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 التعريف باملجلة

دورية مفهرسة ومحكمة   التربوية والنفسية مجلة  للدراسات  الدولية  تصدر يف ستة أعداد املجلة 
 .سنويًا عن مركز رفاد للدراسات واألبحاث

 أهداف املجلة: 
تهدف املجلة إلى نشر البحوث املحكمة يف القضايا التربوية والنفسية بشتى فروعها وتخصصاتها 

العلمي يف هذه القضايا عربيًا ودوليًا، وفق معايير مهنية عاملية متميزة، املتنوعة، وتنشيط حركة البحث  
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 قواعد النشر 

 أواًل: تسليم الورقة البحثية:
باملجلة. أو عن طريق البريد   التسليم اللكتروني يتم إرسال الورقة البحثية ومرفقاتها إلى املجلة عن طريق نظام •

  editoreps@refaad.com) ) اللكتروني الخاص باملجلة
 يتم إعالم املؤلف باستالم الورقة البحثية. •

 ثانيًا: املراجعة: 

 الفحص األولي:   .1 
 التحرير بفحص الورقة البحثية للنظر فيما إذا كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية ومؤهلة للتحكيم.تقوم هيئة  •
ُتعتمد يف الفحص األولي شروط مثل: مالءمة املوضوع للمجلة، ونوع الورقة )ورقة بحثية أم غير بحثية(، وسالمة   •

 املجلة، وعدم خرق أخالقيات النشر العلمي. اللغة، ودقة التوثيق والسناد بناء ىلع نظام التوثيق املعتمد يف 
 يتم إبالغ املؤلف باستالم الورقة البحثية وبنتيجة الفحص األولي.  •
يمكن للمجلة أن تقوم بما ُيعرف بمرحلة "استكمال وتحسين البحث"، وذلك إذا ما وجد. أن الورقة البحثية واعدة   •

رحلة تقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى  ولكنها بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم، ويف هذه امل 
 سبل تحسين ورقته بما يساعد ىلع تأهيل الورقة البحثية ملرحلة التحكيم. 

 التحكيم:   .2
 تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة العمياء املزدوجة )إخفاء أسماء الباحثين واملحكميين(.  •
 ُيبلغ املؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرارها.  •
 ع رسوم التحكيم والنشر كما هو موضح يف موقع املجلة.دف •
ُترسل خالصة مالحظات هيئة التحرير والتعديالت املطلوبة إن وجدت، وُيرفق معه تقارير املراجعين أو خالصات   •

 عنها. 

 إجراء التعديالت:   .3 
حكيم ويعيد إرسالها إلى املجلة،  يقوم املؤلف بإجراء التعديالت الالزمة ىلع الورقة البحثية استنادًا إلى نتائج الت •

مع إظهار التعديالت، كما ُيرفق يف ملف مستقل مع الورقة البحثية املعدلة أجوبته عن جميع النقاط التي وردت  
 يف رسالة هيئة التحرير والتقارير التي وضعها املراجعون. 

 القبول والرفض:   .4 
املؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة تحرير املجلة    تحتفظ املجلة بحق القبول والرفض استنادًا إلى التزام •

  والتعديالت املطلوبة من قبل املحكمين. 
إذا أفاد املحكم بأن الباحث لم يقم بالتعديالت املطلوبة، ُيعطى الباحث فرصة أخيرة للقيام بها، وإال يرفض بحثه   •

 وال ينشر يف املجلة وال يتم استرجاع رسوم النشر. 
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 ثالثًا: القواعد الشكلية:

 أن يقع موضوع الورقة البحثية ضمن نطاق اهتمام املجلة. مالءمة املوضوع:  .1
يكون باللغتين العربية والنجليزية، كما يجب أن يتعلق العنوان بهدف الورقة البحثية. مع   عنوان الورقة البحثية: .2

 تجنب االختصارات والصيغ قدر المكان. 
الكامل ومكان العمل وعنوان البريد اللكتروني للمؤلف الرئيس ولجميع املؤلفين املوجودين    كتابة األسم الباحثين: .3

  يف الورقة البحثية باللغتين العربية والنجليزية.
باللغتين العربية   كلمة(  200) يجب أن تشمل الورقة البحثية ىلع ملخص وافٍ ومختصر من فقرة واحدة امللخص: .4

املوضو لبيان  إضافةوالنجليزية  يجب  كما  البحثية،  الورقة  يف  النتائج  وأبرز  واملنهجية  الكلمات   5-3 ع  من 
 املفتاحية باللغتين العربية والنجليزية. 

يتضمن هذا القسم خلفية الدراسة وأهدافها وملخًصا لألدبيات املوجودة والدوافع وملاذا كانت هذه  ملقدمة:ا .5
 الدراسة ضرورية. 

 عرض الجداول والرسوم البيانية بطريقة واضحه ومناسبة كما هو موضح بقالب املجلة.ُت الجداول والرسوم البيانية: .6
 يتضمن هذا القسم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.   النتائج: .7
واملراجع: .8 الببليوغرايف   املصادر  والعرض  السناد  ألصول  املجلة  يف  املقررة  التوثيق  بقواعد  املؤلف  يلتزم 

 . APAنظام  حسب

البحثية عن الحجم: .9 الورقة  تزيد  ال  بحيث  الصفحات  بعدد  امللخص وصفحة   صفحة   30 يلتزم املؤلف  بما فيها 
 العنوان وقائمة املراجع. 
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 رقم الصفحة اسم البحث  #

اكتساب مهارات التفكير التأملي لدى طالبات  فاعلية برنامج تعليمي قائم ىلع نموذج دورة التعلم الخماسية يف   1
 الصف العاشر يف مبحث الفيزياء يف األردن 

687 

 708 تصور مقترح لتطوير أداء مديري مدارس التعليم األساسي يف إدارة األزمات بمحافظة الداخلية يف سلطنة ُعمان  2

 731 نظر املعلمات يف مدينة بريدة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديرات رياض األطفال من وجهة  3

 757 قوة السيطرة املعرفية وعالقتها باالستقالل الذاتي لدى طلبة املرحلة الثانوية بمحافظة األحساء  4

 777 البداع الجاد وعالقته ببعض املتغيرات لدى عينة من الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية بمدينة جدة  5
بعد قائم ىلع فنيات تحليل السلوك التطبيقي لكساب األمهات األميات أساليب التعامل مع  فعالية برنامج عن   6

 سلوكيات أطفالهن من ذوي اضطراب طيف التوحد 
795 

أثر استراتيجية التدريس البصري ىلع التحصيل الدراسي يف مقرر الفيزياء لدى طالبات الصف األول الثانوي يف   7
 محافظة حقل 

814 

 839 إدارة املواهب يف تحقيق الريادة االستراتيجية يف الجامعات الحكومية بسلطنة ُعمان دور  8

أثر تدريس املفاهيم النحوية باستخدام نموذج سكامبر ىلع التحصيل الدراسي لدى طالب الصف الثامن األساسي   9
 يف مديرية تربية القصر 

856 

 871 العاقة العقلية يف سلطنة عمان يف ظل جائحة كوروناصراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي  10

 886 حقوق النسان املضمنة يف كتب الدراسات االجتماعية للمرحلتين األساسية والثانوية يف األردن  11

بسلطنة  درجة امتالك الطلبة لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي   12
 ُعمان 

902 

أثر استخدام الرحالت املعرفية والبيت الدائري اللكتروني يف تدريس الفيزياء ىلع تنمية التفكير البصري لدى   13
 طالبات الصف العاشر األساسي يف محافظة الكرك 

924 



 افتتاحية العدد

بالقلم، علم النسان ما لم يعلم، والصالة والسالم ىلع املبعوث رحمة بسم الله العلي الكريم االكرم، الذي علم  
 وبعد،،،،،،  للعاملين، وىلع صحابته الكرام امليامين، وىلع من سار ىلع نهجهم إلى يوم الدين

املجلة الدولية للدراسات ، من 2022من العام  حادي عشرمن املجلد ال رابعالعدد اليسعدني أن أقدم هذا 
حيث  ، والذي احتوى ىلع عدد من األبحاث املهمة واملتنوعة يف فروع التربية املختلفة، ةالنفسيالتربوية و

أثروا املكتبة   ،تميزت األبحاث بالرصانة والحداثة، وقد شارك فيها عدد من الباحثين من مختلف فروع التربية
 التربوية بفيض من العلم واملعرفة.

تمام هذا العدد بمنه وتوفيقه، نسأل الله تعالى أن يكون  إيسر لنا اللهم لك الحمد كله والشكر كله، الذي 
 .تمامهإا لوجهه الكريم، وأن يكون يف ميزان حسنات كل من ساهم يف خالًص

كرر النداء مرة تلو املرة، ألصحاب الهمة، علماء األمة وورثة األنبياء، من التربويين والباحثين  والعلماء  أوها أنا  
األكاديميين يف العالم، يف مجاالت التربية وفروعها املختلفة، للمضي معنا يف هذا الدرب، الذي باركه الله 

ورسوله، لنشر إبداعهم العلمي ونتاج فكرهم التربوي، يف األعداد القادمة لهذه املجلة، طاعة لله، وطمعًا  
ودعًم واملثوبة،  أألجر  ميف  والنور،  والخير  واملعرفة  للعلم  واملشاركات ا  الطيبة  الجهود  ومباركين  قدرين 

 .املثمرة

يفوتني  بفكرهم   وال  ساهموا  الذين  البيضاء  األيادي  ألصحاب  تقديري،  وعظيم  شكري  أسجل  أن  هنا، 
ونتاجهم يف إخراج هذا العدد، من الباحثين، والسادة املحكمين وهيئة التحرير، والشكر موصول ال ينقطع ملن 

ين الله عز وجل، أن ينفع بهم، وأن يجعلها يف ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن نسق وأخرج وأبدع، سائل
   .ينفع بما تقدمه املجلة، من بحوث ودراسات للباحثين واملسؤولين يف مجاالت التربية

 إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

 

 رئيس هيئة التحرير                                                                                   

 د. حسن العمري                                                                                                                          
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 :قدمةامل .1

أصبح من الضروري بناء وتوظيف برامج تعليمية حديثة للسعي نحو    ،وبالذات في مجال التعليم   املجاالت،في ظل التطور الذي يشهده العالم في شتى  

سعًيا إلى تحسين   ،ولتحقيق ذلك ينبغي على املعلم تطوير مهاراته في املجاالت التربوية كافة  ،واإلبداع  ،والبحث، والنقد  ،تطوير مهارات الطلبة في التفكير

 . وإنما تتدخل عمليات عقلية ُعليا ترفع من كفاءتهم العلمية ،ورفع مستوى التفكير لديهم بحيث ال يعتمدون على الحفظ وحسب ،طلبتهمستوى 

عي القادر على مواجهة الحياة بكل ا ذلك اإلنسان الو واإلنسان الذي ينوع في التفكير  تفكير،ة من غير وال قيمة ملعرف ،فالعقل وعاء املعرفة ونتاجها

قد فوعليه    ،ويسافر في أرجائها من دون أن يبرح مكانه  ،فبلمسات من أنامله استطاع أن يجوب العالم ا  ا ومبدعً مفكرً واإلنسان كان وال يزال    ،مشاكلها

 .(2022 ،)داخل وأمين أصبح التفكير واإلبداع سمة العصر
  ، يةوتعد النظرية البنائية من أشهر النظريات التي ظهرت في العصر الحديث وشكلت ثورة في البحث والتطبيق في الدراسات اإلنسانية واالجتماع 

املعرفة السابقة في  وطرق التعامل مع املعرفة واكتسابها فهي تنظر إلى التعلم على أنه عملية ديناميكية تكيفيه تتفاعل فيها الخبرة أو املعرفة الجديدة مع

 (.2020 ،ذهن املتعلم فتعدل وتستكمل الخبرة السابقة بالجديدة في ظل تفاعل شخص ي واجتماعي يؤديه املتعلم في بيئة التعلم )عطية
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 امللخص:

لدى طالبات   يالتفكير التأملنموذج دورة التعلم الخماسية في اكتساب مهارات     على  قائم برنامج تعليمي    الوقوف على فاعليةالدراسة  هدفت  

( طالبة من طالبات الصف العاشر 52لعينة قصديه تكونت من )  التجريبياستخدمت الدراسة املنهج شبه  و الصف العاشر في مبحث الفيزياء في األردن،  

رست بالطريقة  ( طالبة دُ 26)ضابطة تكونت من )  وعلى مجموعتي الدراسة  ،ا في شعبتينمنطقة الكرك تم تعينها عشوائيً بفي مديرية التربية والتعليم  

( فقرة من  25هارات التفكير التأملي وتكون من )تم إعداد اختبار مو رست باستخدام البرنامج التعليمي(، ( طالبة دُ 26االعتيادية، وتجريبية تكونت من)

وضع  و إعطاء تفسيرات مقنعة،  و الوصول إلى استنتاجات،  و الكشف عن املغالطات،  و )املالحظة والتأمل،  :نوع االختيار من متعدد غطى املهارات اآلتية

داللة إحصائية في القياس البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي  التأكد من صدقه وثباته، و أظهرت النتائج وجود فروق ذات جرى لول مقترحة(، ح

بلغ حجم األثر على املستوى الكلي   .املستوى الكلي في التطبيق البعدي لصالح أفراد املجموعة التجريبيةعلى  وكذلك    ،على مستوى كل مهارة من املهارات

 .%(؛ مما يؤكد فاعلية البرنامج التعليمي90.1)

 .مبحث الفيزياء ؛مهارات التفكير التأملي ؛نموذج دورة التعلم الخماسية ؛برنامج تعليميتاحية: الكلمات املف
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أن يضع طلبته في مواقف تتحدى املعرفة السابقة لديهم وإعطائهم  -كأحد مصادر املعلومات للطالب وليس املصدر الوحيد  -وهنا يجب على املعلم 

ح للطالب الفرصة للمناقشة  ويسمح الستجاباتهم بأن تقود الدرس وأن يطرح األسئلة املفتوحة ) كيف؟ ملاذا؟( ويتي  ،الوقت الكافي للتفكير بعد طرح األسئلة

ك  التفكير  عمليات  واستراتيجيات  مهارات  واستخدام  البيئة  من  مستمدة  تعليمية  بوسائل  واستعانته  الفورية  الستجاباتهم  وتقبله  بينهم  التطبيق فيما 

 (. 2020 ،ومحمدوالتحليل واالستدالل )السلطاني 

ـــ هو املسؤول عن تفكيره ومعرفته  كما ـــــ ـ ــــــــ واإلنسان وحده  ــ وعما يفعله في الوقت الذي يعزو أنصار النظرية السلوكية    ،يرى البنائيون أن اإلنسان 

 . (Glasersfeld, 2008) ويحاول علماء األحياء االجتماعية نسب الكثير منها إلى الجينات ،املسؤولية إلى البيئة
وتطوير مهارة حّل املشكالت، ومهارات البحث   ،واتخاذ القرارات السليمة  ،مبحث العلوم من املباحث الضرورية التي تساهم في تعليم التفكير  ويعد

 العلمي والعمل املخبري، باإلضافة إلى تقييم وتفسير املعلومات والتواصل اللفظي والكتابي.

  ، وظهرت العديد من النماذج التي ركزت على التدريس الفعال  ،تطور طرق وأساليب تدريس العلومساهم التقدم العلمي والتكنولوجي السريع في    وقد

 وأصبح االهتمام ينصب حول كيفية تعلم وتعليم العلوم. 

ن الناس أ إلى مبدأ أساس ي حول كيفية تعلم الناس العلوم يمكن تلخيصه بالبيان اآلتي: ( 2020 ،ديروسا  الوارد في أبريسكاتو  وتوصل )كارل ويمن 

عن طريق إشراك الطالب في التفكير العميق باملوضوع على مستوى  ن التدريس الفعال يسهل تحقيق ذلك  أ و   ،يتعلمون من خالل تكوين فهمهم الخاص

    .ومن ثم مراقبة هذا التفكير وتوجيهه ليكون أكثر خبرة  ،مناسب

   ،فحسبملعرفة العلمية إلى املتعلم  ا إن تعليم العلوم ليس مجرد نقل 
ُ
شخصيته  ا( وبتكامل ومهاريً   ،اووجدانيً   ،اعقليً املتعلم )عنى بنمو  بل هو عملية ت

 (.  2019 ، )املركز الوطني لتطوير املناهج من مختلف جوانبها فاملهمة األساسية في تدريس العلوم هي تعليم املتعلمين كيف يفكرون ال كيف يحفظون 

فاملمارسة العلمية تعني   ،واملعرفة  ،واستخدام كال من املهارات ،أن تعلم العلوم يتطلب مشاركة الطالبعلى ( 2020ديروسا) و وقد أكد أبروسكاتو 

اليقين من عدم معرفة اإلجابة للبحث عن تفسير ما  إن  و   ،التعامل مع عدم  املدروسة  املنهجية  الخيالياستخدام مجموعة من االستراتيجيات   ،تطلب 

 .إننا بتدريس العلوم للطالب نوجههم الستخدام املالحظة ،بطرق جديدة  والنظر في األحداث والظواهر والتفكير في التفسيرات والحلول  ،واإلبداع

فغالًبا ما تكون وجهات   ،وحل املشكالت يعتمدان على كثير من قدرات التفكير العامة  ،إلى أن تعلم العلوم الطبيعية  كما توصلت بعض الدراسات

أن تصبح هذه اآلراء العلمية   لذا يجب  ،النظر البديهية للعالم الطبيعي التي يتم إنشاؤها من قبل األطفال واملراهقين الصغار غير متوافقة مع اآلراء العلمية

 (. ,Disessa 1982)العلمية الصحيحة فاهيم املبناء عملية تم ت( معروفة لكل من الطالب واملعلمين قبل أن  فيزياء أرسطواملشار إليها باسم )

والهندسة والرياضيات مع التركيز على طبيعة    ،بشكل تكاملي مع التكنولوجيا  الفيزياء لقد عملت وزارة التربية والتعليم في األردن على تطوير منهاج  

وتحدياته وقادر على إيجاد حلول   ،وتهيئة جيل قادر على مواجهة متطلبات املستقبل  ،وذلك ملواكبة التطورات على املستوى العاملي  ؛وعادات العقل  ،العلم 

 (.  2019 ،)املركز الوطني لتطوير املناهج ا ا وتكنولوجيً وبيئيً  ،امناسبة للمشكالت التي قد تواجهه علميً 

ن خالل تطبيق نماذج  م  ،ال أن يكونوا قادرين على القراءة والكتابة فقط  ؟يف يمارسون مهارات التفكيرويؤمل من املناهج املطورة تعليم الطلبة ك

ا حيث تعمل الخبرات السابقة ا بل منظمً فعملية تعلم املحتوى عملية تنطوي على مهارات عقلية تفكيرية؛ فالتعلم هنا ليس مبعثرً  ،ديثةحواستراتيجيات 

 ، فإذا مكنني املخطط املعرفي من فهم الخبرات الجديدة أؤكده   ،على تشكيل مخطط معرفي لدى الفرد فيصبح هذا املفهوم أو املخطط أداة في فهم األشياء

 (. 2020 ،وهذا يتطلب إعادة النظر بالخبرات السابقة )العمري  ،ن إذا لم يمكني من فهم الخبرات الجديدة أقوم بتعديلهلك

التعلم كما وحفزهم وإثارتهم على التفكير يساهم في    ،تزويد الطلبة بالفرص املالئمة ملمارسة نشاطات التفكير في مستوياتها البسيطة واملعقدة   إن

السابقة املعلومات  اإلنسان من دونها  ،أن  التفكير عند  تتم عملية  أمور أساسية ال  الواقع  ،والخبرات  الدماغ إف  ،فإذا كان ثمة معلومات سابقة عن  ن 

إدراكها  ، ويربطها  ،يعالجها املعرفة  ،فيتم  مصادر  تنويع  يتطلب  التعلم خ  إلثراء  ؛وهذا  من  ليتمكن  الطالب  )داخل    ،برات  خاللها  من  املعرفة  وتلقي 

 (.  2022،وأمين

ني بتنمية مهارات التفكير والوصول إلى حل املشكالت من  فقد قدمت نموذًجا مميًزا عُ  ،من الباحثين الذين اهتموا بتعليم التفكير  هيلدا تابا وتعتبر

التفكير والتأمل التفكير  وانطلق نموذجها من ثالثة مبادئ هي:  ، (Joyce &Weil, 1980 )خالل  املتعلم واملعلومات   ،يمكن تعليم  بين   ،والتفكير تفاعل 

 والتفكير عملية تدريجية منظمة. 

وأن القدرة  ،تفاعل بين عقل املتعلم واملعلومات تجاه هدف معينالتفكير  : أن( 2015 ،الوارد في ) رزوقي وعبد الكريم  (  Taba Hilda) هيلدا تابا  وترى 

وأن جميع الطلبة لديهم القدرة على التفكير   ،واهتمامه وميوله ،منح من املعلم للطالب بينما يرتبط تفكير الطالب باملعرفة املوجودة لديهعلى التفكير ال تُ 

   .رغم تباين مستويات نموهم ونضجهم 

ا  التفكير التأملي  إن تنمية قدرات الطلبة على  
ً
 حاجة ملحة في ويمثل      ،من أهداف التربية العلمية املعاصرة واستخدام املالحظة واملعرفة يعد هدف

ويحول عملية اكتساب املعرفة من عملية خاملة إلى نشاط    ،والتدريب عليها؛ ألنه يؤدي إلى فهم أعمق للمحتوى املعرفي  ،تدريس مهاراته  ينبغيو   ،هذا العصر

واكتشاف    ،والسيطرة عليها    ،وتفسير الظواهر  ،وحل املشكالت الفردية واالجتماعية   ،والتخطيطواالستبصار    ،ويساعد في عملية اتخاذ القرارات  ،عقلي
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وقياس أثره في اكتساب مهارات    ،لباحثين في بناء برنامج تعليمي يستند إلى نموذج دورة التعلم الخماسيةا لدى  ومن هنا تشكلت الرغبة    ،الطبيعةأسرار  

   .منطقة الكرك والتعليم رية التربية يلدى طالبات الصف العاشر في مبحث الفيزياء في مد التأملي التفكير
 وأسئلتها:مشكلة الدراسة  .1.1

العلمية األدوات وفائدتها  السريع من حيث  بالتطور  تمتاز  التي  العلمية  التخصصات  الفيزياء من  العديد من   ،يعد مبحث  الفيزياء بدراسة  وتهتم 

 والتفاعالت بينهما باإلضافة إلى التطبيقات العملية.  ،والطاقة ،واملادة  ،كالكون  :الظواهر الطبيعية

ُموِجه يوجه    ذاتيكير  ويعد التفكير التأملي تف  ،وتفسير الظواهر من حولنا  ، واستخدام العقل في حل املشكالت  ،التفكيريحتاج إلى  وتعلم الفيزياء  

وعلى الرغم من وجود    ،فهدفها الوصول إلى حل معين عند مواجهة مشكلة أو موقإلى أهداف محددة، فهو يوجهه إلى استجابات    العمليات العقلية للفرد

 .Primanda et alأو النمذجة )  ،أو املناحي  ،أو االستراتيجيات  ،كاستخدام النماذج  أساليب مختلفة يمكن للمعلمين تنفيذها في تدريس مبحث الفيزياء

الحفظ والتلقيننه مازال الكثير من مدرس ي مادة  أ إال    ،(2018 ا وجعل املتعلم سلبيً   ،الفيزياء يستخدمون الطريقة املعتادة في التدريس التي تعتمد على 

تقديم تبريرات   أو   ،املتعلم غير قادر على حل املشكالت  أصبح وبالتالي    ،أو معالجتها  ،وال يستطيع تمثلها في بنيته املعرفية  ،يتعامل مع معلومات ال يعي معناها

تواجهه  أو  ،نعةوتفسيرات مق التي  للمشكالت  اقتراحات وحلول  الفرصة وقد    ،تقديم  يتيح  ال  الواقع  املادة كون  نحو هذه  ميلهم  إلى ضعف  ذلك  أدى 

 (.Putra, et al., 2018؛    2017 ،للمتعلمين بممارسة أغلب النشاطات بأنفسهم )أبو شامة

 ,Stepansأكد ستيبانس )كما    ،طرائق التدريس املتبعة التي تعتمد على الحفظ والتلقين( القصور في  2017ززت دراسة الحربي والدغيم )قد عو     

تدريسية  ة ضرور   ،)  1994 ومناحي  نماذج  التعليم؛    ،تجريب  في  التكنولوجية  واألدوات  الوسائل  العلم  واستخدام  طبيعة  فهم  على  تساعد  مادة )ألنها 

 وتنظيم الخبرات السابقة. ،وتساعد الطلبة في حل املشكالت وتكوين تعميمات على أساس العالقات بينها وتكوين مهارات التفكير ،(وطريقة

ملا له من تأثير ايجابي على الطلبة خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار التطوير الذي   ،كذلك أكد التربويون على أهمية اكتساب مهارات التفكير التأملي 

الدراس ي) العام  الدراسية في  املناهج  نقلة   ،(2020/2021طرأ على  الدراسة حيث حدثت  العاشر األساس ي مجتمع  املطورة للصف  الفيزياء  وخاصة مادة 

وقد يكون السبب في ذلك ضمان تتابع الطالب   ،نوعية في املادة من جانبين هما: أن مادة الفيزياء للصف العاشر تم تفريغها من فيزياء الحادي عشر العلمي

كذلك تم اعتماد املعادالت باللغة االنجليزية لتسهيل املهمة على الطلبة إذا ما التحقوا  بقسم الفيزياء بالجامعات    ،في املنهاج للصفين التاسع والعاشر  

 
ً

 اآلتي:  وبناًء على ما سبق تبرز مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤال مستقبال

نموذج دورة التعلم الخماسية في اكتساب مهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف العاشر في مبحث   على قائمبرنامج تعليمي  فاعليةما 

 ؟  الكركمنطقة بالفيزياء 

 أهمية الدراسة: .2.1

 ناحيتين وهي:تكتسب الدراسة أهميتها من 

 الناحية النظرية:   •
ً
وكذلك استراتيجيات وأساليب التدريس في إثراء العملية   ،شبه تجريبي يظهر فيه فاعلية برنامج تعليميا  تقدم هذه الدراسة بحث

 التعليمية ومواكبة التطورات والتحوالت التكنولوجية في العالم. 

واملخططين واملشرفين التربويين إلى التركيز على   ،إلى لفت انتباه املعلمين  البرنامج التعليميمن خالل تقديم    قد تسهم هذه الدراسة:  الناحية العملية •

 و تضعهم في مواقف بحيث يصبحوا منتجين للمعرفة.  ،وميولهم وحاجاتهم  ،خبرات الطلبة السابقة وتراعي ،األنشطة التي تبرز التفكير التأملي 

 أهداف الدراسة: .3.1

مهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف    اكتسابنموذج دورة التعلم الخماسية في    قائم علىبرنامج تعليمي    فاعليةهدفت الدراسة إلى معرفة  

 . باألردن  منطقة الكركبالعاشر في مبحث الفيزياء 

 التعريفات اإلجرائية: .4.1

   : Educational Programs)) البرنامج التعليمي •

والخبرات  تعليمي  هو محتوى  املمارسات  لجميع  ومتكامٌل  ـ  ،شامٌل  الطالبات  تتفاعل معها  التي  واإلجراءات  الدراسةـواألنشطة  إلى  ـ  ـ عينة  ويهدف  ــ 

 ، ةباإلضافة إلى توفير املواد التعليمي  ،في مبحث الفيزياء للصف العاشر التي تم تصميمها بما يتناسب وخصائص الطالبات  مهارات التفكير التأملياكتساب  

وذلك خالل الفترة الزمنية املحددة   ،ويحقق خدمة املجتمع املحلي  ،وبما يسهم في تطوير مهارات التفكير التأملي  ،واملصادر املتاحة في بيئة املتعلم   ،والوسائل

 .للبرنامج

 : (5Es Learning Model  ) نموذج دورة التعلم الخماسية  •

الطالبة بهدف مساعدتها وتدريبها على استخدام معرفتها السابقة لبناء معرفتها الجديدة حول مفهوم مجموعة من األنشطة املنظمة التي تقوم بها  

 مرحلة التقويم.و    ،مرحلة تطبيق املفهوم أو التوسيعو   ،مرحلة التفسيرو   ،مرحلة االستكشافو  ،ويتضمن خمسة مراحل هي: مرحلة االندماج ،معين
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 : التفكير التأملي •

واالستقراء تتمثل في: )الرؤية   ،وحل املشكالت باالعتماد على االستنباط  ،قدرة طالبات الصف العاشر األساس ي على القيام بعمليات تفكير منظمة  هو

تحصل عليها  ا بالعالمة )الدرجة( التي  إجرائيً يقاس  ووضع حلول مقنعة( و   ،والوصول إلى استنتاجات  ،وإعطاء تفسيرات  ،والكشف عن املغالطات  ،البصرية

 الطالبة في اختبار مهارات التفكير التأملي في مادة الفيزياء الذي تم إعداده ألغراض الدراسة. 

 :  مبحث الفيزياء •

 (. 2021/2022والثاني للعام الدراس ي) ،هو كتاب الفيزياء املطور الذي يتم تدريسه للصف العاشر األساس ي بجزأيه األول 

 :األساس ي طالبات الصف العاشر  •

نهين دراسة الصف التاسع بنجاح وتتراوح أعمارهن بين أ التربية والتعليم منطقة الكرك والالتي قد    الطالبات املسجالت في املدارس التابعة ملديرية

 والتعليم في األردن.   ةويعتبر الصف العاشر من مراحل التعليم األساس ي في وزارة التربي ،( سنة16 -15)

 ومحدداتها: حدود الدراسة .5.1

في اكتساب   (5Es)  نموذج دورة التعلم الخماسية  قائم علىمتكامل  برنامج تعليمي    معرفة فاعليةاقتصرت هذه الدراسة على  الحدود املوضوعية:   •

 والقوة(. ،صمم ضمن وحدتين دراسيتين وهما:)الحركةالذي مهارات التفكير التأملي في مبحث الفيزياء للصف العاشر 

م( وذلك حسب التقويم    2021/2022من العام الدراس ي )  األول ي  هذه الدراسة وتطبيق أدواتها خالل الفصل الدراس   إجراء: تم  الحدود الزمانية •

 وزارة التربية والتعليم في األردن. املعتمد من 

: طبقت هذه الدراسة على طالبات مدرسة نور الحسين الثانوية الشاملة املختلطة ضمن مرحلة التعليم األساس ي العليا في مديرية ةالحدود املكاني •

 التربية والتعليم منطقة الكرك.

اقتصرت هذه الدراسة على طالبات الصف العاشر في مدرسة نور الحسين الثانوية الشاملة للبنات في مديري التربية والتعليم    الحدود البشرية: •

 بمنطقة الكرك 

  وعينتها كما تتحدد نتائج الدراسة في ضوء الدالالت  ،: تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة فقط على مجتمعات مماثلة ملجتمع الدراسةاملحددات •

 (. SPSSاإلحصائية املستخدمة برنامج )

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 :اإلطار النظري  .1.2

 استراتيجيات التعلم البنائي: .1.1.2

إذ   وال تلبي حاجات املتعلمين،  ،تطورت طرق التدريس عبر العصور، وقد اعتمدت الطرق القديمة على أساليب ال تفي بالهدف من عملية التعلم 

ال املقلد   ،فقد ركزت على املتعلم املبتكر املبدع  ،طرق التعلم الحديثة  أماوالحفظ )البصم(،    ،ويغلب على هذه الطرق التلقين  ،امتلقيً تجعل من املتعلم  

 . باعتباره العنصر األهم في العملية التعليمية

امل تمكن  فاعلة  تدريس  طريقة  إلى  بحاجة  التفكيرونحن  لحل    ،تعلم من ممارسة عمليات  يستخدمه  إلى معنى  العلمية  واملبادئ  املفاهيم  وتحويل 

والسيطرة   الظواهر،وتفسير    ،والتخطيط وحل املشكالت الفردية واالجتماعية  واالستبصار،  ،ويساعد في عملية اتخاذ القرارات  ،املشكالت التي تواجهه

   .واكتشاف أسرار الطبيعة ،عليها

للمتعلم  املباشرة  الخبرة  البنائي على  التعلم  التلقين والسرد فهي   ،وتؤكد استراتيجيات  الدراس ي كأدوات تعليمية في حين تقلل من  الفصل  وحوار 

 (.2019،املادية واالجتماعية )بوريتشا من خالل التفاعل مع بيئاتهم تفترض أن التعلم عملية نشطة يمكن للمتعلمين من خاللها بناء املعرفة داخليً 

 ( أن اكتساب املعرفة عند البنائيين يأتي من ثالثة مناش ئ: 2018وبين املسعودي والهداوي )

بناء  خارجي • الخارجي في  العالم  القوي من  التأثير  أيًضا  الخارجي وتفترض  العالم  التي توجد في  املعرفية  الهياكل  بناء  إعادة  املعرفة عند  : فهو يمثل 

 وطرائق التدريس والتعرض للنماذج. ،املتعلم وهو ما يحدث من خالل التجارب

وهو ما حصل عندما تأتي خبراته الذاتية    ،ا عقلًيابحيث أن عملية تشكيل املعاني عند املتعلم هي عملية نفسية ذاتية نشطة تتطلب جهًد   ذاتي: •

 متفقة مع تنبؤاته الخاصة. 

كانت  وهنا تعمل الُبنى املعرفية املتكونة على مقاومة التغير بشكل كبير وهو ما يجعل املتعلم يميل إلى التمسك بما لديه من معرفة حتى وإن    جدلي: •

 خاطئة. 

أو هي   ،لتوصيل محتوى املادة الدراسية للمتعلم   ،واألنشطة التي يقوم بها املعلم   ،اإلجراءات( أن طريقة التدريس هي: جملة  2018ويرى إبراهيم )

  توجه فلسفي يتكون من عدة فرضيات متسقة مترابطة متعلقة بطبيعة املادة وتعليمها وتبدو آثارها على ما يتعلمه الطالب.
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والهدف املنشود أو)النتيجة املتوخاة( من   ،ونوعيتهم   ،ومستوى الطلبة  ،عليميةويتوقف اختيار طريقة التدريس على عدة عوامل منها: املرحلة الت

 (.  2014  ،وطبيعة املادة الدراسية )أو املحتوى( باإلضافة إلى نظرة املعلم للعملية التعليمية )زيتون  ،التدريس

 نموذج دورة التعلم الخماسية:  •

 ,Rutherfordفقد وصفها كل من )  ،األخيرة التي ما زالت تختبر فاعليتها في تدريس العلوم نموذج دورة التعلم من الطرائق الحديثة التي ظهرت في اآلونة  

1999, (Good, 1998 والفهم الصحيح. يتم فيها تنظيم املعرفة، بنائية استقصائية والتخطيط له وفق عملية  ،بأنها من الطرائق الفعالة في بناء التدريس 

 تطوره: ومراحل  نموذج دورة التعلم نشأة

تتبع إلى  نشأة    يمكننا  التعلم  العلومدورة  القرن    (بيركليفي)  جامعة كاليفورنيا  ( في حرمSCIS)  دراسة تطوير مناهج  الخمسينيات من  أواخر  خالل 

 .وتكونت في بداياتها من ثالث مراحل ،(1967وتحديًدا في عام )املاض ي وبداية الستينيات 

عالم   (روبرت كاربلس)عندما دعت طالبة في الصف الثاني والدها، البروفيسور  (بيركليمدينة )في  ( 1957)عام إلى تعود فكرة النموذج  وتحديًدا فإن

  األطفال  الشرح وجد( كاربلس) حينما أنهى البروفيسور ف ، وهو جهاز لتوليد الشحنات الكهربائية.(Wimshurst) ويمشورستجهاز  عن للحديث الفيزياء، 

البروفيسور  تبع ذلك محادثات أخرى حول  األمر ممتًعا وكذلك شعر  التالية  القليلة  املدارس   (واملغناطيسية  ،الكهرباء)، وخالل األشهر  لكل من طالب 

   (Lawson et al., 1989) االبتدائية والثانوية

جاءت التعلم  دورة  بأن  القول  يمكننا  من يد على األولى بصورتها  إذا  ثالث ، و)آتكن( كاربلس(، (كل  من  تبعها  ،مراحل  ةوتكونت  بعض   ثم  إدخال 

 (.1974( وحتى عام )  (1970من عام الفترة  في  وذلك مراحل، ةوتكونت من أربع ،وزمالؤه  ا من قبل كاربلسالتعديالت أيضً 

  ، ا لتقديم املضامين واملفاهيم العلمية ( نموذًج 1962( في عام)Atkin Karplus&ويعد نموذج دورة التعلم الذي صممه في صورته األولية كل من )

وتتسم مراحل التعلم فيه بكونها ديناميكية ومن هنا يكون من األفضل أن يطلق عليه دورة   ،وهو نموذج دائري تسير بموجبه عملية التعلم بشكل ديناميكي

 (.2020 ،وتستمر الدورة )عطية ،بينما الدورة مستمرة على اعتبار أن التعلم الجديد يقود إلى تعلم الحق ،ألن الدائرة ثابتة ؛التعلم ال دائرة 

وتطبيق املفهوم( ثم تطور إلى أربعة مراحل بعد أن قام أتكن   ،والتفسير  ،)االستكشاف  :بثالثة مراحل هي  فقد بدأ نموذج دورة التعلم  أما مراحل  

وبايبي(   ،ثم إلى خمسة مراحل أطلق عليها نموذج دورة التعلم الخماسية قدمها كل من )تروبردج ،إلى النموذج (التقويم  مرحلة)وكاربلس وآخرون بإضافة 

 واألسلوب املتبع فيه خبراء متحف ميامي.  ،( بعد أن حدد إجراءاته1993في عام )

ويعد هذا النموذج من التطبيقات العملية على أفكار )بياجيه( في    ،وبابيي( على مبادئ النظرية البنائية في التعلم   ،واستند نموذج كل من )تروبردج

 والتقويم(.  ،والتوسع ،والتفسير ،واالستكشاف ،االنشغال ،التهيئةوتكون النموذج من خمسة مراحل هي: ) ،وتفسير التعلم  ،النمو املعرفي 

 الخماسية: مراحل دورة التعلم 

  يتضمن نموذج دورة التعلم الخماسية خمسه مراحل أساسية متتابعة ومتناسقة فيما بينها وتشكل هذه املراحل الهيكل الرئيس ي للنموذج ويمكن 

 : ( على النحو اآلتي2011 ،قطيط ؛ 2020 ،عطية  ؛ 2007  ،توضيحها كما ورد في كل من) زيتون 

 
ً

الطلبة    : Excitement Phaseالنتباه(    )جذب  النشغال : مرحلة  أول إلى تحفيز  املرحلة  التعلم   ،وإثارة فضولهم   ،وتهدف هذه  أو   ،واهتمامهم بموضوع 

 املوضوع؟ أن اكتشفه حول هذا  أستطيعاملفهوم عندما يطرحون أسئلة مثل ملاذا حدث هذا؟ وما الذي تعرفه؟ وما الذي 

ا الستيعاب  وتهدف هذه املرحلة إلى إثارة الفضول لدى الطلبة عن طريق توفير الخبرات لهم والتعاون معً     : Exploration Phaseا: مرحلة الستكشاف ثانيً 

ويكون دور املعلم في هذه املرحلة تشجيع الطلبة وتوجيههم للعمل سوية   ،وصياغة الفرضيات العلمية  ،والتقص ي  ،والتفكير بحرية  ،معنى املفهوم وإدراكه

ا في االستكشاف كذلك يمكنه أن يطرح األسئلة والتحقق من مشاركتهم جميعً   ،واالستماع  إليهم   ،ومالحظة الطلبة  ،بالحد األدنى من اإلشراف والتوجيه

 والتساؤالت املحيرة. 

 
ً
 ، وتعريف املصطلحات  ،وتهدف هذه املرحلة إلى شرح وتوضيح املفهوم املراد تعلمه   : Explanation Phaseالشرح أو التوضيح( ) أو  ا: مرحلة التفسير ثالث

الرجوع إلى مصادر املعرفة ومنها: جلسات املناقشة والتفاعل مع املعلم للوصول إلى التعريفات والتفسيرات للمفهوم    ،وفيه يكون دور الطالب )املتعلم( 

والطلب من الطلبة تقديم   ،وشرح املالحظات وتفسيرها  ،ويكون دور املعلم  في هذه املرحلة تشجيع الطلبة على توضيح املفاهيم والتعريفات  ،املراد بحثه

 الدليل والتوضيح.

وفيها يكتشف الطالب )املتعلم( تطبيقات جديدة   ،وتهدف هذه املرحلة إلى اكتشاف تطبيقات جديدة للمفهوم    :  Expansion Phaseا: مرحلة التوسيع رابعً 

 ، ويتوصل إلى استنتاجات مقبولة وتقديم االستنتاجات الواقعية املعقولة  ،ا هذه األلفاظويستخدم ألفاظ مفاهيم أخرى ويطرح األسئلة موظًف   ،للمفهوم

والطلب من الطلبة توضيح الدليل والبيانات    ،تطبيق املفاهيم واملهارات وتوسيعها في مواقف جديدة   ىاملرحلة بتشجيع الطلبة علويتمثل دور املعلم في هذه  

 وسؤالهم عما يعرفون بالفعل. 
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ومدى    ،ومدى تحقق أهداف التعلم   ،وفي هذه املرحلة يجري تقويم من النوع املستمر ملا تم التوصل إليه  : Evaluation Phaseا: مرحلة التقويمخامًس 

ويساعد  ،وقدرتهم على معرفة تطبيقاتها في الحياة  ،وإثرائها ،وبناء املفاهيم  ،وقدرات الطلبة في البحث واالستقصاء ،وتنظيم بيئة التعلم  ،توافر التقنيات

 وتوسيع الفهم.  ،وإتقان املهارات ،والخبرات ،تقويم الطلبة بشكل مستمر على استيعاب املفاهيم 

  ن االستخدام السليم لدورة التعلم يجعل الطالب أكثر ذكاًء.أ  (Lawson et al., 1989ويؤكد الوسون وآخرون )

 .( يمثل نموذج دورة التعلم الخماسية ومراحله1الشكل )
 
 
 
 
 

 
 ( 2007، نموذج دورة التعلم الخماسية ومراحله )زيتون  :(1) شكل

فهو   ،وذلك بسبب استنادها على املتعلم  ؛نجاحها في العملية التعليمية  أثبتتمن النماذج التي يعد نموذج دورة التعلم الخماسية  ويرى الباحثان أن

القيام بعمليات  يوالبراهين باإلضافة إلى ذلك    ،وتقديم األدلة  ،وإجراء التجارب  والتفسير،  ،واالستقصاء  ،من يقوم بالبحث ساعد النموذج املتعلم على 

 املشكالت.وحل  ،والتفكير ،والتأمل ،االستدالل

 التفكير التأملي:  •

ويعد التفكير من العمليات التي يتم فيها استخدام العقل الذي يميز اإلنسان عن باقي   ،اهتم التربويون على مر العصور بالتعليم عن طريق التفكير

كالتحليل  ،املخلوقات املعقدة  املهارات  بمجموعة من  القيام  حلول    ،والتركيب  ،ويستلزم  إلى  الوصول  في  يساعدنا  التفكير  أن  إلى  باإلضافة  واالستدالل 

 للمشكالت التي تواجهنا. 

وعلى املعلمين   ،إنما تأمل التعلم   ،جون ديوي التعلم على أنه" تعلم للتفكير" فعملية التعلم ال تقتصر على القيام بش يء ما مثل املهمات  فوقد عر 

 (.Reece & Walker, 2000, p.110) القيام بعملية التخطيط للتفكير التأملي

   ،تستنتج من السلوك( أن التفكير عملية عقلية  2012وترى العفون والصاحب)
ً
الفرد هدف كفهم   ،ا يريد الوصول إليهويحدث حينما يكون أمام 

 أو حل مشكلة. ،أو  إصدار حكم  ،موضوع معين

 
ً

ا: يعمل على تنشيط التأثير على . ثانيً تنظيم معرفة الفرد من أجل إزالة الفجوة أو توليد استجابة جديدة يتم من خالله  :ومن خصائص التفكير أوال

املشكالت لحل  املمكنة  الحلول  يبحث عن  نشط  العكس هو متعلم  بل على  تفكيره  في  يكون سلبًيا  ال  بحيث  تواجهه  ،املتعلم  التي  األسئلة    ويجيب عن 

Hudgins, 1977) ) 

 
ً
املعلمون في تأمل بعض املمارسات قبل  فقد يستخدمه    ،ا من أنماط التفكير الذي يمكن أن نمارسه في حياتنا اليوميةويعد التفكير التأملي نمط

 كذلك قد يمارسه مدير املدرسة من أجل االرتقاء بالعملية التعليمية.  ،وبعد االنتهاء منها ،عملية التدريس وأثناءها

ومقدرتهم على حل املشكالت    ،أن تفكير الطالب  على  ( Light et al., 1997)  املشار إليها في  (  Margaret Donaldsonوتؤكد مارغريت دونالدسون)

وأن الطالب يعتبرون مفكرين إذا   ،باإلضافة إلى اللغة املستخدمة  ،وطريقة عرض املشكالت على املتعلمين  ،يعتمدان على عدة عوامل منها: مهارات التفكير

 .ويواجهون صعوبة في تفسير األحداث إذا كانت خارج نطاق خبرتهم  ،)السياق( أو الخبرة  تمت عملية التفكير ضمن اإلطار العام

التميمي والخيكاني) التجارب2019كذلك يؤكد كل من  الذهن صوب  التأملي يعني توجيه  التفكير  أن  واألفكار بغية    ،واملدركات  ،واملفاهيم   ،( على 

 اكتشاف عالقات جديدة يسترشد بها في املستقبل.

التفكير    (شون )لقد حدد   الصفيةمراحل  األحداث  تبدأ من وصف  والتي  تحليلها  ،التأملي  االستدالالت  ،ثم  اشتقاق   ،وتوليد قواعد خاصة  ،ثم 

 (. 2013،وجيه القرارات )القواسمة وأبو غزلةوأخيرا ت ،والتقييم والوعي بما يجري في الغرفة الصفية

 واضحة ومحددة.   املوقف من خالل إتباع استراتيجية أو ،على ما سبق نرى أن التفكير التأملي يساعدنا في الوصول إلى حل للمشكلة بناءً 

 مهارات التفكير التأملي:
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 : هيو  ( خمس مهارات للتفكير التأملي2022،داخل وأمين ؛2013 ،القواسمة وأبو غزلة  ؛  2015،رزوقي وعبد الكريم من: )د في كل ر حدد عفانة الوا 

املوضوع  وتعنيواملالحظة:  التأمل   .1 العالقات بصريً   ،والتعرف على مكوناته  ،القدرة على عرض جوانب  اكتشاف  التأمل    ،اويمكن  وتستخدم مهارة 

أو    ،وذلك باستخدام الحواس املختلفة  ،أو أنماط سلوك األشخاص  ،أو األحداث   ،أو القضايا  ،واملالحظة من أجل اكتساب املعلومات عن األشياء

 أنها بذل املزيد من االهتمام بش يء ما.

تحديد  وتعنياملغالطات:  الكشف عن   .2 على  املوضوع  القدرة  في  تحديد  ،الفجوات  الصحيحة  وذلك من خالل  املنطقية  ،العالقات غير  غير    ، أو 
أو تلك املهارة التي تبحث عن الطريق التي    ،ونقاط االختالف  ،أو موقفين الكتشاف أوجه الشبه  ، أو فكرتين  ،أو أمرين  ،شيئينوتستخدم لفحص  

   .ومختلفة تارة أخرى  ،تكون فيها األشياء متشابهة تارة 

من أجل توسيع أو زيادة حجم    تستخدمو   ،عالقة منطقية من خالل رؤية مضمون املوضوع  إلىوتعني القدرة على التوصل    :استنتاجات  إلىالوصول   .3

أو أنها استعمال   ،اواإلفادة من التفكير االستداللي أو التحليلي من أجل تحديد ما يمكن أن يكون صحيًح   ،العالقات القائمة على املعلومات املتوافرة

 ما يملكه الفرد من معارف أو معلومات للوصول إلى نتيجة ما.

الرابطة معتمًد   :مقنعة إعطاء تفسيرات   .4 العالقات  أو  للنتائج  إعطاء معنى منطقي  القدرة على  وتستخدم لتحديد    ،ا على معلومات سابقةوتعني 

 .تهدف إلى الكشف عن الحقائقالعملية الذهنية التي  أنها أو األحداثالعالقات بين 

وتقوم تلك الخطوات على تصورات ذهنية متوقعة للمشكلة    ،عني القدرة على وضع خطوات منطقية لحل املشكلة املطروحةتو   :وضع حلول مقترحة .5

 أو حلول نهائية. ،واستنتاجات من أجل الوصول إلى أحكام عامة ،وتستخدم لتطبيق معلومات معطاة  ،املطروحة

الفيزياء بشكل   تدريسوفي    ،امععلى ما سبق يتضح لدى الباحثين األهمية التطبيقية ملمارسة مهارات التفكير التأملي في البيئة التعليمية بشكل   بناءً 

 ،وإعطاء تفسيرات مقنعة  ،استنتاجات  إلى  املغالطات، والوصول والكشف عن    ،التأمل واملالحظة  :املهارات اآلتية  ممارسةخاص كون الطلبة بحاجة إلى  

ارتأينا  لذا فق  ،ووضع حلول مقترحة الخماسية  قائم علىبرنامج تعليمي  بناء وتصميم  د  التعلم  اكتساب مهارات   والوقوف على فاعليته  نموذج دورة  في 

 التفكير التأملي لدى طالبات الصف العاشر في مبحث الفيزياء.

 :الدراسات السابقة .2.2

: دراسات تناولت نموذج دورة التعلم  قسمين إلىتم تصنيفها    ،الحاليةن إلى عدد من الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة  ابعد رجوع الباحث

 وسيتم عرضها من األحدث إلى األقدم:  ،ودراسات تناولت مهارات التفكير التأملي ،الخماسية

 دورة التعلم الخماسية نموذج دراسات تناولت  .1.2.2

في تنمية اإلبداع العلمي للمعلمين في تدريس مبحث العلوم في   (5Es)إلى معرفة فعالية نموذج دورة التعلم الخماسية (Zhou, 2021)هدفت دراسة  •

الدراسة من )  ،استخدمت الدراسة املنهج املختلط )نوعية  ،الصين  ،وضابطة(  ،)تجريبية  ( معلًما وزعت على مجموعتين50وكمية( وتكونت عينة 

(. تم فحص ثالثة مهارات لإلبداع العلمي وهي:  5Esلم الخماسية )ولتحقيق الغرض من الدراسة تم إعداد برنامج تعليمي يستند إلى نموذج دورة التع

الضابطة  ،والتفرد  ،واملرونة  ،الطالقة باملجموعة  الدراسو   ،ومقارنتها  نتائج  املجموعة    ةأظهرت  أفراد  لدى  العلمي  اإلبداع  مهارات  نسبة  ارتفاع 

  ،(%60إلى    10)والتفرد( على التوالي:    ،واملرونة  ،وبلغت الزيادة في االختبار البعدي لكل من مهارة )الطالقة  ،التجريبية باملقارنة مع املجموعة الضابطة

 (. املشروع اإلبداعي )وقد حصلت املجموعة التجريبية على أعلى العالمات في درس ، (% 130إلى  20 )ومن   ،(% 90إلى  30 )ومن 

في  ( على تنمية مهارات التفكير  5Esدراسة هدفت إلى تحديد فاعلية تدريس استراتيجية دورة التعلم الخماسية )  ( 2020كذلك أجرى السويلمين ) •

ا في  طالبً   (60)فقرة على عينة حجمها     (37)التفكير وعدد فقراته    حيث طبق اختبار مهارات  ،األردنفي    األساس يالعلوم لدى طالب الصف الثامن  

ست بإستراتيجية رّ دُ  ا، مجموعة تجريبيةطالبً  ( 30)مجموعة  ا على مجموعتين في كلعمان باألردن، توزعوا عشوائيً  األساس ي بمدارسالصف الثامن 

ا عند مستوى إحصائيً   ذات داللةق  و أظهرت نتائج الدراسة وجود فر و   ا للطريقة التقليدية،ست وفًق رّ دورة التعلم الخماسية، ومجموعة ضابطة دُ 

التفكير ككل، وفي كل مهارة فرعية من مهار   بين متوسطي درجات  (α=0.05)الداللة   الدراسة في مهارات  التفكير لصالحا مجموعتي  املجموعة    ت 

 . التجريبية 

اكتساب مهارات   (2019)  وقامت القواسمة والقادري  • املحوسبة في  الخماسية  التعلم  استراتيجية دورة  أثر استخدام  إلى تقص ي  بدراسة هدفت 

واستخدم الباحثان   ،SAT)التفكير العلمي في مادة العلوم لدى طلبة الصف الرابع األساس ي في مدارس الكلية العلمية اإلسالمية البرنامج األمريكي)

وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق أداء   ، ( طالًبا وطالبة طبقت على مجموعتين تجريبية وضابطة48نة الدراسة من )وتكونت عي ،املنهج شبه التجريبي

استراتيجية  بين  للتفاعل  تعزى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  تظهر  ولم  الضابطة  املجموعة  طلبة  بأداء  مقارنة  التجريبية  املجموعة  طلبة 

 وإناث(. ،ذكور )والجنس  ،التدريس

الطلبة في مختبر   (Vick, 2018)فيك  أما دراسة • املعتمدة على االستقصاء على تحصيل  السباعية  التعلم  أثر نموذج دورة  إلى معرفة  فقد سعت 

%( من الطلبة    22وتم عقد اختبار قبلي فتمكن نحو)    ،وقد اشتملت عينة الدراسة على مجموعة واحدة تجريبية  ،(APالفيزياء املستوى املتقدم )
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( كانت  (t-test  اإلحصائي%( من الطلبة من اإلجابة بشكل صحيح وباستخدام  75فقد تمكن نحو )  ،أما بعد التطبيق  ،من اإلجابة بشكل صحيح

 إيجابي الستراتيجيه دورة التعلم السباعية في تحصيل الطلبة. ( كذلك أشارت النتائج إلى تأثير 0.0001ا عند مستوى داللة )النتائج دالة إحصائيً 

( في تنمية القدرة  5Esبدراسة هدفت التعرف إلى أثر تدريس العلوم العامة وفق استراتيجية دورة التعلم الخماسية املعدلة )  (2017قامت الشراب )و  •

املشكالت التجريبي  ،على حل  شبه  املنهج  الدراسة  األردن استخدمت  في  األساسية  املرحلة  طالبات  لدى  أفراد كل من   ،واالتجاهات  وتكون عدد 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات   ،( طالبة من طالبات الصف الثامن في مدرسة ماحص الثانوية40والتجريبية من ) ،املجموعتين الضابطة

متو  بين  إحصائية  املجموعة  داللة  ولصالح  املشكالت  حل  على  القدرة  اختبار  على  والتجريبية  الضابطة  املجموعتين  في  الطالبات  عالمات  سط 

  ،التجريبية كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات الطالبات في املجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس االتجاهات

 ولصالح املجموعة التجريبية. 

( املعتمدة على s  5E)أثر تطبيق نموذج دورة التعلم الخماسية  التعرف علىإلى  هدفت ( دراسة  ,.Malik et al  (2017  مالك وآخرون أجرى كل منو  •

واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي املكون من مجموعة واحدة. تكونت   ،في الفيزياء  لوحدة املوائع السكونية  الدراس ي  في التحصيلاالستقصاء  

 ، تم قياس املجال املعرفي باستخدام األسئلة املقاليةو   ،في اندونيسيا  من مدرسة ثانويةتم اختيارهم بالطريقة القصديه    اطالبً   (30)من  عينة الدراسة  

النسبة   أظهرت نتائج الدراسة أنو   ،)مهاري(  خدام املالحظة  لقياس املجال النفس حركيواست  ،واستخدام مقياس )ليكرت( لقياس املجال الوجداني

وبلغت نسبة الزيادة في تحصيل الطالب في   ،(جيدة )وصنفت على أنها فئات    % (87(و(  %91)  على التوالي  بلغت  املعلمين والطالب  النجازاتاملئوية  

 ،( وصنفت على أنها جيدة %76كذلك بلغت نسبة الزيادة في تحصيل الطالب في املجال الوجداني )  ، ( وصنفت على أنها متوسطة41%املجال املعرفي )

   tملقارنة  (    (t-test   اختبارم  ا استخدذلك تم  ك  ، ا( وصنفت على أنها جيدة أيضً %71أما نسبة الزيادة في تحصيل الطالب في املجال النفس حركي )
  ( E)5  الخماسية  الدراسة أن نموذج دورة التعلم ا أظهرت نتائج  وأخيرً   ،(2.042<15.529الجدول )   tاملحسوبة أكبر من    tفكانت    الجدول    tاملحسوبة و  

 في الفيزياء.  في وحدة املوائع السكونية التحصيل الدراس يخيار بديل لتحسين  املعتمدة على االستقصاء يعتبر

 دراسات تناولت مهارات التفكير التأملي .2.2.2 

التأملي لدى    (Kazhikernova et al., 2021)هدفت دراسة كازهيكيرنوفا  وآخرون • التفكير  التأملي في تطوير مهارات  الحوار  إلى معرفة فعالية 

( من طالب السنة  256استخدمت الدراسة برنامج تدريبي نظامي لتدريب املعلمين على مهارات التفكير التأملي. تكونت عينة الدراسة من ) ،املعلمين

( تم تدريب الطلبة خالل فصل دراس ي واحد على مهارات التفكير التأملي. استخدمت الدراسة لقياس  Kazakh)  الرابعة والخامسة من جامعتين في

سبيرمان  في االختبار القبلي والبعدي باستخدام إحصائيةات داللة ذتوجد فروق  فحص فرضية التم  ،مهارات التفكير التأملي اختبار قبلي وبعدي 

  (t-test   ومعامل ارتباط بيرسون )،   ًالتفكير التأملي القبلي ا بين تحصيل الطلبة على اختبار مهارات  وأسفرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائي

 والبعدي للوحدة املطبقة. 

•  ( دراسة سبحي  الدراس ي  ( 2021وهدفت  التحصيل  الفيزياء على  في  املتناقضة  األحداث  استراتيجية  استخدام  أثر  التفكير    ،التعرف على  وتنمية 

املنهج شبه التجريبي املو   ،التأملي لدى طالبات الصف الثاني ثانوي بمدينة جدة  تجريبية درست باستخدام    كون من مجموعتيناستخدم البحث 

  ،( طالبة تم توزيعهم على مجموعتين ضابطة54وتكونت عينة الدراسة من ) ،وضابطة درست بالطريقة التقليدية ،استراتيجية األحداث املتناقضة

ا بين متوسط درجات  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود فروق دالة إحصائيً   ،( طالبة27)  وتجريبية ضمت كل مجموعة

الوصول إلى و   -أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في القياس البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي بأبعاده )الكشف عن املغالطات 

 ح املجموعة التجريبية. إعطاء تفسيرات مقنعة( لصالو  -استنتاجات

 ، والتفكير التأملي ،والتعلم الذاتي ،هدفت إلى استقصاء العالقة بين كل من مهارات املرونة املعرفية (Orakci, 2021)وفي دراسة  أجراها أوراكس ي  •

املرونة  )تم جمع البيانات باستخدام ثالثة مقاييس لكل من:  و   ،(دراسة مقارنة)والتفكير التأملي على التعلم الذاتي    ،ودور مهارات املرونة املعرفية

أظهرت نتائج الدراسة  ،في ثالث جامعات في تركيا امعلمً  ا( طالبً 483بقت الدراسة على عينة مقدارها )ط (والتفكير التأملي ،والتعلم الذاتي ،املعرفية

التأملي يعد مؤشر   التفكير  املعرفيةإ أن  باملرونة  الذاتي  ،يجابي وله عالقة  التعلم  أثر في  لها  املعرفية  املرونة  كذلك يجب استخدام كل من:   ،وأن 

 .والتفكير التأملي في برامج تدريب املعلمين ،ومهارات التعلم الذاتي ،املهارات املعرفية

التفكير  إلى  دراسة هدفت    ( 2021)   وأجرت بن ياسين • األحياء لتنمية مهارات  التعلم عن بعد في  بأساليب  بنائي معزز  الكشف عن فاعلية نموذج 

املكرمة  ،التأملي  بمكة  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  أثره  التجريبي  ،وبقاء  املنهج شبه  تطبيق  الوحدة    ،تم  معالجة  تم  الدراسة  هدف  ولتحقيق 

( طالبة من طالبات املستوى الرابع الثانوي علمي بواقع 48)  يبي املعزز بأساليب التعلم عن بعد. طبقت الدراسة على عينة قوامهاباستخدام نموذج با 

التجريبية والضابطة24) املجموعتين  بين متوسطات عينة   ،( طالبة في كل مجموعة من  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  الدراسة  وتوصلت 

وعند   ،( لصالح املجموعة التجريبية في كل من القياس البعدي واملؤجل في اختبار مهارات التفكير التأملي ككل0.05الدراسة عند مستوى داللة )

 لصالح املجموعة   ،وضع الحلول املقترحة(و   ،ستنتاجاتالوصول إلى اال و   ،مهاراته الفرعية املكونة له)الكشف عن املغالطات
ً
وكان حجم األثر كبيرا
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ككل  ،التجريبية  التأملي  التفكير  ملهارات  املؤجل  القياس  لصالح  فروق  وجود  عن  الدراسة  نتائج  دلت  طالبات    ،كما  لدى  الفرعية  مهاراته  وعند 

 . س املؤجلا لصالح القياوكان حجم األثر كبيرا أيضً  ،املجموعة التجريبية 

البنائي في تنمية التحصيل، ومهارات التفكير التأملي، وبعض أبعاد   (نيدهام ) إلى قياس فاعلية نموذج تهدف (2017وفي دراسة أجراها أبو شامة )  •

ا  طالبً  ( 35)الحس العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي في مادة الفيزياء. واعتمد البحث على املنهج شبه التجريبي. وتكونت مجموعة البحث من  

الثانوي  األول  الصف  ا   ،من طالب  نتائج  فر   لدراسةوتوصلت  وجود  دالو إلى  مستو إحصائيً   ةق  املستويات  0.05)داللة    ى ا عند  في جميع  وذلك   )

( وذلك في جميع مهارات  0.05)داللة    ى ا عند مستو إحصائيً   ةق دالو وجود فر   باإلضافة إلىوالدرجة الكلية لصالح املجموعة التجريبية،    ،املعرفية

وذلك في جميع أبعاد    ( 0.05)ا عند مستوى داللة  إحصائيً   ةق دالو باإلضافة إلى وجود فر   ريبية،  التفكير التأملي والدرجة الكلية لصالح املجموعة التج

 والدرجة الكلية لصالح املجموعة التجريبية.  ،الحس العلمي

ومعرفة اتجاهات  ،االنترنتإلى تطوير برنامج تعليمي قائم على مهارات التفكير التأملي عبر     ,.Tepe et al)2016)تيب وآخرون  هدفت دراسة كما  •

( طالًبا جامعًيا ملعرفة 12)  الطلبة نحوه استخدمت الدراسة املنهج املختلط )الكمية والنوعية( تم إجراء الدراسة على عينة استطالعية مكونة من

وتوصلت النتائج إلى   ،تطوعوا لتحقيق أغراض الدراسة( طالًبا جامعًيا  30ثم إعادة التجربة على )  ،أثر البرنامج على تطوير مهارات التفكير التأملي

 واتجاهات الطلبة نحوه. ،األثر االيجابي على تطوير مهارات التفكير التأملي

بدراسة هدفت إلى تقص ي أثر وفاعلية نموذجين من نماذج التعلم البنائي وهما نموذج )ويتلي( ونموذج )بايبي( في تنمية مهارات  ( 2016وقامت رخا ) •

 123)  وتم اختيار عينة من تالميذ األول اإلعدادي قوامها  ،ير التأملي في العلوم لتالميذ األول اإلعدادي التفك
ً
ا تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات  ( تلميذ

األولى درست باستخدام نموذج )ويتلي( املعتادة واثنتان تجريبيتان  بالطريقة  )بايبي(  ،أحدهما ضابطة درست    ، والثانية درست باستخدام نموذج 

ثالثة ودلت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائًيا بين املجموعات الثالثة لصالح التجريبيتين كذلك وجود فروق بين املجموعتين التجريبيتين في  

 أن هذه الفروق لم تؤثر على نتيجة االختبار   مهارات فقط من مهارات التفكير التأملي لصالح املجموعة التجريبية التي درست بنموذج )بايبي(
ّ

إال

 ككل.   

 تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها: 
 من خالل عرض الدراسات السابقة تبين ما يلي:

•  
ً

أو تطبيق   ،(2017 ،واالتجاهات )الشراب ،عند مراجعة الدراسات التي تناولت دورة التعلم الخماسية نجد أنها تناولت أثره على حل املشكالت :أول

أو    ،(2019  ،قواسمه والقادري ال)  أو اكتساب مهارات التفكير العلمي   ،(Malik et al., 2017)  نموذج دورة التعلم الخماسية على وحدة في الفيزياء 

العلوم )السويلمين التفكير في  )  ،(2020  ،تنمية مهارات  للمعلمين  العلمي  اإلبداع  تنمية  )  ،(Zhou, 2021أو  التحصيل  أثره على   ,Vickأو  قياس 

2018) . 

 Tepe)  : الدراسات السابقة التي تناولت موضوع مهارات التفكير التأملي بعضها هدف إلى تطوير برنامج تعليمي قائم على مهارات التفكير التأملياثانيً  •

et al., 2016)  ،  وبعضها هدف إلى قياس فاعلية نموذج نيدهام   ،(2016  ،)رخا  وبعضها تقص ى فاعلية نموذجين في تنمية مهارات التفكير التأملي

شامة ياسين  ، (2017  ،)أبو  )بن  التأملي  التفكير  مهارات  لتنمية  بعد  عن  تعلم  نموذج  استخدم  األحداث    ،(2021  ، وبعضها  استخدم  وبعضها 

   ،(Orakci, 2021والتعلم الذاتي والتفكير التأملي )  ،وبعضها هدف إلى استقصاء العالقة بين مهارات املرونة املعرفية  ، (2021  ،املتناقضة )سبحي

 . Kazhikernova et al., 2021)الحوار التأملي في تطوير مهارات التفكير التأملي) وبعضها استقص ى فعالية

بشكل منفصل التأملي  التفكير  مهارات  اكتساب  في  الخماسية  التعلم  دورة  نموذج  أثر  السابقة جميعها  الدراسات  أبرزت  تناولت   كذلك   ،وبذلك 

تناولت نموذج دورة   أنها    ا  أيضً هذه الدراسة    وما يميز  ،ولم تتناولها كبرنامج تعليمي متكامل  ،ستراتيجيةاك نموذج دورة التعلم الخماسية  الدراسات السابقة  

  على الرغمويرى الباحثان كذلك أنه  ،حيث تحقق نتاجات التعلم املطلوبةب ، ضمن أهداف العملية التعليمية التعلمية في مادة الفيزياءالتعلم الخماسية 

القليل منها طبق النموذج ضمن برنامج تعليمي متكامل قائم على    -نيحدود علم الباحث-من تعدد الدراسات التي تناولت نموذج دورة التعلم إال أنه وفي  

البنائية النظرية  إلى  يستند  )التهيئة  ،نموذج  للدرس  استراتيجيات   ،والتطوير،ر  والتفسي  ،واالستكشاف  ،ويضم خمسة مراحل  إلى  باإلضافة  والتقويم( 

 التدريس والتقويم الحديثة. 

 :إجراءات الدراسة .3

 منهج الدراسة: .1.3

وقياس أثره في اكتساب مهارات التفكير  ،ملعرفة أثر بناء برنامج تعليمي يستند إلى نموذج دورة التعلم الخماسيةاملنهج شبه التجريبي؛   تم استخدام

العاشر الصف  طالبات  لدى  املتكافئة  ،التأملي  املجموعات  تصميم  على  الباحثان  اعتمد  الغرض  هذا  التجريبية  ،ولتحقيق  واملجموعة    ،)املجموعة 

في حين تم تطبيق الوحدات  ،أفراد املجموعة التجريبية )املتغير املستقل( املتمثل في تطبيق البرنامج التعليمي على  ولقد طبق العامل التجريبي ،الضابطة(

 .وبالطريقة االعتيادية  ،والقوة ( ذاتها مع املجموعة الضابطة ،الدراسية )الحركة
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 :الدراسة عينة .2.3

الحسين الثانوية التابعة طالبة من طالبات الصف العاشر من مدرسة نور    (52)  تكونت منحيث    ،بالطريقة القصدية  أفراد الدراسةاختيار  تم  

  ن ي الباحثوتعاونت إدارة املدرسة مع  ،إلمكانية تطبيق الدراسة من حيث توافر عدة شعب للعينة املختارة وذلك   ؛ملديرية التربية والتعليم في منطقة الكرك

   ، افة إلى تعاون معلمة الفيزياء في تطبيق إجراءات الدراسةباإلض  ،الفيزياءومختبر    ،التجهيزات التعليميةواإلدارية  وتوفير    ،بتوفير كافة التسهيالت الفنية

 ،( طالبة والشعبة األخرى تمثل املجموعة الضابطة26وقد بلغ عددها )  ،وقد تم تعيين  أحِد الشعب بالطريقة العشوائية لتكون هي املجموعة التجريبية

 ( طالبة.26وقد بلغ عدد أفرادها )

 أدوات الدراسة: .3.3

والثانية برنامج تعليمي قائم    ،تحقيق هدف الدراسة واإلجابة عن سؤالها قام الباحثان بإعداد أداتين األولى: اختبار مهارات التفكير التأمليلغرض  

 وعلى النحو األتي:   ،على نموذج دورة التعلم الخماسية

 
ً

 اختبار مهارات التفكير التأملي: :أول

 تم إتباع الخطوات اآلتية:  إلعداد اختبار مهارات التفكير التأملي

يهدف االختبار إلى قياس مستوى اكتساب طالبات الصف العاشر ملهارات التفكير التأملي في  )مهارات التفكير التأملي(:  تحديد الهدف من الختبار  .1

و تم إعداد جدول املواصفات    ،والقوة( من الفصل الدراس ي األول   ،)الحركةوذلك ضمن املوضوعات الدراسية املقررة في وحدتي    ؛مبحث الفيزياء

 . وفًقا ملهارات التفكير التأملي واألوزان

االختيار من متعدد يلي كل فقرة أربعة ( فقرة من نوع  25تكونت الصورة األولية لالختبار من )  الصورة األولية لالختبار )مهارات التفكير التأملي(:  .2

( هذا وتوزعت فقرات االختبار على خمس مهارات تمثلت  0هي )درجة  وأدنى    ،(25وبذلك تكون أعلى درجة على اختبار مهارات التفكير التأملي )  ،بدائل

وقد تضمن االختبار   ،قترحة(املحلول  الووضع    ،وإعطاء تفسيرات مقنعة  ،والوصول إلى استنتاجات  ، والكشف عن املغالطات  ،والتأمل  بـــ )املالحظة 

الهدف من االختبار للطالبات تضمنت  األولى تعليمات تم توجيهها  بعناية  ،في صفحته  السؤال  ثم اإلجابة عن جميع   ،ودقة  ،وضرورة قراءة نص 

 ن تكون اإلجابة على ورقة األسئلة.وأ ،األسئلة وااللتزام بالزمن املخصص لالختبار 

الدراسة الحالية تم عرضه بصورته األولية    هدفومدى مالءمته لتحقيق    ،للتحقق من صدق االختبار   صدق الختبار )مهارات التفكير التأملي(: .3

واملشرفين التربويين واملعلمين الذين   ،والقياس والتقويم من أساتذة الجامعات األردنية   ،وطرق التدريس  ،على مجموعة من املختصين في املناهج

العاشر للصف  الفيزياء  تمالو   ،يدرسون مبحث  املوضوعة ومدى  األسئلة  في  رأيهم  إبداء  منهم  التعليميطلب  للمحتوى  اللغوية  ،ثيلها   ، والصياغة 

%( فما فوق إلبقاء السؤال 80على املعيار املتمثل بنسبة اتفاق ) باالعتماد ،وإضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه مناسًبا ،ووضوح تعليمات االختبار

أن األخذ بمثل هذه التعديالت   ويرى الباحثان  ، وإجراء التعديالت املطلوبة  ، وقد تم األخذ بمقترحات املحكمين  ،أو تعديله  ،وأقل من ذلك لحذفه

 على صدق االختبار 
ً

  .ويزيد من مستوى املوثوقية بنتائجه ،يعد دليال

ة:   تطبيق الختبار )مهارات التفكير التأملي( .4 زَمة في ضوء آراء املحكمين  على العينة الستطالعيَّ
ا

تم تطبيُق االختباِر على  ،بعد إجراء التعديالت الال

( قوامها  َغ 
َ
َبل استطالعية  نة  الدراسة30َعيا من مجتمع  العاشر  الصف  طالبات  من  طالبة  عينتها  وِمن    ،(  العينة   ،خارج  على  التطبيق  خالل  ومن 

 : تم االستطالعية 

حساب زمن االختبار عملًيا من خالل جمع الزمن الذي استغرقته الطالبات جميعهن في اإلجابة   تم  (:التفكير التأملي مهارات)الختبار تحديد زمن  .5

. 40فكان الزمن املناسب لإلجابة عن الجزء النظري لالختبار هو ) ، وقسمته على املجموع الكلي لعدد الطالبات ،عن األسئلة
ً
 ( دقيقة

  لالختبار )مهارات التفكير التأملي(:صدق التساق الداخلي 

حيث تم إيجاد    ، (Construct Validityوهي إحدى طرق صدق التكوين )  ،م التحقق من تجانس املقياس داخلًيا باستخدام طريقة االتساق الداخليت

 ( يوضح نتائج ذلك. 1وكذلك مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول ) ،معامل ارتباط بيرسون لكل فقرة من فقرات املقياس مع البعد الذي تندرج تحته
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 لالختبارمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات اختبار )مهارات التفكير التأملي( مع البعد والدرجة الكلية : (1جدول )

 معامل الرتباط                      رقم الفقرة                

 الدرجة الكلية                         البعد                                                               

 معامل الرتباط                       رقم الفقرة                 

ددددددة                        البعدددددددددددددددددددددددددد                                                                  دد دد دد دد دد دد دد دد دد د الدرجد

 الكلية

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

0.755** 
0.836** 
0.766** 
0.576** 
0.667** 
0.669** 
0.705** 
0.805** 
0.748** 
0.532** 
0.686** 
0.661** 
0.579** 

0.493** 
0.659** 
0.788** 
0.449* 
0.602** 
0.757** 
0.522** 
0.569** 
0.757** 
0.459* 
0.484** 
0.501** 
0.500** 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0.540** 
0.862** 
0.812** 
0.607** 
0.685** 
0.782** 
0.804** 
0.790** 
0.747** 
0.906** 
0.824** 
0.904** 

0.592** 
0.687** 
0.550** 
0.600** 
0.420* 
0.503** 
0.804** 
0.620** 
0.559** 
0.806** 
0.740** 
0.740** 

 (> α 0.05ا عند مستوى دللة)  *دالة إحصائيً                                                        (  > α 0.01**دالة إحصائيا عند مستوى دللة )         

وكذلك معامل ارتباط   ،للمهارة والدرجة    ،معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار مهارات التفكير التأمليجميع  أن    ،(1ظهر الجدول )يُ 

 
ً
مما تدل هذه النتائج على صدق االختبار في قياس ما  ؛( في أغلبها >α 0.01)عند مستوى داللة  إحصائًيا الفقرات مع الدرجة الكلية لالختبار له كانت دالة

 وضع ألجله األمر الذي يدفع نحو الثقة في استخدامه لتحقيق أغراض البحث الحالي. 

 )مهارات التفكير التأملي(:  ثبات الختبار 

 من طالباِت 30للتحقق من ثبات االختبار تم تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من )
ً
ِ العاشر من مدرسة زحوم الثانوية املختلطة( طالبة

ّ
ف   ، الصا

وتم حساب ثبات االختبار باستخدام معامل الثبات)ألفا كرونباخ( بالنسبة لالختبار   ،ومن خارج عينتها  ،در الثانوية املختلطة من مجتمع الدراسةأ ومدرسة  

ل وكان معامل ثباته )
ُ
ك
َ
كما تم حساب معامل الثبات )ألفا كرونباخ( على كل مهارة من مهارات االختبار   ،( وهي قيمة مقبولة ألغراض البحث الحالي0.87ك

 ( يوضح نتائج ذلك.2والجدول )

 (: معامالت ثبات اختبار مهارات التفكير التأملي 2جدول )

 معامل الثبات  عدد املفردات  املهارات 

 0.85 7 املالحظة والتأمل 

 0.85 6 الكشف عن املغالطات 

 0.83 4 استنتاجات الوصول إلى 

 0.85 4 إعطاء تفسيرات مقنعة 

 0.83 4 وضع حلول مقترحة 

 0.87 25 الكلي 

 
 
  ، (0.83-0.85( أن معامالت ثبات اختبار مهارات التفكير التأملي على كل مهارة من مهارات التفكير قد تراوحت بين )2ِهَر البيانات في الجدول )ُتظ

 
ً
 وتدل على ثبات جيد األمر الذي يدل على صالحية تطبيق املقياس على العينة األساسية.   ،وتعد هذه القيم مقبولة

 مهارات التفكير التأملي(:صعوبة والتمييز لفقرات الختبار )تحديد معامالت ال

 ،لإلجابة الصحيحة بين مجمل اإلجابات لكل فقرة من فقرات االختبارتم حساب معامل الصعوبة لفقرات االختبار عن طريق حساب النسبة املئوية  

كما تم  ،لإلجابة الخاطئة( 0،لإلجابة الصحيحة  1ا )ا ثنائيً فهي من النوع املوضوعي )اختيار من متعدد( وذلك كون تصحيح اإلجابة لكل فقرة كان تصحيًح 

تنازلًيا ترتيًبا  الكلية  للدرجة  الطالبات وفًقا  نتائج  التمييز لفقرات االختبار عن طرق ترتيب  العليا   ، حساب معامالت  الباحثين بتحديد املجموعة  ثم قام 

الرياضية وتم حساب معامل التمييز باال   ،( طالبة30%( كون عينة الدراسة مكونة فقط من )50)  %( في مقابل املجموعة الدنيا50) عتماد على العالقة 

عدد أفراد إحدى املجموعتين    ÷عدد اإلجابات الخاطئة في املجموعة الدنيا(    –التالية: معامل تمييز الفقرة = ) عدد اإلجابات الصحيحة في املجموعة العليا  

 ( يوضح نتائج ذلك.3والجدول )
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 لفقرات اختبار مهارات التفكير التأملي  معامالت الصعوبة والتمييز : (3) جدول 

 الفقرة
معددامددل  

 الصعوبة 
 الفقرة معددامددل التمييز 

معددامل  

 الصعوبة 
 الفقرة معددامل التمييز 

معددامل  

 الصعوبة 

معددامل  

 التمييز 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

0.50 
0.57 
0.23 
0.23 
0.43 
0.50 
0.20 
0.47 
0.50 
0.47 

0.47 
0.60 
0.53 
0.33 
0.60 
0.60 
0.27 
0.40 
0.60 
0.40 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0.33 
0.53 
0.30 
0.27 
0.47 
0.47 
0.33 
0.30 
0.33 
0.43 

0.40 
0.40 
0.47 
0.40 
0.53 
0.40 
0.67 
0.33 
0.40 
0.73 

21 
22 
23 
24 
25 
 

0.80 
0.47 
0.50 
0.43 
0.43 

0.73 
0.53 
0.73 
0.73 
0.73 

مما يشير ذلك إلى أن االختبار احتوى   ،(0.80  –   00.2( أن معامالت صعوبة فقرات االختبار قد تراوحت بين)3تشير البيانات الواردة في الجدول )

الفقراتويعد ذلك مؤشرً   ،على تدرج واسع بمستويات صعوبة فقرات االختبار الدر   ،ا على جودة  أجله  الذي أعدت من  اسة ومناسبتها لهدف االختبار 

أن فقرات االختبار تتمتع بمعامل تمييز   ،(0.73  –  0.27كما تراوحت معامالت التمييز ما بين )  ،الحالية وهي جميعها معامالت تمييز موجبة وتؤكد على 

 على صدق االختبار ،جيد
ً

 إذ أن معامل تمييز الفقرة أو قدرتها على التمييز دليل على صدق االختبار.  ؛كما تعطينا هذه املعامالت دليال

 الصورة النهائية لختبار )مهارات التفكير التأملي(:

ة،وتطبيق املقياس على العينة    املحكمين،في ضوء آراء    في   االستطالعيا
ً
 واحدة

ً
ِة ولتصحيح االختبار أعطيت درجة أصبح االختباُر في صورته النهائيا

الصحيحِة  الخاطئِة وصفرً   ، حالِة اإلجابِة  إجابة  ،ا في حالِة اإلجابِة  املتروكة من دون  أعلى درجة على االختبار هي )  ،أو  وأقل درجة هي   ، (25وبذلك تكون 

 (.0الدرجة )

 التعليمي: لبرنامج ا: اثانيً 

املجموعة التجريبية الوحدات الدراسية املقررة مع  تعزيز    إلىويهدف    ،تم إعداد البرنامج التعليمي ومتابعة تنفيذه مع معلمة الفيزياء عند تدريس 

وتحسين التفكير لدى الطالبات  ،واالستدالل ،والفهم  اإلدراكثم توظيف املعرفة من خالل عمليات  ،ا داخل البنية املعرفيةوبنائها ذاتيً  ،اكتساب املعرفة

هداف التعليمية الخاصة لنفس املحتوى ومع األ   ،ساس يحيث يرتبط البرنامج مع طبيعة محتوى الوحدتين الدراسيتين من منهاج الفيزياء للصف العاشر األ 

 
ً
تمكين الطالبات من اكتساب املعرفة العلمية من خالل الخبرة الذاتية التي تعتمد على أسلوب   إلىرنامج حيث تهدف  داف الدراسة من البأهليه  إ ا  مضاف

والتنظيم  املعالجة  في     ،الطالبة 
ً
التفكير    خاصة املشكلة  التأمليمهارات  جوانب  على عرض  القدرة  مكوناتها  ،في  على  غير    ،والتعرف  العالقات  وتحديد 

 ة. وتقديم تفسيرات وحلول للمشكلة املطروح والتوصل إلى نتائج مناسبة ،لى عالقة منطقية معينة من خالل رؤية مضمون املشكلةوالتوصل إ  ،الصحيحة

 ولقد اشتمل الدليل على:  ،5Es)والقوة( وفق نموذج دورة التعلم الخماسية ) ،وتم إعداد املادة التعليمية ضمن الوحدة الدراسية املختارة )الحركة

 (.5Esوالقوة( وفق نموذج دورة التعلم الخماسية ) ،)الحركةالتعليمي لتدريس وحدتي  البرنامج: البرنامج اسم  .1

 هذا البرنامج إلى مساعدة جميع املعلمين الذين يدرسون الفيزياء لطلبة الصف العاشر املنهاج املطور في األردن. : يهدفالبرنامج أهداف  .2

 وأوراق العمل الالزمة لعمليتي التعلم والتعليم.  ،واألنشطة ،واألدوات ،تستخدم املعلمة الوسائل التعليمية :املستخدمةالوسائل والطرائق  .3

 : البرنامج التعليمي خطوات تنفيذ 

 نموذج دورة التعلم الخماسية فهي كاآلتي:  القائم على بخطوات تنفيذ البرنامج التعليميأما ما يتعلق 

 البيئة الصفية:   .1

مع مراعاة معايير البيئة الصفية الجيدة من حيث أو في غرفة الصف    مختبر الفيزياءيتم تنفيذ التعلم في جميع األنشطة واملهام واملواقف الصفية في  

أوراق العمل باألدوات الالزمة  لعمل التجارب واألنشطة و املقاعد املناسبة لعمل املجموعات مع العمل على تزويد طالبات املجموعات  و اإلضاءة  و التهوية،  

و املهمات  توضيح  و  ا للطالبات  التعاون مع معلمة  الذاتي، كذلك  التقييم  التقنية معايير  واألمور  الصفية  املواقف  بعض  تنفيذ  في  للمساعدة  لحاسوب 

 باملراجع املناسبة للبحث وكتابة التقارير.  الطالبات وتزويد ،ةيكتبة املدرساملأمينة و  ،واملواقف اإللكترونية

 مصادر التعلم والوسائل املستخدمة: .2

املرشدة و املشرف املختص و  مديرة املدرسة، و املكتبة أمينةو  معلمة الحاسوبمختبر الفيزياء و وقيمة الطالبات و ممثلة في معلمة املادة  موارد بشرية:

مواد من البيئة و أوراق ملونة  و القرطاسية  و ة.  مخبريأدوات  و   ومختبر الفيزياء  ،الخاص بالبرنامج التعليميدليل املعلم  و   املدرس ي  موارد مادية: الكتاب  .التربوية

 .شبكة اإلنترنتو مختبر الحاسوب، و  ،مكتبة املدرسةو  Data Showجهاز و جهاز الحاسوب و 

 أساليب وطرق التدريس:    .3

تضمنة داخل وامل ،التأمليتطوير مهارات التفكير بميع أساليب التدريس والتعلم التي تعمل على تحقيق أهداف البرنامج الخاصة جتطبيق وتوظيف 

 حل املشكالت.و  ،التفكير الناقد و  ،العصف الذهنيو التعلم التعاوني و  على التعلم النشطمراحل نموذج دورة التعلم الخماسية، والتي تركز 
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 :واألنشطةالوسائل واألساليب  .4

بياني  دفتر جهاز    ،خيط  ،ساعة توقيت  ،شريط متري   ،سيارة لعبة  ،لعمل االستقصاءات: كرة   ةوأدوات مخبري  ،وآلة حاسبة  ،وقلم رصاص  ، رسم 

   .......  باإلضافة إلى أوراق العمل،هاتف ذكي ،املقذوفات

 أدوات التقويم: .5

  ، لذلك تنوعت أساليب وأدوات التقويم ما يبن التأمليتطوير مهارات التفكير  يهدف البرنامج التعليمي القائم على نموذج دورة التعلم الخماسية إلى

ملفات و  كتابة التقاريرو  ،تقييم أداء املهمات وعرض النتائجو  ،التواصل واالتصال بين املجموعاتتقييم مهارات و  ، اختبار قصيرو  ،(KWL) جدول التعلم 

 التقويم املعتمد على األداء.و  ،اإلنجاز

 في الغرفة الصفية:  مراحل نموذج دورة التعلم الخماسيةتنفيذ 

 خمسة مراحل هي: التعلم وفقالقائم على نموذج دورة  البرنامجيتم تنفيذ 

 
ً

   : Engagement Phaseجذب النتباه( )النشغال : مرحلة أول

وإثارة فضولهن    ، تحفيز الطالباتعرض جوانب املشكلة والتعرف على مكوناتها وتحديد العالقات غير الصحيحة ويتم كذلك      هذه املرحلة يتم   في

وتكليف الطالبات بتأملها ومحاولة  صورة    عرضواهتمامهن بموضوع التعلم أو املفهوم ومعرفة ما لديهن من معلومات سابقة عن املوضوع ومن ثم يتم  

 ، (الحركة في بعد واحد)رس: على سبيل املثال في دملاذا حدث هذا؟ وما الذي تعرفه؟ وما الذي استطيع أن  اكتشفه حول هذا املوضوع؟. :طرح أسئلة مثل

تأمل صورة كرات البلياردو والتفكير إذا تباطأت سرعة كرة متدحرجة على مسار أفقي مستقيم هل يكون تسارعها موجب أم باملعلمة الطالبات    تكلف

 عرف في جدول التعلم. أ وتدوين ماذا أريد أن  ،التعرف على جوانب املشكلة وتحديد العالقات غير الصحيحة    سالب؟ ويتم 

 :  Exploration Phase : مرحلة الستكشافثانًيا

 الطالبات إثارة الفضول لدى  و   ،والتوصل إلى نتائج مناسبةالتوصل إلى عالقة منطقية معينة من خالل رؤية مضمون املشكلة    يتم هذه املرحلة  في  

على سبيل املثال في   ،ا الستيعاب معنى املفهوم وإدراكه والتفكير بحرية والتقص ي وصياغة الفرضيات العلميةوالتعاون معً   نعن طريق توفير الخبرات له

التالي: متى يكون التسارع ثابت؟ هل يمكن استخدام معادالت الحركة بتسارع ثابت إذا تغيرت درس الحركة في بعد واحد يتم طرح السؤال االستقصائي  

السيارة على نحو غير منتظم؟   التسارع  ولإلجسرعة  تنفيذ تجربة عملية لحساب  يتم  األسئلة  املعلمة  ابة عن هذه  املرحلة  ويكون دور  تشجيع   في هذه 

   وتوجيههن  الطالبات
ً
في االستكشاف كذلك   ن والتحقق من مشاركته  لهن واالستماع   الطالبات  بالحد األدنى من اإلشراف والتوجيه ومالحظة   للعمل سوية

 طرح األسئلة والتساؤالت املحيرة. 

