في  الفقرات  صالحية  لبيان  النفس  وعلم   التربوي   النفس  علم  مجال  في  املختصين  على  املقياس  فقرات  عرضت
ً
  الهدف  متضمنا

  يخص: فيما آرائهم  إبداء لغرض العقلي, التجوال ملتغير املعتمد النظري  التعريف الدراسة، من

 ألجله. وضعت ما لقياس  الفقرات صالحية مدى  . أ 

 اإلجابة.  بدائل مالئمة مدى  .ب

 الفقرات.  على وإضافة( وحذف، صياغة، )إعادة  تعديالت من يرونه  ما إجراء .ج

  على  موافقتهم  حصلت كما ،فقرة  (26) استبقاء ّتم  رفضها أو الفقرة  قبول  لغرض فأكثر (%86) نسبة  وباعتماد الخبراء ومالحظات آراء على واعتمادا 

 اإلجابة. وبدائل املقياس تعليمات

 Validity Construct  البناء  صدق •

   باملوضوع:  املرتبطة  العقلي التجول  ارتباط معامالت .أ

  فقرات   كانت  وقد  املجال.  بدرجة  فقرة   كل   بين  تربط  التي  االرتباط  معامالت  على  التعرف  خالل   من  العقلي  التجوال  مقياس   بناء  صدق  تحقق  وقد

  ( 4) وجدول  (α≤0.05) داللة ومستوى  ( 398) حرية درجة عند (0.098) النظرية القيمة بلغت إذ احصائيا دال ارتباط معامل ذات  جميعها املقياس

 ذلك.  يبيان (5) وجدول 

 باملوضوع  املرتبطة العقلي التجول  درجة  ارتباط  معامالت (:3)جدول 

 االرتباط   معامل الفقرة  تسلسل االرتباط   معامل م 

1 0.22 7 0.51 

2 0.39 8 0.48 

3 0.54 9 0.56 

4 0.49 10 0.54 

5 0.32 11 0.58 

6 0.55 12 0.53 

 باملوضوع  املرتبطة  غير  العقلي التجول  ارتباط معامالت .ب

 داللة   ومستوى   (398)  حرية  درجة  عند  (0.098)  النظرية  القيمة  بلغت  اذ  احصائيا  دال  ارتباط  معامل  ذات  جميعها  املقياس  فقرات  كانت  وقد

(0.05.) 

 باملوضوع  مرتبطة الغير  العقلي  التجول  درجة ارتباط معامالت (:5)جدول 

 االرتباط  معامل  الفقرة  تسلسل  االرتباط  معامل  م

1 0.35 8 0.52 

2 0.57 9 0.61 

3 0.63 10 0.53 
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4 0.65 11 0.70 

5 0.61 12 0.74 

6 0.52 13 0.55 

7 0.61 14 0.58 

 :املقياس  ثبات

  قياس   في  املقياس   هذا   ثبات  درجة   من  دقة  أكثر  بشكل  للتأكد  الداخلي االتساق  طريقة  إلى  الباحثة  لجأت   العقلي  التجول   مقياس   ثبات  على  للتعرف

 تحقيقها. في اتبعت التي للطريقة وصف يأتي وفيما العقلي التجول 

 كرونباخ(: الفا معادلة )باستخدام الداخلي االتساق طريقة    •

   تعدُّ   الفقرة   أن  ساسأ   على  جميعها  املقياس  درجات  بين  االرتباطات  حساب  على  الطريقة  هذه   فكرة   تقوم
ً
   مقياسا

ً
 هذه   وفق  الثبات  ويؤشر  بذاته  قائما

   الطرائق  أكثر  من   الطريقة  هذه   وتعد  املقياس  فقرات  بين   املستجيب  داءأ   اتساق  الطريقة
ً
 والخليلي،   )عودة   بنتائجها  الوثوق   بأمكانية  تمتاز   إذ  شيوعا

1986 :35.)  

  بلغ  وقد   البحث،  عينة  الفراد  الفقرات  درجات   بين   االرتباطات   لحساب  كرونباخ(   )الفا   معادلة  الباحثة  اعتمدت  الطريقة  بهذه   الثبات  والستخراج

   يعد  الثبات  وهذا   باملوضوع   املرتبطة  غير  للمجال  (0.76)  و   وعباملوض  املرتبطة  للمجاالت  (0.72)  الثبات  معامل
ً
   ثباتا

ً
  تعد  اذ  اليه،  الركون   ويمكن  عاليا

 الداخلي.  االستقرار مايؤكد وهذا  ( 22 :1981 والغنام، )الزوبعي فأكثر (0.70) بلغت اذا  جيدة  الثبات معامالت

 املستخدمة االحصائية الوسائل 

 . العقلي التجول  مقياس على الفرض ي واملتوسط الحسابي املتوسط بين الفرق  داللة لتعرف واحدة: لعينة التائي االختبار •

 الطرفيتين املجموعتين باسلوب  البحث مقاييس لفقرات التمييزية القوة  الستخراج مستقلتين لعينتين التائي االختبار •

-)علمي  التخصص  ومتغير  اناث( -)ذكور   الجنس   ملتغير  تبعا   باملوضوع   ملرتبط ا   العقلي  التجول   في  الفروق  داللة  على  للتعرف  الثنائي   التباين  تحليل •

 نساني(ا 

 : ومناقشتها النتائج

  تم   السابق  السؤال  عن  لإلجابة  العراق؟"  في  القادسية  جامعة  طلبة  لدى   العقلي  التجول   واقع  ما"  ونصه  األول   السؤال  عن  باإلجابة  املتعلقة  النتائج 

   (400)  البالغة  البحث  عينة  درجات  تحليل
ً
  على  العقلي  التجول   ملجالي  وفقا   وتفسيرها  النتائج  عرض  تم   وقد  العقلي  التجوال  مقياس   على  وطالبة,   طالبا

 التالي:  النحو

  باملوضوع  املرتبط العقلي التجول  لواقع الحسابي الوسط أنَّ  تبين  القادسية: جامعة طلبة لدى باملوضوع  املرتبط العقلي  بالتجول  املتعلقة النتائج  .أ

 ختباراال   استخدام  تم   بينهما  الفرق   داللة  وملعرفة  درجة،2  (36)  الفرض ي  املتوسط  كان  حين  في  (،5.80)  قدره   معياري   وبانحراف  درجة،  (43.64)  بلغ  قد

 .(6) جدول  في كما النتائج كانت (،test-t) واحدة  لعينة )ت(

 

 باملوضوع  املرتبط   العقلي التجول  ملقياس الفرض ي  واملتوسط  املحسوب املتوسط   بين للفرق  )ت( اختبار  (:6)جدول 

 املتوسط  العينة 

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

 املتوسط 

 الفرض ي

 درجة

 الحرية 

 قيمة

 ت 

 القيمة

 الجدولية 

 مستوى 

 الداللة 

400 43.64 5.80 36 399 7.64 1.96 0.05 

  دال فرق  وجود (6) جدول  يبين
ً
  الجامعة  طلبة إن إلى يشير وهذا  (7.64) املحسوبة  )ت( قيمة بلغت إذ الفرض ي, الوسط باتجاه  (α≤0.05) إحصائيا

 الجامعة   طلبة   منه  يعاني  الذي   العقلي  التجول   ان   املتبناة   للنظرية  وفقا   الحالية  النتيجة  تفسير   ويمكن   باملوضوع،   املرتبط  العقلي  التجول   من  يعانون 

 
 2\الوسط الفرض ي= اعلى درجة+اقل درجة 2

 (56: 1986)عودة والخليلي،  36=2\12+60الوسط الفرض ي= 
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 العقلي  التجول   بين   السلبية  العالقة  وكانت  داء،Hال  بزيادة   باملهمة  املتعلق  التفكير  في  الزيادات  ارتبطت  أذ   املهام،  اداء  بانخفاض  يرتبط  باملوضوع   واملرتبط

  مرتبطة  ولكنها  الحالية  باملهمة  مرتبط  غير  أفكار  إلى  االنتباه   في  اجباري   االنقطاع   وان  اطول.  مهام  تكن  لم   وان  تعقيًدا،  األكثر  املهام  في  وضوًحا  األكثر  واالداء

 تلقائي. بشكل تحدث والتي الدراسية املادة  بموضوعات

  الشخصية االهداف  معالجة إلى االساسية املهمة من  التنفيذية  الرقابه  فيه تنتقل موقف  العقلي التجول  إّن 
ً
 ادراك حتى أو نية دون  يحدث ما وغالبا

 النشاط، أشكال جميع في متكرر  بشكل تحدث الظاهرة  هذه  وان عقلي( )تجول  اليومية الحياة  أفكار نصف من يقارب  ما أّن  إلى االبحاث  تشير املرء، عقل

 لديهم العينة افراد ان اظهرت التي (2020) العتيبي دراسة مع مايتفق وهذا  االساسية. مهمتهم  على االنتباه  تركيز على الحفاظ في يفشلون  االشخاص كون 

 (2018) الفيل ودراسة باملوضوع،  مرتبط عقلي تجول 

   (400)  البالغة  البحث  عينة  درجات  تحليل  تم   :القادسية  جامعة   طلبة  لدى  باملوضوع  املرتبط  غير   العقلي  بالتجول   املتعلقة  النتائج  .ب
ً
 وطالبة،  طالبا

 املتوسط   كان   حين  في  درجة،   (8.95)  قدره   معياري   وبانحراف  درجة  (52.95)  بلغ  قد  للدرجات   الحسابي   الوسط  أنَّ   وتبين   العقلي,  التجول   مقياس  على

 . (7) جدول  في كما النتائج كانت (، test-t) واحدة  لعينة )ت( االختبار استخدام تم  بينهما الفرق  داللة وملعرفة درجة، (42) الفرض ي

 باملوضوع املرتبط غير  العقلي التجول  ملقياس  الفرض ي واملتوسط املحسوب املتوسط بين للفرق  )ت( اختبار :(7) جدول 

 املتوسط  العدد 

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

 املتوسط 

 الفرض ي

 درجة

 الحرية 

 القيمة

 التائية

 القيمة

 الجدولية 

 مستوى 

 الداللة 

400 52.95 8.95 42 399 24.45 1.96 0.05 

   دال  فرق   وجود   (7)  جدول   يبين     
ً
 طلبة  إن  إلى  يشير  وهذا   (،24.45)  املحسوبة  )ت(  قيمة  بلغت  إذ  الفرض ي,  الوسط  باتجاه   (α≤0.05)  إحصائيا

  تكريس  بسبب  يحدث   باملوضوع   مرتبط  الغير  العقلي  التجول   نأ   الحالية  النتيجة  تفسير  يمكن   باملوضوع،   املرتبط  غير  العقلي  التجوال  من  يعانون   الجامعة

  كان   مهما  سيحدث  املهمة  داء أ   ثناءأ    العقلي  التجول   بداية  فأن  الحاالت،  هذه   في  علىأ   شخص ي  حافز   ذات  فمخاو   او  االفراد  تجارب  في  االبرز   االهتمام

 . تنفيذها يتم  التي املهمة في مكافأة  وأ  هميةأ  أكثر الشخصية واالهداف االهتمامات  تعتبر السبب،

 ن أ و   املعتمد.  للتركيز  املهمة  واداء  الخارجية  مع  مستقل  بشكل  تتنامى  وبالتالي  الخارجية  البيئة  عن  منفصلة  بصورة   يحدث  العقلي،  التجول   نأ و 

 تلقائي. بشكل تحدث والتي الدراسية املادة  بموضوعات مرتبطة غير نهاأ   كما الحالية، باملهمة مرتبط غير أفكار إلى يرجع االنتباه  في االجباري  االنقطاع

 القادسية   جامعة  طلبة  لدى   العقلي  التجول   في  (α≤ 0.05)  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل"  ونصه  الثاني  السؤال  عن  باإلجابة  املتعلقة  النتائج 

 الجنس   ملتغيري   ووفقا  العقلي  التجول   مجاالت  من   مجال  لكل  وفقا  وتفسيرها  السابق  السؤال  إجابة  تناول   تم   التخصص؟"  أو  الجنس  ملتغير  يعزى 

 التالي:  النحو على والتخصص

   القادسية  جامعة   طلبة  لدى  باملوضوع   املرتبط  العقلي  بالتجول   املتعلقة  النتائج   .أ
 
  التباين   تحليل  استخدام  تم   والتخصص:   الجنس  ملتغيري   تبعا

   باملوضوع  املرتبط  العقلي  التجول   في  الفروق  داللة  على  للتعرف  (ANOVA Way Two)  الثنائي
ً
  التخصص   ومتغير  اناث(-)ذكور   الجنس  ملتغير  تبعا

 التحليل. نتائج  يبين (8) وجدول  انساني(،-لمي)ع

 والتخصص  الجنس ملتغيري  وفقا باملضوع املرتبط  العقلي التجول   في الفروق لداللة الثنائي التباين تحليل (:8)جدول 

 مصدر 

 التباين

 مجموع

 املربعات 

 درجة

 الحرية 

 متوسط 

 املربعات 

 قيمة
(F ) 

  الداللة 

 اإلحصائية 

 دالة  غير 0.19 6.71 1 6.71 الجنس

 دالة  غير 2.29 77.35 1 77.35 التخصص 

 دالة  غير 0.18 6.18 1 6.18 التخصص   Xالجنس

   33.69 396 13341.36 الخطأ

    400 775317 الكلي 

   الجامعة  طلبة  لدى   باملوضوع  املرتبط  العقلي  التجول   في  (α≤ 0.05)  إحصائية  داللة ذات  فروق  وجود  عدم  يتبين  (8)  جدول   إلى  بالرجوع
ً
 ملتغير   تبعا

   والتخصص. الجنس متغيري  بين التفاعل أو انساني(-)علمي التخصص او طالبة( – )طالب الجنس

   القادسية  جامعة  طلبة  لدى  باملوضوع  املرتبط  غير   العقلي  بالتجول   املتعلقة  النتائج   . ب
 
  تحليل   استخدام  تمَّ   والتخصص:  الجنس  ملتغيري   تبعا

   باملوضوع  املرتبط  غير  العقلي  التجول   في  الفروق  داللة  على  للتعرف   (ANOVA Way Two)  الثنائي  التباين
ً
  ومتغير  اناث(-)ذكور   الجنس  ملتغير  تبعا

 التحليل. نتائج  يبين (9) وجدول  انساني(،-)علمي التخصص
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 والتخصص  الجنس ملتغيري  وفقا باملضوع املرتبط  غير العقلي  التجول  في  الفروق لداللة الثنائي التباين تحليل (:9)جدول 

 مصدر 

 التباين

 مجموع

 املربعات 

 درجة

 الحرية 

 متوسط 

 املربعات 

 قيمة

 (F) 

  الداللة 

 اإلحصائية 

 دالة  غير 0.65 53.04 1 53.04 الجنس

 دالة  غير 0.71 57.66 1 57.66 التخصص 

 دالة  غير 0.01 0.06 1 0.06 التخصص  X الجنس

   80.52 396 31886.46 الخطأ

    400 1153488 الكلي 

   الجامعة  طلبة  لدى   باملوضوع  املرتبط  غير  العقلي  التجول   في  (α≤0.05)  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  (9)  جدول   من  يتّبين
ً
 الجنس   ملتغير  تبعا

 والتخصص.  الجنس متغيري  بين التفاعل أو انساني(-)علمي التخصص أو طالبة( – )طالب

 الجامعة   طلبة  لدى   املوضوع  املرتبط  غير  أو  باملوضوع  املرتبط  العقلي  التجوال  في  (α≤0.05)  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  تفسير ويمكن

 
ً
 وهذا  املوارد،  من  خالية  بطريقة  يحدث  والذي  العقلي  التجول   في  يختلفون   ال  واالناث  الذكور   أّن   ضوء  في   بينها  التفاعل أو  التخصص او  الجنس ملتغير  تبعا

   يبذلون   ال  واالناث  الذكور   ان  يعني
ً
 التخصصات  كال  وأّن   املهمة،  خارج  األفكار  على  للحفاظ  او  املهمة  خارج  األفكار  إلى  املتعمدة  السيطرة   لتحويل  جهدا

 والعلمي  واالناث  الذكور   من   كل  بين  احصائية   داللة  ذات  فروق  هناك  يكن   لم   لذلك   األفكار،  على  السيطرة   في  نفسه  الجهد  يبذلون   والعلمي  األنساني

  دالة  قفرو  وجود عدم على كشفت التي (2020) العتيبي دراسة مع يتفق ما وهذا  واالنساني.
ً
  الدراسة عينة لدى  العقلي التجول  في احصائيا

ً
 للنوع. تبعا

 التوصيات: 

  يلي: ما الباحثة به توص ي ما أهم  فإن ، البحث إليها توصل التي النتائج ضوء في 

 التعلم.  عملية عن العقلي التجول  وإيجابيات سلبيات أهم  على  والتعرف العقلي التجول  ظاهرة  عن ندوات إقامة على املختصين تشجيع •

 منه.  التخلص سبل  وشرح الطلبة لدى  الحاصل  العقلي التجول  على التعرف كيفية عن بالتفصيل لألساتذة  تشرح  متخصصة علمية دورات عقد •

 الكالسيكية.  الطرق  عن واالبتعاد االساتذة  لدن من املقدمة التدريس طرق   وتطوير تنويع •

 املقترحات:

 : يلي ما الباحثة تقترح 

 املهمة.  مطالب مستوى  ضوء في العقلي التجول  حدة  خفض على العميق التعلم  استراتيجيات على قائم  مقترح برنامج اثر على للتعرف بحث إجراء •

 املستقبلية. املشكالت  حل ومهارات اإلبداعي التفكير ومهارات العقلي التجول  بين العالقات نمذجة بحث إجراء •

 املشكالت  وحل اإلبداعي التفكير مع العقلي ل التجو  عالقة عن يتحرى  بحث إجراء •

 العقلي.  التجول  على املؤثرة  العوامل على للتعرف بحث إجراء •

 املراجع:

:
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 جامعة والنشر. للطباعة الكتب دار .1ط .النفسية واملقاييس االختبارات (.1981) الحسن. عبد والكناني، الياس محمد وبكر، لالجلي عبد الزوبعي، .1
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 وخفض املعرفة عمق مستويات تنمية في وتأثيره التدريس السيناريو على القائم التعلم انموذج )SBL( لتوظيف مقترح "برنامج .(2018حلمي.) الفيل، .8

 .66-2(:2)33 املنوفية. هجامع التربية: كليه مجلة االسكندريه"، جامعه النوعية التربية كلية طالب لدى العقلي التجول 

 دكتوراة اطروحة الجامعة". طلبة لدى االجتماعي -الذاتي الشخص ي والذكاء االدراكي بالفضول  وعالقته التحصيلي "الكفاح . (2020كاظم.) ريام كريم، .9

  التربية. كلية املستنصرية. الجامعة منشورة. غير

 طالب ىلد العقلي التجول  وخفض الرياضية والبراعة السابر التفكير تنمية في العميق التعلم مدخل "فعالية (.2020فاوي.) حلمي هللا خلف محمد، .10

 .251-217 (:4)23 الرياضيات، تربويات مجلة الثانوية". املرحلة

 اسبابه من والحد العقلي درجة وخفض التحصيل على تكاملي بأسلوب الهندسة تدريس في الخبير عباءة استراتيجية "استخدام (.2020ايهاب.) املراغي، .11

 .97-31(:1)23 الرياضيات: تربويات مجلة االبتدائية". املرحلة تالميذ لدى

 عمان.- االردن والطباعة. للنشر املسيرة دار .3ط .التعلم صعوبات (.2002) محمد. سامي ملحم، .12

:
 
  األجنبية: املراجع ثانيا

[1] Acai, A. (2016). “What Are Residents Paying Attention To? An Exploration of Mind Wandering During Classroom-Based 
Teaching Sessions (Academic Half-Days) in Postgraduate Medical Education” (Doctoral dissertation). 

[2] Baars, B. J. (2010). “Spontaneous repetitive thoughts can be adaptive: Postscript on “mind wandering”. Psychological 
bulletin. 136(2): 208-210, https://doi.org/10.1037/a0018726. 

[3] Baird, B., Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2011). “Back to the future: Autobiographical planning and the functionality of 
mind-wandering”. Consciousness and cognition.20(4): 1604-1611, https://doi.org/10.1016/j.concog.2011.08.007.  

[4] Bell, B. S., Wiechmann, D., & Ryan, A. M. (2006). “Consequences of organizational justice expectations in a selection system”. 
Journal of Applied Psychology. 91(2): 455, https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.2.455. 

[5] Brel & B. T (2004)”  The role of  3-dimentional state goal orientation in the process of goal establishment and task 
performance”. (Doctoral dissertation, Virinia Tech). 

[6] Engle, R. W., & Kane, M. J. (2004). “Executive attention, working memory capacity, and a two-factor theory of cognitive 
control. In B. Ross (Ed.)”, The psychology of learning and motivation, (pp.145-199) NY: Academic Press. 

[7] Forster, S., & Lavie, N. (2009). “Harnessing the wandering mind: The role of perceptual load”. Cognition, 111(3), 345-355, 
https://doi.org/10.1016/j.cognition.2009.02.006.  

[8] Forster, S., & Lavie, N. (2013). “Distracted by your mind? Individual differences in distractibility predict mind wandering”. 
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 40(1):251-260, https://doi.org/10.1037/a0034108. 

[9] Kane. M. J. & McVay. J. C. (2012). "What Mind Wandering Reveals About Executive-Control Abilities and Failures". Current 

Directions in Psychological Science. 21(5):348-354, https://doi.org/10.1177/0963721412454875. 

[10] KillingsWorth, M & Gilbert, D. (2010). “A Wandering Mind Is an Unhappy Mind”. Science. 330(6006): 932, 
https://doi.org/10.1126/science.1192439   

[11] Levinson, D; Smallwood, J.; Davidson, RJ (2011). "The persistence of thought". Psychological Science. 23 (4): 375-380. 

[12] Levinson, D. B., Smallwood, J., & Davidson, R. J. (2012). “The persistence of thought: Evidence for a role of working memory 
in the maintenance of task-unrelated thinking”. Psychological Science. 23:375-380. 

[13] Londeree, A. (2015). “Mindfulness and Mind- Wandering in Older Adults: Implications for Behavioral Performance”. Master 
Thesis, Ohio State University.                                                                                 

[14] Luo, Y., Zhu, R., Ju, E., & You, X. (2016). “Validation of the chinese version of the mind-wandering questionnaire (MWQ) and 
the mediating rple of self-esteem in the relationship between mind-wandering and the life satisfaction for adolescents”. 
personality and individual differences. 92: pp 118 -122, https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.12.028.  

[15] McVay, J. C., & Kane, M. J. (2012b). “Why does working memory capacity predict variation in reading comprehension? On 
the influence of mind-wandering and executive attention”. Journal of Experimental Psychology: General. 141(2): 302- 320, 
https://doi.org/10.1037/a0025250.  

[16] Mrazek, M., Phillips, D., Franklin, M., Broadway, J. & Schooler, J. (2013). “Young and restless: validation of the Mind –

Wandering Questionnaire (MWQ) reveals disruptive impact of mind- Wandering for youth”. Frontiers in Psychology. 4: 1-
6, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00560. 

[17] Rahal, H., Lindsay, E., Pacilio, L., Brown, K., & Creswell, J. (2017). “Brief Mindfulness Meditation Training Reduces Mind 
Wanering: The Critical Role of Acceptance”. American Psychological Association,1 

[18] Randall, J. (2015). “Mind Wandering and Self  –directed learning: Testing the Efficiency of Self  –Regulation Interventions 

to Reduce Mind wandering and Enhance online Training Performance”. PhD. Dissertation, Rice University. 



اقع التجول العقلي لدى طلبة الجامعة في العراق في ضوء بعض املتغيرات     زينة نزار                                                                                                                   و

 462 -447، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 461 

 

[19] Risk, E., Anderson, N., Sarwal, A., Engelhardt & Kingstone, A. (2012). “Everyday Attention: Variation in Mind Wandering 
and Memory in a lecture”. Applied Cognitive Psychology. 26(2): 234-242, https://doi.org/10.1002/acp.1814. 

[20] Rodríguez -Villagra, Odir Antonio;Gö the, Katrin; Oberauer, Klaus & Kliegl, Reinhold (2013). “Working memory capacity in 

a go/no-go task: Age differences in interference, processing speed, and attentional control". Developmental Psychology. 

49(9): 1683-1696, https://doi.org/10.1037/a0030883.  

[21] Small Wood, J., & Schooler, J. (2006). “The Restless mind”. Psychological Bulletin,132,94.  

[22] Small Wood, J., Obonsawin, M. & Reid, H. (2003). “Task unrelated thought: The Role of block duration”. Imagination. 
Cognition and Personality, 21 (4): 319-332.                                                         

[23] Smallwood, J., O'connor, R., Sudberry, M.V., Ballantyre, C. (2004). “The consequences of encoding in formation on the 
maintenoaucee of internally generated images and thoughts: the role of meaning complexes”. Consciousness and cognition, 
13(4): 789-820, https://doi.org/10.1016/j.concog.2004.07.004.  

[24] Smallwood, J., & Schooler, J. W. (2015). “The science of mind wandering: empirically navigating the stream of 
consciousness”. Annual review of psychology. 66(1): 487-518, https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010814-015331. 

[25] Smith, T. E., Finn, D. M., & Dowdy, C. A. (1993). Teaching students with mild disabilities. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اقع التجول العقلي لدى طلبة الجامعة في العراق في ضوء بعض املتغيرات     زينة نزار                                                                                                                   و

 462 -447، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 462 

 

The reality of mental wandering among university students in Iraq in light of some 
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Abstract:    Mental wandering is the failure of some students to maintain their focus on their own thoughts and activities related 
to the current task, and this failure is due to a portion of external and internal stimuli that interfere to attract attention away 
from the task, and this is what prompted the current researcher to know mental wandering among students of Al-Qadisiyah 
University, and the differences According to the gender (male-female) and specialization (scientific-human), and to achieve this, 
the researcher adopted the mental wandering scale (The Elephant, 2018) after its psychometric characteristics were extracted, 
and the scale was applied to a sample of (400) students from Al-Qadisiyah University in Iraq The results found that students at 
Qadisiyah University had a mental wandering related to the topic and another not related to the topic. The research 
recommended the necessity of holding seminars and courses dealing with learning about mental wandering and ways to get rid 
of it, and the necessity of sustaining innovative approaches in teaching students and moving away from classical 
methods.                                                      

Keywords: mental wander; attention; students of Al-Qadisiyah University. 
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اقع املعزز   في تنمية التفكير التخيلي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي أثر استخدام تقنية الو
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 امللخص:

المية  هدفت لدراسة تقص ي أثر استخدام تقنية الواقع املعزز في تنمية التفكير التخيلي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في مادة التربية اإلس

( ضابطة. واستخدم املنهج شبه التجريبي. ولتحقيق 32( تجريبية و)30مجموعتين؛ )( طالبة، قسمت إلى  62بسلطنة عمان. تكونت عينة الدراسة من )

 20أهداف الدراسة أعد مقياس التفكير التخيلي ويحتوي على ثالث مهارات تتضمن )
ً
، تم التحقق من صدق محتواه بعرضه على مجموعة من  ( سؤاال

ثباته فبلغ ) ا 0,80املحكمين، وأما معامل  نتائج   (. وقد أظهرت 
ً
التجريبية   لدراسة وجود فروق دالة إحصائيا املجموعتين  بين متوسطي درجات طالبات 

ظري، ونتائج  والضابطة في مقياس التفكير التخيلي لصالح املجموعة التجريبية التي استخدمت تقنية الواقع املعزز، ونوقشت النتائج في ضوء اإلطار الن

 من التوصيات واملقترحات. الدراسات السابقة، وخلصت الدراسة على مجموعة 

 التربية اإلسالمية.  ؛التفكير التخيلي ؛الواقع املعزز  الكلمات املفتاحية:

 املقدمة: 

عد مادة التربية اإلسالمية ذات أهمية كبيرة في تربية األجيال تربية خلقية صحيحة؛ ألن لها كيان كامل وإطار متوازن للعملية التعلي
ُ
مية، في ضوء  ت

(، ولذلك فقد ُبذلت جهود واضحة من الجهات املختصة  2014مرونتها وصالحيتها، فهي تعيش في كل عصر، وتصلح لكل جيل، وتواكب كل نهوض )الرواس،  

املتع بدورها على فكر  تؤثر  التي  املفتوحة،  املعرفية  الثورة  ظل  في  املعاصرة  التحديات  ملواجهة  اإلسالمية؛  التربية  مادة  تدريس  مين وسلوكهم. للتطوير 

التدريس واستراتيجيات  بطرائق  واسًعا  اهتماًما  يستدعي  كما  التعليمية،  العملية  في  النظر  إعادة  يستدعي  األمر  فإن  التطور  واإلمكانات وملواكبة هذا   ،

التطور   واستمراريته، وقد وافق ذلك املختلفة إلحداث تغيرات مرغوبة في سلوك املتعلمين بشكل شامل ومتوازن إلعداد جيل قادر على مواجهة سرعة 

املعلم الناجح دعوة املربين إلى تطوير إستراتيجيات تعليمية جديدة، لتمكن املتعلمين من تطوير تعلمهم، وتحسين اكتسابهم للمعلومات واالحتفاظ بها. ف

الزمة له كي يكون قادًرا على اإلسهام في صنع املستقبل هو الذي يستطيع أن ينمي اإلبداع واالبتكار لدى املتعلم، ويعمل على إكسابه املهارات والقدرات ال

 (. 2018)الهشامية، 

 
ُ
درات عد اإلستراتيجيات الحديثة في التدريس القائمة على التكنولوجيا الحديثة من أكثر اإلستراتيجيات التي تسهم في زيادة التحصيل وتنمية قوت

م الذاتي، وتكوين مهارات عملية وتطبيقية لدى املتعلمين، كما توفر التقانة فرًصا للمعلمين لتكييف الطلبة في العديد من املجاالت بما فيها التفكير، والتعل

ت الفاعلة التدريس حسب حاجات الطلبة الخاصة، فيمكن الطلبة الذين يواجهون صعوبة في التركيز زيادة انتباههم من خالل البرامج املحوسبة والتقنيا

 (. 2008)البركاتي، 
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األخيرة، حيث وفي عصر   السنوات  ا في 
ً
التكنولوجي تطوًرا ملحوظ التعليم  التكنولوجية، فقد شهدت حركة  األدوات واألجهزة  املعلوماتية، واتساع 

ب كما  وزمان.  في كل مكان  متاًحا  وتخزينها  واسترجاعها،  رقمًيا،  وتمثيلها  املعارف  الحصول على  وأصبح  التقانات،  وتعددت  األجهزة  األجهانتشرت  زة  اتت 

. وعليه اللوحية والهواتف الذكية في أيدي الصغار والكبار، وأضحى ُحب االستكشاف والتجريب باستخدام هذه األجهزة مطلًبا يسعى له معظم الناشئة 

ا الجيل وميوله، ومن سعى التربويون والقائمون على التعليم التكنولوجي إلى دمج التقانات املتطورة في التعليم واستخدامها بما يتناسب مع اهتمامات هذ

عزز )
ُ
( والذي يرمز لها Augmented Realityبين التي شاع استخدامها في مجاالت متعددة ما ُيعرف بالواقع املعزز املضاف أو الواقع املزيد أو الواقع امل

 (. وُيعد اختالف التسميات أمًرا طبيعًيا؛ نظًرا الختالف الترجمة وحداثة املوضوع.ARِِ بالرمز )

ن املعلومات  تقنية الواقع املعزز بأنها "تقنية تعمل على إثراء املعلومات املوجودة في الواقع باملعلومات املتوفرة في األجهزة التكنولوجية، وتكم وتعّرف

ُيعززه فقط ويكمله" ) الرقمي  الحقيقي، فاملحتوى  املحتوى  ( بأنها Craig, 2013, p.20(. وعرفها كريج )Cabero & Barroso, 2016, p.44األساسية في 

تصف بأنها تفاعلية  "وسيلة دمج املعلومات الرقمية في العالم املادي، بحيث يتم عرض تسجيل هذه املعلومات الرقمية مكانًيا وزمانًيا مع العالم املادي، وت

ملناسب لها واملخزن سابًقا في ذاكرته، كإحداثيات في الوقت الحقيقي". وتعتمد تقنية الواقع املعزز على ربط معالم من الواقع الحقيقي بالعنصر االفتراض ي ا 

لجهاز اللوحي أو جغرافية أو معلومات عن املكان أو فيديو تعريفي أو أي معلومات أخرى مرتبطة بالواقع الحقيقي، وتتم هذه العملية باالستعانة بكاميرا ا 

 (. 2017بربطه بواقع افتراض ي ُمعزز للمعلومة الحقيقية )العمرجي،  الهاتف النقال أو نظارات خاصة لرؤية الواقع الحقيقي الذي يعمل البرنامج

 
ُ
املعزز نوًعا من أنواع التعلم اإللكتروني، التي تستند إلى مجموعة من النظريات التربوية، كالنظرية االتصال في التعت لم، التي من عد تقنية الواقع 

(، وهي 2016ة، والقدرة على االحتفاظ باملعرفة من أجل تسهيل عملية التعلم )تمام ومحمد، مبادئها أن التعلم يكون موجوًدا في أدوات وأجهزة غير بشري

اجعة ما تعلمه قائمة عليها هذه التقنية مع هذه املبادئ، من استخدامها لألجهزة املحمولة واملصممة بطريقة يستطيع الطلبة استخدامها أكثر من مرة ومر 

التعلم عملية نشطة Kaufmann, Steinbügl, Dünser, Glück, 2005بشكل جيد ) أن  التعلم،  البنائية في  الحديثة كالنظرية  التعلم  (. وتؤكد نظريات 

، كما أن التعلم يكون أفضل وأكثر فاعلية عندما يتم في  ىتفاعلية، وأن الطالب يبني معرفته بنفسه، ولديه الفرصة للتفكير، ومن ثم يكون التعلم ذا معن 

ا تتميز به تقنية الواقع املعزز، فهي تفاعلية وسهلة االستخدام، حيث تدعم التفاعالت التي تتم بين الطالب واملحتوى والوسائل سياق اجتماعي، وهذا م

 ,Chiang)  التعليمية، والتفاعل بين الطلبة بعضهم بعًضا، وهذا يمكنهم من تحديد املشكالت في املواقف التعليمية من خالل التعاون والعمل الجماعي

Yang & Kipper & Ramplla, 2013 .) 

وأندرسون  لياروكابيس  ذكر  حيث  عامة،  بصورة  التعلم  عملية  تحسين  في  منها  االستفادة  يمكن  التي  املميزات  من  بالعديد  التقنية  هذه   وتمتاز 

(Liarokapis & Anderson, 2010أن تقنية الواقع املعزز ُتمكن املعلم من إدخال معلوماته وبياناته وإيصالها )   بطريقة سهلة، باإلضافة لفاعليتها من

 نزل. حيث التكلفة وقابليتها للتوسع بسهولة، كذلك تشجع على التعلم الذاتي؛ ملا توفره من محتوى تعليمي يسهل على الطالب الرجوع إليه في امل

الفرصة ل لترجمة ما يراه من صور حقيقة، وتتيح  الفرصة  الطالب  املعزز تعطي  الواقع  أن تقنية  امللونة، ورؤية صور ثالثية  كما  العقلية  لتأمالت 

التقليدي، وينمي لدي الروتين  الطالب من سيطرة  إذ يخرج  التخيل،  إليها متعة  املجردة مفاهيم محسوسة مضافة  املفاهيم  ه مهارة األبعاد، فيجعل من 

 وتزيد املتعلم  حقيقية، وتشجع بيئة في والحقيقة الخيال بين مزج( بأن تقنية الواقع املعزز تAzuma, et al., 2001وآخرون ) التخيل، وهذا ما أكده أزوما

 واإلدراك.   التخيل على وقدرته إبداعه، من

هذه  عد التخيل من أعظم النعم التي مّن هللا بها على اإلنسان، ولم يخص بها أحًدا، فكل إنسان على اختالف مكانته ومستواه التعليمي يمتلك  ويُ 

، وما يالحظ في الواقع، كما يقوم على املهارة، كما ُيعد 
ً

محور التفكير البشري، حيث يجمع بين الخبرة والشعور والحدس، وينظر ما وراء ما هو موجود فعال

ين ( التخيل بأنه "القدرة على رؤية األشياء بع9، 2014(. ويعرف الحراشة )Hadzigeorgiou & Fotinos, 2007تعميق القدرات، وتكوين الصور الذهنية )

ا  للمعلومات  بناء صور  التخيل يركز على  أن  التعريف يتضح  القيام بمعالجتها" ومن هذا  العقلية، ومن ثم  الصور واألفكار  أي تكوين  لتي تصل  العقل، 

 للدماغ ومعالجتها؛ للوصول إلى حلول وتفسيرات.

بويُ  تنادي  التي  االتجاهات  أهم  التعليمية من  املمارسات  في  التخيل  تنشيط عنصر  الحاليعد  العصر  في  الحديثة  التربوية  النظريات  كالنظرية  -ها 

؛ نظًرا لالختالف الكمي والنوعي للمعارف من جهة، واختالف طبيعة الطلبة من جهة أخرى؛ لذا فإن توظيف التخيل في التعليم  -املعرفية، والنظرية البنائية

 (. 2016يزيد من فاعليته )البحرية، 

( أن 2003ير بصفة عامة عند الطلبة، ويسهل عملية التعلم، وتحقيق األهداف بصفة خاصة، ويؤكد الجزار وأحمد )فالتخيل يسهم في تنمية التفك

ف الحراحشة التخيل يعين الطلبة على بناء املعنى ألي فكرة أو موضوع، وهو مركز لكل مجاالت التفكير، وهو مطلب ملمارسة أي نشاط تعليمي مثمر. ويضي

 عملية عقلية تتصل بالتفكير والتذكر وفهم اللغة واملحاكمة العقلية، ويساعد على تنشيط العمليات العقلية.  ( إلى أن التخيل2014)

بن والتعليم، فيعمل على  التعلم  التخيلي، حيث يؤدي دوًرا مهًما في عملية  التفكير  التخيل مهارات  ينميها  التي  التفكير  أهم مهارات  األفكار  ومن  اء 

نفصلة عن الواقع، كما أنه ال يصرف الطلبة عن الواقع واملعرفة، بل يمكنهم من التفاعل بين الواقع واملعرفة بشكل هادف، هذا الفّعالة التي ليست م

املعاني طريقها  باإلضافة أنه يمكنهم من رؤية الحقائق التي ال يمكن عرضها في ظل الظروف القائمة، وهو الطريقة الوحيدة التي تجد من خاللها األفكار و 
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إلى أهمية تنمية التفكير التخيلي لدى الطلبة في   (Eckhoff & Urbach, 2008)(. وقد أشارت دراسة ايكاف وإرباخ  Nelson, 2001إلى التفاعل اإليجابي )

الطالب من   تكوين الصور الصحيحة للمفاهيم واكتسابهم لها، كما يجعل من املفاهيم املجردة مفاهيم محسوسة مضافة إليها متعة التخيل، إذ يخرج

 سيطرة الروتين التقليدي، وينمي لدى الطالب مهارة التخيل.  

( إلى خصائص التفكير التخيلي ومنها: إعادة البناء والتركيب للصور العقلية والخبرات السابقة ودمجها من جديد، وهذا 2004وأشار عبد الرزاق )

عد التفكير البصري، حيث ُيسقط التفكير البصري على الرسومات واألشكال والصور ومقاطع يؤدي إلى اإلبداع واالبتكار، كما أن التفكير التخيلي يأتي ب

التخيلي )عفانة،    الفيديو املعروضة، بينما يحاول املتعلم إيجاد العالقات الحقيقية املتضمنة بين هذه الصور واألشكال وتحديد معانيها باستخدام التفكير

2001 .) 

يلي لدى الطلبة بقدرتهم على التأليف بين الصور، وإعادة تشكيلها بصور مبتكرة، هذا إلى جانب التأمل والتفكير وحل وتتمثل مهارات التفكير التخ

(. ونتيجة للتطورات التكنولوجية واستخدامها في التعليم كان لها دوًرا في تنمية هذا Harris, 2000املشكالت وربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة )

عاة الفروق التفكير؛ لقدرتها على محاكاة الواقع، وبناء بيئة تعليمية افتراضية ُتمكن الطلبة من التفاعل فيما بينهم وبين املوقف التعليمي، ومراالنوع من 

ا  املتعددة، وبخاصة بعد  الوسائط  بالعديد من  التي أصبحت تزخر  اهتمامهم وميولهم وواقع حياتهم،  إلى محاكاة  بينهم، إضافة  نتشار األجهزة الفردية 

 التعليمية الذكية. 

نها دراسة  ومن خالل االطالع على األدب التربوي، أشارت عدًدا من الدراسات لطرائق التدريس التي توظف التكنولوجيا في تنمية التفكير التخيلي، وم

( تنمية مهار 2018طلبة  املجموعة التجريبية في  إلى وجود فروق داله إحصائًيا لصالح  التي أشارت  التخيلي والتي درست باستخدام برنامج  (  التفكير  ات 

ين. وهدفت تعليمي إلكتروني لدى أطفال الروضة، وأوصت بضرورة االهتمام بمهارات التخيل الذهني كمدخل لبناء قاعدة التعلم في القرن الحادي والعشر 

ى إستراتيجية التخيل العقلي بتقنية الواقع املعزز على التفكير البصري ( إلى قياس فاعلية وحدة مقترحة في االقتصاد املنزلي قائمة عل2017دراسة الحلو )

اقع املعزز وأبعاد حب االستطالع لدى طالبات الصف السادس بحائل باململكة العربية السعودية، وأسفرت النتائج عن فاعلية التخيل العقلي بتقنية الو 

( والتي أشارت بأثر استخدام تقنية الواقع املعزز في تنمية 2016أيضا أشارت دراسة شعيب )على تنمية التفكير البصري وحب االستطالع لدى الطالبات. 

ر التخيلي لدى التفكير التخيلي والتحصيل ودقة العلم لدى طالبات الصف الثالث اإلبتدائي، وأوصت باالستفادة من تقنية الواقع املعزز في تنمية التفكي

( فاعلية استخدام تطبيقات النانو على تنمية التفكير التخيلي لدى طالبات الصف الثالث 2016ائج دراسة متولي )طلبة املرحلة اإلبتدائية، وأظهرت نت

( من أثر بيئة اإلنترنت التي أثبتت فاعليتها في تنمية التفكير التخيلي لدى طالب الصف األول 2013االبتدائي، هذا باإلضافة إلى ما أشارت به دراسة عباس )

 استخدام الوسائط املتعددة لتنمية هذا النمط من التفكير. الثانوي، و 

الطلبة، وأوصت وبناًء على تلك الدراسات السابقة، يمكن القول بأن استخدام تقنية الواقع املعزز كان لها  أثر إيجابي في تنمية التفكير التخيلي لدى  

يمة، وتد
ّ
التعل التعليمية  العملية  بإجراء دراسات مماثلة على الدراسات بتطبيقها وتبّنيها في  استخدامها، كما أوصت  الخدمة على  أثناء  املعلمين في  ريب 

الدراسات قلة  أيضا  واملالحظ  ومواد وموضوعات مختلفة،  الباحثين-صفوف  التربية   -حسب علم  مادة  تدريس  في  املعزز  الواقع  تقنية  استخدمت  التي 

استخدام هذه التقنية ومعرفة أثرها في تنمية التفكير التخيلي في مادة التربية اإلسالمية لدى   اإلسالمية على وجه الخصوص، ومن هنا تهدف الدراسة إلى

 طالبات الصف العاشر األساس ي. 

 مشكلة الدراسة:

(، ودراسة  2017(، ودراسة بني يونس )2018بالرغم من أهمية التفكير التخيلي، إال أن الدراسات السابقة التي تناولته كدراسة الشمري ورحيم )

يلي، ، أكدت وجود ضعف في القدرة في التفكير التخDe Beni, et al., 2006)، ودراسة دي بني وآخرون ) (King, N. 2007)(، ودراسة كنج 2016شعيب )

القدرات  ورسم الصورة الذهنية لبعض األشياء املحسوسة واملجردة، وصعوبة في استخدامها في مواقف التعلم، ، كما أنه ال يوجد اهتمام بتنمية هذه  

ارات العقلية، بل أن طرق  لدى الطلبة، وأن املعلمين ال ينظرون على نحو واع إلى األنشطة واإلستراتيجيات التي يستخدمونها ملساعدتهم على تنمية هذه امله

ملقدرة على التفكير التدريس املستخدمة ال تنمي هذا النوع من التفكير لديهم، ونتيجة لذلك يأتي الطلبة إلى مرحلة املراحل التعليمية العليا وليس لديهم ا 

 التخيلي، كونهم ال يستطيعون تمثيل املعرفة، وانما حفظ املعلومات واستظهارها.  

الباحثين في مجال تدريس التربية اإلسالمية، الحظا أن غالبية املعلمات يركزن في تدريسهن للمواضيع الفقهية على طرق التلقين    ومن خالل خبرة 

الخصائص مع التنوع في  واإللقاء، التي ال توفر للطالبات الفرص الحقيقية التي تمكنهن من بناء املعنى وإنتاج املعرفة وامتالك املهارات الحقيقية بما ينسجم  

وانخفاض   والقدرات العقلية والتفضيالت التعليمية للطلبة، وال يحقق فهم الطلبة للمواضيع الفقهية، كما يؤدي إلى نفورهم من املوضوعات الفقهية،

(، ودراسة 2018رديعات )(، ودراسة ا 2018مشاركتهم واستمتاعهم في حصص التربية اإلسالمية وهذا ما أكدته نتائج الدراسات السابقة كدراسة الكيالني )

(، وعزت ذلك إلى أسباب عدة، منها اإلعتماد على أسلوب اإللقاء والتلقين في التدريس  2016(، ودراسة التميمي )2017(، ودراسة النعانعة )2018الهاجري )

الواقع الفعلي بمقدرة الطالبات على توليد أفكار ( طالبة لرصد  30، وعزز ذلك نتيجة الدراسة االستطالعية التي قاما بها على عينة من الطالبات قوامها )
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أفكار جديد الطالبات على توليد  النتائج أظهرت ضعف  أن  إال  الفقهية مختلفة تم دراستها قبلًيا،  ة تخيلية  إبداعية وتخيلية جديدة ملواقف ومشكالت 

 ها وتوظيفها بمواقف ومشكالت جديدة.وإبداعية لها، إال أن الظاهر في هذه الحلول الحفظ لألحكام وعدم القدرة على  ربط

مية، وبناًء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتمثل في وجود ضعف لدى الطالبات في التفكير التخيلي لدى طالبات لصف العاشر في التربية اإلسال 

" للصف العاشر في التربية اإلسالمية، وقد اختار األمر الذي يتطلب البحث عن طرائق واستراتيجيات حديثة تنمي لديهن التفكير التخيلي في وحدة "الفقه

 الباحثان تقنية الواقع املعزز في عالج هذا الضعف. 

 أسئلة الدراسة:

 تتمثل أسئلة الدراسة في السؤال التالي: 

اقع املعزز في تنمية التفكير التخيلي لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في مادة التربية اإل   سالمية بسلطنة عمان؟ ما أثر استخدام تقنية الو

 فرض الدراسة:

 تمثل فرض الدراسة في االتي: 

 
ً
على التطبيق البعدي ملقياس طالبات الصف العاشر في مادة التربية اإلسالمية  ( بين متوسط درجاتα≤0.05)عند مستوى  ال توجد فروق دالة إحصائيا

 طريقة التدريس االعتيادية(.   -تعزى لطريقة التدريس )تقنية الواقع املعزز التفكير التخيلي 

 أهدف الدراسة: 

تقص ي أثر استخدام تقنية الواقع املعزز في تنمية التفكير التخيلي لدى طالبات الصف العاشر في مادة  تسعى الدراسة إلى تحقيق الهدف اآلتي:

 التربية اإلسالمية. 

 أهمية الدراسة: 

 مية الدراسة في عدة اعتبارات منها: تكمن أه

 يفيد قد مما التربية اإلسالمية، تدريس في املعزز  تقنية الواقع وهي التكنولوجية املستحدثات ألبرز  توظيفها  خالل من الحديثة، االتجاهات مواكبتها •

 .املتقدمة التكنولوجية الوسائل باستخدام التعليم  تطوير دعم  في التربويين واملختصين الخبراء،

 العملية التعليمية.  في التقنية هذه  إدخال االعتبار بعين األخذ طريق عن وذلك ها، وتطوير  التربية اإلسالمية منهاج تخطيط عند املنهاج واضعي تفيد •

 التعليمية العملية في املعزز  الواقع تقنية توظيفكيفية   على تدريبهم  أجل من للمعلمين؛ تدريبية لقاءات عقد في التربويين للمشرفين توفر مادة علمية •

 .والتكنولوجي العلمي التطور  ملواكبة

 مية مختلفة. من املؤمل أن تشكل حافًزا للباحثين في مجال التربية اإلسالمية، للبحث في فاعلية استخدام هذه التقنية في متغيرات أخرى وملراحل تعلي •

 متغيرات الدراسة:

 (، والتدريس بالطريقة املعتادة.Augmented Realityاملستقل: طريقة التدريس ولها مستويان: التدريس القائم على تقنية الوقع املعزز )املتغير  •

 املتغير التابع: التفكير التخيلي.  •

 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة في اآلتي: 

استخدام تقنية الواقع املعزز للوحدة الثالثة )الفقه( من كتاب الصف العاشر األساس ي، الفصل : اقتصرت الدراسة على معرفة أثر الحدود املوضوعية

 م. 2018ه، عام 1439الدراس ي األول، الطبعة األولى، 

 طالبات الصف العاشر في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان. الحدود البشرية:

 افظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان. : مدرسة هند بنت أسيد األنصارية في محالحدود املكانية

 م. 2018/2019: الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي الحدود الزمنية
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 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

عزز ) •
ُ
اقع امل ستخدم لتعزيز املشاهد في العالم الحقيقي بمعلومات افتراضية تم إنشاؤها على   (: Augmented Realityالو

ُ
ُيعّرف بأنه "تقنية حيوية ت

 (. 17، 2018أجهزة الحاسوب أو األجهزة الذكية، وتكون على شكل صور، أو أصوات أو مقاطع فيديو، أو أشكال تفاعلية ثالثية األبعاد" )الريامية، 

بأ إجرائًيا  عّرف 
ُ
ت العاشر األساس ي بوسائط متعددة )صور،  بينما  التربية اإلسالمية للصف  نها تقنية تفاعلية تشاركية تقوم على ربط عناصر من كتاب 

 فيديو، كائنات ثالثية األبعاد،.....( باستخدام برامج تقنية وعرضها باإلستعانة باألجهزة اللوحية أو شاشات الهواتف الذكية. 