 
ً
 :   Explanation Phaseا: مرحلة التفسير) أو الشرح أو التوضيح(ثالث

  اتيكون دور الطالبو   ، شرح وتوضيح املفهوم املراد تعلمه وتعريف املصطلحاتو   ،ةوحلول للمشكلة املطروحتقديم تفسيرات    يتم املرحلة  في هذه   

في   ةدور املعلم  قتصرللوصول إلى التعريفات والتفسيرات للمفهوم املراد بحثه وي  ةالرجوع إلى مصادر املعرفة ومنها: جلسات املناقشة والتفاعل مع املعلم

على سبيل املثال في  ضيحتقديم الدليل والتو  هن والطلب من ،توضيح املفاهيم والتعريفات وشرح املالحظات وتفسيرها و  الطالباتتشجيع على هذه املرحلة 

هل يمكن استخدام معادالت الحركة بتسارع ثابت إذا تغيرت سرعة السيارة  القيام بعملية التفسير  درس الحركة في بعد واحد تطلب املعلمة من الطالبات  

 ، عندما تتغير سرعة السيارة على نحو غير منتظم؟ وتقديم الدليل  على عدم مقدرتنا على استخدام معادالت الحركة بتسارع ثابت  على نحو غير منتظم 

 . األيدي املرفوعة....( ،جلسة البوسترتستخدم املعلمة عدة استراتيجيات أثناء عملية التفسير )و 

 :    Expansion Phase مرحلة التوسع رابًعا:

توصل إلى استنتاجات الا هذه األلفاظ و ألفاظ مفاهيم أخرى وطرح األسئلة موظًف   واستخداماكتشاف تطبيقات جديدة للمفهوم    في هذه املرحلة يتم 

ففي درس الحركة في بعد واحد تطلب املعلمة من الطالبات ربط الفيزياء بالحياة اليومية: يوجد الكثير    مقبولة وتقديم االستنتاجات الواقعية املعقولة.

تحركة ابحثي في شبكة االنترنت واختاري واحدة من أجهزة القياس ثم اكتبي بأسلوبك فقرة تشرحي فيها  من األجهزة املستخدمة في قياس سرعة األجسام امل

الطالبات على تطبيق املفاهيم واملهارات وتوسيعها في مواقف جديدة والطلب  تشجيعمبدأ عمله وناقشيها مع زميالتك في الصف ويقتصر دور املعلمة على  

 بيانات وسؤالهن عما يعرفن بالفعل.من الطالبات توضيح الدليل ال

 :   Evaluation Phase  ا: مرحلة التقويمخامًس 

ومدى توافر التقنيات وتنظيم بيئة التعلم وقدرات    ،ومدى تحقق أهداف التعلم   ،وفي هذه املرحلة يجري تقويم من النوع املستمر ملا تم التوصل إليه

تقويم بشكل مستمر على استيعاب مرحلة الوبناء املفاهيم وإثرائها وقدرتهم على معرفة تطبيقاتها في الحياة ويساعد    ،في البحث واالستقصاء  الطالبات

 .املفاهيم والخبرات وإتقان املهارات وتوسيع الفهم 
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 صدق البرنامج التعليمي: 

 ؛ مجموعة من املختصين في موضوع الدراسة من خالل معايير خاصة في تحكيم البرنامج التعليميللتحقق من صدق املادة التعليمية تم عرضها على 

 ،بمالحظات املحكمين فيما يتعلق بتعديل بعض الصياغات اللغوية  تم األخذو   ،(5Esوذلك وفًقا للوحدات املطورة وفق نموذج دورة التعلم الخماسية )

  .دليل املعلم بصورته النهائية وإخراج

 إجراءات تطبيق الدراسة: .4.3

 : تم إتباع اإلجراءات اآلتية من أجل تنفيذ الدراسة وتحقيق أهدافها 

بالدراسة • الخاص  النظري  باألدب  الكتب  ؛اإلحاطة  إلى  الرجوع  تناولت متغيرات   ،واملجالت  ،والدوريات  ،وذلك من خالل  التي  السابقة  والدراسات 

 ومهارات التفكير التأملي(.  ،الدراسة )نموذج دورة التعلم الخماسية

 الدراسة التجريبية بطريقة قصديه من مجتمع الدراسة.  ةاختيار عين •

• ( التجريبية  املجموعة  أفراد  عدد  بلغ  حيث  عشوائي  بشكل  والتجريبية  الضابطة  املجموعتين  على  الدراسة  عينة  طالبة26توزيع  واملجموعة   ، ( 

 ( طالبة.26) الضابطة

 وتحليل مضمون كل منها. ،يزياء الفصل الدراس ي األول والقوة( من محتوى منهاج الف ،اختيار الوحدتين الدراسيتين )الحركة •

 والتحقق من مؤشرات صدقه وثباته.  ،بناء اختبار مهارات التفكير التأملي •

 (.5Esتطوير البرنامج التعليمي وفق نموذج دورة التعلم الخماسية)  •

 التحقق من صدق البرنامج التعليمي. •

 وموافقة من مديرية التربية والتعليم منطقة الكرك. ،جامعة مؤتةالحصول على املوافقات الرسمية الالزمة من  •

وجمع البيانات ورصد  ،والتجريبية( ،طبيًقا قبلًيا على أفراد املجموعتين )الضابطةت (الدراسة املتمثلة بـــــ )اختبار مهارات التفكير التأملي أداة تطبيق  •

 .النتائج

للمجموعتين:   • بالتدريس  التجريبيةالبدء  الضابطة  ،املجموعة  )  ؛واملجموعة  الدراس ي  العام  األول من  الفصل  ( وتطبيق  2021/2022وذلك خالل 

ا لجدول توزيع الحصص ملبحث الفيزياء باالتفاق مع إدارة املدرسة ومعلمة الفيزياء وذلك خالل  ا وفًق البرنامج التعليمي وذلك بواقع حصتين أسبوعيً 

 أسابيع(. 8برنامج )املدة الزمنية املحددة لل

كذلك تدريس نفس الوحدات الدراسية بالطريقة )االعتيادية (على املجموعة الضابطة  ،تطبيق محتوى البرنامج التعليمي على املجموعة التجريبية  •

 خالل الفترة الزمنية املحددة للبرنامج. ،بعد أن تم االتفاق على األهداف العامة املشتركة الخاصة باملحتوى التعليمي للوحدتين الدراسيتين

 والتجريبية(.  ،الدراسة املتمثلة بـــــ )التفكير التأملي( تطبيًقا بعدًيا على املجموعتين )الضابطة أداة تطبيق  •

• ( التحليل اإلحصائي  الحاسوب ومعالجتها إحصائًيا باستخدام برنامج  إدخالها على جهاز  النتائج بعد  البرنامج    للكشف عن   ، SPSS)تحليل  فاعلية 

 التعليمي في اكتساب مهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف العاشر.

 املعالجات اإلحصائية: .5.3

 ( وعلى النحو اآلتي:SPSS 16) لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي باستخدام الرزمة اإلحصائية

 وحساب الثبات على العينة االستطالعية ،بيرسون للتحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسةمعامل ارتباط  

 معامل كرونباخ ألفا للتحقق من ثبات أداة الدراسة. •

 . معامالت الصعوبة والتميز لفقرات اختبار مهارات التفكير التأملي •

والتجريبية( على مقياس اكتساب  ،( لوصف مستويات أداء املجموعات )الضابطةDescriptive Statistic Measuresقاييس اإلحصاء الوصفي )م •

 مهارات التفكير التأملي في القياس القبلي والبعدي. 

التباين األحادي املصاحب ) • التطبيقOne Way ANCOVAاختبار تحليل  الدراسة في  بين درجات مجموعتي  الفروق    ين ( وذلك للكشف عن داللة 

 بعد ضبط األداء في التطبيق القبلي )متغير مصاحب(.   ،بعدي الختبار مهارات التفكير التأمليالقبلي وال

 مؤشر حجم األثر مربع ايتا.  •

 :نتائج الدراسةعرض  .4

نموذج دورة التعلم الخماسية في اكتساب مهارات التفكير   على  قائمبرنامج تعليمي    فاعليةما  "والذي ينص على    النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة . 1.4

 ؟" منطقة الكركبالتأملي لدى طالبات الصف العاشر في مبحث الفيزياء 
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الحسابية املتوسطات  تم حساب  السؤال  القبلي  ، لإلجابة عن هذا  للتطبيقين  املعيارية   التأملي  ،واالنحرافات  التفكير  مهارات   ، والبعدي الختبار 

 ( يوضح نتائج ذلك. 4والتجريبية( والجدول )  ،وذلك وفًقا ملتغير املجموعة )الضابطة ؛وكذلك األوساط الحسابية املعدلة

افات املعيارية ألداء أفراد  ،املتوسطات الحسابية: (4جدول )  والبعدي  ،والتجريبية( لختبار مهارات التفكير التأملي القبلي ،املجموعتين)الضابطةوالنحر

 

 املهارة 
 فئات املتغير

 القياس البعدي القياس القبلي
 الوسط 

 املعدل  الحسابي

 الخطأ

 الوسط الحسابي  املعياري 
النحراف  

 املعياري 

الوسط  

 الحسابي 

النحراف  

 املعياري 

 والتأملاملالحظة 
 0.155 3.275 0.827 3.27 1.49 3.20 ضابطة 

 0.155 5.763 0.992 5.77 1.58 3.23 تجريبية 

الكشف عن 

 املغالطات 

 0.148 2.884 0.711 2.88 1.03 1.88 ضابطة 

 0.148 4.847 0.784 4.85 1.22 1.85 تجريبية 

الوصول إلى  

 استنتاجات 

 0.122 1.659 0.629 1.65 1.04 1.27 ضابطة 

 0.122 3.187 0.634 2.42 1.06 1.34 تجريبية 

إعطاء تفسيرات  

 مقنعة

 0.114 1.655 0.669 1.65 1.10 1.35 ضابطة 

 0.114 3.268 0.452 3.27 1.19 1.31 تجريبية 

وضع حلول  

 مقترحة

 0.130 1.577 0.578 1.58 1.16 2.00 ضابطة 

 0.130 3.154 0.732 3.15 1.10 2.00 تجريبية 

 الكلي
 0.307 11.039 1.399 11.04 3.90 9.70 ضابطة 

 0.307 20.230 1.704 20.23 3.60 9.73 تجريبية  

والتجريبية(على مقياس مهارات التفكير   ،( إلى وجود فروق ظاهرية في مستوى أداء أفراد املجموعتين )الضابطة4) تشير البيانات الواردة في الجدول 

والختبار   ،وكذلك على املستوى الكلي  ،وكذلك في األوساط الحسابية املعدلة على مستوى كل مهارة من مهارات املقياس  ،التأملي للتطبيقين القبلي والبعدي

ملقارنة مستوى أداء أفراد عينة الدراسة للتطبيقين القبلي    وذلك   ،( أحادي االتجاه ANCOVAداللة هذه الفروق  تم استخدام تحليل التباين املصاحب )

( يوضح 5) واعتبار مستوى األداء للتطبيق القبلي) قبل تنفيذ التدريس( هو املتغير املصاحب )متغير الضبط( والجدول  ،والبعدي وفًقا ملتغير )املجموعة(

 نتائج ذلك.

 ( لفحص الفروق للتطبيقين القبلي والبعدي ملقياس مهارات التفكير التأملي  ANCOVAالتجاه )تحليل التباين املصاحب أحادي : (5) دول ج

 املهارات  التباين   مصدر  مجموع املربعات درجات الحرية  متوسط املربعات قيمة ف  مستوى الدللة  مربع آيتا   حجم األثر 

 املجموعة  80.479  1 80.479 128.098 *0.000 0.723

 املالحظة والتأمل
 الخطأ 30.789 49 0.628   

    52 
51 

1185.00 
122.981 

 الكلي

 الكلي املصحح 

 املجموعة  50.097 1 50.097 88.003 *0.000 0.642

الكشف عن 

 املغالطات 

   0.569 49 
52 

27.894 
855.00 

 الخطأ

 الكلي

 الكلي املصحح  78.058 51    

 املجموعة  30.298 1 30.298 78.770 *0.000 0.616

الوصول إلى  

 استنتاجات 

   0.385 49 
52 

18.847 
356.000 

 الخطأ

 الكلي

 الكلي املصحح  50.692 51    

 املجموعة  33.785 1 33.785 99.727 *0.000 0.671

إعطاء تفسيرات  

 مقنعة

   0.339 49 
52 

16.600 
366.00 

 الخطأ

 الكلي

 املصحح الكلي  50.923 51    

 املجموعة  32.327 1 32.327 73.769 *0.000 0.601

 وضع حلول مقترحة 
   0.438 49 

52 
21.473 
345.00 

 الخطأ

 الكلي

 الكلي املصحح  54.058 51    

 املجموعة 1098.033 1 1098.033 447.891 *0.000 0.901

 الكلي
   2.452 49 

52 
120.127 

13931.00 
 الخطأ 

 الكلي 

 الكلي املصحح  1220.058 51    

 (α  < 0.05* دالة إحصائًيا عند مستوى الدللة )      
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مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة    ،(  α  <  0.05( وهي أقل من )0.000( إلى قيم )ف( ومستوى الداللة املرافقة لها)5تشير البيانات الواردة في الجدول )

وذلك بعد ضبط األداء القبلي وفًقا    ؛وكذلك املستوى الكلي ،إحصائية في القياس البعدي الختبار مهارات التفكير التأملي على مستوى كل مهارة من املهارات

لصالح أفراد املجموعة التجريبية على  ات ( يظهر أن الفروق3جدول )وبالرجوع للمتوسطات الحسابية املعدلة في ال ،والتجريبية( ، ملتغير املجموعة )الضابطة

)التجريبية( مقارنة بأفراد املجموعة  مما يشير إلى اكتساب مهارات التفكير التأملي لدى أفراد املجموعة ؛وعلى املستوى الكلي ،مستوى كل مهارة من املهارات

 ، (90.1%على املستوى الكلي)كذلك بلغت قيمته    ،%(72.3  -%60.1كما يؤكد ذلك حجم األثر املحسوب الذي تراوحت قيمته للمهارات ما بين )  ،)الضابطة(

مما يؤكد على فاعلية البرنامج التعليمي القائم على دورة التعلم الخماسية في   ؛( 2015 ،وتدل هذه القيم على وجود أثر كبير بحسب تصنيف كوهين )بالنت

 منطقة الكرك. باكتساب مهارات التفكير التأملي في مادة الفيزياء لدى طالبات الصف العاشر في مديرية التربية والتعليم 

( املجموعتين2والشكل  بين  التفاوت  يوضح  القياسي  (  في  والتجريبية(  لألوساط  )الضابطة  وفًقا  التأملي  التفكير  مهارات  الختبار  والبعدي  القبلي  ن 

 .الحسابية املعدلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 والتجريبية( لختبار مهارات التفكير التأملي القبلي والبعدي ،األوساط الحسابية املعدلة ألداء أفراد املجموعتين )الضابطة :  (2الشكل )

 مناقشة النتائج: .5

وأثره الكبير في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى   ،أظهرت النتائج فاعلية البرنامج التعليمي القائم على نموذج دورة التعلم الخماسية قيد الدراسة

 ،حيث أشارت املعالجات اإلحصائية للتطبيقين القبلي والبعدي ملقياس مهارات التفكير التأملي على مستوى كل مهارة من املهارات ،طالبات الصف العاشر

ويعزو    %(.  90.1)  ( والبالغ2015  ،ثر املحسوب حسب تصنيف كوهين ) بالنتوهذا ما أكده حجم األ  ،وكذلك على املستوى الكلي لصالح املجموعة التجريبية

 الباحثان هذه النتيجة إلى ما يلي: 

فاعلة  • تعليمية  بيئة  توفير  للطالبات على  املعرفية  البنية  تخاطب  تنظيمية  وأنشطة وعناصر  من وسائل  تضمنه  بما  التعليمي  البرنامج    مساعدة 

الفرص  ،وجاذبة التفكير  للطالبات  املناسبة    ةوتهيئة  مهارات  والتأململمارسة  املالحظة  وهي:  الكشف عن مغالطات  ،التأملي  مهارة  إلى   ،باإلضافة 

 ووضع حلول مقترحة. ،وإعطاء تفسيرات مقنعة ،والوصول إلى استنتاجات

تتطلب استخدام التفكير  في قراءة، أو كتابة، أو مناقشة مسألة    مشاركة الطالباتالذي يتطلب    على التعلم الفعال والنشطللبرنامج    التركيز الواضح •

ِبطرح األسئلة، وفرض الفروض، واالشتراك   اتقوم الطالبتبحيث  ،معينةمشكلة    أو إجراء التجارب للتوصل إلى حل ،التأملي في التحليل والتركيب

 
ً

علم  من الطريقة التقليديفي املناقشات، والبحث، والقراءة، والتجارب بدال
ُ
تبعة في عملية التعلم التي ينصت فيها الطالب إلى ما يلقيه امل

ُ
 .ة امل

والتفكير   ،حل املشكالت)  داعمة في التعلم:استراتيجيات وأساليب    و  ،وممارسات تعليمية  ،ما تضمنه من أنشطة عمليةبالبرنامج التعليمي  مساهمة   •

التعاوني  ،الناقد املوجه  ،والتعلم  املرور   ،واالستقصاء  إشارة  املستديرة    ،وأكواب  التعلم    ،واثن ومرر   ،والطاولة    ،وطريقة فراير  ،((KWLوجدول 

أعرف واآلن  أعتقد  للطالبات  بإتاحة    ،(وكنت  تعلمهبالفرصة  في  والتأمل  والتعاون  والتفاعل  تحاكي    ناملشاركة  ومحددة  واضحة  أهداف  ووضع 

 املتنوعة.    نمشكالت حقيقية من الحياة الواقعية التي تلبي حاجاته

في صورة مهمات تعليمية حقيقية ساعدت على    ،البرنامج التعليمي ومن خالل نموذج دورة التعلم الخماسية قدم تنظيًما خاًصا للدروس التعليمية •

السابقة والح بالخبرات  األفكار  الفروض  ربط  أو رفض  املعرفة وقبول  باملشكلة وفهمها وتنظيم  التأملي لدى  يالية والوعي  التفكير  تنمية  ساهم في 

 الطالبات. 

أو املفهوم    ،وإثارة فضولهن واهتمامهن بموضوع التعلم   ،عمل نموذج دورة التعلم الخماسية من خالل املرحلة األولى )االندماج( على تحفيز الطالبات •

 املوضوع؟ أسئلة مثل ملاذا حدث هذا؟ وما الذي تعرفه؟ وما الذي أستطيع أن اكتشفه حول هذا عندما يطرحن 
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عليها عن طريق   ن لى التنظيم العقلي للخبرات التي حصلالطالبات عمساعدة  ركز نموذج دورة التعلم الخماسية خالل املرحلة الرابعة )التوسع( على •

يفكرن فيما وراء    الطالباتوذلك من أجل جعل    ؛من مفاهيم جرى تعلمه    ماجديدة  التطبيقات  الحيث تكشف  لها بربطها بخبرات سابقة مشابهة  

   .الراهن نتفكيره

ذكر   • كما  وتجارب  أنشطة  من  يحتويه  وما  الخماسية  التعلم  دورة  نموذج  طبيعة  لدى   على(  2008)عطية  ساعدت  االستنتاجي  التفكير  تطوير 

ا يتسم بالدقة واإلتقان من خالل استخدام الكلمات في التعبير عن خصائص األشياء  وزيادة قدرة الطالبات على استخدام اللغة استخدامً   ،الطالبات

 واملفاهيم. 

 ، )رخا ،في اختبار مهارات التفكير التأملي لصالح املجموعة التجريبية داللة إحصائية وجود هذه الدراسة مع باقي الدراسات في اتفقت نتائج  وبذلك •

 التأملي يجابي للبرنامج على تطوير مهارات التفكير  واألثر اإل   Kazhrkernova, 2021 )    ؛ 2021،سبحي   ؛   2020،بن ياسين     ؛ 2017،أبو شامة   ؛ 2016

(Tepe et al., 2016)التفكير التأملي يعد مؤشًرا ايجابًيا وله عالقة باملرونة املعرفية  ، وأن  (Orakci, 2021) ،    نموذج  يجابي لاإل   األثرباإلضافة إلى

( في Vick, 2018 ؛ Zhou, 2021 ؛ Malik et al., 2017   ؛2020  ،السويلمين  ؛2019  ،القواسمه والقادري   ؛2017  ،)الشراب  دورة التعلم الخماسية

 أثره على وحدة مطبقة في الفيزياء.باإلضافة إلى  ،أو التحصيل ،العلمي اإلبداعأو تنمية   ،أو اكتساب مهارات التفكير العلمي ،املشكالتحل 

 :واملقترحات التوصيات .1.5

 في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة فإنها توص ي بما يأتي:

لتحقق  املستندة إلى النظرية البنائية  تعليمية ملبحث الفيزياء لتكون فاعلة بحيث تستمد شكلها من النماذج واالستراتيجيات    تطوير برامجضرورة   •

 ملختلف املراحل الدراسية. األهداف العلمية والعملية املنشودة 

 ، استراتيجيات حديثة وفعالة مثل نموذج دورة التعلم الخماسيةمواكبة االتجاهات الحديثة في التدريس من حيث ضرورة التكامل بين استخدام   •

 ومشاركته اإليجابية في الغرفة الصفية.  ،وجهد املعلم 

على توجيه جهود القائمين على إعداد وتصميم وتطوير املناهج التعليمية لتضمين استراتيجيات نموذج دورة التعلم الخماسية بحيث يتم التركيز   •

 ى الطلبة من خالل دورها الفاعل في تحفيز عملية التعلم. فاعليتها وتنميتها لد

التفكير  • اكتساب مهارات  في  الخماسية  التعلم  الحالية تستهدف استقصاء فعالية برنامج قائم على نموذج دورة  للدراسة   إجراء دراسات مشابهة 

 . والتفكير الناقد ،اإلبداعي

 وتطوير برامج تعليمية فاعلة وإيجابية.  ،من الطلبة أخرى وفئات  ،ل عمريةمزيد من الدراسات املشابهة التي تطبق على مراح إجراء •

 املراجع:

: املراجع العربية:
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 . دار الرضوان للنشر والتوزيع. طرق وأساليب التدريس الحديثة(. 2018) هيثم. ،إبراهيم  .1

     ،دار جامعة امللك سعود للنشر  ،مترجم(  ،)جهاد املومني  االكتشاف.تدريس العلوم لألطفال نهج  (.  2020)  دونالد  ،و ديروسا  جوزيف  ،أبروسكاتو .2

 (.2019،)تاريخ نشر املرجع األصلي

 .دار الفاروق للنشر والتوزيع ،5ط ،(مترجم  ،قسم الترجمة.  )((SPSSالتحليل اإلحصائي باستخدام برامج . (2015) .ج ،بالنت .3

دار جامعة امللك سعود    ،مترجم( ،)محمد الجبالي و رائد الشرمان .الفعال املمارسة القائمة على البحثطرق التدريس   (. 2019) جاري دي   ،بوريتش .4

 للنشر.
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)  ،رخا .8 املرحلة اإلعدادية2016سعاد.  التأملي لدى تالميذ  التفكير  لتنمية  العلوم  التربية  ،(. استخدام نموذجي ويتلي وبايبي في تدريس   : مجلة كلية 

 . 157-109: (3)63  ،جامعة طنطا

. دار املسيرة للنشر   1ج  ،التفكير وأنماطه التفكير العلمي التفكير التأملي التفكير الناقد التفكير املنطقي  (.2015)  سهى.  ،رعد وعبد الكريم   ،رزوقي .9

 والتوزيع  والطباعة. 

ــايـــع ، ون ـــــتـــــزي .10  .عللنشر والتوزيالشروق دار  .النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم .(2007) .شـــ
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 جامعة عمان العربية.  ،املرحلة األساسية في األردن. )أطروحة دكتوراه غير منشورة( نحو املبحث لدى طالبات

 . . دار صفاء للنشر والتوزيعاالستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال (.2008) محسن. ،عطية .16

ــــها استراتيجيات تدريس حديثة(. 2020) محسن.  ،عطيــــــــة .17  . الدار املنهجية للنشر والتوزيع. البنائية وتطبيقاتـ

 . زمزم ناشرون وموزعون. املناهج بين النظرية والتطبيق(. 2020) عمر. ،العمــــــري  .18

 . دار صفاء للنشر والتوزيع.وتعلمهالتفكير أنماطه ونظرياته وأساليب تعليمه (. 2012) منتهى. ،نادية والصاحب ،العفـــــــــون  .19

 . دار وائــــل للنشر والتــــــوزيـــع االستقصــــــاء.(. 2011) غســـان. ،قطيــــــــط .20

 . دار صفاء للنشر والتوزيع.تنمية مهارات التعلم والتفكير والبحث(. 2013) محمد. ،أحمد و أبو غزله ،القواسمة .21

(.أثر استخدام دورة التعلم الخماسية املحوسبة في اكتساب مهارات التفكير العلمي في مادة العلوم لدى  2019) سليمان. ،رشا والقادري  ،القواسمة .22

 .   322-302 :(2)46 :مجلة دراسات الجامعة األردنيةطلبة الصف الرابع األساس ي. 

 . دار الرضوان للنشر والتوزيع. استراتيجيات التدريس في البنائية واملعرفية وما وراء املعرفة (.2018) سنابل. ،محمد والهداوي  ،املسعودي  .23

.  اإلطار العام والخاص للعلوم ومعاييرها ومؤشرات أدائها ) من مرحلة رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر((.  2019املركز الوطني لتطوير املناهج .) .24

 اململكة األردنية الهاشمية.

(. فاعلية نموذج بنائي معزز بأساليب التعليم عن بعد في األحياء لتنمية مهارات التفكير التأملي وبقاء أثر التعلم لدى طالبات  2021)  ياسين، ثناء.  بــن .25

 . 44-25 :(136ع) :دراسات عربية في التربية وعلم النفساملرحـــلة  الثانوية. 
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Abstract: The study aimed to determine the effectiveness of an educational program based on the (5Es) learning 
cycle model in acquiring reflective thinking skills for tenth grade female students in Physics in Jordan. The study 
used a semi-experimental research method for an intentional sample consisting of (52) female students of the 
tenth grade in the Directorate of Education in Al Karak region. They were randomly assigned to two sections 
and to two study groups (a control group consisting of (26) students who studied in the usual way, and an 
experimental group consisting of (26) students who studied using the educational program). A reflective 
thinking skills test was prepared; it consisted of (25) multiple-choice items that covered the following skills: 
(observation and reflection, identifying fallacies, reaching the conclusions, giving convincing explanations, 
developing proposed solutions). The validity and reliability of the study was confirmed. The results showed 
that there were statistically significant differences in the dimensional measurement of the reflective thinking 
skills test at the level of each of the skills, as well as the total level in the dimensional application in favor of the 
members of the experimental group. The size effect at the total level was (90.1%). This confirms the 
effectiveness of the educational program. 

Keywords: Educational Program; 5Es Learning Cycle Model; Reflective Thinking Skills; Physics Subject. 
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 : املقدمة .1

املعلومات وتنامي التقدم التكنولوجي في القرن الحادي والعشرين تغيرات كثيرة في تشكيل    أحدثت في تمييز وتقديم مجتمع    اإلدارة، فاملحددثورة 

األداء، حيث  دون غيره   بأعلى درجة من  املرجوة  األهداف  البشرية واملادية؛ لتحقيق  املوارد  اإلدارة وكفاءتها، والقدرة على استغالل  أصبحت هو حسن 

ال املتجددة  واألزمات  التغيرات  ملواجهة  ومناهجها؛  أساليبها  بتطوير  مطالبة  اإلدارة  وتبني نظم  ومدروسة،  منظمة  علمية  خطط  إعداد  عليها  تفرض  تي 
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 امللخص:

الحالية   الدراسة  إعداد تصور مقترح لتطو إ هدفت  الداخلية في سلطنة لى  األزمات بمحافظة  إدارة  التعليم األساس ي في  أداء مديري مدارس  ير 

الدر  الوصفي، في دراسة  عمان. ولتحقيق هدف  املنهج  الباحث على  اعتمد  األزمات،  اسة  إدارة  املدارس في مجال  أداء مديري  الدراسات و واقع  منهج 

مكونة من ستة مجاالت، طبقت على عينة ممثلة   ات والبيانات امليدانية، فقد طّور الباحث استبانةاملستقبلية في بناء التصور املقترح. ولجمع املعلوم

 ، اختيرت بالطريقة العشوائية البسيطة. ( مدير ومديرة بمحافظة الداخلية86لي مكونة من )للمجتمع األص

التعليم األساس ي في إدارة األزمات بمحافظة الداخلية في    أداء مديري مدارس  مستوى وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن  

االتصال كبيًرا سلطنة عمان   أعالها مجال  في  جاء  التخطيط  كبير  بمستوى   ،  أدناها مجال  وفي  التوجيه  متوسط  بمستوى ،  كما جاء كل من مجالي   .

على  كبير  بمستوى والتنظيم   والتقويم  القرار  اتخاذ  مجال  حصل  حين  في  داللة    .متوسط  مستوى ،  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  أشارت  كما 

الستة تعزى ملتغير الج األزمات  اإلدارية، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجالي التخطيط  إحصائية في مجاالت إدارة  نس، والخبرة 

( في مجال  (α≤ 0.05داللة احصائية عند مستوى الداللة  واالتصال و إدارة األزمات ككل تعزى ملتغير املؤهل العلمي، وكذلك عدم وجود فروق ذات  

  ، في حين توجد فروق ذات داللة احصائية في مجال اتخاذ القرار ومجال التقويم لصالح حملة التنظيم ومجال التوجيه لصالح حملة املاجستير فأعلى

 قل.أالبكالوريوس ف

امل  التصور  الباحث باالستفادة من  الدراسة يوص ي  نتائج  األزمات على مستوى محافظة وفي ضوء  إدارة  املدارس في  أداء مديري  قترح في تطوير 

 وزارة التربية والتعليم بشكل عام. الداخلية بشكل خاص، وعلى مستوى 

 سلطنة عمان. ؛محافظة الداخلية ؛مديري املدارس ؛إدارة األزمات ؛: تصور مقترحالكلمات املفتاحية
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ا  تتناسب ومعطيات  إيجاًبا على قدرة مفاهيم وأساليب جديدة  التقليدية، مما ينعكس  الحديثة واملتجددة، والبعد عن األساليب  املؤسسة على   لعصر 

 استشعار األزمات التي تحمل في طياتها مخاطر ال حدود لها.  

إدارة   عّد عملية 
ُ
والتعامل معوت التي األزمات  الرئيسة  املتطلبات  بتوافر مجموعة من  التعامل  ذلك  ويرتبط  كبيًرا،  جهًدا  تتطلب  التي  املهام  ها من 

ن املؤسسات على اختالفها، بما فيها املؤسسات التع
ّ
ليمية من التعامل مع أي أزمة بدرجة عالية من الفاعلية، كما يتطلب اعتماد منهج علمي وعملي ُتمك

ة وانتشارها وقبل تغلغلها في مرافق املؤسسة والتحكم ئم على الحكمة والخبرة واملعرفة بحيث يؤدي إلى معالجتها بكفاءة وفاعلية قبل تفاقم هذه األزمقا

 (.  Mueller, 2010يادات في إدارتها )بها وبالتالي ينتج تمكن لدى الق

األزمات  تمثل  كما  مهًما،  تربوًيا   
ً

املدرسة حقال يفقد  وتعتبر  األحيان  من  كثير  في  املديرين  بعض  تجعل  أو  نقطة حرجة،  احتوائها  القدرة على  ون 

متعددة من األزمات التي    ااجه املدرسة املعاصرة أنواعً (. وتو 2011التعامل معها، األمر الذي يؤدي إلى إعاقة املدرسة في تحقيق أهدافها )هاللي ودبوس،  

يعية كالزالزل واألعاصير والحرائق، وبالتالي تؤدي إلى  ب، أو املعلم، أو املبنى املدرس ي، ومنها ما يتعلق بالظروف الطبتختلف أسبابها، فمنها ما يتعلق بالطال

 حدوث خلل يؤثر على سير النظام التعليمي في املدرسة؛ مما يت
ً

من اإلدارة للتعامل معها، ثم اتخاذ القرار املناسب حيالها ملنع حدوثها،   افوريً   طلب تدخال

)الجنهي،  أ  املدرسة  في  العمل  سير  السلبية على  آثارها  الحد من  اإلمكانيات 2010و  استثمار  ُتحسن  التي  الرئيسة  األداة  هي  الجيدة  املدرسية  فاإلدارة   .)

 مكنة. املادية والبشرية بأقص ى درجة م

خالل استخدام األسلوب العلمي والتخطيط االستراتيجي في إّن املسؤولية الكبرى تقع على عاتق إدارات املدارس في حسن إدارتها لألزمات، وذلك من 

والحّد من   األزمات،  تلك  بشر إدارة  وكادر  متكاملة،  بيانات  قاعدة  إيجاد   عن 
ً

بطريقة منظمة، فضال ــــتها  ومعالجـــــ بروح تأثيرها  العمل  قادر على  ُمدّرب  ي 

 في يوكل إليه الدور الرئيس املدرسة مدير أن  (. لذا فإنه يمكن القول Szpirglas , 2005الفريق خالل مراحل حدوث األزمات، قبل، أثناء، وبعد حدوثها )

 زمات.  األ  أوقات في السريعة والفاعلة القرارات واتخاذ واألزمات التي تواجه مدرسته، التحديات مواجهة

ى ذلك بتشكيل اللجنة الوطنية للدفاع املدني؛ للعمل  د تجلا؛ فقمجال إدارة األزمات اهتماًما كبيرً وعلى املستوى املحلي، فإّن سلطنة ُعمان أولت  

حدو  فترة  العاجلة  القرارات  وإصدار  الالزمة،  والتشريعات  القوانين  سن  إلى  إضافة  الطوارئ،  لحاالت  االستراتيجي  التخطيط  تم على  كما  األزمات.  ثه 

وال التدريب  جانب  إلى  منها  الوقاية  وكيفية  املخاطر  لدراسة  التي  تشكيل فرق عمل  األزمات  التعامل مع  في  كفاءة عالية  الفرق  تلك  أثبتت  وقد  تأهيل، 

ثر السلطنة بإعصار شاهين مؤخًرا في (. ناهيك عن تأ2018األنواء املناخية، كـ"جونو" و"فيت" و"شاباال"، و"مكونو.)املعمري،تعرضت لها السلطنة إثر  

ق واللجان الرسمية واألهلية دور بارز في إدارة  ر املتضررة ماديا، وبشريا، فقد كان لتلك الفر م، وما خلفه من آثار جسيمة على املناطق واألس2021نوفمبر 

 األزمة قبل، أثناء، وبعد إنقضائها.

التج بأهمية  والتعليم  التربية  وزارة  اآلمنة، وضمان سالمتهوإيماًنا من  املدرسية  البيئة  توفير  ذلك من  يلزم  وما  للتعليم ومخرجاته،  املستمر  ا  ويد 

ا من عناصر تجويد العمل التربوي، فقد أصدرت الدليل اإلرشادي إلدا  رة األزمات بمدارسها؛ حرًصا منها على أمن طلبة املدارس باعتبارها عنصًرا أساسيًّ

امل املخاطر  جميع  من  املدارس؛  وسالمتهم  إلدارات  تدريبية  وبرامج  نقاشية  حلقات  الوزارة  ت 
ّ
نفذ وقد  ا لحتملة.  بأهداف  ومحتوياته تعريفهم  لدليل 

 (.2016ا على العديد من جوانب األمن والسالمة )وزارة التربية والتعليم، اإلرشادية وتدريبهم عمليًّ 

م، فقد واكبها تضافر للجهود  2019( التي شهدها العالم مع نهاية عام 19)كوفيد وباإلضافة إلى ما سبق، فإن تأثر السلطنة بجائحة فيروس كورونا 

واأله الخاص  الحكومية  والقطاع  املدني  املجتمع  ومؤسسات  التي  لية  اإلجراءات  وتمثل  شاملة.  وطنية  خطة  وفق  الفيروس  انتشار  من  الحّد  سبيل  في 

الجائحة، املكلفة بمتابعة مستجدات  العليا  اللجنة  ناحية،   اتخذتها  الفيروس من  انتشار  احتواء  املفاجئة؛ بهدف  األزمات  التعامل مع  جانًبا من أشكال 

 (.2020عمانية، ناحية أخرى عدم تضرر مصالح املواطنين واملقيمين أو تأثر حياتهم اليومية. )وكالة االنباء الومن 

.  ااء انتشاره مجتمعيً تمثلت في انقطاع الطلبة عن مقاعد الدراسة جرّ   ملا سببته جائحة فيروس كورونا من آثار جسيمة على قطاع التعليم،  ا ونظرً 

على إيجاد البدائل املناسبة الستمرارية التعليم، مع األخذ بعين االعتبار أولوية سالمة وحياة الطلبة والهيئات اإلدارية    م والتعلي  التربية  وزارة فقد عملت  

تتعلق والتدريسية. كما قامت بتشكيل "لجنة فنية" لدراس الفرعية  الوثائق  املدارس، وإعداد مجموعة من  إعادة فتح  املحتملة عند  الفرضيات  ة كافة 

)البروت وكذلك  واملشرف،  للمعلم  الوظيفي  والتوصيف  والتشريعات،  والتقويم،  املدرسية،  )البوابة  باملناهج  املدارس.  بتشغيل  الخاص  الصحي  وكول( 

 (.2020التعليمية،

أو غيرها من الكوارث، فإّن  ، فإًن املدارس ليست بمنأى عن تأثيرات تلك األزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، والصحية،  على ما تقّدم  ا واستنادً 

الخسائر، واالستفادة منها بشكل إيجابي؛ لرفع كفاءة منسوبي املدرسة كافة. وكون    إدارة األزمات باملدارس تتطلب كفاءة وفعالية عالية؛ لضمان تقليل

ا  أدمدير  واقع  إلى معرفة  تسعى  الحالية  الدراسة  فإّن  للمدرسة،  التنظيمي  الهيكل  أعلى  في  يقع  إدارة ملدرسة  في  الداخلية  بمحافظة  املدارس  اء مديري 

 أدائهم. األزمات؛ وبالتالي الخروج بتصور مقترح لتطوير 
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 مشكلة الدراسة: . 1.1

أضحى التعليمية  املؤسسات  داخل  األزمات  إدارة  أسلوب  السنوات    إن ممارسة  ُعمان خالل  في سلطنة  التعليم  ضرورة ملحة حيث شهد قطاع 

املاضية تسا لها تداعيات سلبية علىالقليلة  املختلفة، والتي كانت  األزمات  أنواع عديدة من  األزمات   رع وتوالي حدوث  أبرز تلك  التعليمية، وكان  اإلدارة 

أو الدراسة،  االنقطاع عن  إلى  التي تؤدي  املناخية  الطلبة قب  األنواء  املستجد )وقف دوام  أزمة فيروس كورونا  الرسمية، وكذلك  د  فيكو ــل بدء اإلجازات 

 (، والتي لم تكن في الحسبان وخارج حدود التوقعات. 19

ي أن  ينبغي  وما  وأثناء حدوثها،  قبل  األزمات  التعامل مع  في  التخطيط  ملهارة  املدارس  إدارات  افتقار  إلى  الواقع  أكدته  ويشير  ما  وهذا  بعدها.  كون 

( السعدية  األساس ي  2012دراسـة   للتعليم  املدارس  أن مديري  أظهرت  التي  الذي  (  واإلداري  التخطيطي  الفكر  لديهم  يوجد  التعامل مع  ال  يمكنهم من 

ى مستوى املدرسة، وهذا ما أثبتته نتائج  كما يعاني مديرو املدارس من ضعف في استخدام األساليب املناسبة في حل األزمات والتعامل معها علاألزمات.  

ا دراسة ملدرسة إال في حاالت قليلة. وهو ما أثبتته أيضً رين في حل األزمات على مستوى ا ( التي كشفت عن ضعف قدرة املدي2007دراسة الزاملي وآخرون )

 درجة متوسطة. ( من وجود قصور في فاعلية مديري املدارس في إدارة األزمات، والتي جاءت ب2018عبدهللا )

يتطلب معه تطوير أدائهم في هذا   دارة األزمات بشكل عام،إ   فيأّن هناك قصوًرا في أداء مديري املدارس    نستنتج وبالنظر إلى نتائج تلك الدراسات،  

 وعليه فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل في محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  . املجال وفق تصور متكامل

 أداء مديري مدارس التعليم األساس ي بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان في إدارة األزمات؟ما مستوى  •

فر  • توجد  دالهل  ذات  الداللة  وق  إحصائية عند مستوى  التعليم    (  (α≤ 0.05لة  أداء مديري مدارس  ملستوى  الدراسة  أفراد عينة  تقديرات  بين 

عزى ملتغيرات الجنس، املؤهل العلمي وسنوات الخبرة اإلدارية؟ األساس ي في إدارة األزمات بمدارسهم بمحافظة الداخلية
ُ
 في سلطنة عمان ت

 مدارس التعليم األساس ي في إدارة األزمات بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان؟ لتطوير أداء مديري ما التصور املقترح  •

 أهداف الدراسة:. 2.1

 ل في اآلتي: في ظل مشكلة الدراسة الحالية وأسئلتها فإن أهداف الدراسة تتمث

 عمان في إدارة األزمات. التعرف على مستوى أداء مديري مدارس التعليم األساس ي بمحافظة الداخلية في سلطنة  •

الداللة   • مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  كانت هناك  ما  إذا  أداء مديري    (  (α≤ 0.05دراسة  ملستوى  الدراسة  أفراد عينة  تقديرات  بين 

املؤهل المدارس التعليم األساس  الداخلية في سلطنة عمان تعزى ملتغيرات الجنس،  األزمات بمدارسهم بمحافظة  الخبرة ي في إدارة  علمي وسنوات 

 اإلدارية. 

 الخروج بتصور مقترح لتطوير أداء مديري مدارس التعليم األساس ي في إدارة األزمات بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان.  •

 أهمية الدراسة: . 3.1

 ة الدراسة الحالية في النقاط اآلتية: يمكن تلخيص أهمي

 األهمية النظرية وتتمثل في:   .1

عّد هذه الدراسة مو  •
ُ
ة العمانية، والعالم أجمع من تجليات أزمة جائحة فيروس كورونا، بتوعية إدارات املدارس بأساليب اكبة ملا تشهده الساحت

 إدارة األزمات. 

عّد الدراسة الحالية محاولة علمية لالستفادة من •
ُ
مفاهيم واتجاهات علم إدارة األزمات في تطوير أداء الهيئات اإلدارية في مختلف املؤسسات    ت

 التربوية وغير التربوية، ملا سيشتمل عليه اإلطار األدبي في هذه الدراسة. 

 إثراء املكتبة العربية بأهم ما انتجه الفكر اإلداري في مجال إدارة األزمات.  •

 األهمية التطبيقية وتتمثل في:  .2

األزمات • إدارة  معارف  بتوظيف  وذلك  بالتطبيق،  النظرية  ربط  على  الضوء  الحالية  الدراسة  مما   تسلط  التعليمية،  املؤسسات  في  كممارسات 

 زمات. ُيحّسن مهارات القائمين عليها في عملية إدارة األ 

برا  • التربية والتعليم في تقييم  القرار بوزارة  املسؤولين ومتخذي  الحالية  الدراسة  ملا ستتضمنه من  تساعد  املدرسية،  اإلدارات  مج تدريب وتنمية 

 زمات. ي املدارس في إدارة األزمات، وبالتالي تضمين تلك البرامج مفاهيم واتجاهات علم إدارة األ معلومات وبيانات حول واقع أداء مدير 

 أخرى مستقبلية في ضوء نتائج الدراسة الحالية. قد تفيد الدراسة طلبة الدراسات العليا والباحثين في مجال إدارة األزمات، وبناء دراسات  •
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 حدود الدراسة: . 4.1

 ت التالية: حالية على املحددا اقتصرت الدراسة ال

املوضوعية: • القرار،    الحدود  اتخاذ  االتصال،  التوجيه،  التنظيم،  )التخطيط،  األزمات  إدارة  في  األساس ي  التعليم  مدارس  مديري  أداء  مستوى 

 خلية بسلطنة عمان. التقويم( بمدارس محافظة الدا 

 .محافظة الداخلية بسلطنة عمان( في 10-5ف )على مدارس الصفو  الحاليةتم تطبيق الدراسة  الحدود الجغرافية: •

البشرية: • الدراسة    الحدود  )  الحالية تم تطبيق  الصفوف  التعليم األساس ي  الثانية من  الحلقة  الداخلية في 10-5على مديري مدارس  ( بمحافظة 

ة الطالبية العالية، وفق اإلحصائيات يث تضم هذه الحلقة العدد األكبر من الصفوف بين مدارس املحافظة، وبالتالي الكثافسلطنة ُعمان؛ ح

 عليم. الرسمية للكتاب السنوي لوزارة التربية والت 

 م.  2020/2021في العام الدراس ي  الحاليةتم تطبيق الدراسة  الحدود الزمنية: •

 مصطلحات الدراسة: . 5.1

 على عدد من املصطلحات املتعلقة بمتغيراتها وهي: الحاليةراسة اشتملت الد

وتجعل مدير املدرسة   ؛حدث مفاجئ غير متوقع تتشابك فيه األسباب بالنتائج وتسير األحداث بسرعة كبيرة لتزيد عن درجة املجهول  :مفهوم األزمة •

 (.   2009)عبدالعال،  من املمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية اعصيبً  اا موقًف باعتباره ؛ومتخذ القرار في حيرة بالغة وتفقده القدرة على السيطرة 

عّرف
ُ
التعليم   بأنها:  اسة الحالية األزمة إجرائي  الدرا  ت والسيطرة لدى مديري مدارس  التحكم  التي تخرج عن نطاق  الحوادث  أو  املواقف  جميع 

مفاجئ وتوقف في حركة العمل باملدرسة أو جزء منه بحيث تعيق تحقيق األهداف ( بمحافظة لداخلية، وتؤدي إلى تغيير  10-5األساس ي الصفوف)

 املطلوبة. 

املستقبل في حسابها، وتعد    إدارة األزمة: • املعالم تضع  تهديدات وضغوط، وال توجد خطة واضحة  ملا تواجه من  اإلدارة كرد فعل  به  نشاط تقوم 

 (  2018املشاقبة، ) ليل الخسائر الناتجة في حالة وقوعهاالعدة ملواجهة املشكلة وتداعيتها قبل وقوعها وتق

ا • إدارة  الحالية  الدراسة  عّرف 
ُ
إجرائي  ت الصفوف  بأنها:  األزمة  األساس ي  التعليم  مدرسة  مدير  بها  يقوم  التي  اإلجراءات  من  (  10-5)  مجموعة 

العمل، بأسلوب ع تهّدد سير  التي  املتوقعة  املواقف  لتقدير  الداخلية؛  إلى  بمحافظة  بها  والعودة  السلبية  نتائجها  السريع للحد من  لمي والتحرك 

 ه. حالة االستقرار التي كانت علي

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  .2

ة، وإدارة تعليميتناول هذا الجزء اإلطار النظري باإلطالع على األدبيات التي تناولت إدارة األزمات بشكل عام وإدارة األزمات في املؤسسات التربوية ال

 لة بإدارة األزمات في املؤسسات التربوية. األزمات في املؤسسات التعليمية بسلطنة عمان، كما سيتناول الدراسات السابقة ذات الص

 :اإلطار النظري  . 1.2

أمرً  األزمات  عّد 
ُ
اال   ؛غير مرغوب  ا ت إلى  املفاجئ مما يؤدي  إلى حالة من عدم االستقرار والتغير  القرارات غير  وذلك ألنها تؤدي  رتباك والقلق واتخاذ 

سوءً  األمر  تزيد  التي  واملتسرعة  أصبحا وتعقيًد   ا السليمة  وقد  األزمات  ،   ت 
ً
باملتغيرات   امتوقعً   احدث املليء  العصر  هذا  في  التعليمية  املؤسسات  لجميع 

املتغيرات التأقلم مع  التعليمية  املؤسسة  القدرة عل   ؛واملستجدات وكلما استطاعت  األزمات هي  كان لديها  إدارة  إن  بثبات واتزان.  األزمات  التعامل مع  ى 

إدارته والسيطرة عليه استراتيجي مهم    إدارة ما ال يمكن  األزمات كخيار  إدارة  تبني  التعليمية في سبيل  للمؤسسات  الحقيقي  التحدي  بدافع  وبذلك نرى 

تطب لواقع  وأساليبه  نظرياته  وتحويل  املفهوم  بهذا  األخذ  امللحة  عملية  الحاجة  تسهيل  وبالتالي  التعليمية  للمؤسسة  بالفائدة  يعود  مما  وعملي؛  يقي 

 وتحقيق أهدافها. املحافظة على فرص بقائها 

 إدارة األزمات في املؤسسات التربوية:  .1.1.2

 
ً
املعلومات الالزمة التي   باإلدارة العامة، فإدارة األزمات نشاط هادف يقوم على البحث والحصول على  اا قويً لقد ارتبط مفهوم إدارة األزمات ارتباط

وتهي املتوقعة،  األزمة  واتجاهات  بأماكن  التنبؤ  من  اإلدارة  األزمة  تمكن  في  للتحكم  الالزمة  التدابير  اتخاذ  طريق  عن  معها،  للتعامل  املناسب  املناخ  ئة 

زمات عن قدرة متخذ القرار على إدارة األزمة قبل تعبر إدارة األ (. و Jonathan Bundy, 2017وقعة والقضاء عليها أو تغيير مسارها لصالح املؤسسة )املت

دارية واملالية يجاد الحلول املناسبة لكل األزمات اإل إ ( وهي كيفية  2013يجابياتها )البرغوت،  إ تها واالستفادة من  حدوثها وفي أثنائها وبعدها، وتجنب سلبيا

املؤسسات،   تواجهها  وفريقأ ذ  إ التي  األزمات  إدارة  وحدة  ملدير  يمكن   نه 
ً

حلوال يجد  أن  وذلك ه  يواجهونها  التي  الضغوطات  كل  تحت  ومناسبة   سريعة 

 (.  2013)سرور،   اإلدارية الحالية وللتخلص من األزمة املالية القائمة بثقلها على املؤسساتللقضاء على األزمة 
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 : مراحل إدارة األزمات في املؤسسات التربوية  •

ع إطار  التعليمية  باملؤسسات  األزمات  إدارة  الضغوط تمثل  طياتها  بين  تحمل  التي  املتوقعة  وغير  املفاجئة  املواقف  وفهم  فحص  في  يفيد  مل 

األزمة وفي  الش للتعامل مع ظروف  إداري موقفي  القائم، فهي منهج  للنظام  التخطيط ملواجهتها، وُتبنى  ديدة والرفض والهدم  أو  لها  أو االستعداد    -ظلها 

األولى لت  -بالدرجة  التنبؤية  القدرة  األزمات بأشكالها وأحجامها وأوقات حدوثها ومجاالت وقوعها، ووضع خطط كاملة لألزمات  على  املتوقعة. وتعتبر وقع 

الجيد وتحدي التنبؤ  ُيبنى على  التعليمية عمل  باملؤسسات  األزمات  األزمة، فإدارة إدارة  الذي يصاحب مراحل حدوث  السريع  األدوار واملهام والتحرك  د 

 (. 2012)درباس،  ية يعتمد على السرعة في التصرف واتخاذ القرارات الحاسمة وإدارة الوقتاألزمات بكفاءة وفعال

التعامل مع األزمات باملؤسسات التربوية أحد محاور االهتمام في االدارة، حيث يقتض ي التعامل مع األزمات وجود نوع خاص من املديرين    عّد ا يُ مك

املهارات الذين يتصفون بالعديد من  االتصال والحوار،    باملؤسسات  االنفعالي، والثقة، والشجاعة، والقدرة على  الثبات، واالتزان  وصياغة ورسم  منها: 

وتمر إدارة األزمات باملؤسسات التعليمية بمراحل مختلفة سواء من أجل العمل على الحد من  (. 2008التكتيكات الالزمة للتعامل مع األزمة)عبدالحميد، 

آثا من  التخفيف  أو  يمكوقوعها  أساسية  مراحل  خمس  توجد  فهناك  األزمة،  وقوع  قبل  عليه  كانت  ما  إلى  األمور  إلعادة  األزمة رها  خاللها  تدار  أن  ن 

 (: 2010جاد هللا، و )( 2013باملؤسسات التعليمية كما أوردها )جويدة، 

املبكر أو األعراض التي تتنبأ باحتمال وقوعها    حيث ترسل األزمة قبل وقوعها باملؤسسة التعليمية سلسلة من إشارات اإلنذارمرحلة اإلحساس:   .1

 تلك االشارات.واألزمات تحدث عادة بسبب عدم االنتباه ل

ينبغي أن يتوافر لدى املؤسسة التعليمية استعدادات وأساليب كافية للوقاية من األزمات، تعمل كمجس ألي عالمات مرحلة االستعداد للوقاية:  .2

ليات وهياكل الجتها قبل أن تلحق الضرر باملؤسسة التعليمية، مع ضرورة إجراء اختبار دقيق ومستمر للعمللضعف قد تسبب أزمات وبالتالي مع

 اإلدارة للتعرف على أية أعراض ألزمات محتملة. 

ة إعداد وسائل مختلفة  مع ضرور  -ما أمكن-في هذه املرحلة يتم احتواء األثار الناتجة عن األزمة وعالجها لتقليل الخسائر مرحلة االحتواء والعالج:  .3

 تعليمية لتشمل األجزاء األخرى التي لم تتأثر.للحد من األضرار الناجمة عن األزمة ومنعها من االنتشار باملؤسسة ال

تتضمن إعداد وتنفيذ برامج جاهزة اختيرت بالفعل، وتشمل هذه املرحلة عدة جوانب منها استعادة األصول امللموسة واملعنوية مرحلة النهوض:   .4

 حيث تتكاتف في مواجهة خطر واحد. ؛الحماس التي فقدتها املؤسسة التعليمية، وعادة ما ينتاب األفراد التي تعمل في هذه املرحلة ش يء من 

املرحلة دروًس مرحلة التقويم:   .5 بأزمات معينة    اوتشمل هذه  التي مرت  السابقة واملؤسسات األخرى  التعليمية من خبراتها  املؤسسة  تتعلمها  مهمة 

 حيث يثير ذكريات املاض ي التي خلقتها األزمة.  ذلك التعلم املستمر وإعادة التقويم لتحسين ما تم إنجازه في املاض ي على الرغم من أنه مؤلم وك

 : أساليب إدارة األزمات في املؤسسات التعليمية •

أساليب إدارية تعمل على تحق األزمة، وتتيح حرية إّن التعامل مع األزمات باملؤسسات التعليمية يتطلب استخدام  يق املناخ املناسب للتعامل مع 

األزمات للتعامل معه األزمة حسب نوع األزمة واإلمكانات املتاحة، ويمثل أسلوب التعالعمل لفريق إدارة  األزمات ا؛ ويختلف أسلوب التعامل مع  امل مع 

،  فقد رصد الباحثان عدد من األساليب العلمية الحديثة في إدارة األزمات، والتي للتطورات العاملية ا نظرً و أهم العوامل املؤثرة في تطورها أو القضاء عليها. 

 (:  2012( و)أكبر، 2013( و )جويدة، 2014مع املتغيرات العاملية، وهي )غنيمة،  اتوافًق  تعّد أكثر

األزمات:   .1 ا التخطيط إلدارة  مع  التعامل  نطاقه  في  يتم  الذي  العام  اإلطار  بمثابة  التخطيط  يجب عليه   ،ألزماتويعتبر  ملا  املسبق  التحديد  ويعني 

   .وكيفية القيام به، ومتى ومن الذي سيقوم به

يقصد بالتنظيم التنسيق والتوافق املتكامل بين الجهود التي ُتبذل إلدارة األزمات باملؤسسات التعليمية بتحديد األعضاء  التنظيم إلدارة األزمات:   .2

 األزمات. املسند إليهم املهام الخاصة بمعالجة 

األزمات باملؤسسات التع  التوجيه إلدارة األزمات: .3 : االتصاالت، والقيادة، ليمية وظائف فرعية تتمثل في وظيفةوتتضمن وظيفة التوجيه في إدارة 

 . .والتحفيز

املؤسسة تحتتشكيل الفريق إلدارة األزمات:   .4 األزمات في  إدارة  التعليمية بتشكيل فريق  املؤسسة  ، وبعضوية عدد  إشرافه  يقصد به قيام مدير 

 ت. تتوفر لديهم الرغبة في التعامل مع األزما ممنمن العاملين باملؤسسة 

في إدارة األزمات:   .5 ُمن أساس االتصاالت  اإلتصال 
ْ
املحيطة، وَيك بالظـروف  تتعلق  التي  املعلومات  تبادل  بها  يتم  التي  الوسيلة  االتصال  تعد عملية 

  .بشكل جيد معهاوقوع األزمة وأثناء وقوعها للتعامل  الفاعلة أثناء األزمة في التهيب قبل

املناسب من عدة بدائل مطروحة، في ضوء املعايير املحتملة في إمكانية تنفيذ  د بيقصاتخاذ القرار في إدارة األزمات:   .6 اتخاذ القرار اختيار البديل 

 القرار في حدود اإلمكانات املتاحة في موقف األزمة. 

 لالستفادة   ؛ة واإليجابيةعرفة جوانبها السلبي ويقصد به عملية الحكم على خطوط طوارئ األزمات بطريقة شمولية، وممات:  التقويم في إدارة األز  .7

 منها في التخطيط لألزمات املستقبلية.
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 :الدراسات السابقة . 2.2

املطيرية • ملإهدفت  (  2020)  دراسة  )حائل(  بمدينة  الثانوية  املدارس  قادة  ممارسة  مدى  معرفة  توصلت لى  وقد  املدرسية،  االزمات  إدارة  هارات 

ملهارات إدارة األزمات املدرسية جاءت بدرجة عالية،    ارسة قادة املدارس الثانوية بمدينة حائل لى مجموعة من النتائج أهمها: أن درجة ممإ الدراسة  

 ملؤهل العلمي. كما أوضحت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس والخبرة وا 

املدرسية إل   (Nelson,2018)   دراسة نيلسون  • التعرف عن جاهزية القيادات  املدرسية في مرحلة التعليم الثانوي  هدفت إلى  األزمات  في مدينة  دارة 

األمريكية،   )فيرجينيا(  بوالية  رودز(  الدراسة  )هامبتون  توصلت  النتائج  إ وقد  من  مجموعة  متعددة  أ همها  أ لى  أنواع  توجد  تواجه نه  األزمات  من 

بين كما  النار،  إطالق  الس يء، وحاالت  الطقس  الطبيعية،  الكوارث  مديري  املدارس مثل:  لدى  الجاهزية  درجة عالية من  الدراسة وجود  نتائج  ت 

املدرسية لت األزمات  التخطيط والتجهيزاملدارس إلدارة  املقومات لديهم وهي: الخبرة،  ال  ،وافر مجموعة من  إدارة التعاون والتواصل  فعال، وفريق 

 األزمات. 

هارة إدارة األزمات املدرسية من س الحكومية في محافظة )الزرقاء( باألردن ملهدفت إلى معرفة درجة امتالك مديري املدار   (2018)  دراسة املشاقبة  •

الدراسة   توصلت  وقد  نظرهم،  الحكومية  إ وجية  املدارس  امتالك مديري  درجة  أن  أهمها  النتائج  إدارة لى مجموعة من  ملهارة  الزرقاء  في محافظة 

ج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة من األزمات املدرسية من وجية نظرهم كانت مرتفعة، كما بينت نتائ

 تغير الجنس.املديرين تعزى مل

املالكي • املمارسة    (2013)   دراسة  واقع  التعرف على  إلى  الدراسة  املكرمة( هدفت هذه  )بمكة  الثانوية  املدارس  في  األزمات  إدارة  واألهمية ألسلوب 

الفروق اإلحصا لتقدير ممارسة أسلوب  والكشف عن  الكلي  املتوسط  أن  الدراسة  نتائج  العينة، وأظهرت  أفراد  بين متوسطات  األزمات  ئية  إدارة 

إدار  أسلوب  ممارسة  أهمية  لتقدير  الكلي  املتوسط  وأن  متوسطة،  بدرجة  دالة  جاء  فروق  وجود  عدم  تبين  كما  عالية،  بدرجة  جاء  األزمات  ة 

الدراسة  اإحصائيً  عينة  تقديرات  إد  بين  أسلوب  ممارسة  درجة  التخطيط  حول  باستثناء  الدراسة،  متغيرات  إلى  تعزى  التي  وأبعادها  األزمات  ارة 

املديرين الوظيفي لصالح  املسمى  الفروق في  أن  تبين  األزمات حيث  الدراسة حول    اعدم وجود فروق دالة إحصائيً وتبين    ؛ إلدارة  بين تقدير عينة 

 الخبرة. زمات التي قد تعزى إلى املسمى الوظيفي والتخصص واملؤهل العلمي و درجة أهمية ممارسة أسلوب إدارة األ 

ا   ( 2012دراسة السعدية )  • اإلدارية والفنية في  للمهارات  املدارس  امتالك مديري  إلى معرفة مدى  الدراسة  املدرسية في هدفت  األزمات  لتعامل مع 

وأظهرت نتائج الدراسة أن مديري املدارس للتعليم األساس ي بمحافظة )شمال  مدارس التعليم األساس ي بمحافظة )الباطنة شمال( بسلطنة عمان، 

كما أظهرت نتائج   ؛عامل مع األزماتيمتلكون قدرات إدارية وفنية لكن ال توجد لديهم املهارة الفكرية التي تمكنهم من الت  الباطنة( بسلطنة عمان

( في مدى امتالك مديري املدارس امتالك للمهارات اإلدارية والفنية في 0.05لة )الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدال

حصائية عند إ راسة وجود فروق ذات داللة  التعامل مع االزمات املدرسية تعزى ملتغيرات )الجنس واملؤهل وسنوات الخبرة(، كما أظهرت نتائج الد

 صالح الحلقة األولى.( تعزى ملتغير املرحلة التعليمية ول0.05مستوى الداللة )

هدفت هذه الدراسة لتحليل خطط إدارة األزمات للمدراس التي تعرضت ألزمة في املاض ي   ( Adams & Kristonis,2006دراسة آدامز كريستونز )  •

ا  املتحدة  الواليات  سابقةفي  ألزمات  تعرضت  التي  املدارس  أن  إلى  الدراسة  هذه  نتائج  أشارت     ؛المريكية، 
ً
خطط إل تضع  فاعلة  األزما  في  دارة  ات 

األ  املدارس  التي تعرضت ألزمات سابقة في  املدارس  أنه يمكن االستفادة من تجربة  إلى  الدراسة  نتائج هذه  خرى من حيث املستقبل، كما أشارت 

 إلدارة األزمات.  وضع خطط مستقبلية فاعلة

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:  .3

 مؤشرات للدراسة والعينة االستطالعية والعينة الفعلية، وصياغة  ا، وتحديد املجتمع األصلي  ا ملنهج الدراسة وإجراءاتهسيتناول هذا الجزء وصًف 

 اإلحصائية املستخدمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة.أداة الدراسة وكيفية تصميمها، وإجراءات صدقها وثباتها، ثم تحليل البيانات واملعالجات 

 منهج الدراسة:  . 1.3

 . الذي يقوم على جمع البيانات املتصلة بمشكلة الدراسة وما يرتبط بها من ظواهر مختلفة ؛الوصفي التحليلي تم استخدام واعتماد املنهج

 مجتمع الدراسة: . 2.3

( 42( موزعة على )112في محافظة الداخلية بسلطنة عمان، والبالغ عددهم )  يتمثل مجتمع الدراسة الحالية من جميع مديري ومديرات املدارس

 و)
ً
 م(.  2020  / 2019(. الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية اإلصدار الخمسون )2019مديرة، حسب إحصائية )وزارة التربية والتعليم، (70مديرا
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 عينة الدراسة:  . 3.3

األصلي،   %( من مجتمع الدراسة76.78مدارس محافظة الداخلية بسلطنة عمان، أي ما نسبته )ومديرة من    ا مديرً (  86تكونت عينة الدراسة من )

( استبانة، واسترجعت 86توزيع )  حيث تم   ؛العينة بالطريقة العشوائية البسيطة  اختيرتوقد  (،  Krejcie & Morgan 1970بناًء على جدول )مورجان( )

 % وكلها صالحة للتطبيق. 100بنسبة 

 :ةأداة الدراس . 4.3

أداة   بناء  تم  أسئلتها،  واإلجابة على  الحالية  الدراسة  أهداف  البيانات من عيلتحقيق  في جمع  رئيسة  كأداة  استبانة،  وهي عبارة عن  نة الدراسة، 

األزمات بمحافظ إدارة  املدارس في ضوء  أداء مديري  املجتمع األصلي، وتتضمن ستة مجاالت؛ لقياس مستوى  التي تمثل  املستهدفة  الداخلية الدراسة  ة 

 .بسلطنة عمان

 صدق األداة:  . 5.3

(% من املحكمين على مجاالت وفقرات األداة، 100-85، حيث اعتبرت موافقة )، وهما: طريقة الصدق الظاهري تم حساب صدق األداة بطريقتين

البناء،   صدق  قياس  تم  كما  أجله.  من  صممت  الذي  للغرض  ومناسبتها  لقبولها  الفقر مؤشرات  اتساق  اختبار  تم  تنتمي  قد  التي  املجال  مع  ليه إ ات 

أن معامالت ارتباط املؤشرات مع املجاالت التي تنتمي إليها جاءت جميعها موجبة ذات عالقة وقد جاءت النتائج    باستخدام معامالت االرتباط )بيرسون(

( يبين نتائج معامل  1والجدول )  داة للتطبيق الفعلي.مما يدل على االتساق الداخلي للمؤشرات مع املجاالت التي تنتمي إليها وبالتالي صالحية األ   ؛طردية

 ات.ارتباط املؤشر 

 ليهإمعامالت اتساق املؤشرات مع املجال التي تنتمي  :(1)جدول 

 معامل االرتباط  مؤشرات املجال الثالث  معامل االرتباط  مؤشرات املجال الثاني معامل االرتباط  مؤشرات املجال االول 

1 **0.657 9 **0.667 16 **0.763 
2 **0.922 10 **0.966 17 **0.813 
3 **0.717 11 **0.907 18 **0.908 
4 **0.742 12 **0.961 19 **0.706 
5 **0.920 13 **0.932 20 **0.778 
6 **0.874 14 **0.951 21 **0.863 
7 **0.855 15 **0.973 22 **0.912 
8 **0.856 - - 23 **0.761 

مؤشرات املجال   معامل االرتباط  الرابعمؤشرات املجال 

 الخامس 

  مؤشرات املجال معامل االرتباط 

 السادس 

 معامل االرتباط 

24 **0.811 30 **0.818 37 **0.752 
25 **0.792 31 **0.768 38 **0.886 
26 **0.847 32 **0.885 39 **0.911 
27 **0.839 33 **0.919 40 **0.883 
28 **0.792 34 **0.931 41 **0.773 
29 **0.855 35 **0.850 42 **0.802 
- - 36 - - - 

 الدراسة: ثبات أداة . 6.3

   ا ( مديرً 20مكونة من )  ؛ى عينة عشوائية استطالعيةلتطبيقها ع، تم  للتأكد من ثبات أداة الدراسة
ً
تم كما   من غير عينة الدراسة األصلية،  ومديرة

الر  برنامج  في  االستطالعية  العينة  استجابات  )إدخال  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  ثبات  (SPSSزمة  معامالت  الستخراج  وقد    وذلك  كرونباخ(،  )ألفا 

( وهي معامالت ثبات  0.98( كأعلى ثبات وكذلك الثبات الكلي ألداة الدراسة بلغ )0.97( كأقل ثبات و)0.90للمجاالت الستة تراوح بين )جاءت نتائج الثبات 

 :  يبين معامالت ثبات األداة ( 2لجدول )وا ، ية األداة للتطبيق الفعليلى صالحعالية ومناسبة مما يدل ع

 معامالت ثبات األداة :(2ول )دج

 معامل ثبات ألفا كرونباخ  املؤشرات  عدد ا  املجال  م 

 0.93 8 التخطيط  1

 0.97 7 التنظيم  2

 0.92 8 التوجيه  3

 0.90 6 االتصال 4

 0.94 7 اتخاذ القرار 5

 0.91 6 التقويم 6

 0.98 42 املؤشرات مجموع 
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 إجراءات الدراسة امليدانية: . 7.3

معرفة حجم املجتمع ككل حسب إحصائيات وزارة   ثم الدراسة بمخاطبة جامعة نزوى للحصول على رسالة تسهيل مهمة باحث.  جراءات  تحددت إ 

( والتعليم  دائرة 2019التربية  مخاطبة  ثم  األصلي،  املجتمع  تمثل  التي  العينة  وتحديد  والتعليم؛   (،  التربية  بوازرة  الدولي  والتعاون  التربوية  الدراسات 

الدراسة  للحص األداة على عينة  الدراسة. تم تطبيق  أداة  إذن تطبيق  الحصول عليها ومعالجته معالجة إحصائية، تم ول على  التي تم  البيانات  وتحليل 

 . املقترح بناء على تلك النتائجمناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، وإعداد التصور 

  املعالجة اإلحصائية: . 8.3

االعت االجتماعيةماد على  تم  للعلوم  اإلحصائي  استخدام (  SPSS) البرنامج  وتم  الدراسة  أسئلة  وتحليلها وفق  امليدانية  الدراسة  بيانات  إدخال  في 

جابة سة. كما تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإل للتأكد من ثبات أداة الدرا ،  (alpha Cronbach)معامل االرتباط )ألفا كرونباخ(  

 لإلجابة على السؤال الثاني.   (One way ANOVA)واختبار تحليل التباين األحادي  t-testعلى السؤال األول. إضافة إلى استخدام 

 نتائج الدراسة امليدانية:  .4

الجزء عرضً  إليها يتضمن هذا  التوصل  تم  التي  للنتائج  إحصائيً   ا  البيانات  تحليل  أفبعد  استجابات  النتائج  وتمثل هذه  وفًق ا،  الدراسة  ا  راد عينة 

 
ً

بحيث تمت اإلجابة عن كل سؤال على حدة، وذلك   ؛ا ألسئلة الدراسةلعرض نتائج الدراسة فقد تم تصنيفها وفًق  ملجاالت تضمنتها أداة الدراسة. وتسهيال

 في شكل جداول وتعليقات عليها.    (spssاستخدم به برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعي )من خالل عرض نتيجة التحليل اإلحصائي الذي 

)ليكرت   طريقة  استخدام  تم  الدراسة،  هذه  في  املوافقة  درجة  من Likert  -ولتحديد  النوع  هذا  مثل  في  استخدامه  لشيوع  وذلك  الخماس ي،   )

الصحيح أي )(، ثم تقسيمه على عدد خاليا املقياس، للحصول على طول ال4=1-5الدراسات، ولتحديد طول الخلية تم حساب املدى ) ( 0.8=4/5خلية 

الخاليا   أصبح طول  الخلية، وهكذا  لهذه  األعلى  الحد  لتحديد  الصحيح(؛  )الواحد  املقياس  في  قيمة  أقل  إلى  القيمة  إضافة هذه  تم  ذلك  في وبعد  كما 

 ( التالي. 3الجدول )

افقة  :(3جدول )  وفق طريقة ليكرت الخماس ي درجة املو

 املستوى  املدى 

 ا جًد   يربك 5    –   4.20

 كبير  4.20اقل من  – 3.41

 متوسط  3.40اقل من  – 2.61

 قليل  2.60اقل من  – 1.81

 ا جًد  قليل  1.80اقل من  – 1

 الداخلية في سلطنة عمان في إدارة األزمات؟ ما مستوى أداء مديري مدارس التعليم األساس ي بمحافظة النتائج املتعلقة بالسؤال األول:  . 1.4

الرتبة لكل   املتوسطات   السؤال، تم حسابلإلجابة عن هذا   إلى  األزمات، باإلضافة  إدارة  املعيارية لكل مجال من مجاالت  الحسابية واالنحرافات 

( التالي 4ة الدراسة للفقرات في كل مجال، وفي الجدول )وبعد ذلك قام بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عين ؛مجال

 لحسابية واالنحرافات املعيارية للمجاالت األربعة إلدارة األزمات التي تم اعتمادها في الدراسة الحالية.  د املتوسطات ا تحدي

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محاور  :(4جدول ) ة األزمات مجاالت مستوى أداء مديري مدارس التعليم األساس ي في إدار    املتوسطات الحسابية واالنحر

 ا بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان مرتبة تنازلي  

افقة  مستوى  االنحراف  املتوسط  الرتبة املجال   املو

 ة كبير  0.70 4.16 1 االتصال

 ة كبير  0.56 3.96 2 التوجيه 

 ة كبير  0.71 3.83 3 التنظيم 

 ة متوسط 0.55 3.17 4 اتخاذ القرار

 ة متوسط 0.55 2.93 5 التقويم

 ة متوسط 0.66 2.81 6 التخطيط 

 ة كبير  0.43 3.47 األداء في إدارة األزمات 

( الجدول  في 4من  الداخلية  بمحافظة  األزمات  إدارة  في  األساس ي  التعليم  مدارس  مديري  أداء  ملستوى  الحسابية  املتوسطات  أن  يتضح  أعاله   )

موافقة    بمستوى   ( جاء مجال االتصال0.70  -0.66ترواحت بين )  (، وانحرافات معيارية4.16  –  2.81تراوحت املتوسطات الحسابية بين )  ؛سلطنة عمان
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( بمتوسط حسابي  )4.16كبيرة  وقدره  وانحراف معياري  وقدره 0.70(  بمتوسط حسابي  بدرجة موافقة متوسطة  أدنى  التخطيط كحد  (، وجاء مجال 

 (.0.43معياري وقدره ) (، وانحراف2.81)

أداء مدير  املتعلقة بمستوى  النتائج  األزمات بوبعد عرض  إدارة  التعليم األساس ي في  الداخلية في سلطنة عمان، سيتم عرض  ي مدارس  محافظة 

 نتائج مؤشرات كل مجال من مجاالت األداء في إدارة األزمات ملديري مدارس التعليم األساس ي. 

 املجال األول: التخطيط:  •

)ي الجدول  املعيارية الستجابات5بين  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  الداخلي  (  املدارس بمحافظة  الدراسة من مديري  ة بسلطنة أفراد عينة 

ال التخطيط، كذلك  وهو مجال  األزمات،  إدارة  في  األساس ي  التعليم  أداء مديري مدارس  األول من مجاالت  املجال  املؤشرات  لكل مؤشر من  رتبة عمان 

 املوافقة وفق جدول )ليكرت( الخماس ي.ومستوى 

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مؤشرات مجال التخطيط مرتبة تنازلي  حسابية واالناملتوسطات ال  :(5)جدول   ا  حر

 املؤشرات  م 
املتوسط   الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  مستوى 

افقة   املو

 متوسطة  0.91 2.90 1 لألزمات املحتمل حدوثها بمدرستي.  أحرص على وضع تصور مستقبلي 1
أي  وضوح خطة  أحرص على   8 الناتجة عن  األضرار  للحد من  البديلة  السيناريوهات 

 أزمة. 
2 2.86 0.94 

 متوسطة 

 متوسطة  0.91 2.83 3 أحرص على مشاركة مجلس أولياء األمور في التخطيط إلدارة األزمات بمدرستي.  6
 متوسطة  0.95 2.81 4 اد برامج تدريبية لجميع فئات املدرسة للتعامل مع األزمات أحرص على إعد 5

 متوسطة  0.96 2.79 5 أقوم برصد أية مؤشرات قد تدل على احتمالية حدوث أزمة.  3
شارك جميع العاملين باملدرسة في التخطيط إلدارة األزمات. 4

ُ
 متوسطة  0.94 2.78 6 أ

لل  7 عملية  مواقف  بإعداد  أزمات أقوم  حدوث  )لسيناريوهات(  باملدرسة  عاملين 

 محتملة. 
7 2.77 0.81 

 سطة متو 

عد خطة شاملة إلدارة االزمة بمدرستي.  2
ُ
 متوسطة  0.82 2.72 8 أ

أفراد عينة الدراسة من مديري املدارس محافظة الداخلية على مؤشرات املجال األول وهو مجال التخطيط    مستوى ( أن  5الحظ من الجدول )ي

 وبمستوى ( 0.96) (، وانحراف معياري 2.90ية فيها كحد أعلى )وسطات الحسابتراوحت املت ؛دارة األزمات من مجاالت إدارة األزمات لدى مديري املدارسإل 

وانحراف  ( 2.72موافقة متوسطة على املؤشر األول واملتمثل في: أحرص على وضع تصور مستقبلي لألزمات املحتمل حدوثها بمدرستي، ومتوسط حسابي )

األ موافقة متوسطة كحد أدنى في املؤشر الثان  وبمستوى (  0.82معياري) عد خطة شاملة إلدارة 
ُ
املؤشرات ي واملتمثل في: أ زمة بمدرستي، وقد جاء ترتيب 

شرات التالية: أحرص على  موافقة على املؤشرات املتعلقة بمجال التخطيط هي في املؤ   مستوى ( أعاله. ولقد كانت أبرز وأعلى  5كما يشير إليه الجدول )

بمدرس املحتمل حدوثها  لألزمات  تصور مستقبلي  الناتجوضع  األضرار  للحد من  البديلة  )السيناريوهات(  وأحرص على وضوح خطة  أزمة، تي،  أي  ة عن 

لسيناريوها  مستوياتقل  أ بينما جاءت   باملدرسة  للعاملين  بإعداد مواقف عملية  أقوم  التالية:  املؤشرات  عد املوافقة على 
ُ
أ أزمات محتملة،  ت حدوث 

 خطة شاملة إلدارة األزمة بمدرستي. 

 : نظيمثاني: التاملجال ال •

( الجدول  الداخلية بسلطنة 6يبين  املدارس بمحافظة  الدراسة من مديري  أفراد عينة  املعيارية الستجابات  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات   )

من   الثاني  املجال  مؤشرات  من  مؤشر  لكل  التنظيم عمان  مجال  وهو  األزمات  إدارة  في  األساس ي  التعليم  مدارس  مديري  أداء  الرتبة  مجاالت  كذلك   ،

 املوافقة وفق جدول )ليكرت( الخماس ي.  ومستوى 

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مؤشرات مجال التنظيم مرتبة تنازلي   :(6)جدول   ا املتوسطات الحسابية واالنحر

 ات املؤشر  م 
املتوسط   الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  مستوى 

افقة   املو

 كبيرة  0.75 4.07 1 ة األزمات بمدرستي يعمل بروح الفريق الواحد. تكامل إلدار يوجد فريق م 9

 كبيرة  0.90 4.06 2 أحرص على عقد اجتماعات مستمرة مع أعضاء فريق إدارة األزمات في حال توقع حدوث أزمة.  15
 كبيرة  1.04 4.05 3 مهام واختصاصات كل عضو من أعضاء الفريق بناء على قدراتهم. أحدد  11

 كبيرة  0.87 4.01 4 أحرص على توفير كافة االحتياجات للتعامل مع األزمات املتوقع حدوثها.  10
 كبيرة  0.97 4.00 5 أحرص على توضيح مهام واختصاصات أعضاء فريق إدارة األزمات قبل حدوثها.  12
 كبيرة  0.92 3.91 6 مة. قوم بتنسيق جهود فريق إدارة األزمات وفق )السيناريو( املحدد للتعامل مع األز أ 14

 متوسطة  0.88 2.71 7 أحرص على توزيع األدوار بدقة بين أعضاء فريق إدارة األزمات.  13

( الجدول  أن 6يالحظ من  املدارس محافظةمستوى    (  الدراسة من مديري  أفراد عينة  الثاني وهو مجال    موافقة  املجال  الداخلية على مؤشرات 

موافقة   ومستوى (  1.04( وانحراف معياري)4.07ت لدى مديري املدارس، تراوحت املتوسطات الحسابية فيها كحد أعلى)التنظيم من مجاالت إدارة األزما
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يعم بمدرستي  األزمات  إلدارة  متكامل  فريق  يوجد  في:  واملتمثل  التاسع  املؤشر  على  )كبيرة  حسابي  ومتوسط  الواحد،  الفريق  بروح  وانحراف  2.71ل   )

األزمات، وقد  13متوسطة كحد أدنى في املؤشر )فقة  موا  وبمستوى (  0.88معياري) األدوار بدقة بين أعضاء فريق إدارة  ( واملتمثل في: أحرص على توزيع 

الجدول  إليه  املؤشرات كما يشير  أبرز وأعلى  6)  جاء ترتيب  أعاله. ولقد كانت  املؤشرات    مستوى (  التنظيم هي في  املتعلقة بمجال  املؤشرات  موافقة على 

على عقد اجتماعات مستمرة مع أعضاء فريق إدارة األزمات في   وجد فريق متكامل إلدارة األزمات بمدرستي يعمل بروح الفريق الواحد، وأحرصالتالية: ي

أقل   جاءت  بينما  أزمة،  توقع حدوث  ا   مستوياتحال  املحد املوافقة على  )السيناريو(  وفق  األزمات  إدارة  بتنسيق جهود فريق  أقوم  التالية:  د  ملؤشرات 

 زمات. للتعامل مع األزمة، وأحرص على توزيع األدوار بدقة بين أعضاء فريق إدارة األ 

 املجال الثالث: التوجيه:  •

أفراد عينة7يبين الجدول ) املدارس بمحافظة الداخلية بسلطنة    ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، الستجابات  الدراسة من مديري 

مؤشرات   من  مؤشر  لكل  األزمات  عمان  إدارة  في  األساس ي  التعليم  مدارس  مديري  أداء  مجاالت  من  الثالث  الرتبة  املجال  كذلك  التوجيه،  مجال  وهو 

 املوافقة وفق جدول ليكرت الخماس ي. ومستوى 

افا :(7)جدول   ا زلي  ت املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مؤشرات مجال التوجيه مرتبة تنااملتوسطات الحسابية واالنحر

 املؤشرات  م 
املتوسط   الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

 ا كبيرة جًد  0.75 4.30 1 أحرص على تتبع تطورات  األزمة قبل وأثناء حدوثها.  22

 ا كبيرة جًد  0.74 4.26 2 ت التي تقدمها الجهات املختصة بإدارة األزمات.أحث العاملين على العمل باملقترحا 21
 ا كبيرة جًد  0.85 4.22 3 ابع مدى التزام العاملين بأداء أدوارهم في مواجهة األزمة. تأ 19

 كبيرة  0.85 4.19 4 أشجع العاملين باملدرسة لاللتزام بخطة إدارة األزمة للحّد من انتشارها.  20
 كبيرة  0.84 3.95 5 ب االقناع املناسبة مع األطراف ذات العالقة في إدارة األزمات. أوظف أسالي  17
 كبيرة  1.12 3.77 6 أحرص على متابعة أعضاء فريق إدارة األزمات أثناء تنفيذ خطة إدارة األزمات. 16

 كبيرة  0.60 3.60 7 أعمل على رفع الروح املعنوية لدى العاملين باملدرسة عند حدوث األزمة .  18
 كبيرة  0.60 3.42 8 زمة. أحث جميع العاملين باملدرسة على التصرف السليم في التعامل مع األ  23

( الجدول  أن  7يالحظ من  الثالثمستوى  (  املجال  الداخلية على مؤشرات  املدارس محافظة  الدراسة من مديري  أفراد عينة  وهو مجال    ؛موافقة 

م لدى  األزمات  إدارة  مجاالت  من  أعلىالتوجيه  كحد  فيها  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  املدارس،  مع4.30)  ديري  وانحراف   وبمستوى (  1.12ياري)( 

( 0.60)  ( وانحراف معياري 3.42األزمة قبل وأثناء حدوثها، ومتوسط حسابي )( واملتمثل في أحرص على تتبع تطورات  22ا على املؤشر )موافقة كبيرة جًد 

في التعامل مع األزمة، وقد جاء ترتيب  ( واملتمثلة في أحث جميع العاملين باملدرسة على التصرف السليم 23املؤشر )  موافقة كبيرة كحد أدنى في وبمستوى 

موافقة على املؤشرات املتعلقة بمجال التوجيه هي املؤشرات التالية: أحرص   مستوى ( أعاله. ولقد كانت أبرز وأعلى  7الجدول )  املؤشرات كما يشير إليه

تطو  تتبع  التي  على  باملقترحات  العمل  على  العاملين  وأحث  حدوثها،  وأثناء  قبل  األزمة  جاءت  رات  بينما  األزمات.  بإدارة  املختصة  الجهات  قل أ تقدمها 

أعمل على رفع الروح املعنوية لدى العاملين باملدرسة عند حدوث األزمة، وأحث جميع العاملين باملدرسة    مستويات الفقرات التالية:  على املوافقة على 

 التصرف السليم في التعامل مع األزمة. 