( بأنه "نشاط عقلي يعمل على تجميع الصور الذهنية العقلية الناتجة من 186،  2013ويعرفه عباس )  (:Imaginative Thinkingالتفكير التخيلي ) •

ادة تشكيلها معطيات املوقف التعليمي الخاصة باملدركات الحسية التي يمر بها مع الخبرة السابقة املرتبطة بهذه الصورة وإجراء تجارب ذهنية لها وإع

 مختلفة لدى الطالب". بطريقة مبتكرة، ويتم 
ً

 االستدالل عليها من خالل السلوك الظاهر الذي يتخذ أشكاال

 
ً
بأنه نشاط عقلي ينتج عنه صور ذهنية ينتجها الفرد في موضوعات وحدة الفقه للصف العاشر األساس ي، والتي تتكون من خالل    وُيّعرف إجرائيا

لفرد من خالل حواسه، ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار التفكير التخيلي الذي إعادة التمثيل املعرفي لتلك املوضوعات، والتي يدركها ا 

 أعده الباحثان لهذا الغرض. 

 الطريقة واإلجراءات: 

 منهج الدراسة:

املعزز، ومجموعة ضا الواقع  بتقنية  القائم علة مجموعتين، مجموعة تجريبية درست  التجريبي  املنهج شبه  الدراسة  بالطرية  اتبعت  بطة ردست 

 االعتيادية. 

 مجتمع الدراسة: 

للتربية والتعليم بمحافظ العامة  للمديرية  التابعة  الحكومية  املدارس  العاشر، واملنتظمات في  الصف  الدراسة من جميع طالبات  ة تكون مجتمع 

الدراس ي   العام  من  األول  الدراس ي  الفصل  خالل  الباطنة  والبالغ  2018/2019جنوب  )م،  الدراس ي 2728عددهن  العام  احصائيات  حسب  طالبة،   )

 (.2018)وزارة التربية والتعليم، قسم اإلحصاء واملؤشرات،  2018/2019

 عينة الدراسة: 

سمت إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية 62تكونت عينة الدراسة من )
ُ
( طالبة من طالبات الصف العاشر من مدرسة هند بنت أسيد األنصارية، ق

 ( طالبة.32( طالبة، ومجموعة ضابطة ضمت )30ضمت )

 أداة الدراسة: 

 :استخدمت الدراسة مقياس التفكير التخيلي، وقد تم إعداده وبناءه وفق اإلجراءات اآلتية

 لدى طالبات الصف العاشر ألساس ي في وحدة "الفقه". التفكير التخيليهدف املقياس إلى قياس تحديد الهدف من املقياس:  .1

 تكون املقياس من ثالث مهارات أساسية هي:تحديد مهارات مقياس التفكير التخيلي:  .2

 سترجاعها مهارة استرجاع الصور العقلية: ويقصد بها ذلك النشاط الذي يقوم به املتعلم بهدف تخزين املعلومات في الذاكرة واالحتفاظ بها وإعادة ا  •

 مرة أخرى. 

واإلزاحة،  • والتدوير،  والتجميع،  واإلضافة،  )بالحذف،  لألشياء  العقلي  التمثيل  على  تعديالت  إجراء  بها  ويقصد  العقلية:  التحويالت  مهارة 

 واالنعكاس(. 

 مهارة إعادة التركيب: ويقصد بها إعادة بناء عناصر الصور العقلية إلنتاج معاني غير واقعية وجديدة.  •

، تضم الثالث املهارات السابقة، وقد ظهر املقياس على شكل استبانة تجيب عليها الطالبات. 20أربعة مواقف، تضمنت )تم بناء 
ً

 ( سؤاال

 صدق املقياس:

آرائهم   إبداء  إليهم  لب 
ُ
املتخصصين، حيث ط املحكمين  بناءه ومراجعته، تم عرضه على مجموعة من  االنتهاء من  املقياس بعد  للتحقق من صدق 

العاشر وملحو  الصف  لطالبات  والعبارات  املواقف  مناسبة  ومدى  فيه،  وضعت  الذي  للموقف  عبارة  كل  وانتماء  العبارات،  صياغة  حيث  من  ظاتهم 

 األساس ي.

 :ثبات املقياس 

بق على عينة من الطالبات عددهن )
ُ
سة، وُحسب معامل  ( طالبة من خارج عينة الدرا 31بعد إجراء التعديالت التي أبداها املحكمون على املقياس، ط

 ( وهي قيمة مقبولة، مما يدعو إلى الثقة في نتائج املقياس عند استخدامه. 0,80(، حيث بلغ )Cronbach’s alphaالثبات ألفا لكرونباخ )
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 مواد الدراسة: 

 تضمنت مواد الدراسة اآلتي: 

املعزز لوحدة "الفقه": وقد تم   .1 التدريس القائم على تقنية الواقع  الصف دليل املعلم في  إعداده لالستعانة به في تدريس وحدة )الفقه( من كتاب 

. كذلك اشتمل على  العاشر عشر باستخدام الواقع املعزز، وقد تضمن مقدمة ملحتويات الدليل والهدف منه، وأهدافه توظيف الواقع املعزز وإجراءاته

بعد االنتهاء من إعداد الدليل،  و   تضمن شرًحا لبعض برمجيات الواقع املعزز.الخطط اليومية لتدريس موضوعات الوحدة باستخدام الواقع املعزز. كما  

الترب املشرفين  التربية والتعليم، وعلى مجموعة من  للمناهج بوزارة  العامة  باملديرية  التربية اإلسالمية  الذين  ُعرض على عدد من مختص ي مناهج  ويين 

ة والتعليم؛ إلبداء آرائهم وملحوظاتهم العلمية والتربوية حول محتوى الدليل، من حيث دقة املادة  يشرفون على تدريس التربية اإلسالمية في وزارة التربي

آرائهم الطالبات، وفي ضوء  بين  الفردية  للفروق  املقدمة للموضوعات، ومراعاتها  األنشطة  الدروس، ومدى مناسبة   العلمية، ووضوح تحضير خطط 

 وملحوظاتهم أجريت التعديالت الالزمة. 

 أنشطة التعلم والفيديوهات التعليمية، وبعض املفردات التقويمية املعززة للكتاب املدرس ي، التي تربط باستخدام برنامج الواقع املعزز.  .2

( التعليم  العام لتصميم  النموذج  املعزز أسلوب  الواقع  الباحثان في تصميم تقنية  يتكون من خمس مراحل رئيسة، وهي: ADDIE Modelاتبع  الذي   ،)

 تحليل، والتصميم، والتطوير، والتنفيذ، والتقويم. وتعد هذه املراحل متسلسلة ومتداخلة ومتشابكة ال نهاية لها.ال

: وهو عبارة عن منصة مفتوحة لتصميم HP Revealاتبعا الباحثان هذه املراحل في تصميم تطبيقين رئيسيين للدراسة الحالية، والتطبيقين هما: تطبيق  

لغير املعزز  املعلمين والطلبة،   الواقع  التصميم والتطبيق، باإلضافة لشهرتها بين  اختيارها إلتاحتها بشكل مجاني، وسهولة استخدامها في  املبرمجين، تم 

بتفعيل    QR code Readerوتطبيق   التعليم  في مجال  الحالية  الدراسة  وأهداف  يتناسب  بما  ّوع 
ُ
ط ولكنه  التجارية،  املعامالت  في  باستخدامه  املعروف 

 نصوص القرآنية وروابط اإلنترنت. ال

 إضافة إلى ذلك، تم استخدام تطبيقات مساندة للدراسة، وهي:

 تطبيق بالنت نت. •

 .  CollectAتطبيق  •

 . Partonتطبيق  •

، حيث تم تصميم هذه التطبيقات وفق QR code Reader، وتطبيق HP Revealوفيما يلي تفصيل مراحل إنتاج تقنية الواقع املعزز، املتمثلة في تطبيق  

 الذي يتكون من خمس مراحل هي: ADDIEنموذج  

 وتتضمن هذه املرحلة ما يلي:  :Analysis Stageمرحلة التحليل   .1

الصف  تحديد الهدف العام من التقنية • التخيلي لدى طالبات  التفكير  تنمية  الدراسة وأهدافها، واملتمثلة في  الهدف من مشكلة  ينبثق  : حيث 

 عاشر األساس ي. ال

سنة، لذلك جاءت هذه   16-15: استهدفت التقنية طالبات الصف العاشر األساس ي، اللواتي يقعن في الفئة العمرية  تحديد خصاص املتعلمين •

 التقنية مراعية لخصائص هذه الفئة، من حيث:  

 مرونة التعامل مع التطبيق، ووضوح تعليماته. . أ

 التصميم من حيث األشكال ومقاطع الفيديو واأللوان.الحرص على الحداثة والجاذبية في  .ب

 وضوح لغة التطبيق، واألصوات املصاحبة. . ج

تم اختيار الوحدة الثالثة من كتاب التربية اإلسالمية " الفقه" للصف العاشر األساس ي، ودراسة محتواها جيًدا، ووقع االختيار تحليل املحتوى:  •

الوحدة ملرونة موضوعاتها، وقابلي املتمثل في تنمية مهارات  على هذه  الدراسة  الوحدة لهدف  التقنية، وكذلك مالءمة  التعامل معها وفق هذه  ة 

 التفكير التخيلي. 

جاء اختيار املدرسة مكان التطبيق بناء على إمكاناتها من حيث توفر قاعة خاصة بالتعلم اإللكتروني، وتوفر  تحديد إمكانات البيئة التعليمية:   •

رها،  اإلنترنت الالزمة لتطبيق التقنية والتوصيالت الالزمة وأجهزة البروجكتر، أما ما يخص التجهيزات غير املتوفرة؛ حرص الباحثان على توفيشبكة  

 مثل: األجهزة اللوحية. 

 : وتضمنت:Design Stageمرحلة التصميم   .2

حدة بالرجوع إلى األهداف الواردة في دليل املعلم لكتاب التربية  ُحددت األهداف اإلجرائية لكل درس من دروس الو تحديد األهداف التعليمية:   •

 اإلسالمية للصف العاشر.

اللذين ُصمما بطريقة تتناسب   HP Reveal & QR Code Readerيكون التعلم فردًيا أو جماعًيا في تطبيقي تحديد أنماط التعلم ونوع التفاعل:  •

 طالب واملحتوى. مع أنماط التعلم، أما نوع التفاعل فيكون بين ال
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حيث تم اختيار الوسائط املناسبة، سواء كانت : HP Reveal & QR Code Readerاختيار الوسائط التعليمية والروابط املناسبة في تطبيقي   •

ال املعزز باستخدام  بالواقع  التطبيقين  أو مواقع ويب، وربطها عن طريق  أو روابط لنصوص  أو مقاطع فيديو،  أو مشاهد مرئية،  عالمات صوًرا 

Markers   كالصور الثابتة في الكتاب املدرس ي أو أوراق العمل، مع الحرص على مناسبة املادة العلمية املقدمة ألهداف الكتاب املدرس ي، والفئة

 العمرية للطالبات.

تم تصميم عدد من البطاقات التي تتضمن عدًدا من العالمات، التي ستمثل مادة تفعيل التطبيق، بحيث   : Development Stageمرحلة التطوير  .3

 تتضمن واجهة البطاقة اسم التطبيق املستخدم، والعالمة، وبمجرد تسليط الجهاز على العالمة ستتم تفعليها وإظهار املحتوى املراد.

 Overlay ، واستخدامها كطبقاتHP Revealالصور ومقاطع الفيديو التي تم دمجها في تطبيق  : تم اختيار بعض  Implementationمرحلة التنفيذ   .4

 مرتبطة بشكل مباشر بالصور الثابتة املستخدمة كعالمات في الكتاب املدرس ي أو أوراق العمل، محفزة التطبيق لعرض املحتوى التقني. 

 هما: تتكون هذه املرحلة من مرحلتين    Evaluation:مرحلة التقويم  .5

: ُعرضت التطبيقات في صورتها األولية على عدد من املتخصصين واملطورين في تقنيات التعلم والتعليم وتكنولوجيا  عرض التقنية على املحكمين •

لب إليهم تقديم مالحظاتهم حول التقنية.
ُ
 التعليم، ومناهج وطرق التدريس، وط

 األجهزة اللوحية الخاصة بالطالبات، بواقع جهاز واحد لكل طالبتين، وجهاز للمعلمة موصًوال بجهاز العرض.وبعد تحكيم التقنية؛ ُنّصبت التطبيقين في 

: تم تجريب تقنية الواقع املعزز في التطبيقين املثبتين على جميع أجهزة الطالبات على عينة من طالبات التطبيق التجريبي على عينة استطالعية •

الدرا  العاشر خارج عينة  أدائهما بما يضمن تحقيق  الصف  التي تهدف لتحسين  املالحظات  التطبيقين، وتدوين  التأكد من جاهزية  سة؛ بهدف 

 أهداف الدراسة. 

 خطوات تنفيذ الدراسة: 

 شمل تنفيذ الدراسة مجموعة من الخطوات من أهمها:

م  أخذ .1 لقاءات  عدة  عقد  من خالل  املتعاونة  املعلمة  وتدريب  للتنفيذ،  الرسمية  التدريس املوافقات  آليات  وشرح  الدراسة،  بأهداف  للتعريف  عها 

 وضوابطه، والرد على استفساراتها وتساؤالتها حولها. 

درجات   التحقق من تكافؤ املجموعتين )التجريبية والضابطة( في مقياس التفكير التخيلي قبل البدء في التطبيق، تم حساب داللة الفرق بين متوسطي  .2

 ( يبين نتائج التحليل.1تخدام اختبار "ت" للعينتين املستقلتين، وجدول )طالبات املجموعتين، حيث تم اس

 (: نتائج اختبار)ت( للتحقق من تكافؤ املجموعتين )التجريبية والضابطة( في مقياس التفكير التخيلي 1جدول )

 املتوسط  الدرجة الكلية  العدد  املجموعة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 قيمة درجات الحرية 

 )ت(

 مستوى الداللة 

 0.063 1.897 60 3.501 6.23 20 30 التجريبية 

 3.284 4.60 20 32 الضابطة 

 1يتضح من جدول )
ً
( وهذا يدل على عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى  α≤0.05عند مستوى الداللة )  ( أن قيمة )ت( غير دالة إحصائيا

(α≤0.05 بين املجموعتين في متوسطي الدرجة ).الكلية في مقياس التفكير التخيلي. مما يعني تكافؤ املجموعتين في املقياس 

م، وتدريس املجموعة الضابطة 2019/2020تدريس املجموعة التجريبية باستخدام الواقع املعزز من خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي   .3

 ( حصص في األسبوع.4ثة أسابيع بمعدل )الدروس نفسها بالطريقة االعتيادية، وقد استغرق التطبيق ثال

 ا.تم التطبيق البعدي ألداتي الدراسة بعد االنتهاء من التجربة على مجموعتين الدراسة، ومن ثم احتساب درجات الطالبات ومعالجتها إحصائيً  .4

 املعالجة اإلحصائية:  

 تي:  ( كما يأSPSSلإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخدم برنامج الحزمة اإلحصائية )

 استخدام معادلة )ألفا كرونباخ( للتأكد من ثبات مقياس التفكير التخيلي. •

 استخدمت املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لتحليل نتائج البحث.  •

 ( لعينتين مستقلتين، للكشف عن داللة الفروق بين املجموعتين.T-testاستخدم اختبار ) •

 ( لقياس حجم األثر من خالل مربع إيتا. Cohen, 1988, 281استخدم معادلة كوهين ) •
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 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 
ً
طالبات الصف   ( بين متوسط درجاتα≤0.05)عند مستوى    اإلجابة عن سؤال الدراسة والفرض الخاص به ونصه: ال توجد فروق دالة إحصائيا

طريقة التدريس االعتيادية(.   -تعزى لطريقة التدريس )تقنية الواقع املعزز على التطبيق البعدي ملقياس التفكير التخيلي العاشر في مادة التربية اإلسالمية 

موعتين التجريبية والضابطة في ولفحص الفرض تم استخدام اختبار "ت" للمجموعتين املستقلتين، وذلك للتحقق من داللة الفروق بين متوسطي املج

 (.2مقياس التفكير التخيلي، كما يظهر في جدول )

 (: اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي املجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس التفكير التخيلي 2جدول )

الدرجة   العدد  املجموعة 

 الكلية 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجات 

 الحرية  

 قيمة  

 )ت(

مستوى  

 الداللة 

 قيمة

2η
 

 حجم األثر 

 كبير  0.38 0.000 6.128 60 1.56 15.63 20 30 التجريبية 

 6.16 8.50 20 32 الضابطة 

 *
2η(0.01( ،تأثير صغير )كبير.0.14( متوسط، )0.06 )        

( )( وجود  2يالحظ من جدول  داللة  املجموعتين عند مستوى  بين  إحصائيا  دالة  املجموعة  α0.05فروق  لصالح  التخيلي  التفكير  في مقياس   )

اقع املعزز" على املتغير التجريبية، وهذه النتيجة تؤكد فاعلية الواقع املعزز في تنمية التفكير التخيلي لدى الطالبات، وملعرفة حجم أثر املتغير املستقل "الو 

إيتا، فكانت ) التخيلي" تم حساب قيمة مربع  "التفكير  التفكير 0.38التابع  تنمية  املعزز في  الواقع  التدريس  أثر  أن حجم  إلى  القيمة املحسوبة  (، وتشير 

 التخيلي كبير. مما يدلل على أن الفروق بين املجموعتين لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت بتأثير الواقع املعزز.

( ، ودراسة الحلو 2018، ودراسة طلبة )(Azuma, et al.,. 2001) (. ودراسة أزوما2016النتيجة مع نتائج دراسات كل من دراسة شعيب )واتفقت هذه  

 (.2016( ، ودراسة متولي )2017)

 ية إلى عدة عوامل منها: ويمكن أن ُيعزى تفوق أداء املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في مقياس التفكير التخيلي في الدراسة الحال

بة أن تقنية الواقع املعزز أتاحت عرض املعلومات بطريقة تختلف عن الطرق التدريسية املعتادة، فإن عرض الوسائط املختلفة تمت بطريقة مناس •

التخيلي للمواقف املختلفة    وقريبة من واقع الطالبات ومستواهن العقلي، فساهم ذلك في تقريب املفاهيم املجردة، فكانت محفزة لهن على التفكير

 بصورة واقعية عما هو بطريقة نظرية فقط. 

، ممل كما أن هذه التقنية تجعل الطالبة تركز على الجوانب الحسية واملعنوية بإشراك جميع الحواس لتخيل املواقف واألحداث املختلفة املعروضة •

 مما كان له أثر على هذه النتيجة. يسهل على الدماغ التعامل مع الصور الذهنية وتخزينها واستدعائها 

املعروضة لكل درس، ومهد لهن توظيفها في حل مشكالت ومواقف أخرى بصورة  • الوسائط  الطالبات نحو هذه  إثارة دافعية  التقنية على  ساعدت 

املقدمة لهن، كانت تقوم على تصورهن للمشكلة بحدودها وأبع الصفية والالصفية  األنشطة  إلى  ادها، وعلى استدعاء صوًرا  سلسة، هذا باإلضافة 

 حسية سابقة، مما ساهم ذلك تنمية التفكير والخيال لديهن، مما ساعدهن على تحقيق األهداف املعرفية العليا. 

ى ربط بات علكما أن تهيئة البيئة الصفية املحفزة لتطبيق تقنية الواقع املعزز، من األدوات ووسائل التعزيز الفردية والجماعية، زاد من قدرة الطال •

 الصور واملقاطع املألوفة بصور ومواقف خيالية، فأكسبهن ثراًء تخيلًيا. 

املعرفية وتن  • الطالبات على تحسين مستوياتهن  أكبر، مما ساعد  املوضوعات بشكل  التعمق وفهم  للطالبات فرصة  املعززَّ  الواقع  مية  أتاحت تقنية 

 .ة قدراتهن على توظيف هذه املعلومات في مواقف تعليمية جديد 

 التوصيات واملقترحات:  

 على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تقدم الباحثان بالتوصيات اآلتية: بناءً 

 عقد دورات تدريبية ملعلمي التربية اإلسالمية ومعلماتها؛ لتدريبيهم على كيفية توظيف الواقع املعزز في اثناء التدريس.  •

 تجدات التعليمية مثل تقنية الواقع املعزز. قيام املعنيين باملناهج بتطويرها لتواكب املس •

 ضرورة اهتمام املعلمين بتنمية التفكير التخيلي؛ ملا له من أهمية بالغة في العديد من املجاالت املختلفة. •

الذاتي، والتفك • ير البصري، والدافع  إجراء دراسات مماثلة لتقص ي أثر تقنية الواقع املعزز في مواد دراسية أخرى، وفي متغيرات جديدة مثل: التعلم 

 املعرفي. 

 إجراء دراسة حول أثر استخدام تقنية الواقع املعزز لعالج ضعف الطلبة في إتقان أحكام التجويد.  •

 إجراء دراسات أخرى تهدف إلى تنمية التفكير التخيلي باالستعانة باستراتيجيات ونماذج وتقانات تدريسية مختلفة. •
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  ".ثر استخدام ٕاستراتيجية التنقيب الحواري في تحصيل املفاهيم الفقهية لدى طلبة الصف الثامن األساس ي في األردن"ٔ(. ا 2018)  .ارديعات، عبد هللا .1

ل البيت )رسالة ماجستير غير منشورة(.
ٓ
 األردن.  .جامعة ا

الثامن األساس يفاعلية إستراتيجية  "(.  2016)  .البحرية، مريم محمد .2 الصف  القرائي عند طالبات  الفهم  تنمية مهارات  املوجه في  )رسالة   ".التخيل 
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 اململكة العربية السعودية. .)رسالة دكتوارة غير منشورة(. جامعة أم القرى  ".الرياض ي لدى طالبات الصف الثالث املتوسط بمدينة مكة الكرمة

الكيمياء لدى طلبة الصف  أثر التدريس بالخرائط الذهنية في تنمية مهارات التفكير التخيلي وتغيير املفاهيم البديلة في  " (.2017)  .بني يونس، موفق .4

 .األردن .جامعة العلوم اإلسالمية العاملية. رسالة دكتوراه غير منشورة() ".التاسع األساس ي

 القاهرة. . . السحاب للنشر والتوزيعرؤية جديدة في نظريات التعلم (. 2016) .تمام، إسماعيل؛ ومحمد، عبد هللا .5

إستراتيجية تدريس معتمدة على الذكاءات املتعددة على تحصيل املفاهيم الفقهية لدى طلبة الصف الثامن  أثر استخدام "(. 2016) .التميمي، ايمان .6

 
ً
 .  65-48 :(1)10 .مجلة الدراسات التربوية والنفسية: جامعة السلطان قابوس   ."األساس ي في األردن: محافظة الزرقاء نموذجا

والي .7 وأحمد،  نجفة،  إ "(.  2003)  .الجزار،  بعض  املرحلة  فاعلية  تالميذ  لدى  اإلجتماعية  الدراسات  في  التخيل  مهارة  تنمية  في  التدريس  ستراتيجيات 

 . 153-117 :(3)18 .كلية التربية -مجلة البحوث النفسية والتربوية: جامعة املنوفية  ."اإلبتدائية

علوم في تنمية مهارات التفكير الناقد والدافعية نحو التعلم  أثر برنامج تعليمي قائم على إستراتيجية التخيل في تدريس ال"(. 2014) .الحراحشة، كوثر .8
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 سلطنة عمان. . جامعة السلطان قابوس )رسالة ماجستير غير منشورة(. ".طالبات الصف السابع بسلطنة عمان

الفراغي واكتساب املفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الخامس    أثر استخدام تقنية الواقع املعزز في تنمية التفكير"(.  2018)  .الريامية، مثلى على .11
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 . 341-319 :94.التربويين العرب
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Abstract: This study aimed to investigate the impact of using augmented reality technology in the Imaginative 
thinking improvement of 10th grade students in Islamic education. The study has used the quasi experimental 
design, with a sample 62 female students. The sample was further, divided into two groups; namely, experimental 
(30), and control (32). To achieve the objectives of the study, the Imaginative thinking scale consisted three skills  
including (20) questions. The validity of its content was verified by a group of arbitrators. The reliability of the test 
was established (0.80). The results indicate that the experimental group has outperformed the controlled group in 
the Imaginative thinking scale. 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: Augmented Reality; Imaginative thinking; Islamic education. 
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 :امللخص

ت املدرسية في  اإلدارة  للوقوف على دور  الدراسة  املعلمين، ولتحقيق ذلك، تم  جاءت هذه  األردن من وجهة نظر  املستدامة في  التنمية  أبعاد  حقيق 

( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد للتنمية  املستدامة وهي: البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي، وقد تم توزيع هذه 24تطوير استبانة تضمنت )

 340االستبانة على عدد من املعلمين واملعلمات والبالغ عددهم) 
ً
وقد كان من  ،2019/2020ومعلمة وذلك خالل الفصل األول من العام الدراس ي  ( معلما

 
ً
في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة، وكان ترتيب األبعاد على النحو االتي: البعد االجتماعي كان أعالها يليه  أبرز النتائج، أن دور اإلدارة املدرسية كان عاليا

البعد البيئي. وأوصت الدراسة بتخصيص جائزة ألفضل مدرسة تهتم بالبيئة وتجميلها، وتشجيع العمل الفريقي والتعاوني، وقد   البعد االقتصادي, ثم 

 اقترحت الدراسة إجراء دراسة أخرى مماثلة على املدارس الخاصة. 

 األردن.  ؛املعلمين ؛التنمية املستدامة؛ االدارة املدرسية الكلمات املفتاحية:

   :املقدمة

 في مجال االهتمام بالجانب  
ً
 كبيرا

ً
اإلداري الذي يركز على التحوالت الهامة التي تؤدي إلى تغيرات إيجابية في مجال التربية  يشهد العصر الحالي تطورا

دل لعوائد التنمية والتعليم، فلم تعد أهداف التربية تعتمد على التفكير باملاض ي والحاضر، وإنما أصبح االهتمام بالتفكير باملستقبل لتحقيق التوزيع العا

 لطبيعة. ولحفظ حق الجيل القادم بثروات ا 

 
ُ
 وت

ً
   عد التنمية املستدامة مفهوما

ً
   مهما

ً
( فجميع    ove,2008من الجدل الخاص بالتنافسية في سياق العمولة )  على املستوى املحلي والعاملي، وجزءا

البيئي   الوضع  تحسين  يتطلب  بما  عليه،  الحفاظ  نحو  وأخالقية  اجتماعية  مسؤولية  لديهم  الكوكب  هذا  على   & Hollander,2000للعالم)األفراد 

saltmarsh  وجودة  ( فكلنا مسؤولون عن مصير األجيال املستقبلية، فهل يعقل أن يعمل سكان الكرة االرضية الحاليون على استنفاذ كافة املوارد البيئية امل

 (.   Grant,2009في العالم دون تحمل أي مسؤولية تجاه ذلك)

ي والذي ُيْعنى باستخدام املوارد الطبيعية املتجددة بطريقة ال تؤّدي إلى فنائها أو تناقص قدراتها لألجيال  وتتضمن التنمية املستدامة الجانب البيئ

دخل أما الجانب االقتصادي فيركز على الحصول على املنافع التنموية االقتصادية شريطة الحفاظ على نوعية املوارد على أن ال يقلل ذلك من ال الالحقة،

بل وخفض في مستوى استهالك الطاقة واملوارد، وتوظيف املوارد لرفع املستوى املعيش ي للفرد، أما الجانب التكنولوجي فيعني استخدام  الفردي في املستق

النمو املناخ مع استيعاب  التلوث واملساعدة على تحقيق استقرار  الحد من  الطبيعية بهدف  املوارد  إنقاذ  أنظف وأقدر على  املتزايد   تكنولوجيا جديدة 

 (.  ciegis&ciegis,2008للسكان. باإلضافة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمة لألفراد)
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نوعية    إن  برامج األمم املتحدة واليونسكو واألهداف اإلنمائية األلفية من أجل التنمية املستدامة والتي تهدف الى التخفيف من الفقر، وتحسين  

 ,2005;7مة لتحقيق هذه األهداف، وبالتالي تم اطالق شعار بعنوان: التعلم والتعليم من أجل مستقبل مستدام )الحياة،  كلها ترى في التعليم وسيلة ها

UNESCO  .) 

 
ُ
ير في تحسين  عد التنمية املستدامة من املوضوعات التربوية الحيوية التي تتناولها كافة املؤسسات التربوية على اختالف أماكنها، ملا لها من دور كبوت

 (. 2013،ع البيئية واالجتماعية و االقتصادية لإلنسان )اكراماألوضا

التي تلبي حاجات  وقد ورد مفهوم التنمية املستدامة ألول مرة في تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية التي ركز التعريف فيها على أنها تلك التنمية  

فقد وضح هذا التعريف االطار العام   ،(1989  ،اللجنة العاملية للبيئة و التنمية  اجاتهم )الحاضر دون املساومة على قدرة األجيال املستقبلية في تلبية ح

( بأنها عملية توسيع خيارات األفراد للعيش في مستوى صحي والئق 2005للتنمية املستدامة التي تطالب بالتساوي بين االجيال. بينما عرفها عزوني وشاهين )

لتحسين نوعية حياة االنسان ولكن ليس على حساب البيئة، مع  ( أكدا على أن التنمية املستدامة تسعى  2007بحرية واحترام، في حين أن غنيم وأبو زنط )

 االنتباه إلى الترشيد في استخدام املرافق البيئية . 

ليمية وبعد أن كان مفهوم التنمية املستدامة يركز على الصحة والبيئة والخدمات االجتماعية أصبح يتطلع إلى مفاهيم أعمق تتعلق بالخدمات التع

( بأن الدول التي تهتم بحياة مواطنيها، عليها أن تحقق أبعاد التنمية املستدامة  2013،العتوم)أوضحت    ،( 2003،وقراطية )خميسوحقوق اإلنسان والديم

 من خالل التعليم. 

 الدراسات السابقة:

 لالهتمام في الوسط األكاديمي العاملي 
ً
 مثيرا

ً
 لقد غدت التنمية املستدامة في التعليم، مجاال

بدارسة في املكسيك للكشف عن مستوى وعي األفراد بالتنمية املستدامة، وقد تم جمع البيانات من خالل إستبيان تم   (  ,Tran  2006حيث قام تران) •

 246توزيعه على )
ً
، وأظهرت النتائج أن مستوى وعي أفراد العينة بالتنمية املستدامة قد جاءت متوسطة، وكانت أكثر محاور االهتمام قد جاءت  ( فردا

 واملشكالت البيئية. في املجال البيئي 

• ( وفرانجنيري  ودورسو  كاتينازو  للتنمية    ،(catenazzo, Durso & Ffrangniere,2008أما  املعلمين  إدراك  مستوى  ملعرفة  جنيف  دراسة  فأجروا 

 بالبعد البيئي  509املستدامة، وتم إستخدام االستبيان كوسيلة لجمع البيانات من )
ً
 كبيرا

ً
( معلمين، وأشارت النتائج بأن أفراد العينة لديهم اهتماما

 . للتنمية املستدامة، بينما جاء اداركهم ملفاهيم ومجاالت التنمية ا 
ً
 ملستدامة لكل درجة متوسطا

فقد هدفت دراستهم للكشف عن معتقدات املعلمين للتنمية املستدامة، وتم تطبيق هذه   ( tuncer, Ern, & Semra,2006أما  تونسر وارن وسمرا )  •

 في تركيا وذلك من خالل توزيع االستبيان عليهم 334الدراسة على )
ً
العينة في تحقيق التنمية املستدامة قد   وجاءت النتائج لتبين أن دور أفراد ،( معلما

 ، وأكثر املجاالت كان املجال البيئي، وأكدوا على ضرورة االستعداد إلحداث تغييرات في سلوكيات الناس اليومية لحماية البي
ً
 ئة. جاء كبيرا

 123بتوزيع استبانة على)  ( summers&childs,2007وقام سوميرز وشيلد ) •
ً
ملفاهيم التنمية املستدامة، وقد أظهرت نتائج    للتأكيد من إدراكهم   ( معلما

 لجوانب التنمية، وكان أكثرها العوامل البيئية، ثم االقتصادية ، وكان أقلها إ الدراسة أن لديهم 
ً
 عاليا

ً
 إ دراكا

ً
 في املجال االجتماعي.  دراكا

رد البشرية ملواجهة متطلبات التنمية املستدامة في األردن، بدارسة هدفت إلى الكشف عن دور االقتصاد املعرفي في إعداد املوا   (2007وقام ذيابات ) •

 350وبلغت عينة الدراسة)
ً
   ( قائدا

ً
( خبراء في املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية، وأظهرت نتائج  8تم توزيع االستبيان عليهم، وتمت مقابلة )  تربويا

دامة تتمثل الدراسة وجود دور مهم وعال لالقتصاد الوافي ملواجهة متطلبات التنمية املستدامة، كما بينت الدراسة وجود تحديات تواجه التنمية املست

 اقتصادية واجتماعية وادارية، وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على هذه التحديات .في تحديات بشرية و 

دارسة في األردن هدفت التعرف إلى مستوى وعي املعلمات بمفهوم التنمية املستدامة، حيث تكونت عينة الدراسة من    (2010بينما أجرت عريقات ) •

  ومعلمة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية،187)
ً
 في املجال االجتماعي، بينما جاء   ( معلما

ً
حيث  بينت نتائج البحث أن وعي املعلمات قد جاء مرتفعا

 .
ً
، في حين كان الوعي بمفهوم التنمية املستدامة بشكل عام منخفضا

ً
 الوعي في املجال البيئي واملجال االقتصادي متوسطا

الرحمن) • عبد  الت   (2017وأجرت  أجل  التعليم من  في مجال  للبحث  ونيوزلندا دراسة  أستراليا  في كل من  القبلي  التعليم  في مدارس  املستدامة  نمية 

( 217كما تم االستعانة بعينة عشوائية من معلمي املدارس بلغ عددهم ) ، واململكة املتحدة، وامكانية اإلفادة منها في مصر، وتم اعتماد املنهج املقارن 

 
ً
من أجل التنمية  املستدامة في جمهورية مصر العربية في ضوء خبرات الدول التي تم اجراء  . وقد توصل البحث إلى وضع تصور مقترح للمعلمينمعلما

 البحث عليها. 

العربية   (2019و أجرت الشمري واملعجل ) • للمملكة  املتوسطة  للمرحلة  املستدامة  التنمية  الكتب ملجاالت  الكشف عن تضمين  إلى  دراسة هدفت 

راسة الطريقة التحليلية الوصفية لتحليل كل العينة، وتم استخدام معامل اختبار كاي تربيع لالستقاللية السعودية، ولجمع البيانات استخدمت الد
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 بينما جاء 
ً
املجال البيئي  لقياس الفروق بين درجة توفر املجاالت  بين الصفوف الدراسية، وأظهرت نتائج البحث أن املجال االجتماعي كان األعلى تكرارا

 .
ً
 األقل تكرارا

بعادها، الل استقراء الدراسات التربوية في نفس املجال، يتضح أنها كلها تؤكد على ضرورة تبني املؤسسات التربوية ملفهوم التنمية املستدامة وأ ومن خ

ال توضيح جوانب وقد استفادت الدراسة الحالية من السابقة في تطوير أداة الدراسة ومعرفة أبعاد التنمية املستدامة، وفي مناقشة نتائج الدراسة في مج

أغفلت الدراسات    االتفاق واالختالف، قد تميزت الدراسة الحالية عن غيرها في أنها تناولت دور اإلدارة املدرسية في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة وقد

 السابقة هذا الجانب.  

 :مشكلة الدراسة

 
ُ
ن على العملية التربوية، إذ إن التوعية بهذا املفهوم يعد ضمانة لألجيال القادمة  عد التربية من أجل التنمية املستدامة التحدي األكبر أمام القائميت

 في تعزيز وتحسين املستويات العلمية والفكرية والسلو 
ً
 هاما

ً
كية لدى الطلبة الذين للحفاظ على املوارد بما يفيد اإلنسان، وألن اإلدارة املدرسية تؤدي دورا

املستقبل كون في  الكثير  تحمل  يعول عليهم  قادرين على  ليكونوا  مهاراتهم  الوطن، وصقل  واملحافظة على مكتسبات  املجتمع  بناء  في  األساسية  اللبنة  هم 

 املسؤولية. 

أ  التربوي, فقد الحظوا  امليدان  املدرسية واملعلمين والطلبة، وقربهم من  اإلدارة  التربوية في مجال  بالجوانب  الباحثين  همية دور  من خالل عالقات 

( بضرورة التركيز على مواجهة تحديات 2007ملدراس في تنمية مفاهيم التنمية املستدامة وأبعادها في املجال التربوي، وقد أوصت دراسة ذيابات )إدارات ا 

 في األردن. التنمية املستدامة, ومن هنا جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة إللقاء الضوء على دور اإلدارة املدرسية في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة

  :أسئلة الدراسة

 حاولت الدراسة االجابة عن التساؤالت اآلتية: 

 ما دور اإلدارة املدرسية في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة في األردن من وجهة نظر املعلمين ؟  .1

 وجهة نظر املعلمين ؟ ما دور اإلدارة املدرسية في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة في األردن من  .2

 ما دور اإلدارة املدرسية في تحقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة في األردن من وجهة نظر املعلمين ؟  .3

 : أهداف الدراسة

 سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف االتية: 

 معرفة دور اإلدارة املدرسية في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة في األردن. .1

 دور اإلدارة املدرسية في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة في األردن.  معرفة .2

 معرفة دور اإلدارة املدرسية في تحقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة في األردن.   .3

 : أهمية الدراسة

 تكمن أهمية الدراسة الحالية في الجوانب اآلتية: 

 قد تفيد املشرفين التربويين في عملهم اإلشرافي على اإلدارات املدرسية  للتأكد من قيامهم بأدوارهم التربوية.  .1

 قد تخدم هذه الدراسة أصحاب القرار في مديرية املناهج في  وزارة التربية والتعليم للتركيز على هذا الجانب .  .2

 في األردن.   قد تفيد نتائج هذه الدراسة راسمي السياسة التربوية .3

 استفادة الباحثين واملهتمين بمجال التنمية املستدامة، باإلضافة إلى طلبة الدراسات العليا . .4

 مصطلحات الدراسة:

هي التنمية التي تبنى على مبدأ االستغالل األمثل للموارد املتاحة، بهدف رفع مستوى معيشة أجيال املستقبل إلى جانب الجيل الحاضر    التنمية املستدامة:

 Atikisson,2008(، وهي العملية التنموية التي تدار بشكل يضمن االستمرارية والتغيير اإليجابي واإلبداع )13،2012،)الشافعي
ً
أنها كل  ب (. وتعرف إجرائيا

 ية. ما يقوم به مدير املدرسة لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة : االقتصادية والبيئية واالجتماعية وغرسها  لدى الطلبة في املدارس الحكوم

  :حدود الدراسة

االقت • الثالث:  أبعادها  املستدامة. وذلك في  التنمية  املدرسية في تحقيق  اإلدارة  الوقوف على دور  الدراسة على  املوضوعية: تقتصر  صادية الحدود 

 والبيئية واالجتماعي. 
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 الحدود املكانية: اقتصر تطبيق الدراسة على مديرية التربية والتعليم في لواء األغوار الشمالية.  •

 2019/2020نية: تم تطبيق الدراسة في الفصل األول من العام الدراس ي الحدود الزما •

 وار الشمالية. الحدود البشرية: تم تطبيق أداة البحث على عينة من معلمي ومعلمات املدارس الحكومية العاملين في مديرية التربية والتعليم للواء األغ •

 الطريقة واإلجراءات  

 منهج الدراسة:

املنهج الوصفي املسحي، وذلك من خالل توزيع أداة البحث على مجموعة من املعلمين للكشف عن أبعاد التنمية املستدامة التي تسعى تم استخدام 

 اإلدارة املدرسية الى تحقيقها في مدارسهم. 

  :مجتمع الدراسة

التربية والتعلي  املعلمين واملعلمات العاملين في مديرية  الدراسة من جميع  م في لواء األغوار الشمالية وذلك خالل الفصل األول من  يتكون مجتمع 

 ( معلما ومعلمة. 1140، والبالغ عددهم)2019/2020العام الدراس ي 

 : عينة الدراسة

 ومعلمة وبنسبة بلغت )340بلغ عدد أفراد عينة الدراسة )
ً
  ، ئية( من عدد أفراد املجتمع األصلي. وتم اختيار هذه العينة بالطريقة العشوا %20( معلما

 ( للمعلين واملعلمات وعليه رابط أداة البحث.  E-mailإذ تم إرسال رسالة إلكترونية )

  :أداة الدراسة

والبعد االجتماعي، وتم صياغة  ، والبعد البيئي، وذلك لتناسب املحاور األساسية للتنمية املستدامة وهي البعد االقتصادي ، تم تطوير أداة الدراسة

( فقرات، والبعد 7بعد منها لتضمن تحقيق حد أدنى يسمح بإعطاء حكم عن دور اإلدارة املدرسية بحيث جاء البعد االقتصادي في )فقرات تندرج تحت كل  

ت ( فقرات وقد تم الرجوع في تطوير أداة الدراسة الى األدب النظري املتعلق باملوضوع ، وإلى الدراسا9( فقرات، والبعد االجتماعي ضم )8البيئي يتكون من )

 (. 2019السابقة مثل دراسة الشمري واملعجل)

   :صدق األداة

حكم  للتحقق من صدق األداة، تم عرضها على سبعة محكمين مختصين باإلدارة التربوية وأصول التربية وثالثة محكمين في اللغة العربية، وذلك لل

غة اللغوية فيها، وإبداء املالحظات التي يعتقدون بأنها تعمل على تجويد على مدى ارتباط الفقرة بالبعد وبموضوع الدراسة، ودرجة وضوحها، وسالمة الصيا

( فقرات وردت عليها مالحظات من املحكمين، وتم تعديل صياغة بعض الفقرات اللغوية،  فقد كان عدد 3أداة الدراسة. وبعد جمع مالحظاتهم، تم حذف)

 ( فقرة. 24دق أصبح عددها)( فقرة، وبعد إجراءات الص27فقرات األداة بصورتها األولية )

 :ثبات األداة

ثبات االستبانة الثالث،  للتأكد من  ألفا على محاور االستبانة  نباخ  ألفا ألبعاد االستبانة مقبولة  ،  تم تطبيق معادلة كرو  املعامل  وقد جاءت قيم 

 ألغراض هذه الدراسة وذلك على النحو اآلتي :

 الدراسة معامالت كرو نباخ الفا ألداة : (1جدول)

 معامل كرونباخ ألفا  البعد  الرقم

 0.88 االقتصادي 1

 0.85 االجتماعي  2

 0.82 البيئي  3

   :معايير الحكم على النتائج 

 
ً
متوسط، ، عاٍل،  لقد تضمنت أداة الدراسة، ثالثة أبعاد، ويندرج تحت كل بعد عدة فقرات، تم الطلب من أفراد العينة اختيار أحد البدائل: عاٍل جدا

 
ً
ولتفسير قيم املتوسطات تم اعتماد التقسيم الذي يطرح أعلى قيمة من أقل قيمة وهي   ،في الترميز  1الى  5، وأعطيت االرقام من  منخفض، منخفض جدا

م إضافة الناتج ( ومن ث0,80ليكون مقدار املسافة الفاصلة بين حكم وآخر هي)  ،5ومن ثم قسمة الناتج على عدد تدرجات مقياس االجابة وهي  ،  4=5-1

  ،الى أقل قيمة
ً
 في النحو اآلتي:  وبقية القيم تواليا

  4.20أكثر من  - 5
ً
 : عال جدا

 : عاٍل 3.40أكثر من  - 4.20

 : متوسط2.60أكثر من  –3.40

 :منخفض1.80أكثر من  – 2.60
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1.80 – 1 
ً
 : منخفض جدا

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

 اإلدارة املدرسية  في تحقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة في األردن من  وجهة نظر املعلمين فيها ؟ ما دور : إجابة السؤال األول 

والبعد   ،كما يراها املعلمون   ،لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقره من فقرات البعد االقتصادي 

 ( 2ككل, فكانت النتائج كما في الجدول)

 : (2جدول )
 
افات املعيارية الستجابات أفراد العينة على البعد االقتصادي مرتبة تنازليا  حسب املتوسطات الحسابية  املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف  املتوسط الحسابي  الفقرة الرتبة 

 املعياري 

 الرقم   الدور 

  0.89 4.25 املدارس ثقافة العمل واالبتعاد عن ثقافة العيب يشجع مديرو  1
ً
 5 عاٍل جدا

 3 عاٍل  0.87 4.18 يحذر مديرو املدارس من اإلسراف والتبذير  2

 4 عاٍل  0.91 4.09 يثمن مديرو املدارس العمل والكسب الحالل  3

 7 عاٍل  0.90 3.98 يشجع مديرو املدارس على ترشيد االستهالك   4

 1 عاٍل  0.93 3.78 يشجع مديرو املدارس العمل التطوعي  5

 2 عاٍل  0.88 3.61 يشجع مديرو املدارس اإلحسان للفقراء واملحتاجين  6

 6 عاٍل  0.87 3.54 يقدر مديرو املدارس االستثمار املشروع   7

   عالي  0.91 3.91 البعد ككل 

الجدول)  2يتضح من 
ً
األردن، قد جاء عاليا في  املستدامة  للتنمية  البعد االقتصادي  املدرسية في تحقيق  اإلدارة  املعلمين بخصوص دور  آراء  أن   )

وقد يرجع ذلك للوعي التام لدى مديري املدرسة بأهمية الجانب االقتصادي في الحياة، فالزمن الحالي زمن صعب وعسير،   ، (3.91وبمتوسط حسابي بلغ)

 
ً
يستطيع العيش من خالله دون    ويجب التنبه إلى القضايا الخاصة فيه مثل البطالة والفقر، وذلك أّن اإلنسان الفطن هو الذي يؤمن لنفسه مستقبال

( باملرتبة األولى، فقد كان مديرو املدرسة يحثون الطلبة ويشجعونهم على االبتعاد عن ثقافة العيب، ما دام 5ن هنا جاءت فقرة رقم )الحاجة لغيره، وم

 
ً
امله العمل حالال الطلبة. فكل  في مستقبل  اقتصادي  انهيار  إلى  يؤدي  اجتماعيا وثقافيا، ألن ذلك  املهن  ترتيب  واالبتعاد عن  لديهم،  ولكسب مشروع  ن ، 

( 2010وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة عريقات )،  واألعمال هي مهن صالحة ومشروعة ما دامت ضمن النطاق التربوي واملجتمعي والديني 

 التي أظهرت أن البعد االقتصادي قد جاء متوسطا. 

 االجتماعي للتنمية املستدامة في األردن من وجهة نظر املعلمين ؟ ما دور اإلدارة املدرسية في تحقيق البعد : إجابة السؤال الثاني

دور  لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات البعد االجتماعي كما يراها املعلمون ل

 ( 3مديريهم، وللبعد ككل، فكانت النتائج كما في الجدول)

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة على البعد االجتماعياملتو : (3جدول)   ،سطات الحسابية واالنحر
 
 حسب املتوسطات الحسابية  مرتبة تنازليا

االنحراف  املتوسط الحسابي  الفقرة الرتبة 

 املعياري 

 الرقم   الدور 

 3 عاٍل  0.92 4.38 يشجع مديرو املدارس على العمل الجماعي والتعاوني.  1

 6 عاٍل  0.94 4.27 يحرص مديرو املدارس على استثمار الوقت وإدارته.  2

 2 عاٍل  1.14 4.17 يشجع مديرو املدارس التكافل االجتماعي  3

 9 عاٍل  1.06 4.09 يقدر مديرو املدارس الدعوة للمحبة والتآخي  4

 4 عاٍل  1.02 4.02 يثمن مديرو املدارس الدعوة للتراحم بين الناس 5

 8 عاٍل  0.88 3.91 مديرو املدارس الصدق واإلخالص في التعامل.يشجع  6

 1 عاٍل  0.95 3.86 يشجع مديرو املدارس ضرورة احترام الغير  7

 7 عاٍل  1.16 3.74 يشجع مديرو املدارس ضرورة حفظ حقوق الغير  8

 5 عاٍل  0.97 3.63 يثمن مديرو املدارس األمر باملعروف وتقديم النصائح. 9

   عال 1.03 4.00 البعد ككل 

، وبمتوسط حسابي للبعد ككل بلغ)3يبين الجدول )
ً
( وانحراف 4.00( أن آراء املعلمين لدور مديريهم في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة قد جاء عاليا

الطلبة، فيبدو أن املديرين يؤمنون بالجانب االجتماعي في (. وقد يعزى ذلك إلى اهتمام مديري املدارس في نشر الوعي االجتماعي لدى  1.03معياري مقداره)

لجماعي ونشر روح حياة األفراد وذلك من أجل تنمية مستدامة في املستقبل، فقد كان التركيز في املرتبة األولى لتشجيع العمل التعاوني من خالل التكاتف ا 

املحبة واإلخاء بين الط لبة، من خالل صدق التعامل، واإلخالص في أداء املهمات والواجبات مع حفظ حقوق الفريق من أجل التكافل االجتماعي وزيادة 

باملعروف النصيحة واألمر  الناس في أجواء تسودها  بين  األلفة  نتيجة دراسة عريقات ،  اآلخرين ولضمان نشر  الحالية مع  الدراسة  نتيجة  اختلفت  وقد 

 توسطة. ( التي أظهرت أن البعد االجتماعي قد جاء بدرجة م2010)
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 ما دور اإلدارة املدرسية في تحقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة في األردن  من وجهة نظر املعلمين؟ : إجابة السؤال الثالث 

تائج كما نت النلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج قيم املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات البعد البيئي, وللبعد ككل, فكا

 (    4في جدول )

افات املعيارية الستجابات أفراد العينة على البعد البيئي : (4جدول)  ، املتوسطات الحسابية واالنحر
 
 حسب املتوسطات الحسابية مرتبة تنازليا

االنحراف  املتوسط الحسابي  الفقرة الرتبة 

 املعياري 

 الرقم   الدور 

 2 عاٍل  0.88 3.94 البيئة وتجميلهايعمل مديرو املدارس على تزيين  1

 1 عاٍل  0.89 3.89 يشجع مديرو املدارس على الغرس والتشجير  2

يشجع مديرو املدارس املحافظة على النظافة   3

 العامة 

 6 عاٍل  0.97 3.81

ينشر مديرو املدارس التوعية للمحافظة على   4

 مصادر املياه وترشيدها

 8 عاٍل  0.91 3.73

 4 عاٍل  0.79 3.70 مديرو املدارس من التلوث املائي يحذر  5

 3 عاٍل  0.71 3.64 يحذر مديرو املدارس من التلوث الضوضائي  6

 5 عاٍل  0.83 3.55 يحذر مديرو املدارس من التلوث الهوائي  7

 7 عاٍل  0.87 3.48 يشجع مديرو املدارس الرفق بالحيوان  8

  عاٍل  0.86 3.71 البعد ككل 

وانحراف   ،(3.71( أن دور اإلدارة املدرسية في تحقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة هو دور عاٍل ، إذ بلغ املتوسط الحسابي)4الجدول)يتضح من 

، إذ تمثل (، وقد يعود ذلك إلى دور مديري املدارس الكبير في تشجيع الوعي البيئي في املدارس إليمانهم بضرورة الحفاظ على البيئة 0.86معياري مقداره )

الطعام والشراب البيئة أهمية كبيرة لإلنسان، فيها يعيش، وفيها يتنفس، وفيها يعمل. في املحيط الذي يعيش فيه ويحصل على كل مقومات الحياة فيها مثل:  

تحقيق التكيف مع البيئة، البد من املحافظة والهواء والكساء، وبالبيئة تنشأ العالقات بين كافة املخلوقات سواًء البشرية أم النباتية أم الحيوانية، لذلك ول

املدارس بأن مديرهم يشجعهم على تزيين البيئة وتجميلها، ملا لذلك من منظر جمالي ونفس ي مريح ويمكن عزو ذلك أيض  عليها، فقد أكد معلمو 
ً
إلى أن   ا

م مثال بالحديقة املدرسية من خالل زراعتها وتزيينها باألشجار مديري املدارس يؤمنون بأن مرافق املدرسة ال تقل أهمية عن العناصر البشرية، فاالهتما

 
ً
بل ضرورة، للمساعدة على نظافة األجواء البيئية املدرسية من هواء، ونظافة املكان، وإعطاء منظر جمالي يليق بالعملية التربوية، كما  والزهور ال يعد ترفا

 نفسية تشجع على التعليم الفعال. يمكن تزيين املدرسة من خالل نظافتها،األمر الذي يبعث ف
ً
 ي الجانب صحي، وراحة

كما وتتفق هذه النتيجة ، ( التي أظهرت أن املجال البيئي قد جاء بدرجه متوسطة2010وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة عريقات )

التي بينت أن االهتمام بالبعد البيئي قد جاء بدرجة مرتفعة،   ،(catenazzo, Durso & Ffrangniere,.2008مع نتيجة دراسة كاتينازو ودورسو فرانجنيري )

 
ً
 ( والتي جاء فيها املجال البيئي من أعلى املجاالت.tuncer, Ern, & Semra.2006اتفقت مع نتيجة دراسة تونسر وارن وسمرا ) وأيضا

 : التوصيات و املقترحات

 يمكن التوصية بما يلي:  ،في ضوء نتائج الدراسة الحالية

 املحافظة على دور مديري املدارس الفعال في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة وذلك من خالل :  •

 تعزيز السياسات التربوية الداعمة لتحقيق التنمية املستدامة .  .1

 تحفيز املديرين الذين يحققون أبعاد التنمية املستدامة ماديا ومعنويا . .2

 م تحقق أبعاد التنمية املستدامة. تضمين املنهاج ملفاهي .3

 دعم وتشجيع البحوث العلمية التي تنمي مفاهيم التنمية املستدامة.  .4

 تشجيع العمل التعاوني  والفريقي.  •

 إجراء دراسات أخرى على مديري املدارس الخاصة في األردن. •

 إجراء دراسات أخرى يؤخذ فيها رأي أولياء أمور الطلبة .  •

 اطق تربوية أخرى . إجراء دراسات أخرى في من •

 إعطاء جائزة للمدرسة التي تهتم بالبيئة املدرسية وجمالها وتزيينها.  •
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Abstract: This study came to find out the role of school principals in achieving the dimensions of sustainable 
development in Jordan. To achieve this, a questionnaire was developed that included (24) items distributed on three 
dimensions of sustainable development: the economic dimension, social and the environmental dimention. This 
questionnaire was distributed to a number of  (340) male and female teachers, during the first semester of the 
academic year 2019/2020, it was one of the most prominent results, that the role of school principals was high in 
achieving the dimensions of sustainable development, and the arrangement of dimensions was as follows:The social 
dimension was the highest, followed by the economic, then the environmental dimension. And the study 
recommended allocating an award for the best school concerned with the environment and beautifying it, and 
encouraging collaborative teamwork, and the study suggested conducting another similar study on private schools. 

Keywords: school principals; sustainable development; teachers; Jordan. 
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لدى   مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياءفي تنمية  التعلم النشط استراتيجياتأثر توظيف 

 ليا في األردن طلبة املرحلة األساسية العُ 

 3عماد توفيق السعدي ،2عبدهللا خطايبة ،1ماجد علي الزبون 

 األردن -جامعة اليرموك -قسم مناهج وأساليب تدريس العلوم -طالب دكتوراه في كلية التربية1
 األردن  -جامعة اليرموك -كلية التربية -أستاذ في مناهج وأساليب تدريس العلوم 2

 األردن -جامعة اليرموك -كلية التربية -أستاذ مساعد في مناهج وأساليب تدريس العلوم 3
1Saadbanihani@hotmail.com, 2 khataibeh@yu.edu.jo, 3 imad.sadi@yu.edu.jo 
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 امللخص:

املرحلة  لدى طلبة   في تنمية مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف ثالث استراتيجيات للتعلم النشط

 من طلبة الصف العاشر األساس ي في مدرسة منشية بني حسن الثانوية للبنين، تم توزيعهم  99ليا في األردن. تكونت عينة الدراسة من)األساسية العُ 
ً
( طالبا

 على استراتي25في أربع مجموعات وعدد أفراد كل منها)
ً
، تم اختيارها بالطريقة القصدية، وزعت الشعب عشوائيا

ً
جيات التدريس. إحداهما ضابطة ( طالبا

التعاوني،   التعلم  بإستراتيجية  الثانية  املجموعة  الذهنية، ودرست  الخرائط  بإستراتيجية  األولى  املجموعة  املجموعة   أماوالثالث األخرى تجريبية درست 

وأما بالنمذجة،  التعلم  بإستراتيجية  درست  االع  الثالثة فقد  بالطريقة  درست  الضابطة فقد  و املجموعة  مهارات  ا تيادية،  الدراسة مقياس  في  ستخدم 

لصالح املجموعات التجريبية لدى الطلبة،    في تنمية مهارات التفكير الناقد التفكير الناقد بعد التأكد من صدقه وثباته. وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي

على للتعرف  الدراسات  من  املزيد  بإجراء  التوصية  إستراتيجي  وتمت  توظيف  ا أثر  النشط  ات  تنمية  لتعلم  الحادي  في  القرن  مهارات  من  أخرى  مهارات 

 ليا في األردن.والعشرين لدى طلبة املرحلة األساسية العُ 

 . مهارات التفكير الناقد ؛التعلم التعاوني ؛التعلم بالنمذجة ؛الخرائط الذهنية ؛التعلم النشطالكلمات املفتاحية: 

 : املقدمة

العلمية في أواخر القرن العشرين و بداية القرن الحادي والعشرين، مما أدى لحدوث ثورات علمية كبرى كثورة االتصاالت  لقد تضاعفت املعرفة  

إلى إعادة واملعلومات، وبات من الضروري مواكبة هذا التطور العلمي والتكنولوجي، فوضع على عاتق التربية عبء مواجهة هذه التحديات، ودعت الحاجة  

تب املدرسية من حيث التأليف، واإلعداد، واشتمالها على عناصر املعرفة ومكوناتها، وكذلك اشتمالها على استراتيجيات جديدة تساعد على النظر في الك

 
ً
لنشط، على توظيف استراتيجيات التعلم ا  تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة، ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم العملية بحيث يصبح املتعلم قادرا

الع لتطوير  التعليمية  اإلنظمة  جميع  تسعى  حيث  بنفسة،  العلمية  للمعلومة  الوصول  املتعلم  يستطيع  بحيث  الناقد  التفكير  مهارات  مع  ملية وربطها 

 من التعليم التقليدي.  
ً
   التعليمية باالعتماد على التعلم النشط بدال

 
ً
ي تعتمد على الحفظ واالستظهار والتي يعتقد أنها تزود املتعلم بأكبر كمية من املفاهيم لشيوع أساليب وطرائق تدريس املفاهيم العلمية الت  ونظرا

(.  43:2005يدي،  مما يؤدي إلى تداخل املعرفة لدى املتعلم، ويؤدي إلى تشتتها، وجعلها عرضة للنسيان لضعف القدرة على توظيفها في الحياة العلمية )الهو 

حرمان املتعلم من املهارات الفكرية والسلوكية ومن ثم  قليدية تؤدي إليجاد صفوف يسودها امللل والطاقة السلبية،  كما أن أساليب ونماذج التدريسية الت

به الناس أصبح  التي تمكنه من التعامل مع املعرفة املتطورة واملتغيرة  واملشاكل الواقعية املستحدثة، وفي ضوء الحراك الفكري واالجتماعي الذي يعيش  

 البحث
ً
 من طرق التدريس القائمة على األلقاء وا  لزاما

ً
لتلقي عن استراتيجيات ونماذج تدريس قائمة على املناقشة والحوار والتفاعل املباشر مع البيئة بدال

 (.76: 2011)خطايبة،
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 املصطلح بهذا  االهتمام النشط"  وازداد اسم "التعلم  والتعليم  التعلم  بنظريات املهتمون  عليه أطلق مصطلح جديد  املاض ي القرن  نهايات  في وقد ظهر 

والتقني العلمي والتقدم التطور  مع والعشرين، السنوات في واملعرفي  الحادي  القرن  بالتعلم  األولى من  يعرف  ملا   
ً
أساسا في جوهره  النشط  التعلم  ويعد 

متعلم في كل جانب من جوانب النمو العقلية والنفسية   األصيل، الذي يعد أحد االتجاهات الحديثة الذي يستهدف تحقيق أقص ى نمو ممكن يصل إليه كل

  (.21: 2010واالجتماعية والجسمية )الزايدي، 

 على إتجاهات املتعلمين نحو أنفسهم ونحو أقرانهم، ويساعد في تطو 
ً
 أكبر من املتعلمين، مما يؤثر إيجابيا

ً
ير خبرات ويشارك في التعلم النشط كما

 يساعد املتعلمين على عبور الفجوة بين عملية التعلم والهدف منها، الطلبة من جهة وبين  
ً
الطلبة واملعلم من جهة أخرى، ويصنع التعلم النشط جسرا

 وذلك من خالل ما يضيفه لعملية التعلم.

مكن تطبيقها في جميع املواقف  ولتطبيق التعلم النشط في الغرفة الصفية ال بد من تنوع إستراتيجياته، أن استخدام اإلستراتيجية الواحدة التي ي

 في  التعليمية لم تعد فعالة، حيث ساعد منذ زمن طويل بأن التنوع في استراتيجيات التدريس يزيد من دافعية املتعلمين ومن تعلمهم، ويؤثر تأ
ً
 إيجابيا

ً
ثيرا

 
ً
ع يبقون املتعلمين مهتمين بالدرس ومندمجين معه، فتنوع  للتعلم، واملعلمون الذين يستخدمون التنو   تحصيلهم، وبالتالي يجعل املتعلمين أكثر اكتسابا

 (. 23: 1998االستراتيجيات هو مفتاح يحفز التعلم.)قالدة، 

، يراعي الفروقات والتمايز في الخبرات بين الط
ً
 موجها

ً
لبة، ويوفر  ومن أجل ذلك تغير دور املعلم وبالتالي تغيرت ممارسته، حيث أصبح املعلم مرشدا

 ( plourde & Palawwiye, 2003: 339ليمية مناسبة تمكنه من تزويدهم بمواقف ومشكالت تتيح له أختبار فهمهم. )لطلبته بيئة تع

الطالب على نفسه، في الفهم، والتفكير، واالستدالل وتطبيق املعرفة، حيث يعمل الطالب على بناء معرفته   اعتماد ومن أهم مرتكزات التعلم البنائي

ا  التعلم  ولتحقق  التعلم، وشكل  بنفسة،  ودورة  بأنوعه،  األستقصاء  تدريسة متعددة مثل  إسترايجيات  ظهرت  الذهنية،  Veeلبنائي  املفاهيم  ، وخرائط 

التعاوني )خطايبة،   الجابر،  2005، زيتون،  2011والتعلم  الثمانينيات من 2009،  البنائية وظهرت منتصف  التي تنسجم مع  (. ومن هذة اإلستراتيجات 

يد فريق في جامعة أريزونا األمريكية، استراتيجية النمذجة وتعتمد مراحل استراتيجية النمذجة على الطالب حيث له الدور األكبر لبناء القرن املاض ي على 

 (   17: 2009معرفته، وتعطي املعلم دور املرشد، واملوجة، واملنظم للوقت والصف. ) الجابر، 

ظرية  ومن أجل تحقيق مطلب التربية الحديثة وغايتها، وأهدافها يتطلب من املعلم أساليب ووسائل، وإستراتيجيات تتوافق مع مبادىء و أفكار الن

النشط" بما    م البنائية، التي تهدف للتخلص من الطرق التقليدية في التدريس واستبدالها  بالطرق الحديثة التي تعتمد على تعلم الطلبة بأنفسهم" التعل 

النشط في الدور  الرئيس، وصاحب  التعليمية، ومحورها  العملية  الركيزة األساسية في  الطالب هو  بأن  التي تؤكد  العصر،  عملية    ينسجم وإستراتيجيات 

وال الصفية،  الغرفة  داخل  التدريس  في  استخدامها  للمعلم  يمكن  التي  النشط  التعلم  استراتيجيات  من  العديد  وهنالك  للمتعلمين  التعليم،  تسمح  تي 

تطبيق   الدراسة  هذة  في  وسيقتصر  بينهم،  والتفاعل  الذهنية،باملشاركة  وهي:الخرائط  النشط  للتعلم  استراتيجيات  والتعلم   ثالث  بالنمذجة،  والتعلم 

 التعاوني. 

 Mind)دماغ، وتعد الخرائط الذهنية )استراتيجية الخرائط الذهنية، ومن أبرز املهتمين بطريقة تعلم ال  ( مبتكرBuzanعد عالم النفس بوزان )يُ 

Mapping   الخرائط وتعد  التفكير،  وخرائط  الذهن،  وخرائط  العقل،  خرائط  مسمياتها:  ومن  الذهنية،  القدرة  لتوظيف  تعمد  التي  التقنيات  أهم  من 

أل الخرائط من  تحوية  ملا  وذلك  للدماغ،  األيسر  النصف  األيمن مع  النصف  فيها  يتناغم  العقل كوحدة متكاملة  بها  يعمل  استراتيجية  و  الذهنية  فاظ 

ا أن  ، وصور، واأللوان، والخيال، وكلها تمثل مهارات الشق األيمن، باإلضافة للكلمات واإلعداد وهي تمثل مهارات الشق األيسر من الدماغ، كمرسومات

لفهم، والتخيل ا الطريقة التي ترسم بها تحفز التفكير البتكار املزيد من األفكار التي تكون مرتبطة ببعضها البعض، مما يساعد العقل على عمل قفزات من  

 (.29: 2016؛ أبو دياك،  11: 2007عن طريق الترابط الذهني، وهي بذلك تطلق العنان للقدرات العقلية وتعكس املوجود داخل العقل) بوزان، 

 
ُ
املتعلقة به،   عد استراتيجية الخرائط الذهنية فاعلة لشرح الدروس وتقويمها، عن طريق بناء خريطة ذهنية ملوضوع معين وتحديد التفاصيلكما ت

م للخريطة،  وتقديم الخرائط للطلبة باستخدام الوسائل املتاحة، مما يثير دافعية الطلبة، ويعزز الفهم، ويمكن توزيع خرائط ذهنية تحمل الهيكل العا

 ( Buzan& Buzan, 2006: 19ويطلب من الطلبة اكمالها، أو تلوينها )

املالنمذجة استراتيجية  أما العديد من  فلها  و االجتماعي  التعلم  نظرية "وهي األخرى  سميات؛  ونظرية التعلم  نظرية،   املعرفية التعلم  باملالحظة، 

  ) 43: 2005،قطامي( . "االجتماعي

 NRC()Research()1996وقد جاءت حركات إصالح التعليم العاملية التي شملت مناهج العلوم، ومنها تلك التي نادى بها املجلس القومي للبحث )

Council National ( والرابطة األمريكية لتقدم العلوم )1993()AAAS ) (American Association for the Advancement of Science)  من أجل تطوير

؛ عودة   AAAS 1993 ؛   2001معايير لتدريس العلوم وتعلمها واستخدام استراتيجيات تعليمية وتدريسية تساعد الطالب على فهم وتعلم العلوم    )زيتون،  

 للمفاهيم العلمية، وخاصة مفاهيم العلوم املجردة، فقد ظهر 2011هللا،  
ً
 جيدا

ً
(. وبسبب الحاجة الستراتيجيات فعاله تعمل على اكساب الطلبة فهما

العاملية من استخدا  االتجاهات  به  العلوم، يتوافق مع ما نادت  النمذجة في تعلم  التركيز على استراتيجية  إلى  املنحى االستقصائي واملنحى  اتجاه يدعو  م 

 (.  2: 2011البنائي في تعلم العلوم وتعليمها )عودة هللا، 
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تبار لذلك فإن تدريس العلوم باستخدام استراتيجية النمذجة يتيح للطلبة فرص توليد األفكار التي تعينهم على فهم الظواهر وحل املشكالت، واخ

تعميق فهمهم للمفاهيم العلمية من حيث: كيفية توليدها، واستخدامها، وتطويرها ويتيح لهم ممارسة مهارات فاعليتها في التغير العلمي األمر الذي يؤدي ل

 ) 27: 2008؛ النجدي،3: 2011االستقصاء العلمي بما في ذلك مهارات اإلبداع العلمي )عودة هللا، 

علمي، حيث توفر للمتعلم فرصة فهم املفاهيم املجردة وتأكيدها، كما أنها  كما أنها مهمة في التواصل بين املعلم واملتعلم، وتساهم في تطوير الفهم ال

 
ً
للمعلم بحيث يمكنه الحكم على مدى فهم التالميذ للظواهر العلمية   تجعل املعرفة العلمية، واللغة العلمية ذات داللة ومفهومة للتالميذ، وتقدم مرجعا

(Justi & Gilbert, 2002: 381    .) 

اذج  اعتماد النماذج العلمية في التعليم له دور كبير ومهم في مساعدة الطلبة في الوصول للمعلومة العلمية بشكل سهل وميسر، كما تساهم النم

 للنماذج التي تستخدم   العلمية في مساعدة الطلبة على عرض
ً
أفكارهم ومهاراتهم في بناء النماذج املناسبة ملوضوع الدرس، إذ البد؛ أن يكون هنالك شروطا

 . (174: 2010إشتيوة وعليان، في العملية التعليمة، ومن هذة الشروط كما ذكرها )

 ية وأهدافها. املالئمة: وتعني مناسبة النموذج لخصائص الفئة املستهدفة ومحتوى املادة الدراس •

 للش يء األصلي من حيث املظهر، وتوازن أجزاؤه، وينبغي على املعلم هنا توضيح الفرق بين النم •
ً
وذج والش يء  الواقعية: بمعنى أن يكون النموذج مشابها

 األصلي من حيث التفاصيل والحجم. 

 .  جميع التالميذ للنموذج بشكل واضح ومريحاإلتقان في الصنع، والوضوح في تعيين األجزاء، والبد من االهتمام بإمكانية رؤية  •

البحث كما تعد استراتيجية التعلم التعاوني من استراتيجيات التعلم النشط التي تسعى لتحسين عملية التعلم، حيث يعتمد الطلبة على أنفسهم في  

ة التعليمية و الوصول للمعرفة العلمية، من خالل تعاون أفراد املجموعة الواحدة مع بعضهم البعض ومع أفراد املجموعات األخرى، ان االهتمام بالعملي

والنامية، بمحاوالت    وتحسينها من األمور التي تهتم بها املجتمعات، وذلك لدورها في تقدمها ورقيها، ولقد تميزت في اآلونة األخيرة كثير من الدول املتقدمة

 للتغلب على نمطية األساليب التقليدية في التعلم.) إبراهيمي، 
ً
 (.  16: 2012جادة لتحديث التعلم وتنويعه، وذلك سعيا

فسية  وفي بداية األلفية الثالثة لوحظ أن واقع الطالب يحتم عليهم استخدام استراتيجيات حديثة في التعلم تجمع بينها وبين حاجات الطالب الن

مع. وقد أشار علماء النفس  واالجتماعية، وتنمي لديهم السلوكيات املرغوبة، والتي هم في أمس الحاجة إليها في تعامالتهم داخل قاعات الدراسة وفي املجت

 (86: 2003التربوي واملناهج الى أهم االستراتيجيات الحديثة في التعلم ومنها استراتيجية التعلم التعاوني )الحريري، 

كل تلميذ    عد التعلم التعاوني شكل من أشكال التعلم الفّعال، يقوم على أساس التفاعل اإليجابي بين أفراد املجموعات املختلفة، بحيث يكون ويُ 

  منهم مسؤول عن تعلم ذاته وعن مساعدة بقية زمالئه، من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو وصول جميع أفراد املجموعة مستوى اإلتقان، كما يعتمد 

( 
ً
 ملحكات موضوعة مسبقا

ً
جونسون، وهولبك، نجاح أو فشل الفرد في املجموعة على نجاح أو فشل باقي األفراد، ويتم تقويم الطالب داخل املجموعة وفقا

2004 :52 .) 

، وإلى تضافر جهودهم لتحقيق التعلم املخطط له
ً
بصورة   ويعتبر التعلم التعاوني استراتيجية في التعليم والتدريب تدعو لتعاون املتعلمين جميعا

 (.   27: 2017)القحطاني،  منظمة، حيث يطلب من املتعلمين العمل في جماعة إلنجاز عمل بعينه مردود النجاح فيه منسوب للمجموعة كلها

أجل  التعلمية، من  التعليمية  العملية  التي تحدث في  التطورات  الدراسية بشكل مستمر ملواكبة  املناهج  أهمية تطوير محتوى  ومما سبق يتضح 

لعصر الحالي، ومسايرتها للتقدم  متابعة كل ما هو جديد فيما يتعلق باالستراتيجيات التدريس الحديثة، والتعرف على مدى مالءمتها ملتطلبات وحاجات ا 

 تربوية املنشودة. العلمي، والتطور التكنولوجي، والتغيرات االجتماعية، والتحقق من فاعلية االستراتيجيات التدريس الحديثة ومدى مساهمتها في األهداف ال

العالم بال استثناء ومن هذه التحديات: تحديات    في بداية القرن الحادي والعشرين بدأت العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه جميع دول 

ملعرفي واالقتصاد اجتماعية وثقافية تتعلق بهوية األفراد واملجتمعات وكيفية الحفاظ عليها، وتحديات اقتصادية تؤثر على حياة األفراد ومنها: االقتصاد ا 

لتقني الهائل الذي انعكس في الفترات األخيرة بشكل واضح على املجتمعات، كما الكوني، أما التحديات التقنية واملعلوماتية مرتبطة باالنفجار املعرفي وا 

في تنافس من جلب القرن الحادي والعشرين العديد من التغيرات املتسارعة، سواء أكانت املعرفية، أم العلمية، أم التقنية التي جعلت املجتمعات تعيش  

متعددة تجارية، وسياسية، واجتماعية، وعلمية، وصحية، وتقنية، وبيئية، تتطلب من الجميع أجل الوصول لألفضل، مما أدى لظهور تحديات معاصرة 

 إبداعية في ظل التطور العلمي الهائل واملتسارع  
ً
 . Mishra, 2010: 25) ، (Koehler & Henrikseحلوال

 من أشكال التعلم ومهارات جديدة  
ً
 جديدا

ً
يتعين على الطالب في القرن الحادي والعشرين إتقانها. وفي هذا لقد فرضت هذه التغيرات الكبيرة شكال

إرشادات    -وهي منظمة مؤلفة من شركاء وتجاريين وصناع سياسة ومعلمين  -مهارات القرن الحادي والعشرين-الصدد حددت منظمة الشراكة من أجل  

اإلرشادات مجموعة   تضمنت هذه  وقد  املستقبلين.  للمتعلمين  الضرورية  األحكام،  للمهارات  وإصدار  والتعاون،  الناقد،  التفكير  اشتملت  املهارات  من 

واملس والقيادة  والثقافية،  االجتماعية  واملهارات  التقنية،  والتطبيقات  الوسائطي،  والتنور  املعلوماتي،  والتجاري،  ؤ والتنور  االقتصادي  والتنور  ولية، 

والتوجه الذاتي، وفهم القضايا الكونية، ويعتبر الكثيرون مهارات التفكير الناقد وحل املشكلة والكفايات الرقمية، واملرونة والقابلية للتكيف، واملبادأة  

ن املحتوى يجب األسس الجديدة للمتعلم في القرن الحادي والعشرين. لقد حطم البحث الحديث في اإلدراك )علم التفكير( املعتقد األزلي للتدريس بأن إتقا
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هذا املعتقد في طريقه لالنتهاء، فإن تطبيق مهارات التفكير الناقد، وحل املشكالت، واالبتكار واإلبداع في معرفة املحتوى  أن يسبق تطبيقه الجيد وحيث أن  

 (   47-48:   2013؛ تيرلينج، وفادل، Paetnership for 21St  Century Skills، 2008 تعمل على زيادة الحافز، وتحسين مخرجات التعلم" )

تنمية وتطوي والكفاءة ومن أجل  بالفاعلية  باملعرفة، ويتسم  األمر يحتاج معلم مؤهل، ومدرب، ومزود  الطلبة فإن  الناقد لدى  التفكير  ر مهارات 

ية تقويم الالزمة لذلك، وبشكل عام أظهرت العديد من البحوث الفاعلية الكبيرة للمعلم في تنمية تحصيل الطالب، ومن ثم فإنها تلقي الضوء على أهم

 (. Speroni &   Rockoff (263 :2010 الفعالكد من تمتعه بتوافر خصائص املعلم املعلم والتأ 

التعليم أما بالنسبة الهمية مهارات التفكير الناقد في العملية التعليمية يرى املتخصصون أن تكامل هذه املهارات بشكل مقصود ومنهجي في مناهج  

التي لم يتمكنوا من تحقيقها لسنوات طويلة مضت، ويبررون ذلك بأن هذة املهارات ّتمكن الطالب  سوف يمكن التربويون من إنجاز العديد من األهداف  

 يتضمن انخراط املتعلمين في عملية ال
ً
 منتظما

ً
تعلم ويساعدهم على  من التعلم واإلنجاز في املواد الدراسية املحورية ملستويات عليا، كما أنها توفر إطارا

 يمثل
ً
 للتنمية املهنية للمعلمين، وأن هذه املهارات تّعد الطالب البتكار، والقيادة في القرن الحادي والعشرين، واملشاركة بفاعلية   بناء الثقة، وهو أيضا

ً
إطارا

 (. Ken  :2010 38في الحياة )

لى بنية املعرفة العلمية لزيادة تمثل  وكان ملناهج العلوم الحظ األوفر من هذا التطوير، ففي الواليات املتحدة األمريكية انصب االهتمام بداية األمر ع

االج املشكالت  لظهور  نتيجة  يتغير  االهتمام  أخذ  ثم  العلمي.  االستقصاء  بعمليات  للقيام  لهم  الفرصة  وإلتاحة  املفاهيمية،  للبنية  تماعية الطلبة 

ترتب على مناهج   Science Technology and Society (STS)واملجتمعواالقتصادية وما تبعها من مشكالت بيئية مختلفة. وبظهور دور العلم والتكنولوجيا 

 عن التركيز واالهتمام باملستوى املعرفي، وهو التوجه نحو القضايا االجتماعية املختلفة، و زيادة وعي الطلب
ً
 عوضا

ً
 جديدا

ً
ة بالثقافة العلمية، العلوم عبأ

الج دفع  مما  الثالثة.  األلفية  ومهارات  النشط،  التعلم  األمريكية  واستراتيجيات  املتحدة  الواليات  في  العلوم  ملعلمي  الوطنية   National Scienceمعية 

Teacher Association (NSTA) إلى تبني هذا التوجه، فنظمت مناهج العلوم حول القضايا االجتماعية والتكنولوجية  (NSTA, 2011: 7) . 

الهاشمية سعت   األردنية  اململكة  التربية والتعليم في  املستمر،  وزارة  املعرفة وتطورها   لتجدد 
ً
العالم، ونظرا التعليمية في جميع دول  األنظمة  كباقي 

تطبيق االستراتيجيات    تعمل وباستمرار على تطوير النظام التربوي لالرتقاء بمستوى التعليم في األردن سواء من حيث تطوير الكتب املدرسية التعليمية، أو

يل القائمين على العملية التعليمية. ملواكبة حاجات املجتمع األردني والعاملي ومتطلباته املستمرة، ومن أجل تنمية الجديدة في التدريس، أو تدريب وتأه

املعلومات املتوفرة   مهارات األلفية الثالثة لدى الطلبة، ومن خالل اطالع الباحث على الدراسات واألبحاث السابقة املشار إليها في الكتب واملراجع، ومصادر

الحديثة إلعداد منفي   التوصيات  بأن  التربوي، نالحظ  األدب  إليها ومن خالل  الرجوع  اإلنترنت والتي تم  العنكبوتية، وعلى  العلوم  املكتبات والشبكة  اهج 

جاءت  لذلك  للعلوم،  الجديدة  املناهج  إعداد  في  األساسية  املحاور  من  واعتبرتها  والعشرين،  الحادي  القرن  مهارات  على  تركز  الدراسة   باألردن،  هذه 

طالب الذين الستقصاء أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين وانعكاسها على العملية التعلمية، وإعداد ال

 ملكة )وزارة التربية والتعليم،سيصبحون معلمو املستقبل، وهم الذين سيقومون بإعداد األجيال القادمة وهم من يقومون بتنفيذ املناهج الجديدة في امل

2000 :17 .) 

لحادي ومن املتوقع أن تساهم هذه الدراسة، في جعل الطلبة يتأملون جيدا" مفاهيمهم وتصوراتهم عن استراتيجيات التعلم النشط، ومهارات القرن ا 

ا  أن يستفيد كذلك من هذه  التعليمية، ويمكن  العملية  العلوم، من خالل فهمهم كيفية تطبيق والعشرين، والتي تقف عائقا في طريق  لدراسة معلمو 

 استراتيجيات التعلم النشط في الغرفة الصفية وهذا ينعكس إيجابيا على ممارساتهم داخل الغرفة الصفية، وزيادة الفهم لدى الطلبة.   

 الدراسات السابقة:

توراة  من خالل البحث املعمق باستخدام الشبكة العنكبوتية، وقواعد البيانات العربية واألجنبية والرجوع إلى رسائل املاجستير، وأطروحات الدك 

الحالية، فقد تم  الدراسة  الدراسات ودراستها وربطها بموضوع   لإلحاطة بهذه 
ً
الدراسة، وتسهيال تناولت متغيرات  التي  الدراسات      للبحث في 

ً
ترتيبها زمنيا

 
ً
 إلى تاريخ إجرائها )من األقدم إلى األحدث( وعلى النحو اآلتي:     استنادا

 الصف طلبة لدى  واإلبداعي الناقد التفكير مهارات تنمية في الرتبة عالي التفكير  تدريبي ملهارات برنامج أثر دراسة الستقصاء  (2003) بشارة جرى أ •

 (  68  (من مؤلفة عينة على األساس ي، العاشر
ً
  (34) بواقع  تجريبية مجموعتين إلى موزعين العاشر الصف طلبة من طالبا

ً
  (34) من وضابطة طالبا

ً
 طالبا

اختبار أدوات وشملت  إربد، محافظة في   داللة ذي  أثر وجود  إلى سةا الدر  نتائج أشارت وقد اإلبداعي،  للتفكير  واختبار  الناقد، للتفكير الدراسة 

 التدريبي للبرنامج النهاية تعزى  مفتوحة املشكالت  وحل التنبؤات، وصياغة ونمذجتها،  البيانات الثالث)تحليل  التفكيرية ترا املها  على للتدرب إحصائية

  دالة  فروق توجد لم  حين في التجريبية، املجموعة لصالح واإلبداعي  الناقد التفكير تنمية في
ً
 الناقد التفكير اختبار على  في األداء البعدي    إحصائيا

 في دالة فروق وجود النتائج  وأظهرت،  املعالجة((  والطريقة املدرس ي املعدل بين التفاعل  أو الدراس ي، املعدل إلى تعزى 
ً
 على  البعدي  األداء إحصائيا

  تظهر ولم  س ي،را الد املعدل إلى تعزى  اإلبداعي التفكير اختبار
ً
  دالة فروقا

ً
   .والطريقة س يرا الد املعدل بين التفاعل إلى تعزى  إحصائيا

للكشف عن أثر النمذجة املعرفية وخريطة املفاهيم على التحصيل في األحياء ومهارات التفكير األساسية    (2006وسعت دراسة الخوالدة والعليمات ) •

الدراسة من شعبتين في كل منهم األحياء، وتكونت عينة  االعتيادية في تدريس مادة  بالطريقة  العلمي مقارنة  الثانوي  األول  الصف  ( 40ا )لدى طلبة 
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الضابطة فقد درست بالطريقة االعتيادية، طالبا"، درست املجموعة التجريب ية باستخدام النمذجة املعرفية وخريطة املفاهيم، واملجموعة الثانية 

 في مهارات التفكير األساسية وذلك لصالح التجريبية. 
ً
 وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

دراسة هدفت الستقصاء أثر استراتيجيات التعلم النشط على تعزيز تعلم الطلبة، وتنمية التفكير الناقد في تدريس علوم  (Kim, 2009) وأجرى كيم •

 بالطريقة العشوائية من مدارس والية بنسلفانيا األمريكية، حيث جمعت البيانات باملالحظة واملقابالت واالختبارات 155األرض، وتم اختيار )
ً
( طالبا

وال التعلم القبلية  تعزى الستراتيجيات  الناقد  التفكير  مهارات  تنمية  في  الطلبة  أداء  إحصائية على  دالله  النتائج وجود فروق ذات  وأظهرت  بعدية، 

 إيجابيا في اكتسابهم للمفاهيم العلمية بعد أن درسوا باستراتيجية التع
ً
، لم النشط النشط في تدريس موضوع الكوارث الطبيعية، وأظهر الطلبة تغيرا

 وزاد مستوى تفكيرهم الناقد. 

لدراسة أثر طريقتا التعلم التعاوني )جيجسو واالستقصاء الجماعي(   (Kok, Doymus, Karacop & Simsek, 2010وهدفت دراسة كوك وزمالئه )  •

ا الكيمياء في ثالثة صفوف مختلفة  ( طالب درسو 106على تحصيل الطلبة في وحدة الكيمياء الحركية ملقرر الكيمياء العامة في تركيا، تتضمن الدراسة )

(. وتم تعليم الصف األول والثاني بطريقتي التعليم التعاوني في حين تعلم الصف الثالث بالطريقة االعتيادية،  2009-2008من خالل العام الدراس ي )

التوضيحي. وأ  ظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة واستخدمت الدراسة اختبارين األول لتحصيل الكيمياء الحركية والثاني ملهارات الرسم 

 ة إحصائية. إحصائية بين الطريقة العادية وطريقتي التعلم التعاوني لصالح الطريقتين. في حين لم تكن الفروق بين طريقتي التعلم التعاوني ذات دالل

س العلوم على تصويب التصورات الخطأ للمفاهيم دراسة هدفت لقياس فاعلية استخدام خرائط املفاهيم الذهنية في تدري  (2016وأجرت مختار ) •

ا  الصوت والضوء" من كتاب   " اختيار وحدة  الهدف تم  املرحلة اإلعدادية، ولتحقيق هذا  الناقد لدى تالميذ  التفكير  لعلوم  العلمية وتنمية مهارات 

الوحدة باستخدام استراتيجية خرائط املفاهيم الذهنية  املقرر للصف الثاني اإلعدادي )الفصل الدراس ي الثاني(، وقد تم إعداد دليل معلم لتدريس  

رات التفكير وتم إعداد كراسة نشاط للتالميذ في الوحدة املختارة، كما تم إعداد اختبار للتصورات الخطأ في املفاهيم الواردة بالوحدة، واختبار مها

ستراتيجية خرائط املفاهيم الذهنية، والثانية ضابطة درست باستخدام  الناقد، وقد تم تقسيم الطلبة ملجموعتين: األولى تجريبية درست باستخدام ا 

نتائج    الطريقة االعتيادية، وتم تطبيق اختبارات تصورات الخطأ، واختبار مهارات التفكير الناقد على املجموعتين قبل وبعد التدريس، وقد أظهرت

التجريبية ودرجات تالميذ املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار  الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات املجموعة

 تصورات الخطأ واختبار مهارات التفكير الناقد لصالح املجموعة التجريبية. 

أ  إلى  التوصل  العلوم، يمكن  النشط في تعليم  التعلم  استراتيجيات  تناولت بعضها  التي  السابقة  الدراسات واألبحاث  ن هذه من خالل استعراض 

تنوعها وتعددها؛ ويدل الدراسات واألبحاث تنوعت في أهدافها وأدواتها وإجراءاتها وبيئاتها وغايتها وفي النتائج التي تم التوصل إليها؛ وهذا أن دل على ش يء 

لعاملية أتجهه نحو التركيز على الطالب كذلك على ضرورة االهتمام باستراتيجيات التعلم النشط ألن املؤسسات واملنظمات التربوية واألكاديمية والعلمية ا 

العلوم)بشارة، تعليم  في  النشط  التعلم  استراتيجيات  استخدام  أثر  وتقص ي  ببحث  الدراسات  بعض  اهتمت  النشط"؛ حيث  ؛الخوالدة   2003"التعلم 

الذهنية Kok, Doymus, Karacop & Simsek, 2010   ؛  Kim،2009؛    2006والعليمات، الخرائط  استراتيجية  أخرى  دراسات  استقصت  بينما   ،)

(، بينما 2006(، وأهتمت دراسة أخرى بدراسة استراتيجية التعلم بالنمذجة)الخوالدة والعليمات،  2006؛ الخوالدة والعليمات،  2016املفاهيمية)مختار،  

 تعلم التعاوني في تعليم العلوم.  ( فقد بحثت في أثر الKok, Doymus, Karacop & Simsek, 2010في دراسة )

العلوم أل  الناقد في تعلم  التفكير  تنمية مهارات  النشط واثره في  التعلم  استراتيجيات  الدراسة مع سابقاتها ملوضوع  نه من  هذا وقد تشاركت هذه 

 - في حدود علم الباحث واطالعه -يطرحه األدب التربوي من قبلاملوضوعات ذات الغاية في األهمية، بيدا أنها تميزت وانفردت عن غيرها بأنها تناولت ما لم 

،  ومهارات التفكير الناقد في تعليم العلوم ألنه
ً
ل نتاجات  املتعلقة بمحورين أساسين هما؛ دراسة أثر توظيف ثالث استراتيجيات للتعلم النشط معا

ّ
ا تشك

ن، مما استوجب د
ّ
 من جميع الجوانب بشكل شامل التعلم املرجو من الطلبة تحقيقها بفعالية وتمك

ً
راسة هذا  املوضوع بش يء من التفصيل، وتأطيره نظريا

من أوائل الدراسات التي بحثت أثر توظيف ثالث استراتيجيات للتعلم النشط في تنمية  -في حدود علم الباحث واطالعه  -ومتكامل؛ لذا تعد هذه الدراسة

 على املستوى املحلي واإلقليمي والعاملي. ثالث مهارات من مهارات القرن الحادي والعشرين 

 لكون الدراسات والبحوث السابقة لم تتعرض ملوضوع الدراسة الدقيق بشكل واضح؛ فإن الهدف من عمليات الحصر واملراجعة واملقارنة  
ً
ونظرا

راسة؛ إذ إنه على الرغم من عدم القدرة في الوصول الى  والتدقيق لهذه الدراسات لالستفادة منها في األدب التربوي،  واالستفادة من نتائجها لصالح هذه الد

الحالية، وبالرغم من ذلك فقد الدراسة  ملتغيرات  اعتمد متغيرات مشابهة  أغلبها  أن  إال  الحالية  للدراسة  الحالية  دراسات مشابهة  الدراسة  عن    تميزت 

، إذ ال يوجدالدراسات السابقة؛ بكونها األولى من نوعها التي تبحث في املتغيرات التي ت
ً
دراسات عربية أو أجنبية  -في حدود علم الباحث واطالعه -ناولتها معا

 
ً
 . تناولت متغيرات الدراسة الحالية معا

 :الدراسة وأسئلتها مشكلة

، مهارات التفكير الناقد  ومنهاأهمية إكساب الطلبة ملهارات القرن الحادي والعشرين   من م يالتعلالتعلم و   مجال في التربوي  األدب إليه يشير ما ضوء في

لذلك، وقد لوحظ بأن هنالك تطورا واضحا في تدريس العلوم وظهور برامج   تعد برامج تدريبية خالل من استراتيجياته وممارسة النشط التعلم  في وأثرها
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عتمدة على التعلم النشط ومهارات القرن الحادي واستراتيجيات جديدة في تعلم العلوم وتعلمها، سواء أكان باالعتماد على توظيف استراتيجيات جديدة م

 والعشرين، أم من خالل برامج إعداد وتأهيل املعلمين.

النشط ومهارات القرن الحادي والعشرين، لذلك   استراتيجيات التعلم  إكساب الطلبة وباالعتماد على الخبرة امليدانية للباحث فقد لوحظ أهمية

مهارات التفكير في تنمية   التعلم التعاوني، التعلم بالنمذجة(و استراتيجيات التعلم النشط )الخرائط الذهنية،   رأث استقصاء من أجل جاءت هذة الدراسة

  تي: وتمثلت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآل، في مادة الفيزياء لدى طلبة املرحلة األساسية العليا الناقد

 لدى مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء تنمية  في  ، التعلم التعاوني، التعلم بالنمذجة(الذهنيةالخرائط  (التعلم النشط استراتيجيات أثر ما

 الصف العاشر األساس ي؟ طلبة

   :أهداف الدراسة

 تتلخص أهداف الدراسة في اآلتي: 

 الفيزياء لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في األردن. الكشف عن أثر توظيف استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير الناقد في مادة  .1

 معرفة مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في األردن في مادة الفيزياء.   .2

توظ .3 أثر  للوقوف على  الدراسة،  نتائج هذه  في ضوء  املعنيين  واملسؤولين  العالقة  ذات  للجهات  املناسبة  التوصيات  التعلم تقديم  استراتيجيات  يف 

أهمية اكتسابها   النشط في تنمية مهارات التفكير الناقد في الفيزياء لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في األردن، وتضمينها في الكتب املدرسية، ومدى 

 وممارستها من الطلبة، والتخاذ القرارات املناسبة بشأن ذلك واقتراح بعض الدراسات املستقبلية.

 : ومبرراتها الدراسة ةأهمي

 تكمن أهمية هذه الدراسة من الجانبين النظري والعملي)اإلجرائي( وعلى النحو اآلتي:

: تتمثل أهمية الدراسة بأهمية موضوعها املتمثل بتقص ي أثر توظيف استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير الناقد، التي  األهمية النظرية

الح العصر  الطلبة ملواجهة مشاكل  أن يكتسبها  التي يجب  املهارات  املفاهيم جانبا مهما من  تتناول هذه  الجديدة، والتي  املواضيع  عد من 
ُ
تخاذ  ديثة والت

التعلم النشط، ومهارات القرارات املناسبة بشأنها، وبالتالي قدرتها على مواكبة التوجهات العاملية واألهداف التربوية الحديثة املتعلقة بتطبيق استراتيجيات  

 إوبالتالي ف  ،التفكير الناقد 
ً
املشاركة الفعالة في حل املشكالت،   على  ن التدريس بتوظيف استراتيجيات التعلم النشط، تمكن املتعلم من أن يكون قادرا

   وتساعدهم في بناء أفراد قادرين على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
ً
 نظريا

ً
في التعرف على مدى فهم طلبة الصف   وتقدم هذه الدراسة اطارا

ى برامج إعداد املعلمين وتدريبهم لتطوير برامج أفضل العاشر األساس ي استراتيجيات التعلم النشط، ومهارات التفكير الناقد، وهذا يساعد القائمين عل

، األمر الذي التفكير الناقدوأكثر فاعلية، عبر الكشف عن أهم جوانب الضعف والقوة لدى املعلمين فيما يتعلق بإستراتيجيات التعلم النشط، ومهارات 

 قد يسهم في تطوير أدائهم وتحسين كفايات طلبتهم.

في أنها تساعد املشرفيين التربويين في إعداد البرامج التدريبية والتطويرية املناسبة ملعلمي العلوم، لالرتقاء بمستوى فهمهم للدراسة  وتكمن األهمية العملية  

 فية. وتطبيقهم استراتيجيات التعلم النشط، ومهارات التفكير الناقد، وبالتالي بناء أفراد قادرين على تطوير البنية املعر 

الباحثين  ومن املتوقع أن تسهم هذه الدراسة، في توفير أدوات بحثية عن استراتيجيات التعلم النشط، ومهارات التفكير الناقد، وبالتي يستفيد منها

 .
ً
 ويمكن استخدامها في دراسات أخرى مستقبال

اتيجيات التعلم النشط في الغرفة الصفية وهذا ينعكس ويمكن أن يستفيد من هذه الدراسة معلمو العلوم، من خالل فهمهم كيفية تطبيق استر 

 إيجابا على ممارساتهم داخل الغرفة الصفية، وزيادة الفهم لدى الطلبة. 

ودورها في تطوير العملية التعليمية، وفي تنمية  استراتيجيات التعلم النشط  كما أنها قد تلفت انتباه القائمين على إعداد املناهج وتطويرها، لالهتمام ب

 مهارات التفكير الناقد. 

  :الدراسة ومحدداتها حدود 

  :على الدراسة حدود واقتصرت اإلحصائّية واملعالجات وثباتها صدقها حيث من وأدواتها وأفرادها الدراسة مجتمع في الدراسة هذه  نتائج تتحدد

إلى الطلبة  درسة وتم توزيع  املمحافظة املفرق وتم اختيار أفراد العينة بالطريقة العشوائية من طلبة   في الدراسة هذه  تم تطبيق  :املكانية الحدود •

 أربع مجموعات متكافئة بطريقة عشوائية، ثالثة مجموعات تجريبية، ومجموعة ضابطة.     

 ( 2020-2019) العام من األول  الدراس ي الفصل في الدراسة هذه  إجراء تم  :الزمانية الحدود •

 مدرسة منشية بني حسن الثانوية للبنين. في األساس ي العاشر الصف طالب على الدراسة هذه  تم االقتصار في :البشرية الحدود •

الثانية: الضوء، من كتاب الفيزياء للصف العاشر األساس ي في األردن واملقرر تدريسه  الوحدة  على الدراسة هذه  اقتصرت  التعليمية: املادة حدود •

 من العام الدراس ي 
ً
 ، والذي ال زال يدرس حتى األن. (2016-2015)للطلبة اعتبارا
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توظيف استراتيجيات التعلم النشط في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء لدى طلبة   على باقتصارها على الدراسة هذه  وتتحدد

 الصف العاشر األساس ي، وعلى أداة الدراسة املستخدمة في جمع بيانتها. 

   :مصطلحات الدراسة

 تضمنت هذة الدراسة العديد من املصطلحات، وفيما يلي التعريفات اإلجرائية لكل منها: 

 Active Learning Strategies:  النشط التعلم  استراتيجيات 

 خالل من  كبيرة  بفاعلية واملشاريع األنشطة والتمارين في الطلبة  يشارك حيث واحد، آن في وتعليم  تعلم  ا استراتيجيةبأنه(:  3: 2006سعادة ) يعرفها 

العميق السليم، والتحليل الواعي والتفكير الثرية واملناقشةالبناء   والحوار اإليجابي  باإلصغاء لهم  تسمح غنية متنوعة بيئة  قراءته تم  ما لكل والتأمل 

 تحقيق إلى يدفعهم  دقيق إشراف  تحت بأنفسهم  املسؤولية ليتعلموا  تحمل على يشجعهم  معلم  بوجود  آراء، أو أو قضايا أمور  من مناقشته أو وكتابته

 .واإلبداعية للمتعلم  املتكاملة الشخصية بناء على تركز التي أهداف التعلم 

 
ً
إجرائيا النشط   بأنه  :ويعرف  التعلم  استراتيجيات  امتالك  األردن على  في  األساس ي  العاشر  الصف  طلبة  في قدرة  تتمثل  نشطة،  تفاعلية،  عملية، 

 على استيعابه لهذا امل
ً
فهوم. وسيتم في هذه الدراسة تطبيق ثالث استراتيجيات  وتطبيقها في الحصة الصفية بالشكل املناسب، ويستنتج مهارات جديدة بناءا

 التعليم التعاوني(. فقط من استراتيجيات التعلم النشط )الخرائط الذهنية، والتعلم بالنمذجة، و 

 Mind Maps Strategyاستراتيجية الخرائط الذهنية:  

 
ُ
األفكار وصياغتها بشكل  ت لتنظيم  الدماغ  بأنها استراتيجية يستخدمها  انتشار  عرف  أي  التفكير،  أمام  املجال واسعا"  األفكار ويفتح  يسمح بتدفق 

 . (58: 2005 األفكار من املركز لكل االتجاهات. )عبيدات، وأبو السميد،

 Buzan, 2007: 29ويعرفها بوزان )
ً
، أو (. بأنها استراتيجية للتفكير وتنظيم املعلومات بشكل واضح، ومرئي بأساليب ممتعة مستخدما

ً
 وألوانا

ً
أشكاال

 رسومات تخطيطية، توضح العالقة بين املعلومات.