 املجال الرابع: االتصال: •

ا  الداخلية بسلطنة 8)لجدول  يبين  املدارس بمحافظة  الدراسة من مديري  أفراد عينة  املعيارية الستجابات  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات   )

مديري    ؛عمان أداء  مجاالت  من  الرابع  املجال  مؤشرات  من  مؤشر  الرتبة لكل  كذلك  االتصال،  مجال  وهو  األزمات  إدارة  في  األساس ي  التعليم  مدارس 

 املوافقة وفق جدول )ليكرت( الخماس ي. ومستوى 

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مؤشرات مجال االتصال مرتبة تنازلي   :(8جدول )  ا  املتوسطات الحسابية واالنحر

 املؤشرات  م 
املتوسط   الرتبة

 لحسابيا

االنحراف  

 املعياري 

  مستوى 

افقة   املو

 ا كبيرة جًد  0.88 4.28 1 ل. لومات حول تطور األزمة أوال بأو أحرص على إطالع املسؤولين باملع  24

 ا جًد   كبيرة 0.90 4.21 2 أحرص على التواصل املستمر مع ذوي العالقة باملجتمع املحلي الحتواء األزمة 29
 ا كبيرة جًد  0.78 4.20 3 حة ودقيقة حول األزمة للعاملين باملدرسة. أحرص على توفير معلومات واض 26
 كبيرة  0.80 4.10 4 ة لالتصال والتواصل املباشر بين العاملين داخل املدرسة للتعامل مع األزمة. الفرصأتيح  28

الرسمية  25 عن طريق قنوات االتصال  املتوقع حدوثها  املتعلقة باألزمات  أحصل على املعلومات 

 سهولة ويسر. بكل 
5 4.08 0.80 

 كبيرة 

نقل   27 الحديثة في  االتصال  تقنيات  بين استخدم  باألزمة  املتعلقة  املعلومات    وتبادل 

 العاملين في املدرسة. 
6 4.08 0.94 

 كبيرة 



 حبسية& ال الرقيش ي                                                                                                                                                ....تصور مقترح لتطوير أداء مديري مدارس التعليم األساس ي في إدارة األزمات  

 730-708، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 718 

 

( الجدول  الداخلية على مؤشرا   مستوى   ( أن8يالحظ من  املدارس محافظة  الدراسة من مديري  أفراد عينة  الرابعموافقة  املجال  وهو مجال    ؛ت 

تراو  املدارس،  مديري  لدى  األزمات  إدارة  مجاالت  من  أعلى)االتصال  كحد  فيها  الحسابية  املتوسطات  معياري 4.28حت  وانحراف   وبمستوى (  0.94)  ( 

( وانحراف  4.08بأول، ومتوسط حسابي )( واملتمثل في: أحرص على إطالع املسؤولين باملعلومات حول تطور األزمة أوال  24ا على املؤشر )موافقة كبيرة جًد 

في  وبمستوى (  0.80)  معياري  أدنى  كبيرة كحد  املتعلقة  27املؤشر)  موافقة  املعلومات  وتبادل  نقل  في  الحديثة  االتصال  تقنيات  استخدم  في:  واملتمثل   )

( الجدول  إليه  يشير  كما  املؤشرات  ترتيب  جاء  وقد  املدرسة،  في  العاملين  بين  و 8باألزمة  أعاله.  وأعلى  (  أبرز  كانت  املؤشرات    مستوى لقد  على  موافقة 

تطور األزمة أوال بأول، وأحرص على التواصل املستمر مع شرات التالية: أحرص على إطالع املسؤولين باملعلومات حول  املتعلقة بمجال االتصال هي في املؤ 

افقة على املؤشرات التالية: أحصل على املعلومات املتعلقة باألزمات املتوقع  املو   مستويات ذوي العالقة باملجتمع املحلي الحتواء األزمة. بينما جاءت أقل  

فيحدوثها   الحديثة  االتصال  تقنيات  واستخدم  ويسر،  سهولة  بكل  الرسمية  االتصال  قنوات  طريق  بين    عن  باألزمة  املتعلقة  املعلومات  وتبادل  نقل 

 العاملين في املدرسة. 

 املجال الخامس: اتخاذ القرار: •

( الجدول  الدراس9يبين  أفراد عينة  املعيارية الستجابات  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  الداخلية بسلطنة (  املدارس بمحافظة  ة من مديري 

رتبة لكل مؤشر من مؤشرات املجال الخامس من مجاالت أداء مديري مدارس التعليم األساس ي في إدارة األزمات وهو مجال اتخاذ القرار، كذلك ال  ؛عمان

 املوافقة وفق جدول )ليكرت( الخماس ي. ومستوى 

ا :(9)جدول   ا د عينة الدراسة على مؤشرات مجال اتخاذ القرار مرتبة تنازلي  فات املعيارية لتقديرات أفرااملتوسطات الحسابية واالنحر

 املؤشرات  م 
املتوسط   الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

افقة   املو

 كبيرة  0.60 3.42 1 لقرارات املناسبة في الوقت املناسب عند حدوث أزمة. أحرص على اتخاذ ا 36
 متوسطة  0.93 3.30 2 خاذ القرارات إلدارة األزمة. العلمية في اتاتبع الخطوات  30

 متوسطة  0.56 3.27 3 أحرص على اتخاذ القرارات في ضوء املعلومات الدقيقة حول األزمة.  33
 متوسطة  0.56 3.27 4 ضوعية مع املنتسبين في حدوث أزمة. أحرص على اتخاذ قرارات مو  34
 متوسطة  0.62 3.17 5 ند حدوث أزمة. ن باملدرسة في صنع القرارات عأشارك ذوي العالقة من العاملي 31

 متوسطة  0.95 2.97 6 أحرص على اتخاذ قرارات في ضوء اإلمكانات املتاحة أثناء حدوث  األزمة.  35
 متوسطة  0.91 2.81 7 ارات قابلة للتنفيذ أثناء حدوث األزمة. احرص على اتخاذ قر  32

وهو مجال    ؛موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري املدارس محافظة الداخلية على مؤشرات املجال الخامس  وى مست  ( أن9يالحظ من الجدول )

 وبمستوى (  0.95( وانحراف معياري )3.42سطات الحسابية فيها كحد أعلى )اتخاذ القرار من مجاالت إدارة األزمات لدى مديري املدارس، تراوحت املتو 

( وانحراف  2.81( واملتمثلة في: أحرص على اتخاذ القرارات املناسبة في الوقت املناسب عند حدوث أزمة، ومتوسط حسابي )36موافقة كبيرة على الفقرة )

( واملتمثل في: احرص على اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ أثناء حدوث األزمة. وقد جاء  32)موافقة متوسطة كحد أدنى في املؤشر    وبمستوى (  0.91معياري )

موافقة على املؤشرات املتعلقة بمجال اتخاذ القرار في املؤشرات التالية:  مستوى ( أعاله. ولقد كانت أبرز وأعلى 9شرات كما يشير إليه الجدول )ترتيب املؤ 

املناسبة القرارات  اتخاذ  بين  أحرص على  األزمة.  القرارات إلدارة  اتخاذ  في  العلمية  الخطوات  وأتبع  أزمة،  املناسب عند حدوث  الوقت  أقل  في  ما جاءت 

قابلة   مستويات قرارات  اتخاذ  وأحرص على  األزمة،  أثناء حدوث  املتاحة  اإلمكانات  في ضوء  قرارات  اتخاذ  أحرص على  التالية:  املؤشرات   املوافقة على 

 األزمة. للتنفيذ أثناء حدوث 

 املجال السادس: التقويم: •

بمحافظة الداخلية بسلطنة   ستجابات أفراد عينة الدراسة من مديري املدارس( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ال 10يبين الجدول )

األزم  ؛عمان إدارة  وهو مجال التقويم، كذلك الرتبة   ؛اتلكل مؤشر من مؤشرات املجال السادس من مجاالت أداء مديري مدارس التعليم األساس ي في 

 املوافقة وفق جدول )ليكرت( الخماس ي. ومستوى 

افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مؤشرات مجال التقويم مرتبة تنازلي   وسطاتاملت  :(10)جدول   ا الحسابية واالنحر

 املؤشرات  م 
املتوسط   الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

  مستوى 

افقة امل  و

 متوسطة  0.95 3.23 1 أحرص على تقييم أداء أعضاء فريق إدارة األزمة.  38

 متوسطة  0.90 3.03 2 ءات وممارسات التعامل مع األزمات بعد حدوثها. ء تقييم إلجراأحرص على إجرا 41
 كبيرة  0.98 3.00 3 أحرص على إجراء تقييم شامل ملوقف األزمة في ضوء املعايير املحددة.  37

 متوسطة  0.98 3.00 4 أحرص على تحليل موقف األزمة  بعد حدوها الستخالص الدروس املستفادة.  39
 متوسطة  0.84 2.69 5 على توظيف البرامج اإللكترونية في تقييم خطة إدارة األزمات. رصأح 42
 متوسطة  0.49 2.63 6 أقوم بإعداد سجل خاص بنتائج األزمات للتخطيط املستقبلي في إدارة األزمات.  40
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الداخلية على مؤشرات املجال السادس وهو مجال  موافقة أفراد عينة الدراسة من مديري املدارس محافظة مستوى أن  ؛ (10يالحظ من الجدول )

املدارس  التقويم  مديري  لدى  األزمات  إدارة  مجاالت  أعلى)  ؛من  كحد  فيها  الحسابية  املتوسطات  )3.23تراوحت  معياري  وانحراف   وبمستوى (  0.98( 

املؤشر ) األزمة38موافقة متوسطة على  إدارة  أداء أعضاء فريق  )2.63، ومتوسط حسابي )( واملتمثل في: أحرص على تقييم  ( 0.49( وانحراف معياري 

في إدارة األزمات، وقد ( واملتمثل في: أقوم بإعداد سجل خاص بنتائج األزمات للتخطيط املستقبلي  40موافقة متوسطة كحد أدنى في املؤشر )  وبمستوى 

( الجدول  إليه  يشير  كما  املؤشرات  وأعلى  10جاء ترتيب  أبرز  كانت  ولقد  أعاله.  املؤشرات    مستوى (  هي  التقويم  بمجال  املتعلقة  املؤشرات  موافقة على 

األزمات بعد حدوثها. بينما جاءت التالية: أحرص على تقييم أداء أعضاء فريق إدارة األزمة، وأحرص على إجراء تقييم إلجراءات وممارسات التعام ل مع 

األزمالفقرات التالية: أحرص على توظيف البرام  املوافقة على    مستوياتاقل   ات، وأقوم بإعداد سجل خاص بنتائج ج اإللكترونية في تقييم خطة إدارة 

 األزمات للتخطيط املستقبلي في إدارة األزمات. 

الثاني   .2.4 بالسؤال  املتعلقة  الداللة    :النتائج  عند مستوى  ذات داللة إحصائية  فروق  توجد  الدراسة   ((α≤ 0.05هل  عينة  أفراد  تقديرات  بين 

مد أداء  بمدملستوى  األزمات  إدارة  في  األساس ي  التعليم  مدارس  املؤهل  يري  الجنس،  ملتغيرات  عزى 
ُ
ت عمان  سلطنة  في  الداخلية  بمحافظة  ارسهم 

 العلمي وسنوات الخبرة اإلدارية؟ 

تم   ولتحديد األزمات،  إدارة  اإلدارية حول مجاالت  العلمي والخبرة  املؤهل  الجنس ومتغير  اختبار    الفروق في متغير  . وملعرفة (t-testت )استخدام 

(  11(، والجدول )t-test)  تفي استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير الجنس، تم حساب قيمة  (  (α≤ 0.05الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى  

 يوضح نتيجة املعالجة اإلحصائية.

وى أداء مديري مدارس التعليم األساس ي في إدارة األزمات بمدارسهم  تقديرات عينة الدراسة ملست ( ملعرفة طبيعة الفروق في ملجوعتين مستقلتين t-test)اختبار نتائج  :(11جدول )

 
 
 ا ملتغير الجنس بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان وفق

 الداللة  ت  االنحراف  املتوسط  عدد  الجنس  االزمات مجاالت ادارة 

 0.59 2.71 37 ذكر التخطيط 
 0.71 2.88 49 أنثى  0.24 1.19-

 0.78 3.97 37 ذكر تنظيم لا
1.57 0.12 

 0.63 3.73 49 أنثى 

 0.79 3.89 37 ذكر التوجيه 
-1.04 0.30 

 0.27 4.02 49 أنثى 

 0.97 4.22 37 ذكر االتصال
0.65 0.52 

 0.42 4.12 49 أنثى 

 0.65 3.08 37 ذكر اتخاذ القرار
-1.36 0.18 

 0.45 3.24 49 أنثى 

 0.67 2.87 37 ذكر التقويم
-0.90 0.37 

 0.42 2.98 49 أنثى 

 0.58 3.44 37 ذكر إدارة األزمات 
-0.47 0.64 

 0.27 3.49 49 أنثى 

 ((α≤ 0.05ا عند مستوى داللة *دالة إحصائي  

الجدول   )(11)بمراجعة  الداللة  إحصائية عند مستوى  داللة  يالحظ عدم وجود فروق ذات  في  0.05،  واإلناث  الذكور  استجابات  بين متوسط   )

 زمات الستة تعزى ملتغير الجنس. مجاالت إدارة األ 

اإلحصائية عند مستوى   الداللة  ذات  الفروق  الد  ((α≤ 0.05وملعرفة  استجابات عينة  العلميفي  املؤهل  ملتغير  تعزى  )  ؛راسة  قيمة  -tتم حساب 

test( والجدول رقم ،)حصائية.( يوضح نتيجة املعالجة اإل 12 
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 ملجوعتين مستقلتين( ملعرفة طبيعة الفروق في تقديرات عينة الدراسة ملستوى أداء مديري مدارس التعليم األساس ي في إدارة األزمات  test - T(: نتائج اختبار )12جدول )

 
 
 ا ملتغير املؤهل التعليميبمدارسهم بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان وفق

 الداللة  ت  االنحراف  املتوسط  عدد  املؤهل ات مجاالت إدارة األزم

 0.66 2.85 56 بكالوريوس فاقل التخطيط 
0.75 0.46 

 0.67 2.73 30 ماجستير فأعلى 

 0.72 3.71 56 بكالوريوس فاقل التنظيم 
-2.15 0.034* 

 0.63 4.05 30 ماجستير فأعلى 

 0.58 3.87 56 بكالوريوس فاقل التوجيه 
-2.12 0.034* 

 0.47 4.13 30 تير فأعلى ماجس

 0.72 4.12 56 بكالوريوس فاقل االتصال
-0.66 0.51 

 0.67 4.23 30 ماجستير فأعلى 

 0.55 3.27 56 بكالوريوس فاقل اتخاذ القرار
2.19 0.031* 

 0.52 3.00 30 أعلى ماجستير ف

 0.51 3.08 56 بكالوريوس فاقل التقويم
3.66 0.00* 

 0.52 2.66 30 ماجستير فأعلى 

 0.47 3.47 56 بكالوريوس فاقل إدارة االزمات 
0.05 0.96 

 0.35 3.47 30 ماجستير فأعلى 

   ((α≤ 0.05ا عند مستوى داللة *دالة إحصائي  

 ( الجدول  أعاله،  12وبمراجعة  الداللة   (  ملة  بين متوسط استجابات ح(  (α ≤ 0.05يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

العلمي.   املؤهل  ملتغير  األزمات ككل تعزى  التخطيط واالتصال وإدارة  بينما توجد فروق ذات  )البكالوريوس( فأقل وحملة )املاجستير( فأعلى في مجاالت 

الدإ داللة   مستوى  عند  ف  ((α ≤ 0.05اللة  حصائية  )البكالوريوس(  حملة  استجابات  متوسط  مجاأبين  في  فأعلى  )املاجستير(  وحملة  التنظيم قل  الت 

حصائية في مجال التنظيم لصالح املتوسط األعلى وهو لصالح حملة املاجستير فأعلى.   إ والتوجيه واتخاذ القرار والتقويم كالتالي: توجد فروق ذات داللة  

حصائية في إ فروق ذات داللة    حصائية في مجال التوجيه لصالح املتوسط األعلى وهو لصالح حملة )املاجستير( فأعلى. وتوجدإ اللة  وتوجد فروق ذات د

ف )البكالوريوس(  لصالح حملة  وهو  األعلى  املتوسط  لصالح  القرار  اتخاذ  داللة  أمجال  ذات  فروق  توجد  كما  لصالح  إ قل.  التقويم  مجال  في  حصائية 

 قل.  ألى وهو لصالح حملة )البكالوريوس( فاملتوسط األع

، تم حساب قيمة  اإلدارية   الخبرة سنوات  في استجابات عينة الدراسة تعزى ملتغير  (  (α ≤ 0.05وملعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى  

(t-test( والجدول ،)يوضح نتيجة املعالجة اإلحصائية13 )س. 

التعليم األساس ي في إدارة األزمات  ملجوعتين مستقلتين( ملعرفة طبيعة الفروق في تقديرات عينة الدراسة ملستوى أداء مديري مدارس  test - Tنتائج اختبار ) :(13جدول )

 
 
 اإلدارية  الخبرة سنوات ا ملتغير بمدارسهم بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان وفق

 الداللة  ت  االنحراف  املتوسط  عدد  الخبرة اإلدارية  مجاالت إدارة األزمات 

 0.67 2.87 45 سنوات 10 – 5 التخطيط 
0.88 0.38 

 0.66 2.74 41 سنة فاكثر  11

 0.68 3.80 45 سنوات 10 – 5 نظيم الت
-0.35 0.73 

 0.75 3.86 41 سنة فاكثر  11

 0.57 3.95 45 سنوات 10 – 5 التوجيه 
-0.29 0.78 

 0.54 3.98 41 سنة فاكثر  11

 0.72 4.15 45 سنوات  10 – 5 االتصال
-0.10 0.92 

 0.69 4.17 41 سنة فاكثر  11

 0.54 3.17 45 سنوات 10 – 5 اتخاذ القرار
-0.08 0.94 

 0.56 3.18 41 سنة فاكثر  11

 0.50 2.96 45 سنوات 10 – 5 التقويم
0.45 0.66 

 0.60 2.90 41 سنة فاكثر  11

 0.45 3.48 45 سنوات 10 – 5 إدارة األزمات 
0.13 0.90 

 0.41 3.46 41 سنة فاكثر  11

 ((α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة *دالة إحصائي  

بين متوسط استجابات عينة الدراسة في ( (α ≤ 0.05، يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (13الجدول )في بالنظر و 

   خبرة اإلدارية.السنوات مجاالت إدارة األزمات الستة تعزى ملتغير 

 



 حبسية& ال الرقيش ي                                                                                                                                                ....تصور مقترح لتطوير أداء مديري مدارس التعليم األساس ي في إدارة األزمات  

 730-708، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 721 

 

 : وتفسيراتها مناقشة النتائج  .5

وذلك من خالل عرض كل   ا لتسلسل أسئلتها، وفي ضوء أهداف الدراسة ومتغيراتها،لدراسة وفًق يتناول الجزء التالي مناقشة وتفسير نتائج اسئلة ا 

لخص نتائج الدراسة، وأخيًرا تقديم تصور مقترح، ومن ثم عرض م  ؛سؤال ومناقشته وتفسيره بربطه بالدراسات السابقة من حيث االتفاق واالختالف

 وذلك على النحو اآلتي: 

 ما مستوى أداء مديري مدارس التعليم األساس ي بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان في إدارة األزمات؟: ل ال األو مناقشة نتائج السؤ  . 1.5

في إدارة األزمات بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان جاءت بدرجة كبيرة، كشفت نتائج الدراسة أن مستوى أداء مديري مدارس التعليم األساس ي  

الرت نتيجة  فقد جاء مجال االتصال في  الداخلية؛  املدارس بمحافظة  بها مديري  يتمتع  التي  االتصال  الى مهارات  األولى وبدرجة كبيرة، وقد يعزى ذلك  بة 

بينما جاء مجال التخطيط في   آلخرين، والتي تعد من أولويات املهارات اإلدارية ملدير املدرسة.خضوعهم لبرامج تدريبية في مهارات االتصال والتواصل مع ا 

تستهدف هذه   الرتبة التي  التدريبية  البرامج  وقلة  لألزمات،  التخطيط  في  املدارس  قلة مشاركة مديري  إلى  يعزى ذلك  وقد  وبدرجة متوسطة،  السادسة 

البرامج تلك  ترتيبً وبالتا  ؛الفئة، ونوعية  األزمات  إدارة  املدارس. وقد جاء ترتيب مجاالت  التخطيط لدى مديري  كفاية  انخفاض مستوى  تنازليً لي  ا وفق ا 

 اآلتي: االتصال، التوجيه، التنظيم، اتخاذ القرار، التقويم، التخطيط، وفيما يلي تفسير نتائج كل مجال على حده.

   املجال األول: مجال التخطيط:  •

دارة األزمات ت أفراد عينة الدراسة من مديري املدارس محافظة الداخلية على مؤشرات املجال األول وهو مجال التخطيط إل أشارت نتائج استجابا

موافقة  وبمستوى ، فقد جاء املؤشر "أحرص على وضع تصور مستقبلي لألزمات املحتمل حدوثها بمدرستي" على أكبر متوسط متوسط بمستوى بأنه جاء 

كيز على املهارات التخطيطية  القصور في التر   ك إلى قلة البرامج التدريبية املوجهة ملديري املدارس في هذا املجال، ولربما يعزى إلىمتوسطة، وقد يعزى ذل

عد خطة ر املتمالعملية في برامج التدريب واإلنماء املنهي املوجهة ملديري املدارس، وتركيزها بشكل أكبر على الجوانب النظرية منها. بينما جاء املؤش
ُ
ثل في "أ

ك الى قصور في )استراتيجيات( تشكيل فرق إدارة األزمات في  موافقة متوسطة، وقد يعزى ذل  وبمستوى شاملة إلدارة األزمة بمدرستي" في الرتبة الثامنة  

الوزارة واملديريات التعليمية، وال يتم وزارة التربية والتعليم، والتي تقوم على التخطيط املركزي، وفق لجان مركزية يتم تشكيلها على مستوى ديوان عام  

وتتفق  تتاح ملديري املدارس فرصة اكتساب مهارة التخطيط إلدارة األزمات بدرجة كبيرة.وبالتالي ال  ؛مشاركة مديري املدارس في عملية التخطيط لألزمات

( دراسة عبدهللا  مع  النتيجة  )2018هذه  املالكي  ودراسة  بد2013(  نتائجها  والتي جاءت   )( املطيرية  دراسة  وتختلف مع  ودراسة 2020رجة متوسطة.   )

( ودراسة  2012( ودراسة عنتور )2013تائجها بدرجة عالية. وكذلك تختلف مع دراسة العموش )( والتي جاءت ن2011( ودراسة فرج )2018املشاقبة )

 .والتي كانت نتائجها بدرجة منخفضة Birkland, (2009)( ودراسة 2007الزاملي واخرون )

   املجال الثاني: مجال التنظيم:  •

الداخلي محافظة  املدارس  مديري  من  الدراسة  عينة  استجابات  نتائج  األزمات  أشارت  إلدارة  التنظيم  مجال  وهو  الثاني،  املجال  مؤشرات  على  ة 

  وبمستوى الواحد" على الرتبة األولى    موافقة كبيرة، فقد جاء املؤشر "يوجد فريق متكامل إلدارة األزمات بمدرستي يعمل بروح الفريق  مستوى حصل على  

الى املدارس ألغ  موافقة كبيرة، وقد يعزى ذلك  العمل في  إدارة تفعيل فرق  اإلداري في  التنظيم  املدارس مهارة  راض وغايات متعددة، مما أكسب مديري 

أيضً  إ   ا.األزمات  فريق  أعضاء  بين  بدقة  األدوار  توزيع  على  "أحرص  في  املتمثل  املؤشر  حصل  متوسط  بينما  أقل  على  األزمات"  موافقة   وبمستوى دارة 

واملتمثلة في توزيع األدوار بين العاملين للقيام باملهام املخطط لها، في ظل   ؛في عمليات التنظيم متوسطة، وقد يعزى ذلك إلى محدودية مهارة مدير املدرسة 

 ير والعوامل الواجب مراعاتها في توزيع املهام واملسؤوليات بين العاملين.ا إلى القصور في معرفة مديري املدارس باملعايإدارة األزمات، قد يعزى أيضً 

وتختلف هذه  (، والتي جاءت نتائجها بدرجة عالية.  2011( ودراسة فرج )2018( ودراسة املشاقبة )2020سة املطيرية )وتتفق هذه النتيجة مع درا 

( ودراسة  2013وكذلك تختلف مع دراسة العموش )لتي جاءت نتائجها بدرجة متوسطة.  (، وا 2013( ودراسة املالكي )2018النتيجة مع دراسة عبدهللا )

 والتي كانت نتائجها بدرجة منخفضة.  Birkland, (2009)( ودراسة 2007زاملي واخرون )( ودراسة ال2012عنتور )

   املجال الثالث: مجال التوجيه: •

حافظة الداخلية على مؤشرات املجال الثالث وهو مجال التوجيه في إدارة األزمات قد  أشارت نتائج استجابات عينة الدراسة من مديري املدارس م

ا، "أحرص على تتبع تطورات األزمة قبل وأثناء حدوثها" على في الرتبة األولى وبدرجة موافقة كبيرة جًد جاء املؤشر  كبيرة، فقد    موافقة  مستوى حصل على  

والت املجتمعية،  األزمات  توالي  ذلك  يعزى  والوسطى وقد  العليا  اإلدارات  بين  املستمر  التواصل  تطلبت  والتي  املدرس ي،  العمل  على  تأثير  لها  كان  ي 

اإلدارات  ؛فيذيةوالتن تلك  الواقعية مع  باملعايشة  اإلداري  التوجيه  مهارة  املدارس  اكسب مديري  املوجهات   ؛مما  تقديم  في  كفاءة  لديه  تولدت  وبالتالي 

ن باملدرسة في "أحث جميع العامليحصل املؤشر املتمثل  بينما  مستوى مدرسته في ظل األزمات التي تتعرض لها مدرسته.    واإلرشادات للعاملين لديه على

 ؛ موافقة كبيرة، وقد يعزى ذلك إلى خبرة مديري املدارس في التعامل مع األزمات  وبمستوى على التصرف السليم في التعامل مع األزمة" على أقل متوسط  

اكتسبو  نظرً والتي  بشكل خاص؛  الداخلية  وفي محافظة  بشكل عام،  املدرس ي  العمل  أثر على  ذات  بيئية  أزمات  تكرار حدوث  املحافظة  ها مع  لطبيعة  ا 

 الجغرافية.  
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تيجة ( والتي جاءت نتائجها بدرجة عالية  وبهذه الن2011( ودراسة فرج )2018( ودراسة املشاقبة )2020وتتفق هذه النتيجة مع دراسة املطيرية )

( عبدهللا  دراسة  مع  تختلف  الحالية  الدراسة  )2018فإن  املالكي  ودراسة  بد2013(  نتائجها  جاءت  والتي  متوسطة.  (،  دراسة  و رجة  مع  تختلف  كذلك 

 والتي كانت نتائجها بدرجة منخفضة. Birkland, (2009)( ودراسة 2007( ودراسة الزاملي واخرون )2012( ودراسة عنتور )2013العموش )

 جال الرابع: مجال االتصال:امل •

رات املجال الرابع، وهو مجال االتصال في إدارة األزمات،  أشارت نتائج استجابات عينة الدراسة من مديري املدارس محافظة الداخلية على مؤش

على   حصل  أوال    مستوى فقد  األزمة  تطور  حول  باملعلومات  املسؤولين  إطالع  على  "أحرص  املؤشر  وجاء  كبيرة.  و موافقة  األولى  الرتبة  في  بدرجة  بأول" 

الرسمي بين املستويات اإلدارية املختلفة، والتي تتيح فرصة أكبر للحصول  ذلك لجودة نظام االتصال اإلداري الرسمي وغير ى ا. وقد يعز موافقة كبيرة جًد 

 ؛ قديم الدعم الالزم ملديري املدارس متى تطلب األمرعلى معلومات صحيحة ودقيقة حول األزمة وتطوراتها في الحقل التربوي؛ حتى يتمكن املسؤولين من ت

"استخدم تقنيات االتصال الحديثة في نقل وتبادل املعلومات املتعلقة باألزمة جاء املؤشرما  بينخاصة في حال خروج األزمة عن سيطرت مدير املدرسة.  

ذلك إلى امتالك مديري املدارس ملهارات توظيف )تكنولوجيا املعلومات(   عزى يموافقة كبيرة، وقد    وبمستوى بين العاملين في املدرسة" في الرتبة السادسة  

املعلوم وتبادل  نقل  في  مديري واالتصاالت  بينهم  ومن  املدنية  الخدمة  موظفي  كافة  استهدفت  التي  التدريبية  البرامج  من  لحزمة  إخضاعهم  نتيجة  ات؛ 

امل ناهيك عن وعي مديري املدارس بأهمية تفعيل تقنيات االتصال الحديثة، في نقل علومات.  املدارس في مجال تقنية املعلومات، عن طريق هيئة تقنية 

 لقة باألزمة بين العاملين في املدرسة في أقل وقت ممكن، وبأقص ى درجة من الدقة بما يتناسب وطبيعة األزمات. وتبادل املعلومات املتع

نتائ     مع  تتفق  االحالية،  الدراسة  فإّن  النتيجة  )وبهذه  املطيرية  دراسة  )2020ج  املشاقبة  ودراسة   )2018( فرج  ودراسة  جاءت  2011(  والتي   ،)

( والتي جاءت نتائجها بدرجة متوسطة. وكذلك تختلف مع 2013( ودراسة املالكي )2018لف هذه النتيجة مع دراسة عبدهللا )نتائجها بدرجة عالية، وتخت

 والتي كانت نتائجها بدرجة منخفضة.  Birkland, (2009)( ودراسة 2007ة الزاملي واخرون )( ودراس2012( ودراسة عنتور )2013دراسة العموش )

 تخاذ القرار:املجال الخامس: مجال ا •

إدارة  في  القرار  اتخاذ  وهو مجال  الخامس،  املجال  الداخلية على مؤشرات  املدارس محافظة  الدراسة من مديري  استجابات عينة  نتائج  أشارت 

حصل   حيث  التكتي  مستوى على  األزمات.  القرارات  اتخاذ  في  املدارس  مديري  مشاركة  محدودية  إلى  ذلك  الباحث  يعزو  وقد  متوسطة،  أو  موافقة  كية 

فق التنفيذية  القرارات  واتخاذ  التنفيذ  على  املدرسة  مدير  دور  يقتصر  حين  في  العليا؛  أو  الوسطى  اإلدارة  مستوى  على  تتخذ  والتي  والتي الحيوية  ط، 

زمات دون الرجوع لإلدارة الحيات املحدودة له في مجال اتخاذ القرار؛ خاصة في ظل وقوع األزمات، إذ ال يسمح له باتخاذ قرار يتعلق باأل تتماش ى مع الص

 .
ً

 األعلى منه، وبالتالي محدودية فرصة اكتساب مهارات اتخاذ القرارات في إدارة األزمات إجماال

أيضً   يعزى وقد   ا ذلك  البرامج  كفاية  قلة  إلى  األزمات، ا  ظل  في  القرارات  اتخاذ  مهارات  املدارس  مديري  إكساب  إلى  تهدف  التي  العملية  لتدريبية 

الفعال والقصور في صي التعامل  األزمة وكيفية  األزمات بشكل عام؛ بحيث تمكنهم من تحليل موقف  إدارة  الواقع في  اغة )سيناريوهات( تدريبية تحاكي 

 معه. 

موافقة كبيرة، وقد ُيعزى ذلك   وبمستوى لقرارات املناسبة في الوقت املناسب عند حدوث أزمة" في الرتبة األولى  "أحرص على اتخاذ ا   جاء املؤشر و 

ا نتيجة ارتباط يضً لى معرفة مديري املدارس العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرارات؛ نتيجة الخبرة التي اكتسبوها من األزمات التعليمية السابقة. ولربما أ إ 

في "احرص على املتمثل    حصل املؤشر القرارت بشكل كبير بعمل مديري املدارس؛ حيث ال يخلو موقف إداري إال ويتطلب إتخاذ قرار. بينما    عملية اتخاذ

حسابي   متوسط  أقل  على  األزمة"  حدوث  أثناء  للتنفيذ  قابلة  قرارات  األزمات    وبمستوى اتخاذ  إدارة  ارتباط  الى  ذلك  يعزى  وقد  متوسطة،  موافقة 

 سل األفقي والرأس ي مع باقي املؤسسات وكذلك املسؤولين املباشرين مما يؤدي الى تباطؤ اتخاذ قرارات التنفيذ. بالتسل

النتيجة مع دراسة عبدهللا ) )2018وتتفق هذه  املالكي  النتيجة مع دراسة 2013( ودراسة  نتائجها بدرجة متوسطة.  وتختلف هذه  ( والتي جاءت 

ة ( ودراس 2013وكذلك تختلف مع دراسة العموش )( والتي جاءت نتائجها بدرجة عالية.  2011( ودراسة فرج )2018قبة )( ودراسة املشا2020املطيرية )

 والتي كانت نتائجها بدرجة منخفضة.  Birkland, (2009)( ودراسة 2007( ودراسة الزاملي واخرون )2012عنتور )

 املجال السادس: مجال التقويم:  •

الأ اتضح   عينة  استجابات  األزمات ن  إلدارة  التقويم  مجال  وهو  السادس،  املجال  مؤشرات  على  الداخلية  محافظة  املدارس  مديري  من  دراسة 

"أحرص على تقييم أداء أعضاء فريق إدارة األزمة" في الرتبة األولى وبدرجة موافقة متوسطة، وقد جاء املؤشر موافقة متوسطة، فقد  مستوى لى حصل ع

على الكفايات    رات مديري املدارس لعمليات التقييم والتقويم في إدارة األزمات، ولربما يعزى ذلك إلى قلة البرامج التي تركزيعزى ذلك الى القصور في مها

في "أقوم بإعداد سجل خاص بنتائج األزمات للتخطيط املستقبلي في إدارة حصل املؤشر املتمثل  بينما  الالزم امتالك مديري املدارس لها في هذا املجال.  

أقل متوسط حسابي،  ا  ولرب  ويعزى ألزمات" على  األزمات،  انتهاء  بعد  الواقع  بمتابعة  املسؤولين  اهتمام  قلة  إلى  إدراك مديري  ذلك  قلة  إلى  ذلك  يعزى  ما 

كما يمكن أن    املدرس ألهمية إعداد سجل ختامي؛ يتضمن نتئاج التقييم والخطط التطويرية املستقبلية للتعامل مع األزمات املشابهة في حال حدوثها.
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األزمات، للتعامل مع  )سيناريوهات( مستقبلية  إعداد  في مجال  التدريبية  البرامج  قلة  إلى  ذلك  إعداد سجل خاص   يعزى  مهارة  املديرين  امتالك  وعدم 

 لألزمات.  

ا. في  ي جاءت نتائجها بدرجة متوسطة أيضً (، والت2013( ودراسة املالكي )2018وبهذه النتيجة، فإن الدراسة الحالية تتفق مع نتائج دراسة عبدهللا )

( والتي جاءت نتائجها بدرجة عالية. كما تختلف مع 2011( ودراسة فرج )2018( ودراسة املشاقبة )2020حين تختلف هذه النتيجة مع دراسة املطيرية )

 والتي كانت نتائجها بدرجة منخفضة.  Birkland, (2009)( ودراسة 2007( ودراسة الزاملي واخرون )2012( ودراسة عنتور )2013دراسة العموش )

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ملستوى   ((α≤ 0.05ند مستوى الداللة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عمناقشة نتائج السؤال الثاني:   . 2.5

عمان سلطنة  في  الداخلية  بمحافظة  بمدارسهم  األزمات  إدارة  في  األساس ي  التعليم  مدارس  مديري  العلمي    ؛ أداء  املؤهل  الجنس،  ملتغيرات  عزى 
ُ
ت

 وسنوات الخبرة اإلدارية؟  

 سيتم مناقشة كل متغير على حده. 

 
 

 غير الجنس: : متأوال

في مجاالت إدارة األزمات الستة تعزى ملتغير  ( (α ≤ 0.05أشارت نتائج الدراسة امليدانية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

وق ذلك  الجنس،  يعزى  وكذإ د  واالهتمامات،  املعارف  تبادل  وكذلك  والتدريب  التعليم  في  السلطنة  في  الجنسين  بين  املساواة  لنفس  لى  خضوعهم  لك 

 التشريعات والقوانيين التي تنظم إدارة األزمات، وتحدد املسؤوليات والصالحيات املمنوحة لكال الجنسين دون تفريق.  

وتختلف هذه النتيجة  ( والتي من ضمن نتائجها وجود فروق تعزى ملتغير الجنس.  2010( ودراسة الحلو )2011رج )تتفق هذه النتيجة مع دراسة ف

( 2012( ودراسة عنتور )2013( ودراسة العموش )2013( ودراسة املالكي )2018( ودراسة املشاقبة )2020( ودراسة املطيرية )2018ة عبدهللا )مع دراس

 التي من ضمن نتائجها انه ال توجد فروق تعزى ملتغير الجنس. ( و 2012ودراسة السعدية )

 ا: متغير املؤهل العلمي: ثاني  

الداللة  أشارت نتائج الدراسة امل إدارة (  (α ≤ 0.05يدانية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  في مجاالت التخطيط واالتصال في 

لى أن التخطيط واالتصال تطلب مهارات عملية؛ ليتمكن املدير من تطبيقها، وهو ما لم تتميز إ زى ذلك  األزمات ككل تعزى ملتغير املؤهل العلمي؛ وقد يع

  ى. حيث أن تلك املهارات واملعارف ترتبط بالجانب التطبيقي بشكل كبير، والتي يتم التدريب عليها كبرامج ودورات تدريبية؛ نظًرا للحاجةبه فئة دون أخر 

الن الجانبين  بين  أيضً للتوازن  األ ظري والعملي، ولربما يعزى ذلك  إدارة  أن تكون تخصصاتهم بعيدة عن  املمكن  العليا من  املؤهالت  إلى أصحاب  زمات، ا 

تخطيط واالتصال ولربما لقصور محتويات املقررات في الدراسات العليا في إدارة األزمات، وبالتالي دراستهم العليا لم تكسبهم مهارات عملية في مجالي ال

 أكبر.  بدرجة

توسط األعلى وهو لصالح حملة  مجال التنظيم ومجال التوجيه لصالح امل(  (α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة  إ بينما توجد فروق ذات داللة  

اإل  املقررات  التي تتضمنها  اإلداري  التوجيه  العليا معارف في مجال  املؤهالت  امتالك أصحاب  الى  دارية بشكل كاف، )املاجستير( فأعلى، وقد يعزى ذلك 

املطل للتكاليف  وإنجازهم  أعمالهم  لتنظيم  فترة دراستهم؛  اكتسبوها  التي  التنظيم  ملهارات  العمل ضمن مجموعات.    وامتالكهم  وبة منهم، خاصة في ظل 

الداللة   امل  ( (α ≤ 0.05وكذلك توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  التقويم لصالح  القرار ومجال  اتخاذ  األعلى وهو لصالح  في مجال  توسط 

ارف جيدة حول أساليب التقويم ومهارات اتخاذ القرارات،  قل، وقد ُيعزى ذلك بأن املديرين من حملة املاجستير فأعلى؛ لديهم معأحملة )البكالوريوس( ف

تيحت لهم فرصة تطبيق ما تعلموه في دراستهم العليا على الواقع. 
ُ
 ومع املمارسة امليدانية، أ

الن العموش )وبهذه  نتيجة دراسة  مع  الحالية تختلف  الدراسة  )2013تيجة فإن  )2012( ودراسة عنتور  السعدية  فرج    ( ودراسة2012( ودراسة 

(2011( )2018( ودراسة عبدهللا  املطيرية  )2020( ودراسة  املشاقبة  )2018( ودراسة  املالكي  انه ال توجد فروق في 2013( ودراسة  نتائجها  ( والتي كانت 

      الكل.

 
 
 الخبرة اإلدارية:سنوات ا: متغير ثالث

بين متوسط استجابات عينة الدراسة   ((α ≤ 0.05د مستوى الداللة  أشارت نتائج الدراسة امليدانية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن

لم يكن له دور في إكساب أو إحداث تباين وفروق بين    في مجاالت إدارة األزمات الستة تعزى ملتغير الخبرة اإلدارية، وقد يعزى ذلك إلى أن عنصر الخبرة 

الصالح ملحدودية  نظًرا  األزمات؛  إدارة  مجال  في  املدارس  نفس  مديري  وينفذون  اإلجراءات،  نفس  يتبعون  حيث  األزمات،  إدارة  في  لهم  املمنوحة  يات 

ا  من  الصادرة  أزمات.القرارات  حدوث  حال  في  العليا  الحال  لجهات  الدراسة  فإن  )وبذلك  املطيرية  دراسة  مع  تتفق  )2020ية  املالكي  ودراسة   )2013 )

( )2012السعدية  النتيجة مع دراسة فرج  )2011(. وتختلف هذه  نتائجها توجد فروق ذات دال2018( ودراسة عبدهللا  حصائية تعزى إ لة  ( والتي كانت 

 ملتغير الخبرة. 

 
ً
اسة على درجة متوسطة، يمكن القول: إن هناك حاجة لوضع تصور مستقبلي  ا من النتائج السابقة، ونظًرا لحصول بعض مجاالت الدر وانطالق

 ملدارس في إدارة األزمات. ديري ا يتضمن إجراءات عملية لالرتقاء بأداء م
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 ؟ مديري مدارس التعليم األساس ي في إدارة األزمات بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان قترح لتطوير أداءاملتصور السؤال الثالث: ما ال . 3.5

األزماتتت إدارة  املدارس حول  أداء مديري  إيجابي في مستوى  إلى تطوير  القادمة  العقود  التعليمية خالل  النظم  ، بحيث يكون هناك تجديد طلع 

وفي ضوء ة.  ملتنوعوتجويد في امتالك مديري املدارس للمهارات الالزمة؛ من خالل البرامج التأهيلية والتدريبية، باإلضافة إلى أساليب اإلشراف والتقويم ا 

ما إلى  باإلضافة  بيئات مختلفة،  في  األزمات  إدارة  تناولت  التي  السابقة،  والدراسات  النظري  الحالية  اإلطار  الدراسة  نتائج  تم وضع هذا   ؛أسفرت عنه 

لتعليم في محافظة الداخلية على وجه ومديرية التربية وا   ؛التصور الحالي ليسترشد به القائمون على العملية التربوية في وزارة التربية والتعليم بشكل عام

 الخصوص؛ للنهوض بأداء مديري املدارس في ظل إدارة األزمات. 

ا و  اعتمدت  املستقبيلة،  قد  الدراسات  ومنهج  اسلوب  على  املقترح  التصور  بناء  في  الحالية  حيث    كمالدراسة  امليدانية،  الدراسة  نتائج  على  ُبني 

املعلومت  استخدم الكمية في جمع  العرض. علمً الطريقة  لهذا  عدت 
ُ
أ استبانه  الظاهرة، عن طريق  املقترح في   اات والبيانات عن  التصور  بأنه تم عرض 

ا  ودوليةصورته  محلية  مختلفة،  جامعات  من  التربوية  اإلدارة  مجال  في  االختصاص  ذوي  من  املحكمين  من  عدد  على  نتائج  .  ألولية  تحليل  خالل  ومن 

 .%( على ضرورة التعمق في كتابة التصور املقترح100-% 85ق املحكمين بنسبة ما بين )  املحكمين للتصور املقترح، فقد أتف

 
 

 :قترح: مكونات التصور املأوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصور  آليات  املقترح،  التصور  املقترح، متطلبات  التصور  أهداف  املقترح،  التصور  وهي: منطلقات  املقترح من مجموعة مجاالت  التصور    يتكون 

 ( أعاله يوضح املكونات. 1) صور املقترح، والشكلاملقترح، وتحديات الت

 : منطلقات التصور املقترح: اثاني  

 قترح من املبادئ واألسس التي تعتمد عليها مجاالت تطوير أداء مديري املدارس وذلك على النحو التالي:  ينطلق التصور امل
 حث الحالي وهي: وتتمثل في مجاالت إدارة األزمات التي تم دراستها في الب :منطلقات نظرية .1

التعامل مع األزمات، ويعني التحديد املسبق ملا يجب عليه وكيفية  : ويعتبر التخطيط بمثابة اإلطار العام الذي يتم في نطاقه  التخطيط إلدارة األزمات

 
ً
مرتبط عامة  التخطيط  سيكون  هنا  ومن  به  سيقوم  الذي  ومن  ومتى  به،  امل  االقيام  األوضاع  وبتصورات  األزمة  األحداث بحقائق  وتوقع  لها،  ستقبلية 

لجة األزمات بأكثر فاعلية ممكنة والتخطيط لألزمة ويتطلب من مدير املؤسسة واإلعداد للطوارئ، ورسم )سيناريوهات( األنشطة واألعمال الكفيلة بمعا

 التعليمية بالتعاون مع أعضاء فريق األزمة القيام بعدة أنشطة وإجراءات إلدارة األزمة. 

ؤسسات التعليمية بتحديد األعضاء املسند : يقصد بالتنظيم التنسيق والتوافق املتكامل بين الجهود التي ُتبذل إلدارة األزمات باملرة األزماتالتنظيم إلدا

حيطة باألزمة،  إليهم املهام الخاصة بمعالجة األزمات، ويتطلب ذلك معرفة إمكانات أعضاء فريق إدارة األزمات باملؤسسات التعليمية والظروف البيئية امل

وضة من خالل اجتماع قائد الفريق وعرض خرائط وصور وشرح طبيعة املهمة ووصف العمل نفسه، ونطاق التدخل والهدف من التدخل والسلطة املف

نوع من التناسق ولضمان التدخل الكفء في تنظيم إدارة األزمة ال بد من توفر    ؛املخططات إلظهار كيفية تقسيم األنشطة ومدى ارتباطها بعضها بعض

األزمة والتنظيم يساعد   البعد عن اإلزدواجية حيث إنه يحدد املهام املوكولة لكل شخص والتوافق والتكامل بين الجهود املختلفة التي تبذل إلدارة  على 

 والسبل املحددة لالتصال وكيفية الحصول على املعلومات. 

األزمات إلدارة  إدا التوجيه  في  التوجيه  وظيفة  وتتضمن  والقيادة، :  االتصاالت،  وظيفة:  في  تتمثل  فرعية  وظائف  التعليمية  باملؤسسات  األزمات  رة 

وت لألزمةوالتحفيز،  والفاعلة  السليمة  اإلدارة  لتحقيق  استخدامها  التعليمية  املؤسسة  إدارة  ذات   ؛حتاج  األطراف  جميع  مع  االتصال  إلى  تحتاج  فهي 

املصالح أصحاب  جميع  تحفيز  إلى  وتحتاج  األزمة   العالقة  معالجة  في  الفاعلة  املساهمة  تضمن  التي  التصرفات  نحو  لدفعهم  املؤسسة  وخارج  داخل 

 بنجاح.
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األزماتت الفريق إلدارة  املؤسسة تحت إشرافهشكيل  األزمات في  إدارة  التعليمية بتشكيل فريق  املؤسسة  به قيام مدير  إلى   ؛: يقصد  يضم في عضويته 

في التعامل مع  معنيين في الخدمات املساندة ويجب األخذ بعين االعتبار أن تتوفر لديهم الرغبة ان باملؤسسة أشخاصً جانب األعضاء املختارين من العاملي

في   سريعة  قرارات  واتخاذ  واالستنتاج،  التحليل  على  والقدرة  األزمة  في  والسريع  الناجح  التدخل  على  والقدرة  للبذل  واالستعداد  نقص األزمات،  ظل 

ال واملرونة وقدرات ذهنية ولياقة بدنيةاملعلومات وضيق  االنفعالي  والع  ؛وقت، واالتزان  األزمة،  التعامل مع  لهم  الفريق واحترام كل منهم تتيح  مل بروح 

 لآلخر والتأقلم السريع ملواجهة التغيرات التي تحدث أثناء األزمة واالنتماء والوالء للمؤسسة التعليمية. 

في إدارة األزمات ُمن أساس اال: تعد عملياالتصال 
ْ
تصاالت الفاعلة ة االتصال الوسيلة التي يتم بها تبادل املعلومات التي تتعلق بالظـروف املحيطة، وَيك

وذلك   ؛للتواصل مع األطراف املعنية باألزمة ؛أثناء األزمة في املؤسسات التعليمية في التهيب قبل وقوع األزمة وأثناء وقوعها للتعامل مع األزمات بشكل جيد

 على أرض الواقع. خالل العمل على توضيح تطورات املوقف، عن طريق نقل املعلومات بأمانة ومصداقية وإحاطتهم بما يحدث من 

في ضوء املعايير املحتملة في إمكانية تنفيذ القرار في  ؛: يقصد باتخاذ القرار اختيار البديل املناسب من عدة بدائل مطروحةاتخاذ القرار في إدارة األزمات

التعليمية، والبساطة، و حدو  املؤسسة  العاملين فـي  األزمة، وقبول وتجاوب  املتاحة في موقف  اإلمكانات  تنفيذه. د  الفريق من  ليتمكن أعضاء  الوضوح، 

التعامل م أن تتركها، كما يمكن  التي يمكن  اآلثار  احتمالية ظهورها وتحجيم  أو إضعاف  إلغاء  األزمة بقصد  القرارات في ظروف  اتخاذ  العوامل ويمكن  ع 

 األزموية باملؤسسة بعد ظهورها، بهدف إزالة اآلثار السلبية أو تحجيم تلك اآلثار.

األزماتالتقو  إدارة  في  في ضوء تطور  يم  واإليجابية  السلبية  جوانبها  بطريقة شمولية، ومعرفة  األزمات  طوارئ  الحكم على خطوط  ويقصد به عملية   :

منها في   ات أثناء حدوث األزمة ورصد املواقف األزموية، وتحليلها الستخالص الدروس املستفادة منها واإلفادة األوضاع وتوافر املعلومات واكتساب الخبر 

كانت مقبولة   التي  واملمارسات  واإلجراءات  واملعايير  السلوك  وقواعد  البيئية  للظروف  وتقدير  تقييم  وإعادة  املستقبلية  لألزمات  السابق التخطيط    ؛في 

 ؤسسة التعليمية على التعامل مع األزمات والتغلب عليها في املستقبل. بغرض تحسين مقدرة امل

 لواقع العملي وهي: وتتمثل في ا منطلقات محلية:  .2

 كثرة األزمات املتتالية على قطاع التعليم في سلطنة عمان ومنها: األزمات الطبيعية واألزمات املالية وكذلك األزمات اإلدارية.  •

أ  • األزمات من  إدارة  الو تعد قضية  الجهود لالرتفاع بمستواها وذلك لالرتباط  تتكاتف جميع  أن  ينبغي  التي  القضايا االستراتيجية  إدارة هم  بين  ثيق 

 األزمات ومستجدات العالم. 

لى الطريقة بما يحقق التنسيق والشمول والتكامل واملرونة، واالعتماد ع ؛ضرورة التطوير الشامل واالرتقاء بمستوى إدارة األزمات بصورتها املأمولة •

 العلمية وأساليبها وتقنياتها املتقدمة.

 من تنفيذ جاد مستمر لخطط التطوير.  التخطيط الكفء إلحداث التطوير وما يستلزم ذلك •

نجاح • في  كبير  دور  لها  ملا  املدارس  إدارة  لتولي  الألزمة؛  الكوادر  وتدريب  إلعداد  والتعليم  التربية  وزارة  جانب  من  املالي  الدعم  جوانب   كافة  زيادة 

 العملية التعليمية.  

 وتتمثل في:  نتائج الدراسة الحالية، .3

 ارة األزمات بمجاالتها الستة وضرورة تعليم وتدريب مديري املدارس عليها.اتفاق عينة الدراسة على أهمية إد •

 اتفاق عينة الدراسة على التحديات التي تواجه مديري املدارس في مجاالت إدرة األزمات.  •

يقوم علوم    ولكي  في  الخدمة  وأثناء  قبل  بتطوير قدراتهم  االهتمام  بهم، البد من  املنوطة  باألدوار  املدارس  األزمات؛  إدمديرو  بإلحاقهم ارة  وذلك 

 بدورات خارج العمل أو دورات داخل العمل وفق خطة واضحة، ووفق التطورات الحديثة، مع األخذ باآلتي: 

 . إدارة األزمات جامعيا إلكساب املهارات العملية في مجال تأهيل مديري املدارس، والذين يحملون مؤهال •

 إلى جانب الكفايات اإلدارية والفنية األخرى. ،كأولوية عند الترقية لوظيفة مدير مدرسة زمات،إدارة األ إعطاء معيار امتالك املوظف مهارات  •

 .إدارة األزمات بكفاءة وفاعلية عالية رفع املستوى العلمي والكفاءة املهنية ملديري املدارس؛ ليصبحوا قادرين على •

 والبيئة املحيطة بها وفق إدارة األزمات، وهي كالتالي:  البد من تسخير البيئة املدرسيةإدارة األزمات ولكي يرتفع مستوى 

للمدرسة • الداخلية  األزم  :البيئة  إدارة  تقرها  التي  واللوائح  واألنظمة  والتكنولوجي  اإلنساني  الجانب  من  اإلدارة  تتكون  بين  العالقة  كذلك  ات، 

 املدرسية والعاملين بها.

 ه املدارس، وكذلك وزارة التربية والتعليم واملديريات التعليمية التابعة لها. وهي املجتمع الذي توجد ب :البيئة الخارجية للمدرسة •

 
 
 : فلسفة التصور املقترحا: ثالث

ا  القرن املاض ي وبداية  الجغرافيةأمام ما يشهده العالم منذ نهاية  التي    ؛لقرن الحالي من ثورة علمية وتكنولوجية، وكذلك نتيجة للتغيرات البيئية 

حارسا للعملية إدارة األزمات  ر في سلوك مديري املدارس، وفى تعاملهم مع البيئة الداخلية والخارجية للمدارس، فقد أصبح االخذ بعلم  كان لها بالغ األث

وخاصة  ؛اديري املدارس باملهام املنوطة بهم، توافر منظومة متكاملة يراعى فيها الفلسفات والنظريات الداعمة لجوانبهاإلدارية التعليمية. ويقتض ي قيام م 
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كن منها. وألن بالذي يختص بمجاالت إدارة األزمات املتمثلة في )التخطيط، التنظيم، التوجيه، تشكيل الفريق، االتصال، اتخاذ القرار، والتقويم( والتم

 تعددة أهمها: تصور مقترح تعد وجهة نظر متكاملة مبنية على مجموعة من األسس واملرتكزات، فإن هذه الفلسفة تتضمن جوانب م فلسفة أي 

 إدارة األزمات. : يتضمن األطر النظرية ملجاالت جانب معرفي •

 إدارة األزمات. : يتضمن توفر املهارات والقدرات لدى مديري املدارس في مجاالت جانب مهاري  •

  يرتبط بامليول واألخالقيات وأسسها وكل ما يتصل بأصول السلوك املنهي وقواعده لدى مديري املدارس.وجداني:  جانب  •

 أهداف التصور املقترح: : ارابع     

وكذلك   ؛ملدارسلدى مديري ا إدارة األزمات  يمثل الهدف األساس ي للتصور املقترح في إمداد صانعي القرارات واملسئولين بوزارة التربية والتعليم عن  

لدى مديري  إدارة األزماتالتصور املقترح لالرتقاء بمستوى  وفي ضوء الفلسفة التي يقوم عليهاإدارة األزمات، يهدف هذا التصور إلى بناء منظومة متكاملة 

 املدارس، ولذلك يهدف التصور املقترح إلى: 

 مدير املدرسة كالتخطيط، والتنظيم؛ ألجل إدارة فاعلة لألزمات.  تحديد أهم الكفايات واملهارات اإلدارية التي ينبغي أن يمتلكها •

و  • بيانات،  على  املبني  التخطيط  أهمية  أدوات  توضيح  اختيار  وحسن  معها،  التعامل  كيفية  أو  أزمات،  بحدوث  التنبؤ  في  علمية  منهجية  وفق 

 التقييم املستخدمة. 

 مع مراعاة ضرورة توافقها مع أهداف التطور املستقبلي.وجيه، والتنسيق، عمليات التنظيم، والت توظيف التكنولوجيا لالستفادة منها في •

 لها وفق معايير مهنية، وقدرات فنية عالية؛ قادرة على إدارة األزمات. التأكيد على جودة فرق العمل، وتشكي •

املتبع • األساليب  فاعلية  مدى  على  للوقوف  باملدارس؛  األزمات  إدارة  في  املستمر  بالتقويم  العصر  االهتمام  مستجدات  مع  يتناسب  بما  ة، 

 واملتطلبات املتغيرة وتحديات املستقبل.  

 س علمية نابعة من االتجاهات العاملية املعاصرة. نشر ثقافة إدارة األزمات على أس •

 : متطلبات تطبيق التصور املقترح: اخامس  

 لية:لضمان تطبيق التصور املقترح في الواقع العملي البد من توفير املتطلبات التا 

األنظمة واللوائح الوظيفية بوزارة التربية والتعليم والتي تد   :متطلبات تشريعية • األزمات، وكذلك إنشاء وتتمثل في تعديل بعض  عم تطبيق إدارة 

مديري املدارس في  تعنى بإدارة األزمات ويكون من بين مهامها رفع كفاءة    ؛وحدة مركزية، ولتكن مديرية او إدارة من مديرية بوزارة التربية والتعليم 

 إدارة األزمات. 

بشرية: • ف  متطلبات  التطوير  بأهمية  مقتنعة  إدارات  في  املتطلبات  هذه  بالوزارة  تتمثل  العليا  املستويات  في  عاملين  وكذلك  األزمات،  إدارة  ي 

 واملديريات التعليمية ذوي خبرة في إدارة األزمات، وتمكينهم من القيام باملهام املوكلة إليهم. 

انت متغيرات عاملية أو  بحيث يتالءم مع متطلبات العصر، سواء أك   ؛تتمثل في توفير رأس مال كاٍف لتطوير أداء مديري املدارس  مادية:  متطلبات •

 مجتمعية، باإلضافة إلى توفير الحوافز املالية واملعنوية املناسبة لهم. 

 : : آليات تطبيق التصور املقترحاسادس  

 رح من مرحلتين أساسيتين، وهي:  ليات تطبيق التصور املقتآ تتكون 

 ، وتتمثل في:املرحلة األولى: التحضير والتهيئة

)والبروتكو  • اللوائح  اإلداريةمراجعة  احتوائها    ؛الت(  لضمان  املدرسية؛  األزمات  إدارة  في  تامة  بحرية  للتصرف  املدارس  املجال إلدارات  يفسح  بما 

 قبل وقوعها، أو التقليل من الخسائر املمكنة.

 ملتاحة واملتوفرة. امليزانية املخصصة إلدارة األزمات، والبحث عن مصادر ثابتة لدعم هذا البند، مع حسن استغالل امليزانيات ا  مراجعة •

 نشر ثقافة إدارة األزمات عبر القنوات الوزارية الرسمية، والوسائط اإلعالمية املختلفة. •

 وتتمثل في:  املرحلة الثانية: التطبيق الفعلي،

 ي املدارس إلكسابهم املهارات العملية في مجال إدارة األزمات. تأهيل مدير  •

إ  • في  فنية  املوظف قدرات  امتالك  والفنية إعطاء معيار  اإلدارية  الكفايات  جانب  إلى  لوظيفة مدير مدرسة،  الترقية  كأولوية عند  األزمات،  دارة 

 األخرى.

 قادرين على إدارة األزمات بكفاءة وفاعلية عالية.رفع املستوى العلمي والكفاءة املهنية ملديري املدارس؛ ليصبحوا  •

التي تتكون من الجانب اإلنساني والتكنولوجي واألنظمة واللوائح التي تقرها إدارة األزمات، تسخير البيئة املدرسية واملتمثلة في البيئة الداخلية، و  •

بها، وكذلك   املدرسية والعاملين  اإلدارة  بين  العالقة  الخارجيةكذلك  املدارس، وكذلك   للمدرسة،  البيئة  به  الذي توجد  املجتمع  تتمثل في  والتي 

 يمية. وزارة التربية والتعليم واملديريات التعل
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 : معوقات وتحديات محتملة أمام تطبيق التصور املقترح: اسابع  

 من املحتمل أن يواجه تطبيق التصور املقترح بعض املعوقات والتحديات، وتتمثل في: 

داري، لإلبالغ عن أية  تتمثل في جمود اللوائح واألنظمة بما يدعم اإلجراءات )الروتينية( املتمثلة في االلتزام التام بالتسلسل اإل ، و تحديات تنظيمية •

 ا ما تتطلب اتخاذ قرارات سريعة.والتي غالبً  ؛أزمات مرتقبة، وبالتالي التأخر في اإلستجابة لألزمة

تمثلة في مركزية إدارة األزمات، بما يحد من صالحيات مديري املدارس، في التصرف بحرية وثقة في  وتتمثل في ثقافة املؤسسة امل  تحديات ثقافية، •

 مات املدرسية. إدارة األز 

 وتتمثل في ضعف امليزانية واملوارد املتاحة، الألزمة إلدارة فاعلة األزمات )قبل، أثناء، وبعد( حدوثها. تحديات مالية: •

لتنسيق بين مدارس التعليم األساس ي ومؤسسات املجتمع، مثل مراكز الشرطة واملستشفيات الحكومية،  وتتمثل في ضعف ا تحديات تنسيقية،   •

 ا توفير املساندة والدعم عند وقوع األزمات داخل املدرسة. التي يمكنه

جيد مع األزمات التي ، وتتمثل في عدم وجود مكان مجهز ومخصص إلدارة األزمات داخل املدرسة، يساعد على االستعداد التحديات لوجستية •

 تواجه املدرسة. 

  
 
 : رحاإلجراءات املقترحة للتعامل من معوقات تنفيذ التصور املقت: اثامن

 للتغلب على املعوقات السابقة يقترح الباحث الحلول التالية: 

إدا  • في  تامة  بحرية  للتصرف  املدارس  املجال إلدارات  يفسح  بما  اإلدارية،  )والبروتكوالت(  اللوائح  احتوائها  مراجعة  لضمان  املدرسية؛  األزمات  رة 

 قبل وقوعها، أو التقليل من الخسائر املمكنة.

 بواسطة عبر القنوات الوزارية الرسمية، والوسائط اإلعالمية املختلفة. مات إدارة األز  نشر ثقافة •

 ستغالل امليزانيات املتاحة واملتوفرة. مراجعة امليزانية املخصصة إلدارة األزمات، والبحث عن مصادر ثابتة لدعم هذا البند، مع حسن ا  •

 الخطط املناسبة لجميع االتجاهات املحتملة في إدارة األزمات. إعداد أدلة إرشادية هدفها مساعدة إدارة املدارس على كيفية تنفيذ  •

 ذار املبكر، وتدريب املحاكاة. تدريب أعضاء الهيئتين اإلدارية والتدريسية على األساليب الحديثة في إدارة األزمات مثل استخدام نظم اإلن •

ا  • املدرسة، ومؤسسات  إدارة  بين  املشترك  والتعاون  الفعال  االتصال  يضمن  تعزيز سبل  بشكل مستمر؛ بما  والخاصة  الحكومية  املحلي  ملجتمع 

 تقديم الدعم في حالة حدوث األزمات.

ع • تطوير  على  يساعد  مما  مدرسة،  كل  في  األزمات  إلدارة  خاصة  قاعة  وتصميم  الجيد  بناء  االستعداد  أجل  من  والتنظيم،  التخطيط،  ملية 

 والتعامل السريع عند حدوث األزمات. 

 رح على عدة مراحل بطريقة تدريجية. تطبيق التصور املقت •

 التوصيات:  . 4.5

الحاليةوص ى  ت ال  الدراسة  محافظة  مستوى  على  األزمات  إدارة  في  املدارس  مديري  أداء  تطوير  في  املقترح  التصور  من  بشكل باالستفادة  داخلية 

 خاص، وعلى مستوى وزارة التربية والتعليم بشكل عام. 

 بحوث مقترحة:  . 5.5

 دارة األزمات في املؤسسات التعليمية. معوقات مركزية إ  •

 درجة امتالك مديري املدارس لكفايات إدارة األزمات.  •

 تصور مقترح في التخطيط االستراتيجي إلدارة األزمات.  •
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Abstract: The current study aimed to prepare a proposed scenario for developing the performance of basic 
education school principals in managing crises in Al Dakhiliyah Governorate in the Sultanate of Oman. To 
achieve the goal of the study, the researcher relied on the descriptive approach, in studying the reality of 
school principals’ performance in the field of crisis management and relied on the future studies approach in 
building the proposed scenario. To collect information and field data, the researcher developed a 
questionnaire consisting of six areas, which was applied to a representative sample of the original community 
consisting of (86) male and female directors in Al Dakhiliyah Governorate; it was chosen by a simple random 
method. The study reached a set of results, the most important of which are: The level of performance of 
principals of basic education schools in crisis management in the Governorate of Al Dakhiliyah in the 
Sultanate of Oman is great, with the highest level of communication domain, and the lowest is planning 
domain, with the medium level. The domains of direction and organization were a large level while the 
domains of decision-making and evaluation got a medium level. The results also showed no statistically 
significant differences at the significance degree (a ≤0.05) in six crisis management aspects attributed to the 
variables of sex and administrative experience. There are no statistically significant differences at the 
significance degree (a ≤0.05) in the aspects of planning, communication, and crisis management as a whole 
attributed to the variable of academic qualification. There are also no statistically significant differences at the 
significance degree (a ≤0.05) in the organization and guidance aspects in favor of the holder of master’s and 
higher degrees. There are statistically significant differences at the significance degree (a ≤0.05) in the 
aspects of decision making and assessment in favor of the holder of bachelor and lower degrees. In light of the 
study results, the researcher recommends making use of the proposed conceptualization in developing the 
performance of the school principals in crisis management, especially at the level of Al Dakhiliyah 
Governorate, and at the level of the Ministry of Education in general. 

Keywords: a proposed; crisis management; school principals; Al Dakhiliyah Governorate; Sultanate of Oman. 
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 قدمة: امل .1

نسان املختلفة وتعكس  بجوانب اإللخليقة، وتهتم التربية  التربية من األعمال اإلنسانية املستمرة، وهي ليست عملية جديدة فهي موجودة منذ بداية ا 

ذ أهداف وثقافة املجتمع، ونظام التربية ال يمكن تعميمه على مجتمعات متعددة فلكل مجتمع خصائصه وأهدافه وخططه السياسية التي تجعله يتخ

 أساليب تربوية مختلفة عن املجتمعات األخرى.

نسان في بداية حياته كثير االتكال  اإلألنه يكتسب املعرفة من خاللها، ألن    للتربية والتربية ضرورة فردية واجتماعية على حد سواء، فالفرد يحتاج  

الفرد للتربية عند تقدم الحضارة   كيف مع ذويه وجماعته، وتزداد حاجةتوجي إلى فرد متفاعل مع اآلخرين مفتساعده التربية على االنتقال من كائن بيول

 (.  2010تحتفظ بتراثه الثقافي وتعززه وتنقله )العمايرة،  والتطور، وتبرز حاجة املجتمع للتربية ألنها

عد مرحلة الطفولة من 
ُ
نسان ففيها تتكون أبرز معالم شخصيته وتتكون عاداته واتجاهاته وهي مرحلة غرس القيم، لذا اهتم  أهم مراحل حياة اإلوت

األمة ومستقبلها، وتربية مرحلة ا باإلنسان وحفظ حقوقه واهتم بمرحلة الطفولة على وجا فائق  اإلسالم اهتمام   ه الخصوص ألن األطفال هم أمل هذه 

 رياض األطفال بمثابة بناء القاعدة لباقي املراحل التالية. 

تنمية شخصيته السوية من كافة الجوانب، ومساعدة الطفل على االندماج مع األقران، وإعداد الطفل للمراحل التالية إلى  وتهدف تربية الطفل  

(. ومن أهم جوانب االهتمام باألطفال هو حقهم 2015هارات األساسية ليعتمد على نفسه، وتنشئة الطفل على قيم ومبادئ املجتمع )معوض، وتزويده بامل

اإل  الدين  النواحي، وقد رفع  الطالب من جميع  املعلم ينعكس على  أداء  الكفاءة ألن  التعليم وتوفير معلمين على درجة عالية من  املفي  علم سالمي مكانه 

قب   ووصفهم بورثة
ُ
العلم صدقة ول ُيثابون عليه، فتعلم  الكسب فقط وإنما هو عمل ديني عظيم  الهدف منها  أو حرفة  األنبياء، فالتعليم ليست مهنة 
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التنظيمية في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات، والكشف عن وجود  هدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة مديرات رياض األطفال للعدالة  

الخبرة  )سنوات  ملتغير  تعزى  التي  التنظيمية  العدالة  ألبعاد  العينة  أفراد  الستجابات  إحصائية  داللة  ذات  العلمي  -التخصص  -فروق  نوع    -املؤهل 

( معلمة، واُستخدم مقياس العدالة  210سحي، وتكونت عينة الدراسة من )املدرسة(، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي امل

درجة ممارسة مديرات  (، ومن أهم نتائج الدراسة: أن Colquitt ,2001( بناء على مقياس كولكوت )2016التنظيمية الذي صممه )الخضر وجاد الرب،  

والعدالة اإلجرائية والعدالة املعلوماتية في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات متحققة بدرجة رياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة التوزيعية  

التعاملية جاءت متحققة بدرجة كبيرة   ،متوسطة العدالة  العينة حول درجة ممارسة ، وال توجد فروق دالة إحصائي  وممارسة  أفراد  ا في استجابات 

ا في  درجة ممارسة بينما توجد فروق دالة إحصائي  ريدة ترجع لسنوات الخبرة والتخصص واملؤهل العلمي،  العدالة التنظيمية لدى املديرات بمدينة ب

 العدالة التنظيمية لدى القائدات تعزى ملتغير نوع املدرسة لصالح معلمات املدراس الحكومية.

 رياض األطفال. ؛املديرات ؛العدالة التنظيميةالكلمات املفتاحية: 
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بها   التي يقومون  بالعلماء لعظم شأنهم ورسالتهم  َ املعلمون  ٱَّللَّ إِنَّ  ٱلُۡعلََمَُٰٓؤا ْۗ  ِعبَادِهِ  مِۡن   َ ٱَّللَّ َيخَۡشى  َغُفوٌر  حمسإِنََّما  َعزِيٌز  ، )العجمي  جحس28الآية    حجسفَاِطر  ىجس٢٨ 

 (. 2014وآخرون، 

باملعلم وتنميته مهني   تهتم  الحديثة  النوا واإلدارة  بيئة تعليمية مناسبة من جميع  أكثر، واملديرا وتوفير  يهتم    حي حتى يعطي بكفاءة  الناجح هو من 

ها واملعاملة التي بالعنصر البشري وينمي مهاراته ويوفر له بيئة جذابة عادلة مريحة، ومن أهم الجوانب التي تؤثر على أداء املعلم هي البيئة التي يعمل ب

 االستفادة من خبراته.يتلقاها، فشعور املعلم بالظلم وعدم املساواة من أبرز األسباب التي تقلل من عطاءه وتحرم الطالب من 

املعلمين    عدل واالحترام والتعاون، واستمالةواملدير الجيد هو من يؤثر على املعلمين باإلقناع وليس باإلكراه، ويفرض إرادته على املعلمين ويعزز ال

إليهم لتح  ن امل(. ويجب أن يكو 2018هداف املؤسسة املشتركة )نورث هاوس،  قيق أإلنجاز أعمالهم ومهامهم املوكلة 
 

كفاءة    ا وذا ا وثقافي   تربوي  دير مؤهال

املعلمعالية وملم   بين  الصلة  للمعلمين، ويوثق  الظروف االقتصادية واالجتماعية  املعلمين بعدل ويراعي  بين  العمل  الذي يعمل فيه، ويوزع  بامليدان  ين ا 

 (.2018واإلدارة )البدري، 

ة يقلل من دافعيتهن للتعليم وتقل  وجانب العدالة التنظيمية لدى معلمات رياض األطفال له أهمية بالغة وتأثير كبير، فشعور املعلمات بعدم املساوا 

يمية لكن الراحة في مكان العمل مما يؤدي لخفض األداء، ويزيد من الصراع داخل املؤسسة التعليمية، وقد تكون العدالة موجودة داخل املؤسسة التعل

ترى هذا القرار ظالم وفيه انتهاك لحقوقها، لذا    مستوى إدراكها يختلف من معلمة ألخرى فبعض القرارات قد تراها إحدى املعلمات عادلة بينما األخرى 

األطفال في  يتأثر أن تكون حريصة على وضوح القرارات واإلجراءات واملساواة بين جميع املعلمات حتى ال تتأثر العملية التعليمية و   الواجب على املديرة  من

 (. 2019مي للمؤسسة التعليمية كما جاء في دراسة )الحصنة وعطية، هذه املرحلة، وشعور املعلمات بالعدالة التنظيمية يزيد من الوالء التنظي

التي تقوم على الظلم وإشعار املعلمين  بيروقراطية،  ومن املبررات لألخذ بالعدالة التنظيمية في املدارس أنها تزيل السياسات التنظيمية التي تتصف بال

املؤسسة فهو أحد األساسيات وتحولها إلى مشاعر األمان والرضا لتضمن الفاعلية    ،بالتهديد إنتاجية وربحية  واالستمرارية على املدى البعيد، وتؤثر في 

 (. 2،ص.2017لضمان استمرار املؤسسة )منش ي، 

ى الذي ُيبن   وتكمن أهمية العدالة التنظيمية في كونها األساس لتميز املدارس في أدائها، وتساعد املؤسسات التعليمية إليضاح حقيقة النظام التوزيعي

أيض   القرارات بشكل دقيق، وتؤثر  املؤسسة واتخاذ  السيطرة على  املؤسسة، وتساعد في  العاملين في  العدل واملساواة في رواتب  سس 
ُ
أ ا على سلوك على 

سهم في جودة نظم الرقابة واملتابعة والتقييم، وتساعد في إبراز الصفات اال 
ُ
جتماعية واألخالقية لدى  املواطنة التنظيمية ومدى رضا املعلمين عن القادة، وت

 (. 143،ص.2020العاملين في املؤسسة )البليهد،

 باملساواة وتوزيع موارد املنظمة بشكل جيد وهذا يندرج ضمن العدالة ال
 
توزيعية  ويحقق القائد العدالة التنظيمية عند تحقيقه لعدة أبعاد بداية

أ 174، ص.2020)عيس ى وآخرون،   التوزيعية  العدالة  السعيدية، يض  (، ويتضمن بعد  بأنه قد تمت مكافأتهم بطريقة عادلة )الظفري و  األفراد  ا شعور 

ا ُبعد العدالة اإلجرائية ويقصد بها املساواة بين جميع املوظفين بتطبيق السياسات واإلجراءات )أبو  (، ومن أبعاد العدالة التنظيمية أيض  378،ص. 2020

(، ويتحقق هذا النوع من العدالة عندما يتم مناقشة املوظف واطالعه على املعايير التي تم تقييمه من خاللها )الريامية، 556، ص.2020طبيخ وآخرون،

(، و يعتبر بعد العدالة التعاملية أو ما يعرف بالعدالة التفاعلية من أهم أنواع العدالة التنظيمية ألنها تؤثر على االنتماء وبناء 108، ص.2020الظفيري، 

(، واملقصود بالعدالة التفاعلية أو التعاملية طريقة تعامل اإلدارة مع املوظفين حيث يقوم هذا التعامل على 74، ص2016الثقة بين املوظفين )الشايع،  

وظفين عن اإلجراءات  (، ويتضمن البعد األخير وهو ُبعد العدالة املعلوماتية تقديم معلومات للم251، ص. 2020الدبلوماسية واالحترام )العنزي وآخرون،

 (.108، ص.2020(، ويجب أن تكون هذه املعلومات وافية وكافية ودقيقة )الريامية والظفري،  251، ص.2020واملخرجات التي تتعلق بهم )العنزي وآخرون،  

 تأثير كبير على العملية التعليمية. ولهذا قامت الدراسة بتسليط الضوء على العدالة التنظيمية لدى معلمات رياض األطفال ملا لها من أهمية بالغة و 

 :دراسةمشكلة ال . 1.1

دراسة أشار  )  ت  والزهراني  بتقدير متوسط2020حمرون  تبوك جاءت  في منطقة  التنظيمية  للعدالة  القادة  درجة ممارسة  أن  دراسة    واتفقت،  ( 

أن ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة في سكاكا والقريات للعدالة التنظيمية جاءت بدرجة    مع دراسة حمرون والزهراني في(  2019الرويلي وعالب )

نتائج  توسطة،م )  وُتظهر  الشايع  )(2016دراسة  العبس ي  ودراسة   ،2020( والعياصرة  العدوان  ودراسة  بدرجة (،  2019(  جاءت  التنظيمية  العدالة  أن 

( أن قائدات املدارس االبتدائية 2020وورد في دراسة البليهد والشهري ) عن املعدل املطلوب،وهذا يوحي بوجود انخفاض في العدالة التنظيمية  ،متوسطة

( العجمي  دراسة  وفي  بدرجة عالية،  اإلجراءات  التوزيع وعدالة  الث2020يمارسن عدالة  املدارس  قادة  لدى  التنظيمية  العدالة  أن مستوى  ذكر  انوية ( 

 باألحساء من وجهة نظر املعلمين جاءت بدرجة كبيرة 

عدوالدراسة الحالية سلطت الضوء على العدالة التنظيمية ألنها 
ُ
على أداء املعلمات، فشعور املعلمات بالظلم وعدم   من أهم وأبرز العوامل املؤثرة  ت

الضوء   الصراع والتسرب، ولهذا تم تسليط  األداء ويزيد  التنظيمية، ألن دور معلمة رياض األطفال في املساواة يقلل من  العدالة  الدراسة على  في هذه 

عالج البيئة التي تعمل بها املعلمة ا، لذا من املهم جد  ا وإيجاب  ا، حيث ينعكس أداءها وكفاءتها على األطفال سلب  العملية التربوية والتعليمية كبير جد  
ُ
ا أن ت

ا لتأثير العدالة التنظيمية على العديد من الجوانب كتأثيرها على األداء الوظيفي كما ورد في دراسة  وجه، ونظر    لكي تقوم باألدوار املنوطة بها على أكمل



 شادن الدبيخي                                                                                                                        ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديرات رياض األطفال من وجهة نظر املعلمات في مدينة بريدة 

 756-731، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 733 

 

ما ( أنه توجد عالقة طردية بين العدالة التنظيمية بأبعادها واألداء الوظيفي، وتأثير العدالة التنظيمية على سلوك املواطنة التنظيمية ك2014الوهيبي )

نتا في  )جاء  الشايع  دراسة  التنظيمية على 2016ئج  العدالة  وتأثير  التنظيمية،  املواطنة  التنظيمية وسلوك  العدالة  بين  ارتباطية موجبة  ( وجود عالقة 

يمي، وترتبط  ( أنه توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين العدالة التنظيمية وااللتزام التنظ2019االلتزام التنظيمي كما ورد في نتائج دراسة شما والشرمان )

)الطبطبائي التنظيمي  والوالء  التنظيمية  والثقة  اإلداري  بالتمكين  التنظيمية  املؤسسات  2021  ،العدالة  في  التنظيمية  العدالة  أهمية  يؤكد  ما  (، وهذا 

 لذا دعت الحاجة إلجراء هذه الدراسة. ،الحظ ندرة تطبيق دراسات العدالة التنظيمية على مرحلة رياض األطفالالتعليمية، وكما يُ 

 في األسئلة التالية:  ةالحالي دراسةوفي ضوء ما سبق عرضه، تتحدد مشكلة ال

 رياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة التنظيمية في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات؟  ما درجة ممارسة مديرات •

- العلمي املؤهل -التخصص -)سنوات الخبرة العدالة التنظيمية تعزى ملتغيرات راد العينة ألبعاد هل توجد فروق ذات داللة إحصائية الستجابات أف •

 وع املدرسة(؟ ن

 :دراسةأهداف ال . 2.1

 تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية: 

 وجهة نظر املعلمات. معرفة درجة ممارسة قائدات رياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة التنظيمية في مدينة بريدة من  •

املؤهل    -التخصص  -سنوات الخبرة لة التنظيمية التي تعزى ملتغير )الكشف عن الفروق ذات داللة إحصائية الستجابات أفراد العينة ألبعاد العدا  •

 نوع املدرسة حكومي أو أهلي(.  -العلمي

 :دراسةأهمية ال . 3.1

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي: 

 الدراسة موضوع مهم ويواجه قطاع التعليم في اململكة العربية السعودية وهو العدالة التنظيمية وتساعد على تقويمها.تعالج هذه  •

 هلية.على الرغم من االهتمام الكبير بموضوع العدالة التنظيمية إال أنه توجد ندرة في تطبيقها في مجال رياض األطفال وبالذات في الروضات األ  •

الشعور   تسهم هذه الدراسة • بتزويد أصحاب القرار والقيادات التعليمية في مدينة بريدة ومساعدتهم لوضع آليات وبرامج تساهم في رفع مستوى 

 بالعدالة التنظيمية لدى املعلمات. 

 يؤمل أن تفيد هذه الدراسة الباحثين في موضوع العدالة التنظيمية.  •

 التنظيمية. إثراء املكتبات ببحوث علمية تخص العدالة  •

 :دراسةمصطلحات ال . 4.1

 العدالة التنظيمية:   •

)عبدالحم للمنظمة"  املطلوبة  األهداف  تحقيق  في  يساهم  بشكل  عنها،  املتحققة  والعوائد  املبذولة  الجهود  بين  االتفاق  "محصلة  بأنها  يد تعّرف 

 (.11، ص.2015ومحمد،

تربوية، وتتمثل في مدركات   مل املختلفة صناعية أو تجارية، أوواألخالقية لألفراد في بيئات الع(: "املعاملة املنصفة  2019ويعرفها العنزي وحسن )

 املرؤوسين ملدى معاملتهم بصورة موضوعية خالية من التحيز من قبل اإلدارة أو السلطة التنظيمية".

عرف العدالة التنظيمية إجرائي  
ُ
وضات األهلية والحكومية بمعاملة اإلدارة لهن بعدل ومساواة في : درجة إحساس املعلمات في الر ه الدراسةا في هذوت

 جراءاته واتخاذ القرارات، ومقارنة الجهود املبذولة من املعلمات باملردود واملقابل الذي يحصلن عليه في مدينة بريدة. إ توزيع العمل و 

 :دراسةحدود ال . 5.1

 تم إجراء هذه الدراسة في إطار الحدود التالية: 

التالية • التنظيمية  العدالة  أبعاد  الدراسة على  اقتصرت  املوضوعية:  العدالة   الحدود  التعاملية،  العدالة  اإلجرائية،  العدالة  التوزيعية،  )العدالة 

 املعلوماتية( من وجهة نظر معلمات رياض األطفال.