: بأنها استراتيجية تعلم يكون الدور األكبر فيها للطالب، ويقوم املعلم بدور املوجه، واملرشد من خالل توضيح خطوات رس
ً
م الخرائط  وتعرف إجرائيا

الدرس   نهاية  باألنشطة، وفي  أثناء قيامهم  للتالميذ  التي تم دراستها في وحدة الذهنية  التجريبية برسم خرائط للحقائق واملفاهيم  املجموعة  أفراد  يقوم 

 
ً
 من املفهوم الرئيس، نحو املفاهيم الفرعية.  الضوء، متدرجا

  Collaborative Learning Strategy استراتيجية التعلم التعاوني  

تضع   التي  التدريس  طرائق  من  مجموعة  التعاوني:  في التعلم  العمل  من  ذلك  يتطلب  وما  الوقت،  نفس  في  والتدريس  التعليم  موقفي  في  املتعلم 

 (32: 2005 مجموعات لتحقيق أهداف مشتركة تشمل الجوانب الوجدانية واملعرفية واملهارية. )البغدادي وآخرون،

:
ً
ويتم   شر األساس ي في األردن لوحدة الضوء في مادة الفيزياء، تدريس طلبة الصف العا هي استراتيجية يعتمد عليها املعلم في التعلم التعاوني إجرائيا

( طالب، يطلب منهم القيام بإنجاز عمل إلكسابهم مجموعة من املهارات والخبرات  5-4صغيرة عدد أفراد كل مجموعة بين ) فيها توزيع الطلبة ملجموعات

باقي املجموعات، إلنجاز العمل املطلوب، ضمن أدوار محددة لكل فرد من املتنوعة من خالل تعاون أفراد املجموعة الواحدة مع بعضهم البعض، ومع  

 أفراد املجموعة الواحدة. 

 : Strategy  Modelingاستراتيجية النمذجة  

ا  ألشياء  وتعرف النمذجة هي استخدام املعطيات املادية كاملجسمات، والتمثيليات املادية، أو املعطيات اللفظية أو البصرية كالصور والرسوم، أو 

     (             4: 2015املجردة كالصيغ املجردة، وهي أدوات مهمة للتواصل والتحاور املعرفي الضروري في العملية التعليمية )العصافرة، 

 طرقه للمتعلمين املعلم  فيها يعرض للمتعلمين املعرفة إليصال تعليمية استراتيجية املعرفية بأنها: استراتيجية النمذجة (195: 2009) عبيد ويعرف

 والعمل  التعلم  في التفكير في املعلم طرق   أبرز  على والتركيز معينة مهمة تعلم  اجل من املتضمنة باإلجراءات القيام أثناء مرتفع بصوت املعلومات في معالجة

 للمعلم. املرجعي اإلطار في أنفسهم  املتعلمين يضع أن على

  وتعريف
ً
 طالب الصف العاشر األساس ي ملساعدة  يستخدمها املعلم  التي التعليمية اإلجراءات من  مجموعة تتضمن  تعليمية استراتيجية هي: إجرائيا

   .تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين في وحدة الضوء في مادة الفيزياء في أثرها ومعرفة العملية التعليميةاستخدام النماذج العلمية في  على

 التفكير الناقد:

 (. 40: 2004:أنه نشاط ذهني تأملي ومسؤول ومعقول ومركز على اتخاذ قرار بشأن ما نصدقه ونؤمن به أو ما نفعله في مواقف معينة )العتوم، 

للوصول    في اململكة األردنية الهاشمية  يمتلكها طلبة الصف العاشر األساس يالتي   وتعرف مهارة التفكير الناقد إجرائيا": بأنها نمط من أنماط التفكير

قيم الحجج  للمعرفة العلمية باالعتماد على قدراتهم في فحص وتقص ي املعلومات املقدمة وتفسيرها، واستنتاج العالقات بينها، ومعرفة االفتراضات، وت

 .ياس املعد لذلكوالبراهين، والقدرة على االستنباط، وتم قياسه في هذة الدراسة بالدرجة )العالمة( التي يحصل عليها الطالب باستخدام املق
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 منهج الدراسة واملعالجة اإلحصائية:     

 99استخدم الباحث املنهج شبة التجريبي. وتم تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة املؤلفة من )
ً
من طلبة الصف العاشر األساس ي في    ( طالبا

وتك القصدية،  بالطريقة  اختيارها  وتم  للبنين  الثانوية  بني حسن  تجريبية مدرسة منشية  ثالثة مجموعات   ،
ً
اختيرت عشوائيا أربع مجموعات  ونت من 

باس الثانية  التجريبية  املجموعة  وتدريس  الذهنية،  الخرائط  استراتيجية  باستخدام  األولى  التجريبية  املجموعة  تدريس  وتم  تخدام  ومجموعة ضابطة، 

باست الثالثة  التجريبية  املجموعة  وتدريس  التعاوني،  التعلم  باستخدام استراتيجية  الضابطة  الرابعة  واملجموعة  بالنمذجة،  التعلم  استراتيجية  خدام 

 الطريقة االعتيادية. 

 صاحبطبق مقياس مهارات التفكير الناقد، قبل البدء بتدريس الوحدة التعليمية وبعد االنتهاء من تدريسها. واستخدم الباحث تحليل التباين امل

ANCOVA) .ملعرفة أثر استخدام كل من استراتيجيات التعلم النشط على مهارات التفكير الناقد ) 

 مجتمع الدراسة وعينتها:  

فصل  تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر األساس ي في املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم في قصبة املفرق في ال

، وتم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف العاشر األساس ي في مدرسة منشية بني حسن الثانوية للبنين 2020-2019الدراس ي الدراس ي األول من العام 

( 
ً
( طالب، وقد تم تطبيق الدراسة 110بالطريقة القصدية. وّتكونت من أربع شعب اختيرت بالطريقة العشوائية. حيث بلغ العدد الكلي لعينة الدراسة تقريبا

  ( من العينة بسبب اعتذار عدد من الطلبة حضور االختبار، كم تم استثناء بعض أوراق اإلجابة كونها ناقصة، وتم توزيعهم في أربع مجموعات99على )

 ( يبين مجموعات الدراسة وأعداد أفرادها واستراتيجية التدريس املستخدمة.  1بالطريقة العشوائية والجدول )

 جدول توزيع عينة الدراسة وعدد أفرادها :(1جدول )

 العدد  استراتيجية التدريس  الشعبة 

 25 الخرائط الذهنية  أ

 25 التعلم التعاوني  ب 

 25 التعلم بالنمذجة  ج

 24 االعتيادية  د

 أدوات الدراسة:

 مقياس مهارات التفكير الناقد 

لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في  تنمية مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياءفي   التعلم النشط من أجل استقصاء أثر توظيف استراتيجيات

الناقد ويعد  األردن، ومن خالل خبرة الباحث واطالعه على أدبيات ودراسات وأبحاث التفكير الناقد وجد أن هناك العديد من التصنيفات ملهارات التفكير

 في وجهات النظر بين الباحثين في تحديد مهارات التفكير الناقد، السبب في ذلك لتعدد تعريفاته واألطر ال
ً
نظرية املحفزة له، كما وجد أن هناك اختالفا

؛ و 2009( ملهارات التفكير الناقد، كما ورد في )العتوم وآخرون، Watson & Glassierوأن الباحث قام بالرجوع واالستعانة بتصنيف واطسون وجليسر )

 د تم تطوير املقياس بصورته النهائية بالشكل التالي: ( وق192: 2015جواد، 

من التعرف على االفتراضات: ويشير إلى القدرة على التمييز بين درجة صدق معلومات محددة وعدم صدقها والتمييز بين الحقيقة والرأي والغرض   •

 املعلومات املعطاة.

التفسيرات املنطقية، وتقرير فيما إذا كانت التعميمات، والنتائج املبنية على معلومات التفسير: ويشير إلى القدرة على تحديد املشكلة، والتعرف على   •

 معينة مقبولة أم ال. 

ة وإصدار تقديم الحجج: وتعني قدرة الفرد على تقويم الفكرة وقبولها أو رفضها والتمييز بين املصادر األساسية والثانوية والحجج القوية والضعيف •

 ومات.الحكم على كفاية املعل

 االستنباط: ويشير إلى قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج املترتبة على مقدمات أو معلومات سابقة لها.  •

قائق االستنتاج: ويشير إلى قدرة الفرد على استخالص نتيجة من حقائق معينة ويكون لديه القدرة على إدراك صحة النتيجة أو خطاءها في ضوء الح •

 املعطاة. 

عد االختبار  
ُ
بالشكل املناسب لتحديد استراتيجية التدريس املناسبة في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف العاشر األساس ي، واشتمل وأ

تبعت كل فقرة بمجموع
ُ
ا الفقرات من نوع االختيار من متعدد وقد  األولية على خمسة مجاالت، ويتبع كل مجال مجموعة من  ة من  االختبار في صورته 
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فردت مهارة  البدائل،
ٌ
التفكير  : وقد استهدف االختبار مهارات التفكير الناقد فقط من مهارات التعلم واإلبداع وفق مهارات القرن الحادي والعشرين، حيث أ

 رات التفكير الناقد: الناقد في اختبار منفصل هو "اختبار التفكير الناقد" ألهميتها وخصوصيتها، واٌتبعت اإلجراءات املنهجية اآلتية في إعداد اختبار مها

الحادي   مراجعة األدب التربوي السابق ذي العالقة بما يتضمنه من دراسات وبحوث عربية وأجنبية تناولت مهارات التفكير الناقد وفق مهارات القرن  •

مل الرئيسة  املجاالت  لتحديد  العشرين  القرن  مهارات  تناولت مقياس  التي  والدراسات  بالبحوث  واالستعانة  وفق  والعشرين،  الناقد  التفكير  هارات 

 مهارات القرن الحادي والعشرين ليتم إعداد فقرات االختبار وتحديد زمنه ومفتاح التصحيح الخاص به. 

يس  عانة باملقاياالطالع على االختبارات الواردة في البحوث املختلفة التي اشتملت على مجاالت مهارات التفكير الناقد التي يستهدفها االختبار، واالست •

 العاملية في هذا املجال. 

ون من خمسة مجاالت، وعدد املواقف سبعة مواقف في كل مجال، وبذلك يكون عدد املواقف ) •
ّ
( موقف  35إعداد االختبار بصورته األولية والذي تك

 للصف العاشر األساس ي، وقد تنوعت لتشمل جميع مجاالت مهارات التفكير الناقد التي يستهدفها االختبار. 

 في مناهج العلوم وأساليب تدريسها، ُبغية إبداء املالحظات على فقرات االختبار  13ختبار على مجموعة من املحكمين تكونت من )عرض اال  •
ً
( مختصا

  قد وفقمن حيث الوضوح، وسالمة الصياغة العلمية، واللغوية، ومناسبة الفئة املستهدفة، ومناسبة طبيعة املجتمع، وقياسها ملهارات التفكير النا

مهارات القران الحادي والعشرين، ومن خالل مالحظات املحكمين تم  تعديل وحذف بعض املوا قف لعدم وضوحها أو تكرار غايتها مع أخرى، أو  

د  ة وعدعدم مناسبتها للمستوى العلمي أو العمري للفئة املستهدفة، أو عدم مناسبتها لطبيعة املجتمع ليبقي عدد املجاالت بصورتها النهائية خمس

 ( موقف موزعة على املجاالت الفرعية ملهارات التفكير الناقد بالتساوي، 30املواقف )

لب إليهم اإلجابة عن كل  2019/2020تطبيق االختبار بصورته النهائية في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي   •
ُ
على أفراد العينة كاملة حيث ط

عطيت اإلجابة 1اسب من ضمن البدائل املتاحة، وأعطيت اإلجابة الصحيحة عالمة واحدة )فقرة من فقرات االختبار باختيار البديل املن
ُ
(، بينما أ

 ( والعالمة الدنيا )صفر(.90الخطأ عالمة )صفر(، وبذلك تكون العالمة القصوى لالختبار هي )

  صدق مقياس مهارات التفكير الناقد

وذلك من خالل عرضه على مجموعة    Content Validityواملحتوى   Face Validityوللتحقق من صدق االختبار، تم االعتماد على الصدق الظاهري  

االختبار ملجاالت ( من ذوي االختصاص  في مناهج العلوم وأساليب تدريسها، والقياس والتقويم، وذلك ملعرفة مدى شمولية 13من املحكمين تكونت من )

عد من أجله، لدى  
ُ
 ومناسبة للفئة املستهدفة لقياس ما أ

ً
 ولغويا

ً
عينة الدراسة )طلبة مهارات التفكير الناقد وفق ملهارات التفكير الناقد وصالحيته علمّيا

حكمين تم تعديل وحذف بعض الفقرات ليصبح عدد فقرات اال 
ُ
 ( فقرة. 90ختبار بالصورة النهائية )الصف العاشر األساس ي( وبعد األخذ بمالحظات امل

    ثبات اختبار مهارات التفكير الناقد

بق على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة عددها )
ُ
عيد التطبيق على أفراد 30وللتحقق من ثبات االختبار، ط

ُ
 وبعد مرور أسبوعين أ

ً
( طالبا

بين مّرتي التطبيق حيث بلغت قيمته    (Pearson`s Correlation Coefficient)باط بيرسون  العينة أنفسهم )ثبات اإلعادة(، وجرى استخراج ُمعامل ارت

(،  0.92وبلغت قيمته للدرجة الكلية )   Cronpach`s Alpha(، كما اسُتخرج  ثبات االتساق الداخلي من خالل معادلة كرونباخ ألفا  0.86للدرجة الكلية )

اإلعادة من خالل ُمعامل ارتباط بيرسون واالتساق الداخلي من خالل ُمعامل كرونباخ ألفا ملجاالت اختبار مهارات وجرى حساب ثبات اإلعادة من خالل  

( قيم ُمعامالت الثبات بطريقة اإلعادة واالتساق الداخلي بطريقة معادلة )كرونباخ ألفا(   2التفكير الناقد وكانت مناسبة ألغراض الدراسة، ويبين الجدول )

 هارات التفكير الناقد والدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير الناقد كما في التالي: ملجاالت م

 قيم معامالت الثبات بطريقة اإلعادة واالتساق الداخلي بداللة معادلة )كرونباخ ألفا( :(2جدول )

 االتساق الداخلي)كرونباخ الفا(  الثبات بطريقة اإلعادة  املهارة 

 0.81 0.84 االفتراضاتالتعرف على 

 0.79 0.82 التفسير 

 0.90 0.80 تقديم الحجج

 0.85 0.79 االستنباط

 0.84 0.78 االستنتاج

 0.92 0.86 الدرجة الكلية

 املادة التعليمية: دليل املعلم ودليل الطالب 

الضوء انعكاس  األول:  الفصل  املكونة من فصلين)  الضوء(  الثانية)  الوحدة  اختيار  املقرر    ،تم  الفيزياء  الضوء( من كتاب  انكسار  الثاني:  الفصل 

وتكونت املادة التعليمية التي أعدت لغايات الدراسة من دليل املعلم ودليل   ، في وزارة التربية والتعليم   2020-2019لطلبة الصف العاشر األساس ي لعام  
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إستراتيجية    ،النشط) إستراتيجية الخرائط الذهنية, إستراتيجية التعلم التعاونياملتعلم لكل إستراتيجية من إستراتيجيات التدريس القائمة على التعلم  

 التعلم بالنمذجة( حيث تم حيث تم إعداد دليل للمعلم وآخر للمتعلم على النحو اآلتي: 

: دليل املعلم  
 
 أوال

 لتوضيح كيفية تدريس وحدة )ا 
ً
 وموجها

ً
 إلستراتيجيات التدريس الثالث القائمة على  تم إعداد ثالثة أدلة للمعلم ليكون كل منها مرشدا

ً
لضوء( وفقا

 وقد اشتمل كل دليل منها على اآلتي:  ،التعلم النشط

،  واألهداف  ،األسس الفلسفية والنفسية التي يقوم عليها  ،اإلطار النظري: ويتضمن مقدمة عامة عن التعلم النشط وإستراتيجياته من حيث التعريف

 والتعلم بالنمذجة(.  ،والتعلم التعاوني ،وملحة بسيطة عن استراتيجيات )الخرائط الذهنية  ،لنشطوأهمية إستراتيجات التعلم ا 

 النتاجات التعليمية العامة للوحدة. 

 وصف اإلستراتيجية التدريسية املستخدمة. 

 توجيهات وإرشادات للمعلم ملساعدته في تدريس موضوعات الوحدة وفق إستراتيجيات التعلم النشط. 

التعاونيمخطط   والتعلم  الذهنية,  النشط)الخرائط  التعلم  على  والقائمة  املستخدمة  حيث   ،لإلستراتيجية  رئيسة  خطوات  ضمن  بالنمذجة(  والتعلم 

 تضمنت األدلة استراتجيات وهي كاآلتي:

 إستراتيجية الخراط الذهنية. 

 إستراتيجية التعلم التعاوني.

 إستراتيجية التعلم بالنمذجة. 

 االجراءات التدريسية العامة والخاصة للتخطيط املستخدم حسب االستراتيجية ىالتي يركز عليها الدليل, والقائمة على التعلم النشط. 

اإلستراتيجية  نوع  باختالف  التحضير  طريقة  وتشابهت  الفصل,  حسب  الضوء  وحدة  في  املتضمنة  للموضوعات  اليومي  الدرس  تحضير  خطط 

 ، املفاهيم واملصطلحات الرئيسة،  النتاجات التعلمية،  الزمن الالزم  ،فاشتملت جميعها على اسم موضوع الدرس  ،ى التعلم النشطاملستخدمة والقائمة عل

 والتقويم.  ،خطة سير الدرس، املهارات األساسية ،املوارد واألدوات املستخدمة

: دليل املتعلم 
 
 ثانيا

)انعكاس الضوء( إلى أربعة موضوعات والفصل   تم تقسيم الفصل األول   ،حيث احتوت الوحدة على فصلين  ،تم إعداد دليل املتعلم في وحدة الضوء

بتصميم دروس الفصلين    ،( دقيقة45( حصة صفية مدة الحصة لكل منها )13ثم تقديمها للطالب على مدار)  ،الثاني) انكسار الضوء( إلى ثالثة موضوعات

 إلستراتيجيات التعلم النشط)ال
ً
 ، حيث تم إعدادها في ضوء محتوى املادة التعليمة املصاغة ،والتعلم بالنمذجة( ،والتعلم التعاوني، خرائط الذهنيةوفقا

 والتي تضمنت ما يلي:  

 يضم دليل املتعلم نفس املوضوعات الواردة في دليل املعلم.

 أنشطة تعليمة علمية متنوعة, بهدف تطوير املعرفة وتقديم أفكار جديدة. 

 ية عملية صممت بطرق مختلفة وقائمة على التعلم البحث والتقص ي. تجارب علم

 أسئلة مثيرة للنشاط الذهني وملمارسة حل املشكالت في بعض القضايا العلمية الحياتية. 

 توجيهات ولقاءات واجتماعات مع الطلبة إلنجاز املهمات املطلوبة وتوضح األفكار  وتسهيل إنجاز املهمات. 

 وعة حيث أرفق بكل إستراتيجية دليل املتعلم الخاص بها.أساليب التقويم املتن

،  تم عرض كل من أدلة املعلم واملتعلم على مجموعة من املحكمين من أعضاء هيءة التدريس املتخصصين بقسم مناهج العلوم وأساليب تدريسها

املالحظات التي أخذت في االعتبار بحيث أصبحت األدلة صالحة  وقد أبدى املحكمين  ،ومجموعة من املشرفين التربويين ومعلمين من ذوي الخبرة والكفاءة 

 لالستخدام. 

 إجراءات تنفيذ الدراسة

 تم تنفيذ الدراسة وفق الخطوات املنهجية اآلتية: 

 وإعداد املادة التعليمية.  ،تحديد مشكلة الدراسة .1

من خالل   ،وإستراتيجيات التعلم النشط في تعلم العلوم،  التفكير الناقدمراجعة األدب التربوي العلمي والدراسات السابقة ذات العالقة بمهارات   .2

 الرجوع واالستعانة باملجالت املحلية و العاملية والدويات ذات العالقة بموضوع الدراسة.

 لدراسة وتحقق غايتها. والحصول على البيانات الكمية التي تعبر عن متغيرات ا ، تحديد مجتمع الدراسة وعيناتها؛ ُبغية تطبيق أدوات الدراسة .3

السابقة .4 العالقة والدراسات  التربوية ذات  املراجع  النهائية باالستفادة من  بالصورة  الدراسة وتعديلها  أداة  السيكو  ،  بناء  والتحقق من خصائصها 

 مترية.
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من عمادة كلية التربية في جامعة اليرموك واملتمثلة في خطاب تسهيل املهمة  ،  الحصول على املوافقات الرسمية من الهيئات املعنية إلجراء الدراسة .5

ومن ثم الحصول على خطاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم لقصبة املفرق إلى مدرسة منشية ،  إلى مديرية التربية والتعليم لقصبة املفرق 

 بني حسن الثانوية للبنين 

الثانوية .6 بني حسن  في مدرسة منشية  بطريقة عشوائية  الشعب  الذهنية  ، اختيار  الخرائط  إستراتيجية  باستخدام  االولى  الشعبة   درست   ، حيث 

ودرست الشعبة الرابعة   ،ودرست الشعبة الثالثة باستخدام إستراتيجية النمذجة ،ودرست الشعبة الثانية باستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني

 بأنه تم تطبيق أدوات الدراسة على، باستخدام الطريقة االعتيادية
ً
 عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة للتأكد من ثباتها.  علما

املقرر لطلبة  إعداد دليل املعلم والطالب حيث يقوم الباحث بإعداد املادة التعليمية ملجموعات الدراسة في الوحدة الثانية: الضوء من كتاب الفيزياء   .7

قا االول  والطالب،  للمعلم  كدليل  النشط  التعلم  على  قائمة  استراتيجيات  ثالثة  على  بناء  األردن  في  األساس ي  االساس ي  العاشر  على  الصف  ئم 

تطب ليتم  التعاوني  التعلم  إستراتيجية  قائم على  والثالث  بالنمذجة،  التعلم  استراتيجية  على  قائم  والثاني  الذهنية،  الخرائط  في  استراتيجية  يقها 

ة، املرايا  ، وتتضمن الوحدة الدراسية املوضوعات التالية: )خصائص الضوء، انعكاس الضوء، املرايا املستوي2020-2019الفصل الدراس ي االول  

 ير الناقد.الكروية، انكسار الضوء، العدسات الرقيقة، العين البشرية واإلبصار( وذلك بهدف دراسة تأثير هذه االستراتيجيات في تنمية مهارات التفك

ال .8 اللفظية ألهداف  الصياغة  الدليل من حيث  آرائهم حول  الخبراء ألبداء  املحكمين  التعليمية على مجموعة من  املادة  واألنشطة عرض  دروس، 

 والتقويم، وإجراء التعديالت املقترحة على دليل املعلم ودليل الطالب إن ُوجدت.

االربعة .9 الشعب  الذي سيدرس  املعلم  الذهنية  ،تدريب  الخرائط   ( إستراتيجات  التدريس باستخدام  آلية  التعاوني  ،بحيث تم شرح  التعلم   ،التعلم 

العوامل  ،  بالنمذجة( التدريسومناقشة  اثناء  في  يجب مراعتها  التي  املتعلم(  ،املختلفة  وأدلة  املعلم  أدلة  االستفسارات حولها    ،ومناقشة)  وتقبل 

 وتقديم التوجيهات والتعليمات وتهيئة املناخ املناسب للتعلم.  ،واملرونة في التعامل معها

الدراسة( .10 للطلبة )عينة  التعليمية  الوحدة  الو   ،تدريس  استغرق تدريس  ثاني  حيث   خالل شهري تشرين 
ً
أسابيع تقريبا ثمانية  التعليمية ملدة  حدة 

 . 2019/2020وكانون أول من العام الدراس ي 

التطبيق .11 املجموعات طيلة فترة  الزمنية, والتأكد من مدى وضوح   ،تم حضور حصص بشكل دوري عند  الخطة  للتأكد من سير الحصص ضمن 

 التي يوجهها الطالب أثناء التطبيق  والصعوبات ،األدلة بالنسبة للمعلم واملتعلم 

 . 2019/2020خالل الثلث األخير من شهر كانون أول من العام الدراس ي  ،تطبيق أدوات الدراسة على الطلبة )عينة الدراسة( .12

للبرنامج االحصائي    بعد تطبيق أدوات الدراسة تم تصحيح هذه األدوات واستخراج عالمات الطلبة على كل منها وجمع البيانات وتفريغها وإدخالها  .13

SPSS  وتصنيف البيانات اإلحصائية لكل طالب ضمن عينة الدراسة في أدوات الدراسة في ضوء متغيراتها 
ً
إستراتيجيات التعلم  ،  وتحليلها إحصائيا

 النشط ومهارات التفكير الناقد. 

 التي تم التوصل إليها. تحليل النتائج وتفسيرها والوصول إلى االستنتاجات وصياغة التوصيات في ضوء النتائج  .14

 متغيرات الدراسة:  

 اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية: 

: املتغيرات املستقلة، وهي:
ً
 أوال

 استراتيجية التدريس ولها أربعة مستويات:  .1

 الخرائط الذهنية، والتعلم بالنمذجة، والتعلم التعاوني، والطريقة االعتيادية. .2

: املتغير التابع:  
ً
 ثانيا

 مهارات التفكير الناقد  .1

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 لدى مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء تنمية في  ، التعلم التعاوني، التعلم بالنمذجة(الخرائط الذهنية (التعلم النشط استراتيجيات أثر ما

 الصف العاشر األساس ي؟   طلبة

السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية القبلية والبعدية وكذلك استخدم تحليل التباين املصاحب  ملستوى مهارات التفكير  لإلجابة على هذه  

 ( يبين ذلك.3الناقد في مادة الفيزياء لدى طلبة الصف العاشر األساس ي باختالف مجموعات الدراسة، والجدول )
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افات املعيارية القبلية والبعدية ملستوى مهارات التفكير الناقد   في مادة الفيزياء لدى طلبة الصف العاش :(3جدول ) ر األساس ي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 باختالف مجموعات الدراسة

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي  املجموعة 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

 16.14 61.36 6.02 39.32 الخرائط الذهنية 

 12.18 62.64 9.06 35.44 التعلم التعاوني 

 8.44 63.48 5.63 38.00 النمذجة 

 10.78 37.88 8.04 33.54 الطريقة االعتيادية 

( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية مستوى مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء لدى طلبة الصف العاشر  3يالحظ من الجدول )

الطريقة  األساس ي باختالف مجموعات الدراسة، ويالحظ ارتفاع املتوسطات الحسابية البعدية لجميع مجموعات الدراسة باستثناء املجموعة التي درست ب

عرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم استخراج تحليل التباين املصاحب، وقد تم استخدام تحليل التباين املصاحب  االعتيادية، ومل

(ANCOVA) لضبط أثر التطبيق القبلي ولزيادة صدق نتائج االختبار 
ً
 ( يبين ذلك. 4، كما أن حجم العينة مناسب، لهذا االختبار  والجدول ) تحديدا

طلبة   نتائج اختبار تحليل التباين املصاحب لفحص داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية ملستوى مهارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء لدى :(4جدول)

 الصف العاشر األساس ي باختالف مجموعات الدراسة، واملتغير املضبوط هو التطبيق القبلي لالختبار 

مستوى   ف  متوسط املربعات  الحرية درجة مجموع املربعات  مصدر التباين

 الداللة 

 قيمة مربع إيتا

 0.126 0.000 13.492 1782.152 1 1782.152 التطبيق القبلي

 0.414 0.000 22.139 2924.230 3 8772.689 املجموعة 

 132.088 94 12416.233 الخطأ

   

 99 341590.000 الكلي 

    

 98 687؟25274 الكلي املصحح 
    

 عند مستوى )=22.139( وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمجموعة إذ بلغت قيمة "ف" )4الجدول )يالحظ من  
ً
(  α 0.05( وهي دالة إحصائيا

الفروق ( من التباين املفسر تعزى إلى استراتيجيات التدريس املستخدمة، وملعرفة عائدية هذه %41.4( وهي تشير إلى أن )0.414كما بلغت قيمة مربع إيتا )

 (:5تم حساب املتوسطات الحسابية املعدلة واألخطاء املعيارية كما تم استخراج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، كما في الجدول )

ية،  املتوسطات الحسابية املعدلة ملهارات التفكير الناقد واألخطاء املعيارية باختالف استراتيجية التدريس املستخدمة )الخرائط الذهن  :(5جدول)

 التعلم التعاوني، والنمذجة والطريقة االعتيادية(
 األخطاء املعيارية املتوسط الحسابي املعدل  املجموعة 

 2.34 59.75 الخرائط الذهنية

 2.31 63.33 التعلم التعاوني 

 2.31 62.66 النمذجة 

 2.40 39.69 الطريقة االعتيادية 

 بين ( تقارب املتوسطات  5يالحظ من الجدول )
ً
 كبيرا

ً
 ظاهريا

ً
الحسابية ملهارات التفكير الناقد باختالف استراتيجيات التدريس، بينما يالحظ تفاوتا

 هذه املتوسطات والطريقة االعتيادية. 

د باختالف استراتيجية  لفحص داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية للمقارنات البعدية ملهارات التفكير الناق  LSDنتائج اختبار "أقل فارق دال"  :(6جدول )

 التدريس املستخدمة )الخرائط الذهنية، التعلم التعاوني، والنمذجة والطريقة االعتيادية(

 مستوى الداللة   متوسط الفروق بين املتوسطات  املجموعة 

 0.283 3.576- التعلم التعاوني  الخرائط الذهنية 

 0.375 2.90- النمذجة 

 0.000 * 20.066 الطريقة االعتيادية 

 0.283 3.576 الخرائط الذهنية  التعلم التعاوني 

 0.837 0.675 النمذجة 

 0.000 *23.642 الطريقة االعتيادية 

 0.375 2.901 الخرائط الذهنية  النمذجة 
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 0.837 0.675- التعلم التعاوني 

 0.000 *22.967 الطريقة االعتيادية 

ذات داللة إحصائية بين طرق التدريس املستخدمة )الخرائط الذهنية، التعلم التعاوني، والنمذجة(  ( عدم وجود فروق  6يالحظ من نتائج الجدول )

 عند إجراء مقارنات ثنائية بينها، ولكن توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مقارنة كل طريقة مع املجموعة االعتيادية. 

 مناقشة النتائج: 

ة ملهارات لإلجابة عن سؤال الدراسة ومن خالل الرجوع إلى الجداول اإلحصائية الواردة في الدراسة، تم مقارنة املتوسطات الحسابية القبلة والبعدي

 ذو داللة إحصائية لصالح املجموعات التجريبية
ً
، وهذا يتفق مع التفكير الناقد بين طلبة املجموعات التجريبية والضابطة، حيث لوحظ بأن هنالك فرقا

 (.  Kim, 2009؛  2016؛ مختار، 2006ما أشارت إلية كل دراسة )الخوالدة والعليمات،

 
ً
   ويالحظ بأن هذه النتيجة منطقية ومتناغمة مع الفلسفة البنائية التي تهدف إلى تغير دور املعلم واملتعلم، حيث أصبح دور املعلم مرشدا

ً
وميسرا

، يعمل على توفير بيئة تعليمة مناسبة فقط، وجعل الطالب محور عملية التعلم، والسعي إلى تطوير  وأثراء العملية التعليمية 
ً
  وموجها

ً
بما ينعكس إيجابيا

فهم والتفكير، على الطلبة، وعلى تحصيلهم الدراس ي، وذلك بربط املعارف مع بعضها البعض، بحيث يكون الدور األكبر للطالب في االعتماد على نفسه، في ال

 وتطبيق املعرفة العلمية، واالستنباط، واستخالص املعلومات، والتنبؤ والوصول إلى املعلومة الصحيحة. 

)  وأن بالرجوع للجدول  إليها  التوصل  التي تم  ملهارات  4النتيجة  الحسابية  املتوسطات  بين  الفروق  املصاحب لفحص داللة  التباين  اختبار  نتائج   )

وزمالئه،   كوك  )دراسة  الواردة  الدراسات  من  العظمى  الغالبية  مع  متفقة  جاءت  التدريس  استراتيجية  باختالف  الناقد  والخوالدة 2010التفكير  ؛ 

مختار،2006العليمات،و  استخدام 2016؛  بضرورة  ونادت  النشط،  التعلم  الستراتيجيات  تعزي  إحصائية،  داللة  ذات  فروق  وجود  أكدت  والتي   ،)

 استراتيجيات التعلم النشط في العملية التعليمية. 

خريطة ذهنية للموضوع املطروح في الحصة،    حيث لوحظ بأن استراتيجية الخرائط الذهنية فاعلة ومناسبة لشرح الدروس وتقويمها، من خالل بناء 

تائج الدراسة من أجل أثارة دافعية الطالب، وتعزيز الفهم لديهم، والتي يمكن تطبيقها أثناء الحصة الصفية باستخدام الوسائل املتاحة، كما لوحظ من ن

 ركة والتفاعل أثناء الحصة.أنها تساعد على زيادة تحصيل الطلبة، وتحسين مستواهم الدراس ي، وتحفزهم للعمل واملشا

ة وكذلك من خالل نتائج الدراسة الحالية لوحظ أن استراتيجية النمذجة من استراتيجيات التعلم النشط الفاعلة التي تعمل على اكتساب الطلب

 للمفاهيم العلمية، وخاصة مفاهيم العلوم املجردة، ألن التدريس باستخدام النمذجة يتيح للطلبة فرص
ً
 جيدا

ً
توليد األفكار التي تعينهم على فهم   فهما

 الظواهر وحل املشكالت، كما تتيح لهم ممارسة مهارات االستقصاء العلمي بما في ذلك مهارات اإلبداع العلمي.

ير في مساعدة كما أنها مهمة في التواصل بين املعلم واملتعلم وتساهم بشكل واضح في تطوير الفهم العلمي لدى الطلبة، وللنماذج التعليمية دور كب

ر واملناقشة الطلبة على اكتشاف املعرفة العلمية، والوصول للمعلومة العلمية بشكل سهل وميسر، وتساهم النماذج العلمية في مساعدة الطلبة على الحوا 

 والتفاعل وعرض أفكارهم، وبناء املعرفة بأنفسهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

الوار  الدراسة  نتائج  من  يالحظ  )وكذلك  الجدول  في  الطريقة  3دة  مع  مقارنة  التعاوني  التعلم  الستراتيجية  إحصائية  داللة  ذو  أثر  هنالك  بأن   )

اد الطلبة  االعتيادية، حيث لوحظ تحسن في أداء الطلبة البعدي مقارنة مع األداء القبلي، حيث أصبح الطالب محور العملية التعليمية، والسعي العتم

شاف للوصول للمعرفة العلمية، وذلك بالتعاون بين أفراد املجموعة الواحدة مع بعضهم البعض، أو مع أفراد املجموعات  على أنفسهم في البحث واالستك

 على تحصيل الطلبة 
ً
 األخرى، مما ينعكس إيجابا

تلفة، ويساعد الطلبة على بناء ويعد التعلم التعاوني شكل من أشكال التعلم الفّعال، ويقوم على أساس التفاعل اإليجابي بين أفراد املجموعات املخ

للمجموعة عالقات ودية، ويكسر الحواجز بينهم، وينمي روح التعاون لديهم، ويعزز حب العمل في املجموعة إلنجاز عمل يكون مردود النجاح فيه منسوب 

 كلها.

الى )  وبالرجوع  اختبار "أقل فارق دال"6الجدول  نتائج   )LSD    بين التفكير  لفحص داللة الفروق  ملهارات  البعدية  للمقارنات  الحسابية  املتوسطات 

التعلم  الناقد باختالف استراتيجية التدريس املستخدمة الحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طرق التدريس املستخدمة )الخرائط الذهنية، 

 داللة إحصائية عند مقارنة كل طريقة مع املجموعة االعتيادية. التعاوني، والنمذجة( عند إجراء مقارنات ثنائية بينها، ولكن توجد فروق ذات 

 وقد لوحظ من نتائج الدراسة بأن استراتيجيات التعلم النشط تنمي مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة، وساعدت في تحسين مخرجات التعليم، 

ة والتفاعل بين الطلبة، كما تتطلب استراتيجيات التعلم النشط معلمون  وزيادة قدرة الطلبة على حل املشكالت التي تواجههم، وعملت على زيادة املشارك

 يتسمون بالفاعلية، والكفاءة، ولديهم الرغبة بالعمل، وتتوفر لديهم خصائص املعلم الفّعال. 

في املناهج بشكل مقصود ومنهجي،   أما بالنسبة؛ ألهمية مهارات التفكير الناقد في العملية التعليمية، فقد لوحظ من النتائج أن تكامل هذه املهارات

 للتنمية املهنية  
ً
للمعلمين، وأن سيمكن التربويين من إنجاز العديد من األهداف التي لم يتمكنوا من تحقيقها لسنوات طويلة مضت، كما أنها توفر إطارا

 هذه املهارات تّعد الطالب لالبتكار واإلبداع، والقيادة في القرن الحادي والعشرين.
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 ت واملقترحات:  التوصيا

 بناء على نتائج الدراسة تم وضع التوصيات اآلتية  

 توظيف استراتيجيات التعلم النشط بشكل أوسع في كتب الفيزياء، ملا لها من أهمية كبيرة في بناء شخصية املتعلم وتطوير معرفته.  •

للبنية املعرفية، وإلتاحة الفرصة لهم للقيام بعمليات البحث واالستقصاء  االهتمام بتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة لزيادة تمثل الطلبة   •

 العلمي. 

ما هو  االهتمام بتطوير محتوى املناهج الدراسية بشكل مستمر ملواكبة التطورات التي تحدث في العملية التعليمية التعلمية، ومن أجل إيجاد كل   •

الحديثة، التدريسية  يتعلق باالستراتيجيات  العلمي،   جديد فيما  للتقدم  الحالي، ومسايرتها  العصر  والتعرف على مدى مالمتها ملتطلبات وحاجات 

 املنشودة.   والتطور التكنولوجي، والتغيرات االجتماعية، والتحقق من فاعلية االستراتيجيات التدريسية الحديثة ومدى مساهمتها في األهداف التربوية

املوجودة  ضرورة اطالع القائمين على تأليف الكتب املدرسية على مهارات التفكير الناقد الواجب تضمينها بالكتب املدرسية وكيفية دمجها باألنشطة   •

 في الكتاب. 

م، وتدريس العلوم بوجٍه عقد دورات تدريبة للمعلمين قبل وفي أثناء الخدمة لتدريبهم على توظيف استراتيجيات التعلم النشط في التدريس بوجٍه عا •

 خاص.

 إجراء املزيد من الدراسات للكشف عن أثر استخدام استراتيجيات أخرى من استراتيجيات التعلم النشط تشمل جميع املراحل الدراسية من رياض  •

 األطفال وحتى الصف الثاني عشر ومدى تأثرها بمهارات أخرى من مهارات القرن الحادي والعشرين.
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Abstract: This study aimed at exploring the effect of Employ three active learning strategies on improving critical 
thinking skills among Upper Primary Students in Jordan.The sample consisted of (99) students. who were chosen 
from the 10th graders at Mansheyat Bani Hasan Secondary School for Boys. Four groups were selected randomly. 
each of (25) students. One of them was assignaed as a control group. The first experimental group. studied using 
the mind mapping strategy. the second group. studied using the collaborative learning strategy. the third group. 
studied using the modeling learning strategy. Where as the control group. studied by the conventional method of 
teaching. A critical thinking skills test was used. after checking for validity and reliability. The results showed a 
positive effect of the experimental groups on the development of critical thinking skills. In addition. the results 
didn't show any effect for the control group on the development of critical thinking skills. The study recommended 
conducting more studies to identify the effect of using active learning strategies on the development of other skills 
of critical thinking skills in Physics for upper-primary students in Jordan. 

Keywords: Active Learning; Mind Maps; Modeling learning; Collaporative learning; 21st Century Skills; Critical 
thinking. 
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ُ
  :ُص لخامل

مات.  هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة وعالقتها باألداء املدرس ي من وجهة نظر املعل

راَسِة على عينة طبقية عشوائية مكونة من )  الباحثتاناستخدمت   في استبانة ( معلمة، وتمثلت أداة الدراسة  348املنهج الوصفي االرتباطي، وطبقت الّدِ

 على محورين، وهما محور درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل بـ )40اشتملت على )
ً
 موزعة

ً
( فقرة، موزعة على أربعة  مجاالت )قيادة مدرسة 22( فقرة

( بـ  املدرس ي  األداء  املستقبل(، ومحور مستوى  مناهج مدرسة  املستقبل،  طالبة مدرسة  املستقبل،  نتائج  18املستقبل، معلمة مدرسة  وأشارت  ( فقرة، 

أن درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة كانت بدرجة متوسطة، وجاءت املجاالت مرتبة كالتالي )مناهج   مدرسة الدراسة إلى 

،  املستقبل ، معلمة مدرسة املستقبل ، قيادة مدرسة املستقبل، طالبة مدرسة املستقبل(، وجاء مستوى األداء في مد
ً
وظهرت  ارس منطقة الباحة متوسطا

الباحة   املستقبل في مدارس منطقة  راَسِة لدرجة توافر مقومات مدرسة  الّدِ نة  تعزى فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عّيِ

لنتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة ملتغير املؤهل العلمي، ولم تظهر فروق تعزى ملتغير )سنوات الخبرة، املرحلة التعليمية(، كما أظهرت ا 

 إحصائية بين درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة، ومستوى األداء في مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات. 

 
ُ
ة ِلماُت امِلفتاحيَّ

َ
 مدارس التعليم العام. ؛املعلمات ؛قائدات املدارس ؛األداء املدرس ي ؛: مدرسة املستقبلالك

 
ُ
 امل

ُ
َمة  :قّدِ

    يشهُد العصُر الحالي تحدياٍت متسارعٍة في جميِع املجاالِت وال سيما املجال التعليمي؛ مما يتطلب من املؤسساِت التعليميِة املختلفِة 
ً
أن تقدم تعليما

 يؤهلهم ملواجهِة  املستقبِل وتحديات
ً
 على إعداِد الطالِب إعدادا

ً
 ِه.   قادرا

ا  للمتطلباِت  األمِم  تهيئِة  املستقبِل لعله يساعد في  إلى استشراِف  اتجاه يسعى  األخيرِة  اآلونِة  التحدياِت فقد ظهَر في   لهذه 
ً
ملختلفِة للمستقبِل  ونظرا

 في نهضِة األمِم ورقيها، فقد ظهَر على السطِح التربوي ما4،  2002)النصار،  
ً
 رئيسا

ً
 تؤدي دورا

َ
"  Future Schoolيسمى" مدرسة املستقبل (، "وألن املدرسة

 (.1121، 2009)عطيفي، 

الذ تحقيِق  على  تساعدهم  كما  للمستقبِل،  الطالِب  إلعداِد  ومثيرٍة  وديناميكيٍة  نشطٍة  تعلِم  بيئِة  توفيِر  إلى  املستقبِل   
ُ
مدرسة وتنميِة وتسعى  اِت، 

قِة والراحِة أثناء عملهم باملدرسِة، وتساعدهم على التعامِل اإليجابي مع التحدياِت والتغيراِت املسئوليِة تجاه البيئِة واملجتمِع، وتساعدهم على الشعوِر بالث

 (. 764، 2007العامليِة السريعِة )محمد، 

تمعها  مجوتطبق املناهج العصرية املتطورة في مدارس املستقبل، والتي تتفاعل مع متطلبات العصر بلغته وأدواته، وال تغفل هذه املناهج احتياجات 

 (. 848، 2009وقيمه من خالل استخدام كل الوسائل واألدوات التكنولوجية الحديثة )دياب ومحمد،

ملكِة املتحدِة، وفرنسا،  وألهمية مدرسة املستقبِل فقد اهتمت العديُد من الدوِل املتقدمِة  بهذا النوع من املدارِس مثل الوالياِت املتحدِة األمريكيِة، وامل

امها اليا، وأملانيا، وماليزيا، بدأت بتطبيقاِت مدرسِة املستقبِل، بهدف استيعاب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومن ثم توظيفها واستخدواليابان، وأستر 
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عل التَّ إلى مصادِر  الوصوِل  للطالِب، وتمكينهم من  املعرفي  املستوى  املعلمين، ورفع  وتطوير قدراِت  التعليميِة،  العمليِة  في  بمخرجاِت  ِم إيجابًيا  واالرتقاِء   ،

 (. 2، 2011التعليِم من اجِل صناعِة إنسان املستقبِل)البوسعيدي، 

ودو  املختلفِة،  املجاالِت  في  التنميِة  قاطرِة  باعتبارِه  التعليِم  بأهميِة  املؤمنِة  الدوِل  إحدى   
ُ
السعودية  

ُ
العربية  

ُ
اململكة وتقدِم  وتعُد  رقي  في  الرئيس ي  ره 

 املستقبِل" في كليِة الترباملجتمِع، لذلك فقد حاو 
َ
" مدرسة

َ
يِة لْت اللحاَق بركِب الدوِل املتقدمِة في هذا املجاِل، واهتمت بمدارِس املستقبِل حيث َعقدت ندوة

خالِل إعادِة مفهوِم   في اململكِة العربيِة السعوديِة بالتعليِم من  2030هـ، كذلك اهتمام رؤية  1423شوال    17-16بجامعِة امللِك سعوِد بالرياِض في الفترة من  

 من الناضجين الطموحين املقبلين على الحي
ً
اِة بروِح التحدي واملنافسِة صياغِة املدرسِة كمؤسسٍة تعليميٍة وتربويٍة تصقُل املواهَب وتزوُد املهاراَت وتنتُج جيال

التعل وإداراِت  الوزارِة  في  اإلداريِة  البيئِة  وتطويِر  وتحسيِن  واإلنتاِج،  العمِل  لإلداراِت  وحب  الصالحياِت  وإعطاء  املركزِي  اإلداري غير  التوجِه  واعتماد  يِم، 

، وتفعيل التقنياِت الحديثِة املساندِة في منظومِة العمِل التعليمي )الهيئة العام Performanceواملدارِس بما يخدم املنظومِة التعليميِة، ورفع كفاءِة األداِء 

 في اململكة العربية السعودية(.  2030،  التعليم ورؤية 2018لإلحصاء ،

( في اململكِة العربيِة السعوديِة بضرورِة إلحاِق مديري املدارِس  2012وألهمية أداُء القياداِت املدرسيِة فقد أوصت بعُض الدراساِت كدراسة الثبيتي )

 ملعاييِر إدارِة الجودِة  
ً
( في األردِن أوصت بضرورِة  تأهيِل 81،  2013الشاملِة، ودراسة الرشيدي )املتوسطِة والثانويِة بدوراٍت تدريبيٍة لتحسيِن األداِء وفقا

 املديرين وتدريبهم للرفِع من أداِئهم التنظيمي. 

 وأ ولتعزيِز أداِء القياداِت املدرسيِة في دفِع عملياِت التطويِر والتغييِر في املدارِس نحو مقوماِت مدرسِة املستقبِل فيلزمها اتباع  
ً
 علمية

ً
سلوَب  منهجية

وبرامجِه وأساليبِه، وتوفيِر تفكيًر عقالني من خالِل إشراِك املجتمِع املدرس ي في تنفيِذ النشاطاِت التغيريِة والتطوريِة، وتفعيِل الجهوِد املتعلقِة بالتدريِب  

 في أسرٍة مهنيٍة متآلفٍة، بحيث تصبح موجهٍة لبناءِ 
ً
عنصٍر بشري قادٍر على التعامِل مع تحدياِت املستقبِل،  مناٍخ تنظيمي مريٍح يشعُر الفرُد بأنه جزًء فاعال

 (. 2، 2002واالستفادِة من نتاِج التقدِم العلمي وتطويرها لصالِح املجتمِع وقضاياِه التنمويِة )العميري، 

 الدراسات السابقة:

 . املدرس ي ولقد تطرقت العديد من الدراسات ملوضوع مدرسة املستقبل وارتباطه بمستوى األداء 

 هدفت إلى التعرِف على واقِع أداِء مديِر املدرسِة الثانويِة بدولِة الكويِت في تطبيِق التخطيِط االستراتيجي بالتعليِم،   (2016أجرى العجمي )فقد  •
ً
دراسة

استبانة طبقت املعلوماِت في   جمَع 
ُ
أداة الوصفي، وتمثلت  املنهج   

ُ
الدراسة الدراسِة استخدمت   ألهداِف 

ً
)  وتحقيقا ( مدير  200على عينٍة مكونة من 

 باملرحلِة الثانويِة، وأشارت نتائُج الدراسِة إلى أن مستوى أداُء مديري املدارِس الثانويِة  
ً
 ودون  مدرسة ومدير مساعد، ورئيس قسم ومعلما

ً
جاء منخفضا

 املستوى املأموِل في تطبيِق التخطيِط االستراتيجي في املدارِس الثانويِة. 

دراسة هدفت إلى الكشِف عن مستوى األداِء التنظيمي لدى مديري املدارِس املتوسطِة في الكويِت وعالقتِه بمستوى انضباِط    (2013الرشيدي )وأجرى   •

 جمَع املعلوماِت في استبانتين طبقتا  
ُ
 املنهج الوصفي االرتباطي، وتمثلت أداة

ُ
 ألهداِف الدراسِة استخدمت الدراسة

ً
عينٍة عشوائيٍة  على  الطالِب، وتحقيقا

 ومعلمة، تم اختيارها من مجتمِع الدراسِة املكوِن من )816بلغت )
ً
 ومعلمة باملدارِس املتوسطِة، وأشارت نتائُج الدراسِة إلى أن 16316( معلما

ً
( معلما

املعلمين كان متوس الكويِت من وجهِة نظِر  املتوسطِة في دولِة  املدارِس  التنظيمي لدى مديري  األداِء  ترتيبها كالتالي  مستوى  املجاالِت وجاء   لجميِع 
ً
طا

 ذاَت 
ُ
 إيجابية

ُ
 ارتباطية

ُ
 بين    )التعامل مع الطالب، التعامل مع املجتمِع املحلي، التعامل مع املعلمين، املهمات اإلدارية(، ووجوُد عالقة

ً
 إحصائية

ً
داللة

 الِب.مستوى األداِء التنظيمي لدى مديري املدارِس املتوسطِة وبين انضباِط الط

 الجودِة   (2012كما قام الثبيتي ) •
َ
بدراسٍة هدفت إلى التعرِف على مستوى أداِء مديري املدارِس املتوسطِة والثانويِة بمحافظِة الطائِف وفَق معاييَر إدارة

 املنهَج ا 
ُ
 ألهداِف الدراسِة استخدمت الدراسة

ً
 جمَع املعلوماِت في  الشاملِة من وجهِة نظِر املشرفين التربويين واملعلمين، وتحقيقا

ُ
لوصفي، وتمثلت أداة

، و)154استبانٍة طبقت على عينٍة مكونٍة من )
ً
 تربويا

ً
نتائُج  598( مشرفا للبنيِن، وأشارت  الحكوميِة  املتوسطِة والثانويِة  املدارِس   من معلمي 

ً
( معلما

 في جميِع املجاالِت وجاء ترتيبها كالتالي )القيادة، تنمية  الدراسِة إلى أن مستوى أداُء مديري املدارِس املتوسطِة والثانويِة بمحافظِة ال
ً
طائِف كان متوسطا

الرقابة والتقويم(، وجود فروق ذات داللة إحصائية ب املحلي،  باملجتمِع  املدرسِة  التقنيات، عالقة  والتعلم،  التعليم  البشرية،  ين متوسطات  املوارد 

 ملتغيراِت )طبيعة العمل، املؤهل استجابات عينة الدراسِة حول مستوى أداَء مديري ا 
ً
ملدارس املتوسطِة والثانويِة وفق معايير إدارِة الجودِة الشاملِة تبعا

 العلمي، عدد سنوات الخبرة، املرحلة الدراسية، عدد الساعات التدريبية(.  

 هدفت إلى الكشِف عن تصوراِت القادِة التربويين بوزارِة ال  (2010وقد أجرى أرشيدات ) •
ً
 دراسة

ً
تربيِة والتعليِم في اململكِة األردنيِة ملدرسِة املستقبِل تبعا

 الد
ُ
 املنهَج الوصفي التحليلي، وتمثلت أداة

ُ
 ألهداِف الدراسِة استخدمت الدراسة

ً
 في استبانٍة ملتغيراِت )سنوات الخبرة، املؤهل العلمي(، وتحقيقا

ُ
راسة

  267طبقت على عينٍة عشوائيٍة بلغت )
ً
 تربويا

ً
في وزارِة التربيِة والتعليِم األردنيِة، وأشارت نتائُج الدراسِة إلى أن تصوراَت القادِة التربويين بوزارِة ( قائدا

البيئة األهداف،  املعلومات،  )الرؤية والرسالة، تكنولوجيا  ترتيبها كالتالي   وجاء 
ً
املستقبِل جاءت مرتفعة املناهج    التربيِة والتعليِم ملدرسِة  التعليمية، 

 تعزى ملتغيِر املالدراسي
ً
 إحصائية

ً
 ذاَت داللة

ً
اإلدارة املدرسية، املعلم(، كما بينت النتائُج وجوَد فروقا ؤهِل العلمي في ة، الشراكة مع املجتمع املحلي، 
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الخبرةِ  سنواِت  ملتغيِر  تعزى  إحصائيٍة  داللٍة  ذاِت  فروٍق  وجوِد  وعدِم  والرسالِة،  الرؤية  مجاِل  باستثناِء  املجاالِت  تكنولوجيا    جميِع  مجال  باستثناِء 

 املعلوماِت.

السعوديِة، ولتحقيِق أهداِف الدراسِة تم استخداُم   (2009وقام املحالوي ) • إلى تحديِد سماِت مدرسِة املستقبِل في اململكِة العربيِة  بدراسٍة هدفت 

 كأداٍة لجمِع البياناِت واملعلوماِت و 
ُ
  58تم تطبيقها على عينٍة اختيرت بالطريقِة العشوائيِة تكونت من ) املنهَج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة

، و )
ً
 ووكيال

ً
 باإلدارِة العامِة للتربيِة والتعليِم في منطقِة تبوِك، ومكاتِب التربيِة والتعليِم التابعة لها، تم اخ336( مديرا

ً
، ومعلما

ً
 تربويا

ً
تيارها من ( مشرفا

، ومعلمي، ومديري ووكيلي املدارس في اإلدارِة العامِة للتربيِة والتعليِم في منطقة تبوِك في اململكِة العربيِة ( مش6230مجتمع ِالبحِث املكوِن من )
ً
 تربويا

ً
رفا

 املستقبِل في منطقِة تبوك جاءت بدرجٍة متوسطٍة، وجاء ترتيبها كالتالي )قائد
َ
رجٍة ة املدرسة بدالسعوديِة، وأشارت نتائج الدراسِة إلى أن سماَت مدرسة

، املعلم بدرجٍة متوسطٍة، الطالب بدرجٍة متوسطٍة، املبنى بدرجٍة متوسطٍة(. 
ً
 كبيرٍة جدا

بدراسٍة هدفت إلى تحديِد سماِت مدرسِة املستقبِل التي يتطلع إليها جمهور التربويين في العصِر الحديِث، وتحقيقا ألهداِف   (2007كما قام املالكي ) •

املن  
ُ
الدراسة أبعاٍد )مبنى الدراسِة استخدمت  اشتملت على عشرِة  استبانٍة  املعلوماِت في   جمَع 

ُ
أداة التحليلي، ومنهج مستقبلي، وتمثلت  الوصفي  هَج 

 
ُ
 املستقبِل ، أهداف

ُ
 املستقبِل واملجتمِع، مناهُج مدرسة

ُ
 املستقبِل، مدرسة

ُ
 املستقبِل ، طالب مدرسة

ُ
 املستقبِل، إدارة مدرسة

ُ
 املستقبِل مدرسة

ُ
 مدرسة

 املستقبِل، طرُق التدريِس وتقنياِت التعليِم في مدرسِة املستقبِل، تمويُل م، الت
ُ
 املستقبِل(،  قويُم واالمتحاناُت في مدرسِة املستقبِل، معلُم مدرسة

ُ
درسة

( 1821علمين، وعدد )( عضو هيئة تدريس بكلياِت إعداِد امل1154( عضو هيئة تدريس بكلياِت التربيِة، وعدد )607وتمثل مجتمُع الدراسِة في عدد )

 باملدارِس الثانويِة الحكوميِة، وتم تطبيُق االستبانِة على  عينٍة عشوائيٍة مقدارها )
ً
 تربويا

ً
 ومشرفا

ً
( من أعضاِء هيئِة التدريِس بكلياِت التربيِة، 91مديرا

املعلمين، وعينٍة طبقيٍة عشوائيٍة بلغت )115وعدد ) ، و)( م90( عضو هيئة تدريس بكلياِت إعداِد 
ً
 تربويا

ً
( مدير مدرسة ثانوية، وأظهرت 182شرفا

ترت  وجاء 
ً
السعوديِة بدرجٍة عاليٍة جدا العربيِة  اململكِة  املستقبِل في   

ُ
 مواصفاُت مدرسة

ُ
أهمية  

ُ
أن جاءت درجة إلى  الدراسِة  يبها كالتالي )املبنى،  نتائُج 

 واالمتحانات، املعلم، طرق التدريس وتقنيات التعليم، تمويل املدرسة(. اإلدارة، الطالب، املدرسة واملجتمع، املناهج، األهداف، التقويم 

ُتها:
َ
راَسِة وأسئل  الّدِ

ُ
 ُمشِكلة

املدارِس بدورها بكفاءٍة وفاعليٍة من خالِل رؤيتها ورسالتها والت الفعالِة في قياِم  املقوماِت  أهَم  أحَد   
ُ
املدرسية  

ُ
القيادة عُد 

ُ
التطويِر  ت ي  تقوَد عملياَت 

صارى ُجهدهم في تنفيِذها، وهي ضمان التنفيِذ الحقيقي لالنتقاِل موالتح
ُ
 تجعلهم يبذلون ق

ً
 مشتركة

ً
ن مدارِس اليوِم  ديِث للمدرسِة، وتوفَر للعاملين أهدافا

 (. 435، 2015إلى مدارِس املستقبِل )مرس ي، 

عاني من انخفاٍض في ُمستوى أدائها، مما تسبُب في الهدِر التربوي وتدني ُمستوى 2007( و )الحربي،  2007( ومحمد )10،  2002أشار )كعكي،  
ُ
( إلى أن ت

 الخريجين، وأنها تحتاُج إلى تدريٍب لصقِل مهارِتهم القياديِة   

يِة الطابِع اإلداري البيروقراطي، الذي يقتصر في كثيٍر من األحياِن على تنفيِذ التعليماِت  كذلك يغلب على القيادة املدرسيِة في اململكِة العربيِة السعود

 املدرسِة عادٍة ال ترى أنه
ُ
 بأي عمٍل تطويري ما لم بأقِل قدٍر من الكفاءِة، ويندُر وجوُد املديِر الذي يقوم بدوِر القائِد التربوي داخَل مدرستِه، وقيادة

ً
ا ُملزمة

 ع
ً
 الحتياجاِت املدرسِة يكن صادرا

ً
، وليست ذاَت ن الوزارِة، ولذلك َيغلُب على البرامِج واملشروعاِت التربويِة طابَع العموميِة، بحيث ال تكون البرامُج ملبية

 الطابَع الشكلي وتكتفي فيها املدرسِة بأداِء الحِد األدنى، مم
ُ
ا يغيُب أي توجٍه للتطويِر والتحسيِن معنى لكثيٍر من املعلمين والطالِب، مما يجعلها بالتالي تأخذ

 (. 179، 2011)محمد، 

 الدراسِة في الكشِف عن درجِة توافِر مقوماِت مدرسِة املستقبِل وَعالقتها باألداِء املدرس ي في مدار 
ُ
ِس منطقِة الباحِة  وعلى ضوِء ما سبق تتمثُل مشكلة

 من وجهِة نظِر املعلماِت.   

 الدراسِة األسئلِة الفرعيِة اآلتيِة:ويتفرُع من مشكلِة 

 ما درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات؟  .1

داللة .2 املعلمات عند مستوى  استجابات  بين متوسطات  إحصائية  داللة  ذات  توجد فروق  توافر مقومات مدرسة  (  α≤  0.05)    هل  درجة  حول 

   املرحلة التعليمية(؟  -سنوات الخبرة  -منطقة الباحة تعزى ملتغيرات )املؤهل العلمياملستقبل في مدارس 

 ما مستوى األداء  في مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات؟  .3

نطقة حول مستوى األداء في مدارس م(  α≤  0.05)   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات املعلمات عند مستوى داللة .4

   املرحلة التعليمية(؟  -سنوات الخبرة  -الباحة تعزى ملتغيرات )املؤهل العلمي
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بين درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل ومستوى األداء في مدارس (  α≤  0.05)    هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .5

 منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات؟    

 الّدِ 
ُ
:أهداف

ُ
 راسة

 إلى الكشِف عن درجِة توافِر مقوماِت مدرسِة املستقبل في مدارِس منطقِة الباحِة من وجهِة نظِر املعلماِت، 
ُ
 الحالية

ُ
ومستوى األداِء هدفْت الدراسة

 ت
َ
 في مدارِس منطقِة الباحِة، وتحديد ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطاِت استجاباِت املعلماِت حول درجة

َ
وافَر مقوماَت مدرسة

إذا كان هناك َعالقة  املستقبِل ومستوى األداِء في مدارِس منطقِة الباحِة تعزى ملتغيراِت )املؤهل العلمي، سنوات الخبرة، املرحلة التعليمية(، والكشف عما

 ارِس منطقِة الباحِة من وجهِة نظِر املعلماِت.    ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجِة توافِر مقوماِت مدرسِة املستقبِل ومستوى األداِء في مد 

راسِة:  الّدِ
ُ
 أهمية

 املوضوِع حيث ُيعُد من املوضوعاِت الحديثِة والخاِص 
ُ
 حيث تبرُز أهمية

ُ
 النظرية

ُ
 الدراسِة في جانبين: األوُل األهمية

ُ
 بمدرسِة املستقبِل  ستتمثُل أهمية

ي يمكن بهما مواجهِة التحدياِت والتغيراِت التي تواجه العمليِة التعليميِة، والوقوِف على واقِع أداِء القيادِة  ومستوى األداِء، حيث يعدا من أهِم الحلوِل الت

 املدرسيِة بمنطقِة الباحِة ملعرفِة نقاط القوِة وتعزيِزها، ونقاِط الضعِف ومعالجتها.

 في الوقوِف ع
َ
 قد تفيَد القياداَت املدرسية

ُ
 العملية

ُ
لى ُمستوى أدائهم بغرِض تطويِرها وتحسيِنها، وكذلك واضعي السياساِت وُمتخذي والثاني األهمية

بِل، والجهاِت املسئولِة عن  القراِر واملسئولين عن العمليِة التعليميِة في تطويِر الخطِط والبرامِج واألساليِب بما تتالءم مع متطلباِت ومقوماِت مدرسِة املستق

الِل تطويِر برامِج التنميِة املهنيِة للقياداِت املدرسيِة وإعداِدهم وتأهيِلهم ملمارسِة أدواِرهم القياديِة في مدارِس املستقبِل تدريِب القياداِت املدرسيِة من خ

 والتي تتطلب تغييِر وتطويِر األداِء.   

:
ُ
راسة  ُمصطلحاُت الّدِ

 يتُم التطرَق لتعريفاِت بعِض املصطلحاِت الواردِة في الدراسِة كاآلتي
َ
 :سوف

 املستقبِل 
ُ
 :   Future Schoolمدرسة

تركيِزها ع ناجحٍة، مع  لحياٍة عمليٍة  فيها  املتعلمين  عُد 
ُ
ت ملدرسٍة حديثٍة  مبتكٍر  نموذٍج  لبناِء  يطمُح  تربوي  بأنها: مشروُع   

ُ
عرف

ُ
األساسيِة  ت املهاراِت  لى 

 (. 7، 2001، والعصريِة والعقليِة بما يخدم الجانَب التربوي والقيمي لدى املتعلمين)الحر

 املستقبِل: 
ُ
افُر مقوماُت مدرسة  تو

 
ُ
التعليميِة والتي تشمل قيادة العمليِة  املدارِس واملتعلقِة بعناصِر  رها في 

ُ
التي يجب توف الخصائُص  بأنها   

ً
إجرائيا الباحثة  عرفها 

ُ
املستقبِل،   ت  

َ
مدرسة

 املستقبِل،  
َ
 مدرسة

ُ
 املستقبِل، وطالبة

َ
 مدرسة

ُ
 املستقبِل، وُتقاس بالدرجِة الكليِة التي تحصل عليها املعلماِت عند االستجابِة على ومعلمة

َ
ومناهُج مدرسة

 فقراِت أداِة الدراسة املعدِة لذلك من إعداِد الباحثِة. 

 :  The performanceاألداُء 

 إتماُم وتحقيُق الواجباِت املكونِة لعمِل الفرِد، وهو يبين الكيف
ُ
 التي يشبع أو يحقق بها الفرَد متطلباَت عملهُيعرف بأنه: درجة

َ
 (.215،  2000)حسن،    ية

 :School Performanceاألداُء املدرس ي 

 املهماُت واملسئولياُت التي يقوم بها مدير املدرسِة وفَق األنظمِة واللوائِح املحددِة لذلك" )الرشيدي، 
ُ
 (. 10، 2013ُيعرف بأنه: " مجموعة

 األداءُ 
ُ
عرف الباحثة

ُ
 بأنه: إنجاُز األعماِل واملهاِم املوكلِة إلى قائدِة املدرسِة بكفاءٍة وفاعليٍة، وُتقاس بالدرجِة الكليِة التي ت  وت

ً
حصل عليها املدرس ي إجرائيا

 املعلماُت عند االستجابِة على فقراِت أداِة الدراسِة املعدِة لذلك من إعداِد الباحثِة.    

راَسة:   ُحدوُد الّدِ

راَسة فيما يلي:  ستتمثل حدود ا   لّدِ

•  
ُ
ة راَسِة   :الُحدوُد املوضوعيَّ الّدِ املدرس ي لدى   اقتصَر موضوِع  باألداء  الباحة وعالقتها  املستقبل في مدارس منطقة  على درجِة توفِر مقومات مدرسة 

 قائدات املدارس.  

ة •  على املدارِس الحكوميِة للبناِت )ابتدائي، متوسط، ثانوي( في منطقة الباحة. تم التطبيق  : الُحدوُد املكانيَّ

ة •  ت املراحل التعليمية الثالث بمنطقة الباحة.  على بعض  معلما تم التطبيق    : الُحدوُد البشريَّ
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 م.  2018/ 1440تم التطبيق في الفصل الدراس ي الثاني من العام    :الحدود الزمانية •

راَسِة وإجراءاتها   منهُج الّدِ

راَسِة:   َمنهُج الّدِ

نهَج الوصفي االرِتباطي ألنُه هو األنسَب لتحقيِق أهداِف  
َ
راَسِة واإلجابة عن تساؤالتها، ويعد أحد أنواع املنهج الوصفي، ويعرف  تم استخداُم امل الّدِ

أكثَر،  ومن ثم معرفة درج الذي يمكن بواسطتِه معرفِة إذا كانت ُهناك  ثمة عالقة بين متغيرين أو  ة تلك العالقِة  بأنه  ذلك النوع من أساليِب البحِث 

 (. 171، 2000)العساف، 

راَسِة   :ُمجتمع الّدِ

الباحة من عدد )تكو  راَسِة في منطقة  الّدِ الباحة 3954ن مجتمع  إدارة تعليم  بناًء على إحصاءات  العام  التعليم  ( معلمة على رأس العمل بمدارس 

راَسِة حسب املرحلة التعليمية.  1هـ(، والجدول ) 1439/1440)  ( يبين توزيع أفراد مجتمع الّدِ

راَسة: (1جدول ) ا للمرحلة التعليمية  توزيُع أفراُد مجتمُع الّدِ بع 
َ
 ت

 
ُ
عليمية

َ
 الت

ُ
رَحلة

َ
  الَعددُ  امل

ُ
سبة ِ

ّ
 الن

 % 51.2 2023 االبتدائية 

 % 25.1 994 املتوسطة 

انوية  % 23.7 937 الثَّ

 % 100 3954 املْجموع 

راَسِة:  الّدِ
ُ
نة  َعيَّ

راَسِة بالطريقِة الطبقيِة العشوائيِة من املعلماِت  وتكونت من )  الّدِ
َ
نة  بتوزيِع )348تم اختياَر َعّيِ

ُ
( استبانٍة وكان  540( معلمة، حيث قامت الباحثة

 لجدوِل تحديِد حجِم العينِة لـ  )   % 8.8( بنسبة  348الصالُح منها للتحليِل )
ً
راَسِة تبعا (، ويبين الجدول Krejcie,R & Morgan,1970من أفراِد ُمجتمِع الّدِ

راَسِة تبًعا للمتغيراِت:   2)  الّدِ
َ
 ( توزيُع أفراَد عّينة

غيراتها : (2جدول )
ُ
ا ملت راَسة تبع  وزيُع أفراد عّينة الّدِ

َ
 ت

غيرُ 
َ
 %  الَعددُ  الِفئاُت  املت

ُ
 الِنسبة

 

 املؤهُل العلمي

 % 36.5 127 أقُل من بكالوريوِس 

 % 63.5 221 بكالوريوُس فأعلى

 % 100 348 املجموعُ 

 

 سنواُت الِخبرةِ 

 % 66.0 230 سنواِت  10أقُل من 

 % 34.0 118 سنواُت فأكثُر  10

 % 100 348 املجموعُ 

 

 
ُ
 التعليمية

ُ
 املرحلة

 
ُ
 االبتدائية

ُ
 % 45.4 158 املرحلة

 
ُ
 املتوسطة

ُ
 % 31.3 109 املرحلة

 
ُ
 الثانوية

ُ
 % 23.3 81 املرحلة

 % 100 348 املجموعُ 

راَسِة   الّدِ
ُ
 :أداة

 لجمِع البياناِت؛ والتي مر إعدادها بمجموعٍة من الخطواِت كاآلتي
ُ
راَسِة تم استخداَم االستبانة  :لتحقيُق أهداِف الّدِ

 االستبانِة: والذي تمثل في قياس درجِة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة وعالقتها بمستوى األداء امل .1
ُ
 درس ي.   تحديُد هدف

ف .2 وتتمثل  املدرس ي،  األداء  املستقبل، ومستوى  مدرسة  مقومات  َتناولْت  التي  األدبياِت  مراجعِة  في  َل 
َّ
تمث والذي  االستبانِة:  السعود  ِبناُء  أبو  دراسة  ي 

(،  2013(، ودراسة الفار )2014(، ودراسة الشريف )2013(، ودراسة الرشيدي )2011(، ودراسة الزبون )2015(، ودراسة أبو شمالة والزهار )2012)

صورتها األوليِة على مجموعٍة من املحكمين  ثم تحديد املجاالِت املتعلقِة بمحاوِر االستبانِة، ثم وضع الصورِة األوليِة لالستبانِة، تلى ذلك عرض األداِة في 

 
ً
 من مالحظاتهم في إعادِة الصياغِة أو الحذِف كما سيتضح الحقا

َ
 .ليتم االستفادة

ِة من )  في صورِتها األوليَّ
ُ
  :( فقرٍة موزعٍة على محورين كالتالي53وتكونت االستبانة

افر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة:    تو
ُ
: محوُر درجة

 
 :واشتمل هذا املحور على أربعة مجاالٍت على النحو التاليأوال

 ( فقراٍت.8املجاُل األوُل: قيادة مدرسة املستقبل، وعدد فقراتِه ) •

 ( فقراٍت. 8املجاُل الثاني: معلمة مدرسة املستقبل وعدد فقراتِه )  •
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: طالبة مدرسة املستقبل، وعدد فقراتِه ) املج •
ُ
 ( فقراٍت. 8اُل الثالث

 ( فقراٍت. 8املجاُل الرابُع: مناهج مدرسة املستقبل، وعدد فقراتِه )  •

: ِمحور ُمستوى األداء في مدارس منطقِة الباحِة: 
 
 ( فقرة.21واشتمَل على )ثانيا

 
ً
وفقا بديل من خمسة  اختيار  طريق  االستجابة عن  تكون  )  حيث  الخماس ي:  )5ملقياس اليكرت     ،

ً
جدا )4( مرتفعة  )3( مرتفعة،   ،  

ُ
ُمتوسطة  )2  )

( ،
ُ
 .) 1ُمنخفضة

ً
 جدا

ُ
 ُمنخفضة

راَسِة:  صدُق وثباُت أداِة الّدِ

 تمَّ التحقَق من صدق وثبات األداة عن طريق اآلتي:

راَسِة  : ِصدُق أداة ِالّدِ
 
 بطريقين:تمَّ التحقَق من صدِق أداة الدراسة : أوال

 :الِصدُق الظاهري   .1

التدر  املحكمين من ذوي االخِتصاِص والِخبرِة من أعضاِء هيئِة  ليِة على مجموعٍة من  األوَّ األداِة ِ في صورتها   بعرِض 
ُ
الباحثة الجامعاِت قامْت  يِس في 

مين )ملحق10السعوديِة والعربيِة والبالِغ عددهم ) ِ
ّ
قراِت االستبانِة وشموليتها وُمناسَبُتها ( للتأكِد من ِصدِق األداِة وم2  -( محك

َ
عِرفِة آرائهم حول مالءمِة ف

راَسِة، غويِة ومدى ُمناسبتها ألغراِض الّدِ
ُّ
 بآرائهم ومقترحاتهم   للمجاِل الذي ُوِضعت فيه إما باملوافقِة أو التعديِل أو الحذِف، وسالمِة الصياغِة الل

ُ
وتم األخذ

لهم، كما أبدى املحكمون مالحظاٍت على الفقراِت داخل املحاوِر ففي محوِر درجِة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس التي تمَّ االتفاَق عليها من ِقبَ 

 من )22منطقة الباحة، فقد تم تعديل وحذف بعض الفقراِت، وأصبح عدد الفقراِت )
ً
( فقرٍة، وفي محور مستوى األداء في مدارس منطقة الباحة،  32( بدال

 من )18عديل وحذف بعض الفقراِت، وأصبح عدد الفقراِت )فقد تم ت
ً
 من )40( فقرٍة، وأصبح عدد فقراِت االستبانِة النهائي )21( بدال

ً
(  53( فقرة بدال

 فقرٍة.  

 صدق البناء الداخلي:  .2

َد من صدق الِبناء الداِخلي لفقرات االستبانِة بعَد التحكيِم، وذلك من خالِل التطبيِق على
ُّ
( معلمة من خارِج   30عّينٍة استطالعيٍة قواُمها )  تمَّ التأك

راَسِة لدرجة توافر مقومات م راسِة األساسية، وتمَّ حساَب ُمعامَل االرتباِط بين استجاباِت تقديِر أفراِد عّينة ِالّدِ درسة املستقبل في مدارس منطقة عّينِة الّدِ

ي تنتمي إليه الفقرِة، كما تمَّ حساب معامل االرتباِط بين استجاباِت تقديِر أفرد العّينِة ملستوى الباحة، لكل فقرة على حده مع الدرجِة الكلية للمجاِل الذ

مجاالِت محوِر درجِة األداء في مدارس منطقة الباحة الكل فقرٍة على حدِة مع الدرجِة الكليِة للمحوِر، وقد بلغت قيَم ُمعامل ألفا كرونباخ للفقراِت داخل  

 ة املستقبل أصغر من قيمة ألفا كرونباخ للمجاِل ككل، وهذا يعني أن جميع الفقراِت داخِل املجاالِت متسقٍة مع بعضها البعِض. توافر مقومات مدرس

( الداللة  مستوى  إحصائًيٍة عند  دالٍة  للمجاِل  الكليِة  والدرجِة  الفقرِة  بين  االرتباِط  أن معامالِت  بين  0.01كما  االرتباِط  معامالت  تراوحت  وقد   ،)

)ا  بين  املستقبل   قيادة مدرسة  األوِل  للمجاِل  الكليِة  والدرجِة  بين  0.719-**0.612لفقراِت  ما  املستقبل  الثاني  معلمة مدرسة  للمجال  وتراوحت   ،)**

(0.613**-0.657( بين  ما  املستقبل   مدرسة  طالبة  الثالِث   وللمجاِل  املس0.680  -**0.621**(،  مدرسة  مناهج  الرابِع  وللمجاِل   ،) بين **  ما  تقبل 

 **(، وذلك يدل على صدق الفقرات.0.682-**0.640)

راَسِة:  ِصدُق البناِء الداخلي ملجاالِت الّدِ

راَسِة مع املجاالِت الكليِة، بعد تطبيقها على عّينٍة استط  30العيٍة شملت )تمَّ التحقِق من ِصدِق البناِء الداخلي لكل مجاٍل من مجاالِت أداة الّدِ
ً
( ُمعلمة

رجِة الكليِة ملحوِر درجِة توافر مقومات  من خا راَسِة األساسية، حيث تمَّ حساب ُمعامل ارتباط بيرسون لكل مجاٍل مع الدَّ مدرسة املستقبل، رِج عّينِة الّدِ

 (  اآلتي: 4ويبيُن ذلك الجدوِل )

افر مقومات مدرسة املستقبل  : (4جدوُل )  بيرسون بين الدرجِة الكليِة للمجاِل والدرجِة الكليِة ملحور درجِة تو
ُ
 ارتباط

 ُمعاِمالتُ
ُ
 َمصفوفة

 معامُل االرتباط بالدرجة الكلية  املجالُ 

 **0.687 قيادة مدرسة املستقبل

 **0.664 معلمة مدرسة املستقبل.

 **0.739 طالبة مدرسة املستقبلُ 

 **0.751 مناهج مدرسة املستقبل

 عند مستوى الداللِة )                                                                                            
ُ
 إحصائية

ُ
 (.0.01** دالة

( أن جميَع ُمعامالت االرتباِط بين الدرجِة الكليِة لألداِة التي تقيس محوِر درجِة توافر مقومات مدرسة املستقبل، وتراوحت 4يتضُح من الجدوِل رقم )

(، مما يدل على توفر صدق 0.01**(، وكانت جميع االرتباطاِت موجبة ودالٍة إحصائًيٍة عن مستوى الداللِة )0.751  -**0.664ملجاالت هذا املحور ما بين )  

ة لألداِة، ويبين ذلك   البناِء الداخلي ملحاالِت هذا املحوِر. كما تم حساب ُمعامل االرتباِط ملحور مستوى األداء في مدارس  منطقِة الباحة مع الدرجة الكلي

 ( اآلتي:  5الجدول )
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 بيرسون بين الدرجِة الكليِة ل: (5جدوُل)
ُ
 ارتباط

ُ
 ُمعامالت

ُ
 ألداِة ومحوِر مستوى األداء في مدارس منطقة الباحةَمصفوفة

 ُمعامُل االرتباِط بالدرجِة الكليةِ  املحورُ 

 **0.695 مستوى األداء في مدارس منطقة الباحة 

 عند مستوى الداللِة )                                                                      
ُ
 إحصائية

ُ
 (.0.01** دالة

**( وهي قيمة 0.695( أن ُمعامَل االرتباِط بين الدرجِة الكليِة لألداِة، ومحور مستوى األداِء في مدارِس منطقِة الباحِة قد بلغت )5يتضُح من الَجدوِل )

ا عن مستوى الداللة )  (، مما يدل على توفِر صدِق البناِء الداخلي لفقراِت هذا املحوِر. 0.01موجبة ودالة إحصائيًّ

 األداِة:ثاني  
ُ
 ا: ثبات

راَسِة باستخداِم طريقِة ) االختبار ) َد من ثباِت أداِة الّدِ
ُّ
راَسِة على  –إعادة االختبار  –(  Test-Retestتمَّ التأك ثبات االستقرار(، حيث تم تطبيَق أداِة الّدِ

راَسِة األساسية، ثم إعادة تطبيِق األداِة على نفِس العّينِة بعد أسبوعين، وتمَّ استخراَج معامل 30عّينٍة استطالعيٍة مكونة من ) ( معلمة من خارِج عّينِة الّدِ

 ( اآلتي:   6حساب معامَل ثبات البناِء الداخلي من خالِل معامِل )ألفا كرونباخ(، ويوضح ذلك الجدول ) الثباِت بين التطبيقين، كما تمَّ 

راَسِة : (6جدوُل)   الّدِ
ُ
 أداة

ُ
 ثبات

ُ
 ُمعامالت

 ثباُت االستقرار  معامُل ألفا كرونباخ  عدُد الفقرات  املجاالُت واملحاورُ  رقمُ 

 **0.792 **0.814 6 قيادة مدرسة املستقبل 1

 **0.711 **0.807 5 معلمة مدرسة املستقبل. 2

 **0.736 **0.794 6 طالبة مدرسة املستقبلُ  3

 **0.737 **0.870 5 مناهج مدرسة املستقبل 4

افر مقومات مدرسة املستقبل   تو
ُ
 **0.746 **0.824 22 محوُر درجة

 **0.749 **0.768 18 محوُر ُمستوى األداء في مدارس منطقة الباحة 

 **0.762 **0.854 40 ُمعامُل الثباِت الكلي لألداةِ 

 عند مستوى )                            
ُ
 ( 0.01** دالة

ارسِة الحاليِة، كما أنها تجاوزت  6يتبيُن من الجدوِل )  ألغراِض الّدِ
ً
 ومقبولة

ً
ة  إحصائيًّ

َ
راَسِة دالة قيَم معامل ألفا ( أن قيَم معامالَت الثباِت ألداِة الّدِ

 على قوِة معامِل ألفا، حيث بلغ معامل الثباِت لألداِة ككل بطريقة ألفا كرونباخ )0.70للثباِت حد )
ُ
 الدالة

ُ
، وطريقة ثبات االستقرار )0.854( وهي القيمة

 ها.  (، وهذا يدل على ثبات االستبانة وصالحيتها للتطبيق، وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق ب0.762)

راَسة:    إجراءاُت تطبيُق الّدِ

راَسِة:  قامت الباحثتان باإلجراءاِت اآلتيِة إلعداِد الّدِ

 االطالُع على األدِب النظري والدراساِت السابقِة. .1

راَسِة في صورتها األوليِة. .2  بناء أداِة الّدِ

راَسِة على املحكمين، وتعديل الالزِم، من حذٍف وإضافٍة  .3  .وإعادِة صياغِة لبعِض الفقراِت عرُض أداة الّدِ

راَسِة من إدارة جامعِة الباحِة إلى إدارِة التعليِم بمنطقة الباحِة، وإدارة ا  .4  لتعليم بمحافظة الباحة.الحصول على املوافقاِت الرسميِة لتطبيِق أداِة الّدِ

راَسِة االستطالعية على ) .5  ( معلمة.30تطبيق الّدِ

 ( فقرة.40استبعاد فقرة أصبحت األداِة في صورتها النهائية للتطبيق )بعد حساِب صدِق وثباِت األداِة و  .6

راَسِة على العينِة املستهدفِة. .7  تطبيق أداة الّدِ

ا وفًقا لبرنامج ) .8  (.Spssجمع املعلوماِت ومعالجتها إحصائيًّ

 واملقترحات.  لتوصيات واستخراج النتائج ومناقشتها وتفسيرها، واستخالص النتائج النهائية، وتقديم ا  تحليل البيانات  .9

راَسِة:  ُمتغيراُت الّدِ

راَسِة في املتغيراِت اآلتيِة:  تتمثُل ُمتغيراُت الّدِ

 وهي متغيراُت ُمستقلة .1
ُ
 : وتتمثل في اآلتي:املتغيراُت األساسية
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 بكالوريوُس فأعلى(. -أقُل من بكالوريوس: ) ، له مستوياناملؤهُل الِعلمي •

 سنوات فأكثر(. 10 -سنوات 10، لها مستويان: ) أقُل من التعليِم سنوات الِخبرِة في مجاِل  •

 املرحلة التعليمية :   •
ُ
  -لها ثالث مستويات: ) االبتدائية

ُ
(.  -املتوسطة

ُ
 الثانوية

 وتتمثُل في درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة.املتغيرات املستقلة:  .2

: وتتمثُل في .3
ُ
 مستوى األداء في مدارس منطقة الباحة.    املتغيراُت التابعة

راَسة:  في الّدِ
ُ
 املستخدمة

ُ
 األساليُب اإلحصائية

راَسِة، وطبيعة بناء األداِء ومعا راَسِة األساليِب اإلحصائيِة املناسبِة لطبيعِة الّدِ  في معالجِة بياناِت الّدِ
ُ
ييرها، وذلك على النحو التالي: استخدمْت الباحثة

 لإلجابِة عن السؤاِل األوِل والثالِث، اختباُر )ت( )املتوسطاُت الح
ُ
 واالنحرافاُت املعيارية

ُ
 والنسُب املئوية

ُ
( للمقارنِة بين متوسطي مجموعتين  T-Testسابية

 عند مستوى داللٍة ما؛ وذلك باملقارنِة بين متوسطاِت استجاباِت 
ً
ة  إحصائيًّ

َ
راَسِة مستقبلتين ملعرفِة ما إذا كان الفرُق بين املتوسطين دالة  أفراِد عّينِة الّدِ

السؤاِل  عن  باإلجابِة  وذلك  الخبرِة،  وسنواِت  العلمي،  املؤهِل  ملتغيِر  )  تبًعا  حادي 
ُ
األ التبايِن  وتحليُل  والرابِع.  الثاني   One Way ANOVA بين للمقارنِة   )

بين متوسطاِت    متوسطاِت ِعدِة مجموعاِت مستقلٍة، ملعرفة إذا كانت الفروق بين هذه املتوسطاِت دالة إحصائًيا عند مستوى داللٍة ما، وذلك باملقارنِة 

راَسِة تبًعا للمرحلِة  للتعرف على العالقة االرتباطية   Person  التعليميِة ، واإلجابة عن السؤال الثاني والرابع. وتحليل االرتباط بيرسون استجاباِت عينِة الّدِ

 مس.    بين درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة، ومستوى األداء في مدارس منطقة الباحة، وذلك باإلجابة عن السؤال الخا

تائُج الّدِ 
َ
فسيُرها  ن

َ
ُتها وت

َ
 راَسِة وُمناقش

سيُرها:
ْ
ف
َ
ُتها وت

َ
ش

َ
ؤاِل األوِل وُمناق تائُج الس 

َ
قبِل في َمدارِس منطقِة الباحِة من وجهِة نظِر املعلماِت؟  ن

َ
ست

ُ
افِر مقوماِت َمدرسِة امل  تو

ُ
ُه:  ما دَرجة  والذي نص 

الحسابيِة واالنحر  املتوسطاِت  تّم حساب  السؤاِل  راَسِة حول مجاالِت محوِر درجِة توافر لإلجابة عِن هذا  الّدِ أفراِد عينِة  املعياريِة  إلجاباِت  افاِت  

 ( اآلتي:7مقوماِت مدرسِة املستقبل في مدارس منطقة الباحة، كما في الجدول )

راَسة على : (7جدول )  الستجاباِت أفراِد عينِة الّدِ
ُ
افاُت املعيارية  واالنحر

ُ
توسطاُت الحسابية

ُ
افِر مقوماِت مدرسِة املستقبِل ُمرتبٍة  امل مجاالِت محوِر درجِة تو

ا حسِب متوسطاتها الِحسابيِة   تنازلي 

رقُم  

 املجال 

 الِحسابُي  املجاالُت  الترتيُب 
ُ
توِسط

ُ
 امِلعياريُ  امل

ُ
افرِ  االنِحراف  التو

ُ
 درجة

  0.57 3.49 مناهج مدرسة املستقبل. 1 4
ُ
 مرتفعة

  0.64 2.86 املستقبل.معلمة مدرسة  2 2
ُ
 ُمتوسطة

  0.53 2.79 قيادة مدرسة املستقبل. 3 1
ُ
 ُمتوسطة

  0.48 2.74 طالبة مدرسة املستقبل.  4 3
ُ
 ُمتوسطة

لي للمحور 
ُ
  الِحسابي الك

ُ
توسط

ُ
  0.62 2.97 امل

ُ
 ُمتوسطة

 توافر مقومات مدرسة املستقبل في   7يتبين من الجدوِل )
َ
مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات جاءت بدرجٍة متوسطٍة،  ( السابِق أن درجة

املتوسِط الحسابي العام ) املعياري )2.97حيث بلغت قيمة  انحرافِه  (، وجاءت قيِم املتوسطاِت الحسابيِة للمجاالت محصورة بين 0.62(، وبلغت قيمة 

مرتفعة(، كما تشير نتائج الجدوِل إلى أنَّ قيَم االنحرافاِت املعياريِة ملجاالِت املحوِر   - (، وجاءت درجات مجاالِت املحوِر محصورة بين )متوسطة2.74-3.49)

راَسِة حول املحوِر. 0.64-0.48األربعِة انحصرت بين ) نِة الّدِ  (، وهي قيم أقل من الواحد الصحيح مما يدل على تجانس استجاباِت أفراد عّيِ

تعود إلى عدم توفر متطلبات مدرسة املستقبل في البيئة السعودية حيث أنه ما زال هناك غياب لثقافة    -ربما-وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه  

التدريب سواء املدارس، وضعف عملية  التقليدية في قيادة  املدارس لألساليب  التعليم،  وتفضيل بعض قائدات  إدارة  لقائدات    التغيير والتجديد لدى 

جتمع  املدارس أو للمعلمات املقدمة الكتساب خصائص مدرسة املستقبل، واملركزية الشديدة في اتخاذ القرارات املدرسية، وضعف مشاركة أعضاء امل

للبرامج واألنشطة املدرس ي في صنع واتخاذ القرارات املدرسية، وعدم توافر بنية تحتية مالئمة لخصائص مدرسة املستقبل، وقلة امليزانيات املخصصة  

لعم التقنيات  بأحدث  دراسية مجهزة  اإلبداعية، وعدم وجود فصول  لألفكار  املدارس  قائدات  تشجيع  املستقبل، وعدم  ملدرسة  الداعمة  لية  املدرسية 

 عن عدم مالئمة التصميم املعماري لبعِض املدارس الحتياجات عمليتي التعليم والتعلم. 
ً
 التعلم، فضال

الّدِ  نتيجة  املحالوي )تتفُق  نتيجة دراسة  الحاليِة مع  تبوِك جاءت  2009راَسِة  املستقبِل في منطقِة  أن درجِة توفِر سماِت مدرسِة  إلى  التي أشارت   )

 بدرجٍة متوسطٍة.  

راَسِة الحالية مع نتيجة دراسة أبو السعود ) تقبِل في املدارِس ( التي أشارت إلى أن درجة توافر خصائِص مدرسِة املس2012بينما تختلف نتيجة الّدِ

ستقبِل في األردِن من وجهِة نظِر  2011الحكوميِة في الضفِة الغربيِة بفلسطين جاءت بدرجٍة كبيرٍة، ودراسة الزبون )
ُ
 امل

َ
( التي أشارت إلى أنَّ مالمَح مدرسة

( أرشيدات  التربويين جاءت بدرجٍة عاليٍة، ودراسة  الق2010الخبراِء  أن تصوراَت  إلى  التي أشارت  املستقبِل (  التربيِة والتعليِم ملدرسِة  التربويين بوزارِة  ادِة 
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( التي أشارت إلى أن درجِة أهميِة مواصفاِت مدرسِة املستقبِل في اململكِة العربيِة السعوديِة جاءت بدرجٍة  2008جاءت بدرجٍة مرتفعٍة، ودراسة املالكي )

 .
ً
 عالية جدا

راَسِة التي تناولت درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة، فقد تمَّ حساَب  وملزيد من التفصيل لكل مجال من مجاالت الّدِ 

 املُتوسطاِت الحسابيِة واالنحرافاِت املعياريِة لجميِع فقراِت املجاالِت وذلك على النحِو اآلتي: 

 بمجاِل قيادِة مدرسِة املستقبِل: 
ُ
تعلقة

ُ
:   الفقراُت امل

 
 أوال

 ( اآلتي: 8املتوسطاِت الحسابيِة واالنحرافاِت املعياريِة لكل فقرٍة من فقراِت املجاِل، كما في الجدوِل ) تمَّ حساَب 

ا حسب متوسطاتها الحسابيِة : (8جدول )  لفقراِت مجاِل قيادِة مدرسِة املستقبِل مرتبة تنازلي 
ُ
 املعيارية

ُ
افات  واالنحر

ُ
 الحسابية

ُ
 املتوسطات

 رقمُ 

 العبارة 

 ترتيبها 
 
ُ
 العبارة

  
ُ
توِسط

ُ
امل

 الِحسابُي 

  
ُ
االنِحراف

 امِلعياريُ 

افرِ   التو
ُ
 درجة

 التقنياِت الحديثِة في العملياِت اإلداريِة والفنية. 1 3
ُ
  0.60 2.97 توظف

ُ
 ُمتوسطة

  0.62 2.93 تستخدُم أسلوَب الحواِر الفعال في التعامِل مع جميع العاملين في املدرسِة. 2 2
ُ
 ُمتوسطة

  0.67 2.85 تمتلك رؤية استشرافية ملستقبِل املدرسِة.   3 1
ُ
 ُمتوسطة

 على اإلبداِع. 4 5
ً
 ُمحفزة

ً
 مدرسية

ً
  0.55 2.71 توفُر بيئة

ُ
 ُمتوسطة

شكالِت املدرسية. 5 4
ُ
  0.65 2.66 تستخدُم األساليَب العلمية في ُمعالجة امل

ُ
 ُمتوسطة

6 6  
ً
 للمشكالت املحتمِل حدوثها.تضُع حلوال

ً
 منخفضة  0.58 2.59 ابتكارية

 الحسابي العاُم للمجاِل 
ُ
توسط

ُ
  0.53 2.79 امل

ُ
 ُمتوسطة

ُن من الجدوِل ) ( السابِق أن درجِة استخداِم قيادة مدرسة املستقبل كأحد مجاالت درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة 8يتبيَّ

(، وتراوحت املتوسطاِت الحسابيِة 0.53(، وبانِحراف معياري قيمته )2.79بدرجٍة متوسطٍة، حيث جاءت قيمة املتوسِط الِحسابي العام )الباحة جاءت  

فاِت متوسطة(، كما تشير نتائج الجدول إلى أن قيم االنحرا   -(، وجاءت درجاُت فقراُت املجاِل محصورٍة بين )منخفضة2.97  - 2.59لفقراِت املجاِل بين )   

راَسِة حول املجاِل.0.67-0.55املعياريِة للفقراِت تراوحت بين )  ( وهي قيم أقل من الواحد الصحيح مما يدل على تجانس استجاباِت أفراد عينِة الّدِ

تعود إلى ضعف العالقات اإلنسانية لدى بعض قائدات املدارس في التعامل مع أعضاء املجتمع املدرس ي،   -ربما  -وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى أنه

عدم تبني بعض وضعف التواصل الفعال بين قائدات املدارس وإدارة التعليم، وقلة مشاركة بعض قائدات املدارس في صنع القرارات مع إدارة التعليم، و 

 قائدات املدارس ألهداف املدرسة وتطورها للتكيف مع املستجدات على الساحة التعليمية والتربوية.  

راَسِة الحاليِة مع نتيجِة دراسة أبو السعود )  الّدِ
ُ
 نتيجة

ُ
(  التي أشارت إلى درجة خصائص مدير مدرسة املستقبل في املدارِس الحكوميِة  2012تختلف

( التي أشارت إلى أن مالمح اإلدارِة املدرسيِة كأحد مجاالت مالمح مدرسِة املستقبِل في األردِن  2011ية جاءت بدرجٍة كبيرٍة، ودراسة  الزبون )في الضفة الغرب

لإلدارِة املدرسيِة كأحد مجاالت    ( التي أشارت إلى أن تصورات القادِة التربويين بوزارِة التربيِة والتعليِم في األردِن 2010جاءت بدرجٍة عاليٍة، ودراسة أرشيدات )

( التي أشارت إلى أن سمات القيادِة املدرسيِة كأحد مجاالِت سماِت مدرسِة املستقبِل في  2009مدرسة املستقبِل جاءت بدرجٍة مرتفعٍة، ودراسة املحالوي )

، ودراسة املالكي )
ً
أهمية اإلدارِة املدرسيِة كأحد مجاالت مواصفاِت مدرسِة املستقبِل   ( التي أشارت إلى أن درجة2007ِمنطقِة تبوِك جاءت بدرجٍة كبيرٍة جدا

 .
ً
 في اململكِة العربيِة السعوديِة جاءت بدرجٍة عاليٍة جدا

 التقنياِت الحديثِة في العملياِت اإلداريِة والفنيِة( ، وتعزو  الباحثة هذه النتيجة إلى
ُ
  )توظف

ُ
يرجع إلى معرفة    -ربما -أنه وجاءْت في املرتبِة األولى عبارة

ة في األداء، قائدة املدرسة بأهمية توظيف التقنيات الحديثة في العمليات اإلدارية والفنية، حيث تساعد هذه التقنيات في توفير الوقت والجهد، والدق 

 حتاجها القيادة.وتساعد على السرعة في اتخاذ القرارات، وتبسط اإلجراءات اإلدارية والفنية، وتساعد في حفظ املعلومات التي ت

 للمشكالِت املحتمِل حدوثها(، وتعزو  الباحثة هذه النتيجة إلى أنه 
ً
 ابتكارية

ً
يرجع إلى تكرار األفكار   -ربما -وجاءت في املرتبة األخيرة عبارة )تضُع حلوال

لفنية لدى قائدات املدارس، وضعف عملية التطوير الذاتي وتشابها في العمل القيادي، وعدم القدرة على عملية التطوير واإلبداع، وكثرة األعباء اإلدارية وا 

 التعليمية. لديهن، وعدم توافر مناخ مدرس ي مالئم يساعد على االبتكار واإلبداع، وقلة متابعة بعض قائدات املدارس للتطورات واملستجدات التربوية و 

 بمجاِل معلمة مدرسِة املستقبِل:  
ُ
ا: الفقراُت املتعلقة  ثاني 

 ( اآلتي:9 املتوسطاِت الحسابيِة واالنحرافاِت املعياريِة لكل فقرٍة من فقراِت املجاِل، كما في الجدوِل ) تمَّ حساَب 

ا حسب املتوسطات الحسابيِة : (9َجدوُل ) ستقبِل مرتبة تنازلي 
ُ
 لفقراِت مجاِل معلمِة مدرسِة امل

ُ
 املعيارية

افاتُ  واالنحر
ُ
    املتوسطاتُ الحسابية

 رقمُ 

 العبارةِ 

رتيُبها 
َ
 ت

 
ُ
 العبارة

  
ُ
توِسط

ُ
امل

 الِحسابُي 

  
ُ
االنِحراف

 امِلعياريُ 

 
ُ
افرُ  درجة و

َّ
 الت

 مع الطالباِت باستخداِم برامِج التواصِل االجتماعِي. 1 8
ً
 ُمتوسطة  0.58 3.03 تتفاعُل إيجابيا

 متوسطة  0.63 2.97 تستخدُم أساليَب التقنيِة الحديثِة في عمليِة التعليِم والتعلِم. 2 9

  0.54 2.88 تتفهُم خصائِص الطالباِت التي تؤثر في تعلمهن. 3 11
ُ
 ُمتوسطة



يِّ   دَرس ِ
َ
ُتها باألداِء امل

َ
ِة الباَحِة وَعالق

َ
ِطق

ْ
قَبِل في َمَداِرِس َمن

َ
ْست

ُ
ِر ُمقّوِماِت َمدَرَسِة امل

ُ
اف و

َ
 ت
ُ
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  0.71 2.75 ُتنمي لدى الطالباِت مهارِة جمع ِاملعلوماِت وتحليلها. 4 10
ُ
 ُمتوسطة

 متوسطة  0.66 2.68 ُتبادُر إلى التنميِة املهنيِة املستمرِة في ظل تقنياِت التعليِم الحديثِة. 5 7

 الحسابي العاُم للمجاِل 
ُ
توسط

ُ
  0.64 2.86 امل

ُ
 ُمتوسطة

( الجدول  املستقبل في مداس 9يتبين من  املستقبل كأحد مجاالت درجة توافر مقومات مدرسة  أن درجة توافر مقومات معلمة مدرسة  السابق   )

جاءت بدرجٍة متوسطٍة، حيث جاءت   املعلمات  نظر  الباحة من وجهة  )منطقة  العام  الِحسابي  املتوسِط   
ُ
املعياري 2.86قيمة انحرافُه   

ُ
قيمة (، وجاءت 

بين )0.64) الحسابيِة  املتوسطاِت  أن قيَم  3.03-2.68(، وتراوحت قيِم  إلى  الجدوِل  نتائج  املجاِل بدرجة متوسطة، كما تشير  (، وجاءت درجاُت فقراُت 

(، وهي قيم أقل من الواحد الصحيح مما يدل على تجانِس استجاباِت أفراِد عينِة 0.71-0.54بين )االنحرافاِت املعياريِة لفقراِت املجاِل جاءت محصورٍة  

راَسِة حوِل املجاِل.  الّدِ

يرجع إلى عدِم توفِر مناٍخ مدرس ي مناسٍب لعمليِة التدريِس، وقلِة وقِت التدريِب املخصِص للمعلمات أثناء   -ربما-وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه 

وكثرة  األسبوعيِة،  الحصِص  وكثرِة عدِد  التدريِس،  لعمليِة  الالزمِة  التعليميِة  الكفاياِت  امتالك  إلى  املعلماِت  بعض  وافتقار  في   الخدمة،  الطالباِت  عدد 

 حديثِة وااللتزاِم بطرق التقييِم التقليديِة. الفصوِل الدراسيِة، وعدم التزاِم بعض املعلماِت لحضوِر الدوراِت والورِش التدريبيِة، وقلة اإلملاِم ِبطرِق التقييم ال

راَسِة الحاليِة مع نتيجِة دراسِة  أبو السعود )  الّدِ
ُ
( التي أشارت إلى أن درجة توافر  املعلم كأحد مجاالت خصائص مدرسة املستقبل  2012تتفُق نتيجة

الغربيِة بفلسطين جاءت بدرجٍة متوسطٍة ،   الضفِة  الحكوميِة في  املدارِس  )في  املحالوي  املعلِم كأحد مجاالِت  2009ودراسة  أن سماَت  إلى  التي أشارت   )

 ,Larose, Grenonسماِت مدرسِة املستقبِل في منطقة تبوك باململكِة العربيِة السعوديِة جاءت بدرجٍة متوسطٍة، ودراسة الروس وجرينون ومورين وهاسني )

Morin and Hasni ,2009ت أن  إلى ضرورِة  التي أشارت  املنهي (  النمو  القدرِة على  للتغييِر والتطويِر، من خالِل  الدائمِة  املدرسِة  املعلمين ملناهِج  تم تهيئة 

( التي أشارت إلى أن املعلم يتحسن أدائه ويتطور من خالِل التعلِم الذاتي والتنميِة املهنيِة والتعاوِن مع  Chinook,2008وإدارِة املعرفِة، ودراسة شينوك )

 اآلخرين.  