 ة. الحدود املكانية: تم تطبيق الدراسة على الروضات الحكومية واألهلية بمدينة بريد •

 الحدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على معلمات رياض األطفال بمدينة بريدة.  •

 م.2021 - هـ 1442الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس ي   •
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

 :  العدالة التنظيمية. 1.1.2

 :
ا

 : مفهوم العدالة التنظيميةأوًل

الكريم  تعالى في كتابه  لو كانوا    ذكر هللا  الناس حتى  إلينا وجميع  الناس  أنفسنا واألقربين من  بالعقود واملواثيق على  الوفاء  العدل ووجوب  وجوب 

ۡنَعام قُۡربَى ٰۖ ىجسحمسَوِإذَا قُلۡتُۡم فَٱۡعِدلُوا  َولَۡو كَاَن ذَا    مشركين ال يؤمنون بش يء من كتاب هللا،
َ
بل هو واجب    ،ا في حاٍل دون حال. والعدل ليس واجب  جحس152الآية    حجسالأ

ِ ُشَهَدآَء بِٱلۡقِۡسِطٰۖ َولَا َيجۡرَِمنَُّكۡم شَ  :حتى لو كان بين األفراد حقد أو غل أو بغضاء كما قال هللا تعالى َّذِيَن َءاَمنُوا  ُكونُوا  قَوَّ مِيَن َّلِلَّ َها ٱل يُّ
َ
 حمسَيَٰٓأ

َ
نَـ َاُن قَۡوٍم عَلَىَٰٓ أ

ُۢ بَِما َتۡعَملُوَن  َ َخبِيُر ْۚ إِنَّ ٱَّللَّ َ قَۡرُب لِلتَّۡقَوى ٰۖ َوٱتَُّقوا  ٱَّللَّ
َ
َّا َتۡعِدلُوا ْۚ ٱۡعِدلُوا  ُهَو أ  (. 30، ص.2020)موس ى،  جحس8الآية  حجسالَمائـَِدة ىجس٨ل

آخر)العجمي،   جانب  املؤسسة من  وأداء  جانب  العاملين من  أداء  كفاءة  تؤثر على  التي  الرئيسية  املؤثرات  التنظيمية من  العدالة  ،  2020وتعتبر 

وظف (، ويرى معظم الباحثين أن سلوك العاملين قد يتأثر بسبب اختالف مفاهيمهم وإدراكهم عن العدالة التنظيمية فإذا اختل اإلدراك وشعر امل115ص

م في نظريته 1965وفكرة تطبيق العدالة في املنظمة تعود آلدمز    .(27،ص.2020)حمرون والزهراني،    بالظلم ينعكس ذلك على سلوكه داخل بيئة العمل

واعتق العامليناملساواة،  األفراد  أن سلوك  التي يحصلون ع  د فيها  املكافآت  باملساواة في توزيع  التي   ليهايتأثر بشكل كبير بمدى شعورهم  الجهود  مقابل 

 ( أن العدالة بصفة عامة هي إعطاء كل ذي حق حقه.94،ص.2020(، وتذكر قهيري )14ص.، 2020)العبس ي،  يبذلونها

املوضوع من قبل     (Greenberg)والعالم "جرينبيرج"   بهذا  االهتمام  السنوات زاد  التنظيمية كمفهوم علمي، ومع مرور  العدالة  أول من طرح  هو 

ا في الفكر اإلنساني، فالهدف األساس ي للعدالة التنظيمية هو إحداث التوازن بين أهداف ا هام  العلماء وباألخص علماء النفس، واحتل هذا املفهوم مكان  

األفراد  العمل والقيم فيه وعامل مؤثر في سلوك  التنظيمية أساس جودة  العدالة  األفراد، وتعتبر  (، ولقيت  250ص،2020)العنزي،    املؤسسة وأهداف 

كبار أساتذة اإلدارة التعليمية هما اثنين من العدالة التنظيمية على مستوى اإلدارة املدرسية االهتمام الكافي في بداية القرن الواحد والعشرين عندما قام 

)العجمي،    أساسية يمكن أن تطبق في املدارس  العدالة التنظيمية في املدرسة، وطرحا عدة مبادئ   لتطبيقأول محاولة  بالقيام ب  (Hoy & Tarter)هوي وتارتر  

تزام (، وتعني العدالة التنظيمية إدراك املوظفين ملدى معاملتهم بإنصاف في املنظمة، وكيف يمكن لهذا اإلدراك أن يؤثر في النتائج مثل االل115،ص2020

( أنها إدراك األفراد الذين 2019)  ويعرفها الخضر وجاد الرب  .(2016)الشايع، الة في القضايا ذات الصلة بالعملوالرضا، أي هي إحساس املوظف بالعد

للعدالة في مجتمع عملهم  باإلدر   ،ينتمون ملنظمة معينة  العدالة يرتبط  املنظمة يفهم ويعر ومفهوم  ُتطبق من منظورة اك فكل فرد في  العدالة وكيف  ف 

 ه. في قلب املوقف وسُتطبق العدالة علي يكون الفردبالذات عندما  ،الخاص

تقاس بالدرجة الكلية التي يحصل  و   ،نصاف واملساواة في املعاملةها درجة إدراك العاملين لحالة اإل ( أن233، ص.2020ويذكر العدوان والعياصرة )

إحساس    ( أن العدالة التنظيمية هي مفهوم يشير إلى مدى 60.، ص2020عليها املستجيب على فقرات مقياس مستوى العدالة التنظيمية. ويرى محمود )

اليزيد ) أبو  املعاملة في وظائفهم، والتأثيرات في مخرجاتهم والناتجة عن هذا اإلحساس. ويذكر  أنه يجب على 2، ص.2020العاملين بعدالة  ( في دراسته 

 اإلدارة أن تحرص على معاملة املوظفين بشكل عادل ومتساوي مما يؤثر على سلوكهم الوظيفي. 

ا:   : ة أهمية العدالة التنظيميثانيا

أهمية كبيرة لل التنظيمية  املؤسساتل  عدالة  الخصوص  ، جميع  الكبير على   ،الحكومية بشكل عام والتعليمية على وجه  العمليات في    جميع  لتأثيره 

املديراإلدارة   أداء م  املدرسية، ويسهم في مساعدة  أهدافعلى  اإلدارية بشكل يحقق  أهمية (،  702.، ص2019)شما والشرمان،  املؤسسة  هامه  وتتضح 

، والقيادة، واألداء العدالة التنظيمية بسبب عالقتها باتخاذ القرار التنظيمي وارتباطها بمجموعة من املفاهيم األخرى كالرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي

التنظيمي العدالة  للتطوير واإلنجاز، وأهمية  العادل يتجهون  بالتعامل  املوظفين  للتخلص من  الوظيفي والثقة، وعند شعور  القوية  الحاجة  ة تكمن في 

لتضمن املنظمة االستمرارية على املدى   ،وتحويلها إلى مشاعر رضا ،التي تقوم على الظلم وشعور العاملين بالتهديد وانعدام األمان الوظيفي ،البيروقراطية

 . (142،ص.2020)البليهد والشهراني، الطويل

 :(142، ص.2020( )البليهد والشهراني،10،ص. 2019)العنزي وحسن،  التاليةأهمية العدالة التنظيمية في النقاط  وتكمن 

املعاملة  تؤثر على دافعية املوظفين وتنمي روح الفريق والعمل الجماعي وهذا يؤدي لرفع دافعية األفراد للعمل من أجل زيادة مكافآت الجماعة، ألن •

شعر املوظفين بأن املؤسسة تقدر كل فرد في 
ُ
 الجماعة.العادلة ت

شعر املوظفين بالراحة ألن املؤسسة تعاملهم بإنصاف وهذا يؤدي للعمل الجاد وتقديم أداء مميز. •
ُ
 ت

ومن أبرز مسبباته انعدام شعور املوظفين    ،يعيق تحقيق أهداف املؤسسة  ألنهتقليل الصراع داخل املؤسسة سواء كان صراع فردي أو صراع جماعي   •

 . بالعدالة التنظيمية
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 يضاح النظام التوزيعي الذي ُيبنى على أساس العدل واملساواة في العائد املادي للموظفين. تسهم في إ  •

 تساعد على الدقة في اتخاذ القرار داخل املنظمة والسيطرة الفعلية عليها.  •

 ترفع معدل االلتزام التنظيمي، وتؤثر على سلوك املواطنة التنظيمية، ورضا املوظفين عن القيادات واإلجراءات.  •

 . ملستمر لجميع العمليات التنظيمية توفر نظام يتميز بالجودة من ناحية املتابعة والتقييم والرقابة، وتقوم بالتغذية الراجعة والتقويم ا  •

 إلدراكهم للعدالة التنظيمية في املنظم •
 
 ة. تعزز املنظومة األخالقية واالجتماعية للموظفين وتحقق التفاعل اإليجابي والتناغم بينهم نظرا

ا: ث
ا
 : نظريات العدالة التنظيميةالث

 (Adams)نظرية العدالة آلدمز   •
 
(  وتقوم نظريته على افتراض أن 114، ص2020ا في أحد شركات مدينة نيويورك )العجمي،  ا نفسي  : كان آدمز باحث

املخرجات التي يحصلون عليها، ومقارنة مخرجاتهم  العاملين يقومون بتقييم مستوى العدالة عن طريق املقارنة، ويكون ذلك بمقارنة مدخالتهم مع  

النفس ي   التوتر  يبدأ حالة من  العدالة  انعدام  املوظف  الوظيفي، وعندما يدرك  املستوى  األفراد اآلخرين ممن لديهم نفس  الخاصة مع مخرجات 

األداء  يص على  تؤثر  قد  سلوكية  تغيرات  ب  ،الوظيفيحبها  التنظيمية  العدالة  ربطت  النظرية  )فلمبان وهذه  التوزيع  وعدالة  اإلجراءات  عدالة 

 (.25،ص.2020والقرش ي،

العدالة لبورتر ولولر • الذي بذله،   (Porter&Lawler)نظرية  الجهد  التي يستحقها مقابل مقدار  املكافأة  الفرد يتوقع مقدار  أن  النظرية  : تفترض 

ويبذل الجهد في عمله، ولكن كون العوائد   ،النشاطو   ،والتحفيز  ،ر بالرضاوعندما يكون العائد موازي أو يزيد عن املقدار املتوقع فإن املوظف سيشع

وعدم بذل الجهد، وهذه النظرية أكدت على أن الجهد الذي يبذله    ،وانعدام الدافعية  ،أقل من توقعات الفرد سيؤدي ذلك إلى شعور بعدم الرضا

 (.25ص. ،2020قابل جهده )فلمبان و القرش ي،الفرد في العمل مرتبط بتوقعات الفرد للمكافأة التي سيحصل عليها م

التي تنشأ بسبب األوضاع االقتصادية واالجتماعية  (Rawls)نظرية رولس   • : تساوي هذه النظرية بين األفراد بغض النظر عن الفروق االجتماعية 

إسقاط جميع الفروق االجتماعية والطبيعية، والسياسية التي يولد فيها الفرد، فيرى رولس أن العدالة هي اإلنصاف، ويقصد باإلنصاف أن يتم  

هم، وتحتوي هذه النظرية على ثالث تصورات للعدالة: األول شخص ي ويقصد به نظر األفراد لبعضهم بأن لهم حقوق في اختيار مبادئ تنظيم مجتمعات

العوالثاني يوضح عالقات األفراد الشخصية القائمة على االختالفات الدينية واالجتماعية والثقافي ة والغاية من ام ة، والتصور الثالث هو للبنية 

 (.33، ص.2020)حمرون والزهراني،  التعاون االجتماعي

لفردركسون   • االجتماعية  املساواة  فترة (Fredrickson)نظرية  في  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  االجتماعية  الواقع  من  النظرية  هذه  نشأت   :

أكبر مشاك كانت من  والذي  في  الستينيات،  خلل  إلى وجود  املشكلة  وأدت هذه  اإلدارية،  باملؤسسات  األفراد  في عالقة  واملساواة  العدالة  له غياب 

وإتاحة   ،داألوضاع اإلدارية واالجتماعية، وأدى ذلك إلى قيام حركة جديدة تدعم العدالة االجتماعية، وكان من مطالبها دعم الحقوق املدنية لألفرا 

 (. 33، ص.2020كافآت بقدر الجهد املبذول )حمرون والزهراني، وأن تكون امل ،العمل للجميع

ا:   خصائص العدالة التنظيمية: رابعا

 تتلخص في اآلتي: و  تميزها عن غيرهاخصائص  للعدالة التنظيمية أن ( 23،ص.2019)سليمان،  (98ص. ،2020تذكر قهيري )

 املنظمة.تعتبر العدالة التنظيمية قيمة جوهرية وأساسية في   •

منها:   • نذكر  جوانب  عدة  التنظيمية  العدالة  العاملون،  العدالة  تتضمن  عليها  يحصل  التي  املخرجات  وتعني  وتعني و التوزيعية  اإلجرائية  العدالة 

 العدالة التفاعلية وتعني املعاملة التي يتلقاها املوظفون.و اإلجراءات التي يتم تطبيقها لتوزيع املخرجات، 

 ويعني ذلك أن كل موظف ينظر للمواقف بطريقته الخاصة بعضهم يراها عادلة وآخرون يرونها غير عادلة. ،نظيمية مفهوم نسبيتعتبر العدالة الت •

وهي الطريقة التي يحكم املوظف فيها على تعامل اإلدارة املخرجات واإلجراءات التنظيمية،  تتحدد العدالة التنظيمية على ضوء إدراك املوظف لنزاهة   •

 الوظيفي واإلنساني الذي يتلقاه.  في املستوى 

 تقوم العدالة التنظيمية بتقريب أهداف املوظفين وأهداف املؤسسة وسد الفجوات بينهما. •

 تتضمن جوانب عديدة من السلوك التنظيمي بسبب ارتباطها بمتغيرات تنظيمية عديدة لها تأثير على نجاح املؤسسات.  •

 بين جميع الوحدات في التنظيم اإلداري. مل دعم العاملين، وتحقق التكااإلدارة العليا ت •

 وضوح األهداف للعاملين وتشجيعهم على املبادرة اإلبداع، مما يجعلهم يتمتعون بالحرية واملسؤولية وزيادة الوالء للمؤسسة.  •

ا:   : مبادئ العدالة التنظيميةخامسا

 : (14، ص.2019)املطيري،  (15، ص.2015)عبدالحميد ومحمد، تضم العدالة التنظيمية مجموعة من املبادئ من أهمها

 مبدأ املساواة: تساوي جميع املوظفين في الفرص والحوافز وساعات العمل واألجور والواجبات الوظيفية. •

اإلدارة واملوظفون في تعامالتهم مثل االستقامة والشرف واألمان • بها  تلتزم  أن  القيم األخالقية يجب  ة والزاهة املبدأ األخالقي: يتضمن مجموعة من 
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 والصدق واإلخالص.  

 . األخطاءتصحيح ة للأن تكون قابو مبدأ الدقة والتصحيح: يجب أن ُتبنى القرارات وُتتخذ االجراءات على أساس معلومات صحيحة ودقيقة،  •

 . ا للقوانين املطبقةووفق   والتعامل املنصف وتوزيع املكافآت على حسب االستحقاق ،مبدأ االلتزام: اعتماد معايير وقوانين يتم تطبيقها بشكل عادل •

 مبدأ املشاركة: جميع األطراف في املنظمة تشارك في صنع واتخاذ القرار وتطبيق اإلجراءات.  •

ا:   : دالة التنظيميةمكونات العسادسا

 : (25، ص.2019( )سليمان، 2019)عطية،   منها ما يلي مجموعة من املكوناتالعدالة التنظيمية تتضمن 

ومن   ،والتي تقوم بتوجيه سلوك املوظفين في الظروف املختلفة ،الجيد والسيئ ،املرغوب واملرفوض ،القيم التنظيمية: هي القيم داخل مكان العمل •

 واحترام اآلخرين.  ،ورفع األداء ،والحرص على إدارة الوقت ،هذه القيم املساواة بينهم 

أهمية   • املعتقدات  إنجازه، ومن  العمل حول طبيعته وكيفية  بيئة  األفراد داخل  بها  أفكار يشترك  التنظيمية:  القراراملعتقدات  اتخاذ    ، املشاركة في 

 وتأثيره على تحقيق األهداف. 

 ومن املفترض أن تكون غير مكتوبة وواجبة على املرؤوسين.   ،األعراف التنظيمية: هي معايير يلتزم بها املوظفين ومفيدة للمؤسسة •

تتمثل في االحترام بينهم وبيئة تدعم    ،اخالل فترة عملهم مع    ، أو توقعات املؤسسة من الفرد  ،التوقعات التنظيمية: أفكار وتوقعات الفرد من املؤسسة •

 . احتياجاتهم 

ا:     : أنواع العدالة التنظيميةسابعا

الدراسات الكثير من  التنظيمية في  العدالة  أنواع  أو  أبعاد  كرت 
ُ
والعدالة    ،ذ التوزيعية  العدالة  لبعدين فقط هما  الدراسات تطرقت  ولكن بعض 

البليهد )  االجرائية كدراسة  )  ،(2020والشهراني  ت  ، (2020ودراسة قهيري  الدراسات  السابقين مع إضافة بوبعض  للبعدين  العدالة طرقت  ثالث وهو  عد 

 (. 2020ودراسة العجمي )  ،(2020التفاعلية أو التعاملية كدراسة حمرون والزهراني )

التنظيمية كما وردت في   للعدالة  أبعاد  أربع  الدراسة سنتناول  الحالية  في هذه  الدراسة  أبعاد  تناولت نفس  التي  الدراسات  مقياس كولكوت، ومن 

 (. 2020ودراسة الريامية والظفري ) ،(2020دراسة العنزي وآخرون )

 عدالة التوزيعية ال  •

والعدالة    ،(174.، ص2020وتوقف السلوك االجتماعي على توزيع مواد املنظمة بشكل جيد )عيس ى وآخرون،    ،يعتمد هذا البعد على نظرية املساواة 

 ن على هذا التوزيع بعين االعتبار مع وضع ردود فعل املوظفي  ،بحسب معايير معينة  زيع املوارد واملكافآت والعقوبات التوزيعية تعبر عن قيام إدارة املنظمة بتو 

، (378ص.  ، 2020  السعيدية،عادلة )الظفري و نه قد تمت مكافأتهم بطريقة  (، ويتضمن هذا النوع شعور األفراد بأ556، ص.2020)أبو طبيخ وآخرون،

ا انعدام هذا البعد ويؤدي أيض    ،(108، ص.2020الظفري،)الريامية و وإذا أحس املوظفون بعدم عدالة التوزيع يؤدي ذلك لزيادة معدل االحتراق الوظيفي  

( أن  2019) (، ويذكر الزهراني11، ص.2019)العنزي وحسن،  وضعف في املواطنة التنظيمية ، وعدم جودة األداء ، إلى انخفاض األداء الوظيفي للموظفين

 هناك ثالث قواعد لعدالة التوزيع هي: 

فاملوظف الذي يعمل بدوام كامل يستحق مكافآت أكثر من العامل بدوام جزئي عند   ،قاعدة املساواة: ُتبنى هذه القاعدة على أساس مدى املساهمة .1

 وعند حصول العكس يدل على تجاوز هذه القاعدة.  ،لديهم افتراضنا أن جميع العوامل األخرى متساوية 

 قاعدة النوعية: وتعني هذه القاعدة التغاض ي عن جميع الخصائص الفردية كاللون والجنس في توزيع املكافآت.  .2

 قاعدة الحاجة: تقديم املوظفين أصحاب الحاجة امللحة على غيرهم، بافتراض تساوي باقي العوامل.  .3

 اإلجرائيةالعدالة   •

ويتعامل املوظف مع طريقة صنع   ،(556، ص.2020)أبو طبيخ وآخرون،  ويقصد بها املساواة بين جميع املوظفين بتطبيق السياسات واإلجراءات

املعايير  طالعه علىعدالة عندما يتم مناقشة املوظف وإ ويتحقق هذا النوع من ال ، (378، ص.2020)الظفري والسعيدية، القرار وليس مع محتوى القرار

وال تقتصر العدالة اإلجرائية على نزاهة النتيجة بل تتعداها لتصل إلى كيف تم اتخاذ    ، (108، ص.2020الظفري،)الريامية و التي تم تقييمه من خاللها  

(، وانعدام هذا البعد يؤدي إلى تدني تقييم املنظمة الكلي، وقلة الرضا الوظيفي، ونقص في مستوى  74، ص.  2016هذا القرار وطريقة الحكم )الشايع،  

( أن هناك ست قواعد للعدالة اإلجرائية 2019(، ويذكر الزهراني )11،ص. 2019االلتزام التنظيمي، وارتفاع مستوى النزوع لترك العمل )العنزي وحسن، 

 هي: 

 ق اإلجراءات على جميع املوظفين دون تمييز أحدهم على اآلخر.قاعدة الطريقة الثابتة: تطبي .1

 قاعدة طمس املحاباة: البعد عن االنحياز ومراعاة الفوائد الشخصية في كل مراحل اتخاذ القرار. .2

 اإلمكان. قاعدة الدقة: عملية اتخاذ القرار يجب أن تعتمد على املعلومات واآلراء الدقيقة، واالبتعاد عن األخطاء قدر  .3

 قاعدة القابلية للتصحيح: إمكانية التعديل على اإلجراءات الخاصة بالقرار.  .4
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 قاعدة التمثيل: جميع القرارات واملراحل التي تمر بها يجب أن تمثل قيم وتوقعات واعتبارات املوظفين الذين تخصهم هذه اإلجراءات. .5

 م واملعايير األخالقية للموظفين.القيمرتبطة بالقاعدة األخالقية: كل اإلجراءات يجب أن تكون  .6

 العدالة التعاملية )التفاعلية(   •

واملقصود بالعدالة التفاعلية أو  ،(74.، ص2016تعتبر من أهم أنواع العدالة التنظيمية ألنها تؤثر على االنتماء وبناء الثقة بين املوظفين )الشايع، 

وتعتمد العدالة ،  (251، ص.  2020حيث يقوم هذا التعامل على الدبلوماسية واالحترام )العنزي وآخرون،  ،التعاملية طريقة تعامل اإلدارة مع املوظفين

وتوضح   ،(127، ص.2020والتي يجب أن تتصف باالحترام والكرامة والتقدير )العجمي،  ،التفاعلية على إدراك املوظفين للمعاملة التي يلقونها من اإلدارة 

لإلجرا  الفعلي  التطبيق  والقرش ي،مدى  )فلمبان  التنظيمية  )26، ص. 2020ءات  الزهراني  ويذكر  العالقات 2019(،  عدالة  تضم  التعامالت  عدالة  أن   )

 الشخصية وتشير إلى مدى تعامل املدير مع املوظفين باحترام وتقدير. 

 العدالة املعلوماتية  •

املوظ  املعلومات كافية لإلجابة عن تساؤالت  أن تكون  املعلومات     ،فينتعني عدالة 
 

أو كيف تم  مثال الطريقة؟  اختيار هذه اإلجراءات بهذه  ملاذا تم   

(، وتتضمن  426، ص.  2014)الوهيبي،  التقييم وتحديد املخرجات؟ وتركز عدالة املعلومات على تقديم تفسيرات وافية للموظفين فيما يرتبط باإلجراءات

وآخرون،   )العنزي  بهم  تتعلق  التي  واملخرجات  اإلجراءات  عن  للموظفين  معلومات  تقديم  املعلوماتية  هذه    ،(251، ص.2020العدالة  تكون  أن  ويجب 

ومات الضرورية  (، وتركز على التوضيحات التي تقدم للموظفين وتوصيل لهم املعل 108، ص.2020املعلومات وافية وكافية ودقيقة )الريامية والظفري،  

 (. 160، ص.2019أو تحديد مخرجات معينة بشكل موثوق وأكيد )الزهراني،  ،عن سبب استخدام إجراء معين

ا: 
ا
 : العوامل املؤثرة في العدالة التنظيمية ثامن

 : (27، ص.2019)سليمان،  (703، ص.2019)شما والشرمان،    هناك العديد من العوامل التي تؤثر على إدراك العدالة التنظيمية في املؤسسات ومنها

 إلى بيئة داخلية وتتضمن كل الظروف املادية داخل املنظمة •
 
كالتجهيزات والتهوية والحرارة والنظافة واإلضاءة وكون العمل   ،بيئة العمل: تنقسم أوال

باملؤسسة الخارجية تتضمن جميع ما يحيط  البيئة   
 
اجتماعية وسياسية وثقافية وصناعية وتعليمية   ،موزع بشكل جيد ومحدد، وثانيا من نظم 

 . ، ويتضمن ذلك شعور العاملين باألمن واالستقرار الوظيفيواقتصادية

  ، م االختيار ثم التعيين: هذه املرحلة تتضمن ثالث خطوات تبدأ بعملية االستقطاب عندما تقوم املؤسسة باإلعالن عن حاجتها ملوظفيناالستقطاب ث •

مثل أن يكون اإلعالن قوي ويؤدي إلى استقطاب األفراد املميزين، وتوضيح    ،وهذه العملية ليست بالبسيطة بل تتضمن على عدة معايير يجب مراعاتها

تأتي عملية االختيارأهد  املرشحين  ،اف االستقطاب، ثم  املناسبين واملميزين من بين  انتقاء األشخاص  التركيز على    ،وتعني  العملية يجب  وفي هذه 

 الكفاءة والفاعلية. 

لها • املادي  النسبية واملقابل  االهتمام بكل وظيفة وتحديد قيمتها  املادي )الرواتب(: يجب  الرو   ، املقابل  الوظائف وتحديد درجات  وتوضيح    اتب لكل 

 ومن الضروري وجود إدارة جيدة لسلم الرواتب لضمان املقابل املناسب واملرض ي للموظفين في هذه الوظائف. سبابهمقدار الخصم وأ 

كون املكافآت بصورة وقد ت  ،لتشجيع وتحفيز العاملين على زيادة وجودة األداء  ،املكافآت )الحوافز(: وتعني إعطاء مقابل لألداء املميز بصورة عادلة •

 فردية أو مكافآت جماعية أو مكافآت على مستوى املؤسسة ككل.

ناحية    الترقية: ويقصد بها إعطاء املوظف وظيفة أعلى من وظيفته األولى من ناحية املسؤولية والصعوبة، والبد من وجود سلم للوظائف وتدرجها من •

 الصعوبة واملسؤولية.

نجاز األعمال  هاتهم النفسية عن العمل، فيتأثر إ ثر العوامل املؤثرة على املوظفين من ناحية دافعيتهم ورضاهم واتجاأسلوب القيادة واإلشراف: من أك  •

 .، وعلى اإلدارة أن تتعامل بموضوعيةودافعية املوظفين بشكل كبير بنمط ونوعية القيادة التي ترأس املؤسسة

، وأن يكون ناسبة للموظفين بما يتناسب مع احتياجاتهم، لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم التدريب والتأهيل: استخدام املؤسسة لطرق التدريب امل •

 . حجم العمل مالئم للقدرات الشخصية للفرد

 ملعرفة نقاط ا  •
 
لقوة التقييم: تقوم كل مؤسسة بتقييم أداء املوظفين من خالل أساليب معينة للتعرف على كفاءة املوظفين، ويهدف التقييم أيضا

 . ، ويجب أن يكون التقييم عادل وآليته واضحة للجميعوتعزيزها ومعرفة نقاط الضعف ومعالجتها

مدى وضوح املعلومات واإلجراءات ملن يحتاجها، وهذا يزيد من إدراك املوظفين للعدالة التنظيمية ألنها تزيد من  ضوح والشفافية: ويقصد بها  الو  •

 ومعاييرها. معرفتهم بطرق تقييم أدائهم 

 : رياض األطفال .2.1.2

وهي األرض املخضرة والبساتين الحسنة، ففيها ينمو الصغار كما تنمو   ، ( مفهوم رياض األطفال فالرياض هي جمع روضة2011ذكرت باوزير وقربان )

سنوات تركز على   6إلى    3( ملفهوم رياض األطفال بأنها مؤسسات لتربية وتعليم األطفال من عمر  2007النباتات في البساتين، وتطرق عبدالخالق وعلي )
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ا وتقدم لألطفال العديد من األنشطة املتنوعة وتكسبهم املفاهيم واملعارف واملعلومات التي تتالءم مع  ا واجتماعي  ا وانفعالي  ا وعقلي  تنمية األطفال جسمي  

 اني فريدريك فروبل هو أول من أطلق مسمى رياض األطفال على هذه املؤسسات في القرن التاسع عشر.احتياجاتهم، والعالم األمل

   املرتبطة ( أهداف رياض األطفال  1437وحددت أحمد )
 
ا بحاجات الطفل املختلفة النفسية والجسمية والعقلية، وأن يتكاتف جميع ا وثيق  ارتباط

 ا سليم  بصدق وإخالص لتحقيق هذه األهداف، والهدف األساس ي هو تنمية الطفل نمو  املحيطين بالطفل من والدين ومعلمة وإدارة  
 

، واكسابه ا متكامال

 ا، وتهيئته إلكمال تعليمه النظامي. ا صالح  االتجاهات اإليجابية تجاه العمل، وتنشئته ليصبح مواطن  

تكون على قدر كبير من التأهيل والتدريب، وعلى معرفة تامة بالطفل  واملهمة األصعب في هذه املرحلة تقع على عاتق معلمة رياض األطفال فيجب أن  

ا، وأن تكون متحمسة للعمل مع األطفال، ومتقنة لكل عمل تقوم به مع األطفال، وأن تكون متجددة في أفكارها وتعاملها، ا واجتماعي  ا وتربوي  ا ونفسي  صحي  

( أهم 2014(، وحددت الناشف )218، ص2007كل طفل داخل الروضة )عبدالخالق وعلي،  ومطلعة على كل حديث في مجال تربية الطفل، وأن تكون أم ل

وتكون قدوة حسنة في السلوك    ،وتعزز العادات السلوكية اإليجابية  ،األدوار التي تؤديها معلمة الروضة، بأن تكون ممثلة لقيم املجتمع وتوجهاته وتراثه

ال الطفل على  املعلمة في مساعدة  الشامل عن طريق توجواملظهر، ودور  النمو، ودور معلمة ينمو  أكبر قدر من  الطفل ومؤازرته ومساعدته لتحقيق  ه 

 والقيام بالتخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقويم لخبرات االطفال وعملية نموهم. ،الروضة كقائدة وموجهة لعملية التعلم 

وما يترتب على هذه العمليات   ،وتقوم بعمليات التخطيط والتنفيذ والتوجيه والتقويم  ،الروضة هي التي تشرف على كل ما يجري في الروضة  ومديرة 

أن تنظر    ( أنه يجب على املديرة 2018لبدري )(، وذكر ا 2021رجوة )الشمري والعتيبي،  من تواصل وعالقات داخل وخارج الروضة لتحقيق األهداف امل

من أجلها   نظرة متكاملة ملا عليها من واجبات ومسؤوليات في عدة مجاالت، وتركز على الهدف الذي تحاول تحقيقه وهو بلوغ الروضة الغايات التي وجدت 

اآلخرين بالصدق واألمانة ت والطاقم اإلداري واملشرفات و أن تتسم عالقتها باملعلما ، ويجب على املديرة إعدادهم للحياة وهي تنشئة األطفال بشكل سليم و 

، ويجب  وتمارس أعمالها بروح ديموقراطية لكي تحقق االنسجام بين األفراد مما يؤدي للتعاون واالنجاز في العمل  ،وأن تكون صريحة وواضحة  ،واملوضوعية

عملها  بمجال ا، ومن الضروري إملام املديرة بق  زع املهام والعمل بشكل عادل وتشرف على املعلمات وتقيمهن وفق معايير محددة مسا أن تو أيض   على املديرة 

 مسؤولياتها التربوية واإلدارية.من جميع الجوانب، وتفهم 

املديرة  أن تكون  الواجب  التربويةا وتربوي  ا وثقافي  مؤهلة علمي    ومن  اإلدارة  أكمل وجهو   ،ا في مجال  العملية   ،أن تقوم بمهامها على  كأن تشرف على 

املشاكل، وتساعد في تقديم حلول مناسبة، وتقوي التواصل بين الروضة والعاملين فيها وتعزز الثقة والر   ، وابط بينهمالتربوية في الروضة، وتتعرف على 

تشاف مواهبهم، وتعي األهداف املراد بلوغها وتسعى لتحقيقها، وتنمي كفاية وتوفر جميع املستلزمات التي تساعد على نمو األطفال من جميع الجوانب واك

 (.79، ص.2018املعلمات وتساعدهن على مواكبة التطور في مجال العمل )البدري، 

 : في اململكة العربية السعودية كيفية اختيار مديرات املدارس 

ومديرات ذوو كفاءة عالية لقيادة املدارس والروضات الحكومية واألهلية والعاملية، وورد في موقع   بتعيين مديريناهتمت وزارة التعليم السعودية  

 املدارس وهي كما يلي:  ( عدة شروط الختيار  مديرو 2021ليم )وزارة التع

 أن يكون املدير أو املديرة سعودي الجنسية.  •

•  
 
 أن يكون متفرغ

 
 ا. تام  ا ا للعمل اإلداري ولقيادة املدرسة تفرغ

•  
 

  على مؤهل البكالوريوس فأعلى، ويفضل أن يكون في نفس تخصص املدرسة املكلف بها كرياض األطفال والتربية الخاصة.أن يكون حاصال

 عن أداء مهامه اإلدارية. وال يعاني من أي أمراض قد تمنعه اا طبي  أن يكون الئق   •

كون لديه خبرة إدارية سابقة أو قد عمل كوكيل قبل ترشيحه  حكومية أو أهلية، وأن ت  في مدرسةأن يمتلك خبرة في التدريس ال تقل عن ثالث سنوات   •

 لإلدارة. 

 ، ولديه القدرة على أداء هذا الواجب ومشهود له بالخير والصالح وعلم وعمل أن يكون ذا خلق ودين •

يجب على القائد معرفته والقدرة على أداءه في العمل وروعي  ( معايير مهنية للقيادة املدرسية وتتضمن ما  2020وقد حددت هيئة التقويم والتدريب )

 في إعداد هذه املعايير اإلطار الكلي للمعايير املهنية للمعلم وهذه املعايير هي: 

 ا باتجاهاتها الحديثة. أن يمتلك املدير املفاهيم األساسية لإلدارة املدرسية وأن يكون ملم   •

 تها املختلفة. ا لوظائف اإلدارة وتطبيقاأن يكون ممارس   •

 ا على حل املشكالت اإلدارية والتعليمية داخل وخارج بيئة العمل.أن يكون قادر   •

 أن يشرف ويتابع العمل اإلداري والتعليمي في املدرسة بشكل دوري. •

 . ، ويستخدم التقنيات املتطورة لتسهيل إجراءات العملل مهارات التواصل واالتصال في العمل التعليمي واإلداري أن يفعّ  •

 خ املدير ثقافة التقويم الذاتي داخل املدرسة.املطلوبة، وأن يرّس  م األداء املدرس ي والتعليمي حسب املعايير املهنيةيقوّ  •

 لجميع أفراد املدرسة، ولألنشطة املدرسية والخدمات املساندة. أن يهتم بالتطوير املستمر  •
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 عملية التعليم والتعلم ويسعى لتجويدها ويحدد مهام منسوبي املدرسة نحوها. أن يدعم املدير •

 أن يجسد أخالقيات مهنة التعليم خالل املمارسات املهنية ويسعى لبناء قيم واتجاهات إيجابية لدى العاملين في املدرسة.  •

 :الدراسات السابقة . 2.2
والشهري  • البليهد  دراسة  الرياض،   ( 2020)   تناولت  بمدينة  التنظيمية  للعدالة  الحكومية  االبتدائية  املدارس  قائدات  واقع ممارسة  الكشف عن 

رس واستخدمت الباحثتان املنهج الوصفي، وكانت األداة املستخدمة لجمع البيانات هي االستبانة ويتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات املدا 

( من املعلمات، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها أن عينة الدراسة  82ة الدراسة )وشملت عين  ،االبتدائية الحكومية بالرياض

 موافقات على أن قائدات املدارس االبتدائية يمارسن عدالة التوزيع وعدالة اإلجراءات بدرجة عالية.

دة املدارس االبتدائية للعدالة التنظيمية من وجهة نظر  بدراسة هدفت للكشف عن درجة ممارسة قا  (2020)  وقام كل من حمرون والزهراني •

سة من  املعلمين بتبوك، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وكانت األداة املستخدمة لجمع املعلومات هي االستبانة، ويتكون مجتمع الدرا 

( معلم، وكشفت الدراسة أن درجة ممارسة 193نهم  بلغ عددهم )جميع معلمي املدارس االبتدائية بتبوك، وتم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية م

ة باملرتبة قادة املدارس االبتدائية بتبوك للعدالة التنظيمية جاءت بتقدير متوسط، وفيما يتعلق بترتيب محاور الدراسة جاء محور العدالة التعاملي

 األولى ثم العدالة اإلجرائية ثم العدالة التوزيعية. 

املدارس الثانوية باألحساء من وجهة نظر املعلمين،   ستوى العدالة التنظيمية لدى مديرو دراسة هدفت إلى التعرف على م ( 2020  )  وأجرى العجمي •

الدراسة من معلمي املدارس الثانوية بمن الباحث املنهج الوصفي، واألداة املستخدمة لجمع البيانات هي االستبانة، وتتكون عينة  طقتي واستخدم 

( معلم، ومن أهم نتائج الدراسة أن مستوى العدالة التنظيمية لدى قادة املدارس الثانوية باألحساء من وجهة  452برز والبالغ عددهم )الهفوف وامل

عزى ملتغير املؤهل العلمي.  
ُ
 نظر املعلمين جاء بدرجة كبيرة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية ت

إلى معرفة مدى   ( 2020)   وتناول ملحم • في    دراسة هدفت  الثانوية  املدارس  نظر معلمات  الوظيفي من وجهة  االحتراق  في  التنظيمية  العدالة  تأثير 

بقت الدراسة على عينة بالغ عددها )
ُ
( معلمة، 193محافظة قلقيلية، وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، واالستبانة أداة لجمع البيانات، وط

مستوى العدالة التنظيمية في مدارس البنات الثانوية بقلقيلية كانت متوسطة في البعدين العدالة   وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها أن 

 ا في بعد العدالة اإلعالمية والشخصية.التوزيعية واالجرائية، وكانت مرتفعة في بعد العدالة التفاعلية، ومرتفعة جد  

•  
ا

بدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى الصمت التنظيمي والعدالة التنظيمية لدى العاملين بمدارس   ( 2020)  من الظفيري والسعيدية  وقام كال

والفروق في مستواهما بناء على الجنس وسنوات الخبرة ونوع املدرسة، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي االرتباطي، وباستخدام املقاييس    ،عمان

(، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزها: ارتفاع مستوى 565على عينة عشوائية يبلغ عددها )قاما بجمع البيانات، وتم تطبيق الدراسة  

املدرسة وسنوات ملتغير نوع  العينة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث، وال توجد فروق إحصائية تعزى  التنظيمية لدى    العدالة 

 الخبرة. 

•  
ا

للعدالة    (2019)   من الرويلي وعالبوقام كال الخاصة في سكاكا والقريات  الثانوية  املدارس  استقصاء درجة ممارسة مديري  إلى  بدراسة هدفت 

املسحي،   الوصفي  املنهج  استخدام  وتم  املعلمين،  نظر  تطبيق  و التنظيمية من وجهة  وتم  الباحثان،  استبانة طورها  طريق  البيانات عن  تم جمع 

تائج من أبرزها  ( معلم ومعلمة، وأظهرت الدراسة العديد من الن309رس الثانوية في سكاكا والقريات يبلغ عددهم )الدراسة على عينة من معلمي املدا

املدارس الثانوية الخاصة في سكاكا والقريات للعدالة التنظيمية جاءت بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية    أن درجة ممارسة مديرو 

 ملتغير الجنس لصالح
 
 اإلناث.  تبعا

والشرمان   • شما  دراسة  م  ( 2019) وتناولت  لدى مديرو الكشف عن  التنظيمية  العدالة  بااللتزام   ستوى  األخضر وعالقتها  الخط  داخل  املدارس 

راسة جراء الدستبانة أداة لجمع البيانات، وتم إ واال   ،التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي االرتباطي

الحكومية  املدارس  املعلمين واملعلمات في  )  ،على جميع  يبلغ عددها  الدراسة عن 354وتوزيع االستبانة على عينة عشوائية منهم  ( معلم، وكشفت 

 التفاعلية. العديد من النتائج من أهمها وجود مستوى مرتفع من العدالة التنظيمية في كافة مجاالتها ويتقدمها مجال العدالة  

الوظيفي وااللتزام التنظيمي على    (2017)  وأجرى موسرينجودين وأكبر و كاراناتي • التنظيمية والرضا  الكشف عن أثر العدالة  دراسة هدفت إلى 

ك  التنظيمية  العدالة  ومقياس  االرتباطي  املسحي  املنهج  استخدام  وتم  بجاكرتا،  الثانوية  املدارس  ملديري  التنظيمية  املواطنة  لجمع  سلوك  أداة 

( مدير، وأظهرت نتائج هذه الدراسة وجود  90البيانات، وتم إجراء الدراسة على عينة عشوائية من مديري املدارس الثانوية بجاكرتا يبلغ عددهم )

التنظيمي وسلوك املواطن الوظيفي وااللتزام  العدالة التنظيمية والرضا  ا  حصائي  إ ق دالة  فرو وتوجد    ،املدارس  ة التنظيمية لدى مديرو عالقة بين 

 الجنس واملؤهل العلمي والخبرة.  ترجع ملتغير

الشايع • في   ( 2016)  وقام  التنظيمية  املواطنة  التنظيمية ومستوى سلوك  للعدالة  املعلمين  إدراك  التعرف على مستوى  إلى  تهدف  بإجراء دراسة 

إحصائي   الدالة  الفروق  على  والتعرف  القصيم،  بمنطقة  الثانوية  العاملدارس  في  املواطنة ا  وسلوك  التنظيمية  للعدالة  املعلمين  إدراك  بين  القة 
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الوصفي املسح  أسلوب  الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم  املؤهل(،  نوع  الجنس،  الخبرة،  )سنوات  الدراسة  ملتغيرات  ترجع  ومقياس    ،التنظيمية 

( معلم، وكشفت الدراسة عن العديد  386يطة من يبلغ عددها )العدالة التنظيمية كأداة لجمع البيانات، وتم إجراء الدراسة على عينة عشوائية بس

ارتفاع مستوى سلوك املواطنة التنظيمية ويوجد عالقة ارتباطية و   أن مستوى إدراك املعلمين للعدالة التنظيمية متوسط،  من النتائج من أبرزها

 موجبة بين العدالة التنظيمية وسلوك املواطنة التنظيمية. 

يلماز  • وفق    (2010)  وأجرى  في مدارسهم  التنظيمية  للعدالة  االبتدائية  املرحلة  تصورات معلمي  الكشف عن  إلى  الجنس دراسة هدفت  ملتغيرات  ا 

املنهج الوصفي ومقياس العدالة التنظيمية كأداة لجمع البيانات، وتم تطبيق الدراسة   ،واملؤهل والتخصص وسنوات الخبرة، واستخدم الباحث 

( معلم، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى العدالة التنظيمية املمارسة في املدارس جاءت مرتفعة وال توجد 324لغ عددها )على عينة عشوائية يب

 ا ترجع ملتغيرات الجنس واملؤهل والخبرة والتخصص. فروق دالة إحصائي  

 : التعليق على الدراسات السابقة

ة بشكل خاص دون ربطها بمتغير آخر، مثل دراسة البليهد  تناولها ملوضوع العدالة التنظيميالدراسة الحالية تتفق مع بعض الدراسات السابقة في   •

 (.2020(، ودراسة العجمي )2020(، ودراسة حمرون والزهراني )2020والشهري )

التنظيمية • للعدالة  كولكت  مقياس  استخدام  في  السابقة  الدراسات  بعض  مع  الدراسة  هذه  وآخرون،  تتفق  )العنزي  ودراسة  2020كدراسة   )

 .(2020( ودراسة )الظفيري والسعيدية، 2020)الريامية، 

 النتائج.  تستفيد هذه الدراسة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة، واختيار املنهج املناسب، وبناء اإلطار النظري، وفي تفسير ومناقشة •

لحالية معلمات رياض بينما تناولت بعض الدراسات السابقة تناولت الدراسة ا تختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في عينة الدراسة حيث  •

(، ودراسة ملحم 2019(، ودراسة الرويلي وعالب )2017(، ودراسة موسرينجودين وأكبر و كاراناتي )2016معلمي املرحلة الثانوية كدراسة الشايع )

(، ودراسة البليهد والشهري 2010كدراسة يلماز )  االبتدائية(؛ وتناولت بعض الدراسات السابقة معلمي املرحلة  2020(، ودراسة العجمي )2020)

 (. 2020(، ودراسة حمرون والزهراني )2020)

 تختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في الحدود املكانية حيث اقتصرت هذه الدراسة على مدينة بريدة.  •

 : ا هإجراءاتو  دراسةال يةمنهج .3

 : دراسةالمنهج  . 1.3

رياض األطفال األهلية والحكومية في مدينة بريدة للعدالة    دف التعرف على درجة ممارسة مديراتاستخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي له

كبيرة التنظيمية من وجهة نظر املعلمات ويعرف املنهج الوصفي املسحي: "هو البحث الذي يتم بواسطته استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة  

 .(2014اف منهم وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها" )العس

   :دراسةالمجتمع  . 2.3

الدراسة من جميع معلمات مدارس مرحلة رياض األطفال في املدارس الحكومية واملدارس األهلية في مدينة بريدة  والبالغ عددهم    ،يتكون مجتمع 

 ه. 1442( معلمة، حسب بيانات إدارة التعليم بمنطقة بالقصيم عام 462( معلمة في القطاع األهلي بمجموع )166( معلمة في القطاع الحكومي و)296)

( يبلغ عددها  عليها  الدراسة  لتطبيق  املجتمع  طبقية من  اختيار عينة  الحكومي209وتم  القطاع  في  العيو   ( معلمة  تحديد  وتم  األهلي،  نة القطاع 

 ن.باستخدام معادلة ستيفن ثامبسو 

 :  عينة الدراسة . 3.3
 :  )العينة اًلستطالعية( اًلستبانةعينة تقنين املشاركون في  •

املستخدمة في    تكونت العينة االستطالعية التي تم  معلمة من معلمات   30  يق عليها منبالتطب  ةالحالي   دراسةالالتأكد من صدق وثبات االستبانة 

ي  ف  ليهنتم التطبيق عتم اختيارهن بطريقة عشوائية، و   ،بمنطقة القصيم باململكة العربية السعوديةرياض األطفال الحكومية واألهلية في مدينة بريدة  

 .ه1442 الدراس يمن العام  الثانيالدراس ي  الفصل

 األساسية:  البحث عينة املشاركون في   •

بمنطقة القصيم باململكة العربية رياض األطفال الحكومية واألهلية في مدينة بريدة  معلمة من معلمات    210  مناألساسية    دراسةالتكونت عينة  

 أفراد التالي يوضح توزيع  والجدول ، ه1442 لدراس يمن العام ا  لثانيلفصل الدراس ي ا في ا  تم التطبيق عليهنبطريقة عشوائية، و  ، تم اختيارهنالسعودية

  :ات املختلفةتغير املفي ضوء  البحثعينة 
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 األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة  البحثعينة علمات م (: توزيع 1جدول )

 النسبة العدد  نوع املدرسة  النسبة العدد  التخصص

 % 62.4 131 حكومي   % 78.6 165 رياض أطفال 

 % 37.6 79 أهلي  % 21.4 45 تخصص آخر 

 النسبة العدد  سنوات الخدمة  النسبة العدد  املؤهل

 % 47.1 99 سنوات  5أقل من  % 5.7 12 دبلوم 

 % 31.0 65 سنوات  10سنوات إلى  5من  % 87.6 184 بكالوريوس

 % 21.9 46 سنوات  10أكثر من  % 6.7 14 ماجستير فأعلى 

%، بينما بلغت 78.6بنسبة بلغت  رياض األطفال  تخصص    من   األساسية كن  البحثأن النسبة األكبر من أفراد عينة    (1يتضح من الجدول رقم )

يعملن باملدارس من  ميتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من أفراد عينة البحث األساسية كن  و %،  21.4خرى  تخصصات األ المن    علماتاملنسبة  

الجدول السابق أن النسبة األكبر من معلمات كذلك يتضح من %، 37.6املدارس األهلية %، بينما بلغت نسبة املعلمات من 62.4بنسبة بلغت الحكومية 

%، 6.7بنسبة بلغت  املؤهل العلمي ماجستير فأعلى  أصحاب    ن%، يليه87.6  بنسبة بلغتاملؤهل العلمي بكالوريوس    عينة البحث الحالي كن من أصحاب

العلمي دبلوم  ا أصحاب  وأخير   الحالي كن من  %،  5.7بنسبة بلغت  املؤهل  البحث  األكبر من معلمات عينة  النسبة  أن  السابق  كذلك يتضح من الجدول 

ا %، وأخير  31.0" بنسبة بلغت  سنوات 10إلى    سنوات 5%، يليهن أصحاب سنوات الخبرة "من  47.1بنسبة بلغت  "  سنوات 5من  أقل "  خبرة أصحاب سنوات  

 . %21.9سنوات" بنسبة بلغت  10أصحاب سنوات الخبرة "أكثر من 

 : دراسةالأدوات  . 4.3

واملقاييس ،  مقياس العدالة التنظيمية سعى إليها تم استخدام  لألهداف التي ي  هقيوتحق  ةالحالي  دراسةاللجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة  

عدد األبعاد   تراوحوي  ،واختلف العديد من الباحثين في تحديد عدد األبعاد التي تقاس بها العدالة التنظيمية ،ومتعددة التي تقيس العدالة التنظيمية كثيرة  

 من ُبعد واحد إلى أربعة 
 

(  بناء على مقياس 2016الخضر وجاد الرب،   من )، ومن أبرز املقاييس الرباعية هو مقياس العدالة التنظيمية الذي صممه كال

( الذي يقيس األبعاد التالية: العدالة التوزيعية، العدالة اإلجرائية، العدالة التعاملية، العدالة املعلوماتية، وهذا املقياس ال Colquitt ,2001كولكوت )

الفعل لكن ا في املؤسسات ولكن يقيس درجة إدراك املفحوصين من هذه العدالة، فيمكن أن تكون العدالة مطبقة بيقيس مقدار العدالة املطبقة فعلي  

( ودراسة )الظفيري 2020( ودراسة )الريامية، 2020لم يدركها األفراد، وقد تم استخدام هذا املقياس في العديد من الدراسات كدراسة )العنزي وآخرون، 

 (.2020والسعيدية، 

 : اًلستبانةصدق وثبات  . 5.3

 الصدق:   .1.5.3

الحالي املقياس  صدق  من  على    للتحقق  االعتماد  املحكمين تم  املقياس   Face Validity  صدق  عرض  تم  الخبراء    حيث  املحكمين  من  عدد  على 

املنتمية إليه، ومدى وضوح  بالبعدمدى ارتباط كل عبارة من عباراتها  من حيث املقياس  إبداء آرائهم فيوطلب منهم  ، اإلدارة التربوية واملتخصصين في مجال 

أفادت العبارات وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، واقتراح طرق تحسينها، وقد قدم املحكمون مالحظات قيمة  

مع بعض املالحظات التي ،  ملحكمين، حيث حظيت جميع عبارات االستبانة باتفاق غالبية ا ، وساعدت على إخراجها بصورة جيدة ، وآثرت املقياسالبحث

 .في النسخة النهائية من املقياس تم مراعاتها

حساب  باستخدام معامل ارتباط بيرسون في  وذلك    Internal Consistencyعن طريق صدق االتساق الداخلي    املقياس التحقق من صدق  كذلك  تم  

بينها، فكانت معامالت  فيما    بعدكل    عباراتن مدى تماسك وتجانس  موذلك للتأكد  املنتمية إليه العبارة    البعدرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة  ت اال معامال 

 االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:

 العبارةإليه املنتمية   للبعدوالدرجة الكلية  درجات عبارات املقياس(: معامالت اًلرتباط بين 2جدول )

 اًلرتباط  العبارة  اًلرتباط  العبارة  اًلرتباط  العبارة  اًلرتباط  العبارة 

 العدالة املعلوماتية  عدالة التعامل  العدالة اإلجرائية العدالة التوزيعية 

1 0.733** 1 0.834** 1 0.877** 1 0.875** 

2 0.876** 2 0.914** 2 0.734** 2 0.864** 

3 0.830** 3 0.936** 3 0.902** 3 0.857** 

4 0.900** 4 0.867** 4 0.913** 4 0.862** 

 0.01** دالة عند مستوى ثقة  **0.806 5
 

 عامالت ارتباط ماملنتمية إليه العبارة جميعها    للبعدوالدرجة الكلية    عبارات املقياسبين درجات    عامالت االرتباطم  أن  (2يتضح من الجدول رقم )

 .وتماسكها مع بعضها البعضفيما بينها  بعدعبارات كل وهو ما يؤكد اتساق وتجانس   0.01 ثقة ا عند مستوى دالة إحصائي  و  موجبة

وتماسكها مع بعضها البعض بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات األبعاد والدرجة الكلية   املقياس كذلك تم التأكد من تجانس واتساق أبعاد 
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 فكانت كما هو موضح بجدول التالي: ،للمقياس

 للمحور املنتمي إليه البعد  والدرجة الكلية املقياس(: معامالت اًلرتباط بين درجات أبعاد 3جدول )

 العدالة املعلوماتية  عدالة التعامل  اإلجرائيةالعدالة   العدالة التوزيعية  البعد 

 **0.838 **0.902 **0.844 **0.798 معامل االرتباط 

ا  جميعها معامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائي    للمقياس والدرجة الكلية    املقياسأن معامالت االرتباط بين درجات أبعاد    ( 3يتضح من الجدول رقم )

 فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض. املقياسوهو ما يؤكد اتساق وتجانس أبعاد  0.01عند مستوى ثقة 

 الثبات:  .2.5.3

كانت معامالت الثبات كما هو  ف  Alpha Cronbach  استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخبوأبعادها الفرعية    ملقياسا   درجات  تم التحقق من ثبات

 موضح بالجدول التالي: 
أبعادهدرجات ل(: معامالت ثبات ألفا كرونباخ 4جدول )  الفرعية  املقياس و

 اًلستبانة ككل العدالة املعلوماتية  عدالة التعامل  العدالة اإلجرائية العدالة التوزيعية 

0.885 0.909 0.878 0.886 0.943 

مؤشرات  ومما سبق يتضح أن للمقياس ؛  اإحصائي   مقبولة و  مرتفعةعامالت ثبات م الفرعية قياس وأبعاده امل لدرجات  أن  ( 4يتضح من الجدول رقم )

رياض األطفال للعدالة التنظيمية ممارسة مديرات    في الكشف عن  البحث الحاليفي    هاالحية استخدامويتأكد من ذلك ص  )الصدق، الثبات(  جيدة   إحصائية

   .املعلمات في مدينة بريدة من وجهة نظر 

في البحث الحالي بأن يتم االختيار ما بين خمسة اختيارات تعبر عن درجة املوافقة وهي    تتم االستجابة لعبارات املقياس املستخدم  ويجب مالحظة أنه

في    عدبُ ( على الترتيب؛ والدرجة املرتفعة في أي عبارة أو  1، 2،  3،  4،  5، لتقابل الدرجات )(موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة )

الحكم على   التالية في  املحكات  أنه تم االعتماد على  التحقق، ويجب مالحظة  تعبر عن درجة عالية من درجة  رياض   ممارسة مديراتمستوى  االستبانة 

كما هو موضح   بعادلى املتوسطات الحسابية للعبارات واملتوسطات الوزنية لأل، بناء  عاألطفال للعدالة التنظيمية من وجهة نظر املعلمات في مدينة بريدة 

 بالجدول التالي: 

 ممارسة قائدات رياض األطفال للعدالة التنظيمية من وجهة نظر املعلمات في مدينة بريدة مستوى  (: محكات الحكم على5جدول )

 املتوسط الحسابي للعبارة أو املتوسط الوزني للبعد 

 فأكثر  4.2من  4.2ألقل من  3.4من  3.4ألقل من  2.6من  2.6ألقل من  1.8من  1.8أقل من 

 ا كبيرة جد   كبيرة  متوسطة  ضعيفة  منعدمة 
 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:   . 6.3

 كالتالي: SPSS V.23حصائية في العلوم االجتماعية تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة اإل  ةالحالي دراسةالفي 

 
ا

 :تم استخدام البحث الحالي اًلستبانة املستخدمة في : للتأكد من صدق وثبات أوًل

 . الداخلي لالستبانةكد من صدق االتساق  التأ فيPearson Correlation معامل ارتباط بيرسون  •

 .االستبانةالتأكد من ثبات في  Alpha Cronbachمعامل ثبات ألفا كرونباخ   •

 :تم استخدام البحث جابة عن أسئلة ا: لل ثانيا 

 ممارسة مديرات  درجة  لكشف عنا في    Std. Deviationواالنحرافات املعيارية    Meanاملتوسطات  و   Percentوالنسب املئوية    Frequenciesالتكرارات   •

 . رياض األطفال للعدالة التنظيمية من وجهة نظر املعلمات في مدينة بريدة

ممارسة درجة  حول    البحثفي التعرف على مدى اختالف استجابات أفراد عينة    Independent Samples T-Test"ت" للمجموعات املستقلة    اختبار •

 .(، نوع املدرسةتخصصال) متغير التي ترجع الختالفو  رياض األطفال للعدالة التنظيمية مديرات

في التعرف على مدى اختالف استجابات أفراد عينة البحث حول درجة ممارسة قائدات رياض   One Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه   •

 الخبرة.األطفال للعدالة التنظيمية والتي ترجع الختالف سنوات 

في التعرف على مدى اختالف استجابات أفراد عينة البحث حول درجة ممارسة قائدات رياض األطفال    Kruskal Wallis Hاختبار كروسكال واليس   •

 للعدالة التنظيمية والتي ترجع الختالف املؤهل.
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 : ومناقشتها دراسةالنتائج  .4

رياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة التنظيمية في   ما درجة ممارسة مديراتللبحث الحالي على "ينص السؤال األول  نتائج السؤال األول:  . 1.4

 "؟مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات

بدرجة   ةالستبانة واملتعلقا عبارات  من  عبارة  على كل    البحثلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة  

ه االستجابات املعيارية لهذواالنحرافات  اتثم تم حساب املتوسط، ممارسة قائدات رياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة التنظيمية في مدينة بريدة 

 فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي: ، عبارة من هذه العباراتكل   تحققلتحديد درجة وذلك 

 العدالة التوزيعية البعد األول:  •

افات املعيارية ًلستجابات عينة البحث حول 6جدول )  األطفال الحكومية واألهلية  رياض مديرات ممارسة درجة(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واًلنحر

 فيما يتعلق بالعدالة التوزيعية  للعدالة التنظيمية في مدينة بريدة 

ًلنحراف  ا املتوسط اًلستجابة العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب 

افق   غير مو

 بشدة

افق  افق محايد غير مو افق بشدة مو  مو

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

يتناسب راتبي مع الجهد   1

 الذي أبذله 

 5 متوسطة  1.178 2.724 2.4 5 29.5 62 28.6 60 17.1 36 22.4 47

الوظيفية  تتناسب امتيازاتي  2

 مع املسؤوليات املكلفة بها 

 2 متوسطة  1.112 3.162 7.6 16 38.6 81 25.7 54 18.6 39 9.5 20

تتناسب امتيازاتي الوظيفية   3

 مع ساعات عملي 

 1 متوسطة  1.047 3.167 4.3 9 41.0 86 32.4 68 11.9 25 10.5 22

تتناسب امتيازاتي الوظيفية   4

 مع الصعوبات التي تواجنهي 

 3 متوسطة  1.024 3.067 3.8 8 34.3 72 36.7 77 15.2 32 10.0 21

تتناسب امتيازاتي الوظيفية   5

مع ضغوط العمل التي  

 أواجهها

 4 متوسطة  1.142 2.852 5.2 11 27.1 57 31.0 65 21.0 44 15.7 33

 متوسطة  1.101 2.994 املتوسط العام لدرجة ممارسة قائدات رياض األطفال في مدينة بريدة للعدالة التوزيعية  

 أن: (6يتضح من الجدول رقم )

حيث   متوسطة بدرجة  ةمتحققمن وجهة نظر املعلمات في مدينة بريدة  التوزيعيةرياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة  ممارسة مديراتدرجة 

وحصول العدالة التوزيعية على درجة متوسطة مؤشر على أن مديرات  ،1.101بانحراف معياري  2.994 البعدبلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا 

مالية للمعلمات املجتهدات وذلك  رياض األطفال قد ال يطبقن العدالة التوزيعية بالطريقة املثلى، وقد يعزى ذلك إلى أن املديرات ال يستطعن تقديم حوافز  

ا الراتب الذي تتقاضاه املعلمة قد ال يتناسب بشكل كافي مع لذا تتم مكافأة املعلمات املجتهدات بأعمال أقل من غيرهن، وأيض    ،ألسباب تتعلق بامليزانية

 
ّ
وتط بموضوعية وشفافية عالية  واملهام  األعمال  توزيع  تكون عمليات  أن  ويجب  التي لع  جهدها،  النتيجة  تتفق مع  النتيجة  املعلمات، وهذه  عليها جميع 

 مع  اء القويسمة، وتتفق هذه النتيجة أ ( بأن العدالة التوزيعية جاءت بدرجة ممارسة متوسطة لدى معلمي املدارس في لو 2020توصلت لها العبس ي )
 
يضا

( ودراسة  2020(، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة البليهد )2020ملحم )( ودراسة  2020( ودراسة حمرون والزهراني )2020دراسة الريامية والظفري )

 ( حيث أن درجة العدالة التوزيعية جاءت بدرجة عالية.2016الشايع )

 أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي: 

حيث بلغت قيمة متوسطة  " في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  تتناسب امتيازاتي الوظيفية مع ساعات عمليجاءت العبارة " •

 .1.047بانحراف معياري قدره  3.167متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

حيث  متوسطة  تحقق، ومتحققة بدرجة  " في الترتيب الثاني من حيث درجة التتناسب امتيازاتي الوظيفية مع املسؤوليات املكلفة بهاجاءت العبارة " •

 .1.112بانحراف معياري قدره  3.162بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

حيث متوسطة  " في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  تتناسب امتيازاتي الوظيفية مع الصعوبات التي تواجنهيجاءت العبارة " •

 .1.024بانحراف معياري قدره  3.067بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

متوسطة  التحقق، ومتحققة بدرجة  " في الترتيب الرابع من حيث درجة  تتناسب امتيازاتي الوظيفية مع ضغوط العمل التي أواجههاجاءت العبارة " •

 .1.142بانحراف معياري قدره  2.852حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

العبارة " • أبذلهجاءت  الذي  الجهد  التحقق، ومتحققة بدرجة  يتناسب راتبي مع  الخامس من حيث درجة  الترتيب  بلغت قيمة   متوسطة" في  حيث 

 .1.178بانحراف معياري قدره  2.724متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 
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 من خالل الشكل التالي: في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات   التوزيعيةرياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة    مديراتدرجة ممارسة  ويمكن توضيح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات التوزيعيةرياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة  مديراتدرجة ممارسة  (:1شكل )

 البعد الثاني: العدالة اإلجرائية •

افات املعيارية ًلستجابات عينة البحث حول درجة ممارسة 7جدول ) رياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة   مديرات(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واًلنحر

ائية التنظيمية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعدالة   اإلجر

اًلنحراف   املتوسط  اًلستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

افق   غير مو

 بشدة

افق  افق  محايد غير مو افق بشدة  مو  مو

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

تمنح لي الفرصة   1

للتظلم على أي قرار  

 أو إجراء أضر بي 

 3 متوسطة  1.132 2.829 4.3 9 27.1 57 32.4 68 19.5 41 16.7 35

الفرصة للتأثير  لدي  2

على أي قرار أو إجراء  

ما يخصني قبل  

 صدوره 

 4 متوسطة  1.050 2.695 3.8 8 18.6 39 35.2 74 28.1 59 14.3 30

تتخذ اإلجراءات   3

والقرارات الخاصة  

بي بناء على معلومات  

 دقيقة

 2 متوسطة  1.090 2.890 3.8 8 27.6 58 37.6 79 15.7 33 15.2 32

القرارات  تطبق  4

واإلجراءات على  

 الجميع دون تمييز 

 1 متوسطة  1.171 3.076 9.5 20 31.0 65 30.0 63 16.7 35 12.9 27

 متوسطة  1.111 2.873 املتوسط العام لدرجة ممارسة قائدات رياض األطفال في مدينة بريدة للعدالة اإلجرائية 

 أن: (7يتضح من الجدول رقم )

في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات متحققة بدرجة متوسطة حيث   اإلجرائيةرياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة   مديراتدرجة ممارسة 

ويعزى ذلك النخفاض إدراك مديرات رياض األطفال بأهمية ممارسة ، 1.111بانحراف معياري    2.873بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  

بأرائها االدارة  تتفرد  قد  اإلجراءات حيث  في  القرارات    ،العدالة  تطبيق  في  التمييز  بعض  القرارات، ووجود  بعض  التأثير على  على  املعلمات  قدرة  وعدم 

 التناوب بين املديرة واملشرفة في تقييم املعلمة يؤثر على
 
 للمركزية في اتخاذ القرارات، وأيضا

 
أدائها ثم تتأثر العالوة والترقية    واإلجراءات، وقد يعزى ذلك أيضا

( ودراسة  2016( ودراسة الشايع )2020وهذا ينعكس بشكل سلبي على نفسية املعلمة وأدائها الوظيفي، واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العدوان )

( 2015سط، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة مؤمن )( في كون مستوى العدالة اإلجرائية لدى القادة متو 2020ودراسة حمرون والزهراني )  (2020العبس ي )

ب العدالة اإلجرائية  القادة لحيث جاءت  البليهد  درجة منخفضة لعدم مشاركة  الدراسة مع دراسة  نتيجة هذه  القرارات، وتختلف  اتخاذ  لمرؤوسين في 

 ( حيث جاءت العدالة اإلجرائية بدرجة عالية. 2020)

 البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي: أما بشأن العبارات الفرعية في هذا 

" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت تطبق القرارات واإلجراءات على الجميع دون تمييزجاءت العبارة " •

 .1.171بانحراف معياري قدره  3.076قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 
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• " العبارة  دقيقةجاءت  معلومات  على  بناء  بي  الخاصة  والقرارات  اإلجراءات  بدرجة  تتخذ  ومتحققة  التحقق،  درجة  من حيث  الثاني  الترتيب  في   "

 . 1.090نحراف معياري قدره إب 2.890متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

" في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة حيث  الفرصة للتظلم على أي قرار أو إجراء أضر بيتمنح لي جاءت العبارة " •

 .1.132نحراف معياري قدره إب 2.829بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

العبارة " • أو إجراء ما  جاءت  أي قرار  للتأثير على  الفرصة  التحقق، ومتحققة بدرجة  يخصني قبل صدوره لدي  الرابع من حيث درجة  الترتيب  " في 

 . 1.050نحراف معياري قدره إب 2.695متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات من خالل الشكل   اإلجرائيةرياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة  مديراتويمكن توضيح درجة ممارسة 

 التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات اإلجرائيةرياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة  مديرات(: درجة ممارسة 2شكل )

 تعامل البعد الثالث: عدالة ال •

افات املعيارية ًلستجابات عينة البحث حول درجة ممارسة 8جدول ) رياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة   مديرات(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واًلنحر

 بعدالة التعاملالتنظيمية في مدينة بريدة فيما يتعلق 
اًلنحراف   املتوسط اًلستجابة العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب 

افق   غير مو

 بشدة

افق  افق محايد غير مو افق بشدة مو  مو

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار

  تحترم املسؤولة علي 1

حقوقي الوظيفية  

 واإلنسانية

 3 كبيرة  1.075 3.429 11.4 24 46.2 97 23.8 50 11.0 23 7.6 16

  املسؤولة علي تعاملني 2

 بلطف وأدب

 1 كبيرة  1.025 3.562 16.2 34 41.4 87 31.0 65 5.2 11 6.2 13

بكل   تعاملني املسؤولة علي 3

 صدق وأمانة 

 2 كبيرة  1.068 3.467 14.8 31 39.5 83 30.5 64 8.1 17 7.1 15

تعامل املسؤولة جميع  4

املوظفات على قدر  

 املساواة 

 4 متوسطة  1.181 3.271 14.3 30 32.9 69 29.5 62 12.4 26 11.0 23

 كبيرة  1.087 3.432 املتوسط العام لدرجة ممارسة قائدات رياض األطفال في مدينة بريدة لعدالة التعامل 

 أن: (8يتضح من الجدول رقم )

حيث بلغ    كبيرة في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات متحققة بدرجة  تعامل  رياض األطفال الحكومية واألهلية لعدالة ال  مديراتدرجة ممارسة  

وذلك لحسن تعامل املديرات مع املعلمات بلطف وأدب وصدق وأمانة، ،  1.087بانحراف معياري    3.432املتوسط الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد  

ملعلمات في التعامل وعدم التمييز، ويرجع ذلك وعي املديرات بأهمية التواصل الجيد مع املعلمات والتفاعل معهن بطريقة تجعل املدرسة واملساواة بين ا 

(  2019والشرمان )( ودراسة شما 2020بيئة متعاونة ومحفزة للعمل واالنجاز والتميز، وتتفق نتيجة العدالة التعاملية العالية مع نتيجة دراسة العجمي )

( ودراسة حمرون  2020( ودراسة العدوان والعياصرة )2020(، وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة العبس ي )2019( والزهراني )2019والعنزي وحسن )

 ( حيث أظهرت نتائج دراساتهم أن معدل العدالة التعاملية جاء بمستوى متوسط.2020والزهراني )
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 العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي: أما بشأن 

العبارة " • املسؤولة عليجاءت  التحقق، ومتحققة بدرجة  بلطف وأدب  تعاملني  األول من حيث درجة  الترتيب  بلغت قيمة متوسط    كبيرة " في  حيث 

 .1.025نحراف معياري قدره إب 3.562استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

حيث بلغت قيمة متوسط  كبيرة  " في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  بكل صدق وأمانة  تعاملني املسؤولة عليجاءت العبارة " •

 .1.068نحراف معياري قدره إب 3.467استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

حيث بلغت كبيرة  " في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  حقوقي الوظيفية واإلنسانية  ولة عليتحترم املسؤ جاءت العبارة " •

 .1.075نحراف معياري قدره إب 3.429قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

" في الترتيب الرابع من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت  املساواة تعامل املسؤولة جميع املوظفات على قدر  جاءت العبارة " •

 .1.181نحراف معياري قدره إب 3.271قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات من خالل الشكل   التعاملرياض األطفال الحكومية واألهلية لعدالة    مديراتويمكن توضيح درجة ممارسة  

 التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات التعاملرياض األطفال الحكومية واألهلية لعدالة  مديرات(: درجة ممارسة 3شكل )

 املعلوماتيةالعدالة البعد الرابع:  •

افات املعيارية ًلستجابات عينة البحث حول درجة ممارسة 9جدول ) رياض األطفال الحكومية واألهلية للعدالة  مديرات (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واًلنحر

 بالعدالة املعلوماتية التنظيمية في مدينة بريدة فيما يتعلق 
اًلنحراف   املتوسط اًلستجابة العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب 

افق   غير مو

 بشدة

افق  افق محايد غير مو افق بشدة مو  مو

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

تصلني توضيحات املسؤولة   1

حول أي إجراء متصل بعملي  

 في الوقت املناسب 

 4 متوسطة  1.046 3.110 6.7 14 31.4 66 37.1 78 15.7 33 9.0 19

يمكنني الوصول للمعلومة  2

 املتصلة بعملي بيسر 

 3 متوسطة  0.986 3.114 5.2 11 31.9 67 39.0 82 16.7 35 7.0 15

املعلومات املتصلة بالعمل   3

 متاحة لجميع املوظفات 

 1 متوسطة  1.028 3.138 4.8 10 37.1 78 34.3 72 14.8 31 9.0 19

املديرة مبررات  توضح لي  4

 القرار املتعلق بوظيفتي 

 2 متوسطة  1.123 3.129 9.0 19 31.9 67 32.9 69 15.2 32 11.0 23

 متوسطة 1.046 3.123 رياض األطفال في مدينة بريدة للعدالة املعلوماتية مديراتاملتوسط العام لدرجة ممارسة 

 أن: (9يتضح من الجدول رقم )

املعلوماتية  رياض األطفال الحكومية واألهلية    مديراتدرجة ممارسة    ، متوسطةفي مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات متحققة بدرجة  للعدالة 

البعد   الكلية في هذا  للدرجات  الوزني  املتوسط  بلغ  إ و   ،1.046بانحراف معياري    3.123حيث  الروضات عدم  إدارات  العدالة لذا يجب على  غفال جانب 

ويجب توفير كم أكبر من املعلومات املقدمة للمعلمات داخل محيط العمل، حيث أن نقص املعلومات قد يؤدي لعدم قيام املعلمات بأعمالهن    ،املعلوماتية

نظام معين    على أكمل وجه، والبد أن تتمكن املعلمات من الوصول للمعلومات املطلوبة بيسر وسهولة إما من خالل وضع موظفة خاصة بذلك أو توفير
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املعلوما العدالة  مستوى  وجاء  املعلوماتية،  العدالة  مستوى  ورفع  العمل  سير  على  كبير  بشكل  سيساعد  وهذا  للمعلومات،  الوصول  للجميع  تية  يتيح 

دالة املعلوماتية ( حيث أن مستوى الع2020( و الريامية والظفري )2020(، وتختلف مع دراسة أبو اليزيد )2021املتوسط متفق مع دراسة الطبطبائي )

الع )ا لديهم عالية ويرجع ذلك لقدرة  الوهيبي   مع دراسة 
 
ايضا النتيجة  املطلوبة، وتختلف هذه  للمعلومات  الوصول  نتائج ( حيث  2014ملين على  بينت 

 دراسته أن مستوى العدالة املعلوماتية منخفض. 

 أما بشأن العبارات الفرعية في هذا البعد فجاءت مرتبة حسب درجة التحقق كالتالي:  

حيث بلغت  متوسطة  " في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  املعلومات املتصلة بالعمل متاحة لجميع املوظفاتجاءت العبارة " •

 .1.028نحراف معياري قدره إب 3.138ارة قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العب

حيث بلغت  متوسطة  " في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  توضح لي املديرة مبررات القرار املتعلق بوظيفتيجاءت العبارة " •

 .1.123نحراف معياري قدره إب 3.129قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

حيث بلغت  متوسطة " في الترتيب الثالث من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة يمكنني الوصول للمعلومة املتصلة بعملي بيسرجاءت العبارة " •

 .0.986نحراف معياري قدره إب 3.114راسة حول هذه العبارة قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الد

" في الترتيب الرابع من حيث درجة التحقق، ومتحققة  تصلني توضيحات املسؤولة حول أي إجراء متصل بعملي في الوقت املناسبجاءت العبارة " •

 . 1.046نحراف معياري قدره إب 3.110بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه العبارة 

في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات من خالل الشكل للعدالة املعلوماتية  رياض األطفال الحكومية واألهلية    مديراتويمكن توضيح درجة ممارسة  

 التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات للعدالة املعلوماتية رياض األطفال الحكومية واألهلية  مديرات(: درجة ممارسة 4شكل )

رياض األطفال  مديراتالتنظيمية لدى عدالة البدرجة ممارسة ومجمل ما تم التوصل إليه من نتائج في إجابة السؤال األول للبحث الحالي واملتعلق 

 يمكن تلخيصه في الجدول التالي:   هة نظر املعلماتمن وج الحكومية واألهلية بمدينة بريدة 

 قائدات رياض األطفال الحكومية واألهلية بمدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات مديرات التنظيمية لدى العدالة ممارسة  درجة (:10جدول )

 الترتيب درجة التحقق  اًلنحراف املعياري  املتوسط الوزني  التنظيميةعدالة  ال

 3 متوسطة  1.101 2.994 لعدالة التوزيعية  ا

 4 متوسطة  1.111 2.873 لعدالة اإلجرائية ا

 1 كبيرة  1.087 3.432 عدالة التعامل 

 2 متوسطة  1.046 3.123 لعدالة املعلوماتية ا

 متوسطة  1.086 3.106 العدالة التنظيمية ككل 

   :أن (10تضح من الجدول رقم )ي

  متوسطةا بدرجة  جاء متحقق    رياض األطفال الحكومية واألهلية بمدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات  مديراتدرجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى  

لتدريب املديرات على وهذا األمر يحتاج إلعادة نظر من قبل وزارة التعليم وإدارات التعليم بمنطقة بريدة ، 1.086وانحراف معياري  3.106بمتوسط وزني 

( ودراسة  2016) أهمية ممارسة العدالة التنظيمية بجميع أبعادها ألهميتها وارتباطها بالعديد من املتغيرات، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الشايع

التنظيمية املتوسطة مع دراسة الحصنة   (، وتختلف نتيجة العدالة2019( ودراسة العدوان والعياصرة )2020(  ودراسة العبس ي )2019الرويلي وعالب )
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( حيث أظهرت نتائج دراساتهم أن مستوى 2019( ودراسة الزهراني )2019( ودراسة شما والشرمان )2020( ودراسة الريامية والظفري )2019وعطية )

  عدالة التعامل عد  جاء في الترتيب األول بُ نظيمية  للعدالة التممارسة مديرات رياض األطفال    يتعلق بترتيب أبعاد  العدالة التنظيمية ككل مرتفع، وفيما

بمتوسط   متوسطة ومتحقق بدرجة  العدالة املعلوماتيةعد ، وفي الترتيب الثاني جاء بُ 1.087وانحراف معياري  3.432 ومتحقق بدرجة كبيرة بمتوسط وزني 

وانحراف معياري    2.994بمتوسط وزني    ومتحقق بدرجة متوسطة  العدالة التوزيعية  عدوجاء في الترتيب الثالث بُ   ،1.046وانحراف معياري    3.123وزني  

ويمكن أن تتضح    ،1.111وانحراف معياري  2.873ومتحقق بدرجة متوسطة بمتوسط وزني  العدالة االجرائية عدجاء بُ واألخير ، وفي الترتيب الرابع 1.101

 السابقة من خالل الشكل التالي:النتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رياض األطفال الحكومية واألهلية بمدينة بريدة من وجهة نظر املعلمات مديراتلدى التنظيمية عدالة  ممارسة ال درجة (:5شكل )

هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية في استجابات أفراد عينة البحث حول درجة  على "  بحث الحاليلل   الثانيينص السؤال    :ثاني النتائج السؤال    .2.4

  ،العلمي املؤهل  ،التخصص ،تعزى ملتغير )سنوات الخبرةرياض األطفال الحكومية واألهلية بمدينة بريدة  مديراتلدى ممارسة العدالة التنظيمية 

 ". ؟نوع املدرسة(

 سنوات الخبرة بالنسبة ملتغير   •

درجة  في الكشف عن داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول  One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه 

الحكومية واألهلية بمدينة بريدة    مديراتالتنظيمية لدى  عدالة  ال  ممارسة   5)أقل من    املعلمات  خبرة سنوات  عدد  والتي ترجع الختالف  رياض األطفال 

 سنوات( فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي:  10سنوات، أكثر من   10سنوات إلى  5سنوات، من 

افات املعيارية ًلستجابات معلمات عينة الدراسة حول 11جدول ) رياض األطفال الحكومية  مديرات درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى (: املتوسطات واًلنحر

  بمدينة بريدةواألهلية 
ا

 الخبرة ا لسنوات وفق

 الخبرة سنوات  التنظيميةالعدالة  

 10أكثر من   10إلى   5من   5أقل من  

 انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط 

 4.298 15.457 4.468 15.600 4.252 14.333 العدالة التوزيعية  

 3.663 11.152 3.508 11.585 3.763 11.586 العدالة اإلجرائية 

 4.403 13.761 3.815 13.708 3.516 13.727 عدالة التعامل 

 3.662 12.522 3.556 12.631 3.616 12.384 العدالة املعلوماتية 

 13.334 52.891 12.505 53.523 12.391 52.030 العدالة التنظيمية ككل 
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 رياض األطفال الحكومية واألهلية بمدينة بريدةمديرات درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى (: دًللة الفروق في استجابات معلمات عينة الدراسة حول 12جدول )

 الخبرة باختالف سنوات 
مجموع   مصدر التباين التنظيمية  العدالة

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

قيمة  

 "ف" 

مستوى  

 الدًللة 

 0.132 2.049 38.408 2 76.816 بين املجموعات  العدالة التوزيعية 

 غير دالة 
 18.749 207 3881.013 داخل املجموعات 

  209 3957.829 الكلي 

 0.778 0.251 3.371 2 6.741 بين املجموعات  العدالة اإلجرائية 

 غير دالة 
 13.429 207 2779.740 داخل املجموعات 

  209 2786.481 الكلي 

 0.997 0.003 038. 2 076. بين املجموعات  عدالة التعامل 

 غير دالة 
 14.567 207 3015.452 داخل املجموعات 

  209 3015.529 الكلي 

 0.094 1.225 2 2.450 بين املجموعات  العدالة املعلوماتية 
 

 

0.910 

 غير دالة 
 13.015 207 2694.031 داخل املجموعات 

  209 2696.481 الكلي 

 0.755 0.282 45.021 2 90.043 بين املجموعات  العدالة التنظيمية ككل 

 غير دالة 
 159.689 207 33055.581 داخل املجموعات 

  209 33145.624 الكلي 

 أنه: (12يتضح من الجدول رقم )

إحصائي   دالة  توجد فروق  الدراسة حول  ال  أفراد عينة  استجابات  في  العدالةا  لدى    درجة ممارسة  الحكومية    مديراتالتنظيمية  األطفال  رياض 

الخبرة  املديرات واملعلمات على واألهلية بمدينة بريدة ترجع الختالف سنوات  التنظيمية موحد وواضح لدى جميع  العدالة  أن مفهوم  إلى  ، ويعود ذلك 

ه مفهوم مرتبط بقيم املجتمع واملشاعر اإلنسانية والتي ال تختلف باختالف سنوات الخبرة، والبيئة املدرسية تساعد املعلمات اختالف سنوات خبرتهم ألن

اند السنوات فعلى  الخبرات وإزالة فرق  املعلمات من  ماج  بينهم، وتتم معاملة  األداء واإل يما  بناء على  اإلدارة  الخبرة،  قبل  وهذه نجاز وليس على سنوات 

ا ترجع ( في عدم وجود فروق دالة إحصائي  2016ودراسة الشايع )  (2020( ودراسة العدوان والعياصرة )2020النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة العبس ي )

ح فئة أقل  ا في متغير عدد سنوات الخبرة لصالحصائي  إ ( حيث توجد فروق دالة  2020الختالف سنوات الخبرة، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة ملحم )

 . ( حيث توجد فروق لصالح الفئة من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات2019ا مع دراسة الرويلي )يض  أ من خمس سنوات، وتختلف 

 تغير التخصص ملبالنسبة  •

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة   Independent Samples T-Testتم استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة 

لدى   التنظيمية  العدالة  درجة ممارسة  ترجع الختالف    مديراتحول  والتي  بريدة  بمدينة  واألهلية  الحكومية  األطفال  رياض  )  املعلمات  تخصصرياض 

 نت النتائج كما هي موضحة في التالي: خر(، فكاآ أطفال، تخصص 

باختالف  رياض األطفال الحكومية واألهلية بمدينة بريدة مديراتدرجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى (: دًللة الفروق في استجابات معلمات عينة الدراسة حول 13جدول )

 املعلمات  تخصص

املتوسط   التخصص التنظيمية  العدالة

 الحسابي

اًلنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 "ت" 

مستوى  

 الدًللة 

 0.156 1.422 4.308 15.194 علوم إنسانية  التوزيعية العدالة 

 غير دالة 
 4.462 14.156 علوم طبيعية 

 0.750 0.318 3.678 11.448 علوم إنسانية  العدالة اإلجرائية 

 3.588 11.644 علوم طبيعية  غير دالة 

 0.255 1.142 3.788 13.885 علوم إنسانية  عدالة التعامل 

 غير دالة 
 3.825 13.156 طبيعية علوم 

 0.516 0.651 3.627 12.406 علوم إنسانية  العدالة املعلوماتية 

 غير دالة 
 3.481 12.800 علوم طبيعية 

 0.579 0.555 12.339 52.933 علوم إنسانية العدالة التنظيمية ككل 

 غير دالة 
 13.590 51.756 علوم طبيعية 
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 أنه: (13يتضح من الجدول رقم )

إحصائي  ال   دالة  لدى  توجد فروق  التنظيمية  العدالة  درجة ممارسة  الدراسة حول  أفراد عينة  استجابات  في  الحكومية    مديراتا  األطفال  رياض 

، وقد يعزى ذلك لحرص املديرات على تحقيق أهداف املدرسة ككل واالهتمام بجميع املعلمات  املعلمات  تخصصلية بمدينة بريدة ترجع الختالف  واأله

املعلماتبغض   بين  والحضور  كاملناوبة  املدرسية  املهام  وتوزيع  املعلمات  بين جميع  الوظيفية  الظروف  لتوحد  يرجع ذلك  وقد  تخصصاتهن،    النظر عن 

ودراسة حمرون والزهراني   ،(2020العجمي )ودراسة   ،(2019ة وعطية )نبالتساوي بغض النظر عن تخصصاتهن، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الحص

ملا ورد في بعض نتائج الدراسات السابقة أن اختالف    ا نظر    وتم إضافة متغير تخصص املعلمات  في عدم وجود فروق ترجع ملتغير التخصص،  ،(2020)

أنهم ، و لعلوم اإلنسانيةلح تخصصات ا توجد فروق لصا  ( أنه2019الزهراني )دراسة  التخصص يؤثر في إدراك األفراد للعدالة التنظيمية كما ورد في نتيجة  

 العدالة التنظيمية بدرجة أعلى من أصحاب تخصصات العلوم الطبيعية.  يقومون بتقييم 

 بالنسبة ملتغير املؤهل  •

اختبار كروسكال واليس   الدراسة حول درجة    Kruskal Wallis Hتم استخدام  أفراد عينة  الفروق في استجابات  الكشف عن داللة   ممارسة في 

ا فأعلى، نظر    العدالة التنظيمية لدى قائدات رياض األطفال الحكومية واألهلية بمدينة بريدة والتي ترجع الختالف املؤهل )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير

 ( التالي:14لصغر عدد مجموعة املؤهل العلمي دبلوم ومجموعة املؤهل العلمي ماجستير فأعلى، فكانت النتائج كما هي موضحة في جدول )

مدينة بريدة باختالف (: دًللة الفروق في استجابات معلمات عينة الدراسة حول درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى قائدات رياض األطفال الحكومية واألهلية ب14جدول )

 املؤهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنه:( 14رقم )يتضح من الجدول 

إحصائي   دالة  توجد فروق  لدى  ال  التنظيمية  العدالة  درجة ممارسة  الدراسة حول  أفراد عينة  استجابات  في  الحكومية    مديراتا  األطفال  رياض 

إلى كون العدالة التنظيمية موجودة داخل املؤسسة التعليمية لكن مستوى إدراكها يختلف ذلك ، وقد يعزى املؤهل واألهلية بمدينة بريدة ترجع الختالف

املعلمات عادلة بينما األخرى ترى هذا القرار ظالم وفيه انتهاك لحقوقهامن معلمة ألخرى فبعض   ، ويتضح لنا أن عدم وجود القرارات قد تراها إحدى 

إلدراك املعلمات واملديرات أهمية العدالة التنظيمية، ويمكن تفسير ذلك بأن املديرات ال يفرقن في  فروق في املؤهل يدل على أن الدراسة الجامعية كافية

ألن املعلمات ذات املؤهالت العالية كاملاجستير والدكتوراه يتم تمييزهن من قبل وزارة التعليم في العالوات    ،املعاملة بين املعلمات بناء  على مؤهالتهن العلمية

التد  )  ريس ي،والنصاب  الشايع  دراسة  النتيجة مع  )2016وتتفق هذه  الطبطبائي  ودراسة   )2021( العجمي  ودراسة  دالة 2020(  في عدم وجود فروق   )

ا لصالح املاجستير ويعني أن أصحاب  حصائي  إ ( في وجود فروق دالة 2019ا ترجع ملتغير املؤهل العلمي، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الزهراني )حصائي  إ 

( 2019ا مع دراسة الرويلي وعالب )املاجستير يقيمون العدالة التنظيمية في املدارس الثانوية أكثر من حملة البكالوريوس، وتختلف هذه النتيجة أيض    مؤهل

ا في ا وتأثير  ثر تواجد  ا ملتغير املؤهل العلمي لصالح فئة البكالوريوس وتعزى هذه النتيجة إلى أن أصحاب هذا املؤهل هم األكحصائي  إ في وجود فروق دالة  

 املدارس الثانوية. 