راَسِة الحاليِة مع نتيجِة دراسة الزبون )بي  الّدِ
ُ
 نتيجة

ُ
( التي أشارت إلى أن مالمح املعلم كأحد مجاالت مالمح مدرسة املستقبل جاء 2011نما تختلف

( أرشيدات  ودراسة  ل2010بدرجٍة عاليٍة،  األردن  في  والتعليِم  التربيِة  بوزارِة  التربويين  القادِة  تصوراَت  أن  إلى  أشارت  التي  كأحد مجاالت مدرسة (  لمعلم 

( التي أشارت إلى أن درجة أهمية مواصفات املعلم كأحد مجاالت مواصفات مدرسة املستقبل في 2007املستقبل جاءت بدرجٍة مرتفعٍة، ودراسة املالكي )

 .
ً
 اململكة العربية السعودية جاءت بدرجٍة عاليٍة جدا

 
ً
تعود    -ربما– مع الطالباِت باستخداِم برامِج التواصِل االجتماعي( ، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه وجاءت في املرتبة األولى عبارة  )تتفاعُل إيجابيا

رامج، وقد تكلف إلى توفر برامج التواصل االجتماعي لدى أعضاء املجتمع املدرس ي، وخاصة مع الطالبات واملعلمات والالتي يتقن مهارة التعامل مع هذه الب

ات بعمل أنشطة وواجبات من خالل برامج التواصل االجتماعي، مما يسهل على التفاعل والتعاون بين املعلمات والطالبات، ويحد من بعد املعلمات الطالب

 املسافات ويوفر الوقت والجهد لهن.  

ترجع   -ربما-عزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه  وجاءت في املرتبة األخيرة عبارة )ُتبادر إلى التنمية املهنية املستمرة في ظل تقنيات التعليم الحديثة(، وت

ال وقلة  املهنية،  املعلمات  قدرات  لتنمية  توجه  التي  املالية  املصادر  وقلة  للمعلمات،  الذاتي  التطوير  لعملية  املخصصة  الحوافز  قلة  املالية  إلى  حوافز 

،  للمعلمات الالتي يحافظن على برامج التنمية املهنية، وعدم توافر التقنيات الت
ً
ربوية الحديثة التي تساعد على جودة البرامج املقدمة لتنمية املعلمات مهنيا

 لدراس ي.  وغياب ثقافة التطوير عند تخطيط وتنفيذ برامج التنمية املهنية، قلة فعاليات عملية التدريب حيث تقتصر على واحدة أو اثنين في العام ا 

 بمجاِل طالبة مدرسة املستقبل:  
ُ
ا: الفقراُت املتعلقة

 
 ثالث

توسطاِت الحسابيِة واالنحرافاِت املعياريِة لكل فقرة من فقراِت املجاِل، كما في الجدول ) 
ُ
 ( اآلتي:10تمَّ حساَب امل

 لفقراِت مجاِل طالبِة مدرسِة امل: (10جدول )
ُ
 املعيارية

افاتُ  واالنحر
ُ
ا حسب املتوسطات الِحسابيِة املتوسطاتُ الحسابية     ستقبِل مرتبٍة تنازلي 

 رقمُ 

 العبارةِ 

رتيُبها 
َ
 ت

 
ُ
 العبارة

  
ُ
توِسط

ُ
امل

 الِحسابُي 

  
ُ
االنِحراف

 امِلعياريُ 

 
ُ
 درجة

افرِ   التو

 في عمليِة التعلِم. 1 12
َ
  0.58 2.88 تستخدُم التقنياَت الحديثة

ُ
 ُمتوسطة

14 2  ِِ   0.63 2.82 العربية.ُتتقُن مهاراَت اللغِة
ُ
 ُمتوسطة

 التفكيِر الناقِد الذي يوصل لحِل املشكالِت.   3 16
َ
  0.61 2.79 تمتلُك مهارة

ُ
 ُمتوسطة

  0.59 2.73 تمتلُك مهاراَت التعلم ِالذاتي. 4 13
ُ
 ُمتوسطة

  0.54 2.61 ُتتقُن مهاراَت اللغِة اإلنجليزيِة. 5 15
ُ
 ُمتوسطة

 التي يحتاجها سوق العمِل.تمتلُك  6 17
َ
 ُمنخفضة  0.60 2.59 املهاراِت الالزمة

 الِحسابي العاُم للمجاِل 
ُ
توسط

ُ
  0.48 2.74 امل

ُ
 ُمتوسطة

 توافر مقومات طالبة مدرسة  املستقبل كأحد مجاالِت درجِة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة  10يتبيُن من الجدوِل )
َ
( أن درجة

 (، وجاءت املتوسطاُت 0.48(، وبلغت قيمة انِحرافِه املعياري )2.74الباحة جاءت بدرجٍة متوسطٍة، حيث جاءت قيمة املتوسِط الِحسابي العام )
ُ
 الحسابية



يِّ   دَرس ِ
َ
ُتها باألداِء امل

َ
ِة الباَحِة وَعالق

َ
ِطق

ْ
قَبِل في َمَداِرِس َمن

َ
ْست

ُ
ِر ُمقّوِماِت َمدَرَسِة امل

ُ
اف و

َ
 ت
ُ
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متوسطة(، كما تشير النتائِج إلى أن قيَم االنحرافاِت  -(، وجاءت درجاُت فقراُت املجاِل محصورٍة بين )منخفضة2.88-2.59لفقراِت املجاِل محصورٍة بين )

راَسِة حول املجاِل.( وهي قيم متدنيٍة مما يدل على تجانِس استجاباِت أفراِد عينِة ال0.63-0.54املعياريِة للفقراِت تراوحت بين )  ّدِ

يرجع إلى ضعف دافعية بعض الطالبات لعملية التعلم، وكثرة عدد الطالبات في الفصل الواحد، وإهمال  -ربما -وتعزو  الباحثة هذه النتيجة إلى أنه 

 لعملية التعلم، وضعف مهارات وكفايات املعلمات التدريسية، وعدم وجود مكتبات متطورة تحتوي 
ً
على مراجع   املعلمات لتهيئة الطالبات وإعدادهن نفسيا

 وندرة وجود معامل مدرسية متطورة للمواد الدراسية العملية.  حديثة للمواد الدراسية،

 الدراسِة الحاليِة مع نتيجة دراسة املحالوي )
َ
( التي أشارت إلى أن سمات الطالِب كأحد مجاالت سمات مدرسِة املستقبِل في منطقِة 2009تتفُق نتيجة

 تبوِك باململكِة العربيِة السعوديِة جاءت بدرجٍة متوسطٍة. 

( التي أشارت إلى أن درجة توافِر طالب مدرسة املستقبِل كأحد مجاالِت  2012تختلف نتيجة الدراسِة الحاليِة مع نتيجة دراسة أبو السعود )بينما  

كأحد مجاالت ( التي أشارت إلى أن مالمَح طالب مدرسة املستقبل  2011خصائِص مدرسِة املستقبِل في الضفِة الغربيِة جاءت بدرجٍة كبيرٍة، ودراسة الزبون )

 أهمية مواصفات الطالب كأحد مجاالت مواصفات  2007مالمح مدرسة املستقبل في األردن جاءت بدرجٍة عاليٍة، ودراسة املالكي )
َ
( التي أشارت إلى أن درجة

 .
ً
 مدرسة املستقبل في اململكة العربية السعودية جاءت بدرجٍة عاليٍة جدا

ترجع إلى امتالك الطالبات   -ربما-م التقنيات الحديثة في عملية التعلم(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه  وجاءت في املرتبة األولى عبارة  )تستخد

إلى   تحتاج  التي  املوضوعات  الكثير من  فهم  في  الطالبات  تساعد  أنها  كما  الطالبات،  لدى  وتوفرها  الحديثة،  التقنيات  مع  التعامل  ويمكن  ملهارات  شرح 

 تراض ي مما يساهم في استيعاب املعلومات واألفكار املتعددة في الدرس الواحد.   استخدامها كواقع اف

ترجع إلى عدم اهتمام   -ربما-وجاءت في املرتبة األخيرة عبارة )تمتلك املهارات الالزمة التي يحتاجها سوق العمل(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه  

الطالبات على املهارات املواكبة لسوق العمل، وعدم وجود توجه حقيقي من قبل وزارة التعليم على ضرورة  إدارة التعليم وبعض قائدات املدارس بتدريب

تدريب الطالبات وإكسابهن مهارات سوق العمل، كذلك عدم وجود حصر الحتياجات سوق العمل ومحاولة تدريب الطالبات عليها، كذلك عدم وجود 

 مهارات سوق العمل.   رغبة حقيقية لدى بعض الطالبات الكتساب

ستقبِل:  
ُ
 بمجال مناهِج مدرسِة امل

ُ
تعلقة

ُ
: الفقراُت امل

 
 رابعا

توسطاِت الحسابيِة واالنحرافاِت املعياريِة لكل فقرة من فقراِت املجاِل، كما في الجدول ) 
ُ
 ( اآلتي:11تمَّ حساَب امل

 لفقراِت : (11جدول )
ُ
افاُت املعيارية  واالنحر

ُ
ا حسب متوسطاتها الِحسابيِة  املتوسطاُت الحسابية ٍٍ تنازلي      مجاِل مناهِج مدرسِة املستقبِل مرتبٍة

 رقمُ 

 العبارةِ 

رتيُبها 
َ
 ت

 
ُ
 العبارة

  
ُ
توِسط

ُ
امل

 الِحسابُي 

  
ُ
االنِحراف

 امِلعياريُ 

 
ُ
افرِ  درجة  التو

عزُز استخدام الُتكنولوجيا في املواِد الدراسيِة املختلفِة.  1 20
ُ
 ُمرتفعة  0.48 3.59 ت

 ُمرتفعة  0.56 3.53 ُتحقُق النمو الشامَل للطالباِت في الجوانِب املختلفِة. 2 19

 ُمرتفعة  0.64 3.51 تواكُب التطوراِت السريعِة في مختلِف فروع املعرفِة. 3 21

 ُمرتفعة  0.59 3.43 الطالباِت على حِل املشكالِت بأسلوب علمي.ُتدرُب  4 22

ُِ بخبراِت البيئِة التي تعيش فيها الطالبِة. 5 18
ُ
  0.71 3.40 ترتبط

ُ
 ُمتوسطة

 الحسابي العاُم للمجاِل 
ُ
توسط

ُ
 ُمرتفعة 0.57 3.49 امل

 توافر مقومات مناهج مدرسة    11يتبين من الجدول )
َ
املستقبل كأحد مجاالت درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس ( السابق أن درجة

 املتوسِط الِحسابي العام )
ُ
(،  0.57(، وجاءت قيمة انحرافِه امِلعياري )3.49منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات جاءت بدرجٍة مرتفعٍة، حيث جاءت قيمة

مرتفعة(، كما تشير النتائج    - (، وتراوحت درجاِت فقراِت املجاِل بين )متوسطة3.59  - 3.40 بين )وجاءت قيم املتوسطاِت الحسابيِة لفقراِت املجاِل محصورةٍ 

راَسِة 0.71-0.48إلى أن قيم االنحرافاِت املعياريِة للفقراِت تراوحت بين ) ( وهي قيم أقل من الواحد الصحيح مما يدل على تجانِس استجاباِت أفراِد عينِة الّدِ

 حوِل املجاِل.

أنه  وتع  إلى  النتيجة  الباحثة هذه  الطالبة مسئولة عن عملية تعلمها، وجعل دور    ترجع إلى   -ربما-زو  الذاتي، مما جعل  التعلم  ملبدأ  املناهج  تشجيع 

ناهج على املعلمة كمنظمة لعملية التعلم، وربطت موضوعات املنهج بالحياة مما ساعدت الطالبات على االكتشاف وعلى الفهم واالستيعاب، واحتواء امل

 صور معبرة تتوافق مع الدرس، مما تزيد من عملية تشويق الطالبات للشرح واملذاكرة، وتنمي حب االستطالع واالكتشاف لدى الطالبات.

( السعود  أبو  دراسِة   نتيجِة  مع  الحاليِة  راَسِة  الّدِ نتيجِة   
ُ
كأحد م2012تختلف املستقبل  مناهج مدرسة  توافر  درجة  أن  إلى  أشارت  التي  جاالت  ( 

الزبون ) الغربية بفلسطين جاءت بدرجٍة كبيرٍة، ودراسة  الضفة  املستقبل في  املناهج كأحد مجاالت 2011خصائص مدرسة  أن مالمح  إلى  التي أشارت   )

ألردن للمناهج الدراسية ( التي أشارت إلى أن تصورات القادة التربويين في ا 2010مالمح مدرسة املستقبل في األردن جاءت بدرجٍة عاليٍة، ودراسة أرشيدات )

( التي أشارت إلى أن درجة أهمية مواصفات املناهج كأحد مجاالت مواصفات  2007كأحد مجاالت مدرسة املستقبل جاءت بدرجٍة مرتفعٍة، ودراسة املالكي )

 .
ً
 مدرسة املستقبل في اململكة العربية السعودية جاءت بدرجٍة عاليٍة جدا
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عزُز استخداَم التكنولوجيا في املواِد الدراسيِة املختِلفِة(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه     وجاءت في املرتبة األولى عبارة 
ُ
ترجع إلى الكِم    -ربما-)ت

عملية شرح ي  الهائل من املعلوماِت التي تشملها املوضوعاِت والتي يصعب على املعلمِة إكسابها للطالباِت، مما يستدعي ضرورة استخدام التكنولوجيا ف 

 .الدرس، كما أن املناهج الدراسية تحتوى على أنشطة تفرض على الطالبات االستعانة بالتكنولوجيا للمساعدة في تقديم الحلول املناسبة لها

 بخبراِت البيئِة التي تعيش فيها الطالبِة(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه 
ُ
ترجع إلى أن املناهج املطورة  -اربم-وجاءت في املرتبة األخيرة عبارة )ترتبط

ة حتى تالئم بيئة في اململكة العربية السعودية هي مناهج تمت ترجمتها من الواليات املتحدة األمريكية، ولم تراعي البيئة السعودية فهي تحتاج إلى مراجع 

 حتى تتمكن الطالبات من فهم محتواها. الطالبات حتى يكون هناك توافق بين املناهج وبين خبرات البيئة التي تعيش فيها الطالبات 

سيُرها 
ْ
ف
َ
ُتها وت

َ
ش

َ
اني وُمناق

َّ
ؤاِل الث راَسِة عند مستوى    نتائُج الس  نِة الّدِ  بين متوسطاِت استجاباِت عّيِ

 
 إحصائية

 
 داللة

َ
 ذات

 
ُه: هل توجُد فروقا صَّ

َ
والذي ن

في مدارس α≤ 0.05داللٍة )   افر مقومات مدرسة املستقبل  املرحلِة    -سنواِت الخبرةِ   -منطقة الباحة تعزى ملتغيرات )املؤهِل الِعلمي  ( حول درجِة تو

 التعليميِة(؟    

راَسة لدرجِة توافر مقومات مدر  سة املستقبل  لإلجابِة عن هذا السؤال، وللكشِف عن الداللة اإلحصائية للفروِق بين ُمتوسطاِت استجاباِت عينِة الّدِ

ملت تعزى  الباحِة  الِعلميفي مدارس منطقِة  )املؤهِل  الخبرةِ   -غيرات  واالنحرافاِت   -سنواِت  الحسابيِة،  املتوسطاِت  استخداَم  تم  التعليميِة(، فقد  املرحلِة 

حادي ) ِِ (، وتحليِل التباينT- testاملعياريِة، واختباِر )ت( )
ُ
 (، وذلك على النحِو اآلتي: One Way ANOVAاأل

ِل العِ   باملؤهَّ
ُ
تعلقة

ُ
: الفروُق امل

 
 لمي: أوال

راَسِة  α≤  0.05تمَّ استخداَم اختباُر )ت( للكشِف عن الفروِق ذاِت الداللِة اإلحصائيِة عند مستوى داللٍة ) ( بين متوسطاِت استجاباِت أفراِد عينِة الّدِ

يبين ذلك الجدول  حول درجة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقِة الباحِة، كما تمَّ حساُب املتوسطاِت الحسابيِة، واالنحرافاِت املعياريِة، و 

 ( اآلتي:  12)

افر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقِة الباحِة تعزى نتائُج اختباُر )ت( للتعرِف على الفروِق  : (12جدول ) راَسِة نحو درجِة تو في استجاباِت عينِة الّدِ

 ملتغير املؤهِل العلمي 
ٍُ من بكالوريوِس  فئاُت املتغيرِ   أقُل

 (127)ن=

 بكالوريوُس فأعلى

 (221)ن=

 اختباُر )ت(

   املجاالُت 
ُ
املتوسط

 الِحسابي

  
ُ
االنحراف

 امِلعياري 

  
ُ
توسط

ُ
امل

 الحسابي

  
ُ
االنِحراف

 املعياري 

 )ت(
ُ
 ُمستوى الداللة  قيمة

 0.000 3.392 1.39 3.52 1.56 3.17 قيادة مدرسة املستقبل

 دالة

 0.000 3.683 1.64 3.82 1.69 3.60 معلمة مدرسة املستقبل

 دالة

 0.001 3.302 1.81 18.42 1.70 18.18 طالبة مدرسة املستقبل

 دالة

 0.001 3.407 1.50 3.27 1.78 3.02 مناهج مدرسة  املستقبل

 دالة

 0.000 3.874 1.16 3.68 1.35 3.33 املجموُع الكلي للمحورِ 

 دالة

راَسِة حول درجِة توافر مقومات مدرسة α≤  0.05( وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى الداللِة )12يتبين من الجدول ) ( بين أفراِد عّينة الّدِ

املحوِر، والدرجة الكليِة للمحوِر، وكانت الفروق لصالح    املستقبل في مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات تعزى إلى املؤهل العلمي في مجاالِت 

 بكالوريوس فأعلى.    

ترجع إلى أن أصحاب املؤهل الدراس ي األعلى لديهم املهارات التي تمكنهم من االطالع على املستجدات في النظام   -ربما -وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى 

ى تطبيقها في  التعليمي، وعلى خصائص مدرسة املستقبل ومتطلباتها، وأهمية توافرها في املدارس ألنها من التوجهات الحديثة التي تسعى غالبية الدول إل

 مية. مؤسساتهم التعلي

( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة 2010تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة أرشيدات )

 الدراسة حول تصورات القادة التربويين ملدرسة املستقبل تعزى ملتغير املؤهل العلمي.

( التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات 2012سة أبو السعود )بينما تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة درا 

 عينة الدراسة حول درجة توافر خصائص مدرسة املستقبل تعزى ملتغير املؤهل العلمي. 
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 بمتغير سنواِت الخبرِة:
ُ
ا: الفروُق املتعلقة  ثاني 

راَسِة  α≤  0.05الفروِق ذاِت الداللِة اإلحصائيِة عند مستوى داللٍة )تمَّ استخداَم اختباُر )ت( للكشِف عن   ( بين متوسطاِت استجاباِت أفراِد عينِة الّدِ

 ( اآلتي:  13حول درجِة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات تعزى إلى سنوات الخبرة، كما في الجدوِل ) 

راَسِة نحو درجة  ئُج اختباُر )ت( للتعرف على الفروق  نتا : (13جدول ) افر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة في استجابات عينة الّدِ تعزى إلى متغير  تو

 سنواِت الخبرةِ 

 سنوات  10أقُل من  فئاُت املتغيرِ 

 (230)ن=

 سنوات فأكثر 10

 (118)ن=

 اختباُر )ت(

   املجاالُت 
ُ
املتوسط

 الِحسابي

  
ُ
االنحراف

 امِلعياري 

  
ُ
توسط

ُ
امل

 الحسابي

  
ُ
االنِحراف

 املعياري 

 )ت(
ُ
 ُمستوى الداللةِ  قيمة

 املستقبِل 
ُ
 مدرسة

ُ
 0.224 1.161- 1.93 3.44 1.92 3.36 قيادة

 غيُر دالةٍ 

 املستقبِل 
ُ
 مدرسة

ُ
 0.157 1.912 1.68 3.13 1.66 3.17 معلمة

 غيُر دالةٍ 

 
ُ
 مدرسة

ُ
 0.208 1.431 1.76 3.39 1.83 3.27 املستقبِل طالبة

 غيُر دالةٍ 

  املستقبِل 
ُ
 0.166 1.704 1.65 3.35 1.88 3.25 مناهُج مدرسة

 غيُر دالةٍ 

 0.178 1.658 1.26 3.32 1.51 3.27 املجموُع الكلي للمحورِ 

 غيُر دالةٍ 

راَسِة حول درجِة توافر مقومات  α≤ 0.05إحصائيٍة عند مستوى الداللِة )( عدِم وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة 13يتبيُن من الجدوِل )  ( بين أفراِد عّينة الّدِ

 حوِر.مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات تعزى إلى متغير سنوات الخبرة في مجاالِت املحوِر، والدرجة الكليِة للم

يعود إلى أن املعلمات بالرغم من تنوع خبراتهن إال أنهن لم يتعايشن في مدارسهن مع خصائص مدرسة    -ربما  –وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه   

توافر خصائص مدرس بأهمية  املدارس  قائدات  بعض  قناعات من  هي  إنما  وتطبيقه  توافره  يتم  ما  وإنما  بصورة واضحة وجلية،  وتنفيذها  ة املستقبل 

 مدارسهن. املستقبل، ومحاولتهن لتطبيقها في

راَسِة الحاليِة مع نتيجِة دراسة أبو السعود )  الّدِ
ُ
 ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  2012تتفُق نتيجة

ً
( التي أشارت إلى عدم وجود فروقا

ملتغير سنواِت الخبرِة، ودراسة أرشيدات  أفراد عينة الدراسة حول درجة توافِر خصائِص مدرسِة املستقبِل في املدارِس الحكوميِة في الضفِة الغربيِة تعزى 

 ذات داللة إحصائية بين متوسطاِت استجاباِت أفراِد عينِة الدراسِة حول تصوراِت القادِة التربويين 2010)
ً
في األردِن    ( التي أشارت إلى عدم وجود فروقا

 ملدرسِة املستقبِل تعزى ملتغير سنواِت الخبرةِ 

 باملر 
ُ
: الفروُق املتعلقة

 
 حلِة التعليميِة:ثالثا

ِد من تجانس أفراد العينة كخطوة أساسية إلجراء تحليل التباين األحادي، كم
ُّ
 ا في الجدول تمَّ إجراَء اختباُر ليفين لتجانِس التباين، وذلك للتأك

 ( اآلتي: 14) 

افِر مقوماِت مدرسِة امل: (14جدوُل )  ا ملتغير املرحلة التعليمية اختباُر ليفن للتجانس ألفراد العينة على مقياس درجة تو  ستقبِل تبع 

 
ُ
 الحرية  اختباُر ليفن املجاالت

ُ
 الحرية  1درجات

ُ
 مستوى الداللةِ    2درجات

 املستقبِل 
ُ
 مدرسة

ُ
 0.113 345 2 1.016 قيادة

 املستقبِل 
ُ
 مدرسة

ُ
 0.329 345 2 0.724 معلمة

 املستقبِل 
ُ
 مدرسة

ُ
 0.250 345 2 0.957 طالبة

  املستقبِل مناهُج 
ُ
 0.206 345 2 1.150 مدرسة

 0.491 345 2 1.213 املجموُع الكلي للمحورِ 

راَسِة عند مستوى الداللة )14يتضح من الجدوِل ) (  في املجاالِت  α≤  0.05( عدِم وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائيٍة بين متوسطاِت استجاباِت عينِة الّدِ

توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة تعزى ملتغير املرحلِة التعليميِة، وبالتالي إمكانيِة استخداِم اختبار واملجموِع الكلي ملحوِر درجِة  

 تحليل التبايِن األحادي.

 ( اآلتي:    15كما تمَّ حساَب املتوسطاِت الحسابيِة واالنحرافاِت املعياريِة ملعرفة داللِة الفروِق في املتوسطاِت كما في الجدول )  
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 ملجاالِت محوِر درجِة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة تعزى ملتغ :  ( 15جدوُل )  
ُ
 املعيارية

ُ
 واالنحرافات

ُ
 الحسابية

ُ
 يِر املرحلِة التعليميِة املتوسطات

 
ُ
 التعليمية

ُ
 املرحلة

 )ن=   الفئات 
ُ
 )ن=   (  158االبتدائية

ُ
 )ن=   ( 109املتوسطة

ُ
  (  81الثانوية

ُ
 الكلية

ُ
 الدرجة

   املجاالُت 
ُ
توِسط

ُ
امل

 الِحسابي

  
ُ
االنِحراف

 املعياري 

  
ُ
توِسط

ُ
امل

 الِحسابي

  
ُ
االنِحراف

 املعياري 

  
ُ
توِسط

ُ
امل

 الِحسابي

  
ُ
االنِحراف

 املعياري 

  
ُ
توِسط

ُ
امل

 الِحسابي

  
ُ
االنِحراف

 املعياري 

 املستقبِل 
ُ
 مدرسة

ُ
 1.62 3.33 1.94 3.18 1.57 3.16 1.73 3.29 قيادة

 املستقبِل 
ُ
 مدرسة

ُ
 1.17 3.22 1.28 3.20 1.29 3.23 1.16 3.10 معلمة

 املستقبِل 
ُ
 مدرسة

ُ
 1.83 3.24 1.25 3.28 1.56 3.36 1.77 3.39 طالبة

  املستقبِل 
ُ
 1.40 3.17 1.29 3.24 1.01 3.28 1.49 3.30 مناهُج مدرسة

 1.94 3.26 1.48 3.20 1.29 3.23 1.89 3.28 املجموُع الكلي للمحورِ 

( وجوِد فروٍق ظاهريٍة في املتوسطاِت الحسابيِة في جميِع مجاالِت محوِر درجِة توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة  15يوضُح الجدوِل )

 املتوسطاِت الحسابيِة ذاِت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى الداللِة الباحة تبًعا ملتغيِر املرحلِة التعليميِة، ولتحديد فيما إذا كانت الفروُق بين 

 (0.05 ≥α ( تمَّ استخدام تحليل التبايِن األحادي، كما في الجدوِل  )اآلتي: 16 ) 

افر مقومات مدرسة :  ( 16جدوُل )   راَسِة على محوِر درجِة تو املستقبل في مدارس منطقة الباحة تعزى ملتغيِر  تحليُل التبايٍن األحادي الستجاباِت أفراِد عّينِة الّدِ

 املرحلِة التعليميِة 

 درجاُت  مجموُع املربعاِت  مصدُر التبايِن  املجاالُت 

 الحريِة 

 )ف( ُمتوسطاُت املربعاِت 
ُ
 ُمستوى الداللِة  قيمة

 املستقبِل 
ُ
 مدرسة

ُ
 قيادة

 

 0.171 1.802 6.937 2 49.875 بين املجموعات 

 3.659 345 1262.364 داخُل املجموعات  غيُر دالٍة   

 347 1312.239 املجموعُ 

 املستقبِل 
ُ
 مدرسة

ُ
 0.166 1.863 6.093 2 48.185 بين املجموعات  ُمعلمة

 2.718 345 937.804 داخُل املجموعات  غيُر دالٍة 

 347 985.989 املجموعُ 

 املستقبِل 
ُ
 مدرسة

ُ
 طالبة

 

 0.215 1.616 5.838 2 71.675 بين املجموعات 

 3.085 345 1064.382 داخُل املجموعات  غيُر دالٍة 

 347 1136.057 املجموع 

 املستقبِل 
ُ
 0.254 2.523 6.235 2 40.471 بين املجموعات  مناهُج مدرسة

 2.966 345 1023.262 داخُل املجموعات  غيُر دالٍة 

 347 1063.733 املجموعُ 

 للمحوِر 
ُ
 الكلية

ُ
 0.194 1.561 28.810 2 797.620 بين املجموعات  الدرجة

 27.202 345 9384.783 داخُل املجموعات  غيُر دالٍة 

 347 10182.402 املجموعُ 

ا عند مستوى )               (. 0.05* داّل إحصائي 

راَسِة حول درجِة  α≤  0.05( عدِم وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى الداللِة )  16يتبّين من الجدول ) ( بين متوسطاِت استجاباِت عينِة الّدِ

 توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات تعزى ملتغيِر املرحلِة التعليميِة. 

تعود إلى تشابه املراحل التعليمية الثالث في القوانين واللوائح واإلجراءات املنظمة للعملية التعليمية، وتشابه   -بمار -وتعزو الباحثة هذه النتيجة إل أنه  

 الحديثة.   األنشطة والبرامج واألساليب القيادية التي يتم تطبيقها في املدارس، إضافة إلى التوجهات املعاصرة للمفاهيم اإلدارية

( التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  2012تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة أبو السعود )

 املدرسة.   أفراد عينة الدراسة حول درجة توفر خصائص مدرسة املستقبل في املدارس الحكومية في الضفة الغربية بفلسطين تعزى ملتغير مستوى 

فسيُرها:
َ
ُتها وت

َ
ش

َ
اق

َ
تائِج السؤاِل الثالِث وُمن

َ
 والذي نصُه: ما مستوى األداء في مدارس منطقة الباحة من وجهِة نظِر املعلماِت؟     ن

ِة إلجابة هذا السـؤال، فقد تمَّ حسـاَب املتوسـطاِت الحسـابيِة واالنحرافاِت املعياريِة إلجاباِت أفراِد عّينِة  راسـَ حول محور مسـتوى األداء في مدارس   الّدِ

 ( اآلتي:    17منطقة الباحة، ويبين ذلك الجدول )
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راَسِة على محور مستوى األداء في مدارس منطقة الباحة : (17جدوُل )   الستجاباِت أفراِد عّينة الّدِ
ُ
 املعيارية

ُ
افات  واالنحر

ُ
 الحسابية

ُ
ا   املتوسطات ُمرتبة تنازلي 

 متوسطاِتها الحسابيِة حسب 

 رقمُ 

 العبارةِ 

  ترتيبها 

 
ُ
 العبارة

  
ُ
توِسط

ُ
 امل

 الِحسابي

 
ُ
 االنِحراف

 امِلعياري  

 مستوى األداءِ 

 مرتفع 0.57 3.67 تستخدُم املعلمات استراتيجيات التدريس الحديثة في التدريس. 1 10

شرُك قائدة املدرسة املعلمات في صناعة القرارات املدرسية.    2 4
ٌ
 مرتفع 0.82 3.46 ت

 متوسط  0.61 3.37 تمتلُك املعلمات طرائق التقويم املالئمة لتشخيص فهم الطالبات. 3 11

 يحفز على اإلبداع في التدريس. 4 1
ً
 إيجابيا

ً
 متوسط  0.60 3.25 توفُر قائدة املدرسة مناخا

 متوسط  0.65 3.24 توفُر املعلمات البيئة الصفية الغنية باألفكار املتنوعة. 5 12

 متوسط  0.74 3.20 تستطيُع الطالباِت الحصوِل على املعارِف من مصادرها املختلفِة. 6 18

 متوسط  0.65 3.19 تفوُض قائدِة املدرسِة بعض الصالحيات للمعلمات. 7 3

 متوسط  0.62 3.19 التحسين املستمر للعمل املدرس ي.تحرُص قائدِة املدرسِة على  8 7

 إبداعية ملواجهة مشكالِت تحصيِل الطالباِت. 9 2
ً
 متوسط  0.61 3.18 تقدُم قائدِة املدرسِة أفكارا

 متوسط  0.65 3.18 تمتلُك الطالباِت مهارات العمِل الجماعي. 10 15

شجُع املعلماِت طالباتهن على ممارسِة  11 8
ٌ
 متوسط  0.59 3.18 أساليِب التفكير ِالعلمي.ت

 متوسط  0.65 3.17 تتمتُع الطالباِت بالقدرِة على اتخاِذ القراِر. 12 16

 إبداعية لها. 13 9
ً
عزُز املعلماِت األنشطِة الطالبيِة التي تطرح مشكالٍت واقعيٍة مع تقديِم حلوال

ُ
 متوسط  0.65 3.16 ت

6 14  
ُ
 متوسط  0.66 3.12 املدرسِة االحتياجات التدريبية للمعلمات بطريقة علمية.تحدُد قائدة

 املدرسِة في تنمية التعلم الذاتي لدى الطالبات. 15 5
ُ
 متوسط  0.59 3.11 تساهُم قائدة

 متوسط  0.71 3.11 تمتلُك الطالباِت مهارة إدارة الوقت بكفاءة. 16 17

 متوسط  0.58 3.10 االتصال والتواصل مع األخريات تمتلُك الطالباِت مهارات  17 14

 متوسط  0.68 3.05 تتمتُع الطالباِت بمهارات الحوار الفعال في التعامل مع األخريات. 18 13

 الحسابي العاُم للمحور 
ُ
توسط

ُ
 متوسط  0.73 3.22 امل

، حيث جاءت قيمة املتوسِط الحسابي  ( أن مستوى األداء في مدارس منطقِة الباحِة من وجهِة  17يتضح من الجدوِل )
ً
نظِر املعلماِت جاء متوسطا

(، وتراوح مستوى  3.67-3.05(، وتراوحت قيم املتوسطات الحسابية لفقرات املحور بين )0.73(، وجاءت قيمِة االنحراِف املعياري للمحور )3.22العاِم )

(، وهي قيم أقل من الواحد 0.82-0.57قيم االنحرافاِت املعياريِة لفقراِت املحوِر بين )مرتفع (، كما تشير النتائج إلى تراوح    -فقرات املحور بين )متوسط

راَسِة حول فقراِت املحوِر.   الصحيح مما يدل على تجانِس استجاباِت أفراِد عّينِة الّدِ

ي بطريقة مستمرة، بل يتم التقييم على فترات وقد تعود إلى عدم وجود عملية تقييم لعناصر األداء املدرس  -ربما -وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه 

 إبداعية لحِل املشكال 
ً
ِت املدرسيِة، وعدم توفر تقتصر عمليِة التقييِم على بعِض عناصر ِالعمليِة التعليميِة دون األخرى، وعدم تقديم قائدِة املدرسِة أفكارا

فِر املناِخ املدرس ي اإليجابي التي يحفز على اإلبداع واالبتكار، وعدم تفويض قائدِة املدرسِة بعض املبنى املدرس ي املالئِم لتطوراِت العمليِة التعليميِة، وقلة تو 

 صالحياتها للمعلمات.

،  2013تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الشريف )
ً
( التي أشارت إلى أن مستوى األداِء التنظيمي ملديري املدارِس املتوسطِة جاء متوسطا

( التي أشارت إلى أن درجة فاعلية أداء مديري املدارِس في إدارِة األزماِت في املدارِس الثانويِة جاءت متوسطٍة، ودراسة الثبيتي 2013رهف غنيمة )ودراسة  

، ودراسة خليفات وا 2012)
ً
أن مستوى أداِء مديري املدارِس املتوسطِة والثانويِة بمحافظِة الطائِف جاء متوسطا ( التي 2010ملطارنة )( التي أشارت إلى 

 .
ً
 أشارت إلى أن مستوى األداِء الوظيفي لدى مديري املدارِس الحكوميِة جاء متوسطا

( العجمي  دراسِة  نتيجِة  مع  الحاليِة  الدراسِة   
َ
نتيجة تختلف  جاء 2016بينما  الثانويِة  املدارِس  مديري  أداِء  مستوى  أن  إلى  أشارت  التي   )

، ودراسة حماد )
ً
.   ( التي 2008منخفضا

ً
 أشارت إلى أن مستوى األداِء الوظيفي ملعلمي املدارِس األساسيِة كان مرتفعا

تعود إلى  -ربما –أنه وجاءت في املرتبة األولى عبارة  )تستخدُم املعلماِت استراتيجياِت التدريِس الحديثِة في التدريِس(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى 

املادة الدراسية، كذلك املناهج الدراسية املطورة يصعب تدريسها بالطرق التقليدية وإنما تعمل على التوجه نحو األساليب إدراك املعلمات ألهميتها في فهم  

 التدريسية الحديثة، كذلك قد يكون هناك متابعة من قائدة املدرسة الستخدامها في عملية التدريس. 

تعود   -ربما  –اِت الحواِر الفعاِل في التعامِل مع األخرياِت(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه  وجاءت في املرتبة األخيرة عبارة )تتمتُع الطالباِت بمهار 

مهارا  إكسابهن  بطرق  تهتم  للطالبات  تدريبية  برامج  الفعال، وعدم وجود  الحوار  مهارات  الطالبات  املدرسية الكتساب  القيادة  تبني  الحوار إلى عدم  ت 

 وة لدى الطالبات في تحقيق الحوار الفعال سواء من قائدة املدرسة أو املعلمات.الفعال، وعدم توفر نموذج القد
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سيُرها: 
ْ
ف
َ
وت ُتها 

َ
ش

َ
وُمناق ابِع  الرَّ الّسؤاِل  تائُج 

َ
)   ن داللٍة   ُمستوى  ِعنَد   

 
ة إحصائيَّ  

 
داللة  

َ
ذات  

 
فروقا توجُد  َهْل  نصه:  ُمتوسطاِت α ≤ 0.05والذي  بين   )

ر  نِة الّدِ مي، َسنواُت الاستجاباِت أفراِد عّيِ
ْ
ُل الِعل ؤهَّ

ُ
تغيراِت )امل

ُ
عزى مل

ُ
علماِت ت

ُ
ِخبرِة، اَسِة حول ُمستوى األداِء في مدارِس منطقِة الباحِة ِمن وجهِة نظِر امل

(؟  
ُ
عليمية  التَّ

ُ
ْرَحلة

َ
 امل

ر   نة الّدِ اَسِة ملستوى األداء في مدارس منطقِة الباحِة إلجابة هذا السؤال، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عيَّ

امل استخداُم  تّم  فقد   ،)
ُ
عليمية التَّ  

ُ
ْرَحلة

َ
امل الِخبرِة،  َسنواُت  مي، 

ْ
الِعل ُل  )املؤهَّ ملتغيراِت  عزى 

ُ
ت املعلمات  نظِر  وجهة  واالنِحرافاِت ِمن  ِة،  الِحسابيَّ توسطاِت 

ِة، واختباِر )ت( )  (، وذلك على النحو اآلتي:  One Way ANOVAوتحليِل التبايِن األحادي )ف( )(، T- testامِلعيارّيِ

 باملؤهل العلمي: 
ُ
: الفروُق املتعلقة

 
 أوال

( بين متوسطاِت استجاباِت أفراِد عينِة  α≤  0.05تمَّ استخداَم اختباُر )ت( للكشِف عن داللِة الفروِق ذاِت الداللِة اإلحصائيِة عند مستوى داللٍة )  

ر  مي ، كما تمَّ حساب املتو الّدِ
ْ
ُل الِعل عزى ملتغيِر املؤهَّ

ُ
ْستوى األداء في مدارس منطقِة الباحِة ِمن وجهِة نظِر املعلماِت ت

ُ
سطاِت الحسابيِة، واالنحرافاِت  اَسِة مل

 ( اآلتي:   18املعياريِة، يبين ذلك الجدول )

تاِئُج اختباُر )ت( ملعرفِة الفروِق ذاِت الدال: (18جدوُل )
َ
ُل  ن ْستوى األداء في مدارس َمنِطقِة الباحِة تعزى ملتغير املؤهَّ

ُ
راَسِة مل نِة الّدِ لِة اإلحصائيِة بين استجاباِت عّيِ

مي 
ْ
 الِعل

مي   امِلْحورُ 
ْ
ُل الِعل    الَعددُ  املؤهَّ

ُ
توِسط

ُ
امل

 الِحسابي  

االنحراف  

 امِلعياري  

 )ت(
ُ
ُمستوى   قيمة

 الداللةِ 

 0.183 0.452 0.74 3.85 127 أقل من بكالوريوس مدارس  َمنِطقِة الباحةِ ُمْستوى األداء في 

 0.68 3.94 221 بكالوريوس فأعلى غير دالة 

ٍة ِعنَد ُمستوى داللٍة )  18يتضح من الجدوِل )   راَسِة حول ُمستوى  (α≤  0.05( َعدِم وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائيًّ بين اسِتجاباٍت أفراٍد َعّينٍة الّدِ

مي.
ْ
ُل الِعل عزى ملتغيِر املؤهَّ

ُ
علماِت ت

ُ
 األداء في مدارس َمنِطقِة الباَحِة  ِمن ِوجهِة نظِر امل

تعود إلى كون أداء املعلمات جزء من منظومة األداء املدرس ي حيث يتم تقييم أدائها وتعرف من خالل عملية   -ربما  -هذه النتيجة إلى أنه    وتعزو الباحثة

 التقييم مستوى األداء الحقيقي للمدرسة، وال ينظر في عملية تقييم األداء للمؤهالت العلمية بل ينظر إلى العمل والتخصص. 

( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  2013تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة رهف غنيمة )

د فروق ( التي أشارت إلى وجو 2012عينة الدراسة حول درجة فاعلية أداء مديري املدارس في إدارة األزمات تعزى ملتغير املؤهل العلمي، ودراسة الثبيتي )

، ودراسة ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول مستوى أداء مديري املدارس املتوسطة والثانوية تعزى ملتغير املؤهل العلمي

تعزى ملتغير املؤهل    ( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى األداء الوظيفي ملديري املدارس األساسية 2010خليفات واملطارنة )

 العلمي. 

 بسنواِت الخبرِة:  
ُ
روُق املتعلقة

ُ
: الف

 
 ثانيا

( بين متوسطاِت استجاباِت أفراِد عينِة  α≤  0.05تمَّ استخداَم اختبار )ت( للكشِف عن داللِة الفروِق ذاِت الداللِة اإلحصائيِة عند مستوى داللٍة )  

كم  ، الِخبرِة  ملتغيِر سنواِت  عزى 
ُ
ت علماِت 

ُ
امل نظِر  ِمن وجهِة  الباَحِة  َمنِطقِة  في مدارس  األداء  ُمستوى  راَسِة حول  الحسابيِة،  الّدِ املتوسطاِت  تمَّ حساب  ا 

 ( اآلتي:    19واالنحرافاِت املعياريِة، ويبين ذلك الجدول ) 

راَسِة حول ُمستوى األداء في مدارس مَ : (19جدوُل ) نِة الّدِ تاِئُج اختباُر )ت( ملعرفِة الفروِق ذاِت الداللِة اإلحصائيِة بين استجاباِت عّيِ
َ
  نِطقِة الباَحِة  ِمن ِوجهِة ن

تغير سنواِت الخبرةِ 
ُ
علماِت  تعزى مل

ُ
 نظِر امل

   الَعددُ  َسنواُت الخبرةِ  امِلْحورُ 
ُ
توِسط

ُ
امل

 الِحسابي  

االنحراف  

 امِلعياري  

 )ت(
ُ
ُمستوى   قيمة

 الداللةِ 

دارِس في َمنِطقِة الباحةِ 
َ
 0.006 1.520 0.68 3.09 230 سنوات  10أقل من  ُمْستوى تطويِر أداِء قائداِت امل

 0.62 3.92 118 سنوات فأكثر 10 دالة

 ِعنَد ُمستوى داللٍة )  19يوِضُح  الجدوِل )  
ً
ة  إحصائيًّ

ً
 ذاَت داللة

ً
راَسِة حول ُمستوى األداء في  (α≤ 0.05(  وجوَد فروقا بين اسِتجاباٍت أفراٍد َعّينٍة الّدِ

عزى 
ُ
علماِت ت

ُ
 ملتغيِر َسَنواِت الخبرِة لصالح الخبرة األعلى.مدارس َمنِطقِة الباَحِة  ِمن ِوجهِة نظِر امل

تعود إلى أن صاحبات الخبرة األعلى لديهن من املهارة من خالل معرفتهم وتقييم أدائهن أكثر من مرة ملعرفة   -ربما-وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه 

 خبرة املشاركة في عملية تقييم األداء املدرس ي أكثر من غيرهن.مستوى األداء املدرس ي والحكم عليه، ومعوقاته ومتطلباته، كما أتاحت لهن ال

( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  2013تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة رهف غنيمة )

( التي أشارت إلى وجود فروق 2012غير سنوات الخبرة، ودراسة الثبيتي )عينة الدراسة حول درجة فاعلية أداء مديري املدارس في إدارة األزمات تعزى ملت

ودراسة   ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول مستوى أداء مديري املدارس املتوسطة والثانوية تعزى ملتغير سنوات الخبرة،
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إحصائية حول مستوى األداء الوظيفي ملديري املدارس األساسية تعزى ملتغير سنوات    ( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة2010خليفات واملطارنة )

 الخبرة. 

 باملرحلِة التعليميِة: 
ُ
: الفروُق املتعلقة

 
 ثالثا

ِس أفراِد العّينِة كخطوٍة أساسيٍة إلجراِء تحليِل التبايِن األ 
ُ
ِس، وذلك حتى يتم التأكد َمن تجان

ُ
حادي، كما في الجدوِل تم إجراَء اختباُر ليفين للَتجان

 ( اآلتي: 20)

ِة اختباُر ليفن لتجانِس التبايِن ألفراِد العّينِة على مقياِس مستوى األداء في مدارس َمنِط : (20جدول ) رحلِة التعليميَّ
َ
عزى ملتغيِر امل

ُ
 قِة الباحِة ت

اللةِ    2درجاُت الحرية  1درجاُت الحرية  اختباُر ليفُن  املحورُ  وى الدَّ
َ
 ُمْست

دارِس في َمنِطقِة الباحةِ 
َ
 0.719 345 2 0.573 ُمستوى تطويِر أداِء قائداِت امل

( في محوِر مستوى األداء في مدارس َمنِطقِة الباحِة α≤  0.05( عدِم وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى الداللِة )  20يتضح من الجدوِل )

الذي يؤكد تجانس التبايِن ألفراِد العّينِة على مقياِس مستوى األداء في مدارس   ِة ، األمر  رحلِة التعليميَّ
َ
َمنِطقِة الباحِة ، مما يبين إمكانيِة تعزى ملتغيِر امل

 استخداِم اختباِر تحليِل التبايِن األحادي.