 مستوى الدًللة  " Hقيمة "  متوسط الرتب عدد الرتب  املؤهل العلمي  العدالة التنظيمية

 0.604 1.009 115.333 12 دبلوم  العدالة التوزيعية 

 غير دالة 
 103.929 184 بكالوريوس

 117.714 14 ماجستير فأعلى 

 0.923 0.160 110.833 12 دبلوم  العدالة اإلجرائية 

 غير دالة 
 105.470 184 بكالوريوس

 101.321 14 ماجستير فأعلى 

 0.363 2.027 126.833 12 دبلوم  عدالة التعامل 

 غير دالة 
 104.989 184 بكالوريوس

 93.929 14 ماجستير فأعلى 

 0.295 2.444 107.208 12 دبلوم  العدالة املعلوماتية 

 غير دالة 
 107.245 184 بكالوريوس

 81.107 14 ماجستير فأعلى 

 0.731 0.627 116.833 12 دبلوم  العدالة التنظيمية ككل 

 دالة غير 
 105.323 184 بكالوريوس 

 98.107 14 ماجستير فأعلى 
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 بالنسبة ملتغير نوع املدرسة  •

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة   Independent Samples T-Testتم استخدام اختبار "ت" للمجموعات املستقلة 

(، حكومي، أهلي)  نوع املدرسةرياض األطفال الحكومية واألهلية بمدينة بريدة والتي ترجع الختالف    مديراتحول درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى  

 فكانت النتائج كما هي موضحة في التالي: 

رياض األطفال الحكومية واألهلية بمدينة بريدة باختالف  مديرات(: دًللة الفروق في استجابات معلمات عينة الدراسة حول درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى 15جدول )

 نوع املدرسة 
املتوسط   نوع املدرسة  العدالة التنظيمية

 الحسابي

اًلنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 "ت" 

مستوى  

 الدًللة 

 0.01 3.168 4.112 15.695 حكومي  العدالة التوزيعية 

 4.498 13.772 أهلي 

 0.01 2.682 3.670 12.008 حكومي  العدالة اإلجرائية 

 3.476 10.633 أهلي 

 0.01 2.883 3.746 14.305 حكومي  عدالة التعامل 

 3.714 12.772 أهلي 

 0.05 2.027 3.502 12.878 حكومي  العدالة املعلوماتية 

 3.669 11.848 أهلي 

 0.01 3.345 12.236 54.885 حكومي العدالة التنظيمية ككل 

 12.398 49.025 أهلي 

 أنه: (15رقم )يتضح من الجدول 

لدى  وأبعادها الفرعية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة العدالة التنظيمية  0.01عند مستوى ثقة ا توجد فروق دالة إحصائي  

درسة، ماعدا بعد العدالة املعلوماتية فكانت الفروق دالة عند مستوى ثقة املنوع رياض األطفال الحكومية واألهلية بمدينة بريدة ترجع الختالف  مديرات

مقدار الراتب وكمية العمل والعدل  ك، وتعزى هذه النتيجة إلى أن الظروف الوظيفية ، والفروق في جميع األحوال لصالح معلمات املدارس الحكومية0.05

واملعلمات في املدراس الحكومية يتمتعن باألمان الوظيفي واالستقرار، والدعم الكامل  األهلية،  رساملدا   في توزيع اإلجراءات في املدارس الحكومية أفضل من

املدارس الحكومية واألهلية    من الدولة مما يسهل تطبيق العدالة التنظيمية، التعليم وإدارات التعليم أنظمة وقوانين موحدة بين  وال بد أن تتبنى وزارة 

ا  حصائي  إ في وجود فروق دالة    ( 2020العدالة التنظيمية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العدوان والعياصرة )  بين الجميع فيمستوى عالي ومتساوي  لضمان  

 ا ملتغير نوع املدرسة. عدم وجود فروق دالة إحصائي    ت( حيث أثبت2020ترجع الختالف نوع املدرسة، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الظفري والسعيدية )

 : التوصيات . 3.4

 من خالل الدراسة النظرية وامليدانية تمكنت الباحثة من وضع بعض التوصيات وذلك كما يلي: 

التوزيعية لدى املعلمات من خالل التقدير والثناء لألعمال املتميزة، وإطالع املعلمات على جميع املعلومات املتعلق • ة بأهداف رفع مستوى العدالة 

 األعمال بشكل عادل يرض ي الجميع.وسير العمل، وتوزيع 

ضحة ا تكون و البد أن  ن اإلجراءات و مالتقييم والترقيات واملكافآت وغيرها  رفع مستوى العدالة اإلجرائية لدى املعلمات من خالل توضيح سياسة   •

 . ا على معلومات واضحةستناد  بناء القرارات ا يتم ومعلنة للجميع، و 

امل • العدالة  إ علوماتية لدى  رفع مستوى  إنشاء نظام  املتعلقة بعملهن بيسر  املعلمات من خالل  املعلومات  الوصول لجميع  للمعلمات  يتيح  لكتروني 

 وسهولة ودون الرجوع للمديرة عند الحاجة ألي معلومة. 

 تعزيز مستوى العدالة التعاملية وتوعية املديرات بأهميتها وضرورة الحفاظ على هذا املستوى العالي.  •

التنظيمية وكيفية تطبيقها بشكل مثالي في إنشاء برنامج تدريب • العدالة  أهمية  واألهلية على حد سواء لتوضيح  الحكومية  املدارس  في  للمديرات  ي 

 املدارس بكافة أبعادها. 

املدارس وتوفيالزيارات املتكررة و  • التنظيمية داخل  التعليم ملعرفة مستوى العدالة  استبيانات دورية من إدارة   مادي ومعنوي ر حوافز ودعم  عمل 

 للمدارس التي تطبق العدالة التنظيمية بمستوى مرتفع. 
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Abstract: The study aimed to determine the scale of practicing of organizational justice among the headmasters 
of kindergarten schools in Buraidah from the opinion of the teachers and discover the statistically significant 
differences that are due to the variable (years of experience - specialization - qualification - type of school). To 
achieve the objectives of the study, the researcher adopted the descriptive correlative approach. The study 
sample consisted of (210) female teachers. The scale of organizational justice will be used, which was designed 
by (Alkhadher & Gadelrab, 2016) based on the Colquitt scale  resulted in the scale of practicing of distributive, 
procedural, informational justice among the above category are moderate while practicing of transactional 
justice is high, there is no statistically significant differences that are due to mentioned variables and there is 
statistically significant difference in practicing organizational justice due to school  type in favor of government 
school teachers. 

Keywords: organizational justice; principals; kindergarten. 
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 : قدمةامل .1

بلد بإغالق املدارس، مما أثر   100أكثر من    قد قامفجميع مناحي الحياة، بما فيها العملية التعليمية،  على  "  19أزمة جائحة كورنا "كوفيد  لقد أثرت  

منظمة    حسبعد لالستمرار في العملية التعليمية، لينتقل التعليم بعدها  التعليم االلكتروني عن ب  في أكثر من نصف طالب العالم، وترتب على ذلك اختيار  

 ( "التعليم من االضطراب إلى التعافي".  2020اليونسكو )

   فقد شهدت  بالتاليو 
ً

الفصول االفتراضية والبيئات التفاعلية املختلفة والتي أثبت   وصوال إلىا على توظيفها،   متزايًد منصات التعليم االلكترونية إقباال

الطالب فيها مشارك فع املعلومات وتركيبها، ويكون  املعرفة عن طريق دمج  بتكوين  الطالب فيها  التعليم، حيث يقوم  ال ونشط؛  في معظمها فاعليتها في 

ع على التعلم واالستقالل الذاتي والبحث عن املعلومات واكتساب املهارات بدون ن تكون البيئة التعليمية بيئة تشاركية مرنة تشجأ ولتحقيق ذلك ال بد  

 (.  2020االعتماد على املعلم وبذلك تساعد الطلبة على تنمية الرتبة الثانية من قوة السيطرة املعرفية )مجاهد، 

املع  وقد التوجه  نتيجة لتطور  املعرفية  السيطرة  املعرفية،    حثبرفي في  ظهر مفهوم قوة  الحديثة نسبيً العمليات  املفاهيم  ا حيث قدمه وهو من 

ا من نظرية موضع التعلم ونظريات البنى املعرفية ويعبر عن تأثير كل من املعرفة وبنية التعلم، ( منبثًق 1986للمرة األولى عام )  Stevensonستيفنسون  
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 :امللخص

إلى الوقوف على رتبتي قوة السيطرة املعرفية ومستوى االستقالل الذاتي لدى طلبة املرحلة الثانوية بمحافظة األحساء، وداللة   دراسةال تهدف 

 ستقالل الذاتي العالقة االرتباطية بين رتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي وأبعاده، وداللة الفروق بين رتبتي قوة السيطرة املعرفية واال 

  ا وطالبة ( طالبً 434ا للجنس والتخصص، واستخدم البحث املنهج الوصفي الرتباطي/الفارقي، وبلغت العينة )بعاده لدى طلبة املرحلة الثانوية تبعً أ و 

 يطرة املعرفية أن طلبة املرحلة الثانوية يمتلكون قوة السطبق عليهم مقياس قوة السيطرة املعرفية ومقياس االستقالل الذاتي، وأظهرت نتائج البحث  

ا  حصائيً إ كما أظهرت وجود عالقة دالة    لدى الطلبة،  وقعت في املستوى املرتفع  االستقالل الذاتيأن جميع أبعاد  و   من الرتبة األولى والرتبة الثانية،

عد تأكيد الذات    ماعدا العالقة بين الرتبة األولى لقوة بين رتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي وأبعاده لدى الطلبة،   السيطرة املعرفية وب 

عد عدم املسايرة فكانت معامالت االرتباط غير دالة   وجود ا لدى اإلناث، كذلك أظهرت  حصائيً إ وكذلك في العالقة بين الرتبة الثانية لقوة السيطرة وب 

عزى للتفاعل بين في متوسطات درجات الرتبة األولى لقوة السيطرة املعرفية   حصائيةإ فروق ذات داللة  
 
والدرجة الكلية ملقياس االستقالل الذاتي ت

عد عدم    حصائيةإ وفي وجود فروق ذات داللة    الجنس والتخصص، وكانت الفروق لصالح الذكور في القسم العلمي واألدبي، في متوسطات درجات ب 

عزى للتفاعل بين الجنس والتخصص لصالح الطلبة في القسم االدبي.
 
 املسايرة ت

 . محافظة األحساء ؛طلبة املرحلة الثانوية ؛االستقالل الذاتي ؛قوة السيطرة املعرفيةالكلمات املفتاحية: 
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ا ضمن حيز التعلم والتفاعل مع البيئة، وهو يعكس اهتمام املعلم  ة لوظيفة البيئة أيضً فالسلوك ال يعد دالة لوظيفة املعرفة الداخلية فقط، وإنما دال

 (.  2015بآليات التعامل مع املعرفة املتجددة )الخزاعي، 

دراسة بيئة التعلم من حيث  إلى  (  cognitive holding powerمن اشتقاق مصطلح قوة السيطرة املعرفية )  Stevensonوكان هدف ستيفنسون  

رسة أنواع مختلفة تأثيرها على مستوى ونوعية املهارات التي يكتسبها الطلبة خالل عملية التعلم، ويشير إلى خصائص بيئة التعلم التي تدفع الطلبة إلى مما

جل توضيح الدور أ طبيعية إدراك الطلبة لبيئة التعلم، من    من األنشطة املعرفية، التي تؤثر على البناء املعرفي للطالب من حيث الكم والنوع، كما تشير إلى

 (.  (Stevenson,1990الذي تلعبه البيئة في حث الطلبة على استخدام إجراءات معرفية مختلفة 

في املراحل العمرية ويرى علماء النفس أن البنية املعرفية هي خالصة خبرات الفرد الناتجة عن تفاعله مع العوامل البيئية والوراثية، من خالل نموه 

عن تمكن الفرد    بأن البنية املعرفية تعبير  Piagetاملختلفة وتكيفه، والتي تشكل أحد األسس الهامة التي تقوم عليها نواتج تمثيل املعرفة، حيث يرى بياجيه  

املعرفة   أوزبل  داخليً   الهيوتمثمن استيعاب  أما  الخصائص وامل  Ausubelا،  بأنها مجموعة منظمة من  التفاعل مع فيرى  للطلبة خالل  تتوافر  التي  فاهيم 

ن أ )    ,Stevenson & McKavanagh  (1991  ستيفنسون وماكفانج   دراسةأشارت    وقد(.  2012البيئة في لحظة ما فيحاول دمجها مع خبراته )العتوم،  

السيطرة   الثانية من قوة  بالرتبة  االرتباط  ذات  املعرفية  واملهام  األنشطة  بإعداد  إهمال  واملتعلقة  بالطلبة  الخاصة  املعرفية  البنى  تطور  يعيق  املعرفية 

 الخطط واقتراح الحلول والتحقق من النتائج.

ن ثم تنشيط  فاملدى الذي تدفع إليه بيئة التعلم الطلبة إلى استعمال رتب مختلفة من اإلجراءات املعرفية عند معالجة املهارات التي ينشغلون بها وم

 مختلفة من األنشطة املعرفية التي تحدث من خالل مجموعة من املهمات املقدمة لهم، كاستعمال إجراءات حل املشكالت واإلجراءات التفسيريةأنواع  

 
ً
خل مهمة ا للطلبة دا وإجراءات التقييم، التي تؤدي إلى إحداث ضغط بسبب إظهار الرتبة الثانية من قوة السيطرة املعرفية، أما عندما يكون هناك أهداف

 (. (Stevenson & Evans,1994التعلم يمكن من خاللها أداء التنفيذ املباشر لإلجراءات النوعية، هو ما يسبب ظهور الرتبة األولى منها 

ب ان بيئة  ( إلى نوعين هما: قوة السيطرة املعرفية من الرتبة األولى وتشير إلى إدراك الطال2014وتصنف قوة السيطرة املعرفية كما ذكر املنشاوي )

الثانية وتشير إلى إدراك ا فيها املعلم لتحقيق هدف مألوف وتقليدي، وقوة السيطرة املعرفية من الرتبة  نشطة مقلًد أ التعلم تدفعه الستخدام إجراءات و 

 ر مألوفة.  هداف غيمل على املعلم أو تقليده لتحقيق أ نشطة دون االعتماد الكاأ ن بيئة التعلم تدفعه الستخدام إجراءات و الطالب أ 

قاء من قبل املعلم والتلقي من قبل الطالب، فهي رتبة غير نشيطة عليمي تقليدي يركز على طريقة اإللفالرتبة األولى من قوة السيطرة املعرفية نمط ت

انية من قوة السيطرة املعرفية ومتفاعلة، تحدد من قبل طرف واحد، فتجعل الطالب مجرد آلة حفظ ملا يتلقاه في مسيرة التعلم على العكس من الرتبة الث

 (.2020)العتيبي والشريدة، 

قدم مستوى مرتفع من االس  ستثمر الفرص للمشاركة في مهام وأنشطة التعلم املختلفة، وت 
 
تجابة، أما أنشطة الطالب التي تتعلق بالرتبة الثانية ت

املتعددة ويقوم املعلم فيها على مساعدة طلبته على توجيه األسئلة )الحياني    باملشاركة في أنواع جديدة من املهام وتفسير النصوص من خالل وجهات النظر

استراتيجيات حل  2020والراوي،   وتجريب وفحص  أفكار  لتوليد  املوجودة  املعارف  بين  الربط  تساعد على  مهام جديدة  تعلم  يتم  الثانية  الرتبة  (. ففي 

إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اإلجابات الصحيحة لحل   (,xin, zang 2009(. حيث أشار إكزين وزانج )(Stevenson,1998املشكالت 

 املشكالت الواقعية والرتبة الثانية لقوة السيطرة املعرفية.  

في التعلم ذي    Ausubel  السيطرة املعرفية من الرتبة الثانية مع تطبيقات النظرية البنائية من جانب وكذلك مع آراء اوزبلقوة  وتتناغم توجهات  

واراء   استبصار  Brunerبرونراملعنى  إلى  املعطاة ويصل  املعلومات  أبعد من  ما  إلى  الطالب  يذهب  يحدث عندما  باالكتشاف  التعلم  أن  إلى  يشير  ، حيث 

 (. 2015؛ الخزاعي، 2019اهيم، وتعميمات جديدة بنفسه باستخدام قدراته العقلية، فالطالب هو الذي يتحمل الجزء األكبر من مسؤولية التعلم )إبر 

كالتجول العقلي وتكنولوجيا التعلم املتمثلة باستخدام    وربطتها بالعديد من املتغيرات  قوة السيطرة املعرفيةتناولت  الدراسات التي    وهناك العديد من

القرار اتخاذ  الذاتي وأساليب  التحكم  املتعلم، وكذلك  املعرفي والعجز  التعلم والعبء  املقلوبة ومصادر  ال  ،الفصول  العتيبي   دراسة  دراساتومن هذه 

الل ما وراء التعلم وقوة السيطرة املعرفية لدى طلبة جامعة أم القرى، التي هدفت إلى تحديد إمكانية التنبؤ بالتجول العقلي من خ  ( 2020والشريدة )

من رتب قوة   بحث ال  طالب وطالبة من طلبة البكالوريوس، وأظهرت النتائج أن الرتبة السائدة لدى عينة الدراسة  (457)من    بحث ال  وتكونت عينة الدراسة

ا ملتغير ا في التجول العقلي و ما وراء التعلم وقوة السيطرة املعرفية تبعً السيطرة املعرفية هي الرتبة الثانية، كما أظهرت أنه ال توجد فروق دالة إحصائيً 

بتحسين بيئات التعلم لتدعم   دراسةمكانية التنبؤ بالتجول العقلي من خالل قوة السيطرة املعرفية )الرتبة الثانية( لدى طلبة الجامعة، وأوصت الالنوع، وإ

 الرتبة الثانية من قوة السيطرة املعرفية. 

التي هدفت إلى التعرف على تأثير الفصول الدراسية املقلوبة على تحسين قوة السيطرة   Ahmed & Indurkhya  (2020) ندوخيا اأحمد و  دراسةو 

طالب جامعي، وتم استخدام مجموعة من األدوات في الفصل:   (33)املعرفية لطالب املرحلة الجامعية في قسم تكنولوجيا التعليم بمصر، وتكونت من  

لتقديم املواد التعليمية، ,Google, Word)  PPT,   (Driveتم استخدام ملفات الفيديو وتطبيقات  السبورة البيضاء واللوحة الذكية، أما خارج الفصل ف

املعرفية، وأظهرت   Googleلالتصال واستمارة    WhatsAppوكذلك تطبيق   السيطرة  اختبار لقوة  استخدام  التعلم والتقييم، كما تم  أنشطة  لتصميم 
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 لتحسين قوة السيطرة املعرفية للطالب، وخاصة في أداء مهام التعلم واتباع تعليمات املعلم، النتائج أنه 
ً
كما يمكن للفصل الدراس ي املقلوب أن يكون حال

 . الفصول الدراسية املقلوبة وتحسين قدراتهم  يمكن تعزيز املساواة بين الطالب في

التي هدفت إلى الكشف عن تباين فاعلية الذات اإلبداعية بتباين قوة السيطرة املعرفية لدى طلبة مدرسة  ( 2020) لنجار وآخرونا دراسةوكذلك 

طالب وطالبة    (320من)  عينةال، وتأثير النوع االجتماعي في كل متغير منهم في منطقة كفر الشيخ بمصر، وتكونت  (STEM)املتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  

ا بين متوسطي درجات فاعلية الذات وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيً تفوقين في العلوم والتكنولوجيا،  رسة املمن الصفوف الثالثة بمد

ا بين ا عدم وجود فروق دالة إحصائيً اإلبداعية )الدرجة الكلية( وقوة السيطرة املعرفية من الرتبة األولى وقوة السيطرة املعرفية من الرتبة الثانية، وأيضً 

 توسطي درجات الذكور واإلناث في م
ً

 من )فاعلية الذات اإلبداعية وقوة السيطرة املعرفية(.  كال

ا  طالبً   ( 460)وتكونت العينة من  بدراسة لتحديد رتبة قوة السيطرة املعرفية لدة طلبة املرحلة الثانوية بالعراق،    ( 2019عبد هللا والزهيري )كما قام   

وأظهرت النتائج إن طلبة املرحلة الثانوية يتمتعون بقوة سيطرة معرفية من الرتبة   وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية الصف )الرابع الخامس، السادس(، 

الرتبة   املعرفية من  السيطرة  بقوة  يتمتعن  اإلناث  بينما  األولى،  الرتبة  املعرفية من  السيطرة  بقوة  الذكور  الطلبة  يتمتع  كما  وبالنسبة الثانية،  الثانية، 

قوة السيطرة املعرفية   في الرتبة األولى والثانية وكان الصف الرابع أعلى من الصف الخامس والسادس في  دبيللتخصص العلمي فهو أعلى من التخصص األ 

 للرتبة األولى والثانية. 

لتعرف على درجة رتب قوة السيطرة املعرفية لدى طلبة املرحلة اإلعدادية في مديرية ل هدفت بدراسة ( 2019قام مفلح وسعيد ) وفي السياق نفسه 

طالبة،  (150من)، األحيائي، التطبيقي(، وتكونت العينة  دبي)األ التربية الرصافة األولى بالعراق، ودرجة رتب قوة السيطرة املعرفية تبعا ملتغير التخصص  

ا في الدرجات متقارب كثيرً   دبي الرتبة األولى والثانية لدى الطالبات، كما تبين أن إجابات الطالبات في الفرع األ و وأظهرت النتائج وجود قوة السيطرة املعرفية  

الثانية والفارق بينهما بسيط، في حين أن الطالبات في الفرع األحيائي كانت نتائجهن أن حصلن على على مقياس قوة السيطرة املعرفية وللرتبتين األولى و 

دة على في الرتبة الثانية من مقياس قوة السيطرة املعرفية وهذا يدل على أن الطالبات يتمتعن بممارسة أنشطة معرفية كتفسير املواقف الجديأ درجات 

ا على مقياس قوة السيطرة ضوء املعلومات املوجودة لديهم، في حين كانت نتائج الطالبات في الفرع التطبيقي متقاربة تقريبً بأنفسهم، وفحص النتائج في  

 املعرفية وللرتبة األولى والثانية. 

التعرف على مستوى قوة    (2017كما هدفت دراسة جمعة ) الدراس ي    السيطرة إلى  القرار، والتوافق  اتخاذ  لدى طالب كلية املعرفية، وأساليب 

ا  طالبً   (280)  التربية جامعة املنيا في مصر، ونسبة إسهام كل من قوة السيطرة املعرفية وأساليب اتخاذ القرار في التوافق الدراس ي، وتكونت العينة من

عينة، وال العرفية، والتوافق الدراس ي لدى  وطالبة من طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية، وأظهرت النتائج توافر أساليب اتخاذ القرار، وقوة السيطرة امل

( للنوع  يرجع  للفروق  دال  أثر  )علمي،  ا يوجد  الدراس ي  والتخصص  واإلناث(  باألساتذة أدبيلذكور  العالقة  بمتغير  التنبؤ  يمكن  كما  بينهما،  والتفاعل   )

 والثانية. واملعلمين وتنظيم الطالب لوقت دراسته وطريقة الطالب في االستذكار من خالل درجات الطالب في قوة السيطرة املعرفية من الرتبة األولى 

ا   (2015الحربي )  قام  ذلكك اختالف  الكشف عن مدى  إلى  الثانوية في ضوء اختالف كل من  بدراسة هدفت  املرحلة  بالتعلم لدى طالب  النهاك 

طالبة، وأظهرت النتائج وجود   ( 1382)مصادر العبء املعرفي ومستوى العجز املتعلم ورتبة قوة السيطرة املعرفية في محافظة جدة، وتكونت العينة من  

السيطرة    قوة  العبء املعرفي الداخلي والخارجي في ضوء اختالف مستوى العجز املتعلم ورتبةا في االنهماك بالتعلم بين مجموعات طالب  فروق دالة إحصائيً 

الطالب  و املعرفية،   انهماك  لدرجة  التربوية  املحددات  تعد من  املعرفية  السيطرة  ورتبة  املتعلم  العجز  املعرفي ومستوى  العبء  أن  إلى  الدراسة  خلصت 

 بأنشطة التعلم داخل قاعات الدراسة. 

الذاتي لدى طلبة الصف   فقد أجريا دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين قوة السيطرة املعرفية وعالقتها بالتحكم   (2014ملوسوي والجبوري )أما ا

 العشوائية ا وطالبة من طلبة الصف الخامس اإلعدادي، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية  طالبً   ( 508)الخامس االعدادي في العراق، وتكونت العينة من  

في قوة السيطرة املعرفية  احصائيً إ طلبة، ووجود فروق دالة ال  وأظهرت النتائج وجود قوة سيطرة معرفية لدى طلبة الصف الخامس االعدادي  ،الطبقية

 طلبة. اللذاتي لدى  على وفق متغيري الجنس والتخصص لصالح التخصص العلمي، وكذلك ضعف العالقة االرتباطية بين قوة السيطرة املعرفية والتحكم ا 

ا أدوات التعلم واملصادر املتاحة لإلنجاز  ا على تحقيق أهدافه، موظًف يمكن جعل الطالب قادرً   لت إليه الدراسات السابقة أنهتضح من خالل ما توصي

والذي يتطلب منه أن يكون على درجة من الوعي  ، التغيير في بعض أساليب التعلم من االعتماد على دور املعلم إلى أسلوب التعلم الذاتي من خالل بكفاءة، 

  دة من ناحية زيا  يه لد  الشخصيةجوانب  وتوظيفها بما يناسب متطلبات التعلم، وهذا ينعكس على دعم    التعليميةوالسيطرة املعرفية لألنشطة واإلجراءات  

( 76، ص1996االستقالل الذاتي حيث عرفه الفوال )  أبعادتشكل    هي التي  بجوان هذه الأن    مع مالحظةبنفسه، وقدرته على اتخاذ القرار، واملبادأة،    تهثق

 "قدرة الفرد على تحمل مسؤولية األعمال التي يقوم بها". بأنه

ل االستقالل عملية نی    بوظائفه الحياتية اليومية دون عون من اآلخرين واكتفاء بالذات، ويعدالستقالل الذاتي "قدرة الشخص على القيام  كما يمثل ا 

 (. 59ص، 2002، والحمداني نمائية ترتبط بتشكيل الهوية" )صويصات 
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ذاتيً وي املستقل  الطالب  السعي للحصول على ب  اتمتع  القرار دون  الفائق بعواطفه، واتخاذ  التحكم  بتلقائية،  التعبير  الخصائص منها:  العديد من 

يقرر أن موافقة اآلخرين، واالستمتاع بصحبة نفسه، والعمل بكفاءة، وتحمل املسؤولية الكاملة من نفسه وقراراته وإعداد خطة طوارئ مناسبة عندما  

 (.  2005لد، يبتكر أو يجازف )ليندنفي

عاملة  ومن أهم مفاتيح فهم شخصية الطالب إدراك األنشطة واملواقف التي يحاول من خاللها أن يثبت لنفسه وملن حوله بأنه جدير باالحترام، وامل

 2011على أنه شخص كامل األهلية وذو رأي ناضج ومعبر )بكار، 
ً

لقرارات الخاصة به، وتحقيق  التخاذ ا (.  وبالتالي يكون بحاجة إلى الشعور أنه أصبح أهال

أ  أو عملي بدون مساعدة من  الذهنية والشخصية والعملية وتوجيهها بشكل مباشر في مجال علمي  الطالب لجهوده  استثمار  حد  االستقاللية من خالل 

 (.  2015)الركيبات، 

راحل النمو النفس ي االجتماعي عن اإلحساس باالستقالل الذاتي مقابل اإلحساس ملفي املرحلة الثانية من نظريته   Erikson وقد تحدث اريكسون 

برز  بالخجل والشك، وأكد على ضرورة إحساس الفرد باالستقالل الذاتي وذلك من خالل ممارسة أنماط سلوكية بمفرده دون مساعدة اآلخرين، وهنا ي

 (.  2004 دور املربين في تعزيز نمو االستقالل الذاتي لديه )عالونة،

، واستعمال املرافق، ويرى بعض الباحثين أن متوسط  املالبس، وارتداء تناول الطعامويتعلم الطفل االعتماد على نفسه في سنوات حياته األولى، في 

 .( سنة4.5  – 2السن الذي يبدأ فيه الطفل تعلم االعتماد على النفس في كل الثقافات يتراوح من )

، وفي سن الخامسة تنخفض اعتمادية الطفل وتصبح قاصرة على مناطق محددة من حياة األسرة، فلم يعد الطفل يتلقى الغذاء باملعلقة من أي فرد

ثم   دية، التساع اعتماديته من مجرد االعتماد على شخص واحد إلى االعتماد على فردين أو أكثر، ويساعد ذلك على دخول املدرسة كمصدر جديد لالعتما

 تدريجيً   باالستبدالتبدأ  
ً

)عبد   ا في شخصيته كإنسان بالغ ثابتً ا باستقالليته في عالقاته برفاق سنه، وتتوطد جهوده التعاونية مع رفاقه، مما يخلق تكامال

 (.  2010، وقناوي  املعطي

الوالدين   أن مبالغة  املراهقة، حيث  االجتماعي في مرحلة  النمو  أن وتعتبر االستقاللية من مظاهر  املراهق تقيد حريته ونشاطاته، كما  في حماية 

، فعدم االهتمام بتصرفات املراهق وسلوكياته سواء كانت سلبية أو إيجابية يؤثر  تهاالالمباالة من قبلهما وترك املراهق دون دعم وتوجيه تعمل على إعاق

   بها،ا علسلبً 
ً

ا  ، فهو يريد أن تكون له حياته الخاصة التي ال يتدخل فيها أحد ويغضب كثيرً ا لهفاملراهق يسير في طريق استقالله عن والديه ويكون متعجال

   (.2015إذا اطلع أحد على أوراقه الخاصة، أو تصنت على أحاديثه مع رفاقه )الركيبات، 

دعم الرغبة في التعلم لدى الطلبة، وإيجاد آمال   ومنها  ،في التعلم خاصية من خصائص الطالب  وهناك بعض الوسائل التربوية التي تجعل االستقالل

 .  (1990الدين،  )عزمستقبلية لعملية التعلم، وإضفاء جوانب إيجابية ومريحة على عملية التعلم، وحث الطلبة على مكافأة أنفسهم 

هدفت إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية قائمة على والتي  (  2019آل ملوذ )  االستقالل الذاتي كدراسة  وقد تناولت العديد من الدراسات

خرى طالبة واأل   (30)وقد طبقت الدراسة على مجموعتين إحداهما تجريبية ،  التعلم التحويلي لتنمية مهارات املعالجة الذهنية املعرفية واالستقالل الذاتي 

اجتماعياتطالبة    (28)ضابطة   تدريس  العالي تخصص طرق  الدبلوم  طالبات  النتائج    ،من  إحصائيً إ وتوصلت  دالة  املجموعة لى وجود فروق  لصالح  ا 

 ا بين املعالجة الذهنية املعرفية واالستقالل الذاتي. ووجود عالقة موجبة ودالة إحصائيً ، التجريبية في مقياس االستقالل الذاتي

طلبة   من عينة مكونه لدى  للمراهق املمنوحة االستقاللية بدرجة الذات وعالقتها تقدير درجة على التعرف إلى (2015الركيبات )دراسة  كما هدفت

 لتقدير  Hudson (1994)استخدام مقياس هدسون   تم  وقد الجنوبية،  البادية تربية مديرية من  ا وطالبة طالبً  (120)  وعددها األساس ي، العاشر الصف

 املمنوحة  االستقاللية الذات ودرجة تقدير بين درجة طردية ارتباطية عالقة وجود النتائج وأظهرت الباحث، قبل  من املعد االستقاللية ومقياس الذات

 تعزى للجنس. واالستقاللية الذات تقدير  درجات في العينة أفراد بين وجود فروق وعدم للمراهق،

فهم تأثير االتصال على تنمية االستقالل والتوجيه الذاتي والتفكير النقدي وكيفية تواصل الوالدين مع   Spence (2012حاولت دراسة سبنس )و 

من أولياء أمور طالب الجامعات، وأشارت النتائج إلى أن اآلباء لديهم فهم جيد لحاجة ابنهم   (12)ابنهم أو ابنتهم لتحقيق النتائج، أجريت مقابالت فردية مع  

احة فكرية "لسماع صوتهم"، ويتجنب اآلباء إعطاء ترتيب "اإلجابة الصحيحة" للسماح للطالب بحل املشكالت، كما يطلب اآلباء في كثير أو ابنتهم إلى مس

وم وأشارت هذه الدراسة إلى أن اآلباء الذين يتواصلون عدة مرات في الي  ،من األحيان من الطالب التوصل إلى حل ثم مساعدتهم في فحص البدائل املختلفة

 بنائهم، من املرجح أن يتوقعوا أن يكون لهم بعض التأثير على قرارات ما بعد الكلية ال سيما فيما يتعلق بالقرارات املتعلقة بالوظيفة.أ مع 

داعي لدى  ( دراسة هدفت إلى التعرف على القدرة التنبؤية للدافعية الداخلية واالستقالل الذاتي في التفكير اإلب2011)  والزغول   زيتون   ى أجر   كما

الصورة طلبة الصف العاشر في محافظة عجلون. واستخدم مقياس الدافعية الداخلية ومقياس االستقالل الذاتي، واختبار التفكير اإلبداعي لتورانس )

العينة من   وتكونت  أ(،  أظهرت  طالبً   (663)اللفظية  إحصائية  الا وطالبة،  داللة  ذات  بالتفكير نتائج وجود مساهمة مشتركة  للتنبؤ  الذاتي  لالستقالل 

 اإلبداعي. 

املعالجة الذهنية   ة علىلبتقدير الذات وبالتالي قدرة الط  الستقالل الذاتي يساهم في زيادة ا يتضح من خالل ما توصلت إليه الدراسات السابقة أن  

 . والقدرة على اتخاذ القرار األبناء على اكتساب االستقالل الذاتي وأن لآلباء دور في مساعدة  ونمو أنواع التفكير لديهم خاصة التفكير االبداعياملعرفية 
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 . األحساء محافظة باملرحلة الثانوية  لدى طلبةواالستقالل الذاتي قوة السيطرة املعرفية الحالي إلى معرفة العالقة بين  البحثسعى يو 

 دراسة:المشكلة  . 1.1

الثانوية ضغوط دراسية في ظل  يواجه   املرحلة  ب  طلبة  اإللكتروني عن  الراهنة ألزمة كورونا والتعليم  اعتادوا عليها من قبل، الظروف  أكثر مما  عد 

تساعدهم على تفعيل أنواع مختلفة من األنشطة املعرفية بحيث  تتطلب منهم تحمل مسؤولية تعلمهم، فأساليب تعلمهم البد أن تكون أكثر استقاللية،  

لتي تدفع بيئة التعلم للطلبة إلى استعمال رتب مختلفة من اإلجراءات املعرفية عند معالجة املهمات التي ينشغلون  التي تحدث خالل املهمات املقدمة لهم وا 

املعرفة وتطوريها بها مثل: تبادل اآلراء، رصد األفكار، التعبير الحر، تسجيل الحوار بين الطلبة واملعلمين ومناقشته، فمن خالل هذه البيئات يمكن بناء  

 ة منها لتحقيق أهداف التعلم ولتحقيق اعلى مستوى من الكفاءة.واالستفاد

تنظيم الذاتي لتعلمه، فالسمات اإليجابية التي يجب أن يتميز بها املتعلم مثل: املبادرة، االستقاللية، املثابرة في التعلم، والثقة بالنفس، والقدرة على ال

الثانية حتى يحققوا متطلبات التربية وتحمل املسؤولية، تنمي االستقالل الذاتي للطلبة واالنت الرتبة  إلى  قال من الرتبة األولى من قوة السيطرة املعرفية 

املعرفة دا  أي ش يء، بل مساعدته على العثور على  اململكة العربية السعودية، حيث ذكر جاليليو بأنه " ال يمكنك تعليم أحد  خل نفسه" املستدامة في 

 بين الوعي الذاتي وقوة السيطرة املعرفية.  إحصائًيا وجود عالقة دالة  من  (2019دراسة العكايش ي )إليه أشارت هذا ما (. و 2020)العتيبي، 

فالت املختلفة،  املعرفية  واالجراءات  لألنشطة  املتعلم  استعمال  وتطوير  تنمية  التأكيد على ضرورة  في  املعرفية  السيطرة  أهمية قوة  حدي  وتكمن 

اآل  التعلم  أو ما يعرف ن يكمن  األساس ي في  البعيد  االنتقال  لتنمية قدراته على  املتعلم  الثانية لدى  الرتبة  املعرفية من  السيطرة  في زيادة مستويات قوة 

( أن الستراتيجية االعتماد على األخرين تأثير موجب على الرتبة األولى بحيث يفسرون ما ينسب إليهم 2018بالتكيف املعرفي. حيث أكدت دراسة الخولي )

ة الضغوط  ئج لألحداث السيئة والتي ال يستطيعون السيطرة عليها بينما للصالبة النفسية تأثير موجب على الرتبة الثانية، بحيث تتيح للطالب مواجهمن نتا

سة املوسوي ، كدرا العالقة بين هذه املتغيرات بصورة مباشرة  -حسب علم الباحثات- ، ولم تناول الدراسات  الدراسية والتوافق معها حتى يتحقق الهدف

املعرفية  2014والجبوري ) السيطرة  بين قوة  العالقة  تناولت  التي  بالذات وتأكيدها، ودراسة جمعة و (  التحكم  القدرة على  الذاتي والذي يمثل  التحكم 

 البحث . لذا هدف  االستقالل الذاتي  أبعاد( التي تناولت العالقة بين قوة السيطرة املعرفية وأساليب اتخاذ القرار حيث تمثل هذه املتغيرات أحد  2017)

   .األحساء محافظةإلى معرفة العالقة بين قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي لدى طلبة املرحلة الثانوية ب الحالي

 دراسة: الأسئلة  . 2.1

 إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:  ةالحالي دراسةال سعىت 

 األحساء؟  محافظةما رتبة قوة السيطرة املعرفية لدى طلبة املرحلة الثانوية )ذكور، اناث، العينة ككل( ب •

 األحساء؟  محافظةه لدى طلبة املرحلة الثانوية )ذكور، اناث، العينة ككل( بأبعادما مستوى االستقالل الذاتي و  •

ه لدى طلبة املرحلة الثانوية )ذكور، اناث، العينة ككل( أبعادا بين رتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي و حصائيً إ هل توجد عالقة دالة   •

 األحساء؟  محافظةب

طلبة املرحلة الثانوية تبعا للجنس والتخصص )ذكور،    ه لدى أبعادفي رتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي و   إحصائًيا  هل توجد فروق دالة   •

 األحساء؟  محافظةاناث، العينة ككل( ب

 دراسة:الأهداف  . 3.1

 لى ما يلي: إ  ةالحالي دراسةالهدف ت

 األحساء. محافظةتحديد رتبة قوة السيطرة املعرفية لدى طلبة املرحلة الثانوية )ذكور، اناث، العينة ككل( ب •

 . األحساء محافظةه لدى طلبة املرحلة الثانوية )ذكور، اناث، العينة ككل( بأبعاداالستقالل الذاتي و تحديد مستوى  •

ه لدى طلبة املرحلة الثانوية )ذكور، اناث، العينة ككل(  أبعادا بين رتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي و حصائيً إ معرفة العالقة الدالة   •

 األحساء.  محافظةب

ا للجنس والتخصص  ه لدى طلبة املرحلة الثانوية تبعً أبعادفي رتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي و   إحصائًيا  الكشف عن الفروق الدالة  •

 األحساء. محافظة)ذكور، اناث، العينة ككل( ب

 دراسة:الأهمية  . 4.1

 في النقاط التالية:  دراسةالتتمثل أهمية 

املعرفية واالستقالل الذاتيمل  دراسةال  تتناول • السيطرة  التعلم وهي: قوة  تعد دراسة قوة السيطرة املعرفية  حيث    ،تغيرات لها تأثير كبير في عملية 

انب  يل الجو وضرورية لطلبة املرحلة الثانوية في ظل التعليم االلكتروني عن بعد ملا لها من تأثير على بيئة التعلم االفتراضية وتحفيز الطلبة لتفع  مهمة

 املعرفية اإلجرائية لديهم، وزيادة جهودهم لتحقيق االستقالل الذاتي واكتساب املعرفة. 
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دور الطلبة  توجيه القائمين على العملية التعليمية بأهمية تنوع النشاط املعرفي في املناهج، واستخدام استراتيجيات للتدريس التي تساهم في تفعيل  •

قوة السيطرة املعرفية، واالعتماد  هم حل املشكالت في املواقف الجديدة دون االعتماد على املعلم، مما يكسبمن خالل قيامهم باألنشطة التعليمية و 

 لالستقالل الذاتي.لبة ، والقدرة على اتخاذ القرار، وهذا يعطي مؤشر إيجابي على امتالك الطهاعلى النفس، والثقة ب

 . قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي لدى طلبة املرحلة الثانوية بتيرتبة لتنمية في إعداد البرامج املناس دراسةالاالستفادة من نتائج  •

 :دراسةالحدود  . 5.1

 بالحدود التالية: ةالحالي دراسةالتحدد ت 

 ء.األحسا محافظةالحدود املكانية:  •

 الثانوية.  املرحلة لدى طلبة الذاتي وهو عالقة قوة السيطرة املعرفية باالستقالل دراسةه التالحدود املوضوعية: يتحدد باملوضوع الذي تناول •

 األحساء. محافظةالثانوية ب املرحلة الحدود البشرية: طلبة •

 م 2020هـ /1442الحدود الزمانية: الفصل الدراس ي األول لعام  •

نادية  عبد هللا و   رجاء  مقياس قوة السيطرة املعرفية من إعداد الباحثتان :يوه  هبطبيعة األدوات املستخدمة في  بحثالحدود األدائية: تتحدد نتائج ال •

 (.2011. ومقياس االستقالل الذاتي من إعداد زيتون والزغول )Stevensonا على ما جاء به ستيفنسون ( اعتمادً 2019الزهيري )

 دراسة:مصطلحات ال . 6.1

 ( cognitive holding powerاملعرفية ) قوة السيطرة  •

من املهام  هي عبارة عن "دفع موقف التعلم للمتعلم الستخدام تجهيزات وإجراءات معرفية من الرتبة األولى أو الرتبة الثانية، وينتج عن هذا الدفع  

 (.(Stevenson & Evans,1994, pp162-163التي يكلف بها داخل حجرة الدراسة" 

طلبة على استعمال أنشطة معرفية من الرتبة األولى والثانية حتى تتولد لديهم املعرفة إذ وتعرف قوة السيطرة املعرفية بأنها "حث موقف التعلم لل 

الثانية تشير إلى تشجع تشير الرتبة األولى إلى التزام الطلبة بالتعليمات واإلرشادات التي يضعها املدرس والذي يحثهم على حفظ املادة الدراسية، إما الرتبة 

للقيا املدرس  املوجودة فيها" )الزهيري،  الطلبة من قبل  املعلومات  الدراسية وفهم  املواد  بأنفسهم من خالل استيعاب  التعلم  ، ص 2019م بموضوعات 

266.) 

 ( Self-Independenceاالستقالل الذاتي )  •

املسايرة والثقة   الذات واملبادأة وعدم  النفس وتأكيد  االعتماد على  إلى  إزاء موقف ما، ويشير  الذات  به  الذي تقوم  "التنظيم  بأنه  بالنفس يعرف 

 تالية: ال بعادويقسم إلى األ  (.49 ، ص2011والقدرة على اتخاذ القرار، وهو عملية نمائية تتأثر بالتربية والبيئة املحيطة" )زيتون والزغول، 

 االعتماد على النفس: قدرة الفرد على العمل بشكل مستقل ذاتي، دون السعي للحصول على موافقة اآلخرين أو األخذ برأيهم. .1

 تأكيد الذات: االستجابة التي يعبر فيها الفرد على مشاعر ورغباته على نحو ال يضيع فيه حقوقه وال يعتدي على حقوق اآلخرين. .2

ك الذي يصدر عن الفرد والذي يشير إلى قيامه بالعمل بدافع ذاتي وقدرته على املخاطرة وإقناع اآلخرين برؤيته وامليل إلى املبادأة: مستوى السلو   .3

 املنافسة. 

 عدم تغير حكم الفرد ليتطابق مع حكم الجماعة، بغض النظر عن صدق حكم الجماعة أو خطئه. املسايرة: عدم  .4

شخصية اإلنسان، تعبر عن شعوره نحو كفايته النفسية واالجتماعية، وحل مشكالته، وتحقيق أهدافه،  الثقة بالنفس: انبثاق داخلي من صلب   .5

 ومواجهة متطلبات الحياة. 

ار حكم يتعلق بمشكلة ما لتحقيق الهدف املطلوب بأقل كلفة وأقصر داتخاذ القرار: عملية عقلية يتم من خاللها اختيار أفضل الحلول املمكنة وإص .6

 .وقت ممكن

 ه كتعريف إجرائي.أبعادالتعريف السابق لالستقالل الذاتي و الباحثون تبنى يو 

 دراسة: ال إجراءات .2

 دراسة: المنهج  . 1.2

 محافظة باملنهج الوصفي االرتباطي/الفارقي، لدراسة عالقة قوة السيطرة املعرفية باالستقالل الذاتي لدى طلبة املرحلة الثانوية    البحثاستخدم  

 األحساء. 
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 دراسة:المجتمع  . 2.2

ب  من  البحثمجتمع  تكون   الثانوية  املرحلة  طالب وطالبات  )  محافظة جميع  عددهم  والبالغ  لعام41486األحساء   )  (1442/ حسب  (م2020هـ   ،

 إحصائية اإلدارة العامة للتعليم. 

 دراسة:  العينة  . 3.2

من   العينة  األول  طالبً (  434)تكونت  الدراس ي  الفصل  في  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  وطالبة  )ا  /1442لعام  بالطريقة  (م2020هـ  اختيارهم  تم   ،

 ( 287)وبلغ عدد الطالبات . عاًما (2.5)، وانحراف معياري عاًما (18.98)ي بمتوسط حسابسنة ( 20 -14) العشوائية البسيطة، وتراوحت أعمارهم ما بين

 ونسبتهم  ( 147) ، بينما بلغ عدد الطالب (%66.1)ونسبتهم 
ً
 . (%33.9)طالبا

 دراسة:أدوات ال . 4.2

: مقياس قوة السيطرة املعرفية
ً
 : أوال

استخدام املعرفية    تم  السيطرة  قوة  و رجاء  الباحثتان    ترجمةمقياس  هللا  )نادية  عبد  أعده  (  2019الزهيري    1990)-1998)  ستيفنسون الذي 

Stevenson  من مقياس البيئة الفيزيقية االجتماعية للفصل املدرس ي، ومقياس بيئة الفصل املدرس ي الذي  ، حيث اشتق مقياس قوة السيطرة املعرفية

املناخ االجتماعي Fraser ( 1990)  فراسيره  أعد  )  ومقياس  أعده مووس  ب.  Moos  ( 1974الذي  املقياس  تم   من خالل   حساب صدق املحك وقد قام معد 

كما (، 470على عينة من طالب الجامعة من الفرقة األولى والفرقة الثانية )ن =   Biggs ( 1987) قياس واستبيان عمليات الدراسة من اعداد بجزاملتطبيق 

إلى وجود بعدين من قوة السيطرة املعرفية   لنتائج ا   وتوصلت  Stevenson & Evans(  1994)  استخدام التحليل العاملي في دراسة ستيفنسون وإيفانزتم  

املدارس وتم حساب معامل هما قوة السيطرة املعرفية من الرتبة األولى، وقوة السيطرة املعرفية من الرتبة الثانية وهما مستقالن. كما تم تطبيق األداة في 

من الطالب، وشملت املتغيرات املقرر الدراس ي،  ( 1203)صل على ( ف47)ثبات ألفا كرونباخ للمقياس بمرحلتيه األولى والثانية، حيث تم تطبيق املقياس في 

( واملدرسة، وقد أشارت النتائج إلى أن املقياس بمرحلتيه األولى والثانية تمتع بمعامالت ثبات مقبولة وذلك باختالف  أنثىواملستوى الدراس ي، والنوع )ذكر/

للمرحلة الثانية حسب املتغيرات املدروسة، في حين بلغ  (  0.80)  إلى  (0.75)ى ومن  للمرحلة األول  (0.87إلى    0.82)  املتغيرات، وقد تراوحت معامالت الثبات من

، وبمقارنة هذه القيم مع القيم السابقة نجدها تتقارب منها بشكل إيجابي (0.82)  وللمرحلة الثانية  (0.84)معامل الثبات العام للمقياس للمرحلة األولى  

الثبات منحيث أنها كانت في الكليات التقنية تتراوح ق الثبات في   (0.87  –  0.77)للمرحلة األولى و  (0.86  –  0.82)  يم  للمرحلة الثانية. في حين أن معامل 

العالي كان   األولى  (  0.87)التعليم  املرحلة  األ(  0.85)وفي  للفقرات في كل  الداخلية  املتوسطات واالرتباطات  الثانية. وتم مقارنة  املرحلة  نتائج   بعادفي  بين 

املدارس نفسها لعينة   بيانات  املدارس وتم استخدام  التقنية وفي  الكليات  املدارس في    (1203)التطبيق في  بيانات    (47)من طالب  فصل دراس ي في حين 

البيانات إلى درجة عالية من االتساق . وتشير هذه  م في دراسته  Stevenson & Evans(  1994ستيفنسون وإيفانز )  الكليات التقنية هي نفسها التي استخدمها

 الكليات التقنية(.  –ككل وكذلك بين الفقرات وذلك عبر نوعي املؤسسات التعليمية )املدارس  بعادبين األ

على ق  بالعرا بيئة العربية من قبل مترجمتي املقياس، حيث تم تطبيقه في مركز محافظة كربالء  حساب املحددات السيكومترية للمقياس في التم  كما  

وذلك الثانوية.  املرحلة  للفقراتمن خالل حساب    طالب وطالبات  التمييزية   القوة 
 
ت التائية مؤشرً   عد، حيث  بالقيمة القيمة  بمقارنتها  لتميز كل فقرة  ا 

البالغة   الفقرات جميعها مميزة عند مستوى داللة  ،(1.96)الجدولية  الكلية لكل رتبة   (0.05)وكانت  بالدرجة  الفقرة  ارتباط درجة  كما تم حساب مدی 

دالة لدى   )االتساق الداخلي( باستعمال معامل ارتباط بيرسون، وأظهرت نتائج املعالجة اإلحصائية لدرجات الطلبة على املقياس وجود عالقة ارتباطية

ا من حيث عالقة الدرجة الكلية ظهر ان جميع الفقرات ارتباطها دال إحصائيً   ، حيث(0.05)  عند مستوى داللة  (0.165)  مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة

كما تم التحقق من ثبات املقياس باستخدام طريقتين، أولها: إعادة االختبار حيث تم تطبيق املقياس على عينة   لكل رتبة من رتب قوة السيطرة املعرفية.

 وطالبة، وبعد مرور أسبوع  ا طالبً   (40)بلغت  
 
تطبيق على نفس املجموعة وبعد ذلك حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق األول  العيد  ين، أ

وتعد هذه املعامالت مؤشر جيد على مدى استقرار استجابات الطلبة، وثانيها: معامل ،  للرتبة الثانية  ( 0.85)للرتبة األولى و  ( 0.87)والثاني، إذ بلغ الثبات  

للرتبة الثانية، ومما  (0.77)و ،للرتبة األولى (0.76)وقد بلغ معامل الثبات  ،ا وطالبةطالبً  (400)عينة البالغ عددهم اللفاکرونباخ طبق على درجات إفراد أ 

 الحالي.   البحثة من الصدق والثبات يتيح استخدامه في سبق يتضح أن املقياس يتمتع بدرجة جيد

وطالبة من املرحلة    ا طالبً   ( 80)من  مكونة  ستطالعية  ا بعد تطبيقه على عينة  الحالي    البحثفي  من محددات املقياس السيكومترية  تم التحقق  وقد  

 حساب ما يلي: ب وقد تم التحقق من الصدقاألحساء،  محافظةالثانوية ب

 االتساق الداخلي:حساب  .1

   :ليهاإقياس بالدرجة الكلية للرتبة التي تنتمي املمعامالت ارتباط فقرات  •
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 معامالت ارتباط فقرات مقياس قوة السيطرة املعرفية من الرتبة األولى والثانية بالدرجة الكلية للرتبة التي تنتمي اليها (: 1)جدول 

 الرتبة الثانية الرتبة األولى  

1 0.582** 2 0.590** 

3 0.382** 4 0.488** 

5 0.600** 6 0.625** 

7 0.627** 8 0.579** 

9 0.611** 10 0.515** 

11 0.448** 12 0.614** 

13 0.493** 14 0.644** 

15 0.575** 16 0.546** 

17 0.595** 18 0.544** 

19 0.564** 20 0.677** 

22 0.484** 21 0.564** 

25 0.448** 26 0.649** 

27 0.491** 28 0.750** 

29 0.595** 30 0.555** 

31 0.568** 32 0.678** 

33 0.430** 34 0.750** 

 0.01** دالة عند مستوى  

داللة إحصائية عند أن معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للرتبة التي تنتمي إليه كانت موجبة وذات السابق جدول اليتضح من 

، أما بالنسبة ملعامالت ارتباط فقرات الرتبة الثانية (0.627  –  0.382)، وقد تراوحت معامالت االرتباط لفقرات الرتبة األولى ما بين  (0.01)  مستوى داللة

 . (0.750–0.488) فقد تراوحت ما بين

   :مقياس ل معامالت االرتباط البينية ل •

 االرتباط البينية ملقياس قوة السيطرة املعرفيةمعامالت (: 2)جدول 

 الدرجة الكلية   الرتبة الثانية  الرتبة األولى     الرتبة  الرقم 

 **0.932 **0.750 - الرتبة األولى  1

 **0.938 - - الرتبة الثانية  2

 0.01** دالة عند مستوى   

الجدول  ارتباطات موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  السابق   يتضح من  األولى، و   ( 0.01)  أن هناك  للرتبة  الكلية  الدرجة  لرتبة  ا بين 

 وبين الدرجة الكلية ملقياس قوة السيطرة املعرفية.  ،الثانية

 صدق املقارنة الطرفية )الصدق التمييزي(: •

باملائة من الفئة الدنيا، وبعد ذلك تم حساب    (27و)باملائة من الفئة العليا    ( 27)ا وتم اختيار  تنازليً تم ترتيب درجات املقياس للعينة االستطالعية  

 ، كما يلي:(ت)الفروق بين املجموعتين عن طريق اختبار

 صدق املقارنة بين املجموعة العليا واملجموعة الدنيا على مقياس قوة السيطرة املعرفية (: 3)ل جدو 

املتوسط   العدد  الفئات  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى   درجات الحرية  قيمة )ت(

 الداللة 

 الرتبة  

 األولى 

 0.01 94 8.96 8.5 68.46 48 الفئة العليا 

 8.9 52.50 48 الفئة الدنيا 

 الرتبة  

 الثانية  

 0.01 94 20.4 4.2 65.12 48 الفئة العليا 

 6.8 41.52 48 الفئة الدنيا 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعة العليا، واملجموعة الدنيا بالنسبة للرتبة األولى والرتبة  السابق    يتضح من الجدول 

   .(0.01)الثانية ملقياس قوة السيطرة املعرفية، حيث كانت قيم )ت( دالة إحصائية عند مستوى داللة 
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 :ثبات املقياس  •

 معامالت ثبات مقياس قوة السيطرة املعرفية الرتبة األولى والثانية والدرجة الكلية بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية  (: 4)جدول 

ألفا كرونباخ جاءت مرتفعة على مستوى األ ثبات  أن معامالت  السابق  الجدول  الواردة في  النتائج  أن    بعاديتضح من  واملقياس ككل، كما يتضح 

  مما يدل على تمتع املقياس بدرجة جيدة من الثبات.براون متقاربة مع مثيلتها بطريقة جتمان،    -ت بطريقة سبيرمانمعامالت الثبا

   :ا: مقياس االستقالل الذاتيثانيً 

املبادأة، عدم املسايرة، االعتماد على النفس،    وهي  أبعادويتكون من ستة  ،  (2011مقياس االستقالل الذاتي من إعداد زيتون والزغول )تم استخدام  

صدق املحكمين للتأكد من وضوح   تم التحقق من الصدق عن بطريقتين، أولها:فقرة، وقد    (36)، وتحتوى على  اتخاذ القرارو الثقة بالنفس، تأكيد الذات،  

، أبعاد  ستةفقرة موزعة على    (63)مج على بقية الفقرات لتصبح  فقرات واجراء التعديل والد  (10)  فالفقرات ودقة صياغتها وانتمائها للمجال، وتم حذ

ا وطالبة، عن طريق حساب معامل ارتباط الفقرة بالبعد الذي طالبً   (98)ثانيها: صدق البناء حيث تم تطبيق املقياس على عينة استطالعية مكونة من  

املقياس والعالقة بين كل بعد والدرجة الكلية،    أبعادمعامالت االرتباط بين  كما تم استخراج    تنتمي له وحساب معامل ارتباط الفقرة مع املقياس ككل،

معامل ارتباط بيرسون وتراوحت قيمة   وحسابإعادة االختبار  باستخدام  فقرة. كما تم التحقق من ثبات املقياس    ( 36)ليصبح املقياس بصورته النهائية  

بين    بعاداأل األأ معامل  وكذلك حساب  .  (0.81)وللمقياس ككل    (0.85-0.81)ما  بين    بعادلفا كرونباخ وتراوحت قيمة   وللمقياس ككل   ،(0.93-0.71)ما 

 الحالي.  البحثيتيح استخدامه في مما . ومما سبق يتضح أن املقياس يتمتع بدرجة جيدة من الصدق والثبات (0.93)

طالب وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية    (80)بلغت  ستطالعية  ا على عينة  ، وذلك  الحالي  البحثائص السيكومترية للمقياس في  الخصوقد تم حساب  

 وقد تم التحقق من الصدق بحساب ما يلي:األحساء،   محافظةب

 االتساق الداخلي للمقياس:حساب  .1

 : ملقياس ا نتمي إليهيمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي  •

 نتمي إليه مقياس االستقالل الذاتي يمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي (: 5)جدول 

 معامل االرتباط   الثقة بالنفس  -4 معامل االرتباط   املبادأة -1

7 0.575** 1 0.547** 

10 0.561** 8 0.642** 

19 0.573** 12 0.497** 

26 0.596** 15 0.608** 

30 0.681** 17 0.647** 

32 0.639** 21 0.540** 

34 0.676** 24 0.575** 

35 0.657** 29 0.693** 

36 0.608** 31 0.789** 

 تأكيد الذات  -5 عدم املسايرة  -2

16 0.838** 2 0.600** 

27 0.887** 5 0.686** 

33 0.793** 9 0.606** 

 **0.617 13 االعتماد على النفس  -3

4 0.631** 25 0.696** 

 اتخاذ القرار  -6 **0.666 11

14 0.614** 3 0.660** 

20 0.529** 6 0.705** 

23 0.563** 18 0.651** 

28 0.687** 22 0.700** 

 0.01** دالة عند مستوى  

نتمي إليه جاءت موجبة وذات داللة إحصائية  تأن معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي    السابق   جدول اليتضح من  

 . (0.01)عند مستوى داللة 

 

 

 التجزئة النصفية   ألفا كرونباخ معامل    

 جتمان    براون  - سبيرمان 

 0.807 0.807 0.819 الرتبة األولى  1

 0.833 0.833 0.878 الرتبة الثانية   2

 0.815 0.822 0.913 املقياس ككل  
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 :عد بالدرجة الكلية للمقياس معامل ارتباط كل ب   •

 بالدرجة الكلية ملقياس االستقالل الذاتي  بعادمعامالت ارتباط األ (:6)ل جدو 
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس   بعاداأل الرقم

 **0.878 املبادأة  1

 **0.784 عدم املسايرة  2

 **0.804 االعتماد على النفس  3

 **0.908 الثقة بالنفس  4

 **0.822 تأكيد الذات  5

 **0.780 القرار اتخاذ  6

 0.01** دالة عند مستوى  

 بالدرجة الكلية ملقياس االستقالل الذاتي جاءت موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى   بعادأن معامالت ارتباط األ  السابق   يتضح من الجدول 

(0.01) . 

 :مقياس ل معامالت االرتباط البينية ل •

 االستقالل الذاتي معامالت االرتباط البينية ملقياس (: 7)جدول 

االعتماد على   عدم املسايرة املبادأة  بعاد األ

 النفس 

 اتخاذ القرار  تأكيد الذات  الثقة بالنفس 

      1 املبادأة 

     1 **0.372 عدم املسايرة 

على   االعتماد

 النفس

0.521** 0.561** 1    

   1 **0.654 **0.544 **0.727 الثقة بالنفس

 1 1 **0.523 **0.588 **0.752 **0.679 تأكيد الذات 

 **0.632 **0.756 **0.623 **0.632 **0.624 **0.532 اتخاذ القرار

 0.01** دالة عند مستوى  

مقياس االستقالل الذاتي، حيث جاءت معامالت االرتباط جميعها موجبة وذات داللة   أبعادأن هناك ارتباطات بينية بين  الجدول السابق  يتضح من  

 (. 0.01)إحصائية عند مستوى داللة 

 صدق املقارنة الطرفية )الصدق التمييزي(: •

باملائة من الفئة الدنيا، وبعد ذلك تم   (27)باملائة من الفئة العليا و  (27)ا وتم اختيار  املقياس للدراسة االستطالعية تنازليً   أبعادتم ترتيب درجات   

 كما يلي: حساب الفروق بين املجموعتين عن طريق اختبار ت، 

 صدق املقارنة بين املجموعة العليا واملجموعة الدنيا على مقياس االستقالل الذاتي(: 8)جدول 

 مستوى الداللة   درجات الحرية   قيمة )ت(   االنحراف املعياري   املتوسط الحسابي   العدد  الفئات     بعاداأل

 0.01 94 6.90 5.41 38.97 48 الفئة العليا   املبادأة  

 6.29 30.52 48 الفئة الدنيا  

عدم 

 املسايرة 

 0.01 94 8.09 2.15 18.2 48 الفئة العليا  

 2.40 12.79 48 الفئة الدنيا  

االعتماد على  

 النفس

 0.01 94 19.59 0.83 29.02 48 الفئة العليا  

 2.90 20.45 48 الفئة الدنيا  

الثقة  

 بالنفس

 0.01 94 8.70 3.59 40.67 48 الفئة العليا  

 6.95 30.8 48 الفئة الدنيا  

 0.01 94 6.37 2.21 21.98 48 الفئة العليا   تأكيد الذات  

 4.03 17.75 48 الفئة الدنيا  

 0.01 94 9.03 2.06 18 48 الفئة العليا   اتخاذ القرار

 2.48 13.79 48 الفئة الدنيا  

من   السابق  يتضح  لجميع  الجدول  الدنيا  واملجموعة  العليا،  املجموعة  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  مقياس    أبعادوجود 

 .(0.01) دالة إحصائية عند مستوى داللةت االستقالل الذاتي، حيث كانت قيم 
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 املقياس: ثبات •

 مقياس االستقالل الذاتي والدرجة الكلية بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية  أبعادمعامالت ثبات (: 9) جدول 

واملقياس ككل، كما يتضح أن معامالت   بعاديتضح من النتائج الواردة في الجدول السابق أن معامالت ثبات ألفا كرونباخ جاءت جيدة على مستوى األ

 مما يدل على تمتع املقياس بدرجة جيدة ومقبولة من الثبات.متقاربة مع مثيلتها بطريقة جتمان، جاءت جيدة و ون برا  -الثبات بطريقة سبيرمان

ت،  وبشكل عام تشير النتائج السابقة إلى أن مقياس االستقالل الذاتي يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة من حيث االتساق الداخلي، الصدق، الثبا

 الحالي. البحث  واستخدامه في مما يعطي الثقة على تطبيقه 

 دراسة: النتائج  .3

 األحساء؟"   محافظة نتائج السؤال األول ونصه "ما رتبة قوة السيطرة املعرفية لدى طلبة املرحلة الثانوية )ذكور، اناث، العينة ككل( ب . 1.3

ر ت  لإلجابة على هذا التساؤل تم استخراج املتوسطات الحسابية لكل رتبة من قوة السيطرة املعرفية ومقارنتها بالوسط الفرض ي باستخدام اختبا

 : يوضح ذلك التاليلعينة واحدة، والجدول 

 اختبار ت لعينة واحدة ملقياس قوة السيطرة املعرفية من الرتبة )األولى والثانية(  (: 10) جدول 

رتبتي قوة   العينة  

السيطرة  

 املعرفية  

حجم  

 العينة  

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مدى  

 الدرجات  

الوسط  

 الفرض ي 

مستوى   قيمة ت  

 الداللة  

 القرار  

 دالة 0.01 17.96 48 80-16 8.90 61.19 147 الرتبة األولى  ذكور 

 دالة 0.01 9.61 48 80-16 8.61 54.83 الرتبة الثانية  

 دالة 0.01 20.90 48 80-16 8.33 58.28 287 الرتبة األولى  إناث 

 دالة 0.01 9.4 48 80-16 9.16 53.09 الرتبة الثانية  

العينة  

 الكلية  

 دالة  0.01 27.19 48 80- 16 8.62 59.26 434 الرتبة األولى  

 دالة  0.01 13.12 48 80- 16 9.01 53.68 الرتبة الثانية 

 : السابق إلى ما يلي النتائج بالجدول تشير 

  ( 48)  وبمقارنة املتوسط الحسابي بالوسط الفرض ي  ( 8.90)انحراف معياري  ( ب61.19)بلغ املتوسط الحسابي للرتبة األولى    :بالنسبة لعينة الذكور  •

الحسابي، وتشير قيمة ت   املتوسط  الفرض ي لصالح  الحسابي والوسط  املتوسط  بين  الداللة  املحسوبةاتضح وجود فروق  أن هذه    ومستوى  إلى 

بلغ املتوسط الحسابي للرتبة الثانية كما    على أن الذكور يمتلكون قوة السيطرة املعرفية من الرتبة األولى.مما يدل  الفروق ذات داللة إحصائية،  

ق بين املتوسط الحسابي والوسط الفرض ي اتضح وجود فرو  (48)وبمقارنة املتوسط الحسابي بالوسط الفرض ي (  8.61) بانحراف معياري  ( 54.83)

الذكور   مما يدل،  إحصائًيالصالح املتوسط الحسابي، وتشير قيمة ت املحسوبة ومستوى الداللة إلى أن هذه الفروق دالة   يمتلكون قوة    على أن 

 السيطرة املعرفية من الرتبة الثانية. 

 (48)  وبمقارنة املتوسط الحسابي بالوسط الفرض ي  (8.33)  بانحراف معياري   (58.28)  األولىبلغ املتوسط الحسابي للرتبة    :بالنسبة لعينة االناث •

أن هذه   إلى  الداللة  الحسابي، وتشير قيمة ت املحسوبة ومستوى  املتوسط  الفرض ي لصالح  الحسابي والوسط  املتوسط  بين  اتضح وجود فروق 

أن االناث يمتلكون مما يدل  الفروق ذات داللة إحصائية،   بلغ املتوسط الحسابي للرتبة الثانية كما    قوة السيطرة املعرفية من الرتبة األولى.  على 

اتضح وجود فروق بين املتوسط الحسابي والوسط الفرض ي  (48)وبمقارنة املتوسط الحسابي بالوسط الفرض ي  (9.16)بانحراف معياري  (53.09)

على أن االناث يمتلكون    مما يدل لصالح املتوسط الحسابي، وتشير قيمة ت املحسوبة، ومستوى الداللة إلى أن هذه الفروق ذات داللة إحصائية،  

 قوة السيطرة املعرفية من الرتبة الثانية. 

 التجزئة النصفية   معامل ألفا كرونباخ  األبعاد  م 

 جتمان    براون  - سبيرمان 

 0.745 0.747 0.793 املبادأة  1

 0.730 0.789 0.789 عدم املسايرة  2

 0.709 0.712 0.721 االعتماد على النفس  3

 0.787 0.780 0.791 الثقة بالنفس 4

 0.712 0.715 0.722 تأكيد الذات  5

 0.737 0.741 0.750 اتخاذ القرار 6

 0.879 0.879 0.894 املقياس ككل  
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  ( 48)وبمقارنة املتوسط الحسابي بالوسط الفرض ي    (8.62)بانحراف معياري    (59.26)سابي للرتبة األولى  بلغ املتوسط الح  بالنسبة للعينة الكلية: •

اتضح وجود فروق بين املتوسط الحسابي والوسط الفرض ي لصالح املتوسط الحسابي، كما تشير قيمة ت املحسوبة، ومستوى إلى أن هذه الفروق 

األولى.  البحثذات داللة إحصائية، ونستدل من ذلك على أن عينة   السيطرة املعرفية من الرتبة  املتوسط الحسابي للرتبة كما    يمتلكون قوة  بلغ 

الفرض ي    ( 9.01)بانحراف معياري    ( 5.68)نية  الثا بالوسط  الحسابي  املتوسط  الحسابي والوسط    (48)وبمقارنة  املتوسط  بين  اتضح وجود فروق 

على أن عينة مما يدل إلى أن هذه الفروق ذات داللة إحصائية،  الداللة الفرض ي لصالح املتوسط الحسابي، كما تشير قيمة ت املحسوبة ومستوى 

 يمتلكون قوة السيطرة املعرفية من الرتبة الثانية.  البحث

 " األحساء؟ محافظةه لدى طلبة املرحلة الثانوية )ذكور، اناث، العينة ككل( بأبعادما مستوى االستقالل الذاتي و نصه "و الثاني  نتائج السؤال . 2.3

.  ه أبعادعينة على مقياس االستقالل الذاتي و اللإلجابة على هذا التساؤل تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات أفراد  

و  الذاتي  االستقالل  بأبعاد ولحساب مستوى  العينة ككل(  اناث،  )ذكور،  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  االعتماد على معي  محافظةه  تم  الفئات األحساء  ار 

(، وبناء على 1.33(، وبقسمة املدى على الثالث فئات، يكون طول الفئة )4=1-5أصغر قيمة(، وبالتالي )  –املفتوحة، حيث تم حساب املدى )أكبر قيمة  

 ذلك يكون املعيار على النحو التالي: 

 ( 2.33إلى أقل من  /1مستوى منخفض إذا تراوح املتوسط الحسابي ) •

 ( 3.66إلى أقل من /2.33مستوى متوسط إذا تراوح املتوسط الحسابي )من  •

   :يوضح ذلك التالي وجدول (، 5 /  3.66مستوى مرتفع إذا تراوح املتوسط الحسابي )من  •

افات املعيارية لدرجات مقياس االستقالل الذاتي و (: 11) ل جدو   األحساء  محافظةالثانوية )ذكور، اناث، العينة ككل( به لدى طلبة املرحلة أبعاداملتوسطات الحسابية واالنحر

 املستوى   االنحراف املعياري   املتوسط الحسابي   املقياس    العينة 

 مرتفع 0.65 3.91 املبادأة  ذكور 

 مرتفع 0.95 3.67 عدم املسايرة 

 مرتفع 0.54 4.1 االعتماد على النفس 

 مرتفع 0.60 3.99 الثقة بالنفس

 مرتفع 0.68 4.02 الذات تأكيد 

 مرتفع 0.67 4.03 اتخاذ القرار

 مرتفع 0.42 3.96 الدرجة الكلية 

 مرتفع 0.61 3.80 املبادأة  إناث 

 مرتفع 0.80 4.15 عدم املسايرة 

 مرتفع 0.54 4.17 االعتماد على النفس 

 مرتفع 0.57 3.94 الثقة بالنفس

 مرتفع 0.66 3.92 تأكيد الذات 

 مرتفع 0.64 3.97 اتخاذ القرار

 مرتفع 0.43 3.99 الدرجة الكلية 

 مرتفع 0.62 3.84 املبادأة  العينة الكلية 

 مرتفع 0.96 3.99 عدم املسايرة 

 مرتفع 0.54 4.15 االعتماد على النفس 

 مرتفع 0.58 3.96 الثقة بالنفس

 مرتفع 0.67 3.95 تأكيد الذات 

 مرتفع 0.65 3.99 اتخاذ القرار

 مرتفع 0.42 3.98 الدرجة الكلية 

 نتائج الجدول السابقة إلى ما يلي:تشير 

واالنحرافات املعيارية ما ( 4.03  -3.67) مقياس االستقالل الذاتي قد تراوحت ما بين  أبعادبالنسبة لعينة الذكور: أن املتوسطات الحسابية لدرجات  •

أي أنها تقع في املستوى املرتفع، كما يتضح    ، (0.42)بانحراف معياري    (3.96)  درجاتهم على الدرجة الكلية للمقياسوبلغ متوسط ( 0.68-0.54)  بين

 املقياس وقعت في املستوى املرتفع.  أبعادمن النتائج أن جميع 

واالنحرافات املعيارية ما ( 4.17 -3.80)بين مقياس االستقالل الذاتي قد تراوحت ما  أبعادبالنسبة لعينة اإلناث: أن املتوسطات الحسابية لدرجات  •

أي أنها تقع في املستوى املرتفع، كما يتضح    ، (0.43)بانحراف معياري  (  3.99)وبلغ متوسط درجاتهم على الدرجة الكلية للمقياس  (  0.80  - 0.54)  بين

 املقياس وقعت في املستوى املرتفع.  أبعادمن النتائج أن جميع 
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واالنحرافات املعيارية ما ( 4.15 - 3.96) مقياس االستقالل الذاتي قد تراوحت ما بين أبعادأن املتوسطات الحسابية لدرجات  :بالنسبة للعينة الكلية •

أي أنها تقع في املستوى املرتفع، كما يتضح    ، (0.42)  معياري بانحراف    (3.98)  وبلغ متوسط درجاتهم على الدرجة الكلية للمقياس   ( 0.96  - 0.54)  بين

 . املقياس وقعت في املستوى املرتفع أبعادمن النتائج أن جميع 

رتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي و حصائيً إهل توجد عالقة دالة  نتائج السؤال الثالث ونصه "  . 3.3 ه لدى طلبة املرحلة أبعادا بين 

 " األحساء؟ محافظةالثانوية )ذكور، اناث، العينة ككل( ب

ه لدى طلبة املرحلة الثانوية  أبعادتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين رتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي و   تساؤل لإلجابة عن هذا ال

 يوضح ذلك:  التاليوالجدول ، األحساء محافظة)ذكور، اناث، العينة ككل( ب

 األحساء  محافظةه لدى طلبة املرحلة الثانوية )ذكور، اناث، العينة ككل( بأبعادمعامالت ارتباط بيرسون بين رتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي و (: 12)جدول 

 الرتبة الثانية  الرتبة األولى   املقاييس  العينة  

 **0.391 **0.287 املبادأة  الذكور 

 **0.229- **0.399- املسايرة عدم 

 **0.327 **0.249 االعتماد على النفس 

 **0.540 **0.483 الثقة بالنفس

 **0.466 **0.447 تأكيد الذات 

 **0.454 **0.410 اتخاذ القرار

 **0.500 **0.384 الدرجة الكلية 

 **0.403 **0.268 املبادأة  اإلناث 

 0.009 *0.129- عدم املسايرة 

 **0.216 **0.241 االعتماد على النفس 

 **0.389 **0.232 الثقة بالنفس

 **0.211 0.081 تأكيد الذات 

 **0.262 **0.272 اتخاذ القرار

 **0.385 **0.250 الدرجة الكلية 

 **0.403 **0.284 املبادأة  العينة الكلية 

 *0.105- **0.272- عدم املسايرة 

 **0.246 **0.233 االعتماد على النفس 

 **0.440 **0.325 الثقة بالنفس

 **0.300 **0.222 تأكيد الذات 

 **0.329 **0.326 اتخاذ القرار

 **0.422 **0.296 الدرجة الكلية 

 0.05*دالة عند مستوى داللة     0.01** دالة عند مستوى 

 الجدول السابق إلى ما يلي:تشير نتائج 

-االعتماد على النفس-االستقالل الذاتي )املبادأة    أبعادمعامالت االرتباط بين الرتبة األولى لقوة السيطرة املعرفية و   جاءت  :الذكور بالنسبة لعينة   •

عد عدم  ب    أما  ( 0.384  ،0.410،  0.447 ،0.483 ،0.249  ، 0.287)اتخاذ القرار( جميعها موجبة وذات داللة احصائية،    -تأكيد الذات  - لثقة بالنفسا 

االستقالل    أبعاد. كما جاءت معامالت االرتباط بين الرتبة الثانية لقوة السيطرة املعرفية و إحصائًيا  ودال    (0.399-)املسايرة فكان معامل االرتباط له  

  ، (0.327  ،0.391)  إحصائيةاتخاذ القرار( جاءت جميعها موجبة وذات داللة    -تأكيد الذات  -الثقة بالنفس  -االعتماد على النفس  -الذاتي )املبادأة 

 ا. ودال إحصائيً   (0.299-) عد عدم املسايرة فكان معامل االرتباط لهأما ب   (0.500 ، 0.454 ،0.466 ، 0.540)

األولى لقوة السيطرة املعرفية و جاءت    :بالنسبة لعينة االناث •  -االعتماد على النفس  -االستقالل الذاتي )املبادأة   أبعادمعامالت االرتباط بين الرتبة 

عد عدم املسايرة فكان معامل  ، أما ب  (0.250  ،0.272، 0.232، 0.241، 0.268) اتخاذ القرار( جميعها موجبة وذات داللة إحصائية -الثقة بالنفس

االعتماد على    -االستقالل الذاتي )املبادأة   أبعادالرتبة الثانية لقوة السيطرة و . وبالنسبة ملعامالت االرتباط بين  إحصائًياودال    ( 0.129-)  االرتباط له

   (.0.385،  0.262  ، 0.211،  0.389،  0.216،  0.403)اتخاذ القرار( جاءت جميعها موجبة وذات داللة إحصائية    -تأكيد الذات  - الثقة بالنفس  -النفس

 - االعتماد على النفس  -االستقالل الذاتي )املبادأة   أبعادمعامالت االرتباط بين الرتبة األولى لقوة السيطرة املعرفية و   جاءت  :بالنسبة للعينة الكلية •

عد عدم ، أما ب  (0.296، 0.326،  0.222، 0.325 ،0.233 ، 0.284) اتخاذ القرار( جميعها موجبة وذات داللة إحصائية -تأكيد الذات -الثقة بالنفس

االستقالل الذاتي   أبعاد. وبالنسبة ملعامالت االرتباط بين الرتبة الثانية لقوة السيطرة و إحصائًياودال    (0.272-ة فكان معامل االرتباط له )املساير 

،  0.440،  0.246،  0.403)اتخاذ القرار( جاءت جميعها موجبة وذات داللة إحصائية    -تأكيد الذات  -الثقة بالنفس  -االعتماد على النفس  -)املبادأة 

 .  إحصائًيا دال و  (0.105-)معامل االرتباط له كان عد عدم املسايرة ، أما ب  (0.422، 0.329 ، 0.300
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ا  ه لدى طلبة املرحلة الثانوية تبعً أبعادفي رتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي و   إحصائًيا  هل توجد فروق دالة  لرابع "ا  نتائج السؤال  .4.3

 األحساء؟  محافظةب )ذكور، اناث، العينة ككل( للجنس والتخصص

 التالي  الي وتجانس التباين للعينات، والجدول تم استخدام تحليل التباين متعدد االتجاهات بعد التأكد من التوزيع االعتد  تساؤل لإلجابة عن هذا ال

 :  يوضح ذلك

افات (: 13) جدول  ا للجنس ه لدى طلبة املرحلة الثانوية تبعً أبعاداملعيارية للدرجات الكلية لرتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي و املتوسطات الحسابية واالنحر

 األحساء  محافظةوالتخصص ب

 العدد  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  التخصص الجنس املقاييس 

 57 7.246 58.66 علمي  ذكر 1رتبة

 17 6.67 64.52 أدبي

Total 60.01 7.49 74 

 162 7.49 58.44 علمي  أنثى 

 28 11.15 58.07 أدبي

Total 58.38 8.103 190 

Total  219 7.41 58.50 علمي 

 45 10.12 60.51 أدبي

Total 58.84 7.95 264 

 57 8.28 53.63 علمي  ذكر 2رتبة

 17 6.3 57.11 أدبي

Total 54.43 7.98 74 

 162 9.38 52.83 علمي  أنثى 

 28 9.78 50.60 أدبي

Total 52.51 9.45 190 

Total  219 9.10 53.04 علمي 

 45 9.14 53.06 أدبي

Total 53.04 9.03 264 

 57 0.56 3.904 علمي  ذكر املبادأة

 17 0.45 3.89 أدبي

Total 3.90 0.53 74 

 162 0.58 3.82 علمي  أنثى 

 28 0.74 3.53 أدبي

Total 3.76 0.61 190 

Total  219 0.57 3.84 علمي 

 45 0.66 3.66 أدبي

Total 3.8 0.59 264 

 57 0.81 1.85 علمي  ذكر عدم املسايرة 

 17 0.75 3.17 أدبي

Total 2.16 0.84 74 

 162 0.75 1.86 علمي  أنثى 

 28 0.84 1.96 أدبي 

Total 1.87 0.82 190 

Total  219 0.77 1.86 علمي 

 45 0.74 2.42 أدبي

Total 1.95 0.91 264 

 57 0.48 4.19 علمي  ذكر االعتماد على النفس 

 17 0.48 3.92 أدبي

Total 4.09 0.49 74 

 162 0.55 4.16 علمي  أنثى 

 28 0.74 3.98 أدبي

Total 4.13 0.58 190 

Total  219 0.53 4.15 علمي 

 45 0.65 3.95 أدبي

Total 4.12 0.56 264 

 57 0.62 3.84 علمي  ذكر الثقة بالنفس 

 17 0.49 3.96 أدبي

Total 3.87 0.59 74 

 162 0.56 3.92 علمي  أنثى 

 28 0.74 3.82 أدبي

Total 3.912 0.59 190 

Total  219 0.58 3.91 علمي 

 45 0.65 3.87 أدبي

Total 3.90 0.59 264 

 57 0.65 3.96 علمي  ذكر تأكيد الذات 
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 17 0.48 4.21 أدبي

Total 4.01 0.63 74 

 162 0.62 3.93 علمي  أنثى 

 28 0.86 3.7 أدبي

Total 3.91 0.66 190 

Total  219 0.63 3.94 علمي 

 45 0.77 3.92 أدبي

Total 3.94 0.658 264 

Total 
 ذكر

 57 0.66 4.0 علمي  ذكر

 17 0.71 3.8 أدبي

Total 3.98 0.67 74 

 162 0.60 3.97 علمي  أنثى 

 28 0.95 3.80 أدبي

Total 3.95 0.670 190 

 219 0.620 3.98 علمي  

 45 0.86 3.83 أدبي

Total 3.95 0.66 264 

الدرجة الكلية ملقياس  

 االستقالل الذاتي 

 57 0.425 3.62 علمي  

 17 0.51 3.84 أدبي

Total 3.67 0.452 74 

 162 0.42 3.61 علمي  أنثى 

 28 0.669 3.47 أدبي

Total 3.59 0.46 190 

Total  219 0.42 3.61 علمي 

 45 0.63 3.60 أدبي

Total 3.62 0.46 264 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة وتم استخدام تحليل التباين متعدد االتجاهات  

 التالي:  جدول الللوقوف على داللة تلك الفروقات وكانت النتائج كما في 

ا للجنس  ه لدى طلبة املرحلة الثانوية تبعً أبعادلرتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي و نتائج تحليل التباين متعدد االتجاهات تبعا للجنس والتخصص (: 14)ل جدو 

 األحساء  محافظةوالتخصص ب

 الداللة  قيمة ف  متوسط املربعات Df مجموع املربعات املتغير التابع  مصدر التباين  

 0.014 6.109 377.365 1 377.365 1رتبة الجنس

 0.020 5.512 450.956 1 450.956 2رتبة

 0.032 4.636 1.624 1 1.624 املبادأة 

 0.000 16.737 12.375 1 12.375 عدم املسايرة 

 0.702 0.147 046. 1 046. االعتماد على النفس 

 0.750 0.101 036. 1 036. الثقة بالنفس 

 0.035 4.514 1.940 1 1.940 تأكيد الذات  

 0.613 256. 115. 1 115. اتخاذ القرار 

 0.020 5.518 1.173 1 1.173 الدرجة الكلية 

 0.043 4.126 254.850 1 254.850 1رتبة التخصص

 0.687 0.162 13.291 1 13.291 2رتبة

 0.132 2.278 798. 1 798. املبادأة 

 0.000 23.029 17.027 1 17.027 عدم املسايرة 

 0.035 4.474 1.407 1 1.407 االعتماد على النفس 

 0.953 0.004 0.001 1 0.001 الثقة بالنفس 

 0.755 0.098 0.042 1 0.042 تأكيد الذات  

 0.191 1.722 0.774 1 0.774 اتخاذ القرار 

 0.611 0.259 0.055 1 0.055 الدرجة الكلية 

الجنس* 

 التخصص

 0.022 5.323 328.822 1 328.822 1رتبة

 0.067 3.380 276.526 1 276.526 2رتبة

 0.157 2.017 707. 1 0.707 املبادأة 

 0.000 16.875 12.477 1 12.477 عدم املسايرة 

 0.807 0.060 019. 1 0.019 االعتماد على النفس 

 0.269 1.225 434. 1 0.434 الثقة بالنفس 

 0.057 3.643 1.565 1 1.565 تأكيد الذات  

 0.859 0.032 0.014 1 0.014 القرار اتخاذ 

 0.024 5.129 1.090 1 1.090 الدرجة الكلية 

 إلى:  الجداول السابقةتشير نتائج 
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السيطرة املعرفية تعزى للتفاعل بين الجنس والتخصص، حيث كانت   • وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات درجات الرتبة األولى لقوة 

 (58.07)  أعلى من املتوسط الحسابي(  58.67)، وبمعاينة قيم املتوسطات اتضح أن قيمة املتوسط الحسابي للذكور علمي  إحصائًياقيمة "ف دالة  

للذكور  أدبيلإلناث   الحسابي  املتوسط  كان  العلمي، كما  القسم  في  الذكور  كانت لصالح  الفروق  فإن  املتوسط    (64.52)  أدبي، وبالتالي  أعلى من 

 .دبيإلناث علمي وبالتالي فإن الفروق لصالح الذكور في القسم األ ل (58.44) الحسابي

(  5.323)عد عدم املسايرة تعزى للتفاعل بين الجنس والتخصص، حيث كانت قيمة "ف  حصائية في متوسطات درجات ب  إ وجود فروق ذات داللة   •

أعلى من   ( 1.96) دبي ، وبمعاينة قيم املتوسطات اتضح أن قيمة املتوسط الحسابي لإلناث في القسم األ (0.05) مستوى داللة أقل من إحصائًيا  دالة 

  ( 3.18) أدبي ، كما كان املتوسط الحسابي للذكور دبيفروق كانت لصالح االناث في القسم األ وبالتالي فإن ال  علمي،للذكور ( 1.86)املتوسط الحسابي 

 . دبيلإلناث علمي وبالتالي فإن الفروق لصالح الذكور في القسم األ  (1.86)أعلى من املتوسط الحسابي 

حصائية في متوسطات الدرجات الكلية ملقياس االستقالل الذاتي تعزى للتفاعل بين الجنس والتخصص، حيث كانت قيمة إ وجود فروق ذات داللة  •

أعلى من    (3.84)  أدبي وبمعاينة قيم املتوسطات اتضح املتوسط الحسابي للذكور    ، (0.05)  عند مستوى داللة أقل من  إحصائًيا  دالة  (  5.129)  ف"

أعلى  ( 3.84) . كما كان املتوسط الحسابي للذكور علميدبيلإلناث علمي وبالتالي فإن الفروق لصالح الذكور في القسم األ ( 3.62) املتوسط الحسابي

  الفروق لصالح الذكور في القسم العلمي.وبالتالي فإن  أدبيلإلناث  (3.47) من املتوسط الحسابي 

 :مناقشة النتائج . 5.3

دل ذلك على إدراك الطلبة الستخدام يمن الرتبة األولى والرتبة الثانية، و   يمتلكون قوة السيطرة املعرفية  البحثأن عينة  األول    السؤالأظهرت نتائج  

بل  املعطاة،لومات اإلجراءات واألنشطة في بيئة التعلم لتحقيق األهداف التعليمية، دون االعتماد الكامل على املعلم، لذا ال يقتصر تعلم الطلبة على املع

؛ دسوقي، 2020)الحياني والراوي،  يصلوا إلى مرحلة االستبصار والتعميمات باستخدام قدراتهم العقلية، فهم يتحملوا الجزء األكبر من مسؤولية التعلم 

 (. 2014؛ واملوسوي والجبوري، 2019؛ ومفلح وسعيد، 2019(. واتفقت النتائج مع دراسة كل من )عبد هللا والزهيري، 2011

  Erikson  لدى طلبة املرحلة الثانوية، حيث أكد اريكسون   وقعت في املستوى املرتفع  االستقالل الذاتي  أبعادأن جميع  ل الثاني  ا ؤ السرت نتائج  كما أظه

ين، وهنا في املرحلة الثانية من نظريته على ضرورة إحساس الفرد باالستقالل الذاتي وذلك من خالل ممارسة أنماط سلوكية بمفرده دون مساعدة اآلخر 

للطلبة )عالونة،   الذاتي  املعلمين في تعزيز نمو االستقالل  الركيبات )2004يبرز دور  النتيجة متفقة مع دراسة  املتوسطات ( فكا2015(. وقد جاءت  نت 

بهم،    أبعادالحسابية لدرجات   الخاصة  القرارات  اتخاذ  إلى  العمرية  املرحلة  الطلبة يحتاجون في هذه  أن  الذاتي مرتفعة، حيث ذكر  مقياس االستقالل 

 ن مساعدة من أحد.  وتحقيق االستقاللية من خالل استثمار الجهود الذهنية والشخصية للطلبة وتوجيهها بشكل مباشر في مجال علمي أو عملي بدو 

ه لدى طلبة املرحلة الثانوية  أبعادبين رتبتي قوة السيطرة املعرفية واالستقالل الذاتي و إحصائًيا  وجود عالقة دالة  الثالث    السؤالوأظهرت نتائج  

األولى والرتبة الثانية لقوة السيطرة    األحساء  محافظةب الذاتي موجبة ودالة   أبعاداملعرفية و حيث جاءت جميع معامالت االرتباط بين الرتبة  االستقالل 

الذاتي والذي يتطلب منإحصائًيا التعلم  أسلوب  أهمية  املعرفية لألنشطة واإلجراءات    الطلبة  ، وهذا يؤكد  والسيطرة  الوعي  أن يكونوا على درجة من 

االستقالل الذاتي ودعم جوانب الشخصية لدى الطلبة من ناحية  أبعاداملمارسة في التعليم وتوظيفها بما يناسب متطلبات التعلم، وهذا ما انعكس على 

عد اتخاذ القرار. ماعدا العالقة بين الرتبة ( في ب  2017زيادة ثقة الطالب بنفسه، وقدرته على اتخاذ القرار، واملبادأة، وقد اتفقت النتيجة مع دراسة جمعة )

لدى اإلناث وربما يعود ذلك إلى أنه ال يتاح لإلناث تأكيد ذواتهم إحصائًيا    ةمعامالت االرتباط غير دالعد تأكيد الذات فكانت  األولى لقوة السيطرة املعرفية وب  

كاديمية التي تتطلب اثناء ممارسة أنشطة وإجراءات الرتبة األولى حيث يميلون فيها إلى تقليد املعلمة لتحقيق هدف مألوف وتقليدي، وتجنب األعمال األ

 اأو تقليده   ةجراءها دون االعتماد الكامل على املعلمإ   يتم التحدي الذهني وبالتالي ال تتيح لهن التعبير عن مشاعرهن وافكارهن على عكس الرتبة الثانية التي  

  ةعد عدم املسايرة فكانت معامالت االرتباط غير دالوب  (. وكذلك في العالقة بين الرتبة الثانية لقوة السيطرة 2014هداف غير مألوفة )املنشاوي، أ لتحقيق 

في نظريتهم أن اإلناث يمارسون مواضع التعلم التي   Stevenson & Evans  وإيفانز  ستيفنسون لدى عينة اإلناث، فربما يعود ذلك إلى ما أكده  إحصائًيا  

يقة والتجريب تحث على القيام بأنشطة معرفية متمثلة بتفسير املواقف التعليمية، وفحص النتائج في ضوء املعلومات، واملراقبة العلمية املتفحصة والدق

 (.2020؛ العتيبي والشريدة،2018)الخفاجي وعباس، 

في متوسطات درجات الرتبة األولى لقوة السيطرة املعرفية والدرجة الكلية ملقياس   حصائيةإ ابع وجود فروق ذات داللة الر  السؤالويظهر من نتائج 

 
 
، وقد يعود ذلك إلى ميل الذكور لتحدي دبيعزى للتفاعل بين الجنس والتخصص، وكانت الفروق لصالح الذكور في القسم العلمي واأل االستقالل الذاتي ت

واختلفت هذه    (.2013السلطة الوالدية واملدرسية بصورة أكبر من اإلناث، في حين يملن اإلناث إلى االندماج وتنفيذ أوامر السلطة )خصيفان وآخرون،  

في عدم وجود فروق  (  2020،  النجار وآخروندراسة )  في متوسطات درجات رتبتي قوة السيطرة املعرفية مع  حصائيةإ النتيجة في وجود فروق ذات داللة  

( حيث ال يوجد أثر 2017بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في كل من فاعلية الذات اإلبداعية وقوة السيطرة املعرفية. ودراسة جمعة ) إحصائًيادالة 

 درجات ب  في متوسطات    حصائيةإ وفي وجود فروق ذات داللة    دال للفروق يرجع للجنس.
 