 ( اآلتي:  21كما تمَّ حساَب املتوسطاِت الحسابيِة واالنحرافاِت املعياريِة ملعرفِة داللِة الفروِق في املتوسطاِت كما في الجدوِل )

  : (21جدول )
ُ
 الحسابية

ُ
ِة املتوسطات رحلِة التعليميَّ

َ
 ملحوِر مستوى األداء في مدارس َمنِطقِة الباحِة تعزى ملتغيِر امل

ُ
 املعيارية

ُ
افات  واالنحر

 
ُ
 التعليمية

ُ
 املرحلة

 )ن=   
ُ
 )ن=   (  175االبتدائية

ُ
 )ن=   ( 107املتوسطة

ُ
  (  86الثانوية

ُ
 الكلية

ُ
 الدرجة

   املحورُ 
ُ
وسط

ُ
املت

 الِحَسابي  

االنحراف  

 امِلعياري  

  
ُ
وسط

ُ
املت

 الِحَسابي  

االنحراف  

 امِلعياري  

  
ُ
وسط

ُ
املت

 الِحَسابي  

االنحراف  

 امِلعياري  

  
ُ
وسط

ُ
املت

 الِحَسابي  

االنحراف  

 امِلعياري  

 1.15 3.30 1.08 3.16 1.22 3.18 1.13 3.22 األداء في مدارس َمنِطقِة الباحةِ ُمستوى  

توِسطاِت الِحسابيِة في جميِع مجاالِت ِمحوِر ُمستوى األداء في مدارس َمنِطقِة الباحِة تعزى ملتغيِر 21يتبين من الجدوِل )
ُ
 ( وجوِد فروٍق ظاهريٍة في امل

ِة ، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطاِت الحسابيِة ذاِت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى   رحلِة التعليميَّ
َ
( تمَّ استخدام تحليل α≤ 0.05الداللِة ) امل

 ( اآلتي:  22التبايِن األحادي، كما في الجدوِل ) 

راَسِة على محوِر مستوى  :  ( 22جدول )   رحلِة تحليُل التبايِن األحادي الستجاباِت أفراِد عّينِة الّدِ
َ
ِة األداء في مدارس  َمنِطقِة الباحِة تعزى ملتغيِر امل  التعليميَّ

 درجاُت  مجموُع املربعات  مصدُر التباين  املحوُر 

 الحرية 

ربعات 
ُ
 )ف( ُمتوسطاُت امل

ُ
 مُستوى الداللة  قيمة

 ُمستوى األداء في مدارس منطقة الباحة  

 

 0.194 1.517 33.859 2 1107.718 ٍِ بين املجموعات 

 25.740 345 8880.339 ٍِ داخُل املجموعات  غيُر دالة   

 347 9988.057 ٍُ املجموع

ا عند مستوى )  (. 0.05* داّل إحصائي 

راَسِة حول α≤  0.05( عدِم وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى الداللٍة )  22يتبّيُن من الجدوِل ) ( بين ُمتوسطاِت استجاباِت أفراِد عّينِة الّدِ

ِة. ِمحور ُمستوى األداء في مدارس َمنِطقِة  رحلِة التعليميَّ
َ
 الباحِة من وجهِة َنظِر املعلماِت تعزى ملتغيِر امل

يعود إلى تشابه السياسة التعليمية واإلدارية في املراحل التعليمية الثالث، ووحدة أساليب تقييم األداء     - ربما  - وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه  

القوانين واللوائح املنظمة للعملية التع التي تشرف على املراحل الثالث، كذلك وحدة  إدارة التعليم  الثالث، ووحدة  ليمية في املراحل  املدرس ي في املراحل 

 الثالث. 

( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة  2012تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الثبيتي )

 الدراسة حول مستوى أداء مديري املدارس املتوسطة والثانوية تعزى ملتغير املرحلة الدراسية.

ٌتها و 
َ

ــ ـشـ
َ
اِمِس وُمناق

َ
ؤاِل الخ تائُج الـســـ 

َ
ـســـيُرها: ن

ْ
ف
َ
ِعنَد   ت  

 
 إحصـــــائية

 
 داللة

َ
 ذات

ٌ
ة  ارتباطيَّ

ٌ
ُه: هل توجُد َعالقة ــ  صـــ

َ
ن ذي 

َّ
َدرَجِة  (  α≤  0.05)   داللٍة   مســـــتوى وال بيَن 

في مدارس منطقِة الباحِة ِمن ِوجهِة نظِر املعلماِت؟   افر مقومات مدرسة املستقبل ومستوى األداء   تو

ِة بين َدرجِة توافر مقومات مدرســــة املســــتقبل، ومســــتوى األداء
َ
 بيرســــون للَعالق

ُ
ؤاِل فقد تمَّ حســــاُب ُمعامُل ارتباط ــُّ في مدارس منطقِة  إلجاَبِة هذا الســ

 ( اآلتي: 23الباحِة ِمن ِوجهِة نظِر املعلماِت، ويبين ذلك الجدول  )
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افر : (23جدول )   مقومات مدرسة املستقبل، ومستوى األداء في مدارس منطقة الباحة معامل ارتباط بيرسون بين درجة تو
افر مقومات مدرسة املستقبل  لي   درجة تو

ُ
 ُمستوى األداِء الك

 قوة العالقة  مستوى الداللة  قيمة ُمعامل االرتباط 

 مدرسِة املستقبِل 
ُ
 قوية 0.000 **0.784 قيادة

 مدرسِة املستقبِل 
ُ
 قوية 0.000 **0.772 معلمة

 مدرسِة املستقبِل 
ُ
 قوية 0.000 **0.756 طالبة

 قوية 0.000 **0.779 مناهُج مدرسِة املستقبِل 

 قوية 0.000 **0.827 درجاُت مقوماِت مدرسِة املستقبِل الكليةِ 

 0.01 ** دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من

 0.05* دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 

( بين َدرجِة توافِر مقوماِت مدرسِة املستقبِل،  0.01( وجوِد َعالقٍة ارتباطيٍة موجبة قوية دالٍة إحصائيٍة عند مستوى داللٍة )23يتضُح من الجدوِل )

الكلية لدرجة توافر مقومات مد الدرجة  ارتباط  املعلمات، وجاء قيمة معامل  الباحة من وجهة نظر  األداء في مدارس منطقة  املستقبل، ومستوى  رسة 

 عند مستوى الداللِة )0827ومستوى األداء في مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات )
ً
(،  وتعني هذه العالقة االرتباطية 0.01(، وهو دال إحصائيا

 23األداء، كذلك يبين الجدول )  املوجبة القوية بأنه إذا توافرت مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منطقة الباحة انعكس ذلك باإليجاب على مستوى 

 ( اآلتي:    

 ُمعامِل االرِتباِط ) •
َ
( بين درجة استخدام البعد املالي لدى  0.01( وتشيُر إلى وجوِد عالقٍة ارتباطيٍة موجبٍة قوية دالٍة إحصائيٍة  عند مستوى داللٍة )0.188جاءْت قيمة

 ارس منطقة الباحة. قائدات مدارس منطقة الباحة، ومستوى تطوير أداء قائدات مد 

 ُمعامِل االرِتباِط ) •
َ
( بين درجة توافر قيادة مدرسة املستقبل،  0.01( وتشيُر إلى وجوِد عالقٍة ارتباطيٍة موجبٍة قوية دالٍة إحصائيٍة  عند مستوى داللٍة )0.784جاءْت قيمة

 ومستوى األداء في مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات.    

 ُمع  •
َ
االرِتباِط )جاءْت قيمة ارتباطيٍة موجبٍة قوية دالٍة إحصائيٍة  عند مستوى داللٍة )0.784امِل  إلى وجوِد عالقٍة  ( بين درجة توافر معلمة مدرسة  0.01( وتشيُر 

 املستقبل، ومستوى األداء في مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات.    

االرِتباِط ) •  ُمعامِل 
َ
إل 0.784جاءْت قيمة ( بين درجة توافر طالبة مدرسة  0.01ى وجوِد عالقٍة ارتباطيٍة موجبٍة قوية دالٍة إحصائيٍة  عند مستوى داللٍة )( وتشيُر 

 املستقبل، ومستوى األداء في مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات.   

االرِتباِط ) •  ُمعامِل 
َ
ارتباطيٍة موجبٍة قو 0.784جاءْت قيمة ( بين درجة توافر مناهج مدرسة  0.01ية دالٍة إحصائيٍة  عند مستوى داللٍة )( وتشيُر إلى وجوِد عالقٍة 

 املستقبل، ومستوى األداء في مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلمات.    

االستجابة لتحديات الحاضر ومواجهة املستقبل،  يرجع إلى أن مدرسة املستقبل تهدف إلى إعداد املتعلمات ليكن  قادرات على    - ربما - وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه  

ي واملهاري لقائدات املدارس واملعلمات  من خالل استخدام التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، والتركيز على الجودة النوعية في النظام التعليمي، واالرتقاء بالنمو املنه 

 لديهن، والذي سيؤدي إلى رفع الكفاءة الداخلية والخارجية في النظام التعليمي للمدرسة لتحقيق أهدافها. وأعضاء املجتمع املدرس ي، ورفع مستوى األداء واإلنجاز  

( التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين مستوى األداء التنظيمي لدى  2013تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الرشيدي )

( التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين مستوى ضغوط العمل، ومستوى األداء الوظيفي  2010رس وبين انضباط الطالب، ودراسة خليفات واملطارنة )مديري املدا 

التنظيمي ملديري املدارس وأداء املعلمين  التي أشارت إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األداء    (Nakapodia,2010)  لدى مديري املدارس الحكومية، ودراسة ناكابوديا 

 ( التي أشارت إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائية بين مستوى الدافعية ومستوى األداء الوظيفي.  2008والطالب، ودراسة حماد )

 التوصياُت:

قة الباحة وعالقتها باألداء املدرس ي، فإن الباحثة توص ي باآلتي: حث  في ضوء النتائج التي انتهت إليها الدراسة حول درج توافر مقومات مدرسة املستقبل في مدارس منط 

درسية محفزة على اإلبداع، أن تقدم  إدارة التعليم قائدات املدارس على استخدام األساليب العلمية في معالجة املشكالت املدرسية، أن تعمل قائدة املدرسة على توفير بيئة م 

 ابتكارية للمش 
ً
لدى  كالت املدرسية املحتمل حدوثها، أن تبادر املعلمات إلى التنمية املهنية املستمرة في ظل تقنيات التعليم الحديثة، وأن تنمي املعلمات  قائدة املدرسة حلوال

 الطالبات مهارة جمع املعلومات وتحليلها. 
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Abstract: The study aimed to identify the degree of availability of the elements of the future school in the schools of 
Al-Baha and its relationship to school performance from the viewpoint of teachers. The researchers used the 
correlational descriptive approach, and the study was applied to a random stratified sample consisting of (348) 
female teachers. The study tool was a questionnaire that included (40) items distributed on two domains, namely 
the domain of the degree of availability of the elements of the future school with (22) items, distributed on four 
subdomains of (Leadership of the Future School, Teacher of the Future School, Student of the Future School, 
Curricula of the Future School), and the domain of the school performance level with (18) items. The study showed 
the following results, the degree of availability of the elements of the future school in the Al-Baha region schools 
with a medium degree, and the domains were in the following order (the curricula of the future school, the teacher 
of the future school, the leadership of the future school, the student of the future school), and the level of 
performance in the schools of the Al-Baha region came on average. In addition, there were statistically significant 
differences among the means of the responses of the study sample participants to the degree of availability of the 
elements of the future school in Al-Baha region schools due to the variable of the educational qualification, and no 
differences attributed to the variable (years of experience, educational stage) appeared. The results also showed a 
positive correlation between the degree of availability of the elements of the Future School in Al-Baha Region 
schools, and the level of performance in Al-Baha schools from the point of view of female teachers. 

Keywords: future school; school performance; school leaders; teachers; public education schools. 
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مهارات هدفت الدراسة الحالية ملعرفة وقياس فاعلية برنامج تدريبي ُمدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية الجسدية واالجتماعية لتنمية  

األطفال لتلك املهارات، لدى معلمات وأطفال رياض األطفال في مديرية تربية وتعليم حياتية لطفل ما قبل املدرسة وأثرِه على ممارسات املعلمات واكتساب  

احثان، لواء قصبة املفرق، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم مقياس املهارات الحياتية لطفل ما قبل املدرسة، وبطاقة مالحظة للمعلمات من إعداد الب

( طفل، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، 278( معلمة رياض أطفال، و)20الدراسة. تكونت عينة من )  وتم إجراء التطبيق القبلي والبعدي على أفراد عينة

ل املدرسة وفي أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدي في جميع أبعاد مقياس املهارات الحياتية لطفل ما قب

 .طفال  للمهارات الحياتيةممارسة املعلمات واكتساب األ 

 الدراسات االجتماعية؛ التربية الجسدية واالجتماعية؛ املهارات الحياتية. الكلمات  املفتاحية:

  املقدمة:

أنه يمكن القول أن   مرحلة يعيش اإلنسان في مراحل عمرية متعددة ومتناغمة بين محطاتها املتنوعة، حيث تؤثر كل مرحلة عمرية باألخرى، إال 

 في بقية املراحل العمرية الالحقة؛ وذلك لتأثيرها اإليجابي والسل
ً
بي على سلوك وممارسات الطفولة املبكرة تعد األكثر أهمية، بل ربما األكثر خطورة وتأثيرا

 الطفولة املبكرة.اإلنسان في بقية مراحله العمرية، لذلك تظهر الحاجة ملحة لتقديم االهتمام والعناية الالزمة لإلنسان في مرحلة 

اته واتجاهاته ولذلك تعد مرحلة رياض األطفال أهم مرحلة في حياة اإلنسان، وهي املرحلة التي ُيكّوِن فيها الطفل قيمه وعاداته كما ويحدد فيها سلوكي

يزيد من أهمية العمل على إغناء تجارب إزاء نفسه واآلخرين. وإلسهام هذه الفترة في تكوين شخصية الطفل بصورة تترك أثرها طيلة حياته؛ األمر الذي  

وتحدد شخصيته  تكوين  على  تعمل  التي  املراحل  أهم  من  الطفل  عمر  من  األولى  الخمس  السنوات  وتعتبر  كما  كافه.  نموه  مراحل  في  وصقلها    الطفل 

 .األساسيات لشخصيته نتيجة تأثر الطفل بالعوامل املحيطة

 ملا يشهده عصرنا الحالي من مشكالت م
ً
جتمعية عديدة تستهدف  أطفال ما قبل املدرسة، حيث تؤرق مجتمعنا األردني، فال بد من إكساب  ونظرا

الطرائق والبر   بأفضل 
ً
 متكامال

ً
إعدادا الحياتية واالجتماعية وإعدادهم  األولى وتنشئتهم وتنمية مهاراتهم  العمرية  التي األطفال في مراحلهم  التدريبية  امج 

 وتهيئة جيل واٍع قادر على تمكنهم من اكتساب املعرفة وا 
ً
ملهارات؛ وذلك لتوفير القدرة لديهم على تنمية مهاراتهم الحياتية وتفادي ما قد يعترضهم مستقبال

 التعامل اإليجابي مع اآلخرين. 

وكذلك تعاملهم   أما بالنسبة لألطفال فإن املهارات الحياتية توفر لهم األدوات التي يحتاجونها إلدراك املواقف الحياتية املتباينة أو االستجابة لها،

 عن ذاته، ويأتي نجاح الطفل في ممارسة املهارات الحياتية في مخ
ً
 إيجابيا

ً
تلف املواقف ليشعر بالثقة بكفاءة مع اآلخرين املحيطين بهم وتكوينهم مفهوما
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كن الفرد من التفاعل واالعتزاز بالنفس, وليست مقتصرة املهارات الحياتية على أمور الحياة املادية، بل إنها ذات أهمية كبرى في األمور االنفعالية التي تم

 (. 34: 2016والتكيف مع اآلخرين و إقامة العالقات معهم )الختاتنة, 

الحياتية كما اللقاني و محمد )    فاملهارات  اليومية من خالل تفاعله مع األشياء    215:    2001عرفها  الحياة  اإلنسان في  به  أي عمل يقوم   " بأنها   )

 من مهارات حياتية أساسية. في حين يعرفها الباحثين بأنها :
ً
املهارات واألفعال    املحيطة به، وبالتالي فإن هذه التفاعالت تحتاج من الفرد أن يكون متمكنا

ت التي قد والسلوكيات التي على طفل ما قبل املدرسة إدراكها واكتسابها من خالل مروره بخبرات ُتمكنه من إتخاذ القرارات السليمة والتصدي للمعضال 

 .
ً
 تواجهه، والتصرف بوعي وإدراك مع ما يتعرض له من مشكالت وتحديات مستقبال

 به، وتكمن مسؤولية الوالدين بالعناية بأبنائهم من الناحية الجسدية؛ ليكونوا ويتكون اإلنسان من روح وعقل وجسد وهي مرتبطة ارتباط
ً
 شديدا

ً
ا

بها اإلسالم التي عنّي  األمور  أهم  الطفل ومظهره من  بالبدن وبصحة  العناية  اليومية بحيوية ونشاط، لذلك فإن  أداء مهاراتهم  واستهدفها،    قادرين على 

تحتاج للتربية, كما أن التربية الجسدية، واملحافظة على صحة اإلنسان وبدنه مسؤولية فردية بقدر ما هي مسؤولية   واملعروف أن بناء قوة اإلنسان البدنية

، حيث يقع على املجتمع مسؤولية الحفاظ على صحة وسالمة أجسام األطفال، ويقصد بالتربية الجسدية لألطفال؛ تنمية النشاط
ً
البدني  اجتماعية أيضا

 (.  97:  1992ه نشاطه بقصد تقويته وتمكينه من أداء وظائفه )محمود،والحركي وتحديد أوج

م تحدد فيه املعايير والنظم االجتماعية التي تحكم حياة األفراد، كما أن اإلنسان ال يست ِ
ّ
طيع التكيف،  وُيعد اإلنسان كائن اجتماعي في مجتمع ُمنظ

اآلخرين   عن   
ً
بعيدا حاجاته  وانجاز  الحياة،  في  دوره  البيئة  وممارسه  وبين  بينه  التفاعل  نتيجة  االجتماعي  وسلوكه  شخصيته  ُتصقل  وإنما  حوله،  من 

بكرة من أهم املراحل األساسية إلكساب الطفل املهارات الحياتية واالجت
ُ
ماعية )النشار،  االجتماعية التي نعيش فيها، ومن هنا تعتبر مرحلة الطفولة امل

2012). 

حت الحياتية ضرورة  املهارات  يعيش وتعتبر  الذي  املجتمع  ليتوافق مع  الفرد؛  لها  يحتاج  أساس ي  ُمتطلب  املجتمعات ألنها؛  في  األفراد  لجميع  مية 

 (. .Beane ، vars ، 2000ويتعايش معه، وتساعده على مواجهه املشكالت و املواقف والتفاعل معها )

ه من الضروري مواكبة التغيرات, والتحديات, وأداء األعمال   املطلوبة للطفل، ومساعدته على تحقيق التعايش الناجح، والتكيف، واملرونة،  وبما أنَّ

د من اكتساب الطفل املهارات الح ياتية واالجتماعية والنجاح في حياته العملية والشخصية والتغلب على املشكالت الحياتية والتعامل معها بحكمة؛ فإنه البُّ

 (.2001رة أو املدرسة )عمران وشناوي وصبحي، التي يحتاجها في شتى مجاالت الحياة سواء األس

إلى أهمية البرامج التدريبية ملا لها من أثر ايجابي في تغيير سلوك األطفال واتجاهاتهم، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى جنوح    doty, 2001) وأشارت دوتي )

 من األطفال يولدون دون توجه   في املستقبل، وارتكاب الجرائم واعتداء على اآلخرين وممتلكاتهم، وحدوث مشكالت
ً
ف، وأشارت إلى أن هناك كثيرا في التكيُّ

يمة املالئمة طبيعي نحو هذه املهارات، خاصة عندما ال يتوفر نموذج ايجابي في البيت يشجع عليها، ولم يسبق لهؤالء األطفال أن تعلموا األساليب السل

اإلحباط وغيرها من املهارات االنفعالية الضرورية للحياة. وتعد املهارات الحياتية من أهم املهارات للتعامل مع االنفعاالت املختلفة مثل الغضب، واأللم، و 

فامله فيها،  السليم  االجتماعي  التفاعل  أسس  الطفل  فيكتسب  املبكرة  الطفولة  في مرحلة  املهارات  أسس هذه  وتوضع  للطفل،  إكسابها  يجب  ارات التي 

إدراك العالقات االجتماعية وفهم اآلخرين والتفاعل معهم وُحسن التصرف في املواقف االجتماعية مما يؤدي إلى   االجتماعية تكسب الطفل القدرة على

 )الصايغ، 
ً
 (.  30:  2010التوافق االجتماعي ونجاحِه ُمستقبال

هم، فتبقى األسرة هي املؤثر األقوى في  كما إن عملية التنشئة االجتماعية تبدأ في سن مبكر في البيت، فيشاهد الطفل ويسمع والديه وإخوته ويقلد

للتعامل مع نماذج سلوكية جديد الطفل  أمام  املجال  الروضة التي تفتح  تأتي  ثم  العمرية  املرحلة  التنشئة االجتماعية للطفل في هذه  ة يقلدها و  عملية 

 (.2001يقتدي بها في مراحله الالحقة )الناشف، 

ه العاملون مع األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة؛ ُمساعدة األطفال على اكتساب وتنمية مهارات التفاعل  ومن بين التحديات األكثر أهمية التي تواج

)بالتشفورد حياتهم  مع اآلخرين في اكتساب املهارات االجتماعية والحياتية التي تساعد األطفال على االنسجام مع األقران والكبار سيكون له تأثير هام على 

 (. 2005وكالرك،

ة إلى بداية سليمة للتعامل مع األطفال في أولى خطواتهم في الحياة، فبعث الثقة في نفوسهم، وفي اآلخرين أمر جك وهري أي  ما أن هناك حاجة ُملحَّ

ي املستقبل أن في إذا أردنا لهم القيام بمسؤولياتهم في املستقبل، لذا من الواجب بذل الكثير من الجهد ليعيشوا حياة عامرة باإلنجازات، فال يشعرون ف

ع سليم يستطيع العمل والقيام بالواجب ما يثقل كاهلهم، لذا تلقى مرحلة الطفولة رعاية واهتمام علماء الفكر التربوي واالجتماعي املعاصر لتكوين مجتم

تمام باألطفال في هذه املرحلة هو اهتمام  مواجهة كافة املشكالت خاصة في املجتمعات النامية، فهي في أشد الحاجة لخدمات وجهود وسواعد أبنائها، فااله

بتدر  واالهتمام  باألطفال  املجتمعات  فعناية  املجتمع.  إليها  يهدف  التي  األخرى  الجوانب  تنمية  يمكن  ال  البشر  تنمية  فبغير  بأثره  تحمل العالم  على  يبهم 

طفال بداية باألسرة، ثم مرحلة رياض األطفال ثم املدرسة االبتدائية، املسؤولية، فأنه يتم من خالل االهتمام باملؤسسات االجتماعية القائمة على تربية األ 

ال والنشط في دفع عجلة التقدم والتطور لتصبح في مصاف املجتمعات املتحضرة ال راقية، التي  إليجاد جيل فاهم ومهتم ومشارك وقادر على اإلسهام الفعَّ

 (. 74: 2005تستطيع أن تواجه مشكالتها الحياتية ) فهيم، 
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ه، حيث وتعد مرحلة الطفولة املبكرة من الفترات املهمة في تطوير املهارات األساسية لدى الطفل، وتنمية السلوك الجسدي )الحركي( اإليجابي لدي

ا وثيًقا بالتطور املعرفي واالنفعالي واالجتماعي، فتبدأ املهارات األساسية في هذه املرحلة  
ً
بالتطور التدريجي حيث يرتبط التطور الجسدي )الحركي( ارتباط

 (  36:  2003يساعد ذلك الطفل فيما بعد أن يحقق التوافق الحركي مع ممارسة األنشطة الجسدية )الهزاع،

ويعد النشاط الجسدي )الحركي( من العناصر املعززة لصحة الطفل ونموه في مرحلة الطفولة املبكر، حيث يتمكن من خالله التعبير عن نفسه،  

واالحتكاك  باآلخرين والتفاعل معهم، وعلى الرغم من أن األطفال يغلب عليهم أحيانا حب النشاط الجسدي )الحركي(، إال أن بعضهم   واستكشاف قدراته،

ركي، قد ال يحصل على ما يحتاجه من أنشطة جسدية وبدنية ضرورية لنموه وتطوره الجسدي )الحركي(، وذلك بسبب عدم وجود املكان املتاح للعب الح

 (. 16: 2014ف الزائد من قبل األهل على الطفل ومن فوائد هذا النشاط الحركي في مرحلة الطفولة املبكرة كما ذكرها )حسين و عبدهللا وقادر، أو الخو 

 .تعلم املهارات الحركية األساسية يساعد الطفل على تطور توافقه الحركي .1

 .يساعد في ضبط الوزن، وتحسين صحة الجهاز التنفس ي لدى األطفال .2

 .مارسة النشاط الجسدي يؤدي إلى خفض مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والوقاية من األمراض املزمنةم .3

من خالل السلوك الجسدي )الحركي( يتم حث األطفال على التفكير واإلبداع، والتعرف على كيفية استخدام أجزاء الجسم، واإلحساس باملكان   .4

 املحيط بهم.  

تماعية ومناهجها؛ تعد امليدان الرئيس الذي يدرس اإلنسان وعالقته ببيئته الطبيعية والبشرية, كما أنها أحد امليادين  ويجدر الذكر بأن الدراسات االج

األخرى, كما تنمي  املهمة التي تسهم في تزويد املتعلم باملعلومات والحقائق عن بلده وطبيعة الحياة والعالقات االجتماعية بين أفراد مجتمعه واملجتمعات 

 (. 67: 2007القدرة على التفكير السليم, وإكساب املتعلمين املهارات الحياتية والتعرف إلى املناسب منها وممارستها ) قطاوي,  لديه

سهم في الحد من املشكالت االجتماع
ُ
ض  ية التي يتعر ويرى الباحثان أن أهمية البرامج التدريبية التي ُتقدم للعاملين بها لتنمية املهارات الحياتية؛ ت

، كما أن التدريب على تنمية املهارات الحياتية ُيسهم في نمو تقدير الذات لألطفال وإكسابهم العديد من الِسمات ال
ً
شخصية، وال شك  لها الطفل مستقبال

ية واإلنمائية والعقلية بشكل أن البرامج التدريبية لتنمية املهارات الحياتية بالغة األهمية في تعديل السلوك وضرورة االهتمام بالجوانب النفسية والجسد

 .منظم ورئيس، ويجب أن ُتقَدم البرامج التدريبية لألطفال بما يناسب قدراتهم اإلنمائية للوصول ألفضل النتائج

العام، حيث بعد عقد مؤتمر التطور   بالطفولة املبكرة ورياض األطفال، سواًء كان في القطاع الخاص أو 
ً
 كبيرا

ً
التربوي    ولقد أولت األردن اهتماما

صدر أول نص قانوني َيعتبر مرحلة رياض األطفال مرحلة من مراحل الدراسة في األردن، وتم إنشاء قسم لرياض األطفال في وزارة التربية  1987األول عام 

اض خمس عشرة شعبة صفية، باستحداث رياض أطفال في تسع مديريات للتربية حيث بلَغ عدد الري  2000، و بدأت الوزارة في عام  1994والتعليم في عام  

الحكومية    وبلغ عدد رياض األطفال 
ً
الرياض حاليا التوسع في عدد  )  1203وتم  الخاصة  بلغت رياض األطفال  ( روضة، وكان عدد  1556روضة، في حين 

 و )21104األطفال امللتحقين في رياض األطفال الحكومية ) 
ً
 من رياض األطفال الخاصة )املجلس 64359( طفال

ً
 (. 2016الوطني لألسرة والطفولة،  ( طفال

عتبر مهمة في إخراج الطفل من االنطوائية وتعلمهم مهارات حياتية واجتماعية تعمل  
ُ
على  ويتضح  للباحثان  مما سبق أن مرحلة رياض األطفال ت

للقيام بجميع أنشطته، كما تكشف عن مواهبه تغيير شخصيتهم, وتعمل على تجهيز وتأهيل األطفال بشكل سليم للمرحلة االبتدائية، وتمنحه الحرية  

املهار  لتنمية  بناء برامج تدريبية  الحياتية وميوله وقدراته وبهذا تعمل على منح األطفال مهارات حياتية واجتماعية وخبرات عملية حديثة من خالل  ات 

ماعية مرتبطة بالدراسات االجتماعية؛ وذلك للهدف املشترك وهو كذلك يرى الباحثان أن التربية الجسدية واالجت .واالجتماعية املختلفة ألطفال الروضة

 إال باملعرفة التي تهتم بها
ً
 واجتماعيا

ً
، حيث أنه ال تتحقق تربية األطفال جسديا

ً
الدراسات االجتماعية   إعداد مواطن صالح إيجابي يتفادى العقبات ُمستقبال

توظيف ما يتعلمه الطفل في مراحل تعليمه األولى، وذلك ال يتحقق إال أن تكون عملية تعليمية في حياة اإلنسان وتعلمه السلوكيات واملهارات الصحيحة و 

الباحثان من خالل ما تقدم؛ بمعرفة فاعلية برنامج ت األبرز ملعلمات رياض األطفال. ولهذا قام  دريبي ُمدعم متكاملة وفق برنامج تدريبي منظم والدور 

التر  املعلمات واكتساب للدراسات االجتماعية قائم على  املدرسة وأثرِه على ممارسات  الحياتية لطفل ما قبل  لتنمية مهارات  واالجتماعية  الجسدية  بية 

 األطفال لتلك املهارات.

 مشكلة الدراسة:

ات امليدانية بسبب استغالل أصحاب النفوس املريضة لألطفال في هذه املرحلة العمرية وجهلهم بعدم املقدرة على حماية أنفسهم، تشير املالحظ

 ،
ً
وفي مجال حماية للباحث انتشار كثير من اآلفات واملشكالت االجتماعية الحياتية التي تهدد أطفال ما قبل املدرسة في األردن في مختلف الجوانب عموما

الد . ومن خالل االطالع على 
ً
النفسية مستقبال ، مما يعرضهم للخطر، وربما يؤثر ذلك في أحوالهم 

ً
املغربي أجسادهم تحديدا السابقة؛ كدراسة  راسات 

ن للباحثان أن هناك قصور بإعداد برامج لتنمية املهارات الحياتية واالجتماعية لطفل الروضة في األردن والتي تعتبر أهم 2008( ودراسة ياغي )2016) ( تبيَّ

. لذلك مرحلة في عمر الطفل، ففيها يكتسب املهارات الحياتية واالجتماعية التي تجعل منه مواطن ص
ً
 على تفادي املشكالت ُمستقبال

ً
 قادرا

ً
 ولبقا

ً
الح مرنا

ية لطفل ما جاءت هذه الدراسة لقياس فاعلية برنامج تدريبي ُمدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية الجسدية واالجتماعية لتنمية مهارات حيات

 .املهاراتقبل املدرسة وأثرِه على ممارسات املعلمات واكتساب األطفال لتلك 
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 أسئلة الدراسة:

سة  ما فاعلية برنامج تدريبي ُمدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية الجسدية واالجتماعية لتنمية مهارات حياتية لطفل ما قبل املدر   السؤال األول:

 ؟

الثاني:  واكتساب    السؤال  املعلمات  وأثرِه على ممارسة  واالجتماعية  الجسدية  التربية  قائم على  االجتماعية  للدراسات  ُمدعم  تدريبي  برنامج  فاعلية  ما 

 األطفال للمهارات الحياتية ؟ 

 : أهمية الّدراسة

 : تكمن أهمية الدراسة باالتي

 .األطفال في األردن إثراء وإضافة إلى االهتمام بإعداد برامج تنمية األطفال في رياض .1

خرى لدى أطفال الروضة من خالل تدريبهم على بعض املهارات الحياتية واالجتماعية .2
ُ
 .فتح املجال لدراسات أخرى تهتم بتنمية مهارات أ

لحياة بحيث يصبحوا  تقديم نموذج لبرنامج تدريبي ملساعدة األطفال في تنمية بعض مهاراتهم الحياتية واالجتماعية الالزمة لهم ملواجهة متطلبات ا  .3

 .أقوى فاعلية في املجتمع

 .االستفادة من قبل معلمات رياض األطفال وتدريبهم على البرنامج لتنمية املهارات الحياتية واالجتماعية  .4

 : التعريفات اإلجرائية

نه من التعامل مع مواقف    املهارات الحياتية: ِ
ّ
مجموعة األداءات والسلوكيات التي يكتسبها طفل ما قبل املدرسة بصورة مقصودة بعد مروره بخبرات ُتمك

خص ي، مهارات  الحياة ومواجهة ما قد يعترضه من مشكالت بكفاءة وفاعلية وتم ذلك بمقياس املهارات الحياتية في املجاالت اآلتية : ) مهارات األمن الش

 .التواصل والعمل مع اآلخرين، مهارات التعاطف الوجداني، املهارات االنفعالية، املهارات املعرفية

بقت على عينة   الدراسة وتهدف إلى تنمية مهارات حياتية لطفل ما قبل    البرنامج التدريبي:
ُ
مجموعة األنشطة واملمارسات واملواقف التعليمية والتي ط

لدراسة ضمن املجاالت اآلتية: ) مهارات األمن الشخص ي، مهارات التعاطف الوجداني، املهارات املعرفية، املهارات االنفعالية، املدرسة املستهدفين في هذه ا 

 مهارات التواصل والعمل مع اآلخرين(. 

ه وتساعده على تعلم السلوكيات هي أحد فروع املعرفة والتي تهتم بدراسة كل ش يء عن حياة اإلنسان في املجتمع الذي يعيش في الدراسات االجتماعية:

  .الصحيحة وفهم األحداث والحقوق والواجبات

سنوات وامللتحقين بدور رياض األطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم في لواء   5إلى    4هم األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين    طفل ما قبل املدرسة:

 .قصبة املفرق 

لتنمية   تعني  ممارسة املعلمات التعليمية:  املدرسة  التي تمتلكها معلمات مرحلة طفل ما قبل  القدرات واملهارات والسلوك  الدراسة مجموعة  في هذه 

: )مهارات األمن  مهاراتهن الحياتية وتوظيفها وإظهارها في أداء مهمتهن التعليمية والتي تم قياسها عن طريق أداة بطاقة املالحظة ضمن املجاالت اآلتية  

 (. التواصل والعمل مع اآلخرين، املهارات االنفعالية، املهارات املعرفية، مهارات التعاطف الوجداني الشخص ي، مهارات

    التربية الجسدية واالجتماعية:
ً
له برعاية صحيا الجسدي  البناء  أكمل هيئة وذلك بتوفير أفضل أسباب  الطفل على  الجسدي من  الجانب  هي تربية 

 حتى ال يكون في ا 
ً
 وغذائيا

ً
 على أحدوجسديا

ٌ
 . لدنيا عالة

راسة  : محددات الّدِ

 : تم تنفيذ الدراسة ضمن املحددات اآلتية 

 .تم تطبيق الدراسة في دور رياض األطفال التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء قصبة املفرق  املحدد املكاني:

 .2020/ 2019الدراس ي  تم تنفيذ الدراسة في الفصل األول من العام املحدد الزماني: 

اقتصرت الدراسة على تنمية املهارات الحياتية واالجتماعية لدى طفل الروضة في املجاالت اآلتية : )مهارات األمن الشخص ي( و )مهارات    املحدد املوضوعي:

 رفية(. التواصل والعمل مع اآلخرين( و )مهارات التعاطف الوجداني( و )املهارات االنفعالية( و )املهارات املع

 الدراسات السابقة:

دراسة هدفت إلى تقص ي فاعلية استخدام برنامج تدريبي يتضمن مواقف اللعب اإليهامي في تنمية املهارات االجتماعية لدى   (1998أجرى  أدبيس ) •

ت عينة الطفل املتفوق بمرحلة رياض األطفال بدولة الكويت، وقد تناولت الدراسة مهارات التعاون املشاركة في اللعب، تحمل املسئولية، حيث تكون

أعمارهم من )16الدراسة من ) تتراوح  الذكر  السابقة  املهارات االجتماعية   ولكنهم يعانون من نقص في 
ً
 وطفلة متفوقين عقليا

ً
( سنوات. 6-5( طفال
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  ولتحقيق ذلك تم استخدام املنهج التجريبي ذو صفة التطبيق القبلي والبعدي على مجموعتين تجريبية وضابطة. استخدمت أدوات  لفرز األطفال

املهارات االجتماعية املعنية في هذه الدراسة، بينما استخدمت أدوات لفرز األطفال الذين يعانون من نقص في املهارات   الذين يعانون  من نقص في 

فرت  لبرنامج، أساالجتماعية املعنية في هذه الدراسة تمثلت في )أداة تقدير املعلمة للمهارات االجتماعية، وبطاقة املالحظة التراكمية لكل طفل أثناء ا 

 النتائج عن تميز أطفال املجموعة التجريبية في املهارات االجتماعية موضوع الدراسة في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي. 

لية  املهارات االجتماعية والتي تعتبر من أهم مطالب النمو لطفل الروضة، وتهدف هذه الدراسة إلى التحقق من فاع  (2005وتناولت دراسة السيد ) •

 تم تقسيمهم إلى مجموعتين 40برنامج لألنشطة النفس حركية في تنمية بعض املهارات االجتماعية ألطفال الروضة، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( طفال

افي(. واستخدمت  واملستوى االجتماعي واالقتصادي والثق -والذكاء  -إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وتم تثبيت بعض املتغيرات بينهم مثل )العمر 

امل األدوات تمت  التدريبي، وبعد تطبيق  والبرنامج  املهارات االجتماعية  للذكاء، ومقياس  األدوات مثل مقياس  هاريس   عالجة  الدراسة مجموعة من 

التدريب  البرنامج  إلى فاعلية  الدراسة  املعيارية، توصلت  املتوسطات واالنحرافات  اختبار )ت( وحساب  التجريبية اإلحصائية باستخدام  للمجموعة  ي 

 باملجموعة الضابطة.  
ً
 قياسا

)  (2007وقد قدمت دراسة حسونة ) • الروضة  املهارات االجتماعية لدى طفل  التنمية  التقليد واالستقاللية، حيث تم 6-4برنامج  ملهارتي  ( سنوات 

ادية واالجتماعية لقياس مهارتي التقليد واالستقاللية تم استخدام  مجموعة من األدوات منها اختبار هاريس للذكاء واستمارة بيانات الحالة االقتص

 تم تقسيمهم ملجموعتين تجريبية )140تطبيقه على عينة الدراسة املتكونة من )
ً
( طفل، ونموذج متابعة والدية منزلية  70( طفل و ضابطة )70( طفال

اإلكساب أطفال الرياض مهارات التقليد واالستقاللية من إعداد الباحثة.   لتقويم مهارتي التقليد واالستقاللية لدى الطفل من إعداد الباحثة، وبرنامج

هارتي أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد املجموعة التجريبية و املجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج في م

 .التقليد واالستقاللية لصالح املجموعة التجريبية

)    (rooz prok, 2007)روك  وقامت روزب • )  Macklin  intergeneration)من معهد  التدريبي  البرنامج  أثر  لتنمية  (  intergenerationبدراسة ملعرفة 

 من أطفال الروضة تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى  50املهارات االنفعالية واالجتماعية ألطفال ما قبل املدرسة، تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طفال

 بعمر أربع سنوات، ونفس العدد للمجموعة الضابطة.15( أطفال بعمر ثالث سنوات، و )10املجموعة التجريبية تكونت من )
ً
أظهرت النتائج    ( طفال

 بأفراد املجموعة الضابطة غير  5.84أن أطفال املجموعة التجريبية املشاركين بالبرنامج لديهم مهارات شخصية اجتماعية تزيد بمعدل )
ً
 مقارنة

ً
( شهرا

با   
ً
الشخصية مقارنة االجتماعية   الكفايات  نمو  درجات  التجريبية  املجموعة  أفراد  لدى  وأن  البرنامج.  في  كانت  املشاركين  الذين  الضابطة  ملجموعة 

 درجات معظمهم تتجه نحو النهاية الُدنيا من توزيع الدرجات.  

إلى التحقق من برنامج كمبيوتر من تصميم الباحثة في تنمية بعض املهارات االجتماعية التعاون و التواصل االجتماعي  (2009وهدفت دراسة قاسم ) •

 و طفلة تم تقسيمهم )( ط60لدى أطفال الروضة، تكونت العينة  من )
ً
 وطفلة يمثلون  30( طفل وطفلة يمثلون املجموعة التجريبية و )30فال

ً
( طفال

)التواصل  االجتماعية  املهارات  مالحظة  وقوائم  للذكاء،  هاريس  اختبار  وهي  األدوات  من  مجموعة  الباحثة  استخدمت  وقد  الضابطة،  املجموعة 

ة مهارتي ) التواصل االجتماعي والتعاون(. توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  االجتماعي والتعاون(، وبرنامج كمبيوتر لتنمي

للبر  يعزى  البعدي  القياس  لصالح  واملنزل  النشاط  غرفة  في  االجتماعي  التواصل  مهارة  في  وذلك  التجريبية  للمجموعة  والبعدي  القبلي  نامج القياس 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وذلك في مهارة التعاون في غرفة  التدريبي املستخدم في الدراسة، 

 النشاط واملنزل لصالح القياس البعدي يعزى للبرنامج التدريبي. 

لوك االجتماعي والعاطفي لألطفال، هدفت بعنوان تأثير برنامج املهارات االجتماعية على الس  (Khatchadourian, 2010وفي دراسة كا تش أدورين ) •

اطفية، فقد  الدراسة إلى تقييم تأثير تدريس املهارات االجتماعية لألطفال الصغار كوسيلة لتعزيز سلوكهم االجتماعي وزيادة قدراتهم الوجدانية والع

( أسابيع، أثناء ورشة العمل، لم تكن هناك 8برنامج ملدة )  تم في هذه الدراسة تشجيع األطفال على فهم قيمة تعلم املهارات االجتماعية من خالل تنفيذ

أظهرت  االجتماعية، حيث  واملهارات  التعاطف  األطفال عن  تصورات  تغيرت  الورشة  نهاية  في  ولكن  األطفال  تغير سلوكيات  مالحظات واضحة على 

 الجتماعي في الفصول الدراسية. التقارير بعد الورشة تحسنا في مشاركة األطفال في السلوكيات اإليجابية والتفاعل ا 

املدرسة وتصميم مجموعة من   (2001كما هدفت الدراسة التي أجراها عيس ى ) • إلى بناء قائمة باملهارات الحياتية الالزم تنميتها لدى طفل ما قبَل 

ارات اتخاذ  املواقف الحياتية لتنمية ثالث مهارات حياتية مختارة لدى طفل ما قبَل املدرسة وهي مهارات التعامل مع املشاعر، ومهارات االتصال، ومه

املواقف   الوصفي واملنهج  القرار، وقياس فاعلية  املنهج  أتبع  املدرسة، وقد  املختارة لدى طفل ما قبل  الحياتية  املهارات  تنمية  املقترحة في  التعليمية 

 في عمر )30التجريبي، تكونت العينة من )
ً
( سنوات، وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي بناء قائمة باملهارات الحياتية الالزم تنميتها 6-5( طفال

املدرسة وهي مهارات    لدى  لتنمية ثالث مهارات حياتية مختارة لدى طفل ما قبل  التعليمية  املواقف  املدرسة، وتصميم مجموعة من  طفل ما قبل 

 بيَن درجات األطفال  
ً
ي ملهارات  في األداء القبل   -عينة البحث  - التعامل مع املشاعر، ومهارات االتصال، ومهارات اتخاذ القرار، ووجود فروق دالة إحصائيا
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التعامل مع مهارات  تنمية  في  فاعلية  ذات  التعليمية  املواقف  أن  إلى  يشير  البعدي مما  األداء  لصالح  البعدي  األداء  في  ودرجاتهم  املشاعر    االتصال 

 واالتصال واتخاذ القرار. 

الر   (2012وتناولت دراسة عبد الفتاح وزيدان ) • الحياتية واالجتماعية لطفل  املهارات  الشاملة تنمية بعض  للتنمية  وضة من خالل تطبيق برنامج 

األم وانشغال   الحياتية في ظل خروج  املهارات  أنفسهم وإكسابهم بعض  املرحلة من رعاية  أطفال هذه  البورتاج، حتى تساعد  املبكرة  األب، للطفولة 

 وكذلك إعداد مقياس يساعد معلمات مرحلة رياض األطفال في تنمية هذه املهارات لدى لألطفال. 

إلى تنمية املهارات االجتماعية لدى األطفال املوهوبين ذوي املشكالت السلوكية عن طريق تدريبهم على    (2012وهدفت دراسة عكاشة وعبد املجيد )  •

مدرسية ( طفل  و طفلة  عن املوهوبين الذين يعانون من مشكالت سلوكية  26البرنامج التدريبي املعد في هذه الدراسة، تكونت عينة الدراسة من  )

( سنة، شملت أدوات الدراسة: اختبار املصفوفات املتتابعة، واختبار التفكير االبتكاري املصور )صورة( عن اعتقاد 12-10وتتراوح أعمارهم ما بين )

ال املوهوبين ذوي املشكالت  بول توراتس، مقياس املهارات االجتماعية، قائمة املشكالت السلوكية، والبرنامج التدريبي لتنمية املهارات االجتماعية لألطف

راسة، السلوكية املدرسية، اعتمدت الدراسة على املنهج التجريبي ذا املجموعة التجريبية الواحدة، انتهت الدراسة إلى التحقق من صحة فروض الد

 حيث تحسنت املهارات االجتماعية في جميع أبعادها، كما لوحظ تحسن تقييم التالميذ على مقاييس املشكالت.

إلى بناء برنامج إرشاد جمعي مقترح قائم على اللعب في إثارة دافعية الطفل الكتساب املهارات االجتماعية للتغلب على  (2013دفت دراسة الهنائي )وه •

البرنامج  ( سنوات. وقد تألف  6-4السلوكيات الخاطئة عن طريق اللعب لدى أطفال مرحلة رياض األطفال في سلطنة عمان والذين تتراوح أعمارهم من )

( جلسات في األسبوع،  3( جلسة إرشادية بما فيها الجلسة التمهيدية وما بعد البرنامج وتقترح الباحثة تطبيق البرنامج بواقع )15اإلرشاد املقترح من )

اللعب، لعب   37دية مثل :  دقيقة(، وتقترح الباحثة لتنفيذ البرنامج تطبيق عدد من األساليب اإلرشا  35-30حيث تتراوح الجلسة اإلرشادية ما بين )

الباحثة   وتوص ي  املنزلي،  والواجب  التعزيزة,  والقصة،  والتخيل،  والحوار،  واملناقشة  الراجعة،  التغذية  و  والتلخيص،  والنمذجة،  يتم األدوار،  بأن 

التقنين ملرحلة ر  املقترح من قبل األخصائيين االجتماعيين واملرشدين  البرنامج اإلرشادي  املهارات  االستفادة من هذا  لتنمية  بالسلطنة  ياض األطفال 

 االجتماعية لدى األطفال.

عن أثر البرنامج التدريبي في تحسين مستوى املهارات االجتماعية )التواصل ـــــ املشاركة ـــــ التفاعل االجتماعي ــــــ التعبير   (2016وكشفت دراسة املغربي ) •

( طفل 20مع بيئة الروضة ( لدى عينة من أطفال املجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج، تكونت العينة من )  االنفعالي ـــــ السلوك االجتماعي ــــ التعامل

ا  تنمية  وبرنامج  لألطفال،  االجتماعية  املهارات  اختبار  واستخدم  التجريبي،  املنهج  واتبعت  الليبية،  بنغازي  بمدينة  الجنة  رياض  روضة  ملهارات  من 

روضة، وأظهرت النتائج: تحسين مستوى املهارات االجتماعية لدى أطفال املجموعة التجريبية بعد تعرضهم للبرنامج التدريبي   االجتماعية لدى أطفال ال

 وال يختلف مستوى املهارات االجتماعية لدى املجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي. 

• ( عريقات  ال  (2017وأجرت  إلى  مستند  برنامج  أثر  إلى  هدفت  التواصل دراسة  الصحية،  )العناية  الحياتية  املهارات  تنمية  في  االجتماعية  فلسفة 

( طفل وطفلة من روضة  60االجتماعي ( لدى طفل الروضة، وتم استخدام املنهج شبه التجريبي لتحقيق هدف الدراسة, وتكونت عينة الدراسة من)

وتجريبية, كما وتم إجراء التطبيق القبلي والبعدي الختبار املهارات الحياتية خاصة قصبة محافظة جرش في األردن، تم توزيعهم إلى مجموعتين ضابطة  

لتواصل  على أفراد املجموعتين، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بين املتوسطات الحسابية للمهارات الحياتية )العناية الصحية بعدي، وا 

 ملتغير البرنامج التدريبي لصال
ً
ح املجموعة التجريبية لكل مهارة، وعدم وجود فروق دالة إحصائية بين املتوسطات الحسابية  االجتماعي بعدي( تبعا

 ملتغيري الجنس والتفاعل الثنائي بين البرنامج التدريبي و 
ً
الجنس، وأوصت للمهارات الحياتية )العناية الصحية بعدي، والتواص االجتماعي بعدي ( تبعا

امله بتنمية  االهتمام  بضرورة  وتنشئته الباحثة  الطفل  حياة  على  أهمية  لها  ملا  االجتماعية  وخاصة  الروضة  طفل  لدى  واالجتماعية  الحياتية  ارات 

 السليمة. 

دراسة تجريبية هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج سلوكي لتنمية بعض املهارات الحياتية واالجتماعية لدى أطفال الروضة   (2017أجرت الكندري ) •

العينة ) املهارات االجتماعية وبرنامج سلوكي مقترح وتم  ( طفل  30تكونت  الكويت واستخدمت مقياس  وطفلة من روضة عبدا هلل بن كثير بحولي في 

حو املهارات  تطبيقه في صورة جلسات، أظهرت النتائج تفوق أطفال املجموعة التجريبية للبرنامج املقترح على املجموعة الضابطة في اتجاههم اإليجابي ن

 توجد فاعلية للبرنامج املقترح في تنمية مستوى املهارات الحياتية لدى األطفال.الحياتية، وأي
ً
 ضا

إلى إعداد برنامج تدريبي وبيان فعاليته في تنمية املهارات الحياتية لألطفال الصم في مرحلة ما قبل املدرسة.   (2019واستهدفت دراسة عبد الحافظ ) •

البحث من   ا   16وتكونت عينة   وطفلة من 
ً
بين )طفال أعمارهم  تتراوح  الصم  إلى مجموعتين متجانستين إحداهما  6-5ألطفال  أعوام وتم تقسيمهم   )

حياتية  تجريبية واألخرى ضابطة تضم كل منهما ثمانية أطفال. واعتمدت البحث على املنهج التجريبي. واستخدمت الباحثتان مقياس مصور للمهارات ال

  28وبرنامج تدريبي لتنمية املهارات الحياتية واستمر البرنامج ملدة ثالثة شهور ونصف وبلغ عدد الجلسات  لألطفال الصم في مرحلة ما قبل املدرسة،  

اختبار مان   البحث في  نتائج هذا  نتائج   )Z (، وقيمة )W(، وويلك وكسون  )U(ويتني  -جلسة. وتمثلت األساليب اإلحصائية الستخالص  وقد أسفرت 

بين متوسطي رتب در   
ً
الصم حيث وجدت فروق دالة إحصائيا الحياتية لدى األطفال  املهارات  تنمية  التدريبي في  البرنامج  جات  الدراسة عن فعالية 
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ً
 بين متوسطي رتب درجات  املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في املهارات الحياتية لصالح القياس البعدي، ووجود فروق دالة إحصائيا

في القياسين املجموعة التجريبية والضابطة في املهارات الحياتية لصالح املجموعة التجريبية، ولم توجد فروق دالة إحصائيا بين املجموعة التجريبية 

 .والبعديالبعدي والتتابعي كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق دالة بين املجموعة الضابطة في القياسين القبلي 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

(،  2017(، ودراسة عريقات )2012ُيالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أن الدراسة الحالية تتشابه مع دراسة كل من عبد الفتاح وزيدان )

(، 1998ودراسة أدبيس )، ,khatchadourian (2000) (، ودراسة2013(، ودراسة الهنائي )2012(، ودراسة عكاشة وعبد املجيد )2009ودراسة قاسم )

( السيد  )2005ودراسة  املغربي  ودراسة   ،)2016( الكندري  ودراسة   )2017( الحافظ  )عبد  ودراسة  لتنمية  2019(،  التدريبي  البرنامج  إعداد  (من حيث 

 .املستخدمة والفئة العمرية لألطفال املستهدفين للمجتمعاملهارات الحياتية واالجتماعية، وكذلك استخدام املنهج التجريبي واألدوات 

 في األردن تستهدف    -في حدود علم الباحثان    - ومن خالل البحث واالطالع في الدراسات واألبحاث السابقة؛ تبين  
ً
أنها أول دراسة تتميز في أصالتها محليا

ج تدريبي مدعم للدراسات االجتماعية  قائم على التربية الجسدية واالجتماعية سنوات وقياس فاعلية برنام  5إلى    4أطفال الروضة وفئتهم العمرية من  

 .لتنمية مهارات حياتية لطفل ما قبل املدرسة وأثره على ممارسات املعلمات واكتساب األطفال لتلك املهارات

جها طفل ما قبل املدرسة ) مهارات األمن الشخص ي،  وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة؛ قامت برصد أهم املهارات الحياتية التي يحتا

 ومن خالل البرنامج 
ً
التدريبي فقد قدمت مهارات التعاطف الوجداني، املهارات االنفعالية، املهارات املعرفية، مهارات التواصل والعمل مع اآلخرين(. وأيضا

دمت في البرنامج التدريبي، وبناًء على ما الدراسة مخزون معرفي للمعلمات بكيفية تنمية املهارات الحياتية لطفل ال
ُ
روضة وذلك من خالل األنشطة التي ق

 لروضة. سبق تعد الدراسة الحالية إضافة مهمة على الدراسات السابقة التي اهتمت في إعداد البرامج التدريبية لتنمية املهارات الحياتية لطفل ا 

 الطريقة واإلجراءات:  

 منهج الدراسة:

 ملالءمته ألغراض الدراسة، وذلك بهدف قياس فاعلية البرنامج التدريبي على أطفال ما قبل املدرسة اتبعت  
ً
من الدراسة املنهج شبه التجريبي؛ نظرا

عدت لهذه الغاية. 
ُ
عدَّ لهذه الغاية, وفاعلية البرنامج التدريبي على املعلمات من خالل بطاقة مالحظة أ

ُ
 خالل مقياس مهارات حياتية أ

ع الدراسة:مجتم  

ول من  تكًون مجتمع الدراسة من جميع معلمات وأطفال رياض األطفال التابعين ملديرية التربية والتعليم للواء قصبة املفرق  للفصل الدراس ي األ 

 (. 2019/2020العام الدراس ي )

 عينة الدراسة: 

 ملجتمع الدراسة,  ( طفل، تم اختيارهم با278( معلمة رياض أطفال، و )  20تكونت عينة الدراسة من )
ً
 وتمثيال

ً
لطريقة العشوائية؛ لتكون أكثر شموال

 ولتحقيق هدف الدراسة واإلجابة على أسئلتها؛ تم التطبيق القبلي والبعدي على أفراد عينة الدراسة . 

 أدوات الدراسة: 

:
 
 التدريبي:  البرنامج   أوال

سهم   تقويم؛  واستراتيجيات  عمل  وأوراق  التعليمية  والوسائل  ملحتوى وا   واألهداف  واألنشطة  التدريبية  الورش  من   مجموعة  يتضمن  برنامج
ُ
 تنمية  في  ت

 التعاطف   مهارات  الشخص ي،   األمن  مهارات  )  :  الدراسة   هذه  حدود  في  وتتضمن  سنوات،   (5  إلى   4)  من  أعمارهم   تتراوح  املدرسة  قبل  لطفل  حياتية  مهارات

 (.  املعرفية  املهارات االنفعالية، تاملهارا  اآلخرين، مع والعمل  التواصل  مهارات الوجداني،

 البرنامج:  هدف

 : للبرنامج والخاصة العامة النتاجات

 املدرسة.   قبل ما لطفل الحياتية املهارات  تنمية إلى يهدف العام: النتاج

 :  على قادرين يكونوا  أن البرنامج من االنتهاء بعد األطفال و املعلمات من يتوقع الخاصة: النتاجات

 املعلمات:

 املهارات.  تلك وتكسبهم  لألطفال الشخص ي األمن مهارات املعلمة توظف أن  •

 الالزمة.  املعرفية املهارات األطفال إكساب •

 االنفعالية.  املهارات  عند الطفل سلوك تعدل أن •

 لألطفال. الوجداني التعاطف مهارات املعلمة توظف أن •

  األطفال.  عند اآلخرين مع  والعمل التواصل مهارات توظف أن •
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 املدرسة:  قبل  ما األطفال

 الصفية.   الغرفة أثناء  جسده  على  والحفاظ الشخص ي األمن مهارات يمتلك •

ر، تمييز، كتابة،  رسم، أسئلة،  ) املعرفية مهاراته يستخدم •
ُ
 (. تحليل إدراك،تذك

 (. بكاء،حزن  خجل، لوم، مشاعر، ) االنفعالية املهارات يمتلك •

  يتعاطف •
ً
 الصفية.  الغرفة يف  أقرانه مع  وجدانيا

 التدريسية.  العملية في أقرانه من اآلخرين  مع  يتواصل •

 التدريسية.  العملية في أقرانه من اآلخرين  مع يعمل •

 التدريبي:  البرنامج   ُمبررات

 األطفال.  لدى  الحياتية املهارات توظيف في  الكافية الخبرة  األطفال رياض معلمات  بعض امتالك ضعف •

 مهارات   املعرفية،  املهارات  االنفعالية،  املهارات  الوجداني،  التعاطف  مهارات  الشخص ي،  األمن  :   الحياة   مهارات  املدرسة  قبل  ما  أطفال  امتالك  ضعف •

 الحياة.  لتحديات ومواجهتهم  قدراتهم  إبراز من لتمكنهم  اآلخرين  مع والعمل  التواصل

 التدريبي:  البرنامج  أسس

 موثوقة.  مراجع من  صحيحة  تدريبية مادة  اختيار •

 األطفال. ِسن تالئم  تدريبية ومادة   أنشطة اختيار •

 مهارة.  كل تنمي ومختصرة  واضحة أنشطة تصميم  •

 التدريبية.  الجلسة  قبل  تدريبية ورشة لكل تحضير •

 واألساليب.  واألنشطة الوسائل  في التنوع •

 التدريبية.  الجلسات أثناء للمشاركين املناسب املكان اختيار •

 التدريبية.  الجلسات أثناء  العرضو  اإللقاء في املرونة •

 التدريبي: البرنامج  بناء مراحل 

 :  اآلتي وفق الدراسة  أهداف تحقيق لغرض بالدراسة؛ الخاص التدريبي البرنامج بناء في مناسبة خطوات الباحثان اتبع 

 
 
 التدريبية:   االحتياجات تحديد : أوال

 ملعالجته وذلك مهاراتهم؛ تنمية في يواجههم  الذي  الضعف عن للكشف  املدرسة؛  قبل ما لألطفا التدريبية االحتياجات وحصر  بتحديد الباحثان قام 

  الحالية، بالدراسة املشابهة السابقة والدراسات النظري  لألدب  بالرجوع الباحثان قام ذلك ولتحقيق  له. ومخطط منظم  بتدريب الصعاب وتذليل
ً
 تم وأيضا

 قبل   ما   طفل  أن  يروون   التي  واملواضيع  املدرسة   قبل  ما  أطفال  لدى   والقوة   الضعف  نقاط   حول   الخبراء  من  وعدد   األطفال  رياض  معلمات  بعض  آراء  أخذ

   املجاالت   أهم   وتحديد  محتوى   ببناء  الخروج  تم   ثم   يحتاجها،ومن  املدرسة
ً
  بناء   تم   وعليه  أولية  بصورة   املدرسة  قبل  ما  لطفل  حياتية  مهارات  لتنمية  ضعفا

 التدريبي.  البرنامج

 
 
 التدريبي: البرنامج  وتنفيذ تخطيط : ثانيا

  البرنامج,  من  املرجوة   األهداف  ُيحدد  التدريبي  للبرنامج  السليم   فالتخطيط  التدريبية,  العملية  من  مهمة  مرحلة  التدريبي  للبرنامج  التخطيط  مرحلة  تعتبر

 اآلتية:   الخطوات حسب التدريبي جالبرنام وتم  ضوئها, في يتحدد التدريبي النشاط ألن أساسية؛ عملية تعد األهداف فصياغة

  التدريبي:  البرنامج  محتوى  تحديد

 تنمية  حول   تدور   التي  للبرنامج,  التدريبية  االحتياجات  ضوء  في  صياغتها  تم   التي  األهداف  على  بناءً   التدريبي,  البرنامج  محتوى   ووضع  بتحديد  الباحثان  قام

 :   التالية النواحي  في حددت والتي الحياتية املهارات

  وفق   متسلسل  بشكل  تنظيمها   وتم   املدرسة،  قبل  ما  لطفل  الحياتية  املهارات  تنمية  على  أغلبها  تركز  وحديثة  مناسبة  تدريبية  أنشطة   البرنامج  تضمين •

 األطفال. لِسن مناسب   تدريبي برنامج

  التي   املهارات  من  واحد   مهارة   تنمية  جلسة  كل  هدف  ؛أنشطة  مجموعة  على   تحتوي   جلسة  وكل  أيام،  (10)  على  موزعة   تدريبية  جلسات  (10)  عقد  تم  •

 الحالية.   الدراسة في حددت

 تدريبية.  جلسة لكل (1:15) التدريبية  الجلسة مدة  تحديد تم  •

 برنامج  وفق  متناسق  بشكل  تنظيمها  وتم   الحالية, الدراسة في املحددة   املهارات  لتنمية  األطفال؛  ِسن  تناسب   مناسبة  وأنشطة مناسب محتوى  إعداد  تم  •

 منظم.  تدريبي
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  رفع   على  يحفزهن  الذي   األطفال،  مع  أدائهنَّ   لتحسين  األطفال؛  رياض  معلمات  تستخدمها  أن  يمكن  التي  واألنشطة  االستراتيجيات  وتطبيق  اختيار  تم  •

 . لألطفال إكسابها املراد املهارات وتنمية لديهن املعرفة  مستوى 

 التدريب:  وتقنيات طرائق اختيار

  ( DATA SHOW)  والعرض  اإللقاء  طريقة  :  مثل  اإليجابية  اتجاهاتهم   وتنمي  األطفال  لدى   مهارة   كل  لتنمية  تهدف  ومتعددة   متنوعة  طرق   نالباحثا  استخدم

 واألطفال. للمعلمات البرنامج تطبيق بعد ملحوظ تغير سيشهد والذي  )املعلمات( املشاركات  مع الجماعي والنقاش

 املستهدفة:  الفئة

 الفصل  في  املفرق,   قصبة  للواء  والتعليم   التربية  مديرية  في  األطفال  رياض  معلمات  ممارسات  و  املدرسة  قبل  ما  أطفال   دريبيالت  البرنامج  استهدف

 (. 2020_2019 ) األول   الدراس ي

  والتجهيزات: املواد

  ومواد  أجهزة من  التدريبي للبرنامج والفعاليات األنشطة تحتاجه وما األطفال(  رياض  )معلمات املشاركين  و )الباحثان( املدرب  يحتاجه ما  كل توفير تم 

   : مثل التدريب, فترة  طيلة مناسبة وتجهيزات

 أقالم.  •

 ملونة.  أقالم •

 قرطاسية.  •

 (. POWER POINT) عرض جهاز •

 أشكال.  يحلتوض كرتون  وأشكال بطاقات •

 كمبيوتر. جهاز •

 للتدريب.   مالءمة  قاعة توفير •

 الطفل. نادي  روضة  قاعة : التدريب  مكان

. عشر الحادية  الساعة  : التدريب  وقت 
ً
 صباحا

 : البرنامج  صدق

مين  الخبراء  من  عدد  على   عرضه  خالل  من  التدريبي   البرنامج  صدق   من  التأكد  تم  ِ
ّ
حك

ُ
  وتم  األردنية،  الجامعات  في  املتخصصين  من  (11  )  وعددهم   امل

 مالءمة  ومدى   واملهارات  التدريبات  وسالمة  األهداف  صياغة  مثل  البرنامج  على  اإلضافة  أو  التعديل  أو  بالحذف  بها  واالسترشاد  آرائهم   من  واالستفادة   األخذ

 املعتمدة  النهائية  صورته  التدريبي  البرنامج  ليأخذ  وذلك   التدريبي،  جللبرنام  والتطبيق  املعرفة  بين  الربط  دقة  حيث  من  التدريبية  لألنشطة  املعرفي  املحتوى 

 للدراسة.

 
 
 املالحظة: بطاقة : ثانيا

  من سلوكياتهن ورصد املدرسة قبل ما لطفل واالجتماعية الحياتية املهارات لتنمية املعلمات أداء مستوى  لقياس  مالحظة بطاقة بإعداد الباحثان قام

 قاعدة  للباحث  توفرت  لذلك   مشابهة؛  دراسات  استخدمت  التي  السابقة  والدراسات  األدبيات  إلى  بالرجوع  وذلك   الحصة.  خالل  الباحثان   مالحظة  خالل

 األول:   املجال  :  هي  رئيسة  مجاالت  خمسة  ضمن  فقرة,  (  43  )  من  تكونت  مالحظة  بطاقة  بإعداد  الباحثان قام  حيث  الحالية،  الدراسة  موضوع  عن  كافية  بيانات

 االنفعالية  املهارات الثالث:   املجال يليه  فقرات، ( 10) على واشتملت   املعرفية املهارات  الثاني: املجال يليه  فقرات،  (8) على  واشتملت  الشخص ي  األمن مهارات

   فقرات،  (5)  على  واشتملت  الوجداني  التعاطف  مهارات  الرابع:  املجال  يليه  فقرات،  (10)  على  واشتملت
ً
 ( 10)  اآلخرين  مع  والعمل  واصلالت  مهارات  :  وأخيرا

  حيث  واإلمالئية، اللغوية الصياغة إعادة  أو  التعديل أو بالحذف ومالحظاتهم  بآرائهم لألخذ واملحكمين الخبراء من مجموعة  على عرضه تم  ذلك بعد فقرات،

 النهائية.  بصورته ليصبح املحتوى   على التعديالت  بعض مع فقرة  (43) الفقرات عدد بقيت

، جيد ممتاز، ) وهي: بدائل بخمسة املالحظة بطاقة في فقرة  كل اتبعت األطفال(؛ رياض )معلمات العينة ادأفر  لقياس 
ً
 (،  ضعيف متوسط، جيد، جدا

 للقياس. املعلمة  على تنطبق أنها يرى  التي الدرجة  أمام (X) عالمة بوضع الفقرات على باإلجابة الباحث  فيستطيع الخماس ي, ليكرت سلم  مقياس وفق

 املالحظة:  بطاقة صدق

 :  اآلتية الطرق   باستخدام الباحثان قام املالحظة؛ بطاقة صدق من للتأكد 

 املالحظة:  لبطاقة املحتوى  صدق .1

 (, 11)  عددهم   بلغ   الحالية الدراسة  موضوع  في   املتخصصين  والخبراء  املحكمين  من مجموعة على  األولية   بصورتها  املالحظة  بطاقة   بعرض  الباحثان قام

 املالحظة  فقرات  من  فقرة   كل  وترابط  انتماء  ومدى   الدراسة،  ألغراض  املالحظة  بطاقة  محتوى   مالءمة  مدى   ملعرفة  وآرائهم؛  مالحظاتهم   إبداء  منهم   وطلب

 مناسبة.  يرونها تعديالت أو مالحظات أو اقتراحات وأية للفقرات اللغوية والصياغة املعنى وضوح حول  ومالحظاتهم  الدراسة، بموضوع
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  التعديالت  إجراء تم  حيث وضوح، أكثر بفقرات الفقرات  بعض واستبدال لغوي  وتعديل الفقرات بعض تعديل في املحكمين وآراء حظاتبمال  األخذ تم 

 الدراسة.  في الستخدامها ومناسبة صالحة وأصبحت املالحظة  بطاقة على عليها املتفق املناسبة

   : املالحظة لبطاقة البناء صدق .2

 عينة   خارج  من  استطالعية  عينة  في  الكلية  الدرجة  مع  املقياس  فقرات  ارتباط  معامالت  استخرجت  املالحظة،  لبطاقة  ءالبنا  صدق  دالالت  الستخراج

 يمثل  هنا  االرتباط  معامل أن  حيث الفقرات، من  فقرة   كل ارتباط معامل وحساب املالحظة  بطاقة فقرات تحليل تم  حيث (، معلمة 12 ) من تكونت الدراسة

 وبين إليه، تنتمي التي باملجال ارتباطها وبين فقرة  كل وبين جهة، من الكلية الدرجة وبين فقرة  كل بين ارتباط  معامل صورة  في فقرة  لكل بةبالنس للصدق داللة

 والجدول  (0.88   -0.44 ) املجال ومع  (،0.83-0.43) بين ما ككل األداة  مع  الفقرات  ارتباط معامالت تراوحت  وقد  أخرى،  جهة من الكلية والدرجة مجال كل

 ذلك.  يوضح  (  1  )

 إليه  تنتمي  التي   واملجال الكلية والدرجة الفقرات   بين االرتباط معامالت (:1 ) جدول 

رقم  

 الفقرة

 معامل االرتباط 

 مع املجال 

 معامل االرتباط 

 مع األداة 

رقم  

 الفقرة

 معامل االرتباط 

 مع املجال 

 معامل االرتباط 

 مع األداة 

رقم  

 الفقرة

 االرتباط معامل 

 مع املجال 

 معامل االرتباط 

 مع األداة 

1 .70(**) .56(*) 16 .52(*) .50(*) 31 .76(**) .55(*) 

2 .68(**) .64(**) 17 .55(*) .50(*) 32 .87(**) .76(**) 

3 .68 (**) .51(*) 18 .44(*) .43(*) 33 .75(**) .63(**) 

4 .65(**) .50(*) 19 .62(**) .50(*) 34 .76(**) .76(**) 

5 .74(**) .64(**) 20 .78(**) .56(**) 35 .73(**) .55(*) 

6 .47(*) .46(*) 21 .55(*) .63(**) 36 .771(**) .51(*) 

7 .49(*) .47(*) 22 .88(**) .73(**) 37 .69(**) .59(**) 

8 .52(*) .48(**) 23 .82(**) .74(**) 38 .73(**) .65(**) 

9 .74(**) .54(*) 24 .63(**) .65(**) 39 .57(**) .53(*) 

10 .72(**) .62(**) 25 .49(*) .46(**) 40 .83(**) .83(**) 

11 .65(**) .72(**) 26 .58(**) .52(*) 41 .64(**) .65(**) 

12 0.69(**) 0.65(**) 27 0.55(*) 0.51(*) 42 0.61(**) 0.50(*) 

13 0.54(*) 0.49(*) 28 0.74(**) 0.67(**) 43 0.47(*) 0.45(*) 

14 0.44(*) 0.43(*) 29 0.65(**) 0.63(**)    

15 0.54(*) 0.50(*) 30 0.78(**) 0.52(*)    

   *دالة
 
 (.0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا

   **دالة
 
 (.0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا

   استخراج  تم  كماالفقرات، هذه  من أي  حذف يتم  لم  ولذلك ،إحصائيا ودالة مقبولة درجات ذات كانت االرتباط معامالت جميع أن  اإلشارة  وتجدر

 . ذلك يوضح (  2  ) والجدول  عضهابب املجاالت بين االرتباط معامالتو  ،الكلية الدرجةب مجال كل ارتباط معامل

 الكلية والدرجة  عضهابب املجاالت   بين االرتباط معامالت (:2 ) جدول 

 املهارات  املعرفية  املهارات  النفس ي  األمن مهارات  

 االنفعالية

 التعاطف  مهارات 

 الوجداني 

 التواصل  مهارات 

 اآلخرين  والعمل مع

 ككل  املهارات 

      1 مهارات األمن الشخص ي 

     1 (**)669. املهارات املعرفية  

    1 (**)785. (**)580. املهارات االنفعالية  

. مهارات التعاطف الوجداني    653 (**) .607(**) .635(**) 1   

مهارات التواصل والعمل  

 مع اآلخرين  

.  739 (**) .575(**) .607(**) .668(**) 1  

. املهارات ككل    838 (**) .855(**) .872(**) .818(**) .854(**) 1 

 (.0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا  *دالة

 (.0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا  **دالة

 الفقرات.  هذه  من أي  حذف يتم  لم  ولذلك ،إحصائيا ودالة مقبولة درجات ذات كانت االرتباط معامالت جميع أن  اإلشارة  وتجدر

 املالحظة: بطاقة أداة ثبات

  أسبوعين   بعد  تطبيقها  وإعادة   املالحظة،  بتطبيق  (TEST-RETEST)  االختبار  وإعادة   االختبار  بطريقة  التحقق  تم   فقد  املالحظة؛   بطاقة  ثبات  من  للتأكد

 املرتين.  في تقديراتهم  بين بيرسون  ارتباط  معامل حساب تم  ثم  ومن (، معلمة  12 ) من مكّونة الدراسة عينة خارج من  مجموعة على
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   وتم 
ً
 معادلة   وفق   الداخلي  االتساق   معامل  يبين  (   3  )  رقم   ل والجدو   ألفا،  كرونباخ  معادلة   حسب   الداخلي  االتساق  بطريقة  الثبات  معامل  حساب  أيضا

 الدراسة.   هذه  وغايات ألغراض ومقبولة  مالئمة  القيم  هذه  واعتبرت  ككل  واألداة  للمجاالت اإلعادة  وثبات ألفا كرونباخ

 الكلية  والدرجة  للمجاالت اإلعادة   وثبات ألفا كرونباخ الداخلي   االتساق معامل (: 3 ) جدول 

 الداخلي  االتساق اإلعادة ثبات  املجال 

 0,72 0.92 الشخص ي  األمن مهارات 

 0,70 0.88  املعرفية املهارات 

 0.85 0.86  االنفعالية املهارات 

 0.81 0.90   الوجداني التعاطف مهارات 

 0.85 0.90  اآلخرين مع والعمل  التواصل  مهارات 

 0,94 0.92  ككل  املهارات 

 وهذه  (، 0.94)  ككل  للبطاقة  ألفا  كرونباخ  الداخلي  االتساق  معامل  قيمة  بلغت  (،كما0.92  )  بلغت  اإلعادة   ثبات  معامل  قيمة  أن  الجدول   من  يتبين 

 املالحظة. بطاقة لتطبيق مقبولة ثبات درجة تعتبر الدرجة

:
 
 الحياتية:  املهارات مقياس  ثالثا

  من وذلك  الحصة, خالل سلوكياتهم  ورصد واالجتماعية الحياتية للمهارات األطفال أداء مستوى  لقياس  حياتية مهارات مقياس بإعداد الباحثان قام

 للباحث  توفرت  لذلك  مشابهة؛  دراسات  استخدمت  التي  السابقة  والدراسات  األدبيات  إلى  بالرجوع  وذلك   للمعلمات.  حياتية  مهارات  مقياس  توزيع  خالل

 رئيسة   مجاالت  خمسة  ضمن  فقرة،  (  43  )  من  تكون   حياتية  مهارات  مقياس  بإعداد  الباحثان  قام  حيث   الحالية،  سةالدرا   موضوع  عن  كافية  بيانات  قاعدة 

 الثالث:   املجال  يليه  فقرات,  (10)  على  واشتملت  املعرفية  املهارات  الثاني:  املجال  يليه  فقرات,  (8)  على  واشتملت  الشخص ي  األمن  مهارات  األول:  املجال  :  هي

  فقرات،  (5) على  واشتملت  الوجداني التعاطف مهارات  الرابع: املجال   يليه فقرات، (10) على  واشتملت فعاليةاالن املهارات
ً
 والعمل  التواصل مهارات  : وأخيرا

 فقرات.  (10) اآلخرين مع

  واإلمالئية،حيث   اللغوية  صياغةال  إعادة   أو  التعديل  أو  بالحذف  ومالحظاتهم   بآرائهم   لألخذ  واملحكمين  الخبراء  من  مجموعة  على  عرضه  تم   ذلك  بعد

 النهائية.  بصورته ليصبح املحتوى   على التعديالت  بعض مع فقرة  (43) الفقرات عدد بقيت

  موافق   غير  ما، حد  إلى  موافق موافق،  ) : وهي بدائل  بثالثة الحياتية املهارات مقياس  في  فقرة   كل اتبعت املدرسة(؛  قبل  ما )أطفال العينة أفراد لقياس 

الحظ.  سلوكه لقياس الطفل  على تنطبق أنها ترى  التي الدرجة  أمام  (X) عالمة بوضع الفقرات  على باإلجابة املعلمة يعفتستط (،
ُ
 امل

       الحياتية:  املهارات مقياس  صدق

 اآلتية:  الطرق  باستخدام الباحثان قام  الحياتية؛ املهارات مقياس صدق من للتأكد

 الحياتية:  املهارات ملقياس  املحتوى  صدق .1

 املتخصصين  جامعات  في  تدريسية  هيئة  أعضاء   والخبراء  املحكمين  من  مجموعة  على  األولية  بصورته  الحياتية  املهارات  مقياس  بعرض  الباحثان  قام

  الدراسة،  ألغراض  حياتيةال  املهارات  مقياس محتوى   مالءمة  مدى   ملعرفة  وآرائهم؛  مالحظاتهم   إبداء  منهم   وطلب  (،11)  عددهم   بلغ  الحالية  الدراسة  موضوع  في

 مالحظات  أو اقتراحات وأية للفقرات اللغوية والصياغة املعنى وضوح حول  ومالحظاتهم  الدراسة, بموضوع  املقياس فقرات من فقرة  كل وترابط انتماء ومدى 

 مناسبة.  يرونها تعديالت أو

  التعديالت  إجراء تم  حيث وضوح، أكثر بفقرات الفقرات  بعض بدالواست لغوي  وتعديل الفقرات بعض تعديل في املحكمين وآراء بمالحظات األخذ تم 

  وأصبح الحياتية املهارات مقياس  على عليها املتفق املناسبة
ً
  صالحا

ً
 الدراسة.   في  الستخدامه ومناسبا

 الحياتية: املهارات ملقياس  البناء صدق .2

 الدراسة عينة خارج من استطالعية عينة في الكلية الدرجة مع قياسامل  فقرات ارتباط معامالت استخرجت للمقياس، البناء صدق دالالت الستخراج

  للصدق   داللة  يمثل   هنا  االرتباط  معامل  أن  حيث  الفقرات،  من  فقرة   كل  ارتباط  معامل  وحساب  املقياس  فقرات  تحليل  تم  حيث  (،  طفل  12)  من  تكونت

 مجال   كل  وبين  إليه،  تنتمي  التي  باملجال  ارتباطها  وبين  فقرة   كل  وبين  جهة،  من  ليةالك  الدرجة  وبين  فقرة   كل  بين  ارتباط  معامل  صورة   في  فقرة   لكل  بالنسبة

  يوضح ( 4  ) والجدول  (0.91-0.44) املجال  ومع (،0.76-0.42) بين ما ككل األداة  مع الفقرات  ارتباط معامالت تراوحت وقد أخرى، جهة من الكلية والدرجة

 ذلك. 
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 إليه  تنتمي  التي   واملجال الكلية والدرجة الفقرات   بين االرتباط معامالت (:4 ) جدول 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة 

 مع املجال 

 معامل االرتباط 

 مع األداة 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة 

 مع املجال 

 معامل االرتباط 

 مع األداة 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة 

 مع املجال 

 معامل االرتباط 

األداة مع   

1 .  63 (**) .50(*) 16 .72(**) .60(**) 31 .  91 (**) .  57 (**) 

2 .  51 (*) .50(*) 17 .44(*) .51(*) 32 .  87 (**) .  74 (**) 

3 .  69 (**) .66(**) 18 .59(**) .51(*) 33 .  59 (**) .  42 (*) 

4 .  59 (**) .47(*) 19 .48(*) .52(*) 34 .  67 (**) .  54 (*) 

5 .  64 (**) .50(*) 20 .67(**) .65(**) 35 .  66 (**) .56(**) 

6 .  61 (**) .57(**) 21 .51(*) .45(*) 36 .69(**) .64(**) 

7 .  63 (**) .47(*) 22 .77(**) .53(*) 37 .60(**) .65(**) 

8 .45(*) .50(*) 23 .76(**) .63(**) 38 .51(*) .44(*) 

9 .62(**) .47(*) 24 .51(*) .44(*) 39 .49(*) .52(*) 

10 .65(**) .54(*) 25 .49(*) .48(*) 40 .51(*) .47(*) 

11 .77(**) .59(**) 26 .56(*) .51(*) 41 .82(**) .76(**) 

12 .56(*) .52(*) 27 .67(**) .62(**) 42 .49(*) .53(*) 

13 .73(**) .75(**) 28 .51(*) .47(*) 43 .64(**) .53(*) 

14 .56(*) .44(*) 29 .67(**) .63(**)    

15 .65(**) .61(**) 30 .76(**) .75(**)    

  (.0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا  *دالة

 (.0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا  **دالة

   استخراج   تم   كما  الفقرات.  هذه   من  أي   حذف  يتم   لم   ولذلك  ،إحصائيا  ودالة  مقبولة  درجات  ذات  كانت  االرتباط  معامالت  جميع  أن  اإلشارة   وتجدر

 . ذلك يوضح ( 5  ) والجدول  عضهابب املجاالت بين االرتباط معامالتو  ،الكلية الدرجةب مجال كل ارتباط معامل

 الكلية والدرجة  عضهابب املجاالت   بين االرتباط معامالت (:5 ) جدول 

مهارات األمن  

 الشخص ي 

مهارات التعاطف   املهارات االنفعالية  املعرفية املهارات 

 الوجداني 

مهارات التواصل والعمل مع  

 اآلخرين 

 املهارات ككل 

      1 مهارات األمن الشخص ي 

     1 (**)589. املهارات املعرفية 

    1 (*)517. (**)589. املهارات االنفعالية 

مهارات التعاطف  

 الوجداني 

.551(*) . 729(**) .451(*) 1   

مهارات التواصل والعمل  

 مع اآلخرين 

.653(**) . 711(**) .710(**) .509(*) 1  

 1 (**)880. (**)757. (**)816. (**)857 . (**)809. املهارات ككل  

 (.0.05) الداللة مستوى  عند إحصائيا  *دالة

 (.0.01) الداللة مستوى  عند إحصائيا  **دالة

  ودالة مقبولة درجات ذات كانت االرتباط معامالت جميع أن  اإلشارة  وتجدر
ً
 الفقرات.  هذه  من أي  حذف يتم  لم  ولذلك ،إحصائيا

 الحياتية:  املهارات  مقياس  أداة ثبات

  تطبيقه   وإعادة   املقياس،  بتطبيق  (TEST-RETEST)  االختبار  وإعادة   االختبار  بطريقة  التحقق  تم   فقد  الحياتية،  املهارات  مقياس  أداة   ثبات  من  للتأكد

 املرتين.   في تقديراتهم  بين بيرسون  ارتباط معامل حساب تم  ثم  ومن (، طفل 12  ) من مكّونة الدراسة عينة خارج من  مجموعة على أسبوعين بعد

  وتم 
ً
 معادلة  وفق  اخليالد  االتساق  معامل  يبين (6) رقم  والجدول   ألفا، كرونباخ معادلة حسب الداخلي  االتساق بطريقة الثبات  معامل  حساب أيضا

 الدراسة.   هذه  لغايات  مالئمة  القيم  هذه  واعتبرت  ككل  واألداة  للمجاالت اإلعادة  وثبات ألفا كرونباخ

 الكلية  والدرجة للمجاالت اإلعادة   وثبات ألفا كرونباخ   الداخلي  االتساق معامل (:6 ) جدول 
 الداخلي االتساق اإلعادة  ثبات املجال

 0.72 0,91 الشخص ي  األمن  مهارات

 0,76 0,90 املعرفية  املهارات

 0,74 0,87 االنفعالية  املهارات

 0,78 0,89 الوجداني   التعاطف مهارات

 0,73 0,92 اآلخرين  مع والعمل   التواصل مهارات

 0,91 0,90   ككل  املهارات
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  وهذه  (0.91)  ككل   للبطاقة  ألفا  كرونباخ  الداخلي   االتساق  معامل   قيمة  بلغت  كما  (، 0.90)  بلغت  اإلعادة   ثبات  معامل   قيمة   أن  الجدول   من  يتبين

 الحياتية.  املهارات مقياس لتطبيق مقبولة ثبات درجة تعتبر الدرجة

 اإلحصائي: املعيار 

  ،موافق بشدة، موافق) الخمس درجاته بين من واحدة  درجة فقراته من فقرة  كل بإعطاء سة،الدرا  أدوات لتصحيح الخماس ي ليكرت سلم  اعتماد تم 

   تمثل وهي (بشدة  معارض ،معارض  ،محايد
ً
 النتائج:   تحليل ألغراض التالي املقياس اعتماد تم  وقد الترتيب، على  (1 ،2 ،3 ،4  ،5) رقميا

  قليلة                         2.33 -1.00 من

  متوسطة   3.67 -2.34 من

   كبيرة    5.00 -3.68 من

 وهكذا

 التالية:  املعادلة استخدام خالل من املقياس احتساب تم  وقد

 ( 1) للمقياس  األدنى الحد  - (5) للمقياس  األعلى الحد                                                             

 (3) املطلوبة الفئات عدد                                                                                              

                                                            5-1                                                                       =  1.33  

                                                                 3 

 فئة.  كل نهاية إلى  (1.33) الجواب إضافة ثم  ومن

راسة إجراءات  : الّدِ

 اآلتية:  باإلجراءات الدراسة  خالل الباحثان قام

 منها.  والهدف ومتغيراتها وأسئلتها الدراسة  مشكلة تحديد .1

 الدراسة. بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات النظري  األدب على االطالع .2

 سنوات.  (5-4) عمر من األطفال من  الحالية الدراسة عليها سيطبق التي  العمرية املرحلة تحديد .3

 الحالية.  الدراسة  وعينة مجتمع تحديد بغرض وذلك املفرق؛  قصبة للواء والتعليم   ربيةالت مديرية في األطفال لرياض شامل مسح عمل .4

 املفرق.  قصبة للواء والتعليم  التربية مديرية   إلى  موجه اليرموك,  جامعة من مهمة تسهيل كتاب على الباحثان حصل .5

  التابعة   واملدارس  األطفال  رياض  دور   في  التدريبي  البرنامج  طبيقت  أجل  من  املفرق؛  قصبة  للواء  والتعليم   التربية  مديرية  موافقة  على  الباحثان  حصل .6

 للمديرية. 

  تحتوي  التي  واملدارس األطفال  رياض دور  عدد وتحديد لحصر املفرق؛ قصبة للواء والتعليم  التربية  مديرية في التربوي  التخطيط  قسم   مع التنسيق  تم  .7

عب على
ُ
 (.  2020 -2019) الدراس ي  العام من األول  للفصل أطفال رياض  ش

  أكثر  لتكون  العشوائية؛ بالطريقة الدراسة عينة باختيار الباحثان وقام الدراسة, مجتمع وتحديد حصر تم  .8
ً
  تم ذلك على وبناءً  الدراسة،  ملجتمع تمثيال

 واملدارس.   الرياض دور  وتحديد معرفة

عب،  أربعة  وفيها  الحافظين  مدرسة  :  وهي  مدارس  (3)  اختيار  تم  .9
ُ
عب،  أربعة  وفيها  اإلسالمية  صاعدينال  ورياض  ومدارس  ش

ُ
  الخاصة   البيت  ومدرسة  ش

عب, خمسة وفيها السندس روضة : وهما روضتين و شعبتين، وفيها
ُ
عب.  خمسة وفيها الخاصة الطفل نادي  وروضة ش

ُ
 ش

  الدراسة   بموضوع  إلعالمهم   دارس؛وامل  الرياض  دور   ملديرات  املفرق   قصبة  للواء  والتعليم  التربية  مديرية   من  املوجه  الكتاب  بتعميم   الباحثان   قام .10

 الجانب.  هذا  في معهم  والتعاون 

 لألدبيات  الرجوع  بعد  وذلك  رئيسة،  مجاالت  خمسة  على  واشتمل  املدرسة,  قبل  ما  لطفل  الحياتية  املهارات  لتنمية  تدريبي  برنامج  ببناء  الباحثان  قام .11

 املدرسة.   قبل ما وأطفال األطفال رياض ملعلمات الضعف نقاط وتحديد الحالية، للدراسة املشابهة السابقة والدراسات

  أصبح حتى ومقترحاتهم, آرائهم  إلبداء االختصاص؛ أصحاب الخبراء من مجموعة على  عرضه خالل من التدريبي البرنامج صدق من  التأكد تم  .12
ً
   جاهزا

 (. الحياتية املهارات مقياس - املالحظة بطاقة ) الدراسة أدوات بناء تم  .13

 م.  2019/    11/ 26    تاريخ حتى م     2019  /   11 /17      تاريخ من لألداتين القبلي التطبيق تم  .14

 ظروفهن، مع  يتناسب  بما  التدريب  عملية  حول  معهن  لالتفاق الدراسة(؛ )عينة املعلمات  مع  بالتشاور  ،    م   2019 /   11   / 29     بتاريخ الباحثان   قام .15

 البرنامج  من  والفائدة  خاص، بشكٍل  التدريبي  والبرنامج  عام بشكل الدراسة هدف  أهمية عن لهن الباحثان بين الرسمي،حيث عملهن على يؤثر ان دون 

 له.  الزمنية  واملدة  البرنامج تنفيذ وموعد  مكان   على  االتفاق تم  حيث املدرسة،  قبل ما أطفال على ونتائجه لهنَّ  التدريبي
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  )معلمات   واملشاركين )املدرب(  والباحثان  التدريبي  البرنامج  يحتاجها  خدمات  وأية  توضيحية  ومطبوعات  أقالم  من  التدريبي  البرنامج مستلزمات  توفير  تم  .16

 األطفال(. رياض

   إعالمهم   بعد  األطفال(  رياض  )معلمات  املشاركين  بتدريب  الباحثان  قام .17
ً
  فترةال  امتدت  حيث   التدريبي،  البرنامج  بتنفيذ  للبدء  واملكان  باملوعد  رسميا

 الطفل  نادي   روضة  قاعة  في  تدريبية  جلسات  (10)  بواقع  (  يوًما  31  )   وملدة   م2020     /  01    /10     إلى     2019    /   11   /  30    تاريخ  من  للتدريب  الزمنية

 للتطبيق.  أسبوع كل من واألربعاء اإلثنين يومي تخصيص تم  بحيث الخاصة

  في  تعلمّن   ملا  ممارستهن  وتقدير  املعلمات   على   القبلي  التطبيق  بعد  البعدي   بالتطبيق   املالحظة  أداة   باستخدام  الباحثان  قام  البرنامج؛  تطبيق  بعد .18

 التدريبي.  البرنامج

  الحياتية   املهارات  مقياس  توزيع  تم  املعلمات؛  ِقبل  من  املدرسة،   قبل   ما  أطفال  على   البرنامج  وتطبيق  الباحثان  ِقبل  من  املعلمات  أداء  مالحظة  بعد .19

الحظ السلوك لتقدير اتللمعلم
ُ
 للمعلمات. واضح بشكل لألطفال امل

  وتحليلها والبعدي  القبلي البيانات جمع تم  الحياتية؛ املهارات ومقياس املالحظة بطاقة بيانات على بناءً  .20
ً
 النتائج. إلى للوصول  إحصائيا

 التوصيات. من بعدد والخروج النتائج  مناقشة .21

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:  

ماعية  تائج املتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على: " ما فاعلية برنامج تدريبي مدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية الجسدية واالجتالن

 لتنمية مهارات حياتية لطفل ما قبل املدرسة". 

على مقياس  القبلي والبعدي  في التطبيقين  عينة الدراسة درجات أفرادلتم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  لإلجابة عن هذا السؤال

( 7والجدول ) ، ، ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" للبيانات املترابطةلطفل ما قبل املدرسةاملهارات الحياتية 

 . وضح ذلكي

افات املعيارية واختبار "ت" 7 جدول ) املهارات الحياتية  ياس مق درجات عينة الدراسة في لبين التطبيقين القبلي والبعدي (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 لطفل ما قبل املدرسة

املتوسط   العدد التطبيق  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة 

 "ت"

الداللة   درجات الحرية 

 اإلحصائية 

 0.000 277 21.590 0.300 2.50 278 بعدي مهارات األمن الشخص ي  

    0.384 2.01 278 قبلي

 0.000 277 24.677 0.214 2.64 278 بعدي املهارات املعرفية  

    0.288 2.07 278 قبلي

 0.000 277 17.769 0.227 2.02 278 بعدي املهارات االنفعالية  

    0.196 13.8 278 قبلي

 0.000 277 29.548 0.281 2.76 278 بعدي مهارات التعاطف الوجداني  

    0.430 1.93 278 قبلي

مع   والعمل  التواصل  مهارات 

 اآلخرين  

 0.000 277 61.940 0.236 2.48 278 بعدي

    0.248 1.48 278 قبلي

 0.000 277 45.538 0.188 2.45 278 بعدي املهارات ككل  

    0.141 1.93 278 قبلي

لطفل  املهارات الحياتية  بين التطبيقين القبلي والبعدي في جميع أبعاد مقياس  (  0.05α =( وجود فروق ذات داللة إحصائية )7يتبين من الجدول )

برنامج تدريبي مدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية وفي الدرجة الكلية وجاءت الفروق لصالح التطبيق البعدي أي بعد تطبيق    ما قبل املدرسة

 الجسدية واالجتماعية. 

الحياتية لدى طفل الروضة    يعزو الباحثان النتيجة السابقة إلى أن البرنامج التدريبي وما احتواه من أنشطة وتدريبات والتي ركزت على تنمية املهارات

 وهي مهارات األمن الشخص ي، املهارات املعرفية، املهارات االنفعالية، مهارات التواصل مع اآلخرين، مهارات التعاطف الوجداني. 

ركزت منها    وجاءت النتائج لصالح التطبيق البعدي، حيث أن البرنامج ركز على ضرورة إدماج الطلبة مع بعضهم البعض من خالل األنشطة التي

، وذلك مثل نشاط أنا طفل قوي أحمي جسدي والتي تهتم هذه امل
ً

هارات  على مواقف حياتية تساعد الطفل على تجنب املشكالت التي قد تواجهه مستقبال

 لألخطار التي تواجهه.
ً
 ويكتسبها داخل الروضة  وخارجها وتجعل الطفل ُمدركا

ً
 بحماية الطفل جسديا

.تعتبر عن مجموعة من   فقد ركز البرنامج على جلسات تنمي هذه املهارة مثل الجلسة أنا طفل ذكي أبحث عن كل جديد والتي  أما املهارات املعرفية  

 العمليات العقلية التي يكتسبها الطفل نتيجة الخبرة واملرور بها وهي تدل على تعلمه وتطوره ومنها االنتباه والسؤال والتحليل. 
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وهي مهارات إدراك الفرد النفعاالته  وعواطفه ومشاعره    " أنا طفٌل أنفعلركزت على أنشطة تنمي املهارات االنفعالية مثل جلسة "  أما املهارات االنفعالية فقد

 والتحكم بها  وكيفية التعبير عنها وإدراك انفعاالت اآلخرين والتعامل معها.

  نشطة التي تنمي هذه املهارة مثل " أنا طفٌل إنسان أشعر باآلخرين "أما مهارات التعاطف الوجداني فقد ركز عليها البرنامج من خالل بعض األ

  للتسامح والتواد.
ً
 وذلك لخلق جيل  شاعري ومتسامح غير عقابي يميز السلوك االجتماعي قابال

الجلسة التي بعنوان " أنا طفٌل نشيط أتواصل أما مهارات التواصل والعمل مع اآلخرين فقد ركز البرنامج على تنميتها من خالل الجلسات التدريبية مثل  

 .مع اآلخرين "

ما فاعلية برنامج تدريبي مدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية الجسدية واالجتماعية    النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على: "

 وأثره على ممارسة املعلمات واكتساب األطفال للمهارات الحياتية".

  األطفال للمهارات الحياتية في املالحظتينملمارسة املعلمات واكتساب  تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية    لإلجابة عن هذا السؤال

 . وضح ذلكي (   8والجدول ) ، ، ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" للبيانات املترابطةالقبلية والبعدية 

افات املعيارية واختبار "ت" 8جدول )  ية والبعدية ملمارسة املعلمات واكتساب األطفال للمهارات الحياتية القبل بين املالحظتين(: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   العدد التطبيق  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 قيمة 

 "ت"

الداللة   درجات الحرية 

 اإلحصائية 

 0.000 19 5.436- 0.572 3.53 20 قبلي مهارات األمن الشخص ي  

    0.339 4.24 20 بعدي

 0.000 19 6.460- 0.531 3.55 20 قبلي املهارات املعرفية  

    0.253 4.38 20 بعدي

 0.000 19 5.734- 0.603 3.45 20 قبلي املهارات االنفعالية  

    0.265 4.20 20 بعدي

 0.000 19 4.601- 0.806 3.57 20 قبلي مهارات التعاطف الوجداني 

    0.308 4.39 20 بعدي

مع   والعمل  التواصل  مهارات 

 اآلخرين  

 0.000 19 6.432- 0.646 3.53 20 قبلي

    0.247 4.30 20 بعدي

 0.000 19 7.471- 0.476 3.52 20 قبلي املهارات ككل  

    0.131 4.29 20 بعدي

القبلية والبعدية  في ممارسة املعلمات واكتساب األطفال للمهارات    بين املالحظتين(  0.05α =)( وجود فروق ذات داللة إحصائية  8يتبين من الجدول )

 واالجتماعية.  برنامج تدريبي مدعم للدراسات االجتماعية قائم على التربية الجسديةوجاءت الفروق لصالح املالحظة البعدية أي بعد تطبيق الحياتية 

نتيجة يعزو الباحثان النتيجة السابقة إلى أن مدى اكتساب املعلمات للمهارات الحياتية قد كانت ضعيفة لعدة أسباب تم التطرق إليها سابًقا، و 

مهارات الحياتية والتي بدروهّن قد  تدريب املعلمات على البرنامج التدريبي من قبل الباحثان أظهرت النتائج إلى تحسن كبير في مدى وعي وامتالك املعلمات لل

روق بين التطبيق تبلور هذا األمر إلى تنميتها لدى األطفال من خالل األنشطة التي ركز عليها البرنامج التدريبي وفي ضوء ذلك أظهرت النتائج إلى وجود ف

حتواه من أنشطة وتعليمات ومحتوى وأهداف خاصة ورسومات  القبلي والتطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي والذي يعزى إلى البرنامج التدريبي وما ا 

 وصور قد أدت إلى هذا التطور والتحسن في أداء املعلمات وممارستها للمهارات الحياتية في الغرفة الصفية وتنميتها لدى طفل الروضة. 

 التوصيات: 

 التدريبية املتنوعة في تدريس أطفال الروضة. االبتعاد عن استراتيجيات التعليم التقليدي، وتوظيف البرامج  •

 من الدراسات حول توظيف البرنامج التدريبي املدعم بالدراسات االجتماعية في تنمية مهارات الحياتية لطفل الروضة في التد •
ً
ريس على  إجراء مزيدا

 مواد تعليمية مختلفة وفي مراحل عمرية متعددة. 

كيفية توظيف البرامج التي تنمي املهارات الحياتية لدى الطفل بشكل خاص ولدى طلبة املراحل التعليمية املختلفة تدريب املعلمين واملشرفين على  •

 بشكل عام. 

 تنمية املهارات املختلفة لدى طفل الروضة من خالل البرامج التدريبية املتنوعة التي أثبتت فاعليتها، كالبرنامج الخاص بالدراسة  •
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Abstract: The current study aimed to find out and measure the effectiveness of a supported training program for 
social studies based on physical and social education to develop life skills for a preschool child and its impact on 
teacher practices and children's acquisition of those skills, I have kindergarten teachers and children in the 
Directorate of Education of the Kasbah of Mafraq, to achieve the goal of the study, use the preschool life skills scale 
and a note card for the teachers' preparation, The pre and post application was conducted on the study sample 
individuals. A sample consisted of (20) kindergarten teachers, and (278) children, who were randomly selected, the 
results of the study showed that there are statistically significant differences between the pre and post applications 
in all dimensions of the life skills scale for pre-school children and in the total degree, in the practice of female 
teachers and the acquisition of life skills by children.  

 Keywords: Social Studies;physical and social education; Life Skills. 
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