عزى للتفاعل بين الجنس والتخصص لصالح  عد عدم املسايرة ت

ربما يعود لقدرتهم على تحديد أهداف خاصة يسعون لتحقيقها وبالتالي يكونون أقل مسايرة لرأي الجماعة وربما تكون املسايرة ف دبيالطلبة في القسم األ 
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العلمي حرصً  القسم  ليجدوا في  أهداف جماعية  تحقيق  منهم على  )مريان   ا  والتأييد  االجتماعي  القبول  للحصول على  آرائهم وسلوكهم  في  يساندهم  من 

 (.2010والزغول، 

 :واملقترحات التوصيات  . 6.3

 تي تثري العملية التعليمية، وهي على النحو التالي: من التوصيات واملقترحات ال ا عددً ما توصل إليه البحث الحالي، يمكن تقديم في ضوء 

للمعلمين لعمل دورات   • بالتعلم   يههم توجولقاءات علمية  الطلبة ألنها ترتبط  املعرفية لدى  السيطرة  تنمية رتبتي قوة  الدراسة نحو  داخل قاعات 

 املعرفي، والتعلم اإللكتروني.  االنفجاراألكاديمي الناجح في عصر 

املراح بأهمية املعلمين واآلباء لتوعية برامج تعليمية بناء • الطلبة في جميع  الدراسية درجةمنح  تساعدهم على  االستقاللية، حيث   من مناسبة ل 

 املشاركة الفعالة والنشطة واكتساب املهارات بأنفسهم.

البيئة التعليمية  االنتقال من بيئة التعلم التقليدية التي يكون فيها الدور األساس ي للمعلم في تعليم األفكار واستنتاجها وتقديمها جاهزة للطلبة، إلى   •

 لتعاوني واملوجه.  التفاعلية والفاعلة التي تعتمد على )فكر لتتعلم أو تعلم لتفكر(، التي ينشط فيها الطلبة ويكون للمعلم الدور اإلرشادي وا 

 رتبتي السيطرة املعرفية.  درجة على االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية العوامل أثر ملعرفة الدراسات من املزيد إجراء •

 إجراء املزيد من الدراسات التي تهتم بممارسات اآلباء واملعلمين الداعمة لالستقالل الذاتي للطلبة في املراحل العمرية املختلفة.  •
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Abstract: The aim of the research was to determine the levels of cognitive holding power and the level of self-
independence among secondary school students in Al-Ahsa Governorate, the significance of the correlation 
between the levels of cognitive holding power and self-independence and its dimensions, and the significance 
of the differences between the levels of cognitive holding power and self-independence and its dimensions 
among secondary school students according to gender and specialization. The research utilized the 
correlative/difference descriptive approach. The sample amounted to (434) male and female students on 
whom the measurement of cognitive control strength and the measurement of self-independence were applied. 
Self-occurrence occurred at a high level among students, and it also showed a statistically significant 
relationship between the levels of cognitive holding power and self-independence and its dimensions for 
students, except for the relationship between the first order of cognitive holding power and the dimension of 
self-affirmation, as well as in the relationship between the second order of control power and the dimension of 
non-compliance, so the correlation coefficients were not statistically significant for females. It also showed that 
there were statistically significant differences in the mean scores of the first rank for the cognitive holding 
power and the total score of the self-independence scale which is attributed to the interaction between gender 
and specialization, and the differences were in favor of males in the scientific and literary section, and in the 
presence of statistically significant differences in the average degrees of the dimension of non-compliance 
attributed to the interaction between gender and specialization in favor of students in the literary department. 

Keywords: cognitive holding power; self-independence; secondary school students; Al-Ahsa Governorate. 
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 : قدمةملا .1

من خير ورفاهية إنما هو ثمرة ما توصلت إليه  ، فما يشهده العالم تقدم وتطور املجتمعاتوهي أساس  العلياالنشاط العقلي  حد عملياتأ  اإلبداععد ي  

هو السمة املميزة للعصر،   اإلبداع، فقد أضحى  وغيرها  مختلف مجاالت الحياة العلمية، والثقافية، والتكنولوجية، والفنية  من اختراعات فيالعقول املبدعة  

فمن أجل أن يتطور االنسان ال بد له من    (2013)عبد العزيز،  مرتبط بشكل وثيق بالحياة في نشأتها وتجددها وتغييرها  اإلبداعف(  2016)غنائم ويوسف،  

أداء تعمل على حل املشكالت املختلفة التي تتحدى اإلنسان   اإلبداعأن يبدع  ويتخذ القرارات السليمة ويحاول التكيف مع املجتمع الذي يعيش فيه، كما أن  

 . ( 2021)عكلة وجايان،  يةاإلبداع األفرادستقبله فمن الضروري إعطاء الفرصة املناسبة والسماح بتنمية طاقات حاضره وم

، هو سرعة  االصطناعيآخر تطّور حدث في اململكة في مجال الذكاء  نجد    ا الهتمام اململكة العربية السعودية برعاية املوهوبين ودعم للمبدعين،ونظر  

ا إلحصائية مؤشر"سبيد تيست" حيث كشف املؤشر خالل الربع األول من عام عاملي    الخامسة  تعدفهي    ،وسرعة الوصول للمحتوى الرقمياإلنترنت    ا وفق 

ثل أمريكا وإنجلترا ( متفوقة على بلدان عظمى م(Top 5على أنه  يوجد هنالك ثالث دول عربية ضمن قائمة أسرع خدمات اإلنترنت الخلوي ضمن   ( 2021)
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 :امللخص

وعالقته ببعض املتغيرات  هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على اإلبداع الجاد لدى عينة من الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية بمدينة جدة،  

جمع البيانات (، وقد تم  2017كرع )عداد األ إاإلبداع الجاد من    (، ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة مقياسالنوع / املرحلة الدراسيةالديمغرافية )

  عينة   فرادأ   وقد كشفت النتائج عن تمتع،  (18  –  15  )  تراوحت أعمارهم بين  بمدينة جدة،  ( من الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية404من عينة قوامها )

 باملستوى  مقارنة الدراسة ةعينلدى أفراد اإلبداع الجاد  مستوى  في إحصائية داللة ذات  فروق وجدت حيث  الجاد، اإلبداع من عال بمستوى  الدراسة

  ةدال  فروق  وجود  في حين لم توجد  االناث  لصالح  وذلك  للنوع  اوفق    الجاد  اإلبداع  في  اإحصائي    داله  فروق  وجدت  كما  الدراسة،  في  املستخدم  الفرض ي

  اإلبداع وتحفيز لدعم  املوهوبين  لطلبة  داعمة بيئة توفير أهمها: من  بتوصيات الدراسة وانتهت الدراسية. املرحلة ملتغير ا وفق   الجاد اإلبداع في حصائيةإ 

 فتح و   الجاد،  واإلبداع  استراتيجيات  الطلبة  لدى   ينمي  ومتطور   ومدروس  منظم  بشكل  صفية  وغير  صفية  أنشطة  في  الطالب  اشراك  خالل  من  الجاد

   واإلبداع. التفكير في جديدة  أساليب لديهم  تنمي أوسع مهارات لتعلم  عليا هاداتش على للحصول  ابتعاثهم  أجل من للموهوبين  املجال

   املوهوبين. الطلبة ؛الجاد اإلبداع  ؛اإلبداع :املفتاحية الكلمات 
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ا متفوقة على الصين(   ا متفوقة على كوريا الجنوبية( وقطر)املركز الثالث عاملي  في املركز األول عاملي  )اإلمارات  وأملانيا من حيث سرعة اإلنترنت، وهي كل من  

 (  16ص، 2021يوسف، ). )في املركز الخامس متفوقة على الدول اإلسكندنافية كالنرويج( والسعودّية

العلماء قديم   الكثير من  اهتم   ولقد 
 
با وحديث أول مره في قاموس أكسفورد  التي  و   الجاد،   اإلبداعنظرية  منها    عديده،وظهرت نظريات    اإلبداع ا  ظهرت 

أول من وضع مصطلح التفكير خارج هو  قبعات التفكير الست ونظرية الكورت و ال  فكره صاحب  هو  وهي للعالم إدوارد دي بونو و م  1967اإلنكليزي سنة  

عليه التفكير  أطلق ( قدمت نوع جديد من أنواع التفكير Hornpy,2004). اإلبداعو وهي خالصة خمسة وعشرين سنة قضائها في دراسة التفكير الصندوق 

تأهيل وتطوير كوادر بشرية قادرة على نقل خبرتها إلى غيرها من أفراد املجتمع، وإعداد مدربين محترفين في جميع ورغبة في  (.  De Bono,2007)الجانبي( )

وذلك   واألهداف،من حيث االستراتيجيات واملبادئ    بونو(  دى )  نظرية  تستند علىالعديد من املعاهد ومراكز التدريب    نشاءإ   م ، تاإلبداعو مجاالت التفكير  

وينضم نخبة من العلماء    م( حيث1992)عام  ي واالبتكار والذي تأسس في  اإلبداعلدول العربية واألجنبية فهناك معهد إدوارد دي بونو للتفكير  في الكثير من ا 

(، كما يوجد في الدول العربية مركز إدوارد دى بونو Bono Institute for Creative Thinking and Innovation,2021  The Edward deواملتخصصين. )

الهاشمية   األردنية  باململكة  و ي  والذي ومقره  املوهبة  وتنمية  التفكير  لتعليم  مركز  وأشمل  أشهر  العالم،    اإلبداععد  اليقدم    فهوفي  من  دورات  العديد 

 (.2021هذا املركز )مركز دي بونو لتعليم والتفكير،  في ه جامعة امللك عبد العزيز عضو وتعد لألفراد واملؤسسات   والشاملةتخصصة امل

النفس  الباحثينقبل  من  الجاد    اإلبداعفي السنوات األخيرة بدراسة  اهتم    كما نجد على التعرف    استهدفتالتي  (  2021خليل )  ، ومنها دراسةفي علم 

الجاد وعالقته باالنفعاالت لدى طالبات الصف   اإلبداععلى  للتعرف  (  2021النجار وأبو قورة )  ودراسة الجاد وعالقته بقوة األنا لدى طلبة الجامعة،    اإلبداع

لم تجد دراسة تناولت حدود ما أطلعت عليه الباحثة من بحوث في قواعد البيانات  وفي    لى العديد من الدراسات  إ ذلك اال أنه ما زلنا بحاجه    ورغم   أول ثانوي،

 الحالية. فكرة الدراسة  انبثقتلذا   ،الطلبة املوهوبين في املرحلة الثانويةعينه من لدى وعالقته ببعض املتغيرات الجاد   اإلبداع متغير

 : وأسئلتها مشكلة الدراسة . 1.1

  طلبة الجامعة   الكتساب  الحاجةرشادي للطالبات املستجدات، وقد الحظت  العمل في املجال اإل لها  تعمل الباحثة في جامعة امللك عبد العزيز وسبق  

م 2019 عامتتمش ى مع روح العصر واستشعرت الباحثة أهمية متغيرات الدراسة بشكل فعلي عند قيامها بعمل دراسة  اإلبداعمهارات جديدة في التفكير و 

عن الدراسات السابقة ة  يالحال، ورغم اختالف عينة الدراسة  (2019الكشكي،  )الثقفي،  الجامعة  الجاد وعالقته بالتفكير اإليجابي لدى طالبات   اإلبداععن  

طالع الباحثة على ا وخالل لحساسية مرحلة الثانوية وألنها بوابة لدخول الجامعة،  ا الحالية نظر  نها ترى ضرورة القيام بالدراسة أ ال إ احثة التي قامت بها الب

ا ظهروا تحسن  أ الجاد    اإلبداعفي    مهارات   يمتلكون الذين    األفرادأشار دى بونو أن  حيث    الجاد  اإلبداعأهمية دراسة  الدراسات واألدبيات السابقة وجدت  

 
 
ال تفي بمتطلبات العصر   ة املتزايد  ة في ظل تعقيدات الحيافاالستخدام البسيط لقدرات الدماغ  ،  (2020)بهنساوي،    (%85)  بنسب  أفكارهم ا في زيادة  ملحوظ

  اإلبداعفكرة الدراسة الحالية في التعرف على    لذا انبثقت  . (Abdeen ,2021) اإلبداعالبحث عن أنماط جديدة للتفكير و من الضروري    أصبح وتقدمه لذا  

 : اإلجابة على األسئلة التالية تتمثل فيو ، جدة لطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية بمدينة عينه من لدى وعالقته ببعض املتغيرات الجاد 

 ؟ بمدينة جدة الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية لدى الجاد  اإلبداعمن هل يوجد مستوى مرتفع  •

  املرحلة  أوملتغير النوع تعزى   الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية بمدينة جدة لدى الجاد   اإلبداعمستوى  في( α ≤ 0.05)ا إحصائي   ة هل توجد فروق دال •

 الدراسية؟
 أهداف الدراسة:   . 2.1

 تهدف الدراسة الحالية إلى: 

 . املوهوبين باملرحلة الثانوية بمدينة جدة الطلبة الجاد لدى  اإلبداعالتعرف على مستوى  •

ا ملتغير النوع واملرحلة الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية بمدينة جدة لدى الجاد  اإلبداعمستوى  الوقوف على الفروق في •  الدراسية؟  تبع 

 :الدراسةأهمية  . 3.1

 تتضح أهمية الدراسة من جانبين كالتالي:

 األهمية النظرية: 

تأمل الباحثة أن تكون الدراسة إضافة علمية الجاد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة جدة    اإلبداعالتي تناولت  الدراسة املحلية العربية األولى    هاكون •

 تثري املكتبة النفسية. 

املرحلة تتشكل هويتهم   • الثانوية ففي هذه  باملرحلة  املوهوبين  فئة  القادر على   ومستقبلهم،أهمية  البشري  املال  املجتمعات فهم رأس  وبهم تتطور 

وهذا ما  اإلبداعمن خالل تزويدهم بمهارات لتنمية التفكير و  صناعة مستقبل النجاح واالزدهار فاملزيد من هذه الدراسات سيعود بالنفع بإذن هللا،

 م. 2030تؤكد عليه رؤية اململكة  

 ا. ومادي  ا ا ونفسي  على املوهوب في شتى مجاالت حياتهم اجتماعي   تأثيره الجاد ومدى  اإلبداعأهمية  •
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الجاد وخاصة أنها تناولت  اإلبداعو في مجال  املعرفيةقد تكون قاعدة ينطلق منها باحثون آخرون للتعرف على العديد من الحقائق  الحاليةالدراسة  •

 . اإلبداعأحدث نظريات في املوهبة و 

  األهمية التطبيقية: 

 . الجاد في العملية التعليمية اإلبداعدخال إ نتائج الدراسة الحالية في تحفيز املربين والقائمين على رعاية املوهوبين بأهمية  تأمل الباحثة أن تسهم  •

وأن  بحيث يتم تطوير املناهج التعليمية وتحسينها باستمرار،    ياإلبداعبالتفكير  في إعداد أدلة إرشادية تدريبية لكيفية االرتقاء    الحاليةتفيد الدراسة   •

 بها لدى جميع فئات الطلبة املوهوبين.  الجاد واالرتقاء اإلبداعتتبنى املؤسسات التربوية تنمية مهارات 

 لقدراتهم.الطلبة املوهوبين وإرشادهم نحو التخصصات املالئمة   لتوجيهاالستفادة من نتائج الدراسة الحالة في وضع تصور علمي وعملي  •

وتوجيه من قبل القائمين    سياسةوفق    الجاد لديهم وتوظيفها لحل مشكالتهم   اإلبداعملرحلة الثانوية في التعرف على  يستفيد منها الطلبة املوهوبين في ا  •

 . على رعايتهم

 حدود الدراسة: . 4.1

 الجاد لدى عينة من الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية بمدينة جدة. اإلبداعفي التعرف على  تتمثل الحدود املوضوعية: •

ا للمجتمع املتاح  ( من الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية بمدينة جدة من الجنسين؛ وفق  404عينة قوامها )  تم تطبيق الدراسة على  حدود البشرية:ال •

 سنة(   18 -15للباحثة، والتي تراوحت أعمارهم بين )

 م.2022هـ / 1443الفصل الدراس ي الثاني  حدود الزمانية:ال •

 .حدود املكانية: مدارس املرحلة الثانوية بمدينة جدة ال •

 : الدراسةمصطلحات  . 5.1

 Serious Creativityالجاد   اإلبداع •

أو هي  ما،طريقة مبدعة تخيلية لحل املشكالت تؤدي إلى تغيير تصورات الفرد ومفاهيمه عن مشكله نه "أ الجاد على  اإلبداع( 2010)عرف دي بونو 

بهدف    اإلدراكية،التي تتجاوز العوائق    الهادفة،واألدوات النظامية واألساليب    واملهارات،  املبادئ،طريقة أكثر إبداعية في استعمال العقل تضم مجموعة من  

 (.2010، دي بونو) كسر قيود التفكير التقليدي 

والسعي إليجاد جواب واضح لسؤال ما، ويتعلمه من ظروفه   ما،عملية داخلية ذات نشاط ذهني معرفي تفاعلي موجه نحو حل ملشكلة " هنأب وعرف

 ( 2008". )الكبيس ي، بل يستدل عليها بما يالحظ من سلوك داخلي أو ظاهري  العملية،البيئية املحيطة به وال يمكن مالحظة هذه 

( الباحثة تعريف اإلكرع  بأنه    وأبعاده الجاد    عبدا ( لل 2017تتبنى  تنفيذها "حيث عرفته  أو طرق خاصة وأدوات يمكن  مجموعة تكتيكات خاصة 

الجاد    اإلبداعفي الدرجة الكلية التي يحصل عليها املفحوص في مقياس    (. وتتضح15  " )ص.جل للحصول على أفكار ومفاهيم جديدة أ بطريقة نظامية من  

 (. 2017من إعداد األكرع )

 (: 2017كرع )الجاد كما تعرفها األ اإلبداعالتعريف اإلجرائي إلبعاد 

األول  .1 عفوية    (:)العفويةالتلقائية    -البعد  بصورة  الجديدة  للمواقف  املباشرة  االستجابة  على  الفرد  إمكانية  وتكون    مسبق(تخطيط    )دون وهي 

 استجاباته هذه مصدر للبداع. 

ا كامن  إذ يشكل هذا النوع من التركيز مصدر    األخرون، هي ميل الفرد للتركيز والنظر إلى األشياء التي لم ينتبه إليها    العقلية:الدافعية    -البعد الثاني .2

 للبداع في غياب االستراتيجيات املنظمة. 

ا ا بصفه عامة وتفكير  ا يمثل تفكير  وكل منه  التفكير،وهو الطريقة التي يسلكها الفرد في التفكير في موضوع ما وتتعدد أساليب    األسلوب:  -البعد الثالث .3

 ا بصورة خاصة.بداعي  إ 

 ( 34. )ص.اإلبداعالتحرر: هو تحرر الفرد من القيود وعوامل الكبت واإلحباط والخوف والتهديد مما يجعل الفرد أقدر على  -البعد الرابع .4

 الطلبة املوهوبين:   •

املوهوبين  2007جروان )عرف   الذين  (  الطلبة   " أنهم   على 
 

العقلية و يعطون دليال املجاالت  في  الرفيع  األداء  اقتدارهم على  والفنية  اإلبداع على  ية 

 أجل التطوير الكامل ملثل هذه االستعدادات "  وأنشطة منويحتاجون خدمات  الخاصة،والقيادية واألكاديمية 

تبنيها لتعريف  وتعرف املوهوبين من خالل  الطلبة  )  الباحثة  "  (2019القحطاني  املوهوبين  التالي  الطالب  اجتازهم  الوطني  اختبار    الذين  املشروع 

واملركز الوطني  موهبة() اإلبداعومؤسسة عبد العزيز ورجالة للموهبة و  كل من وزارة التعليم باململكة العربية السعودية تنظمهلتعرف على املوهوبين الذي 

 .  )قياس("العالي  للتعليم والقياس
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 : والدراسات السابقة النظري اإلطار   .2

 :اإلطار النظري  . 1.2

 :اإلبداعمفهوم  .1.1.2

والتغيرات في املعلومات وتشكيل أفكار وفرضيات، ثم اختيار هذه الفرضيات    باملشاكل "عملية اإلحساس    أنها    على(   (Torrance,1981عرفه تورانس  

 ". وتعديلها حتى يتم الوصول إلى نتائج

ذات مراحل متعددة ينتج عنها فكر أو عمل جديد يتميز بأكبر قدر من الطالقة واملرونة واألصالة والحساسية  فردية،نه " قدرة عقلية  أعرف بكمل 

 (.2013 والجراح، )العتوم "رة على تكوين تنظيمات وأبنية جديدة لألفكار واملواقفللمشكالت ويتضمن القد

   لإلبداع: املفسرة  النظريات •

 :وهي املفسرة للبداعنظريات التعددت 

)ي  نظرية الجشطالت:  .1 النظرية1943-1880عتبر ماكس فرتيمر  التي تمثل   اإلبداعأن    ( مؤسس  تلك  التحديد  يبدأ عادة من مشكلة ما على وجه 

طار  إ ما األجزاء فيجب تدقيقها وفحصها ضمن  أ ا غير مكتمل، وعند صياغة املشكلة والحل ينبغي أن يؤخذ الكل بعين االعتبار،  خاصية أو جانب  

ية هي التي تظهر فجأة على أساس اإلبداعاملشكلة، فالحلول  الكل، ويميز فرتيمر بين الحلول التي تأتي صدفة وبين تلك التي تتطلب الحدس وفهم  

على أنه عملية الوصول إلى حلول جديدة من خالل   اإلبداعمن الحدس ال على أساس من السير املنطقي وعلى هذا األساس فإن هذه النظرية تفسر 

 . (2003)عبد الهادي واخرون،  دراك املوقف الكليإ 

ناضــج قـد    اإلبداعتـؤمن بـأن  :  جيلفوردنظريات   .2 الفكــر وأنـه عمــل مـستنير واع يحققــه عقـل  العقـل ووليـد  إرادة    امتلكنتـاج  نفــسه وتحققــه  زمـام 

يمكــن أن يــرى    ن الفإن أصحاب هذه النظرية العقلية يقررون أن كل إبـداع إنمـا هـو نتـاج فكـري وأن أي عمــل مبــدع مهمــا كــا  ، مــضاءة بنــور الفكــر

إنمـا يقـوم علـى الفكـر املبـدع    اإلبداعلـى أن  إ ويـذهب )جيلفـورد(    ،رادة وتصميم إ النــور إال إذا صــقله العقــل البــشري ٕ ويجب أن يخضع الى تأمل وروية و 

الحـساسية للمـشكالت وهذه القدرات تعني قدرة الفرد على إنتاج الطالقـة واملرونـة واألصـالة و  هي:وهـو تنظـيم يتكـون مـن عـدد مـن القـدرات العقليـة 

ا لشروط  البــد أن يتميــز بالجــدة فــي زمــن معــين وضــمن مواقــف معينــة وطبق    اإلنتاج الجديـد فـي عـالم األفكـار وفـي مناشـط الحيـاة املختلفــة وهــذا  

 .  ) 2013الكبيس ي ) معينة يمكن قياسها

السلوكية خالل  :اإلبداعقياس   .3 الشخصية، والخصائص  املقاييس االختيارية وقوائم تقدير  العديد من  إلى وجود  النفس ي  القياس  أدبيات  تشير 

ا، ي شيوع  اإلبداع الفترات األخيرة وبخاصة خالل النصف الثاني من القرن العشرين، وتعتبر اختبارات تورانس و جيلفورد وهي أكثر اختبارات التفكير  

والحساسية للمشكالت(، كما    -و اإلفاضة-واألصالة  -املرونة  -ي التي حاول الباحثون قياسها هي )الطالقةاإلبداع وتتمثل أهم مهارات وقدرات التفكير  

 ( 2019)القحطاني،   اإلبداع( من املقاييس املهمة في قياس مهارات 2014الذي عرضة أبو أسعد ) اإلبداعيعتبر فحص 
 

 الجاد:  اإلبداعنظرية  •

في عام    اإلبداعيعد   ظهر  بونو(،  )دى  بالعالم  يرتبط  التفكير وهو  أنماط  أحد  أصبح مصطلح  1967الجاد  أكسفورد    اإلبداعم  في قاموس  الجاد 

منهجي،  English Oxford Dictionaryاملختصر   تستعمل كطريقة و   كمدخل  ومنظمة،  ومدروسة،  )جادة(  واستراتيجيات  أدوات  تقديم  تعني  جاد  كلمة 

لدن   )  اإلبداعوأطلق على  والجماعات،    األفرادنظامية ورسمية من  وهي  املسميات  العديد من  الجانبيالجاد  اإلحاطي،  التفكير  خارج   ،التفكير  التفكير 

وتعد أعماله حلقة رئيسية في سلسلة التطورات العلمية، فقد  اإلبداعلى مستوى العالم بمجال التفكير و ويعد دي بونو من األعالم املعنيين ع (،الصندوق 

عضاء حصل على عده منح دراسية من جامعة أكسفورد ولندن وهارفرد وحصل على شهادة الطب والدكتوراه في علم النفس والدكتوراه في علم وظائف األ 

( لغة من بينها العربية ويعد دي بونو وصاحب أشهر نظرية وهي نظرية 40ها حول التفكير والدماغ وترجمت إلى أكثر من )ا يدور أغلبمؤلف   67ونشر أكثر من 

وله نظريات وبرامج ومفاهيم   اإلبداعقبعات التفكير الست ونظرية الكورت وأول من وضع مصطلح التفكير خارج الصندوق وهو من رواد تعليم التفكير و 

  .(2017اإلكرع،) اإلبداعنحاء العالم لتعليم التفكير و أ في  ا ( مركز منتشر  29يدعم أكثر من ) ،بداعاإل في التفكير و 

 الجاد: اإلبداعمفهوم  •

لى توليـد الطـرق الجديـدة املختلفـة لرؤيـة املشكالت العلمية بطريقة غير مألوفة، وتساعد على  إ ( "عملية عقليـة متكاملـة تسعى  2021يرى عفانة ) 

 توسيع عمليات التفكير، وتحطيم فكرة املشكالت التي ال يمكن حلها".   

الجاد  بأنه البحث عن بدائل وطرق واقتراحات وآراء كثيرة قبل اتخاذ قرار، فهو نوع من التفكير الذي يتطلب حل للمشكالت    اإلبداعيعرف دي بونو  

 ( De Bono, 2003الجاد ) اإلبداعبطرق غير تقليدية باستخدام أدوات واستراتيجيات محددة لتنمية 

 يعرف على أنه "تفكير يتميز بالبحث واالنطالق بحرية في اتج
 

من السير في اتجاه واحد لحل املشكلة أو توضيح موقف معين   اهات وزوايا متعددة بدال

ومن   اإلبداعالجاد خير وسيلة الستعمال عقولنا في إدارة  اإلبداعاستعمال عقولنا فيكون  اإلبداعويركز على توليد الطرق الجديدة لرؤية األشياء، وإذا كان 

 ( 2013 ،لتدريب". )الكبيس ي املمكن تنمية مهاراته باملمارسة وا 
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 الجاد:  اإلبداعمصادر  •

 ( مصادر للبداع الجاد وهي:2017، اإلكرعفي  ذكرحدد )دي بونو،كما 

إذا لم يمتلك الشخص معرفة سابقة بما هو متبع في تناوله للمفاهيم والتصدي للحلول، وعندما ال يعرف ما الذي ينبغي عمله أو كيف    البراءة: .1

ا  ا للبداع لكنه مصدر  ا إلى إبداع جديد فقد تكون البراءة مصدر  ينبغي عمله ويجد نفسه في موقف جديد عليه فمن املمكن أن تتيح له البراءة طريق  

 ا.قليدي  ت

ا من معلومات ومهارات واتجاهات نتيجة مروره بمواقف سابقه فيتمكن من تطبيقها في مواقف الحقه  : تشير إلى مجموع ما اكتسبه الفرد فعلي  الخبرة .2

أو البديهية، ومعرفة الفرد القائم على البراءة  اإلبداع القائم على الخبرة عكس  اإلبداعا يتمكن بها من معرفة األشياء وما ينجح منها وما يفشل و يض  أ و 

الناجم عن الخبرة هو باألساس    اإلبداعا للبداع زيادة على أن  السابقة باألشياء أو املامه بها تمكنه من الوصول إلى النجاح وعليه تكون الخبرة مصدر  

 قليل املخاطرة ألنه يعتمد على النجاح السابق.

ذو الدوافع  األفرادبينما   وتأملها،ذو الدوافع العالية بنحو طبيعي إلى البحث عن املعلومات واكتسابها والتفكير بها  األفراديميل  الدافعية العقلية: .3

املعرفية   األدلة  اآلخرين وعلى  االعتماد على  إلى  انشاء معرفي ممهد عقلي    املساعدة،املنخفضة يميلون  في  الفرد لالستغراق  ا فالدافعية تعني ميل 

 لهم وأن حلها يصلهم إلى حالطاقاتهم في التفكير إذا كانوا مدفوعين داخلي    األفراده، إذ يبذل  واالستماع ب
 
من    ة ا، فهم يرون أن املشكلة تمثل تحديا

 التفكير. التوازن املعرفي لذلك تقف الدافعية العقلية وراء عمق عمليات 

ملعلومات وتنظيمها وترميزها واالحتفاظ بها في مخزونه املعرفي ومن ثم استرجاعها أسلوب تفكير الفرد يتمثل في الطريقة التي يستقبل بها ا  األسلوب: .4

كير، بالطريقة التي تمثله في التعبير عنها سواء أكانت حسية أم شبه صورية أو رمزية من طريق الحرف والكلمة والرقم لذلك تتعدد أساليب التف

 ا للبداع. فتكون مصدر  

فالحرية تجعل الدماغ أكثر عطاء فيخرج   اإلبداعفرد من قيود الخوف واإلحباط والفشل والكبت يكون أكثر قدرة على  : عندما يتحرر تفكير الالتحرر  .5

 الدماغ. من النمط التقليدي ويتحرك بحرية نحو الفكرة الجديدة ويسبق هذا كله التحرر من األوهام واألفكار السائدة املسيطرة على 

 الجاد: اإلبداعاملبادئ األساسية لنظرية  •

 الجاد وهي: اإلبداععن مجموعة من املبادئ األساسية لنظرية  (2021 خليل،كما ذكر   ، 2003  بونو، )دي أشار 

 . التعرف على األفكار املسيطرة، والتخلص منها .1

 البحث عن عدة اختيارات إدراكية بديلة عن الرؤية األحادية التي تحددت في املبدأ األول.  .2

 العمودي، أي الهروب من قبضته املنطقية املسيطرة، فاملنطق ال يأتي بجديد.تخفيف سيطرة التفكير  .3

 استعمال الصدفة في توليد األفكار الجديدة، أي ادخال عنصر العشوائية واملفاجأة. .4

 . تأجيل الحكم حتى يتم االنتهاء من توليد األفكار، والبدائل .5

 فكير يمكن التدريب عليه وإكسابه. الجاد ليس موهبة موروثة بل هو نمط من أنماط الت اإلبداع .6

 الجاد مغاير للتفكير املنطقي ومتجاوز عنه. اإلبداع .7

 الجاد باالحتماالت. اإلبداع يهتم  .8

 . اإلبداعحباط، وعوامل الكبت والتهديد، مما يجعل الفرد أكثر قدرة على التحرر من قيود اال  .9

ملفاهيم واالدراكات وتوليد مفاهيم وإدراكات جديدة من ناحية ومن ناحية أخرى  وجود مجموعة من االستراتيجيات املنظمة التي تعمل على تغيير ا  .10

 
 

  من البحث عن طريق بمفردها.استكشاف احتماالت متعددة واتجاهات بدال

 الجاد:   اإلبداعاستراتيجيات  •

( أن التركيز يمثل اقص ى درجات االنتباه فهو القدرة على تجاهل كل ما يشتت  2022، اإلكرع، كما ورد في  1990يذكر ) دى بونو، استراتيجية التركيز:  .1

ة الفكر، وبذلك هو عكس التشتت، والتركيز ليس بالعملية البسيطة بسبب ما يحيط باإلنسان من مشتتان متنوعة، وتعد استراتيجية التركيز نقط

ركيز الواسع )العام(: ويكون بالتركيز في مناطق عامة، فعندما ال يعرف املتعلم املشكلة الجاد، هناك نوعين من التركيز هما: الت اإلبداعالبداية لجلسة  

يات أو الهدف لكنه ببساطه يبحث عن أفكار عامة في مجال واسع فقد ال تكون هناك مشكله محددة، أنما هناك رغبة في إعادة التفكير لبعض العمل

 .من طريق الهدف الذي ينوي املتعلم تحقيقه أو املشكلة التي يعمل على حلها بش يء من التجديد الهادف: يكون محدد زاإلجراءات. بينما التركي أو 

  الصور،يرى دى بونو أن الدخول العشوائي ال ينطبق فقط على الكلمات العشوائية بل يمكن استعمال الكلمات مع    استراتيجية الدخول العشوائي: .2

جية الدخول العشوائي مع الصور والكلمات والنصوص القرائية واملعارض فمبدأها العام هو البحث ويمكن أن تعمل استراتي  التقنية،لتعزيز عمل  

املتعلم على فتح مسارات إ عن   أداة تحفيزية تساعد  العشوائي تعد  الدخول  التفكير، فاستراتيجية  لتفح مسارات جديدة من  دخاالت غير مرتبطة 

 (.2020،بومعزةوهنان)رية تفكيره الجانبية وتخلصه من نظام القولبة الفك
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ا، والتخلص من الطرق الحالية لعمل األشياء والبحث عن طريقة أفضل ويرى دى بونو أن بداع  إ يقصد بها توليد بدائل أكثر  استراتيجية البدائل:   .3

العملية   البدائل هو أساس  الدافعية  اإلبداعالبحث عن  إن جوهر  إذ  الطريقة  آ ية هو االعتقاد بأن هناك طرائق  اإلبداعية  خر لعمل األشياء وأن 

اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتركيز في   القدرة على توليد بدائل.  دائل ال يتم اال بشروط وهي:الحالية ليست الوحيدة ويرى دى بونو أن البحث عن الب

البدائل األخر أكثر من دون  أو  للقيام  ،  بديل واحد  الفرد  التي تدفع  الدوافع  إلى مجموعة من  البدائل، ويشير دى بونو  البحث عن  الرغبة في  وجود 

: فعندما تواجه الفرد مشكله ما فإنه يحتاج إلى أخذ مجموعة من األساليب البديلة لحلها ويمكن أن يسعى  الواضحة  ةوهي: الحاجبالبحث عن البدائل  

من البدائل:   املهام املزيدإلى البحث عن تعريفات بديلة للمشكلة نفسها، وقد يحتاج إلى بدائل عندما يحاول الوصول إلى بعض األهداف أو تنفيذ بعض  

عدو األفضل فعندما يحصل الفرد على بديل جيد فإنه سيقف عند حدود هذا البديل وال يبحث عن املزيد في الوقت الذي ا ما يقال إن الجيد  غالب  

التحسين: عندما يعتقد الفرد أن هناك طريقة أفضل لحل املشكلة عندئذ سيسعى إلى طريقة بديلة  ،  هو به حاجه إلى بحث عن املزيد من البدائل

أو أكثر بساطه أو أقل خطأ لذا يمكن ببساطه البحث عن طرائق بديله لتنفيذ    ةاملشكلة ومفهوم األفضل قد يعني أقل كلف  لتنفيذ هذه العملية أو حل

 (2017اإلكرع،العملية ومن ثم تفحص البدائل ملعرفة الفوائد الناجمة.)

الجاد إلى تحدي االفتراضات واملسلمات ألن غرض هذا التفكير هو إعادة تشكيل انماط املتعلمين من طريق    اإلبداعويسعى  استراتيجية التحدي:   .4

على    تحديها لذلك فإن االفتراض الذي مفاده بأن غالبية املفاهيم التي نتعامل معها هي مفاهيم صحيحة هو افتراض تاريخي لها فنحن نتعامل معه

التفكير بتحسينها، وبذلك ينطوي مفهوم التحدي على تحدي الحدود واملعوقات التي تحيط تفكيرنا، وأكد دى بونو  ا من دون  أساس أنها صحيحة تمام  

التحدي   بين  االختالف  هي جوهر  بها  العناية  ينبغي  أول مسألة  أو اإلبداع أن  املشكلة  تقييم  يعمل على  االنتقادي  فالتحدي  االنتقادي،  والتحدي  ي 

الع التحدي  املوقف، ومعرفة طريقة  أم ال، ولكن  أو يعمل على تغييرها اإلبداعمل هل هي مالئمة  الفكرة نفسها  االنتقاد بل يتحدى  ي ال يعمل على 

اللهيبي )ا للتعرف على القضايا امللحة  وتطويرها، وعلى هذا يرى دى بونو أن استراتيجية التحدي تعد تجربة تعليمية يعمل فيها املدرس والطلبة مع  

 (.2019والقصاص،

الجاد، وقد   اإلبداعية التي ظهرت في أثناء جلسة  اإلبداعتعد استراتيجية حصاد األفكار  محاولة مدروسة لحصد القيمة  استراتيجية حصاد االفكار:   .5

ا فيما لو استطاع حصد ربع املساحة فقد تذهب ا جد  شبه دى بونو تلك العملية باملزارع الذي يزرع الدور وعندما يحين موعد الحصاد يكون سعيد  

ي  اإلبداعفي تصنيف النتاج ا ا متعمد  في دورة التفكير الطبيعي، ويبذل املتعلم في استراتيجية الحصاد جهد   األفرادبقيمة املساحة سدى وهذا ما يفعله 

ا للتميز بين األفكار ومن الضروري تدريب الفرد على مالحظة ا إبداعي  إلى فئات متنوعة، وعملية التصنيف هذه ليست آليه بل هي عملية تتطلب جهد  

االخرين ومالحظاتهم يعود إلى العمل   األشياء فعندما يقف الفرد أمام عمل فني، فإنه سيعجب لهذا العمل أو قد ال يعجبه لكن بعد استماعه ألفكار

 ( 23 .، ص2017 )االكرع،نفسه ولكن من زوايا مختلفة. 

 :السابقةالدراسات  . 2.2

 وهي كالتالي:   السابقةفي عرض الدراسات  قدمإلى األ حدثاتباع الترتيب الزمني من األ تم 

هدفت إلى التعرف اإلبداع الجاد وعالقته بقوة األنا وتوجهات الهدف لدى طلبة الجامعة، استخدم املنهج الوصفي املقارن،    ( 2021دراسة خليل ) •

والذي تم ترجمته على البيئة املحلية  الجوراي   ( (1998)( طالب وطالبة، تم تطبيق مقياس اإلبداع الجاد ل )دي بونو  400وتكونت عينة الدراسة من )

عام تطبيقه على البيئة العراقية    ( وتم 1987)كفافي  ترجمة الى العربية    ( والذي 1993)عام   Barronعداد  إ ذلك مقياس قوة االنا من  وك  (، 2010)

 الجاد. اإلبداعفراد العينة بمستوى عال من أ لى تمتع إ نتائج الدراسة  النعيمي، وأظهرت ( بواسطة2012)

الدافعية العقلية وعالقتها بعادات العقل لدى عينة من طالبات املرحلة الثانوية بمدينة جدة، استخدم ، هدفت إلى دراسة  (2021دراسة الشهري ) •

الدراسة من ) املقارن، وتكونت عينة  االرتباطي  الوصفي  ثانوي في مدينة جدة، واستخدمت  379املنهج  الثاني والثالث  الصف  ( طالبة من طالبات 

للداف كاليفورنيا  وهما: مقياس  )أداتان  العقلية  )  CM3llعية  ترجمة شويهي  الثانوية  نموذج كوستا    ( 2016(للمرحلة  وفق  العقل  ومقياس عادات 

رودجرز   لكارل  )  Rodgers Carlوكاليك  نوفل  لديهن مستوى مرتفع من  2008)ترجمة  الثانوية  املرحلة  طالبات  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت   )

ا بين الدافعية العقلية وأبعادها، كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات  عالقة ارتباطية دالة إحصائي  الدافعية العقلية وأكدت الدراسة وجود  

 دالة إحصائية بين طالبات املرحلة الثانوية في الدافعية العقلية تعزى للتخصص لصالح طالبات التخصص العلمي.

السلبي لدى طلبة الجامعة، استخدم املنهج الوصفي املقارن، وتكونت عينة  بدراسة التعرف على التفكير الجانبي والتسويف    ( 2020قام السلمي ) •

عد الباحث مقياس التفكير الجانبي، وتوصل الدراسة إلى أن التفكير الجانبي  أ ( طالب وطالبة من جامعة جدة وكليات خليص، و 400الدراسة من )

التخصص   التخصص وذلك لصالح  ملتغير  الجانبي تعزى  التفكير  الدراسة، وأن هناك فروق ذات دالله إحصائية في مستوى  متوسط لدى عينة 

 العلمي. 

اليب التعليم لدى طلبة الجامعة، استخدم املنهج الوصفي املقارن، وتكونت  هدفت إلى الدافعية العقلية وعالقتها بأس  ( 2020دراسة العبيدي )  •

وأظهرت  (،2015عداد الباحثة )إ ( طالب وطالبة، تم تطبيق مقياس الدافعية املعرفية وكذلك مقياس أساليب التعلم من 400عينة الدراسة من )
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وال توجد فروق ذات دالله إحصائية لدى عينة الدراسة حسب متغير  لعقلية، ا نتائج الدراسة أن عينة الدراسة تتمتع بمستوى مرتفع من الدافعية 

 النوع. 

•  ( هنان  و  بومعزة  مليانة،    ( 2020قامتا  بجامعة خميس  إرشاد وتوجيه  طلبة  لدى  الجاد  باإلبداع  العقلية وعالقتها  الدافعية  بين  العالقة  بدراس 

تخدمت الباحثتان في جمع بيانات الدراسة أداتي قياس وهما مقياس الدافعية العقلية األولى والثانية ماستر(، وقد اس  للسنوات )الثالثة ليسانس

وتم االعتماد على املنهج الوصفي االرتباطي، تكونت عينة   (2017( ومقياس اإلبداع الجاد لزينب صالح ثامر األكرع )2017لفايشون وجيانكارلو  )

لى تمتع افراد العينة بمستوى عالي في متغير  إطالب وطالبة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية تم التوصل إلى النتائج التالية:  170الدراسة من 

ميس الدافعية وكذلك اإلبداع الجاد، توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدافعية العقلية واإلبداع الجاد لدى طلبة إرشاد وتوجيه بجامعة خ

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التركيز العقلي واإلبداع الجاد توجد عالقة ذات داللة    للسنوات )الثالثة ليسانس، األولى والثانية ماستر(مليانة  

 ا. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حل املشكالت إبداعي  -إحصائية بين التوجه نحو التعلم واإلبداع الجاد 

لى التعرف على مستوى الدافعية العقلية لدى طلبة املرحلة اإلعدادية، استخدم املنهج الوصفي املقارن، وتكونت عينة هدفت إ   ( 2019)   يدراسة عل •

الفراجي )( طالب  120الدراسة من ) املعرفية الذي أعده  (، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة  2011ا وطالبة بالجامعة، تم تطبيق مقياس الدافعية 

ناث لديهم دافعية  افراد العينة كانت جيدة، وعدم وجود فروق ذات إحصائية لصالح الجنس وهذا يدل على ان الذكور واإل  الدافعية العقلية لدى 

 دراكي. عقلية متقاربة في املستوى الفكري والعقلي واإل 

• ( الحميدي  بمحافظة جدة (2019دراسة  املوهوبين  الطلبة  لدى  العقلية  الدافعية  التعرف على مستوى  إلى  الوصفي  ، هدفت  املنهج  استخدم   ،

(، 2015( املوهوبين، تم تطبيق مقياس الدافعية املعرفية املطور على البيئة السعودية من قبل العسيري )400املقارن، وتكونت عينة الدراسة من )

إحصائية في متوسطات لصالح  ووجود فروق ذات دالله   متوسطة،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الدافعية العقلية لدى الطلبة املوهوبين كانت  

 اإلناث.

التعرف على التفكير الجانبي وعالقته بأسلوب حل املشكالت لدى الطالب املوهوبين بمدينة الطائف،    هدفت إلى  ( 2019والقصاص )   دراسة اللهيبي •

إلى ارتفاع درجة    الباحثانعد الباحثان مقياس التفكير الجانبي، وتوصل  أ ( املوهوب، و 96استخدم املنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

( في مستوى التفكير الجانبي، 16( وذلك لصالح فئة )18و16ن هناك فروق ذات دالله إحصائية بين طالب ذو) أ بعاد املقياس مع الدرجة الكلية، و أ 

في مستوى التفكير الجانبي وهناك عالقة ذات دالله إحصائية موجبة بين (  17)  وذلك لصالح فئة  ( 18و    17)كما أن هناك فروق بين الطالب ذو

 التفكير الجانبي والقدرة على حل املشكالت.

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين اإلبداع الجاد والتفكير اإليجابي لدى عينة من طالبات جامعة امللك   ( 2019دراسة الثقفي والكشكي )  •

العزيز، حيث تم   الجاد من  عبد  اإلبداع  )إ تطبيق مقياس  اإليجابي من  2017عداد االكرع  التفكير  )إ ( ومقياس  القصاص    207( على  2018عداد 

مستوى  طالبة، استخدم املنهج الوصفي، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اإلبداع الجاد والتفكير اإليجابي،  ووجود

 بي. اإلبداع الجاد والتفكير اإليجابي لدى عينة الدراسة،كما أظهرت النتائج أن اإلبداع الجاد يسهم بدرجة داله في التنبؤ بالتفكير االيجامرتفع من 

راماشاندرا • الجانبي    ( Ramachandra  2017,)  دراسة  التفكير  بين  العالقة  املرحلة    بالتحصيل  وعالقتهالجاد(    اإلبداع)لدراسة  لطالب  الدراس ي 

  (  LTAT( طالبة وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، تم تصميم اختبار )600وتكونت العينة من )  الوصفي،وتم استخدام املنهج  الثانوية،  

نه ال توجد فروق بين الذكور  أ كما  الجاد(، اإلبداعللتفكير الجانبي، وقد لوحظ وجود عالقة كبيرة وإيجابية بين التحصيل الدراس ي والبعد الجانبي )

 . واالناث في مستوى التفكير الجانبي

الجاد وعالقته بالتنظيم الذاتي  لدى طلبة الجامعة ا بالعراق وفقا ملتغيرات النوع   اإلبداعاستهدفت التعرف على  (2017) و املوسوي األكرع دراسة  •

ذكور،   )علمي،  إ الجنس)  العلمي  والتخصص  الدراس يإ ناث(  واملستوى  الرابع(،    نساني(  واستخدمت)الثاني  الدراسة  املنهج  الدراسة    واستخدمت 

( كما قامت بتصميم مقياس التنظيم الذاتي De Bonoا على نظرية دي بونو )اد اعتماد  الج  اإلبداعمقياس  الباحثة ببناء  وقامت  الوصفي املقارن،  

( طالب وطالبة بجامعة القادسية وتوصلت الدراسة إلى انخفاض 400)ا على عينة مكونة من  طبق  (، Banduraا على نظرية باندورا )املعرفي اعتماد  

، وأن طلبة الجامعة من التخصص العلمي  ناثاإل على من  أ بداع جاد  إ الجاد لدى عينه الدراسة، وأن طلبة الجامعة الذكور لديهم    اإلبداعمستوى  

بدرجة    بداعإ أكثر   توجد فروق  وال  اإلنساني،  التخصص  طلبة  نت  اإلبداعمن  )ذكور الجاد  االجتماعي  النوع  متغيرات  بين  للتفاعالت  إناث(،   -يجة 

 الرابعة(. -، والصفوف الدراسية )الثانية(نسانيإ  -والتخصص الدراس ي )علمي

 التعليق على الدراسات السابقة: 

 :يما يلوتم مالحظة  عليها التي أتيح للباحثة االطالع بعض من الدراسات تم عرض 

إلى التعرف  هدفت( Ramachandra  2017,راماشاندرا ) الدراسات السابقة في أهدافها عن الدراسة الحالية فدراسةاختلفت من ناحية األهداف،  •

الجاد وعالقته    اإلبداع( استهدفت التعرف على  2017دراسة األكرع واملوسوي )و    ،الدراس ي  الجاد( وعالقته بالتحصيل  اإلبداعالتفكير الجانبي )على  

( هدفت  2019دراسة اللهيبي والقصاص )بينما  مستوى الدافعية العقلية،  معرفه    هدفتا(،  2019وعلى )  (2019ودراسة الحميدي )،  بالتنظيم الذاتي
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التفكير الجانبي وعالقته بأسلوب حل املشكالت  إلى التعرف على العالقة بين  2019دراسة الثقفي والكشكي )، و التعرف على    اإلبداع ( هدفت إلى 

  هدفت التي  (  2020السلمي )  دراسة، وكذلك  (، هدفت إلى الدافعية العقلية وعالقتها بأساليب التعليم 2020، بينما دراسة العبيدي )الجاد والتفكير  

 اإلبداعالدافعية العقلية وعالقتها ب  التعرف على  (،2020بومعزة و هنان )  كما هدفت دراسة  .التعرف على التفكير الجانبي والتسويف السلبيإلى  

بينما  الجاد  ،( خليل  التعرف  2021دراسة  إلى  األنا وتوجهات  اإلبداع( هدفت  بقوة  الشهري )و   ، الجاد وعالقته  دراسة 2021دراسة  إلى  (، هدفت 

 . الدافعية العقلية وعالقتها بعادات العقل 

الحالية فيمع  السابقة    ةالدارسجميع    اتفقت • الوصفي  الدراسة  املنهج  املستخدم فجميعها استخدمت  اللهيبي والقصاص املنهج  ، ماعدا دراسة 

 ( حيث استخدم املنهج شبه التجريبي.2019)

كانت  (  Ramachandra  2017,دراسة راماشاندرا )  ا(، بينم2019اإلعدادية كدراسة على )فالبعض كان على املرحلة    تباينت عينة الدراسات السابقة •

(  2019(، )2019الحميدي )  والقصاص، ودراسةومنها ما طبق على املرحلة الثانوية املوهوبين دراسة اللهيبي    العاديين،على طلبة املرحلة الثانوية  

( الشهري  والبعض2021دراسة  ك  (،  الجامعة  طلبة  )طبق على  املوسوي  و  األكرع  والكشكي    (؛ 2017دراسة  و 2019)الثقفي  (؛  2020)  يالسلم(؛ 

   (. 2021) خليل(؛ و   2020؛ وبومعزة و هنان ) (2020) العبيدي 

(  Ramachandra  2017,راسة راماشاندرا )نفسه كدفمنها من استخدم أدوات من اعداد الباحث  تباينت األدوات املستخدمة في الدراسات السابقة   •

ومنهم من استخدم    ،(2020ودراسة العبيدي )  (، 2020ودراسة السلمي )  (2019والقصاص )ودراسة اللهيبي    (،2017دراسة األكرع و املوسوي )و 

(، تم تطبيق مقياس  2019دراسة على )  و (،  2020قامتا بومعزة و هنان )  (، 2019عداد باحثين اخرين كدراسة دراسة الثقفي والكشكي )إ مقياس من  

(، تم تطبيق مقياس الدافعية املعرفية املطور على البيئة السعودية من 2019لحميدي )(، و دراسة ا 2011الدافعية املعرفية الذي أعده الفراجي )

للمرحلة الثانوية    (CM3llمقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية )استخدم  (  2021دراسة الشهري )بينما    ،(2021(، دراسة خليل )2015قبل العسيري )

 (.2016ترجمة شويهي )

وجود  إلى  ،  (Ramachandra 2017,دراسة راماشاندرا )الجاد(، حيث توصلت    اإلبداع الدراسات السابقة في مستوى التفكير الجانبي )تباينت نتائج   •

، نه ال توجد فروق بين الذكور واالناث في مستوى التفكير الجانبيأ الجاد(، كما    اإلبداععالقة كبيرة وإيجابية بين التحصيل الدراس ي والبعد الجانبي )

الجاد لدى عينه الدراسة، وأن طلبة الجامعة الذكور لديهم    اإلبداع( وتوصلت الدراسة إلى انخفاض مستوى  2017دراسة األكرع واملوسوي )ينما  ب

د  الجا  اإلبداعبداع من طلبة التخصص اإلنساني، وال توجد فروق بدرجة  إ على من االناث، وأن طلبة الجامعة من التخصص العلمي أكثر  أ بداع جاد  إ 

بينما    الرابعة(.  -نساني(، والصفوف الدراسية )الثانيةإ  -)علمي  إناث(، والتخصص الدراس ي  –نتيجة للتفاعالت بين متغيرات النوع االجتماعي ) ذكور  

لصالح  (، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الدافعية العقلية لدى افراد العينة كانت جيدة، وعدم وجود فروق ذات إحصائية  2019دراسة على )

(، وأظهرت 2019دراسة الحميدي )و   الجنس وهذا يدل على ان الذكور واالناث لديهم دافعية عقلية متقاربة في املستوى الفكري والعقلي واالدراكي.

، بينما  أن درجة الدافعية العقلية لدى الطلبة املوهوبين كانت متوسطة، ووجود فروق ذات دالله إحصائية في متوسطات لصالح اإلناث  هانتائج

  ن هناك فروق ذات دالله إحصائية بين طالب ذو أ و    ،( توصلت إلى ارتفاع درجة ابعاد املقياس مع الدرجة الكلية2019دراسة اللهيبي والقصاص )

الطالب ذو16( وذلك لصالح فئة )18و16) بين  أن هناك فروق  الجانبي، كما  التفكير  وى ستم  في  (17)  وذلك لصالح فئة(  18و    17)( في مستوى 

(  2019دراسة الثقفي والكشكي )، بينما التفكير الجانبي وهناك عالقة ذات دالله إحصائية موجبة بين التفكير الجانبي والقدرة على حل املشكالت

أن   النتائج  االيجابي    اإلبداع أظهرت  بالتفكير  التنبؤ  )  ودراسةالجاد يسهم بدرجة داله في  التفك2020السلمي  أن  إلى  الدراسة  الجانبي  ( وتوصل  ير 

التخصص   التخصص وذلك لصالح  ملتغير  الجانبي تعزى  التفكير  الدراسة، وأن هناك فروق ذات دالله إحصائية في مستوى  متوسط لدى عينة 

  ة ذات دالل(، وأظهرت نتائج الدراسة أن عينة الدراسة تتمتع بمستوى مرتفع من الدافعية العقلية، وال توجد فروق  2020دراسة العبيدي )و   ،العلمي

النوع متغير  الدراسة حسب  لدى عينة  دراسةإحصائية  بينما   ،  ( و هنان  متغير   توصلت(،  2020بومعزة  في  بمستوى عالي  العينة  افراد  تمتع  الى 

عة خميس الجاد لدى طلبة إرشاد وتوجيه بجام  اإلبداعالجاد، توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدافعية العقلية و   اإلبداعالدافعية وكذلك  

األولى والثانية ماستر( )الثالثة ليسانس،  العقلي و -مليانة للسنوات  التركيز  بين  الجاد توجد عالقة ذات   اإلبداعتوجد عالقة ذات داللة إحصائية 

(  2021دراسة خليل )، و   اإلبداعا و توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حل املشكالت إبداعي  -الجاد    اإلبداعداللة إحصائية بين التوجه نحو التعلم و 

الدراسة   نتائج  العينة بمستوى عال من  أ لى تمتع  إ وأظهرت  الشهري )، و الجاد  اإلبداع فراد  أن طالبات  2021دراسة  إلى  الدراسة  نتائج  (، وتوصلت 

الدافعية العقلية وأبعادها،    ا بيناملرحلة الثانوية لديهن مستوى مرتفع من الدافعية العقلية وأكدت الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي  

ص  كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات دالة إحصائية بين طالبات املرحلة الثانوية في الدافعية العقلية تعزى للتخصص لصالح طالبات التخص

 العلمي. 

 اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

الدراسة السابقة في    تختلف  الدراسات  تناولتعينة  الالحالية عن  الثانوية بمحافظة    حيث  املوهوبين باملرحلة  له    جدة،الطلبة  وهو مالم تتطرق 

 . الدراسات السابقة وهذا ما يميز الدراسة الحالية
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 الدراسات السابقة في: الباحثة من استفادت 

 الحالية. تحديد عينة الدراسة  •

 املستخدمة. واألساليب على األدوات  لالطالع الفروض وكذلك  وصياغةتحديد منهج الدراسة  •

 تجنب اختيار املوضوعات املستهلكة والتي تم تناولها من قبل وبالتالي املساعد على تناول موضوع جديد •

 تفسير ومناقشة النتائج والتوصيات واملقترحات األخرى في األبحاث بعد اإلجراءات والتحليل االحصائي. •

 العلمية التي اعتمد عليها الباحثون في معلوماتهم وطريقة عرضهم وتحليلهم لها.   من املراجعا يض  أ االستفادة  •

 واإلجراءات: الطريقة  .3

 منهج الدراسة:  . 1.3

وهو يناسب طبيعة الدراسة الحالية وأهدافها، وقد تم استخدامه من خالل االستبانة وتطبيقها على املنهج املتبع في الدراسة هو املنهج الوصفي  

 .الدراسةألسئلة  تجاباإ عينة الدراسة ومن ثم تحليلها والتوصل إلى 

 الدراسة:مجتمع  . 2.3

( الدراسة من  )3381تكون مجتمع  منهم  ا وطالبه،  طالب  و1600(  طالب،  املوهبة    ( 1781)(  املدارس  في  في بجدة  طالبة موزعين  املوهبة  أو فصول 

 .  بجدة  ، وذلك حسب البيانات التي حصلت عليها الباحثة من إدارة املوهوبين واملوهوباتوالخاصةاملدارس الحكومية 

 الدراسة: عينة  . 3.3

   استطالعية:عينة أولية 

( ذكور مقابل  25حيث كان هناك )طلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية  من ال(  50من )قامت الباحثة بتطبيق األدوات على عينة أولية استطالعية تكونت  

على الدراسة الحالة ومدى صالحية األدوات للتطبيق    السيكومتريةمن الخصائص  وذلك بهدف التحقق  ،  اعام    (18  –15)  تتراوح أعمارهم ما بين    ناث  إ (  25)

 وذلك من خالل حساب صدقها وثباتها. 

   األساسية:عينة الدراسة 

كان عدد الطالبات و   ، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية،( من الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية بجدة من الجنسين404تتألف عينة الدراسة من )

عين أفراد  نصف  من  )أكثر  عددهن  بلغ  حيث  الدراسة،  )233ة  مئوية  بنسبة  طالبة   )57.70( الذكور  الطالب  عدد  بلغ  بينما  مئوية %171(،  بنسبة   )

(42.30( األولى  الثانوية  السنة  في  الطلبة  عدد  وبلغ   ،)%177( مئوية  بنسبة   )43.80( الثانية  الثانوية  السنة  في  عددهم  وبلغ  مئوية %147(،  بنسبة   )

( توزيع أفراد العينة حسب 1%( من العينة، ويوضح الجدول رقم )19.80( من  الطلبة في السنة الثانوية الثالثة بنسبة مئوية )80بينما كان )%(،  36.40)

 متغيرات البحث )النوع، املرحلة الدراسية(. 

 ( (: توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة )النوع، املرحلة الدراسية1) جدول 

 املجموع  النسبة املئوية  عدد افراد العينة املستوى  املتغير 

 404 % 42.30 171 ذكر النوع 

 % 57.70 233 أنثى 

 404 % 43.80 177 السنة األولى  املرحلة الدراسية 

 % 36.40 147 السنة الثانية 

 % 19.80 80 السنة الثالثة 

 أداة الدراسة: . 4.3

    الجاد: اإلبداعمقياس 

( عبارة 11)   ( عبارة،  وله أربعة ابعاد وهي: التلقائية  ويشتمل على45(، ويتكون من )2017اإلبداع الجاد من إعداد اإلكرع )تم استخدام مقياس  

( عبارة، وهو يعتمد على أسلوب )ليكرت( للتدرج 12والتحرير ويشتمل على)  ( عبارة،11)  ( عبارة واألسلوب ويشتمل على11)  والدافعية العقلية ويشتمل على

( وأقل  225ال تنطبق على(، أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها املجيب )  -ا تنطبق على نادر    -اتنطبق على أحيان    -اتنطبق على غالب    -خماس ي )تنطبق علي تمامال

( من طلبة جامعة 207وتشير الباحثة إلى أنه سبق تطبيق املقياس على عينة من البيئة السعودية بلغت )  ، (0.86ويتمتع املقياس بمعامل ثبات )  (،45درجة )

املقياس بصدق االتساق الداخلي حيث (، حيث اشارت نتائج التحليل اإل 2019( )الثقفي،الكشكي،2019امللك عبد العزيز بجدة عام ) حصائي إلى تمتع 

 (. 0.714غ ) ( ومعامل ثبات مرتفع بل0.92كانت )
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 :س صدق املقيا

ارتباط كل فقرة من فقرات   يتم قياس  بيرسون، حيث  االرتباط  الجاد باستخدام معامل  اإلبداع  الداخلي ملقياس  االتساق  التحقق من صدق  تم 

 املقياس بالبعد الخاص بها، ومن ثم قياس ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس، وكانت النتائج كالتالي: 

 :مقياس اإلبداع الجاد

:
ا

 يه. صدق االتساق الداخلي لكل فقرة من فقرات مقياس اإلبداع الجاد مع البعد الذي تنتمي إل أوال

 الجاد والبعد الذي تنتمي إليه اإلبداع(: قيم معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس 2جدول )

معامل   الداللة 

 االرتباط 

معامل   الداللة  البعد  الفقرة

 االرتباط 

 البعد  الفقرة

ادالة   2 **693. 000. إحصائي 

ب 
لو

ألس
ا

 

ادالة   4 **406. 001. إحصائي 

ية
قائ

لتل
ا

 

ادالة  ادالة  6 **646. 000. إحصائي   8 *290. 025. إحصائي 

ادالة  ادالة  10 **759. 000. إحصائي   12 **608. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  13 **626. 000. إحصائي   15 **530. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  17 **632. 000. إحصائي   19 **624. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  21 *288. 025. إحصائي   23 **491. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  25 **479. 000. إحصائي   27 **578. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  29 **612. 000. إحصائي   31 244. 061. إحصائي 

ادالة  ادالة  33 **612. 000. إحصائي   35 **597. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  37 **548. 000. إحصائي   39 **412. 001. إحصائي 

ادالة  ا غير دالة  41 *295. 022. إحصائي   43 -147. 263. إحصائي 

ادالة   3 **667. 000. إحصائي 

ر  ر
ح
الت

 

ادالة   1 **620. 000. إحصائي 

ية 
قل
لع
ة ا

عي
اف
لد

ا
 

ادالة  ادالة  7 **563. 000. إحصائي   5 **629. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  11 **659. 000. إحصائي   9 **675. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  14 *278. 031. إحصائي   16 **645. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  18 **694. 000. إحصائي   20 **562. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  22 **528. 000. إحصائي   24 **667. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  26 *275. 034. إحصائي   28 **564. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  30 *329. 010. إحصائي   32 **567. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  34 **703. 000. إحصائي   36 **541. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  38 **596. 000. إحصائي   40 **582. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  42 **652. 000. إحصائي   44 **353. 006. إحصائي 

ادالة   45 **575. 000. إحصائي 

 فقرةالبعد األول )التلقائية( مرتبطة بالبعد الذي صمم لقياسها ما عدا    فقرات( أن القيم الناتجة تشير إلى أن معظم  2من املالحظ في الجدول رقم )

  10لتصبح عدد فقرات البعد األول )حذفها  ( والذي لم يحقق داللة معنوية بوجود ارتباط بين السؤال والبعد الذي ينتمي إليه، لذلك يفضل  43)  رقم  

مي إليها حسب ذي تنتفقرات(. وفي املقابل كانت جميع فقرات كل من البعد الثاني )الدافعية العقلية( والثالث )األسلوب( والرابع )التحرر( مرتبطة بالبعد ال

 . ما أشارت إليه النتائج في الجدول 
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 ( 43الجاد والبعد الذي تنتمي إليه بعد حذف عبارة ) اإلبداعقيم معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس  :(3جدول )

 البعد  الفقرة معامل االرتباط الداللة البعد  الفقرة معامل االرتباط الداللة

ا دالة   2 **693. 000. إحصائي 

ب 
لو

ألس
ا

 

ادالة   4 **484. 000. إحصائي 

ية
قائ

لتل
ا

 

ا دالة  ا غير دالة  6 **646. 000. إحصائي   8 241. 063. إحصائي 

ا دالة  ادالة  10 **759. 000. إحصائي   12 **658. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  13 **626. 000. إحصائي   15 **566. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  17 **632. 000. إحصائي   19 **632. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  21 *288. 025. إحصائي   23 **534. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  25 **479. 000. إحصائي   27 **584. 000. إحصائي 

ا دالة  ا غير دالة  29 **612. 000. إحصائي   31 153. 244. إحصائي 

ا دالة  ادالة  33 **612. 000. إحصائي   35 **615. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  37 **548. 000. إحصائي   39 **444. 000. إحصائي 

ا دالة       41 *295. 022. إحصائي 

ا دالة   3 **667. 000. إحصائي 

ر  ر
ح
الت

 

ادالة   1 **620. 000. إحصائي 

ية 
قل
لع
ة ا

عي
اف
لد

ا
 

ا دالة  ادالة  7 **563. 000. إحصائي   5 **629. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  11 **659. 000. إحصائي   9 **675. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  14 *278. 031. إحصائي   16 **645. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  18 **694. 000. إحصائي   20 **562. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  22 **528. 000. إحصائي   24 **667. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  26 *275. 034. إحصائي   28 **564. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  30 *329. 010. إحصائي   32 **567. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  34 **703. 000. إحصائي   36 **541. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  38 **596. 000. إحصائي   40 **582. 000. إحصائي 

ا دالة  ادالة  42 **652. 000. إحصائي   44 **353. 006. إحصائي 

ا دالة   45 **575. 000. إحصائي 

( مرتبطة بالبعد الذي صمم لقياسها ما عدا 43رقم )  عباراتحذف    األول بعدالبعد    عبارات( إلى أن معظم  3تشير القيم الناتجة في الجدول رقم )

والبعد الذي تنتمي إليه، لذلك يفضل حذف هذين السؤالين لتصبح عدد  الفقرة  واللذان لم يحققا داللة معنوية بوجود ارتباط بين    31و  8رقم    عبارتين

 فقرات(. 8فقرات البعد األول )

 ( 31،8الجاد والبعد الذي تنتمي إليه بعد حذف عبارة ) اإلبداعاس (: قيم معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقي 4جدول )
 البعد  الفقرة معامل االرتباط الداللة البعد  الفقرة معامل االرتباط الداللة

ادالة   2 **693. 000. إحصائي 

ب 
لو

س
األ

 

ادالة   4 **583. 000. إحصائي 
ية

قائ
تل
ال

 

ادالة  ادالة  6 **646. 000. إحصائي   12 **717. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  10 **759. 000. إحصائي   15 **665. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  13 **626. 000. إحصائي   19 **618. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  17 **632. 000. إحصائي   23 **532. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  21 *288. 025. إحصائي   27 **579. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  25 **479. 000. إحصائي   35 **692. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  29 **612. 000. إحصائي   39 **462. 000. إحصائي 

ادالة       33 **612. 000. إحصائي 

ادالة   37 **548. 000. إحصائي 

ادالة   41 *295. 022. إحصائي 

ادالة   3 **667. 000. إحصائي 

رر 
ح
لت
ا

 

ادالة   1 **620. 000. إحصائي 

ية 
قل
لع
ة ا

عي
اف
لد

ا
 

ادالة  ادالة  7 **563. 000. إحصائي   5 **629. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  11 **659. 000. إحصائي   9 **675. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  14 *278. 031. إحصائي   16 **645. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  18 **694. 000. إحصائي   20 **562. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  22 **528. 000. إحصائي   24 **667. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  26 *275. 034. إحصائي   28 **564. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  30 *329. 010. إحصائي   32 **567. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  34 **703. 000. إحصائي   36 **541. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  38 **596. 000. إحصائي   40 **582. 000. إحصائي 

ادالة  ادالة  42 **652. 000. إحصائي   44 **353. 006. إحصائي 

ادالة   45 **575. 000. إحصائي 
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القيم الناتجة تشير إلى أن جميع األسئلة لكل بعد أصبحت مرتبطة بالبعد الذي صممت لقياسه، أي أن االتساق  ( أن  4من املالحظ في الجدول رقم )

 (. 0.01الداخلي لألبعاد أصبح متحققا  ودال إحصائيا   عند مستوى معنوية )

 الجاد والدرجة الكلية للمقياس  اإلبداعصدق البناء: كما قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين أبعاد مقياس ا: ثاني  

 للمقياسالجاد والدرجة الكلية  اإلبداع(: قيم معامل االرتباط بين أبعاد مقياس 5جدول )

 البعد  معامل االرتباط  الداللة  عدد الفقرات 

ادالة  8  التلقائية .741** 0.000  إحصائي 
ادالة  11  الدافعية العقلية  **917. 0.000  إحصائي 

ادالة  11  األسلوب  **899. 0.000  إحصائي 
ادالة  12  التحرر  **919. 0.000  إحصائي 

ا عند للبداع الجاد وهي دالة إحصائي  ( أن قيم معامالت االرتباط تشير إلى أن أبعاد املقياس لها ارتباط قوي باملقياس الكلي  5نالحظ في الجدول رقم )

 (. 0.01مستوى معنوية )

 :ثبات املقياس 

 كالتالي: للتحقق من ثبات املقاييس املستخدمة في البحث تم استخدام معامل ألفا كرونباخ لدراسة ثبات املقاييس وأبعادها، وكانت النتائج 

 الجاد وأبعاده  اإلبداع(: معامل الثبات ملقياس 6جدول )

 الدرجة الكلية  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات 

 التلقائية 0.749 8
 الدافعية العقلية  0.797 11
 األسلوب  0.753 11

 التحرر  0.758 12

 الجاد اإلبداعمقياس  0.921 42

إلى مستوى عال من الثبات ألبعاد مقياس    0.7( والتي بلغت أكثر من  9ألفا كرونباخ في الجدول رقم )  أن معامالت(  6من املالحظ في الجدول رقم )

 ا على مستوى عال من الثبات للمقياس ككل.الجاد ككل مما يدل أيض   اإلبداعملقياس  0,921الجاد، كما بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ  اإلبداع

 :األساليب اإلحصائية املستخدمة . 5.3

 للتحليل اإلحصائي وتطبيق األساليب اإلحصائية اآلتية:  SPSSتم استخدام برنامج 

 التكرار والنسبة املئوية والوسط الحسابي واالنحراف املعياري لوصف متغيرات البحث.  •

 الجاد والتحقق من داللة الفروق بين متوسطات درجاتهم.   اإلبداعاختبار ت لعينة واحدة للتعرف على مستوى كل من و  •

 ا للنوع.الجاد تبع   اإلبداعاختبار ت لعينتين مستقلتين للتحقق من داللة الفروق بين متوسطات درجات و  •

 اسية.ا للنوع للمرحلة الدر الجاد تبع   اإلبداعتحليل التباين أحادي االتجاه للتحقق من داللة الفروق بين متوسطات درجات و  •

 الدراسة:إجراءات  . 6.3

 الدراسة.  عنواناألدبيات النفسية الحديثة، بما ساهم في اختيار االطالع على قامت الباحثة ب •

 .الجاد املناسبة للدراسة، والتحقق من صدق املقاييس ومدى مناسبتها للدراسة وعينتها اإلبداعاختيار مقياس  •

ا من خالل الزيارات امليدانية التي قامت وأيض    إلكتروني، ( من خالل استبيان  50تم تطبيق مقياس على عينة استطالعية من الذكور واإلناث عددهم ) •

وقد   الفرض،ا الختبار صحة  وذلك لتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة تمهيد    الطلبة،بها الباحثة وتوزيع املقياس ورقي نتيجة لقله عدد ردود  

 أسفرت هذه الخطوة عن عدد من النتائج سبق ذكرها. 

 وسائل  الدراسة،كذلك للجابة على تساؤالت  و قق من الفروض  للتح  األساسية، تم تطبيق الدراسة على العينة   •
ّ
الزيارات    وكان ذلك من خالل عدة

 اكتمال وقد تم تسهيل مهمة الطالبة وكان هناك تجاوب إيجابي من قبل الطالبات مما ساعد على    املوهوبات،امليدانية التي قامت بها الباحثة ملدارس  

 العينة. 

احصول عليها من العينة األساسية ومعالجتها  تم إدخال البيانات التي تم ال • وقد أسفرت هذه الخطوة عن   ، SPSSوتحليلها باستخدام برنامج    إحصائي 

 السابقة.اتفاق واختالف نتائج الدراسة مع الدراسات  وهي،تفسير النتائج من خالل عدة اعتبارات 

%(، وذلك ملقارنة  56الجاد لدى عينة الدراسة، ويقابله النسبة املئوية )  اإلبداع( كمحك ملستوى  225من    126تم اعتماد الوسط الحسابي الفرض ي ) •

 االعتماد على الدراسات السابقة.تم اعتماد الوسط الفرض ي في ضوء  الفرض ي، وقداستجابات عينة الدراسة الفعلية على املقياس بهذا الوسط 
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 : عرض النتائج وتفسيرها .4

 الجاد لدى الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية بمدينة جدة؟  اإلبداعالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول، هل يوجد مستوى مرتفع من  . 1.4

اري  ( وبانحراف معي159.829الجاد لدى عينة الدراسة بلغ ) اإلبداعالجاد أظهرت النتائج أن الوسط الحسابي لدرجات  اإلبداعبعد تطبيق مقياس 

الجاد أكبر من    اإلبداع( ظهر أن الوسط الحسابي لدرجات  126(، وعند مقارنة الوسط الحسابي املتحقق بالوسط الفرض ي للمقياس والبالغ )20.856)

 . االختبار( نتائج هذا 7ا استخدم اختبار ت لعينة واحدة، ويوضح الجدول رقم )حصائي  إ الوسط الفرض ي، وللتحقق فيما إذا كان الفرق دال 

 الجاد والوسط الفرض ي  اإلبداععلى مقياس   ت لداللة الفروق بين الوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة(: نتائج اختبار 7جدول )

عدد أفراد  

 العينة 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوسط  

 الفرض ي

 قيمة

 ت 

درجة  

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية 

 النتيجة

 دالة 0.000 403 32.603 126 20.856 159.829 404

 

ظهر   ( وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية  0.000( والقيمة االحتمالية التابعة لها )32.603( أن القيمة التائية املحسوبة )7جدول ) النتائج فيت 

(0.05( الفرق دال احصائيا  عند مستوى معنوية  أن  الطلبة   اإلبداع(، وبالتالي نؤكد وجود مستوى مرتفع من  0.05(، مما يدل على  الجاد لدى عينة من 

الجاد لدى عينة من الطلبة املوهوبين   اإلبداع وبالتالي يمكن قبول الفرض القائل بأنه يوجد مستوى مرتفع من  ،  املوهوبين باملرحلة الثانوية بمدينة جدة 

 باملرحلة الثانوية بمدينة جدة.

أن   الباحثة  النتيجة  وترى  الدراسات مثلنتيجة  مع  يتوافق  هذه  الدراسة    والتي  ( 2019مصطفى )دراسة    بعض من  إلى تمتع عينة  النتائج  أظهرت 

كما أن    إلى ارتفاع درجة ابعاد املقياس مع الدرجة الكلية،  وتوصلت(  2019)  و القصاصاللهيبي    القصاصمثل دراسة  التفكير الجانبي،    من  بمستوى عال

السلمي وما توصلت إليه نتائج  الجاد،    اإلبداعمستوى مرتفع من    التي أجريت على طالبات جامعة امللك عبد العزيز وجدت(  2019الثقفي والكشكي )  دراسة

العينة بمستوى عال  (، التي أظهرت تمتع افراد  2021ودراسة خليل )التفكير الجانبي لدى عينة الدراسة، إلى تمتع افراد العينة بمستوى جيد من  (2020)

 نتيجة الفرض مع دراسة    تالجاد. بينما اختلف  اإلبداعمن  
 

الجاد لدى   اإلبداعالدراسة إلى انخفاض مستوى    حيث توصلت(  2017)  واملوسوي األكرع   من  كال

وتنوعها عينة الدراسة فاملوهوب في املرحلة الثانوية يتصف باتساع البنية املعرفية  طبيعة  ل  يعود  الحالةالدراسة  ترى الباحثة أن نتيجة  كما    ،الدراسةعينه  

(، فاملوهوب 2019، القحطانيا )بداع  إ كثر أ متوازي و تنمية عمليات الربط والتحليل والتركيب والتفكير بشكل و معالجة املعلومات على   فائقةولديه مقدرة 

أكثر سرعة في تخزين املعلومات في و والتفكير،   اإلبداعقدر على معالجة املعلومات وتوليد بدائل وأفكار ولديه سرعة الذاكرة والقدرة على حل املشكالت و أ 

وكذلك عقل املوهوب    (2017)القمش،  ةصالأ ا و بداع  إ كثر  أجة واستخدامها بشكل  ذاكرتهم كما أنهم أكثر كفاءة في استرجاع ما خزنوه من معلومات عند الحا

كما ،تسبهامزود بعصيبات نامية ومستمرة تجعل ذهنه في حاله تفكير مستمر وبحث عن حلول بديله وتعديل املدخالت بزيادة الخبرات والتفاعالت التي يك

والقدرة   اإلبداعلديهم    زادزاد االهتمام بالطلبة املوهوبين    وكلما  ،(2007يدركها الفرد العادي )قطامي املشاعلة ،أنه ينتج منها عمليات ونتاجات غير عادية ال  

 .(Abdeen ,2014)العصر  على معالجة املعلومات واستخدامها بشكل يتوافق مع معطيات 

االنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني، هل توجد فروق داله  . 2.4 الجاد  اإلبداعفي مستوى ( α ≤ 0.05ا )حصائيا إهل توجد فروق دالة  إحصائيا

 ملرحلة الدراسية؟  لدى الطلبة املوهوبين باملرحلة الثانوية بمدينة جدة تعزى ملتغير النوع أو 

ا  ا ملتغير النوع وما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائي  الجاد وفق    اإلبداعراد عينة الدراسة على مقياس  للكشف عن الفروق بين متوسطات درجات أف

 ( نتائج هذا االختبار.  8تم استخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين، ويظهر الجدول رقم )

   النوع ا ملتغير الجاد تبعا  اإلبداع(: نتائج اختبار ت لعينتين مستقلتين لداللة الفروق بين درجات 8جدول )

عدد   النوع 

 األفراد 

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

القيمة التائية  

 املحسوبة 

درجة  

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية 

 النتيجة

 
 
 دالة 0.000 402 3.640 - 20.528 155.485 171 إحصائيا

 
 
 20.559 163.017 233 إحصائيا

ا للنوع، حيث بلغ الوسط الحسابي  الجاد لدى عينة الدراسة تبع   اإلبداع( قيم الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات 8يوضح الجدول رقم )

( بانحراف معياري 163.017الجاد للناث ) اإلبداع(، وبلغ الوسط الحسابي لدرجات 20.528( بانحراف معياري )155.485الجاد للذكور ) اإلبداعلدرجات 

( وقيمتها االحتمالية التابعة 3.640 -الجاد عند الذكور، وبلغت القيمة التائية املحسوبة ) اإلبداع( وهو أعلى من قيمة الوسط الحسابي لدرجات 20.559)

ا للنوع عند الجاد تبع    اإلبداعما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات    )0.05(صائية  ( وهي أقل من مستوى الداللة اإلح0.000لها )

وتعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة االنثى، فاإلناث يملن إلى الدقة في حياتهم اليومية والتفسير والتمحيص أكثر (.  402( وبدرجة حرية )0.05مستوى معنوية )

  من الذكور وهذا يتطلب
 

ا من النشاط مع أقرانهم خارج املنزل قد تتمثل في النشاط البدني ولعب كرة نواع  أ ا، كما أن الطالب قد يمارسون بداع  إ  و أكثر تأمال
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التفكير و  أنواع    اإلبداعالقدم وغيرها مما يجعلهم يواجهون مواقف تتطلب  الالتي يمارسن  الطالبات  أقل من  القرا بدرجة  تتمثل في  النشاط قد  ءة ا من 

أكثر من النشاط البدني لدى الذكور  اإلبداعوالرسم والتلوين والتطريز والحياكة وغيرها والتي تتطلب درجة أعلى من التأمل والهدوء واستخدام التفكير و 

 ( 2020)طه وفرج،  )التصويرية( بدرجة أكبر من الذكور  (، كما أن الطالبات املوهوبات يستخدمن الذاكرة البصرية أو 2019) الثبيتي و سالم، 

ا ملتغير املرحلة الدراسية وما إذا كانت هذه الفروق الجاد وفق   اإلبداعوللكشف عن الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس 

 (.  10( و)9النتائج في الجدول رقم )ا تم استخدام اختبار استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه، وتظهر دالة إحصائي  

 الدراسية ا ملتغير املرحلة الجاد تبعا  اإلبداع(: قيم الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات 9جدول )

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي أفراد العينةعدد   في الثانوية الدراسية  املرحلة

 20.339 160.271 177 األولى

 21.286 161.646 147 الثانية

 20.844 155.513 80 الثالثة

 20.856 159.829 404 املجموع 

غير املرحلة الدراسية، ونجد فيه  ملا  الجاد لدى عينة الدراسة تبع   اإلبداع( قيم الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات 9وضح الجدول رقم )ي

( عند طلبة السنة الثانوية 160.271الجاد عند الطلبة من السنة الثانوية األولى والثانية تتقارب حيث بلغت )  اإلبداعأن قيم الوسط الحسابي لدرجات  

ظهر الجدول رقم 155.513ة السنة الثانوية الثالثة )( عند طلبة السنة الثانوية الثانية، بينما بلغت قيمة الوسط الحسابي عند طلب161.646األولى و) (. وي 

 األحادي.( نتائج تحليل التباين 10)

 الدراسية  ملتغير السنة  االجاد ومجاالته تبعا  اإلبداع(: نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات 10جدول )

درجات   مجموع املربعات  مصدر التباين

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

قيمة ف  

 املحسوبة 

القيمة  

 االحتمالية 

 النتيجة

 غير دالة  0.099 2.326 1005.320 2 2010.639 بين املجموعات 

 432.121 401 173280.576 داخل املجموعات 

  403 175291.215 املجموع 

اال توجد فروق داله أنه ( 10)يتضح من الجدول  الجاد لدى الطلبة املوهوبين   اإلبداعفي مستوى ( α ≤ 0.05ا )حصائي  إ هل توجد فروق دالة  إحصائي 

الدراسية فجميعهم في مرحلة واحد املرحلة  إلى طبيعة  الباحثة ذلك  الدراسية، وتعزو  املرحلة  ملتغير  الثانوية بمدينة جدة تعزى  ة يمرون بنفس باملرحلة 

تنوعة تساعد على تنمية القدرات العقلية واكتساب مهارات وتقديم حلول  الخبرات ونفس املناهج ومنها يكتسبون مهارات، فما يقدم للموهوبين من برامج م

 إ ا و ذكور  )بديلة للمشكلة، فأصبح الطلبة  
 
 ا بداع  إ كثر  أ ي للمشكالت بصورة  اإلبداع يمتلكون أساليب ويتبعون طرق تساعد على توليد مفاهيم وأفكار لحل    (اناث

 (.  2021)خليل،

 و   اإلبداعا في تنمية التفكير و اإلثرائية التي تقدم في تلك املرحلة تلعب دور  كما ترى الباحثة أن البرامج  
 
 إ للموهوبين ذكورا

 
ا ألن طبيعة تلك  ا، نظر  ناث

ناث، فهي تقدم بنفس الكم لكال الجنسين، وبالتالي أدى ذلك إلى عدم وجود فروق بين الجنسين  البرامج ال تختلف في محتواها و طبيعتها من الذكور واإل 

الدراسية )أيوب،  فق  و  املرحلة  ملتغير  الداعمة  ،  (2020ا  التعليمية  البيئة  أن  األ و كما  العقلية دور  املوهوبين بجميع جوانبهم  الطلبة  سرة في نمو شخصية 

بحيث يكتسبون مهارات ا  يجابي  إ واالنفعالية والجسمية  فيكتسبون مهارات في تحمل املسؤولية وحب البحث واالستطالع والقراءة فتشجيع الوالدين ينعكس  

وكذلك استثمار قدرات الدماغ وطاقات املوهوبين وشغل أوقات فراغهم بما   (.  2018العيداني،  و )عبد الحميد    اإلبداعمعرفية تنمي لديهم حب التفكير و 

( سنوات لذلك فإن التفكير بأنماط مختلفة وجديدة تستوعب الكم الهائل من  10دماغ الطلبة اليوم مختلف عن دماغ الطلبة قبل )فيعود عليهم بالنفع  

العصر   املوهبة و   تأصبحالتي  تغييرات  التفكير وفي عالم  السابقة مع دراسة راماشاندرا   ( Abdeen, 2021)  اإلبداعضرورة ملحة في عالم  النتيجة  وتتفق 

(,2017 Ramachandra( ودراسة مصطفى )2019) . 

 التوصيات:   . 3.4

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توص ي بما يلي: 

 توصيات تخص وزارة التعليم:  
   .التعليم في اململكة العربية السعودية لتقديم الخدمات الطالبية والبحثية لجميع مراحل  اإلبداعنشاء مركز متخصص لتفكير و إ  •

 في هذا الجانب. الجاد لقله الدراسات العربية  اإلبداعاملتعلقة و  األبحاثالعديد من  إلجراءالباحثين إلى  اهتمامتوجيه  •

الجاد والتي بدورها تنمي لدى الطالب   اإلبداعط الدماغ وفق استراتيجيات  أن تتضمن املناهج الدراسية تطبيقات عملية تعمل على تنمية وتنشي •

 . عليامهارات 

الجاد وما يتضمنه في استراتيجيات ومبادئ تساعدهم على تنمية    اإلبداعالعمل على تزويد معلمي ومشرفي الطلبة املوهوبين بدورات لتعريف بأهمية   •

   .م 2030ة اململكة ؤير قدراتهم وتطويرها باستمرار بما يتوافق مع 
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املوهوبين لدعم وتحفيز و  • بيئة داعمة لطلبة  أنشطة صفية وغير صفية بشكل منظم ومدروس    الجاد  اإلبداعتوفير  الطالب في  من خالل اشراك 

 الجاد.  اإلبداعومتطور ينمي لدى الطلبة استراتيجيات و 

  . اإلبداعتنمي لديهم أساليب جديدة في التفكير و أوسع  مهاراتفتح املجال للموهوبين من أجل ابتعاثهم للحصول على شهادات عليا لتعلم  •

 الجاد. اإلبداعالجاد للكشف عن مدى امتالك الطلبة ملهارات  بداعاإل استخدام مقياس  •

 توصيات تخص املدارس والجامعات:

لتي إعطاء فرصة لطلبة املدارس والجامعات بجميع مراحلهم ومستوياتهم ملواجهة املهام بأنفسهم وعدم وضع قيود أو شروط محدده لحل املشكلة وا  •

 ومتطورة. وتمنعهم من إعطاء بدائل وأفكار جديدة تحد من تفكيرهم 

الجاد لدى الطلبة   اإلبداعواالهتمام بأساليب تحفز    واالسترجاع،فظ  الح   التي تركز علىوالخروج عن الطريقة التقليدية    التدريس  اساليبتطوير   •

 عامة واملوهوبين خاصة بجميع مراحلهم التعليمية. 

 التعليم. الجاد لجميع مراحل  اإلبداعإعطاء الطالب دورات وورش عمل لرفع مستوى   •

 الدراسات املقترحة: . 4.4

 دراسية مختلفة لقلة الدراسات العربية التي تناولتها. دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل  •

 دراسة مقارنة بين املوهوبين والعاديين في امتالكهم للبداع الجاد. •

 وأساليب معالجة املشكالت لدى عينة من املوهوبين.  النفس ي،الجاد وعالقته ببعض املتغيرات كالتوافق  اإلبداعدراسة تتناول  •

 املراجع:

: املراجع الع
ا

 ربية:أوال

 القران الكريم. •

، جامعة (رسالة ماجستير غير منشورة )  .اإلبداع الجاد وعالقته بالتنظيم الذاتي لدى طلبة الجامعة(.  2017)  .عبد العزيز  واملوسوعي،  زينب؛اإلكرع،   .1

 القادسية.

 جامعة  مجلةباألحساء.  في األساليب املعرفية بين املوهوبين والعاديين لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية    االختالف.  (2020)  .عالء الدين  أيوب، .2

 . 293 -256 :(13) 27 :امللك عبد العزيز

تنمية  2020)  .فكري   بهنساوي، أحمد .3 ملكارثي في  الفورمات  املرحلة اإلعدادية    اإلبداع(. استخدام نموذج  الذات لدى تالميذ  الجاد وأثرة في مفهوم 

 . 815 -724: (2)2 :الخاصةمجلة علوم ذوي االحتياجات املوهوبين ذوي صعوبات تعلم الرياضيات، 

ب  (. 2020)  .خولة  هنان،رفيقة؛    بومعزة، .4 وعالقتها  العقلية  الجامعة  اإلبداعالدافعية  طلبة  لدى  غيرسالة  )  .الجاد  جامعة  (منشورة   رماجستير   ،

 خميس مليانة.  بونعامة.الجياللي 

   . 421 –  383: (8) 35 :التربيةمجلة كلية  .املوهوبينالتأملي وعالقته بتقدير الذات لدى الطلبة  (. التفكير2019) .رمضان وسالم،خالد  الثبيتي، .5

 . العزيزالجاد وعالقته بالتفكير اإليجابي لدى عينة من الطالبات جامعة امللك عبد    اإلبداع(.  2019)  .مجدة السيد،  والكشكىسعد    الثقفي، سحر .6

 . 280 -247 :(14) 2 :مجلة البحث العلمي في التربية

 للنشر.دار الفكر    (.6)ط .توتطبيقا تعليم التفكير مفاهيم  (.2007) .فتحي جروان، .7

 . 358-336 :(1) 35 :مجلة البحوث والنشر العلمي جدة،(. الدافعية العقلية لدى الطلبة املوهوبين بمحافظة 2019) .حسن عطية الحميدي، .8

 . 380-355  :(15) 31 :أبحاث الذكاء مجلة .الجامعةبقوة األنا وتوجهات الهدف لدى طلبة  وعالقتهالجاد   اإلبداع(. 2021) .حسين خليل، .9

 . الهيئة العامة السورية ومنشورات .الحواصترجمة نايف  .التفكير الجانبي كسر القيود املنطقية (.2010) .أدوارد بونو،دي  .10

التخصص ا   (.2020)  .طارق   السلمي، .11 في ضوء متغيرات  خليص  وكليات  جامعة جدة  لدى طالب  السلبي  والتسويف  الجانبي  التفكير  بين  لعالقة 

 . 194-161 :(3)36جامعة اسيوط.  :املجلة العلمية لكلية التربية الجغرافي،الدراس ي واملوقع 

العقل لدى عينة من ط  (.2021)  .فاطمة  الشهري، .12 العقلية وعالقتها بعادات  الثانوية بمدينة  الدافعية  املرحلة  التربوية   جدة.البات  العلوم  مجلة 

 . 133 – 115:(4)22 :والنفسية

املجلة  .(. أثر استخدام استراتيجيات ما وراء املعرفة في تنمية مهارات اإلبداع العلمي لدى طالبات املرحلة الجامعية2020) .بن طريف، لبنى إبراهيم  .13

 . 35  -1 :(28) :التخصصاتاإللكترونية الشاملة متعددة 

الذكاءات املتعددة وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للطالب املوهوبين بمدارس املوهبة والتميز املرحلة   . (2020) . علي فرح ،هاشم، وفرحمنى  طة، .14

 . التربيةالسودان للعلوم والتكنولوجيا كلية  جامعةمنشورة( دكتوراه غير   )أطروحة .الخرطومالثانوية بوالية 
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 .341-32  : (4)  43:مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانية  الجامعة،التفكير الجانبي لدى طلبة    (.2018)  .عبد الكريم   والعيداني،محمد.    الحميد،عبد   .15

 . 6-2 :17 :مجلة البحث العلمي في التربية. الجامعةالتفكير الجانبي وعالقته بالقدرة على حل املشكالت لدى طلبة  (.2016) .عبد الغفار، نهى .16

  .دار املسيرة . مهارات في اللغة والتفكير( 2003) .نبيل وأخرون الهادي،عبد  .17

: (5)27.: مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةالدافعية العقلية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طلبة الجامعة،  (.2020) .صباح مرشود العبيدي، .18

3-285 . 

 . 196-171:  (2) 30 :البحوث النفسية زمرك .اإلعداديةالدافعية العقلية لدى طلبة املرحلة  (.2019) .نظير سلمان علي، .19

على املناخ التنظيمي بين بعض املؤسسات التعليمية الحكومية واألهلية من وجهة نظر   اإلبداععوائق    (. تأثير2021)ريم    وجايان،  إخالص؛  عكلة، .20

 .146-132: 2 :ببغدادمجلة الريادة للمال واالعمال  .واإلداريةاملالكات التدريسية 

الوجداني كأحد مقومات الشخصية املبدعة " مدخل لتحقيق جودة التعليم النوعي في ضوء   اإلبداعتنمية  ( 2016) .سليمان  ويوسف، أمل؛ غنائم، .21

 . 614- 593 :6 :النوعيةاملجلة العلمية لكلية التربية  .وظائفهتطور بنية املخ وتكامل 

الخاصة    اإلبداع  (. درجة 2019)  .أحمد  القحطاني، .22 الفئات  العربية    )املوهوبين(لدى طالب  باململكة  أبها  لكلية    .السعوديةبمدينة  العربية  املجلة 

 . 646  -  623   :(10) 35 .جامعة أسيوط :التربية

املوهوبين بمدينة جدة   (. مستوى 2019)  . روالقصاص، خض  ؛اللهيبي، بندر .23 الطالب  الجانبي وعالقته بأسلوب حل املشكالت لدى  مجلة    .التفكير 

 .480 – 451 :(12) 35 :التربيةالعلمية لكلية 

 . للنشر. دار املسيرة . تنمية مهارات التفكير ) نماذج نظرية وتطبيقات عملية ((  2013)  . العتوم، عدنان يوسف؛ الجراح ، عبد الناصر ذياب .24

الجانبي والتنظيم 2021)  .عفانة، نداء عزو إسماعيل .25 التفكير  لتنمية مهارات  العلوم قائم على نظرية ذي بونو  (. فاعلية برنامج تعليمي مقترح في 

 .  145 - 168( : 2)  29 :مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةالذاتي للتعلم لدى طالبات الصف الثامن األساس ي بغزة، 

 . 646-623: (10)35جامعة أسيوط .: املجلة العلمية لكلية التربية الخاصة.لدى طالب الفئات  اإلبداع(. درجة 2019) .القحطاني ، أحمد .26

 للنشر    ديبونو .الدماغ نطريهوفق  اإلبداعو  املوهبة  (2007)..مجدي واملشاعلة،  فقطامي، يوس .27

 دار املسيرة . .في املوهبة والتفوق العقلي (. مقدمة2011) .مصطفى القمش، .28

ثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تدريس الرياضيات على التحصيل والتفكير الجانبي لدى طالب أ   .(2008)  .عبد الواحد حميد  الكبيس ي، .29

 .   270- 243 : (1) 34 : مجلة أبحاث البصرة الصف الثاني متوسط، 

 .التفكيرمركز دي بونو لتعليم  .التفكير الجانبي " تدريبات وتطبيقات عملية " . (2013) .الكبيس ي ، عبد الواحد حميد .30
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Abstract:   The current study aimed to identify the Serious Creativity of a sample of talented students at the 
secondary stage in Jeddah and its relationship to some demographic variables (gender/school stage). To 
achieve this, the study used the serious creativity scale prepared by Al-Akra (2017). Data were collected from 
a sample of (404) talented secondary school students in Jeddah, whose ages ranged between (15-18) years. 
The results revealed that the study sample members had a high level of serious creativity, as there were 
statistically significant differences in the level of serious creativity among the study sample members compared 
to the hypothetical level used in the study. Also, there were statistically significant differences in serious 
creativity according to gender in favor of females while there were no statistically significant differences in 
serious creativity according to the variable of the school stage. The study concluded with some 
recommendations, the most important of which are: Providing a supportive environment for talented students 
to support and motivate serious creativity by engaging students in class and extracurricular activities in an 
organized, thoughtful and developed manner that develops strategies of serious creativity in students. And 
facilitate talented students to obtain postgraduate scholarships to learn wider skills that develop new ways of 
thinking and creativity. 

Keywords: creativity; serious creativity; talented students. 
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 : املقدمة .1

ا لقوله تعالى:  
ً
 ُتحص ى مصداق

ا
 تعّد وَل

ا
َ لََغُفورٞ رهِحيمٞ  مّن هللا علينا بكرمه وعظيم سلطانه ِبنعم عديدة َل ۗٓ إِنه ٱَّلله لَا ُتحُۡصوَها   ِ واْ نِۡعَمَة ٱَّلله حمسَوِإن َتُعدُّ

سها، وأجمل املنن وأرفعها، وأزكى الهبات ، ووهب لعباده من أصناف النعم الوفيرة والعطايا الكثيرة نعمة ال جحس18الآية    حجسالنهۡحل  ىجس١٨
ا
بناء، فهي من أجّلِ النعم وآن

ك فيه فإن قدوم  وأفضلها، فبهم يزُهو عالم آبائهم وأمهاتهم بالبهجة والسرور، وِبهم قد تجلب املتاعب والهموم كقدوم أبناء من ذوي اإلعاقة. ومما َل ش

ل منعطفات خطيرة في حياة المهات   -ف التوحدوتحديًدا من ذوي اضطراب طي  -أبناء من ذوي اإلعاقة
ّ
ليس بالحدث السهل على السرة بأكملها، بل قد يشك

ومجاراة  وخاصة الميات الالتي َل يستطعن مواكبة معطيات العصر بمجاَلته، والعاجزات عن توظيف مهارات القراءة والكتابة لسير أعمالهن املختلفة

بدوره إلى نشوب عقبات وتحديات أمامهن حول الفهم الكامل لخصائص طفلهم التوحدي، واَلحتواء الشامل للعجز   الحياة بمختلف أشكالها، والذي يؤدي 

أطفاله  مع  المهات  تواجهها  التي  القضايا  جميع  فوق  التوحدي  للطفل  السلوكية  املظاهر  قضية  تتربع  حيث  السلوكية،  املظاهر  تلك  عن  م الناجم 

 

 
 

www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational and Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage:  https://www.refaad.com/Journal/Index/3 

E-ISSN  2520-4149 | P-ISSN 2520-4130 
  

 

 

 

 

   DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2022.11.4.6        2022/ 17/3 قبول البحث:         20/10/2021  مراجعة البحث:         2021 /22/8  استالم البحث: 

 :صخاملل

التعرف على فعالية برنامج عن بعد قائم على فنيات تحليل السلوك التطبيقي إلكساب المهات الميات أساليب التعامل   الدراسة إلىهدفت  

املجموعة  تصميم  في  املتمثل  تجريبي  الشبه  املنهج  الدراسة  استخدمت  ذلك  ولتحقيق  التوحد.  طيف  اضطراب  ذوي  من  أطفالهن  سلوكيات  مع 

 الواحدة. 

نة الدراس ، وعليه تألفت  الطائفز التوحد بمنطقة  ك( أمهات أميات لطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد املتواجدات بمر 9ة من )وتمثلت عّيِ

(، وتصميم برنامج عن بعد قائم على فنيات 2018أدوات الدراسة من مقياس مستوى امتالك المهات لفنيات تعديل السلوك إعداد هيثم الحيارى )

 إعداد الباحثة. تحليل السلوك التطبيقي من 

وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطي أفراد الدراسة في القياسين القبلي والبعدي لبعد أساليب زيادة السلوك 

ساليب خفض املرغوب لصالح القياس البعدي، ووجود فروق ذات دَللة إحصائية بين متوسطي أفراد الدراسة في القياسين القبلي والبعدي لبعد أ 

لبعد   والبعدي  القبلي  القياسين  في  الدراسة  أفراد  بين متوسطي  إحصائية  ذات دَللة  البعدي، وجود فروق  القياس  لصالح  املرغوب  السلوك غير 

 أساليب تشكيل السلوك الجديد لصالح القياس البعدي. 

 أطفال اضطراب طيف التوحد. ؛أمهات أميات ؛تحليل السلوك التطبيقي ؛برنامج تدريبي عن بعداملفتاحية: الكلمات 
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% من أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد يعانين من القلق الناش ئ من بعض  72( إلى أن  Harnberger et al., 1960)  التوحديين، فقد أشارت دراسة

لطبيعية لديهم املظاهر السلوكية التي تصدر من أبنائهن التوحديين. فهم يتميزون بانخراطهم في السلوكيات النمطية التي تؤثر سلًبا على مظاهر النمو ا 

لي الذي ينجم عنهما ظهور سلوكيات شاذة وصعبة كالعدوان واَلنغالق على النفس وظهور  (، بجانب العجز اَلجتماعي والقصور التواص2018)السرور،  

(. ووجود تلك السلوكيات بدون ضبط لها أو رادع قد يولد مشكالت جسدية ونفسية تؤثر Baghdali, 2003سلوكيات تخريبية ونوبات غضب مستمرة )

ا )سلًبا على نمو الطفال اجتماعيً  (، وتمتد بدورها للتأثير على البناء السري والصحة النفسية لكال البوين؛ مما يؤّدي إلى Kuhlthau et al., 2011ا وتربويًّ

م الوضع، وتعيق قيامهم بدورهم الرعوي بالشكل الصحيح واملطلوب )بيوتو،   (.  Preece, 2014؛  2016استخدام ممارسات تربوية خاطئة تعّزز من تأزُّ

ط العلم والعلماء الضوء على الحاجة  وفي ضوء استمرارية تفاقم الص
َّ
عوبات وسوء العالقات بين الطفال ووالديهم نتيجة املشكالت السلوكية سل

يجابي وتعزيزه إلى إعادة التالحم السري وتحسين الترابط فيما بينهم من خالل تدريب الوالدين، وصقل املعرفة لديهم بشأن كيفية اَلهتمام بالسلوك اإل 

( وجاء املجلس  Crone et al., 2016(، وتقليل املشكالت السلوكية ومنع ظهورها مرة أخرى في مراحل َلحقة من الحياة )Majszak, 2015لدى أطفالهم )

فة والصالحة الوطني يندد بذلك، ويؤكد على أهمية إشراك الوالدين بشكل أساس ي في العملية التعليمية باعتبارهم الوسيلة الكثر فعالية من حيث التكل

ا لتعزيز مقدار التدخل الذي يحصل عليه الطفل ) ا National Research Council, 2011بيئيًّ
ً
(، فمن املعروف أن مشاركة المهات َل تعتبر فقط شرط

ا لتحسين عملية التعلم، وإنما تعتبر عامال حاسًما تنصّب ثماره على تطور مهارات الطفل التوحدي )بيوتو،   دف الساس من (، فيتمثل اله2016قانونيًّ

املالئمة والعمل على تصحيح النماط السلوكية الخاطئة في التربية من خالل فهم وتصحيح السلوك   باستخدام تدريب المهات في تغيير املمارسات غير 

 .(Magyar, 2011)التقنيات اإليجابية، كالتعزيز والتثقيف املالئم وتقليل استخدام التقنيات العقابية 

العديد بين  تعاني من    ومن  التي  التوحد  أطفال اضطراب طيف  أثبت فعاليته في مساعدة أسر  السلوكي، والذي  النموذج  يبرز  التدريب  من برامج 

(، فمن خالل التدريب السلوكي باستخدام تحليل السلوك Eskandari et al., 2020;Llg et al., 2018;Solomon et al., 2008مشكالت قهرية متعددة )

تتعلم  الطفل    التطبيقي  سلوك  إلدارة  الفعالة  السلوكية  املهارات  واكتساب  بنائية  بطريقة  والتكيف  فعالية  أكثر  بطريقة  التفاعل  كيفية  المهات 

واَلكتئاب 2010)الخطيب، القلق  مستوى  خفض  بجانب  المهات  حياه  جودة  يعزز  وإنما  الخاطئة،  السلوكيات  من  التخلص  على  يقتصر  وَل   )

   .(Boner, 2014; Herring et al., 2006)لديهن

 
ً
لطفال  وانطالق الميات  المهات  لخدمة  كرونا  جائحة  بسبب  الراهنة  الظروف  ظل  في  سلوكية  تدريبية  برامج  تفعيل  إلى  القصوى  الحاجة  من  ا 

التطبيقي إلك السلوك  لتفعيل برنامج عن بعد قائم على فنيات تحليل  الحالية  الدراسة  التوحد تسعى  أساليب اضطراب طيف  الميات  المهات  ساب 

 التعامل مع سلوكيات أطفالهن من ذوي اضطراب طيف التوحد.  

 : مشكلة الدراسة . 1.1

دوٌر جوهرّي يبرز داخل املنظمة السرية، فهم رمٌز للعطاء الالمتناهي، ونبٌع يفيض بالحنان والتضحية املستمرة، وذلك في سبيل النهوض  لألمهات  

 ي.  بالسرة وأفرادها بالشكل املطلوب واملتكامل. فهي تعتبر مقّدم الرعاية الول واملسؤول عن تنشئة الطفال وسالمة نموهم النفس ي والجسد

، ولعلنا نخّص  وخالل الزمة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي تضاعفت أدوارهن، فقد باتت الم مطالبة بأدوار إضافية لم تتم تهيئتها لها مسبًقا

م الول لطفالهن، والناقالت للمعرفة، واملسؤوَلت  
ّ
عن تقديم الخدمات بالذكر أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد، فأصبحن في ظل جائحة كرونا املعل

فما بين   ،مياتعوًضا عن املعلم والخصائي واملعالج وهو ما خلق بدورة العديد من التحديات والصعاب التي أضيفت على كاهل هؤَلء المهات وتحديًدا ال 

مستواهن التعليمي" وسط تحديات  مسؤوليتهن ملحاولة فهم وتعديل سلوكيات أطفالهن واَلعتناء بهم، إلى جانب صعوبة حصولهن على املعرفة "بحكم  

ملساعدتهن  الوضع الراهن الذي فرضه علينا جائحة كرونا وتبعاتها. ونتيجة لهذا الصراع أصبح من الضروري تفعيل برامج تقدم خدمات معرفية لألمهات؛  

 والخذ بأيديهن.

ا من الدراسات السابقة التي أثبتت فعالية ونجاح البرامج السلوكية املقد
ً
 ,.Bagaiolo et al.,2017; Bearss et al)مة للوالدين عن بعد  وانطالق

2017; Dai et al., 2018;Dodds, 2020;Fishar et al., 2020; Lindgren et al., 2020; Mcgarry et al., 2019)  بجانب افتقار البيئة وندرة الدراسات

الية برنامج عن بعد قائم على فنيات تحليل السلوك التطبيقي إلكساب المهات  التي استهدفت فئة المهات الميات، جاءت الحاجة إلى التعرف على فع

 : تاليالميات أساليب التعامل مع سلوكيات أطفالهن من ذوي اضطراب طيف التوحد. وفي ضوء ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس ال

 : أسئلة الدراسة . 1.2

على فنيات تحليل السلوك التطبيقي إلكساب األمهات األميات أساليب التعامل مع سلوكيات أطفالهن من  ما فعالية برنامج عن بعد قائم 

 ذوي اضطراب طيف التوحد؟

 وينبثق منة التساؤَلت التالية: 

بيق برنامج فنيات هل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي لمهات الميات لطفال اضطراب طيف التوحد بعد تط •

  تحليل السلوك التطبيقي في بعد أساليب زيادة السلوك املرغوب؟
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ت هل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي لمهات الميات لطفال اضطراب طيف التوحد بعد تطبيق برنامج فنيا •

 رغوب؟تحليل السلوك التطبيقي في بعد أساليب خفض السلوك غير امل

ت هل توجد فروق ذات دَللة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي لمهات الميات لطفال اضطراب طيف التوحد بعد تطبيق برنامج فنيا •

 تحليل السلوك التطبيقي في بعد أساليب تشكيل سلوك جديد؟ 

:أهداف الدراسة . 3.1  

يادة  هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على فعالية برنامج عن بعد قائم على فنيات تحليل السلوك التطبيقي إلكساب المهات الميات أساليب ز 

السلوك املرغوب، وأساليب خفض السلوك غير املرغوب، وأساليب تشكيل السلوك الجديد للتعامل مع سلوكيات أطفالهن من ذوي اضطراب طيف 

 د. التوح

 :أهمية الدراسة . 4.1

 :  كاآلتيانبثقت أهمية الدراسة الحالية من مجالين 

   :األهمية النظرية •

العاملين في وظائفه  نبعوت البحثية، ويخدم  الباحثين في مسيرتهم  الذي يدعم  العلمية  النظرية في تقديم برنامج تدريبي قائم على السس  م  أهميتها 

 في هذا املجال.   تسهم بدورها في سد النقص في املعلومات والدراسات  محاولة قدوقد تعتبر  املهنية، باإلضافة إلى دعمها الكبير لألمهات وبالتحديد الميات،  
 : األهمية التطبيقية •

العلمية بزيادة الوعي ب ال وتتجلى أهميتها  السلوك  ضرورة إشراك  أهمية إكسابهم لفنيات تعديل  التي بدورها تحدث  سر في تدريب أطفالهم ومدى 

 تغيرات  إيجابية قد تساهم في بناء سلوكيات أطفالهم وتحسينها. 

 :محددات الدراسة . 5.1

اليب تحددت الدراسة الحالية باملوضوع الذي تناولته، وهو فعالية برنامج قائم على فنيات تحليل السلوك التطبيقي إلكساب المهات الميات أس

 الطائف التعامل مع سلوكيات أطفالهن من ذوي اضطراب طيف التوحد، واقتصرت حدودها البشرية على جميع المهات الميات املتواجدات بمنطقة  

 .هــ1443-1442خالل الفترة الزمنية للفصل الدراس ي الثاني 

 :مصطلحات الدراسة . 6.1

  :برنامج عن بعد •

إلكتروني للمتدربين من خالل وسيط  إيصالها  يتم  والهادفة،  املنظمة  اإلجراءات  من  أو مجموعة  تعليمية   United States) هو عباره عن مواد 

Distance Learning Association [USDLA], 2004).    :ا بأنه مجموعة من الجلسات التدريبية التي تنفذ عن بعد، وتحتوي على أهداف ويعرف إجرائيًّ

 وأنشطة تهدف إلى إكساب المهات الميات أساليب التعامل مع سلوكيات أطفالهن من ذوي اضطراب طيف التوحد.

 : فنيات تحليل السلوك التطبيقي  •

ا، ويتّم استخدم عنصر هي عملية   استخدام مبادئ تحليل السلوك التطبيقي وتنفيذها بطريقة منظمة في سبيل تحسين السلوك ذي املغزى اجتماعيًّ

ا بأنه:    (. 2013عن حدوث التغيير في السلوك )قطناني،    ول ؤ متغيرات السياق املوقفي املس  التجريب بغرض تحديد مجموعة من الفنيات  ويعرف إجرائيًّ

   ية املنظمة التي تهدف إلى زيادة السلوك املرغوب، وخفض السلوك غير املرغوب، وتشكيل السلوك الجديد. العلم

 : اضطراب طيف التوحد •

النفس ي   للطب  المريكية  الجمعية  عن  الصادر  المريكي  العقلي  اإلحصائي  الدليل  من  الخامس  اإلصدار   Diagnostic and Statisticalاعتمد 

Manual of Mental Disorders    تعريف اضطراب طيف التوحد بأنه: حالة من القصور املستمر في مهارات التواصل اَلجتماعي للطفل، يتميز بانحراف

مات املحدودة ر في نمو الوظائف الساسية املرتبطة بنمو املهارات اَلجتماعية، واللغوية، والحسية، وظهور سلوك نمطي وروتيني، باإلضافة إلى اَلهتما وتأخ

(American Psychiatric Association, [APA], 2013)   

   :األمهات األميات ألطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد •

م َل تعرف القراءة وَل الكتابة، أي غير متعلمة ويطلق علي
ُ
ها فتاة أمية تعرف المية في معجم اللغة العربية املعاصرة بأنها مسمى مؤنث منسوب إلى أ

رة على القراءة والكتابة أو اليونسكو المية بأنها: عدم القد  للتربية والعلم والثقافة(. وتعرف منظمة المم املتحدة  2008)معجم اللغة العربية املعاصرة،  

بأنهن  ويعرف إجرائًيا:    (United Nations Organization for Education, Science and Culture [UNESCO],1978)اإلملام بمبادئ الحساب الساسية  

. ويعجزون عن توظيف مهارات القراءة والكتابة والحساب  DSM-5أمهات لفراد تم تشخيصهم باضطراب طيف التوحد وفًقا للمعايير الدليل التشخيص ي  

  املتواجدات في منطقة مكة املكرمة.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة  .2

 اإلطار النظري: .1.2

  ASDاضطراب طيف التوحد  .1.1.2

 في مجال اضطراب طيف التوحد بالرغم من كونه سابًقا من اَلضطرابات التي 
ً

نادًرا ما  خالل العقود املاضية أحرز املهتمون واملختصون تقدًما هائال

تشخيصه وبالبرامج العالجية املناسبة له. ُنوقشت علًنا، إَل أنه أصبح اليوم حديث العامة حول العالم، وذلك من خالل رفع الوعي به وبأسبابه وبطرق  

ا ومثيًرا على كافة الصعدة.   وبالرغم من التطورات التاريخية والنموذجية في مسيرة هذا اَلضطراب إَل أنه َل يزال خفيًّ

 ظهور اضطراب طيف التوحد ومفهومه •

النفسانيين, إذ يعتقد أن أول من قدمة هو الطبيب النفس ي السويسري تردد ذكر اضطراب طيف التوحد في بادئ المر بين علماء النفس والطباء 

املنعزلين عن العالم الخارجي )الخالدي،  1911إيجن بلولر عام ) (، غير أن الفضل الكبر في تاريخ ظهور  2018( حيث استخدمه ليصف به الشخاص 

 اشتركوا في سلوكيات َل  11( عندما قام بنشر تقرير يصف فيه )1943مصطلح اضطراب طيف التوحد يعود إلى الطبيب النفساني ليو كانر عام )
ً

( طفال

اضطراب   تتشابه مع أية اضطرابات آنذاك، وفي ضوء ما توصل إليه، أطلق تسمية: اضطراب التوحد الطفولي، وبهذا التقرير وهذا التشخيص ابتدأ تاريخ

   (. Gonzales, Nadig , 2019؛ 2011طيف التوحد )مصطفى، الشربيني ،

ا • ا وعامليًّ  نسبة انتشار اضطراب طيف التوحد محليًّ

م إصابة ويجدر بالذكر النمو املتسارع لعداد الطفال املصابين باضطراب طيف التوحد حول العالم، ووفًقا ملركز التحكم والوقاية من المراض تت

 في الوَليات املتحدة المريكية    54طفل من كل  
ً

طراب  ( حيث بلغ عدد املشخصين باض(Center for Disease Control and Prevention, 2020طفال

 طيف التوحد من الوَلد أربعة أضعاف أعداد الفتيات.  

الع اململكة  املصابين في  أعداد  أن  إَل  العربية، فال توجد إحصائيات دقيقة،  الدول  التوحد في  انتشار اضطراب طيف  يتعلق بنسبة  ربية أما فيما 

ية الفيصلية الخيرية السنوية على صفحتها بمناسبة اليوم العاملي ، وذلك حسب ما أوردته الجمع2016  بعام ( ألف مصاب  300السعودية تقدر بحوالي )

 (.  2019َلضطراب طيف التوحد )الحاجي،

،  طفل  400طفل من كل    بإصابة كما أفادت ورقة عمل منشورة بمؤتمر تبادل الخبرات الثالث للتوحد أن معدل انتشار اضطراب طيف التوحد يقدر  

  (.2018، ف التوحد في اململكة العربية السعودية )النمري يألف طفل مشخص باضطراب ط 53 ا منوهو ما يعني أن هناك نحوً  ،%0.026بنسبة  أي:

ا • ا وعامليًّ  االتجاهات الحديثة في تشخيص اضطراب طيف التوحد محليًّ

جه املتخصصون َلبتكار اتجاهات حديثة تخضع بعًضا   منها للتجارب، تساهم في تشخيص اضطراب طيف التوحد ومع التقدم والتطور التقني اتَّ

معدودة  دقائق  خالل  اَلضطراب  لتشخيص  اَلصطناعي  الذكاء  على  تقوم  خارجية  وأجهزة  أدوات  السعودية  العربية  اململكة  استحدثت  حيث  مبكًرا، 

امل الكشف  بهدف  للطفل؛  الوجه  وتعابير  العين  حركة  بتتبع  وذلك  اَلفتراض ي،  الواقع  املناسبة باستخدام  السلوكي  التدخل  خدمات  وتقديم  بكر 

 (. 2020)اإلخبارية،

ا إلنتاج وسيلة مبسطة ومتطورة َلكتشاف العالمات الحيوية الولية لالضطراب عن طريق الفحوصات  عامً  20كما أثمرت جهود دراسة استغرقت  

جود صلة بين إصابة الطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ووقوع تدمير البيولوجية التي تتطلب تحاليل بيوكيميائية كالدم والبول، وذلك بسبب يعزى لو 

 (.  Anwar et al., 2018لبروتينيات معينة موجودة في بالزما الدم نتيجة عمليتي الكسدة والتسكر )

د العلماء أن تقنية التخطيط الكهربائي للدماغ تعمل على التحكم بالنشاط الكهربائي للدماغ )
َّ
إيضاحات دقيقة بشأن كيفية  (، وتقدمEEGكما أك

 Bosl et( أشهر املصابين باَلضطراب بشكل مبكر )6تأثير اضطراب طيف التوحد على الدماغ، وهو ما يساعد بدوره على معرفة الطفال الرضع بعمر )

al., 2018 ) 

حاسوب مزود بكاميرا تقوم على تحليل مجموعة من العوامل بما في ذلك طبقات اللياف    ونختم بذكر ابتكار العالم بيني زي الصيني بابتكاره جهازا 

بجانب تقديم  ،بهدف اَلكتشاف املبكر لالضطراب ،( سنوات فما فوق 6من خالل إجراء مسح لشبكة العين لألطفال في سن ) ،والوعية الدموية في العين

 (.Low, 2021)املناسبة الخدمات العالجية 

 أسباب اضطراب طيف التوحد وفق معطيات حديثةتفسير  •

% من خطر اإلصابة باضطراب طيف التوحد، وذلك وفًقا لدراسة أجريت على مليوني طفل من بلدان  81تشكل العوامل الجينية املوروثة حوالي  

حيث تعتبر هذه الدراسة الكبر من نوعها حتى اآلن من خالل تحليل أجيال متعددة من   ،متعددة مثل فنلندا والدنمارك والسويد وإسرائيل وغرب أستراليا

التي أجريت على أزواج من اإلخوة التوائم   (Sandin et al., 2017)وجاءت نتائج الدراسة منسجمة مع دراسة  (Bai et al., 2019)السر من بلدان متعددة 

 % من خطر اإلصابة باضطراب طيف التوحد هو نتاج العامل الوراثي.83ت إلى أن نحوا واإلخوة غير التوائم في السويد، والتي أوح
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  وفي محاولة لفهم السباب الجذرية َلضطراب طيف التوحد ركز معظم الباحثين على املشاكل املحتملة للخاليا العصبية لدمغة أطفال اضطراب

إرباك وظيفة الخاليا التي تتحكم في عملية إنتاج املايلين والذي بدوره يؤدي إلى النمو غير طيف التوحد، وتوصلت النتائج إلى وجود خلل جيني يعمل على  

 (. Phan et al., 2020الطبيعي املصاحب لظهور اضطرابات في السلوك )

ا مع تف
ً
سير أسباب هذا اَلضطراب، بينما يرى أنصار العوامل البيئية أن تأثير والدي املصابين باضطراب طيف التوحد هو أحد أكثر السباب اتساق

بالنساء والر  التوحد مقارنة  أطفال مصابين باضطراب طيف  إنجاب  ا معرضون لخطر  الكبر سنًّ النساء والرجال  أن  املاضية  العقود  أثبتت  جال حيث 

ا   كما كشفت دراسة   (Idring et al., 2014; Lyall et al., 2020; Mcgrath et al., 2014; Reichenberg et al., 2006; Wn et al., 2016)الصغر سنًّ

وغرب أستراليا، والنرويج، والسويد   ،وهي: الدنمارك، وإسرائيل  -في خمس بلدان مختلفة    2009-1985( مليون شخص من تاريخ  6استقصائية وبائية لنحو )

 .(Sandin et al., 2015)أن عمر الب بالتحديد دوًنا عن الم مقترن بتطور اضطرابات النمو العصبي  -

يقارب  كما ينتج عن فقر الدم املبكر أثناء الحمل لألمهات احتمالية إصابة أطفالهن باضطراب طيف التوحد بناًء على نتائج دراسة أجريت على ما  

ات اللواتي شخصن بفقر  ( وجد الباحثون أن غالبية المه2010-1987( ألف امرأة حامل، وأكثر من نصف مليون طفل يولد في السويد بين عامي )300)

 . (Wiegersma et al., 2019)% من أطفالهن َلحًقا باضطراب طيف التوحد 49دم املبكر أثناء الحمل تم تشخيص 

وفي ذات السياق قد يؤدي التعرض لسموم ومغذيات معّينة خالل فترة الحمل املتأخرة والحياة املبكرة للطفل بمخاطر اإلصابة باضطراب طيف  

هواء  يشير إلى أن سوء اَلنتظام املنهجي للملوثات البيئية والعناصر الغذائية كتعرض الجنة والطفال في مرحلة مبكرة من حياتهم مللوثات الالتوحد، مما  

سلبية   نمائية  نتائج  حدوث  إلى  الغذائية  العناصر  في  وفقر  السامة  واملعادن  الحشرية   ,.Alhowikan et al, 2019; Arora et al)واملبيدات 

2017;Modabbernia et al., 2017)  

لك وفًقا  كما قد يؤدي تناول المهات أثناء فتره الحمل ملسكن اآلَلم )السيتامينوفين( لزيادة احتمالية إصابة أطفالهن باضطراب طيف التوحد، وذ

املؤثرة على نمو الطفل، ف ( 996قد تم جمع عينة من دم الحبل السري من )لنتائج دراسة طويله الجل أجريت على يد عدد من الباحثين لفهم العوامل 

% منهم باضطراب 6( سنوات تم تشخيص  8مولود، وقياس كمية السيتامينوفين واثنين من منتجاته الثانوية، ومع حلول الوقت وبلوغ الطفال لسن )

 (. Ji et al., 2019طيف التوحد )

مرتفعة من هرمون الستروجين في رحم المهات قبل الوَلدة واحتمالية اإلصابة    ومن ناحية أخرى وجد العلماء صلة تربط بين التعرض ملستويات

اَلفتراض على عين اختبار صحة  التوحد، وتم  )  ةباضطراب طيف  التوحد  نتائجها على إصابة الطفال َلحًقا باضطراب طيف   ,.Cohen et alكشفت 

2019  .) 

من الباحثين للدخول   داملحتملة لإلصابة باضطراب طيف التوحد ومقاومته العنيدة للعالج إلى دفع العديوبناًء على ما سبق أدى التنوع في السباب 

 ، منها: مبتكرة احتمالية وقائية وعالجية في هذا املجال واكتشاف طرق 

وبيوتيك التي بدورها تساعد على هضم تعديل المهات الحوامل لنظامهن الغذائي باتباع حمية صحية أو تناول املكمالت املفيدة املعروفة باسم بر 

بنقل   وتخفيف أعراض اَلضطراب  (Lammert et al., 2018 ;Wang et al., 2019)الضارة  النمو املفرط للبكتيريا    ومنع  ،الطعام وتدريب الجهاز املناعي

المعاء ن الكائنات الدقيقة املختلفة التي تعيش داخل  َلستعادة التوازن الصحي بي  ؛خرآ من شخص إلى  ة  املعوية عن طريق زرع املواد البرازي  امليكروبات

(Kang et al., 2019)  د والتهاب املفاصل الروماتزمي وهو جزيء مسؤول عن التصلب املتعّد   ،يء التهابي ينتجه الجهاز املناعيزا من خالل منع ُج الوقائية  ، أو

(Lammert et al., 2018  .) 

الرعاية العالجية املقدمة ملساندة الفراد ذوي اضطراب طيف التوحد لتخفيف من العراض السلوكية  وتأسيًسا على ما تقدم فقد تعددت أساليب

 أساليب طبية، وأساليب التدخل السلوكي، وأساليب العالج بالفيتامينات والحمية الغذائية.   :ومنها ،لديهم 

 (. ABAوبالتحديد العالج باستخدام برنامج تحليل السلوك التطبيقي ) ،وسنتطرق في الدراسة الحالية إلى أساليب التدخل السلوكي

 ABAتحليل السلوك التطبيقي  .2.1.2

كل على مر السنين نعترف أكثر فأكثر بأن الفراد الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد َل يعانون من مشاكل انفعالية، وإنما يعانون من مشا

منذ ما ين  معرفية، فهم ليسوا بحاجة للعالج النفس ي بقدر حاجتهم إلى التعلم والتكيف داخل فوض ى املشتتات ِمن حولهم، وهو ما دفع العلماء السلوكي

الول تمكين قدر  بطريقة عالجية، هدفها  السلوكية  والفنيات  واملبادئ  املفاهيم  لتوظيف  تطوير فلسفات متعددة  إلى  عاًما  ثالثين  الفرد  يقارب من  ات 

العشرين القرن  منتصف  شهد  العظيمة  الجهود  هذه  ونتاج  تواجهه.  التي  التعليمية  املصاعب  مختلف  على  التغلب  من  سي  -التوحدي  أواخر وَل  ما 

 . Applied Behavioral Analysisبرنامج تحليل السلوك التطبيقي  -الخمسينات حتى الستينيات

  ABA) )Applied Behavioral Analysisتاريخ تحليل السلوك التطبيقي  •

أوجد    يعود تاريخ ظهور تحليل السلوك التطبيقي قديًما إلى بداية الحركة السلوكية على أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، عندما

القدرة على مفهوم الشراط الكالسيكي، وتوصل لنتيجة مفادها أنه يستطيع أي مثير بيئي محايد أن يملك    -وهو عالم فيزيولوجًي روس ي    -أيفان بافلوف  
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استجابة منعكسة شرطية ) يثير  أن  شأنه  آخر من  بمثير  إذا ما صوحب  الطبيعية  الجسم  في وظائف  القرن  Maguire, 2012التأثير  أوائل  في  ولكن   ,)

بافلوف، وأشار إلى أن علم  العشرين جاء الب الروحي للمدرسة السلوكية جون واتسون، حيث توسع في استخدامات الشراط الكالسيكي، وجادل أفكار 

أن يدرس السلوك الظاهر فقط، والذي يمكننا مالحظته بشكل مباشر، وَل يعتمد على الفكار واملشاعر والنوايا في التفسير   العلمي النفس علم يجب 

(Alotaibi, 2015 .) 

لثورندايك قانوًنا جديًدا يسمى: قانو  المريكي  النفس  الوقت تقريًبا صاغ عالم  أن وفي نفس  أكد على  التعزيز، حيث  أنتج مفهوم  الثر، وهو ما  ن 

(. وأخيًرا استلهم بورهوس 2016السلوك املصحوب بالرضا قد يتكرر مرة أخرى، وعندما يصاحبه اإلحباط فإن السلوك قد يتالش ى أو يقل ظهوره )فتحية،

صوًصا لثورندايك، وانصب اهتمامه على دراسة توقع السلوك وكيفية من تجارب من سبقه من السلوكيين وخ  -وهو عالم سلوكي أمريكي    - فريدريك سكينر  

السلو  ك اإلنساني التحكم في ذلك السلوك، حيث أنتجت أبحاثه املخبرية على الحيوانات أول الثمار بتوجيه اَلهتمام إلى تطبيق املبادئ السلوكية على 

 (.  Pierce& Cheney, 2008عوًضا عن ذلك، وظهر ما يعرف بتحليل السلوك التطبيقي )

أوائل املساهمين في استخدام تحليل السلوك التطبيقي كأداة للتدخل لول    ا من فهم  1961  ةويعود الفضل لتشارلز فيرستر وماريان كيه ديمير سن

نفسه لريادة البحوث   1965سنة في  مع أطفال اضطراب طيف التوحد، وفًقا ملبادئ التكييف والتعزيز الفعال. ومنذ ذلك الحين كرس أيفار لوفاس    ة مر 

 . (Alotaibi, 2015)واملمارسات التي تهدف لتحسين حياة الطفال ذوي اضطراب طيف التوحد 

 برامج العاملية شهرة في الوساط باعتباره ممارسة وتدخويعتبر برنامج تحليل السلوك التطبيقي من أكثر ال
ً

على أدلة   ةومبني  ،لعملية منظمة  امنهجيًّ   ال

 (.  2018،ا وتحقيق التحسن املنشود في السلوك )قاسميتستند على مبادئ نظريات التعلم، وذلك في سبيل تكوين سلوكيات مقبولة اجتماعيًّ 

 مفهوم تحليل السلوك التطبيقي  •

وك، وذلك  وبناًء على تلك املعطيات نعرف تحليل السلوك التطبيقي بأنه: عملية منظمة تطبيقية لنواع التدخل املبنية على املبادئ التجريبية للسل

ز مهارات  بتطوير السلوكيات النافعة، كما تعتبر ممارسة تربوية سليمة لدعم أطفال اضطراب طيف التوحد ومساعدتهم في تعلم مهارات جديدة، وتعزي

في املقابل تعزيز املكتسبة، وتعميم السلوك بنقل أثر التعلم وتقييد السلوكيات غير املرغوب من خالل التحكم باملثيرات القبلية، بإيقاف التعزيز عنها، و

 .(Lovaas, 1981)السلوكيات البديلة التي تظهر 

ا، من خالل تحديد املتغيرات البيئية ( بأنه: مجموعة من الساليب العلمية تستخد2017كما عرفه الخطيب ) م للتأثير على السلوك املهم اجتماعيًّ

 التي وثقت نتائج البحوث التجريبية أنها ذات صله بهذا السلوك وإنتاج تقنيات لتغيير السلوك تستخدم تلك النتائج.  

التي ترتكز في أساسها على مبادئ نظرية التعلم؛ بغرض ( بأنه عملية تطبيقية منظمة لبرامج التدخل  Suizer, Azaroff &Mayer, 1991كما يرى )

 عن التأكيد على أن برامج التدخل التي يتم استخدامها في ه
ً

ذا اإلطار هي الوصول إلى درجة معقولة من التحسن في السلوكيات املرغوبة اجتماعيا، فضال

 املسئولة عن تحقق التحسن املنشود في السلوك.

 قي خصائص تحليل السلوك التطبي •

تعتبر   ،نه يتكون من سبع خصائص أساسيةإ ويتحقق الفهم الفضل لتحليل السلوك التطبيقي من خالل استعراض خصائصه املميزة له، حيث  

كما أنها منظمة من    ،أعمدة رئيسية وجوهرية يتميز بها، حيث يعرف بأنه عملية مبنية على التطبيق والتجريب ومستندة على التحليل وذات توجه تقني

 ا على النحو التالي: ويمكننا تناول هذه الخصائص تفصيليًّ  ،وتتصف بالفعالية ،الناحية املفاهيمية

وإنما يسعى بشكل متواصل ملعالجة الخلل   ،ذ َل يكتفي فقط بالتعرف على السلوك البشري إ   ؛وبعيد املدى   ،في املقام الول يتميز بأنه أسلوب تطبيقي  

  ،املوجود فيه على املدى الطويل. كما أن إجراءاته تتعامل مع املشكالت ذات الهمية اَلجتماعية
ً

فهو يهتم بالسلوك واملثيرات نظًرا لهميتها لإلنسان بدَل

 . (2013، ي؛ قطنان2017، ن أهميتها النظرية )الخطيبم

ووضع    ،وتقييم تردداته  ،ن تنفذ مع السلوك املستهدف القابل للقياس واملالحظةأ أن اإلجراءات العالجية يجب   :أي   ،عملية سلوكية  هنأكما يتصف ب

التركيز على   خطة لعالجه، فهو يرتكز على كيفية مساعدة الفرد على القيام بنشاط على نحو فعال، كما أنه عادة ما يهتم بما يمكن للشخص فعلة دوًنا عن 

 (.  2018 ،)الشيخ هما يمكنه قول

 َل يتم بنا  :أي   ، في أساسه  كما يتميز تحليل السلوك التطبيقي بأنه تحليليّ 
ُ
وإنما يتطلب توضيًحا أو    ،عابرة   ةتوقعات وَل على نظرات تفحصيه على  ؤ

. كما يعتبر أن الباحث قد حقق تحليل ةوذلك من خالل أدلة مقنع  ،ا على أن اإلجراءات التي استخدمت هي التي تسببت في تغير السلوكدليال موضوعيًّ 

 
ّ
 (.  2015، ؛ دخان2017،سلوك أو خفضه أو منعه من الحدوث )الخطيبعلى زيادة ال ة أصبح يملك قدر  :أي ،م فيهالسلوك عندما استطاع التحك

  أنه َل  :أي  ،كما يتصف بأنه أسلوب تقني
ً

حتى   ؛بد أن توصف جميع اإلجراءات العالجية املستخدمة في التحليل التي تم تطبيقها وصًفا جيًدا شامال

َل إذا إ ا وهو ما يعني أن فنيات كالتعزيز أو النمذجة مصطلحات َل تعتبر موصوفة تقنيًّ  ،يتمكن من يريد تكرار نفس التجربة أن يحصل على نفس النتائج

 (. 2011،تم وصف تطبيقها بدقة ووضوح تام )النمر
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،منهجي اويتصف بأنه يتبع نظمً 
ً
ة  ذات جذور مبنية على قوانين النظريات السلوكي ة من قاعد ةبد أن تكون منبثق أن اإلجراءات املستخدمة َل :أي ة

 يا املعروفة، وليست ِح 
ً

 (.2017ة،عالجية، كما يتطلب اَللتزام بقوانين السلوك الساسية )نواصر  ال

أن البرنامج حقق ما تم تحديده    :أن تكون اإلجراءات التي استخدمت أنتجت تأثيرات اجتماعية فعالة وقوية، أي   :أي   ،كما يتصف ويتميز بالفعالية

ت  يحقق  َل  وعندما  وغايات،  أهداف  فمن  السلوك  في  املرجوة  الهداف  التقنيات  الفعالية إطبيق  تحقيق  في  فشل  قد  التطبيق  نعتبر  أن  يمكننا  نه 

 (. Alotaibi, 2015؛ 2017ة،؛ نواصر 2017،)الزريقات

 :الدراسات السابقة . 2.2

ل العوائق الجغرافية  •
ّ
يحقق التدخل املبكر مكاسب نموذجية في السنوات الولى من عمر الطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، ولكن قد تشك

لذا   املناسب؛  الوقت  في  الخدمات  ملثل هذه  للوصول  العوائل  أمام   
ً
)عقبة دراسة  قائم على   (Dai et al., 2020هدفت  بعد  برنامج عن  لتطوير 

ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان املنهج شبه التجريبي   ،إستراتيجيات التدخل السلوكي املبكر لتدريب أسر الطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد

ل؛ وذلك لرفع الوعي بأعراض اضطراب ( من أولياء المور، واحتوى البرنامج على تثقيف الوالدين بمعالم النمو الرئيسة للطف35لعينة تكونت من )

إلى فعا النتائج  اليومي. وأشارت  الروتين  إطار  السلوكي، وكيفيه دمجها ضمن  التدخل  بإستراتيجيات  العامة  للمبادئ  التوحد، باإلضافة  لية طيف 

ف البرامج التدريبية لهالي وأطفالهم على البرنامج التدريبي وأثره في تقديم تدخالت أدت إلى التحسن في سلوكيات أطفالهم، وأوصت الدراسة بتكثي

 حد سواء.

ل تدريب الوالدين باستخدام أسلوب اَلستجابة املحورية ) • ِ
ّ
ا لطفال اضطراب طيف التوحد املحرومين من  ( عن بعد دعًما استثنائيً PRTكما قد يشك

التدخل؛   أطفال    (Dodds, 2020لذا هدفت دراسة )تلقي خدمات  أمور  أولياء  الالتينيين لتحسين اَلهتمام  إلى تدريب  التوحد  اضطراب طيف 

، تتراوح أعمارهم 24املشترك واللغة التعبيرية واملهارات التكيفية لدى أطفالهم. ولتحقيق ذلك اتبع الباحث املنهج التجريبي لعينة تكونت من )
ً

( طفال

عليمية لتطوير املهارات السلوكية وإتاحة خيارين للغة اإلنجليزية ( وحدات ت6( شهًرا مع أولياء أمورهم. كما تم تزويدهم بسلسلة من )36-16بين )

املحرومين    واإلسبانية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تدريب الوالدين على أسلوب اَلستجابة املحورية عن بعد لدية القدرة على الوصول إلى الطفال

 يق البرامج التدريبية على نطاق أوسع واستهداف أعداد أكبر.  وتقديم الخدمات السلوكية التي يحتاجونها. وأوصت الدراسة بتطب

للكشف    ( 2020جاءت دراسة )فايزة،وللتأكيد على أهمية رفع وعي أمهات ومعلمات الطفال ذوي اضطراب طيف التوحد باإلستراتيجيات السلوكية   •

من عن أثر برنامج تدريبي قائم على إستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي، ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة املنهج الشبه تجريبي لعينة تكونت  

)البرنامج    اسةأين أدوات الدر ( أسابيع.  4( جلسة تدريبية ملدة )12( والدة ومعلمة بمركز الرعاية النهارية، كما تضمنت وحدات البرنامج على )160)

ستراتيجيات تحليل اوتوصلت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج؛ إذ حقق بصورة ذات دَللة إحصائية في رفع مستوى وعي املعلمات والمهات ب  (ة دا ال 

ى إجراء دراسات للتعرف  ، باإلضافة إلABAالسلوك التطبيقي. وأوصت الدراسة بإجراء دراسات إلكساب املعلمات والمهات بمراكز اإلعاقة فنيات 

 على احتياجات معلمات مراكز الرعاية النهارية بالخرج. 

  Fisher et al., 2020)دراسة ) هدفت فنيات تحليل السلوك التطبيقي  بلتحقق من مدى فعالية تدريب الوالدين الذين َل يملكون معرفه سابقه لو  •

مستوى امتالكهم لفنيات تحليل السلوك التطبيقي، من  رفع لتفعيل برنامج تدريبي افتراض ي لتدريب أولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد ل  إلى

الباحث  36)  تكونت منعشوائية  لعينة  وتم إجراء التجربة اإلكلينيكية    أين أدوات الدراسة  ،التجريبين املنهج  اواستخدم 
ً
من أولياء أمور   ا( مشارك

والحث   ،يباإلضافة للفنيات كالتعزيز اإليجاب  ،ABAتستند على مبادئ  حدات تعلم إلكترونية  و تضمن البرنامج  و ،  أطفال اضطراب طيف التوحد

أبعاد  على اَلستجابة،   إلى وجود فروق ذات دَللة إحصائية على  الدراسة  نتائج  التجريبية  القياسينوتوصلت  اآل وأب،  لصالح املجموعة  باء عن لغ 

 الدراسة الدراسات املستقبلية بتقييم كفاءات اآلباء ملهارات أخرى عن بعد.  تاَلفتراض ي. وأوصرضاهم على البرنامج التدريبي 

ثر تدريب أمهات أ للتحقق من    (Pisman & Luczynski, 2020هدفت دراسة )م والطفل وتنمية مهارات سلوكية  بين ال   ةولتأسيس عالقة إيجابي •

،  املتمثل في أسلوب التقص ي املتعّددعب املتوازي، ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان املنهج التجريبي  لأطفال اضطراب طيف التوحد باستخدام ال

العيادة ا بين يوميًّ  ة( دقيق30) ة على اللعب ملد ةربع إستراتيجيات سلوكية قائمأ واحتوى البرنامج على  طفلين مع أمهاتهم،تألفت عينة الدراسة من و 

بلغوا المهات أ باإلضافة إلى ذلك    ،لألطفال  وأثره في تنمية مهارات سلوكية  ،واملنزل، وتوصلت النتائج إلى فعالية التعليم القائم على اللعب املتوازي 

وأوصت الدراسة الباحثين بمناقشة الهالي عن مدى مناسبة إجراءات التدريس القائمة   عن رضاهم الكبير عن مدى التحسن املالحظ على أطفالهم.

 على اللعب ضمن إطار املنزل.

من الطفال يتعذر عليهم الوصول ملثل    ا أن كثيرً   إَل  ،وبالرغم من تقدم املمارسات العالجية املبنية على الدلة املقدمة لطفال اضطراب طيف التوحد •

باء والمهات بأسلوب اَلستجابة املحورية لتعديل سلوكيات  بهدف تزويد اآل   ( Mcgarry, Vernon & Baktha, 2019جاءت دراسة )و   ،هذه الخدمات

الباحث استخدم  ذلك  ولتحقيق  التوحد،  طيف  اضطراب  ذوي  الشبا أبنائهم من  املنهج  وتكونتجريبي    هن  الواحدة،  املجموعة  في  عينة   تاملتمثل 

 11)  الدراسة من
ً

)  ،( طفال أعمارهم من  آبائهم ( شهًرا  46-20تراوحت  إعداد دور مع  )  ةتدريبي  ة ، وذلك من خالل  أسابيع عن بعد. وأظهرت  6ملدة   )
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الدراسة بإجراء دراسات لتصاميم متمثلة   تباملقابل. وأوصكما تحسنت سلوكيات الطفال    ،ستراتيجياتن أداء الوالدين في تنفيذ اَل النتائج تحّس 

 من مجموعتين، ومعرفة تأثير الدورة التدريبية عن بعد على تحسن أداء الوالدين.  

السلوك   • عداد برنامج تدريبي لمهات إ بهدف  (  2018،ي )الحيار   دراسة  جاءتوللكشف عن مدى فعالية برنامج تدريبي مستند على فنيات تعديل 

تألفت عينة الدراسة   ولتحقيق ذلك استخدم الباحث املنهج الشبه تجريبي، وقد، نمهارات التعامل مع أطفاله نإلكسابه  ؛التوحدأطفال اضطراب 

التوحد.  أمر   ( وليَّ 30من ) التدريبي من )لطفال من ذوي اضطراب طيف  البرنامج  ن   أداء  في  النتائج وجود فروق  ( ساعة تدريبة، وأظهرت33وتكوَّ

 ملتغير العمر، والحالة اَلجتماعية، واملؤهل العلمي.   تعزى عدم وجود فروق  و لصالح املجموعة التجريبية،    على مقياس فنيات تعديل السلوك المهات  

 بجانب تفعيل دورات إرشادية.  ABAوأوصت الدراسة بإجراء دراسات لتقييم مدى تطبيق المهات لفنيات  

شكلة لطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد  ةهميأ وتبرز  •
ُ
 ولكن هناك تضا ،التدريب السلوكي للوالدين نتيجة تزايد خطر تطور السلوكيات امل

ُ
ل  ؤ

بهدف التعرف على العوائق التي قد تحد أولياء أمور أطفال اضطراب طيف    (Raulston et al., 2018)   جاءت دراسةلذا    ؛في أعداد املستفيدين

وذلك    ،( من أولياء المور 30تكونت من )  ةن املنهج النوعي لعيناركة في برامج التدريب السلوكية، ولتحقيق ذلك استخدم الباحثالتوحد عن املشا

 الحاج  ،لولياء المور   ةنترنت وأسفرت النتائج على وجود ثالث محاور أساسية تشكل عائق وحاجمن خالل القيام بأجراء مقابالت عبر اإل 
ً

إلى   ةأوَل

ا الحاج  ،إلى وجود تدريب مرن يتميز بالسهولة ويسر التكلفة  ة ثانًيا الحاج  ة،ومهني  ةت داعممالحظا
ً
إلى الدعم اَلجتماعي العاطفي. وجاءت    ةوثالث

  ةتوصي
ّ
 التوّحديين. أهاليي متطلبات الوصول وتلبّ  ةر برامج سهلالباحثين بضرورة توف

 ,Deebهدفت دراسة  ولتقييم مستوى معرفة أولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد بأساليب تحليل السلوك التطبيقي واحتياجاتهم التدريبية   •

المور كانت ولي أمر في الردن، أظهرت النتائج أن معرفة أولياء ( 98إلى الكشف عن ذلك من خالل اتباع املنهج الوصفي لعينة تكونت من ) ((2016

الدراسة  التعميم. وكشفت  أقل نسبة لسلوب  أعلى نسبة لسلوب اإلشباع، وسجلت  التطبيقي. كما سجلت  السلوك  بأساليب تحليل  متوسطة 

السلوك بسب الوالدين بتحليل  النتائج وجود اختالفات جمة في معرفة  التعزيز. كما أظهرت  التعميم ثم فعالية  أهمية لسلوب  الكثر   ب الحاجة 

 املعلمين، وأوصت الدراسة بتدريب املعلمين على أساليب تحليل السلوك التطبيقي.

ا بمساعدة املعالجين  •  Ingersoll etهدفت دراسة )وللتعرف على فعالية التدريب املقدم لولياء أمور التوحديين عن بعد مقارنة بالتدريب حضوريًّ

al., 2016)    ن البرنامج  73-19( عائلة، تتراوح أعمار أطفالهم من )28تجريبي لعينة تألفت من )لتحقيق ذلك من خالل اتباع املنهج الشبه ( شهًرا، وتكوَّ

( أشهر من جلسات أسبوعية تستهدف تطوير التواصل اَلجتماعي، كما تلقى أفراد املجموعتين دورتين عبر مؤتمرات الفيديو ملدة 6املقدم ملدة )

أكبر في  ( دقيقه. وتوصلت النتائج إلى  30) املعالج مكاسب  فعالية البرنامج التدريبي في كال املجموعتين، بينما حققت مجموعه التدريب بمساعدة 

رامج  إخالصهم إلجراء الجلسات وتحقق الكفاءة الذاتية والتصور اإليجابي تجاه أطفالهم. وأوصت الدراسة بتكثيف الجهود املستقبلية لتفعيل الب

 أطفالهم في بيئات مختلفة.التدريبية املماثلة لألسر و 

لتحقيق ذلك من خالل  (  2013 هدفت دراسة )الدوايدة،ولتقييم مستوى معرفة أولياء أمور ذوي اضطراب التوحد بإستراتيجيات تعديل السلوك   •

الوصفي لعينة تكونت من ) املنهج  التوحديين70اتباع  أمور  أولياء  أن  النتائج  أظهرت  التوحديين. وقد  أمور  أولياء  أهمية لفقرات    ( من  قد أعطوا 

(، وعدم وجود فروق تعزى للجنس، أو درجة التوحد لألطفال بجانب 2.49الداة، فقد بلغت أهمية إستراتيجيات تعديل السلوك بشكل عام إلى )

 املستوى التعليمي أو التدريب. وأوصت الدراسة بإجراء دراسات مشابهة في بيئات مختلفة ودراسة متغيرات أخرى.

 :على الدراسات السابقة التعقيب 

الدارسات  بين  الحالية  الدراسة  موقع  على  الضوء  تسليط  يمكننا  الحالية،  الدراسة  بموضوع  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  استعراض  بعد 

 السابقة، وذلك بالوقوف على أوجه الشبه واَلختالف بينها، باإلضافة لعرض ما ستقدمه الدراسة الحالية لألدب التربوي بشكل عام. 

هداف التي سعت الدراسات السابقة لتحقيقها، وفيها ما اتفق مع هدف الدراسة الحالية وهو تفعيل برنامج تدريبي عن بعد قائم  تباينت وتنوعت ال 

 .(Dai et al., 2018;Dodds, 2020;Fisher et al., 2020;; Mcgarry et al., 2019) على فنيات تحليل السلوك التطبيقي، كدراسة:

الهدف ولك  ;Ingersoll et al., 2016)ن اختلف في اإلجراء، كأعداد جلسات البرنامج، وتنفيذها بين املنزل والعيادة، كدراسة  وهناك ما اتفق مع 

Pisman et al., 2020) 

كما أن هناك دراسات اختلفت مع هدف الدراسة الحالية،   (.2020؛ فايزة،  2018)الحيارى،  وهناك من اكتفى بإجراء الجلسات في العيادة، كدراسة  

البرامج (Raulston et al., 2018)كدراسة   في  املشاركة  التوحد عن  اضطراب طيف  أطفال  أمور  أولياء  تحد  التي  العوائق  للتعرف على  ، حيث هدفت 

أما دراسة )الدوايدة،   للتعرف على مستوى معر Deeb,  2016؛  2013التدريبية.  التوحد  ( فقد سعت  أطفال اضطراب طيف  أمور  أولياء  فة واستخدام 

غالبية الدراسات السابقة في املنهج املتبع املتمثل . ومن جانب آخر فقد اتفقت الدراسة الحالية مع  بمبادئ وإستراتيجيات برنامج تحليل السلوك التطبيقي

اختلفت مع دراسة )الدوايدة،   الشبه تجريبي في حين  املنهج  املنهجية  Deeb,  2016؛  2013في  اتبعت  التي   ,.Raulston et alخالف دراسة )  الوصفية،( 

 ( التي اتبعت املنهج النوعي.2018
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بينما تشابهت غالبية  التطبيقي.  السلوك  الحالية في تصميم برنامج مستند على مبادئ تحليل  الدراسة  السابقة مع  الدراسات  اتفقت جميع   كما 

( سنوات، وهو ما 10-3املستهدفة وهي أولياء أمور الطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، حيث تتراوح أعمار أطفالهم من )الدراسات السابقة في العينة  

المهات الميات لذوي اضطراب طيف التوحد، والتي تراوحت أعمار أبنائهن من ) استهدفت عينة  الحالية، فقد  ( سنة. 24-5يختلف مع عينة الدراسة 

النتائج   إلى  ذوي وبالنظر  المور  أولياء  تزويد  في  املستخدم  التدريبي  البرنامج  فعالية  إلى  باملجمل  اإلشارة  تم  السابقة، فقد  الدراسات  إليها  توصلت  التي 

اآلباء من قبل    اضطراب طيف التوحد بإستراتيجيات التعامل الجيد مع أبنائهم، باإلضافة إلى النظرة اإليجابية والرضاء نحو البرامج التدريبية السلوكية

 والمهات. 

ستعراضة؛ حيث استفادت الدراسة الحالية منها في جوانب عدة؛ لتصبح دراسة ُتكمل ما س
ُ
بقها  ولجهود الباحثين أثٌر واضح من خالل الدراسات امل

بت تمت  اَلستفادة  تليها؛ فجوانب  التي  املستقبلية  للدراسات  ولتكون مرجًعا  ثابتة،  أسس علمية  تسير على  الدراسة من جهود واضحة  متغيرات  حديد 

ستفادة في هذا وتساؤَلتها، وبناء اإلطار النظري، وتحديد منهجية الدراسة، وما يليه من خطوات وإجراءات إلعداد وتطوير البرنامج املقترح، حيث تم اَل 

 (.;Fisher et al., 2020 2020؛ فايزة، 2018الجانب من عدة دراسات كدراسة ) الحيارى، 

التي هدفت إلعداد برنامج   -على حد علم الباحثة-اسة الحالية عما سبقها من دراسات تم استعراضها في كونها تعد الدراسة الولى  وتتضح أهمية الدر 

ة قلة تدريبي عن بعد قائم على فنيات تحليل السلوك التطبيقي لفئة المهات الميات لطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد. هذا وقد َلحظت الباحث 

ها ت العربية التي هدفت لتقديم برامج تدريبية سلوكية لولياء أمور أطفال اضطراب طيف التوحد عن بعد؛ بخالف الدراسات الجنبية التي نجدالدراسا

للعد انطالق ونافذة  الدراسة نقطة  أن تكون هذه  الباحثة  تأمل  لذا  املتوسعة؛  الباحثة  من يد  متوفرة من خالل ما تم استعراضه، ومن خالل قراءات 

 الدراسات املستقبلية.

 : منهجية الدراسة وإجراءاتها  .3

 :منهج الدراسة. 1.3

في  اعتمدت الدراسة الحالية على استخدام املنهج الشبه تجريبي، وهو تغيير متعمد ومضبوط للشروط املحددة للظاهرة، ومالحظة نواتج التغيير  

وآخرون، )عباس  الدراسة  املجموعة  2014الظاهرة موضوع  تصميم  اتباع  الحالية  الدراسة  في  وتم  تجريبي،  الشبه  للمنهج  العلمية  التصاميم  (. وتتنوع 

، وفيه تتعرف الباحثة على اتجاهات أفراد املجموعة من خالل اَلختبار القبلي، ثم تدخل العامل التجريبي وهو برنامج فنيات  The single Gropeالواحدة  

ير مستقل، وبعد ذلك تتعرف من جديد على اتجاه أفراد املجموعة من خالل إدخال اَلختبار البعدي، ويعد التحسن في تحليل السلوك التطبيقي كمتغ 

 معرفة المهات الميات على اَلختبارين كمتغير تابع ناتًجا عن تأثير العامل التجريبي. 

 :مجتمع الدراسة .2.3

   .الطائفجميع المهات الميات لطفال اضطراب طيف التوحد املتواجدات بمنطقة يتضمن مجتمع الدراسة 

 :عينة الدراسة .3.3

ا لتحقيق أغراض الدراسة والتي تساهم في تحقيق متطلبات البرنامج، فالباحثة تقدر   ا قصديًّ حاجتها إلى قامت الباحثة باختيار العينة اختياًرا حرًّ

البحث )عبيدات،املعلومات، وتختار   بما يحقق غرض  )2016العينة  الدراسة  بلغ عدد عينة  أميات لطفال من ذوي اضطراب طيف  9(. حيث  أمهات   )

 حيث تم اختيارهن وفًقا لعدد من املعايير وهي: ، الطائفمنطقة  التوحد فيز مركالتوحد املتواجدات في 

 أن تكون الم أمية َل تجيد القراءة وَل الكتابة. •

 العينة املحددة قامت الباحثة بالخطوات التالية:  التوحد. ولجمعأن تكون أم أمية لطفال تم تشخيصهم باضطراب طيف  •

الذي يسبق الفصل الدراس ي لتطبيق الدراسة بالتواصل مع مشرفة التربية الخاصة في مدينة الطائف ومدينة مكة    في نهاية الفصل  قامت الباحثة .1

 املكرمة، ومدينة جدة بغرض حصر أعداد املراكز واملدارس التي يتواجد فيها أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد الميات. 

ا  .2 لتي  وتم التعاون من قبل مشرفة التربية الخاصة املتواجدة بالطائف، حيث تم تزويد الباحثة بأرقام التواصل ملجموعة من املراكز والجمعيات 

 يتواجد بها أفراد العينة املطلوبة. 

اَلتفاق مع قائ .3 بهن، تم  الباحثة  التي تم تزويد  الجمعيات  املراكز وقائدات  التواصل مع قائدات  التوحد وبعد  التوحد، وقائدة جمعية  دة مركز 

املطلوب    بالطائف، حيث تم اطالعهما على معيارين يجب توفرهما في العينة املرادة، أولها أن تكون الم أمية َل تستطيع القراءة والكتابة بالشكل

 وثانيها هو امتالكها لطفل توحدي.  

 طفال من ذوي اضطراب طيف التوحد املتواجدات بمدينة الطائف. وبناًء على ذلك تم تزويد الباحثة بأربعة أمهات أميات ل  .4



 قطب &  قثاميال ...                                                                                     فعالية برنامج عن بعد قائم على فنيات تحليل السلوك التطبيقي إلكساب األمهات األميات أساليب التعامل  

 813-795، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 804 

 

الخاصة وأمهات  .5 التربية  أماكن تجمع معلمات  في  التواصل اَلجتماعي  للنشر على مواقع  باللجوء  الباحثة  املطلوب قامت  العدد  اكتمال  ولعدم 

 . أطفال اضطراب طيف التوحد وأبداء الحاجة الى أمهات أميات لتحقيق أهداف الدراسة

متواجدات بمدينة الطائف ( أمهات  5وتم التعاون من قبل مجموعة من معلمات التربية الخاصة، حيث تم تزويد الباحثة بأرقام التواصل مع ) .6

 بعد أبداء رغباتهن باَلنضمام. 

 لحصول علية. ولغراض تسليم الدراسة في وقت محدد أدى ذلك إلى إنهاء عملية البحث عن العينة، واَلكتفاء بالعدد الذي تم ا  .7

بتاريخ   .8 التدريبي بأسبوع  البرنامج  الدراسة وقبل تطبيق  الميات   2/2021/ 7وفي بداية فصل تطبيق  المهات  بالتواصل مع جميع  الباحثة  قامت 

  .هاتفًيا، وإنشاء تجمع للتواصل على تطبيق الواتس اب. كما تم عرض نموذج املوافقة عليهن بشكل فردي، والحصول على موافقتهن

 :أدوات الدراسة .4.3

أسالي الميات  المهات  التطبيقي إلكساب  السلوك  املتمثلة في معرفة فعالية برنامج عن بعد قائم على فنيات تحليل  الدراسة  أهداف  ب لتحقيق 

لت  التعامل مع سلوكيات أطفالهن من ذوي اضطراب طيف التوحد، تم إعداد واستخدام أدوات أسهمت في تطبيق التجربة والحصول على النتائج، وتمث

 لدوات فيما يلي:  ا 

 (.2018مقياس مدى امتالك أمهات ذوي اضطراب طيف التوحد لفنيات تعديل السلوك )إعداد هيثم الحيارى،   •

 تصميم برنامج عن بعد قائم على فنيات تحليل السلوك التطبيقي )إعداد الباحثة(. •

 (.2018إعداد هيثم الحيارى )مقياس مدى امتالك أمهات ذوي اضطراب طيف التوحد لفنيات تعديل السلوك  •

اب طيف  استخدمت الباحثة املقياس املدون أعاله في قياس أثر تطبيق البرنامج املقترح على مدى اكتساب المهات الميات لألطفال املصابين باضطر 

 التوحد بفنيات تحليل السلوك التطبيقي قبل وبعد تطبيق البرنامج. وفيما يلي وصف للمقياس:  

 ( فقرة اشتملت على أربعة أبعاد رئيسية: 40في صورته النهائية من ) تكون املقياس

 (.10-1مبادئ عامة في تعديل السلوك؛ الفقرات ) .1

 (.20-11أساليب زيادة السلوك املرغوب؛ الفقرات ) .2

 (.30-21أساليب خفض السلوك غير املرغوب؛ الفقرات ) .3

 (.40-31أساليب تشكيل سلوك جديد؛ الفقرات ) .4

اَلكتفاء في الدراسة الحالية بقياس بعد أساليب زيادة السلوك املرغوب، وبعض أساليب خفض السلوك غير املرغوب، وبعض أساليب تشكيل  وتم  

 سلوك جديد وذلك لتحقيق أهداف الدراسة. 

(. وقد توفر للمقياس معايير 1أبًدا=  ،2=أحياًنا  ، 3ونادًرا=  ،4غالًبا=،  5وقد صممت فقرات املقياس باستخدام سلم خماس ي على النحو اآلتي: )دائًما=

 صدق وثبات مرتفعة، فقد تم التحقق من صدق املقياس وثباته عن طريق:  

 %(. 80( محكمين، وقد بلغت نسبة اتفاق املحكمين )10تم عرض املقياس على )الصدق املنطقي:  

التطبيق على  ثبات املقياس:   إعادة  املقياس باستخدام طريقة  ثبات  التوحد من مجتمع  10عينة قوامها )تم حساب  أطفال من ذوي اضطراب طيف   )

اَلرتباط بين الدراسة ومن خارج أفراد العينة بمركز الشارقة للتوحد في دولة اإلمارات، وأعيد التطبيق بفاصل زمني قدره أسبوعان. وتم حساب معامالت 

ا. 0.93- 0.96درجة كل بند والدرجة الكلية لها، وامتدت معامالت اَلرتباط بين )  ( وهي قيم تعتبر دالة إحصائيًّ

 برنامج عن بعد قائم على فنيات تحليل السلوك التطبيقي )إعداد الباحثة(. •

 لتحقيق غايات الدراسة سعت الباحثة لتطوير برنامج تدريبي، وفيما يلي وصف تفصيلّي له:  

 :أهداف البرنامج 

طيف التوحد الالتي َل يستطعن القراءة وَل الكتابة بفنيات تحليل السلوك التطبيقي عن بعد، عبر يهدف البرنامج إلى تزويد أمهات أطفال اضطراب  

إيجابية وسائل التواصل اَلجتماعي، للرقي بسلوكيات أطفالهن وتحسين معاملتهن لهم، باستبدال ممارسات التهذيب والتعليم السلبية بممارسات أكثر  

ويدهن بفنيات تشكيل السلوك الجديد لتنمية املهارات املختلفة لدى أطفالهن، وإكسابهن التدابير السلوكية لتعزيز تتسم باَلتساق واملرونة، عن طريق تز 

 السلوك املرغوب وضمان استمراريته، والتحكم في السلوك غير التكيفي والعمل على إضعافه. 

  :محتوى البرنامج 

 احتوى البرنامج التدريبي على جانبين:  
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: الجانب 
ا

 :النظري أوال

التعريف تتضمن  رئيسة  موضوعات  عدة  على  السلوك    ويشتمل  تحليل  مفهوم  توضيح  بجانب  وأسبابه،  وخصائصه  التوحد  طيف  باضطراب 

 . سلوك املستهدفالتطبيقي واملبادئ الساسية التي يقوم عليها، وكيفية إعداد خطوات البرنامج السلوكي، مع ذكر إجراءات تنفيذ كل فنية من فنياته مع ال

ا: الجانب التطبيقي  :ثانيا

الج تّم تدريسه لهن في  ه من مفاهيم ومبادئ وفنيات سلوكية، وفق ما  الميات من توظيف ما تعلمنا المهات  ن  ِ
ّ
يمك إجرائي  إعداده بشكل  انب تم 

 تصدر من أطفالهن. النظري، وتطبيقه على أطفالهن ذوي اضطراب طيف التوحد، من أجل تحسين أساليب التعامل مع السلوكيات التي 

  :مكونات البرنامج 

 ( أبعاد رئيسة تتمثل في: 3يتكون البرنامج من )

 أساليب زيادة السلوك املرغوب. •

 أساليب خفض السلوك غير املرغوب. •

 أساليب تشكيل السلوك الجديد. •

  :خطوات تصميم جلسات البرنامج 

أصولها من النظرية السلوكية، وذلك بالرجوع واَلطالع على الدب السابق كدراسة  تم بناء البرنامج التدريبي وفق خطوات علمية رصينة، تستمد  

. كما تم عرضه على Fisher et al., 2020)؛  2020؛ فايزة،  2014؛ عراقي،  2015؛ صالح،  2018؛ السرور،  2015؛ دخان،  2018؛ الحيارى،  2017)البدور ،

 .التربية الخاصة وعلم النفس التربوي، وذلك لفحص البرنامج وتجويده بآرائهم ( من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين ب10)

 : نتائج الدراسة ومناقشتها .4

 النتائج املتعلقة بالسؤال األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي ألمهات األميات ألطفال اضطراب طيف .1.4

 فنيات تحليل السلوك التطبيقي في بعد أساليب زيادة السلوك املرغوب.التوحد بعد تطبيق برنامج 

الدراسة   لإلجابة عن الفرض الول تم حساب املتوسطات الحسابية واَلنحرافات املعيارية لدرجات أفراد الدراسة على املقياس الذي تم اعتماده لهذه 

 ( يوضح ذلك: 1في التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية والجدول )

افات املعيارية لدرجات أفراد الدراسة على بعد أساليب زيادة السلوك املرغوب )القبلي والبعدي( )ن= : (1جدول )  ( 9املتوسطات الحسابية واالنحر

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

1.811 388.0 4.755 0.187 

( وجود فروق بين التطبيقين )القبلي والبعدي(، وَلختبار صحة ذلك تم استخدام اختبار )ويلكوكسون( للتعرف على دَللة  1يتضح من الجدول )

 ( النتائج:  2ويوضح جدول رقم )الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد الدراسة في القياسين )القبلي والبعدي( لبعد أساليب زيادة السلوك املرغوب، 

 اختبار ويلكوكسون لتحديد الفروق بين متوسطي درجات أفراد الدراسة في القياسين )القبلي والبعدي( لبعد أساليب زيادة السلوك املرغوب : (2جدول )

 مستوى الداللة  (z)قيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه الفروق  املتغير 

 زيادة

 املرغوب السلوك 

 00 0 9 سالب 

 9 موجب  *0.008 2.668-
5 45 

 0 متساوي 

ا عند مستوى  2يتبين من الجدول ) بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي   (α≤0.05)( وجود فروق دالة إحصائيًّ

ط الحسابي  لبعد أساليب زيادة السلوك املرغوب، وبمقارنة املتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي وجد أن املتوس

( وبالتالي يتبين هذا الفرق لصالح القياس البعدي, مما 1.811حسابي للقياس القبلي بلغ )(، واملتوسط ال4.755لألمهات الميات في القياس البعدي بلغ )

بعد   يشير إلى تحسن أساليب تعامل المهات الميات مع أطفالهن ذوي اضطراب طيف التوحد في القياس البعدي لبعد أساليب زيادة السلوك املرغوب

 تطبيق البرنامج.

البرنامج القائم على فنيات تحليل السلوك التطبيقي في رفع مستوى الوعي واملعرفة لمهات الميات بفنيات تقوية    وتعزى هذه النتيجة إلى فعالية

( حيث خلقت التجربة 2020ودراسة )فايزة ،  (Fisher et al., 2020;Harrison et al., 2016)وهذا ما جاء باَلتفاق مع نتائج كّل من    السلوك املرغوب،
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التدريبي فرصة معرفية وعملية جديدة لم يسبق لألمهات خوضها مسبًقا، كما ساهمت بإحداث أثر إيجابي، وذلك بتنويرهن بالساليب   العلمية للبرنامج

باَلتفاق مع  العلمية كالتعزيز والتعاقد السلوكي والعمل على تطبيقها داخل الروتين اليومي، وإحداث التحسينات املرجوة من خاللها، وجاءت التقديرات

( ، كما تبين أن ممارسة المهات الميات لألساليب العلمية مع أطفالهن ومالحظة تحسن استجابتهم أدى إلى مواصلتهن في استخدام 2018نتائج )الحيارى،  

( تؤكد ذلك. Ingersoll et al., 2016هذه الفنيات؛ بهدف املحافظة على ظهور السلوك املرغوب مرة أخرى في املستقبل في املواقف املماثلة، وجاءت نتائج )

اإليجابية لديهم. وهذا  تجذب انتباه الطفال وتسهم في زيادة الجوانب  وحقق تطبيق البرنامج بشكل عام من تمكين المهات الميات بالطرق التعزيزية التي

   (Bagaiolo et al., 2017; Crone et al., 2016;Dai et al., 2020; Reitzel et al., 2013)ما اتفق مع نتائج كّلٍّ من 

: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي ألمهات األميات ألطفال اضطراب طيف النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني  . 2.4

 وب. التوحد بعد تطبيق برنامج فنيات تحليل السلوك التطبيقي في بعد أساليب خفض السلوك غير املرغ

لهذ اعتماده  تم  الذي  املقياس  الدراسة على  أفراد  لدرجات  املعيارية  واَلنحرافات  الحسابية  املتوسطات  تم حساب  الثاني  الفرض  ه لإلجابة عن 

 ( يوضح ذلك:  3الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، والجدول )

افات املعيارية لدرجات أفراد الدراسة على بعد أساليب خفض السلوك غير املرغوب )القبلي والبعدي( )ن=املتوسطات الحسابية : (3جدول )  ( 9واالنحر

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

1.677 459.0 4.411 0.463 

فروق بين التطبيقين )القبلي والبعدي(، وَلختبار صحة ذلك تم استخدام اختبار )ويلكوكسون( للتعرف على دَللة  ( وجود  3يتضح من الجدول )

 ( النتائج:  4الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد الدراسة في القياسين )القبلي والبعدي( لبعد أساليب خفض السلوك غير املرغوب، ويوضح جدول رقم )

 لكوكسون لتحديد الفروق بين متوسطي درجات أفراد الدراسة في القياسين )القبلي والبعدي( لبعد أساليب خفض السلوك غير املرغوب اختبار وي: (4جدول )

 مستوى الداللة  (z)قيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن اتجاه الفروق  املتغير 

خفض السلوك  

 غير املرغوب 

 45 5 9 سالب 

 0 موجب  *0.001 2.688-
0 0 

 0 متساوي 

ا عند مستوى  4يتبين من الجدول ) بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي   (α≤0.05)( وجود فروق دالة إحصائيًّ

املت أن  القبلي والبعدي وجد  القياسين  الدراسة في  أفراد عينة  الحسابي لدرجات  املتوسط  املرغوب، وبمقارنة  السلوك غير  أساليب خفض  وسط لبعد 

(، وبالتالي يتبين هذا الفرق لصالح القياس  1.677لحسابي في القياس القبلي بلغ )(، واملتوسط ا 4.411الحسابي لمهات الميات في القياس البعدي بلغ )

القياس البعدي لبعد خفض السلوك غ املرغوب لدى المهات الميات في  إلى تحسن أساليب خفض السلوك غير  ير البعدي لفراد الدراسة، مما يشير 

   املرغوب بعد تطبيق البرنامج.

أن إلى  النتيجة  الميات    وتعزى هذه  المهات  أنشطة وأهداف أسهم في تزويد  التطبيقي وما يحتوي من  السلوك  القائم على فنيات تحليل  البرنامج 

 ,.Mcgarry et al)بأساليب ومهارات تعمل على خفض السلوكيات غير املرغوبة املرتبطة ببعض السلوكيات الشاذة لدى الطفال، وجاءت نتائج كّل من  

2019;Kwan et al., 2015; Schultz et al., 2013)    ،(. تؤكد تلك النتيجة، كما ساعد البرامج على قلب بعض املعارف واملفاهيم 2014، ودراسة )عراقي

التخري السلوكيات  هذه  ملحاربه  الصحيح  اَلستخدام  طرق  وأكسبهن  الطفال  مع  المهات  تعامل  على  انعكس  بدوره  والذي  الميات،  المهات  بية لدى 

( تؤكد ذلك، كما أسهمت طبيعة البرنامج في توافر املزيد من املعلومات لمهات الميات في  Bagaiolo et al., 2017رب الذات، وجاءت نتائج )كالعدوان وض

البديل،    الطفال كالتصحيح الزائد والتوبيخ والتعزيز التفاضلي بغية الحد من السلوك غير املرغوب وتعزيز السلوك املرغوب  كيفية تفعيل الساليب مع

تتم من   (. كما أن البرنامج وفر بدورة معلومات لمهات بأن عملية تغير السلوكيات الشاذة 2020؛ فايزة،  2018وهو ما اتفق مع نتائج كل من )الحيارى،  

،
ً

السلوك وشدته وقمعه مستقبال تأثير  إلى خفض  البرنامج قد راعى    خالل عملية منظمة مدروسة تقود  بأن  الخاصة وَل يخفى  الخصائص  العديد من 

 ,.Bearss et al., 2017 Bearss et alالميات، والذي كان له الثر الفعال واإليجابي على نتائج البرنامج وهو ما اتفق مع نتائج كل من ) بالطفال والمهات

 (. 2015( ونتائج )صالح، ;2015

داللة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي ألمهات األميات ألطفال اضطراب طيف : توجد فروق ذات  النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث   .3.4

 التوحد بعد تطبيق برنامج فنيات تحليل السلوك التطبيقي في بعد أساليب تشكيل السلوك الجديد.

لدرجات   املعيارية  واَلنحرافات  الحسابية  املتوسطات  الثالث تم حساب  الفرض  لهذه  لإلجابة عن  اعتماده  تم  الذي  املقياس  الدراسة على  أفراد 

 ( يوضح ذلك:  5الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، والجدول )
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افات املعيارية لدرجات أفراد الدراسة على بعد أساليب تشكيل السلوك الجديد )القبلي والبعدي( )ن= : (5جدول )  ( 9املتوسطات الحسابية واالنحر

 التطبيق البعدي  التطبيق القبلي 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

1.811 388.0 4.755 0.187 

( وجود فروق بين التطبيقين )القبلي والبعدي(، وَلختبار صحة ذلك تم استخدام اختبار )ويلكوكسون( للتعرف على دَللة  5يتضح من الجدول )

 ( النتائج:  6الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد الدراسة في القياسين )القبلي والبعدي( لبعد أساليب تشكيل السلوك الجديد، ويوضح جدول رقم )

 السلوك الجديد اختبار ويلكوكسون لتحديد الفروق بين متوسطي درجات أفراد الدراسة في القياسين )القبلي والبعدي( لبعد أساليب تشكيل : (6جدول )

 مستوى الداللة  (z)قيمة  مجموع الرتب  متوسط الرتب  ن اتجاه الفروق  املتغير

تشكيل السلوك  

 الجديد 

 00 0 9 سالب

 9 موجب  * 0.008 2.668-
5 45 

 0 متساوي 

ا عند مستوى  6يتبين من الجدول ) بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي   (α≤0.05)( وجود فروق دالة إحصائيًّ

الحسابي   لبعد أساليب تشكيل السلوك الجديد، وبمقارنة املتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة الدراسة في القياسين القبلي والبعدي وجد أن املتوسط

(، وبالتالي يتبين هذا الفرق لصالح القياس البعدي  1.811الحسابي في القياس القبلي بلغ )(، واملتوسط 4.755لألمهات الميات في القياس البعدي قد بلغ )

ك الجديد لفراد الدراسة، مما يشير إلى تحسن اكتساب المهات الميات لساليب تشكيل السلوك الجديد في القياس البعدي لبعد أساليب تشكيل السلو 

 بعد تطبيق البرنامج.

هذه النتيجة إلى أن محتوى البرنامج أثمرت جهوده في تزويد المهات الميات بصورة علمية وعملية بمهارات التعامل مع الطفال،  ويمكن أن تعزى  

ا فشيًئا من خالل الساليب املتعددة التي تم وخلق سلوك جديد من العدم، وتقوية ظهوره مرة أخرى بتعزيز السلوكيات اإليجابية التي تقترب منه شيئً 

التشكيل والتسلسل والنمذجة،تد نتائج )  ريبهن عليها، ومن بعضها  التقديرات باَلتفاق مع  البرامج Harrison et al., 2016وجاءت  ( مما يعني بأن مدة 

وقريبة ما بين التدريبي والحلقات والنشطة التي تعمل على تشكيل السلوك الجديد جانب مهم في نجاح البرنامج، وأن طبيعة البرنامج خلقت صلة مباشرة 

 الم والطفال من خالل تتبع الوامر التي توفرها له. 

 كان له الثر اإليجابي لدى المهات الميات في تعريفهن بكيفية التعامل مع الطفال ذوي اضطر 
ً

اب طيف  ومما سبق يتضح أن طبيعة البرامج كامال

لبرنامج وما تضمنه من حلقات ومواضيع وأنشطة أعطى الكثير من النتائج، وراعى املستوى التوحد من خالل املنهج السلوكي املتبع، والذي يؤكد بأن بناء ا 

ة أسهمت بصورة التعليمي لمهات وقدرتهن على التعامل بصورة علمية وسلوكية مع هذه الفئة من الطفال؛ مما يعني بأن مدة البرنامج واملواضيع التدريبي

مهات حول الساليب التي تعمل على تقوية وخفض وتعزيز السلوكيات املراد تحقيقها لدى أطفالهن من خالل بناء  كبيرة في توفير املزيد من املعلومات لأل 

 البرامج وعليه وبشكل عام فإنه يمكن وضع برنامج شامل يستند إلى هذ البرنامج و الحصول من خالله على نتائج أكثر فعالية. 

 :توصيات الدراسة. 4.4

 : النتائج التي توصلت إليها الدراسة توص ي الباحثة بمجموعة من التوصيات التي تأمل أن تجد مكانها في امليدان التربوي، وتلخصت فيما يليوبناء على  

ا إجراء برامج تدريبة ودورات إرشادية مجانية مكثفة تستهدف المهات الميات لطفال اضطراب طيف على نطاق أوسع، تحديدا املناطق القل ح •
ًّ
 ظ

 للحصول على الخدمات؛ لرفع الوعي باضطراب طيف التوحد بجانب الساليب الفنية للتعامل مع مختلف السلوكيات. 

 تفعيل ندوات تطويرية بشكل دوري عن بعد من قبل الجهات املتخصصة لألسر، بناًء على احتياجاتهم ومتطلباتهم. •

التوحد   • أطفال اضطراب طيف  أمهات  بين  الخبرات  تبادل  ا، وتوجيههم بكيفية  ضرورة 
ً
أطفالهم حديث المهات املشخص  الطويلة وبين  الخبرة  ذوي 

 التعامل مع اَلضطراب وخصائصه وتناقل املعرفة فيما بينهم.  

 :مقترحات الدراسة .5.4

، وبناًء على ما سبق تقترح الباحثة عدًدا من الدراسات املستقبلية التي تستكمل ما بدأته هذه الدراسة، والتي تأمل أ 
ً

ن تلقى اهتمام الباحثين مستقبال

 وهي كاآلتي:

ك التطبيقي إجراء دراسة تطويرية لبرنامج إلكتروني ميّهئ لفئة المهات الميات لطفال اضطراب طيف التوحد، يتّم فيه تزويدهم بفنيات تحليل السلو  •

 بشكل عملي.  

ارتفاع اإلجهاد   • اَلرتباطية بين مستوى  لدى أمهات أطفال اضطراب طيف التوحد على تطبيق فنيات تحليل السلوك إجراء دراسة ملعرفة العالقة 

 التطبيقي لتعديل سلوك أطفالهم.
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ميات إجراء دراسة مقارنة بين التدريب بالتعلم الذاتي عن بعد وبين التدريب بمساعدة املختصين على فنيات تحليل السلوك التطبيقي لألمهات ال  •

 لطفال اضطراب طيف التوحد. 

السلوك التطبيقي وأثره على  • إجراء دراسة للتعرف على فعالية تدريب أمهات لمهات أخريات من ذوي اضطراب طيف التوحد على فنيات تحليل 

 تحسن سلوك أطفالهم. 
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Abstract: The study aimed to identify the effectiveness of a remote program based on the techniques of applied 
behavior analysis to provide illiterate mothers by methods of dealing with the behaviors of their children with 
autism spectrum disorder and to achieve this, the study used the quasi-experimental approach represented in 
designing a single group. The study consisted of (9) illiterate mothers of children with autism spectrum 
disorder present in autism centers in Taif region. The study tools consisted of scale level of possession of the 
mothers of children with autism spectrum disorder for the behavioral modification techniques by Haitham al- 
hayari (2018) and developing a remote program based on the techniques of applied behavior analysis, 
prepared by the researcher. The results found that there are statistically significant differences between the 
mean of the study members in the pre and post measurements of the dimension of the methods of strengthening 
the desired behavior in favor of the post measurement, and the presence of statistically significant differences 
between the mean of the study members in the pre and post measurements of the dimension of the methods of 
reducing unwanted behavior in favor of the post measurement, and the existence of statistically significancant 
differences among the average of the study members in the pre and post measurements of the dimension of the 
new behavior formation methods in favor of the post measurement.  

Keywords: training program; applied behavior analysis; illiterate mothers; children with autism spectrum 
disorder. 
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 املقدمة:  .1

 ا معرفي  يشهد العصر الحالي تطور  
 

مجاالت الحياة وفي مختلف العلوم، مما تطلب الحرص على تطوير العملية التعليمية من جميع  في شتى  ا هائل

وعلى املعلم أن يحرص أن ينوع في طرقه وأساليبه في جميع املواد  جوانبها واستخدام أفضل االستراتيجيات وأكثرها فاعلية لتحقيق أجود النتائج املمكنة،

ا في تدريس املواد العلمية ألهميتها الكبيرة، وعليه ناسبة التي تعطيه أفضل املخرجات التعليمية املرغوبة، وخصوص  الدراسية حتى يتعرف على الطريقة امل

 . يجب أن يواكب املعلم االستراتيجيات الحديثة ليساعد في رفع التحصيل الدراس ي للمتعلمين
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   امللخص:

إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية التدريس البصري على التحصيل الدراس ي في مقرر الفيزياء لدى طالبات   ةالحالي  دراسةال  تهدف 

استراتيجية التدريس البصري على التحصيل    لتطبيقاتباع املنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي    . وتم الصف األول الثانوي في محافظة حقل

البحث   ومواد  أدوات  تصميم  تم  وقد  الثانوي.  األول  الصف  لطالبات  الفيزياء  ملقرر  للخطة    في  املتمثلةالدراس ي  املعلمة  ودليل  تحصيلي،  اختبار 

األول   الصف  طالبات  اختيار عينة قصدية من  تم  وقد  الحالي،  للبحث  املحددتين  للوحدتين  )الدراسية  وبلغ عددهن  تم  67ثانوي  وقد  طالبة،   )

للختبار   التطبيقين  اجراء  وتم  البصري(  التدريس  استراتيجية  باستخدام  تدريسها  )تم  تجريبية  مجموعة  متكافئتين،  مجموعتين  على  وتوزيعهن 

التحصيلي البعدي عليها ثم عولجت البيانات جراء االختبار  إ التحصيلي القبلي والبعدي عليها، ومجموعة ضابطة )تم تدريسها بالطريقة املعتادة( تم 

(  α≤0.05ا عند مستوى داللة )إلى نتائج، من أهمها وجود فرق دال إحصائي   ة الحالي دراسةال تباستخدام املعالجات الحصائية املناسبة، وقد توصل

البعدي  الدراس ي  التحصيل  الضابطة الختبار  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  درجات  دال    بين متوسطي  التجريبية. وجود فرق  املجموعة  لصالح 

( بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية الختبار التحصيل الدراس ي القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي. α≤0.05ا عند مستوى داللة )إحصائي  

 يؤكد أثر استراتيجية التدريس البصري على التحصيل الدراس ي لطالبات الصف األول الثانوي في مقرر الفيزياء في محافظة حقل، وفي ضوء هذه مما 

مراعاة تفعيل استخدام الوسائل البصرية املتعددة املندرجة تحت استراتيجية التدريس منها واملقترحات ن التوصيات عدد م دراسةال تالنتائج قدم

املختلفةالبصري أثناء ت التدريس من قبل و   دريس املقررات الدراسية  البصري واستخدامها في  التدريس  استراتيجية  بناء برامج تدريبية تعتمد على 

 املعلمين.

 الفيزياء.  ؛التحصيل الدراس ي ؛التدريس البصري ؛ استراتيجية فتاحية:الكلمات امل
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طرق التدريس في العصر الحديث وضعت على أسس علمية دقيقة مبنية على مناهج تستند إلى  نظريات علم النفس   أن  ( 2012)السامرائي    ويرى  

ما جعل   التعليمية وهذا  املؤسسات  إمكانات  تتناسب مع  التي  التربوية  األهداف  الحديثة مؤكدة على  التقنيات  التلميذ مستخدمة  نمو  لطرق ومراحل 

 ماء إلى وضع طرق تدريسية متطورة تسهل عمل املدرس وتقوده إلى أداء مهمته بنجاح. التدريس أهمية دفعت ببعض العل

( " إلى أن املنظور املعاصر في تعليم العلوم يبنى على أن املعرفة ال يمكن أن تنقل ولكن يجب بناؤها من خلل النشاط 200:  2010) بدوي وقد أشار 

ي تحصل عليها من  العقلي للطلبة لتحقيق التعلم ذي املعنى أي يبني الطالب املعنى من املعلومات القديمة والنماذج التي لديه ومن املعلومات الجديدة الت

واملعنى    ربط املعلومات الجديدة بتلك التي يعرفها من طريق صنع روابط متعددة بين املعلومات الجديدة ومخزون املعلومات الحالية وهذه املعلوماتطريق  

الطلبة أن يكونوا يتم تجميعها في تمثيلت عقلية كما أن طبيعة املعرفة العلمية في محتوى كتب العلوم تقود نفسها إلى تنظيم هرمي لألفكار وتتطلب من  

 قادرين على التعامل مع الظواهر" .  

اللفظي ولكن لدى كل  2015)  عبيدات  كما ذكر   التعليم  نتيجة ملمارسة  األلفاظ  املعلمون في غالبيتهم لفظيون، يقدمون دروسهم بواسطة  إن   )

ا سوف يدخل في أساليبهم، إن مادة العلوم تستند ا هام  فإن تطور    انسان إمكانات بصرية هائلة يمكن استغللها، فاذا ما اكتشف املتعلمون هذه المكانات

عل طلبهم  يدربوا  أن  البصري  التدريس  استراتيجيات  يمارسوا  أن  دربوا  ما  إذا  يستطيعون  املعلمون  أن  إذ  والتجريب،  والحواس  امللحظة  هذه على  ى 

 االستراتيجية وخاصة امللحظة واملشاهدة. 

تدريسها بصورة تلقينيه فقط لغرض حفظها، ولكن يجب أن يحرص املعلم على مساعدة طلبه بتعليمهم الطريقة  صعب يوعليه فإن مادة الفيزياء 

 املثلى للتفكير وتدريبهم على امللحظة الدقيقة التي تساعدهم على التعلم بأفضل صورة.

فقط مما يسمع في حين %(  10يتذكر بنسبة )  النسانن  ات عديدة أ فقد أكدت دراس  النسانوحيث أن حاسة البصر تعد من الحواس املهمة لدى  

( "ولذلك على املعلم أن يحرص على االستفادة القصوى من هذه الحاسة ألهميتها 18: 2011) عمار واللقاني،%( 80)يصل ما يتذكره من خلل الرؤية إلى 

املشكلة، والقدرة على بناء املعلومات البصرية من خلل استخدام الصور البالغة، وحيث أن  التفكير البصري يساعد الطلب على اكتساب مهارة حل  

 
 

 National Association for Research in – science teaching" من استخدام الكلمات، وهذا ما أكدته " الرابطة العاملية للبحث في تدريس العلوم "  بدال

العلوم في  " البصري في تعلم مادة  التفكير  أهمية  القدرة على . في  املشكلة، وتنمية  ملهارة حل  الطلب  اكتساب  له من قيمة فعالة في  ملا  الثانوية  املرحلة 

 
 

  من الحفظ والتذكر باستخدام أساليب التفكير التقليدية". االكتشاف واالختراع بدال

على تنمية التفكير لديه وتحسن أداءه وبالتالي تقوي ( أن تنمية الجانب البصري لدى الطالب من العوامل املهمة التي تساعد  2009  )  شعث  ويضيف

 عملية التعلم لديه. 

م الذي يمثل خطوة نحو    1995( إلى أن التفكير البصري امتداد لنظرية بلوم في بناء املعنى حيث وضع مخططة  2016)  عامر واملصري   كما أشار

الطلب والذي نشأ من العلتحسين التعلم بعيد   اللفظية إلى استراتيجية تشجع على الخبرات الذاتية والتمثيل الصوري عن ا عن بناء املعنى لدى  قات 

خدام األلوان  طريق إعطاء الفرصة للمتعلمين لدمج تصوراتهم البصرية كمرجعية لخبراتهم غير املركزة وفي هذا الطار تحدد هذه التطورات املعنى مع است

 لتي تم الحصول عليها من العلقات اللفظية. والتمثيل البصري بالضافة إلى توظيف املعلومات ا 

ا  ( على ضرورة إعطاء استراتيجيات التدريس البصري أهمية خاصة في برامج اعداد املعلمين واملدرسين نظري  2015)جواد وحمزة    وقد أكدت دراسة 

طرائق التدريس الى تعريف العاملين فبي امليدان بالجديد منها وكيفية ا والتوعية بضرورة التمكن منها، كذلك االكثار من الدورات التدريبية في مجال  وعلمي  

 تطبيق كل منها.

دراسة أظهرت  الكريم وعويد  كما  البصري 2016)  عبد  التدريس  استراتيجية  أن  التجريبية على طلب   لها  (  املجموعة  تفوق طلب  في  واضح  أثر 

يرهم العلمي، وكذلك إلى أن اعتماد هذه االستراتيجية على امللحظة الدقيقة مما يجعل الطلبة املجموعة الضابطة في تحصيل مادة الكيمياء وفي تنمية تفك

 في متابعة مستمرة ملراحل الدرس مما يزيد من تحصيلهم.  

املفاهيم للطلب  ا بأنه يعمل على توضيح  أهمية استخدام الصور واألشكال البصرية في تصميم املقررات االلكترونية تحديد  (  2010)ويبين أبو خطوة  

 وبخاصة املفاهيم املجردة كما يساعد على سهولة وإدراك املعلومات واالحتفاظ بها في الذاكرة طويلة املدى.

ليمية وعليه فإنه من الضروري أن يوفر املعلم للمتعلمين وسائط، مقاطع فيديو وملحظات رقمية تساعدهم على املشاركة بفاعلية في العملية التع

 وتزيد من ت
 

 من الطرق التقليدية التي تصيبهم بامللل و التشتت خلل الحصة الدراسية، وهذه الطرق و املصادر التعليمية ركيزهم في املادة الدراسية بدال

مقرر الفيزياء   تعتمد على حاسة االبصار بصورة كبيرة ولذلك تم اختيار استراتيجية التدريس البصري للتعرف على أثرها في التحصيل الدراس ي للطالبات في  

نها بمجرد ومن أجل جعل تعلم مادة الفيزياء أكثر متعة وأقل صعوبة للطالبات ولجعل التعلم لدى الطالبات تعلم ذا معنى ليس مجرد معلومات يتم نسيا

 االنتهاء من االختبار.

ركزت عليها في حدود علم الباحثة، تم اختيارها لدراسة وحيث أن استراتيجية التدريس البصري تعد من االستراتيجيات الحديثة ولقلة البحوث التي 

 ، حتى تكون مرشدة للباحثين القادمين الراغبين في استخدامها مع متغيرات أخرى وملواد مختلفة. دراسةال ه أثرها على التحصيل الدراس ي من خلل هذ
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 :دراسةمشكلة ال . 1.1

و البالغ عددها مدرستين من مدارس   التابعة ملكتب التعليم بمحافظة حقلالباحثة بدراسة استطلعية ملدارس املرحلة الثانوية    قيام  من خلل

العام، بين وجود ضعف في التحصيل الدراس ي لدى مجموعة من الطالبات في مقرر   من معلمات مقرر الفيزياءعن طريق مقابلة ست معلمات    التعليم 

املجردة بنسبة    الفيزياء، وعدم العلمية  باملفاهيم  االملام  البعض منهن على  املعلمات،  %(35)قدرة  الطالبات حسب رأي  العملية ونظر    من مجموع  ا ألن 

 إلى تجربة   ةالحالي   دراسةال  تهدف   التعليمية بحاجة مستمرة لغنائها بكل ما هو جديد ومفيد من استراتيجيات تعود بالنفع على املخرجات التعليمية،

تتميز به هذه االستراتيجية من قدرتها على تحسين   الفيزياء ،ملا  مادة  الطالبات في  أثرها على تحصيل  البصري وقياس  التدريس  التحصيل    استراتيجية 

الذكاءات   املتعلم متعدد  الطالبات وما لهذه االستراتيجية من قدرة عالية في مخاطبة  البصري ومهاراته عند  التفكير  املتعلم  خصوص  الدراس ي وتنمية  ا 

 . ةالحالي  دراسةحسب ما ذكرته األدبيات التربوية والدراسات السابقة في ال  ا،ا مناسب  البصري ،إذا ما وظفت هذه االستراتيجية بوسائلها املختلفة توظيف  

( الكريم وعويد  الجوراني )2016مثل دراسة عبد  التح(،  2014(، ودراسة  الدراس ي،إلى فاعلية هذه االستراتيجية في تحسين  املجيدو   صيل    دراسة )عبد 

في تذكر املعلومات و إيجاد الوعي لدى الطلب باملفاهيم والعلقات والقوانين  تسهم أن استخدام استراتيجية التدريس البصري  إلىخلصت  التي (2012)

 إلى قياس أثر استراتيجية التدريس البصري بوسائلها املتنوعة على التحصيل الدراس ي للطالبات في مقرر الفيزياء.  ةالحالي دراسةال سعىتالرياضية، وعليه  

 : دراسةأسئلة ال . 2.1

 الجابة عن األسئلة التالية: دراسةحاول الت

توجد   • دال  هل  ا فرق  املجموعة    إحصائي  لصالح  البعدي  التحصيلي  االختبار  في  الضابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  درجات  متوسطي  بين 

 ؟التجريبية.

افرق دال هل توجد  •  ؟ بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية في االختبار القبلي واالختبار البعدي لصالح االختبار البعدي  إحصائي 

 : دراسةفروض ال . 3.1

 الفروض التالية:  دراسةختبر الت

ا يوجد فرق دال   • الداللة    إحصائي  التحصيلي  (  α ≤ 0.05)عند مستوى  الضابطة في االختبار  التجريبية واملجموعة  املجموعة  بين متوسطي درجات 

 البعدي لصالح املجموعة التجريبية. 

ا يوجد فرق دال   • الداللة    إحصائي  البعدي لصالح  بين متوسطي  (  α ≤ 0.05)عند مستوى  القبلي واالختبار  التجريبية في االختبار  املجموعة  درجات 

 . االختبار البعدي 

 : دراسةهدف الأ. 4.1

إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية التدريس البصري على التحصيل الدراس ي في مقرر الفيزياء لدى طالبات الصف    ةالحالي  دراسةال  تهدف 

 . األول الثانوي في محافظة حقل

   :دراسةأهمية ال . 5.1

  فيما يلي: دراسةتكمن أهمية ال

 ومناقشة تمثيله البصري ألفكاره بشتى الوسائل مع زملئه. قد تنمي قدرة املتعلم على إدراك جميع ما يحيط به من مؤثرات  •

 بما توفره هذه االستراتيجية من خطوات منظمة للعملية التعليمية.  قد ترفع قدرة املتعلم في االستفادة القصوى من املناهج الدراسية الحديثة، •

ال • نتائج  املناهج من  القائمين على تخطيط وتطوير  ا   ةالحالي  دراسةاستفادة  املناهج  في  البصرية وتعزيز وجودها في  التعليمية  املصادر  لتركيز على 

 املدرسية. 

 عداد إطار نظري شامل الستراتيجية التدريس البصري الستخدامه كمرجع من قبل أبحاث أخرى يستفيد منه املعلمون والتربويين كافة.إ  •

 :دراسةحدود ال . 6.1

 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

   .البشرية: طالبات الصف األول الثانوي في محافظة حقلالحدود  •

 . هـ1440  \هـ  1439الحدود الزمانية: الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي  •

 . منطقة تبوك -الحدود املكانية: محافظة حقل •

املوضوعية:   • التالحدود  املتسارعة(  على  دراسةقتصر  )الحركة  الثالث  الفصل  الفيزياء  و   تدريس  الرابع )القوى في بعد واحد( من كتاب    1الفصل 

  .لطالبات األول الثانوي  هـ.1439/1440طبعة  –مقررات املسار املشترك 
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 :دراسةمصطلحات ال. 7.1

 :دراسةفيما يلي تعريفات لبعض مصطلحات ال

 االستراتيجية:  •

أنها خطوات إجرائية منتظمة ومتسلسلة بحيث تكون مرنة ومراعية لطبيعة املتعلمين لتحقيق مخرجات تعليمية مرغوب فيها. عرفها حمادنة وخالد  

بأنها مجموعة متجانسة من الخطوات املتتابعة يمكن للمعلم تحويلها إلى طرائق ومهارات تدريسية تتلءم مع   عرفها )الوكيل، و (4:  2012)حمادنة وخالد ،

 (146  :2007خصائص املتعلم وطبيعة املقرر الدراس ي والمكانات املتاحة، وذلك لتحقيق هدف أو مجموعة من األهداف التعليمية املحددة. ) الوكيل،

 تعريف )حمادة وخالد، 
 
 ( في هذا البحث. 2012واتبع البحث الحالي اجرائيا

 التدريس البصري:  •

التدريس الذي يقوم على االدراك البصري في عملية التعلم ويتم عن طريقه تحصيل الخبرات واملعارف عن ( بأنه: هو  330:  2009عرفه )محسن،  

بصري   املعلومات  وجمع  الحسية  واملشاهد  واملخططات  الصور  مشاهدة  أساس  طريق  التدريس  هذا  ويعتمد  عرفها  كذلك  امللحظة.  على    &  leite)  ا 

others,2009, p.2ط األفكار واملفاهيم والبيانات واملعلومات األخرى بالصور والتقنيات( بأنه: نمط تدريس ي يرب. 

إجرائي   الباحثة  بأنهوتعرفه  البصري  :  ا  التدريس  استراتيجية  استخدام وسائل  تعتمد على  والتي  املنتظمة  الجرائية  الخطوات  من  بأنه مجموعة 

لفظي بصورة مناسبة لألهداف التعليمية املحددة ولطبيعة املتعلمين من  جميعها من رسم، صور، تمثيل بياني، مشاهد حسية، خرائط ذهنية ووصف  

 أجل رفع التحصيل الدراس ي للطالبات.

 التحصيل الدراس ي:  •

( بأنه محصلة ما يتعلمه  2007كذلك عرفه زغلول واملحاميد ).بأنه النجاز أو كفاءة األداء في مهارة معينة أو مجموعة من املعارف  (2011علم)عرفه  

 الطالب بعد مروره بالخبرة التعليمية ملعرفة مدى نجاح االستراتيجية التي يضعها املدرس ليحقق أهدافه ويصل إليه الطالب من معارف.

الطالبة في الصف األول الثانوي من معلومات ومعارف وخبرات ومهارات بصرية من خلل تعلمها تحصله  جميع ما   ا:جرائي  إ الدراس ي    وُيعرف التحصيل

باال  قياسه  ويتم  البصري  التدريس  استراتيجية  بواسطة  تدريسها  بعد  الفيزياء  مقرر  من  واحد(  بعد  في  و)القوى  املتسارعة(  )الحركة  وحدتي  ختبار في 

 لهذا الغرض من الباحثة. ا ي املعد خصيص  حصيلالت

 : والدراسات السابقة النظري اإلطار   .2

 اإلطار النظري: . 1.2

دور املعلم   التفكير البصري ومفهومه والعلقة بين التفكير البصري والثقافة البصرية،  البصري،الثقافة البصرية والتعلم    النظري،يتناول الطار  

أشكال   ،خطوات التدريس وفق استراتيجية التدريس البصري   ،استراتيجية التدريس البصري   ،والطالب في ضوء استخدام التفكير البصري أثناء التدريس

 على النحو التالي:  لبصري والتحصيل الدراس ياستراتيجية التدريس ا  ،التدريس البصري ووسائله

 الثقافة البصرية والتعلم البصري: .1.1.2

وعة  إن مفهوم الثقافة البصرية غير محدد لدرجة عدم االهتمام بأخذه كأساس للبحث وهذا يحدث بسبب النظرة إلى الثقافة البصرية على أنها مجم

هارات  املمن الكفايات التي تختلف فيما بين الثقافات، وكبديل لذلك قد افترض هيرنج أن الثقافة البصرية يمكن تعريفها كمجموعة من العلقات بين  

النظرة  الذاكرة وهذا ال يتفق مع  أنها أساليب تعمل على تدعيم  املثال يمكن تعريفها على  التعليمية، فعلى سبيل  باملهام  الخاصة  الثقافة    البصرية  إلى 

ية بناء على طلب الجمعية م راجع جوان بلنت كل النظريات واألبحاث الخاصة بالثقافة البصر  1975البصرية على أنها مدى واسع من الكفايات، في عام 

املواد   National Education Associationالوطنية للتربية "   " وكان التعريف الذي استخدمته كما يلي: " املقدرة على فهم النفس والتعبير عنها بداللة 

 (. 92:2015وعلى الربط بين الصور البصرية واملعاني التي تختلف وراء هذه الصور". )عزمي،  البصرية،

( فإن الثقافة البصرية تشير إلى امتلك قدر كاف من املعرفة واالستيعاب لألشكال املختلفة للمعلومات والقدرة  126: 2013كما أشار )الشرمان، و 

 لذات.  على إنتاجها بالوسائل التعليمية االلكترونية املختلفة، فهي تتعلق بامتلك مهارة فهم الصورة والقدرة على استخدامها في التعبير عن ا 

تقبل واملرسل  وعليه فإن الثقافة البصرية تعتمد على استخدام اللغة البصرية كأداة رئيسية لنقل املعلومات املراد ايصالها للمتلقي، والربط بين املس

 ملادة االتصال. 

 ا مما تمتاز به اللغة البصرية، منها ما يلي:( بعض  68: 2016وقد ذكر )املصري وعامر، 

 باختلف لغته ولهجته.  النسانا لغة عاملية يفهمه •

 تسهم في فهم النص املكتوب املصاحب لها. •

 تذكر املعلومات املتضمنة بها وبقائها مدة طويلة.  •
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 تنمي قدرة الفرد على التفكير وإدراك العلقات املتضمنة بها. •

مختلفة تقول أن: الثقافة البصرية هي القدرة على فهم التواصل وجهة نظر   Curtissم قدم كيرتس  1987( أنه في عام 92:2015كما ورد في )عزمي، 

وهي تستلزم ما يلي: فهم املوضوع   بواسطة العبارات البصرية من خلل أي وسيط، و القدرة على التعبير عن النفس على األقل بأحد األنماط البصرية "، 

ل قواعد العمل واملبادئ التي بنى عليها، بالضافة إلى تذوق الروح الجمالية والتنظيمية وتحلي املطروح واملعنى املتضمن بداخل السياق الثقافي للعمل ذاته،

 . واستلهام الحالة الكلية التي يدور حولها هذا العمل"  به،

ن الضروري أن يتم  ا للمعلومات في القرن الحادي والعشرين وتعدد مصادرها فإنه ما هام  ا ألهمية الثقافة البصرية واعتبارها مصدر  ولذلك فإنه نظر  

 ا. استخدامها لصالح العملية التعليمية وتنميتها بأفضل شكل وذلك عن طريق تطويع هذه الثقافة واستخدامها من أجل تعليم املتعلم بصري  

في تصميم البصريات  ( أن التعلم البصري يعتبر من أعقد البنى النظرية ألنه يشير إلى التعلم من خلل البصريات وإلى البحث  96:  2015ذكر )عزمي،  

 بهدف التعليم، وكل من هذين املصطلحين قد تواجد في األدبيات السابقة على مدار سنوات طويلة متعاقبة. 

(، وقد وضع كل من "  1978، 1972عامي ) Dwyerفالتعلم البصري والذي يعني:" البحث في تصميم البصريات من أجل التعليم"  استخدمه دواير 

هذا املصطلح   1977وباخ، ومايرز    ا، كما استخدم كل من " راند هاوا،" مبادئ تصميم البصريات التعليمية، ونشروها أيض   1993  ، 1978فليمنج و ليفي 

لإلشارة إلى   م، واستخدم مصطلح " التعلم البصري " في البحث العلمي؛  1978ا " جوناسن، وفورك في عام  لإلشارة إلى تصميم البصريات كما فعل أيض  

ثم بعد ذلك بمصطلح "التصميم    Message Designا ألهداف تعليمية محددة؛ ارتبط في البداية بمصطلح تصميم الرسالة  تأثير املثيرات البصرية طبق  

 ا لإلشارة إلى األبحاث الخاصة بتصميم البصريات للتعلم.وهذه املصطلحات تستخدم حالي      " Instructional Designالتعليمي

( إن الحواس الخمسة لإلنسان  329:  2009البصري يشير إلى اكتساب وبناء املعرفة كمحصلة للتفاعل مع الظواهر البصرية. )عطيه،    فإن التعلم 

إليه ما يحدث من مثيرات مختلفة من أجل   تنقل  الخارجي، فهي  العالم  إلى  الدماغ  التعلم إ هي منافذ  املناسب لكل مثير والدماغ هو مركز  تخاذ االجراء 

%( مما يتعلمه  83اكرة، وحاستا السمع والبصر من أهم الحواس في عملية التعلم، فقد أثبتت الدراسات أن نسبة التعلم عن طريق البصر تشكل )والذ 

لتعلم ا، كما جاء في مجال التدريس بواسطة الذكاءات املتعددة، وكما هو معروف أن ا ، وهناك من بين الناس من يفضل بطبيعته أن يتعلم بصري  النسان

خبرة حسية واقعية أو قريبة من الواقع، والخبرة الحسية كما يؤكد عليها واضعوا املناهج بأنها أقرب للفهم و البقاء في الذهن    النسانالبصري يكسب  

يجب أن تكون وأكثر قدرة على مقاومة النسيان والتعلم باستراتيجية التدريس البصري يعتمد على امللحظة وتعتبر امللحظة الخطوة األولى فيها، لذلك  

 ا من املشتتات.قيقة وموجهة وهادفة، ولكي تكون امللحظة دقيقة البد من التركيز وتوفير مناخ تعليمي يسمح بذلك وخالي  د

( أن املعلمون استخدموا الوسائل البصرية في تعليم طلبهم منذ زمن بعيد، فهذا معلم األمة محمد رسول هللا 55:  2016وقد أشار )املصري وعامر،  

 ه وسلم خط مربع  صلى هللا علي
 
 ا في الوسط خارج  ا وخط خط

 
جله أ وهذا   النسانا صغيرة إلى هذا الذي في الوسط من جانبه، وقال هذا ا منه وخط خطوط

هشه محيط به، أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطوط الصغيرة األعراض فإن األعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وأن أخطأه هذا ن

 صحيح البخاري. هذا، 

 

 

 

 

 

 

 رسم بصري  :(1)شكل 

ا ليصبحوا قادرين على قراءة الصورة والوسائل البصرية بالضافة إلى قراءة النص ( فإنه يجب تثقيف املتعلمين بصري  126:  2013)ن  الشرما  كما ذكر

التعليمية عن طريق استراتيجية التدريس البصري ووسائلها املتعددة حتى وبالتالي فإنه يجب أن يتم االستفادة من التعلم البصري في العملية    املكتوب.

ا على االدراك وملحظة وتفسير أو قراءة الصورة أو الشكل التوضيحي، أي الوسائل البصرية املستخدمة جميعها وتدوين جميع ما يمكن  يصبح املتعلم قادر  

 تعلمه باستخدامها. 

 التفكير البصري: .2.1.2

 فكير البصري:  مفهوم الت   •

تفكير البصري نشأ هذا النوع من التفكير في مجال الفن فحينما ينظر املشاهد إلى رسم ما فإنه يفكر تفكيرا بصيرا لفهم الرسالة املضمنة في الرسم فال

وضوعات املعقدة والتفكير فيها مما يجمع بين أشكال االتصال البصرية واللفظية في األفكار بالضافة إلى أنه وسيط للتصال والفهم األفضل لرؤية امل
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من األشياء    يجعله يتصل باآلخرين حيث يرى " جونيرز " التفكير نوع من االستنتاج القائم على استخدام الصور العقلية التي تحوي املعلومات املكتسبة

 (. 53: 2016من املرئية. )عامر واملصري، 

 ( إلى أن التفكير  95:  2015كما أشار )عزمي،  
 
ا  البصري عبارة عن مرحلة تفاعل داخلية؛ تتضمن املزيد من التعاون مع التصور العقلي وهو أكثر ارتباط

ا، ويصف آرنهايم التفكير البصري بأنه تفكير تمثيلي يسبق الوعي، وبأنه وحدة واحدة من االدراك والتصور الذي ا أو انفعالي  مع بقية املراحل سواء حسي  

األشكال البصرية على أنها صور )مثل الرسوم، والعلمات، والرموز(، ويعرف ويلمان التفكير البصري بأنه " تنظيم الصور العقلية    يتطلب القدرة على رؤية

 اتي تدور حول األشكال، والخطوط، واأللوان، واألنسجة واملكونات ".  

( أن التفكير البصري أحد أشكال مستويات التفكير العليا، حيث يمكن املتعلم من الرؤية املستقبلية الشاملة  265:  2015)رزوقي وعبد الكريم  يذكر  و 

الم املحيط هي ملوضوع الدراسة دون فقد أي جزء من جزئياته بمعنى أن املتعلم ينظر إلى الش يء بمنظار بصري، كما تعتبر القدرة على التصور املكاني للع

 من اكتساب املهارات التي تحقق له وصف البيئة وفهمها وتنمي لديه مهارة دراسة األشكال والتشابه واالختلف بينها. النسان  الوسيلة التي تمكن

( التفكير البصري بأنه منظومة من العمليات تترجم قدرة املتعلم في فصل الدراسة على قراءة الشكل البصري 59:2016)املصري وعامر  كما عرف  

البصرية التي يحملها ذلك الشكل إلى لغة مكتوبة واستخلص املعلومات منه وتتضمن هذه املنظومة مهارات هي: التعرف على الشكل ووصفه وتحويل اللغة  

وهي: البصري  التفكير  وأدوات  املعنى  استخلص  ومهارات  وتفسيره  الغموض  وإدراك  والربط  التخطيطية،  الرموز   والتحليل  ، البيانيةالرسوم  ،  الرسوم 

 لقطات الفيديو التي تعرض من خلل الحاسب واالنترنت. ، و الصور 

الكريم  وقد أشار   ( أن التفكير البصري من النشاطات واملهارات العقلية التي تساعد املتعلم في الحصول على املعلومات 265:  2015)رزوقي وعبد 

 ا.ا ولفظي  اره الخاصة بصري  دراكها وحفظها، ثم التعبير عنها وعن أفكإ وتمثيلها وتفسيرها و 

( أن التفكير البصري يشير إلى التبصر من خلل الصور، فالصور هي عبارة عن رسوم عقلية للخبرات الحسية، واملدركات، 95: 2015وذكر )عزمي، 

اخلية أو الخارجية باستخدام الصور  والتخيلت والتفكير البصري يعبر في أبسط صوره عن التعامل مع الرموز التي تمثل العناصر الخاصة بالبيئة الد

 الذهنية ".

( إلى أن التفكير البصري يجمع بين أشكال االتصال البصرية واللفظية في األفكار بالضافة إلى أنه وسيط 264:  2015وقد أشار )رزوقي وعبد الكريم،  

وهو نوع من االستنتاج القائم على استخدام الصور العقلية التي   للتصال والفهم لرؤية املوضوعات املعقدة والتفكير فيها مما يجعله يتصل باآلخرين،

 تحوي املعلومات املكتسبة من األشياء املرئية.

 ا حتى يستطيع الفرد أن يستخلص املعلومات املطلوبة من الوسائل البصرية املستخدمة. وعليه فإن التفكير البصري يعد ضروري  

 بصرية: العالقة بين التفكير البصري والثقافة ال  •

 

 

 

 

 

 

 مثلث الثقافة البصرية   :(2)شكل 

ف  ( الثقافة البصرية بأنها القدرة على قراءة وتفسير وفهم املعلومات املقدمة في الصور واألشكال البيانية، وهي 350:  2015) رزوقي و عبدالكريم عر 

 بجميع أشكالها إلى صور ورسوم بيانية تساعد على توصيل املعلومات. ترتبط بالتفكير البصري والذي يعرف بأنه القدرة على تحويل املعلومات 

 التفكير البصري، التعلم البصري، واالتصال.    ا من ثلث جوانب رئيسية لنماء الشخصية وهذه الجوانب هي:ويعتبر التفكير البصري جانب  

الثقافة البصرية هي القدرة على فهم )قراءة( واستخدام )كتابة(   ( على أن1994( ومور وجيور )1982كل من هورتين )  مع(  19:  2011)   عمار  واتفق

 ة هي: الصور وتتضمن القدرة على التفكير والتعلم، والتعبير عن املصطلحات في شكل صور ذهنية ومن ثم يشتمل هذا التعريف على ثلث مبادئ رئيسي

 ممثلة في القدرة على القراءة والكتابة.االتصال البصري: ممثل في وجود لغة بصرية، مثلما يوجد لغة لفظية  .1

 التعلم البصري: هو قدرة الفرد على فهم الصورة )قراءتها( واستخدام اللغة البصرية )كتابتها(. .2

 التفكير البصري: وهو يحدث نتيجة التعلم البصري لذي يهدف إلى قدرة الفرد على بناء املعلومات البصرية. .3
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البص التفكير  املستخدمة في وبناء على ما سبق فإن  البصرية  الوسائل  أن يستفيد من  املتعلم من خللها  التي يستطيع  األداة  أو  الطريقة  ري هو 

ا استقاه من استراتيجية التدريس البصري وبواسطته يتمكن املتعلم من تحويل اللغة البصرية املستمدة من الوسائل البصرية إلى لغة لفظية يعبر بها عم

 ا تم عرضه أمامه من وسائل بصرية.معلومات جديدة من خلل م

 دور املعلم والطالب في ضوء استخدام التفكير البصري أثناء التدريس:   •

إلقاء األسئلة  7،  2015)جانقوير  ( و 112:2016)املصري وعامر  يرى   املعلم في  البصري ويكمن دور  الشكل  الكثيرة تساعد في فحص  أن األسئلة   )

 ويتفاعل مع أفكارهم واقتراحاتهم ويشارك في تركيب املعاني بالضافة إلى االستماع إلى وجهات النظر املتعددة. وتسهيل املناقشات مع الطلبة 

ا ويناقشون أفكارهم بينما الطلبة لديهم الوقت والفرصة للنظر بعناية وإعادة التفكير واستمراره حيث يسمعون لبعضهم البعض ويخمنون سوي  

 ة ومن ثم مراجعة النتائج.ومقترحاتهم لبناء أفكار جديد

 ويتمثل أدوار كل من املعلم والطالب في ضوء استخدام التفكير البصري في األدوار التالية: 

 عند التدريس بالتفكير البصري يتطلب من الطالب ما يلي: 

 يأخذ نظرة صامتة في الشكل لمعان التفكير. .1

 توضيح العلقة بين العناصر املختلفة في الخريطة. .2

 املفاهيم املعزولة إلى قطع من املعلومات ذات املعنى.تحويل  .3

 تركيب املعلومات إلى الجمل التي يمكن أن تؤدي إلى الخلصة. .4

 وأنه يمكن التدريس بالتفكير البصري من خالل:

 عرض املنظومة املتكاملة بالشكل البصري في بداية الحصة.  .1

 مكوناتها. تتمعن الطالبة باملنظومة أو الشكل البصري وتميز بين  .2

 تدرك العلقات املوجودة بين املكونات.  .3

 تبدأ بتحليل املنظومة أو الشكل البصري إلى مكوناته األساسية وتفسر كل معلومة فيها. .4

 تتوصل إلى استنتاج ملا تحويه املنظومة أو الشكل البصري. .5

 أما دور املعلم في عمليات التفكير البصري تتمثل في اآلتي:

 ية. توفير املثيرات الحس .1

ار مع عملية  إثارة املتعلم لتدوير العلقات والرموز في املثير الحس ي من خلل الربط بين الخبرات السابقة والتخيلت العقلية لتتكامل عملية االبص .2

 التخيل العقلي. 

ري وبين أدوارهما أثناء استخدام التفكير مما سبق نلحظ مدى التشابه واالرتباط بين أدوار املتعلم واملعلم أثناء التدريس باستراتيجية التدريس البص

سابق   أسلفنا  كما  ناش ئ  االرتباط  وهذا  البصرية  البصري  الوسائل  من  والفادة  االستيعاب  من  يتمكن  حتى  البصري  التفكير  على  املتعلم  اعتماد  من  ا 

 املستخدمة خلل التدريس. 

 التفكير البصري والفيزياء:  .3.1.2

املوجات    ( مجموعة من املواضيع الفيزيائية التي يمكن أن تنمي التفكير البصري مثل:213:2016)  عامر واملصري ( في  2001)  م وعبد الكري  أحمدتحدد  

النسبية. الحركة  الظلل،  الشمس ي، تكوين  النظام  البلورات،  العجلة )التسارع(،  القوة،  السرعة،  املغناطيس ي،  املجال  )قوانين  وأن موضوعي    الساكنة، 

الطاقة( من املواضيع التي تساعد في تنمية مهارات التفكير البصري وتعمل على زيادة التخيل لدى الطلب ملا تحويه من أشكال  -الشغل -نيوتن في الحركة

العلقات املكانية وتحليلها ا عند القيام بحل مسألة على أحد هذين املوضوعين والتي تتطلب من الطلب القيام بتمييزها وإدراك ورسومات ورموز خصوص  

 وتفسيرها حتى يتم التوصل للحل املطلوب. 

ا ثم يبدأ بوضع تحليلت أو تصورات معينة للحلول املختلفة لتلك املواقف فإنه بذلك يمر بعدة مراحل عندما يفكر املتعلم في املوقف املشكل بصري  

ا إلى الحل أو الحلول  ت قابلة للتجريب أو االختبار ثم تصور خطوات منظمة تؤدي منطقي  للوصول إلى الحل املطلوب حيث يبدأ بوضع اقتراحات أو افتراضا

 (. 214:2016ا )عامر واملصري، جرائي  إ املتوقعة ثم تدوين الحل املطلوب والتأكد من صحته 

حلول املطلوبة، ولكن عدم اهتمام املعلمين هناك بعض األشكال البصرية التي تسير إلى حد ما فهم املسألة وبالتالي استخدام تلك األشكال لتخيل ال

سم يؤدي إلى بهذا الجانب يحول دون التفكير والتخيل البصريين لدى املتعلمين، كما أن عدم تدريب املتعلمين على رسم األشكال ووضع املعطيات على الر 

ا  اكتسب  إذا  املسألة بصورة ميسرة  للمتعلم حل  البصري فيمكن  التخيل  القدرة على  إلى فقدان  املسألة  البصري وتمكن من ترجمة  التخيل  لقدرة على 

 أشكال ورسومات يمكن التعامل معها. 
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التوس وهاتان   ةالحاليدراسة  قوم  الثانوي  األول  للصف  الفيزياء  مقرر  من  والرابع  الثالث  الفصلين  على  البصري  التدريس  استراتيجية  بتجريب 

املتسارعة والقوى في بعدين   الحركة  البصري عليهما كما تم الشارة فيما الوحدتان هما  التدريس  استراتيجية  امللئمة الستخدام  املوضوعات  وهما من 

 سبق.

 استراتيجية التدريس البصري: •

لها بشكل متسلسل مستخدم   اختيارها والتخطيط  يتم  التي  األنشطة  أو  التدريس هي مجموعة متناسقة ومتتابعة من الجراءات  استراتيجية  ا إن 

( وبهذا فإن االستراتيجية ليست هي الطريقة وال األسلوب. إنما هي أشمل من الطريقة، وهي خطة واسعة 28:  2016المكانات املتاحة )العدوان وداوود ،

 وعريضة للتدريس والتي تختار الطريقة امللئمة مع مختلف الظروف واملتغيرات في املوقف التدريس ي. 

خبرة حسية   النسان، فالتعليم البصري يكسب  النسان( على أن حاسة البصر تعد أهم نافذة من نوافذ التعلم عند  330:  2009)عطية  كما أكد  

بالصور الحسية واقعية أو قريبة من الواقع والخبرة الحسية تكون ادعى للفهم والثبات في الذهن وأكثر قدرة على مقاومة النسيان والواقع الحياتي مليء  

ذا كان البصر وسيلة تعلم فعال فإن الخبرة التي تكتسب من طريقها هي خبرة بصرية يمكن التعبير عنها باللغة إ ها من طريق حاسة البصر و دراكإ التي يمكن  

م ا وعلى هذا األساس فإن استراتيجيات التعليم البصري تلئم البصريين وذوي الذكاءات البصرية الذين يفضلون تحصيل خبراتهم ومعارفهوالرسوم أيض  

 ا.عن طريق الصور واملخططات واملشاهد الحسية وجمع املعلومات بصري  

 األدوات البصرية:  •

( أن التعليم البصري يشير إلى تأثير األدوات البصرية في تحقيق أهداف تعليمية محددة، أي أن التعليم من خلل 294:  2015)الناصر والعفون  ذكر  

املختلفة، ويقوم التعليم البصري على فكرة أن استعمال املواد البصرية يجعل األفكار البصرية املجردة التي يتم الصور واملخططات والوسائل البصرية  

فادة منها في فهم  تدريسها محسوسة بدرجة أكبر، أي أن التعليم البصري يرتبط بقدرة الفرد على قراءة الرموز واملثيرات التي يتلقاها عن طريق عينيه وال 

 علومات و تكوينها والتفاعل معها لحداث تغييرات سلوكية و نوعية. و اكتساب امل

( أن الطلب عندما يمثلون استراتيجيتهم املعرفية بأدوات بصرية فإنهم يمارسون التفكير في التفكير وهي  95:  2016ذكر هيرل في )عامر واملصري،

أ  مفهوم  البصرية  األدوات  من  أنواع  ثلثة  وتدعم  التعلم  مبادئ  هي:إحدى  األنواع  وهذه  املعرفة  وراء  ما  مبدأ  الذهني  و  العصف  املنظمات ،  شبكات 

 خرائط عمليات التفكير، و التخطيطية محددة املهام

( األدوات البصرية بأنها رموز تصويرية تستخدم لتكوين نموذج للمعلومات حول فكرة أو موضوع ما وهي تحسن  92:2016)عامر واملصري  ويعرف  

املتعلمين في النجاز  :أداء  القراءة والكتابة والحساب،  دافعية  باملعرفة مدة أطول ،  مهارات  العامة، ماالحتفاظ  التواصل  التنظيم ،  هارة  التعلم ،  قدرات 

والتعاوني املشكلت،  الفردي  واالبتكاري ،  مرونة حل  التحليلي  والتخيلية،  التفكير  التصويرية  املستوى ،  املفاهيم  ما  ،  التفكير عالي  املعرفة  قدرات  وراء 

  .اتنشيط عادات العقل والتعلم املنظم ذاتي  ، و تعة حل املشكلت، موالتفكير الذاتي

( أن األدوات البصرية هي التطبيق التربوي للتفكير البصري وأنه باستخدام األدوات  292:  2015)  رزوقي وعبد الكريم    في  costa , 1991)كما ذكر )

الطلب تفكيرهم   املعرفية معروض  البصرية يرى  األنماط فوق  بها  واملثابرة واملنهجية، ويدركون  االبتكار  الطلب يطورون من قدراتهم على  وأن  أمامهم  ا 

معرفة أثر ويتأملونها إلى درجة أن باستطاعتهم تطبيق هذه األنماط في مواجهة التحديات الصفية السهلة. وهذا ما يسعى البحث الحالي للوصول إليه و 

 ي على التحصيل الدراس ي للطالبات.التدريس البصر  استراتيجية

 تدريب الطلبة على املالحظة وقراءة الصورة:  •

( أننا نعيش مع مواقع وصور، ونستخدم أدوات يومية، ولكن حين نسأل عن تفاصيلها، فأننا نعجز 279: 2017) العسكري والجبوري وآخرون ذكر

يده، أو ما هو مكتوب على قلمه؟ أننا نشاهد ولكننا ال نلحظ، وهذا ما هو مطلوب من املعلمين. كيف  من منا يستطيع أن يذكر ما هو املكتوب على ساعة  

 ندرب طلبنا على امللحظة؟ علينا أن نميز بين نوعين من امللحظة وهما:  

لتي نوجه اهتمامنا لش يء أو حدث بهدف  امللحظة العابرة التي يمكن أن تزودنا ببعض املعلومات بشكل عضوي أو عرض ي، وبين امللحظة املقصودة ا 

 الحصول على معلومات معينة. 

البصري يقوم أساس  330:    2009)عطية    كما أشار التعليم  أن  إلى  أن تكون دقيقة وموجهة  (  األولى فيه لذا يجب  الخطوة  اذ تمثل  امللحظة  ا على 

ا نحو ا وتوجيهي  ا كافي  تقود إلى التعليم املطلوب، كما أن امللحظة الدقيقة تتطلب تدريس  وهادفة ألن امللحظة الغير دقيقة وغير املوجهة نحو هدف معين ال  

ا من املشتتات التي قد  ا يسمح بالتركيز على األشياء املطلوب ملحظتها خالي  هدف ما ينبغي ملحظته والتركيز عليه في املوقف التعليمي كذلك تتطلب مناخ  

 طلب ذلك تنظيم بيئة التعلم وتهيئة املحسوسات املراد كلحظتها أو األشياء املطلوب ادراك تمثيلتها.تصرف امللحظة عن أهدافها، ويت

( إلى أن التدريب على امللحظة الهادفة أو املقصودة على يكون النحو اآلتي: لنفترض أن 281: 2017) العسكري والجبوري وآخرون  وعليه فقد أشار

 السكيمو، فما الخطوات التي ستبيعها لتمكين طلبه من ملحظة معلومات معينة؟ ا عن ا معلما أراد أن يعرض فيلم  



 البلوي &  عمرانيال                                                                                                                         ...                       الدراس ي في مقرر الفيزياءأثر استراتيجية التدريس البصري على التحصيل   

 838-814، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 822 

 
 

 يعد الفيلم ويجهزه للعرض.  .1

 يناقش الطلبة في موضوع الفيلم، وبوجه انتباههم إلى معالم رئيسة.  .2

 يوزع عليهم ورقة عمل تطلب منهم ملحظة سلوكيات معينة مثل: ملبس االسكيمو، أدوات االسكيمو ...الخ  .3

 اقش الطلبة فيما الحظوه.ين .4

باتجاه  واملناقشات  التدريس  توجيه  إن  عنها،  والتحدث  مشاهدات  متابعة   
 
دائما منهم  ويطلب  محددة،  أشياء  مللحظة  طلبه  املعلم  يوجه    كذلك 

قدرتهم على امللحظة سواء املقصودة أو غير األنشطة يمكن أن تنمي مهارة امللحظة لدى الطلبة، وحين يكتسبون هذه املهارة وتصبح آلية لديهم، تزداد  

 املقصودة. 

أن هذه وبحسب ما تم ذكره سابق   إلى  الشارة  البصري، عليه تجدر  التدريس  استراتيجية  االدراك وامللحظة واستخدامهما بشكل رئيس ي في  ا عن 

التفكير بصري   القدرة على  املتعلم  الصحيح مالم تكن لدى  بالشكل  تتم  البصرية العمليات لن  الوسائل  السبيل للستفادة من  املتفكر هو  النظر  ا، ألن 

 املعروضة وبالتالي يقود املتعلم إلى املعرفة واملعلومات الجديدة. 

 خطوات التدريس وفق استراتيجية التدريس البصري: •

الطالب في القرن الحادي والعشرين املعلومات،  ( إلى أن الوسائل البصرية من أهم الوسائل والقنوات التي يستمد منها  125: 2013)  الشرمانيشير  

املعلومات بصري   ازدياد وسائل وأدوات تقديم  يتم ومع  أن  للتعامل معها بمعنى آخر  املناسبة  املتعلم االستراتيجيات  إعطاء  الواجب  ا وتنوعها أصبح من 

بصري   بشكل منظ  ا.تثقيفهم  البصرية  الوسائل  استخدام هذه  يتم  أن  الواجب  التدريس وعليه فمن  استراتيجية  تحت مظلة  م ضمن خطوات محددة 

ا من الخطوات الستخدامها في التدريس باستراتيجية التدريس البصري يمكن  ( عدد  331:  2009)  عطية  ( و2014)  الجوراني  وقد حدد كل من   البصري.

 ا كاآلتي: دمجها مع  

 األشياء املطلوب إدراك تمثيلتها البصرية. تنظيم بيئة التعلم وتهيئة املحسوسات املراد ملحظتها أو  .1

 تدريب الطلبة على امللحظة الدقيقة والهادفة للوسائل البصرية وكيفية تشخيص املوضوعات املهمة في كل منها ويتم ذلك من خلل ما يلي:  .2

ما تشير إليه، وغيرها من أسئلة تختلف  أسئلة الذات: يبدأ الطالب بمسائلة ذاته حول السبب مللحظة الوسيلة املعروضة، وعن ماذا تعبر و  •

 باختلف الوسيلة البصرية املستخدمة. 

عن   • الجابة  في  تساعده  أن  يمكن  التي  التلميحات  أو  االرشادات  بتدوين  هنا  امللحظ  الطالب  يقوم  االرشادات،  من  تعلمه  يمكن  ما  تدوين 

 رية املعروضة أمامه. التساؤالت التي وجهها لذاته من خلل دالتها على معنى الوسيلة البص

 تحديد ما هو مهم في الوسيلة: في هذه الخطوة يقوم املتعلم بتحديد الفكرة الرئيسية للوسيلة وبعض الحقائق التي تحتوي عليها. •

 الربط بين ما تم التوصل إليه ومحتوى التعلم أو املوضوع الذي يجري تعلمه. •

   أو مع الطالبة املجاورة لها على أن ال يؤثر على ضبط الصف.يقوم املتعلم بشرح محتوى الوسيلة البصرية مع نفسها  •

 وبناء على ما سبق فإن دور املعلم في استراتيجية التدريس البصري من املمكن أن يتلخص فيما يلي:  

 يقوم املعلم بمراجعة مادة الدرس بكل دقة وتحديد املواقف التعليمية فيها التي تحتاج إلى عرض وسيلة بصرية   .1

وط ييهئ املعلم الوسائل البصرية املناسبة للدرس من صور أو رسوم أو أشكال توضيحية أو خرائط ذهنية أو مفاهيمية أو تمثيلت بيانية أو خط .2

 شياء امللموسة مكن االستعانة بالوصف اللفظي، أو التمثيلت البصرية التي يعدها مسبقا.  زمنية، وفي حالة عدم توفر األ 

 تحدد املعلمة كل وسيلة بصرية لكل موقف تعليمي في الدرس. .3

باملحتوى التعليمي عرض كل وسيلة بصرية في املوقف التعليمي املناسب لها مع إعطاء فرصة مللحظات الطالبات وتحديد املطلوب منها، وربط ذلك   .4

 من قبلهن. 

 يناقش املعلم املتعلمين فيما قاموا بملحظته وما دونوه من ملحظات وإرشادات   .5

 يستمر املعلم بإكمال مراحل الدرس بهذا األسلوب.  .6

 يطلب املعلم من املتعلمين تقديم ملخصات حول ما قاموا بملحظته وما دونوه من ملحظات وإرشادات. .7

 (.331: 2009)عطيةقوم بتكليف املتعلمين بعمل أنشطة بصرية لتأكيد التعلم البصري يمكن للمعلم أن ي .8

 وقد تم اتباع الخطوات السابقة جميعها ما عدا الدور األخير في تطبيق استراتيجية التدريس البصري في البحث الحالي.      

 أشكال التدريس البصري ووسائله: •

استراتيجيات مختلفة مثل الرسم، والتخطيط، ووضع األشياء الحسية للمعلم استخدام ( أنه يمكن  281:  2017)  العسكري والجبوري وآخرون  ذكر

 وتمثيل الكلمات بصري  
 
 ويمكن بيانها كالتالي: ا، بالصورة أو الخريطة.لفظيا

 استراتيجية الرسم: يمكن أن نستخدم هذه االستراتيجية في الدروس فهناك أشكال من الرسم. .1
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طية: إن نظرة بسيطة إلى الرسم توضح املعلومة، كما أن هذا الرسم يسمح بإضافة أية معلومات أخرى جديدة يتعلمها الطالب  الرسوم التخطي .2

 الحقا.

والصور هي تسجيل دقيق للظاهرات واألشكال   الصورة: يوجه املعلم أنظار الطلبة إلى املوضوع، ثم يسألهم أسئلة محددة ليتمكنوا من ملحظتها. .3

 االتصال بها مثل الشلالت والسدود والبراكين والزالزل وبعض املعادن النادرة، ويلجأ إليها املعلم عندما ال توجد الظاهرة موضع الدرس   التي يصعب

 (.  7: 2004في البيئة أو يصعب الوصول إليها )بدوي، 

استخلص   .4 الطلبة  ويطلب من  الرسم،  أو  الصورة  املعلم  يعرض  اللفظي:  النباتية  الوصف  الخلية  املعلم رسمين:  يعرض  مثال:  منها.  معلومات 

مل والحيوانية ويطلب إيجاد أوجه الشبه واالختلف بينهما. إن الوصف اللفظي كما يرد في الكتب وحده ال يكفي لتشغيل الدماغ بل يعمل عكس ع

   -ا: كلمةالدماغ، فالدماغ ال يعمل خطي  
 
   -اكلمة أو حرف

 
اب، ولذلك يعجز بعض الطلبة عن السير حسب ما يرى مؤلف الكتب  ا كما ورد في الكتحرف

ا، إن الدماغ حين يسمع كلمة مدرسة يقيم روابط عديدة غير خطية هكذا، فالدماغ ال يسير وبنفس التسلسل، فالدماغ إشعاعي وليس خطي  

لب ملادة لم ترد إلى دماغه بطريقة ملئمة كما أشار ا كما يسير مؤلف الكتاب ومن هنا تأتي صعوبة إدراك ما يريده املؤلف أو حفظ الطاخطي  

 (.282: 2017)العسكري والجبوري وآخرون 

،  الحكم السلمي على مدى عشر قرون،  تطور لغة األطفال  الخط الزمني: يمكن استخدام الخط الزمني في بعض املواد ذات الطابع التطويري مثل: .5

 تطور وسائل املواصلت.و 

 ( أن وسائل استراتيجية التدريس البصري تركز على استخدام: 193:2015)عبيدات وسهيلة،  كما حدد 

 الصور واملشاهد الحسية.  .1

التوضيحية: تحدث   .2 امللحظات  80،  2000)آرمسترونج  الرسوم واألشكال  إذا راجعنا بعض دفاتر  أنه  ( عن صنع رسم تخطيطي لألفكار بقوله 

ا بسيطة لتطوير  سنجد أنهم قد استعملوا رسوم     . Charles Darwin , Thomas Edison , henry fordم  الخاصة بشخصيات تاريخية بارزة ومنه

  كثير من أفكارهم القوية. لذا يجب أن يدرك املعلمون قيمة ما لهذا النوع من التفكير البصري من دور في مساعدة الطلب على توضيح فهمهم 

فكار على الطلب من الطلب أن يرسموا النقطة الرئيسية أو الفكرة األساسية أو املوضوع املركزي أو ملادة املوضوع. تنطوي استراتيجية رسم األ 

ح املفهوم املحوري الذي يجري تعليمه. ويجب في هذا الصدد تخفيف التركيز على الترتيب والواقعية لصالح تتالي رسوم سريعة تساعد على توضي

 الفكرة. 

هي عبارة عن رسوم تخطيطية تدل على العلقات بين املفاهيم وهي تحاول أن تعكس التنظيم املفاهيمي كفرع من  : واملفاهيميةالخرائط الذهنية  .3

 فروع املعرفة، وهي تهتم بتحديد مفاهيم املادة وترتيبها بحيث تعطي تناسق  
 
ا يدل على املعنى ويتم فيه االنتقال من املفاهيم األكثر شمولية  ا وترابط

املفاهيم رأسي  وأقل   الحال في دورات  ا وأفقي  نوعية وهكذا، بحيث تأخذ شكل سلسلة متشابكة ومتشعبة من  أو شكل سلسلة دائرية كما هو  ا 

 (.140: 2009) عادل ،الحياة 

 الوصف اللفظي والتمثيلت البصرية.  .4

 التمثيل البياني.  .5

 الخطوط الزمنية )للمواضيع ذات الطابع التعبيري والفطوري(. .6

 ( بتحديد الوسائل البصرية املستخدمة في استراتيجية التدريس البصري كما يلي: 330: 2009) عطية قاموكما 

 الصور الدالة على املوضوع قيد الدراسة. .1

 األشكال التوضيحية. .2

 املخططات التوضيحية والرسوم التخطيطية.  .3

 الخرائط املفاهيمية والذهنية.  .4

 . الخطوط الزمنية .5

 البصرية املوجودة في املحتوى التعليمي. التمثيلت  .6

وض وقد تم استخدام عدد من الوسائل البصرية السابقة كالرسم والصور والتمثيلت البصرية للمحتوى التعليمي مثل )املقاطع املرئية وكذلك عر 

 الشرائح املرئية( في تطبيق استراتيجية التدريس البصري في البحث الحالي. 

 ( أنه يجب أن تتنوع النشاطات على وفق تسلسل نمائي على النحو اآلتـي:286: 2013) رزوقي وعبد الكريم م البصري ذكر ولزيادة فاعلية التعلي

 نشاطات ملحظة التشابهات واالختلفات في األشكال واألشياء والرموز والكلمات. .1

 مختلفة. نشاطات التوافق لألشكال واألشياء والرموز في الفئة نفسها أو فئة من فئات   .2

 نشاطات لترتيب األشكال والرموز واألحداث والخبرات.  .3

 نشاطات لربط وتجميع األشكال والرموز واألشياء ضمن فئاتها الكبرى أو استعماالتها.  .4
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 نشاطات لتميز الجزء الناقص في األشكال والرموز بوجود أو عدم وجود مثير كلي واضح. .5

 ألشياء والرموز إلى شكل متكامل. نشاطات تتطلب دمج العناصر الواضحة لألشكال وا  .6

حدد    
 
بصري  52:  2016)  عطيةأيضا للمتعلمين  استخدامها  يفضل  التي  األنشطة  التخطيطية(  الرسوم  كاآلتي:  العلنات،  ا  الرسوم ،  عمل  عمل 

 عمل ألبومات الصور والخرائط واملجسمات.، عمل امللصقات، عمل أشرطة الفيديو واألفلم ، البيانية

يمكن ملحظة مدى ارتباط واعتماد استراتيجية التدريس البصري على التفكير البصري، حتى يتم استخدام هذه االستراتيجية بشكل فعال  وعليه  

 في العملية التعليمية، وعليه سيتم مناقشة بعض الجوانب الهامة عن التفكير البصري بشكل موجز فيما يلي، بما يخدم هذا البحث. 

 لتدريس البصري والتحصيل الدراس ي: استراتيجية ا .4.1.2

التقليدي  والطرق  املدرس ي  الكتاب  في  تقليدية محصورة  باستخدام وسائل  يتم  أن  يمكن  ال  والعشرين  الحادي  القرن  في  املتعلم  مع  التعامل  ة إن 

ض في حياته ملصادر حديثة للمعلومات ولم كاملحاضرة واملناقشة فقط، بل يجب على املعلم أن يحرص على التجديد ومواكبة املستجدات ألن املتعلم يتعر 

لحديثة في العملية تعد املدرسة هي املصدر الوحيد ملادة العلمية ،واملعلم له الدور األكبر في مساعدة املتعلم وتوجيهه للستخدام األمثل لهذه الوسائل ا 

الوسائل البصرية املستخدمة في استراتيجية التدريس البصري له   التعليمية حتى يستفيد املتعلم ويزيد من تحصيله للمادة العلمية فالتعلم عن طريق

 منه فيما يلي. 
 
 دور كبير ومهم في العملية التعليمية نستعرض جانبا

 يتسم بالخصائص اآلتية: 51:  2016)عطية أشار 
 
 ( إلى أن املتعلم بصريا

 ا إلى رؤية األشياء. حاجة املتعلم بصري   •

 تذكر األشكال والرسوم والصور وليس ما يسمعون.امتلكهم قدرة عالية على  •

 ينجذبون إلى العروض واألنشطة البصرية.  •

 يتسمون بالتنظيم والترتيب ويهتمون بمظاهرهم.  •

 يحبون الكتابة ورسم الصور واألشكال واملخططات.  •

 يميلون إلى ما هو مكتوب وينسون ما هو شفهي في الغالب.  •

 والرسوم واألشكال التوضيحية.يفضلون دعم الشرح بالصور  •

 يهتمون لأللوان وتفاصيلها.  •

 يتذكرون األشكال وينسون األسماء.  •

( أن استخدام الوسائل البصرية في التدريس يحسن أداء املتعلمين في دافعية النجاز، مهارات القراءة والكتابة 92:2016)  املصري وعامر  كما ذكر

أطول، م باملعرفة مدة  التحليلي  والحساب، االحتفاظ  التفكير  املشكلت،  الفردي والتعاوني، مرونة حل  التعلم  التنظيم،  العامة، قدرات  التواصل  هارة 

ط عادات العقل واالبتكاري، املفاهيم التصويرية والتخيلية، التفكير عالي املستوى، قدرات ما وراء املعرفة والتفكير الذاتي، متعة حل املشكلت وتنشي

 ا. والتعلم املنظم ذاتي  

ا عند رؤيته للوسائل البصرية املعروضة عليه أثناء الدرس عند التدريس باستخدام  ( على أنه عندما يفكر املتعلم بصري  31-30:  2011)  عماركما أكد  

 استراتيجية التدريس البصري فإنه يساعده في: 

 التعامل مع األعداد واألرقام السيما عند نتناول املوضوعات التي تتطلب عرض البيانات في أشكال بصرية.  •

 وأشكال ورموز بصرية مما يسهل استيعابها وفهمها  الربط األشياء أو األفكار أو املعلومات بصور  •

 استدعاء املعلومات من ذاكرة املتعلم.  •

 عمل املقارنات البصرية ومن ثم الوصول للستنتاجات بسهولة.  •

 يزيد من اهتمام املتعلمين باملوضوعات التي يتعلمونها.  •

 في الذاكرة ملدة طويلة   فهم الرسالة التعليمية، وبخاصة البصرية منها، مما يسهل ادراكه وحفظه •

 تنمية القدرة على االكتشاف وتقدير أوجه الشبه واالختلف للمشهد البصري من خلل الرؤية املختلفة بين املتعلمين.  •

 تنمية القدرة على انتاج املزيد من الحلول املبتكرة.   •

 تثبت التعلم في ذهن املتعلم. ( إلى أن استراتيجية التدريس البصري تحسن الفهم و 330:  2009)  عطيهكذلك أشار 

 من )بينت وماير( في  
 
ا وذلك على اعتبار أن املدخل ا مهم  ( أن استخدام املدخل البصري في التعليم الصفي يعد أمر  358:  2015)رزوقي  ويرى كذلك كل

فة ضمن املقررات الدراسية ييسر على املتعلمين  البصري استراتيجية مؤثرة في فهم املضامين العلمية وأن عرض النماذج واألشكال والرسومات بصورة مكث

بداع وبالتالي تسعى إلى احتضان  ا من عملية ال ومما الشك فيه أن امللحظات البصرية والرسوم والوسائل البصرية تزيد عموم    الفهم و بالتالي تحسن أدائهم،
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أذهاننا تصور بصر  الحلول، فإنه يوجد لكل فكرة في  أن  الذهن واألفكار وابتكار  املهم  الواقع ومن  الفكرة على أرض  لتنفيذ هذه  األولية  امللمح  ي يعطي 

 يتكون هذا التصور على أسس حقيقية تعتمد على بيانات و معلومات مؤكدة.

( فإن التدريس البصري يساعد على اشراك املتعلمين في املحتوى التعليمي بشكل فعال، كما تزيد من مقدرو املتعلم على 2019)دانيالز     فيما أشارت  

 %. 49- 29االحتفاظ باملعلومات من 

التدريس البصري مستخدمين وسائلها املختلفة في تعزيز قدرة امل استراتيجية  تعلم على بناء على جميع ما سبق تتضح أهمية التدريس باستخدام 

ا مثل مادة الفيزياء التي تعتمد على األشكال والوسائل استيعاب و فهم املوضوعات التعليمية املطروحة عليه، وعلى زيادة تحصله في املادة العلمية خصوص  

الجدي باملعلومات  واحتفاظه  وفهمه  املتعلم  لدى  التعلم  أثر  بقاء  في  دور  الوسائل من  لهذه  وما  تدريسها  في  لديهالبصرية  بما  ربطها  وقدرته على  من    دة 

ستنتج ويربط معلومات سابقة تعلمها من قبل ودور هذه االستراتيجية في تعليم املتعلم التفكير بمستويات عالية ينتج من خللها ويبتكر حلول جديدة وي

 الجديد بما لديه من معلومات و مفاهيم سابقة.

 السابقة: الدراسات  . 2.2

 : كمدخل جديد في التدريس وكان من أبرز تلك الدراسات استراتيجية التدريس البصري الدراسات السابقة املتعلقة باطلعت الباحثة على  

على فاعلية املدخل البصري املكاني املدعم بالوسائط املتعددة على اكتساب املفاهيم العلمية  والتي هدفت إلى التعرف  :( 2018دراسة عبد الغني )  •

الجمالي لدى أطفال الروضة، ولتحقيق هدف البحث الرئيس ي قامت الباحثة باستخدام مواد وأدوات البحث وقد تمثلت في كتيب وتنمية الحس  

كاني الطفل لتنفيذ أنشطة العلوم ودليل املعلمة، وقامت بإجراء اختبار املفاهيم العلمية، وقد أوضحت نتائج البحث فاعلية املدخل البصري امل

 املتعددة على اكتساب املفاهيم العلمية وتنمية الحس الجمالي لدى أطفال الروضة.املدعم بالوسائط 

لتتوسع( في اكتساب الطلب ملهارات التفكير البصري، وقد  -هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجية )خطط ثحي:  (2017) دراسة األشقر  •

التفكير    جراء اختبار ملهارات التفكير البصري وملقياس الثقة بالنفس وقد أوصت الباحثة بعد ما وصلت إليه من نتائج إلى االهتمام بتنمية مهاراتإ تم  

كه للطلب  وخاصة  البصري  الحديثة  التدريس  استراتيجيات  على  الكيمياء  معلمي  بتدريب  أوصت  وكذلك  الكيمياء  تدريس  أهداف  من  دف 

 االستراتيجيات التي تفعل دور الطالب ومنها االستراتيجيات التي تعتمد على التفكير البصري.

هدفت هذه الدراسة التعرف على فاعلية استراتيجية التدريس البصري في تحصيل مادة الكيمياء عند طلب    (:2016) عبد الكريم وعويد  دراسة   •

اال  بتطبيق  الباحثان  قام  وقد  بعقوبة  في  للبنين  النضيد  ثانوية  في  البحث  اجراء  لديهم وتم  العلمي  التفكير  وتنمية  املتوسط  الثاني  ختبار  الصف 

العلمي التفكير  االختبار    التحصيلي واختبار  الضابطة في كل من  املجموعة  التجريبية على  املجموعة  النتائج احصائيا أظهرت تفوق  وبعد تحليل 

 التحصيلي واختبار التفكير العلمي. 

غزة هدفت دراسته إلى التعرف على أثر استراتيجية التصور البصري في تدريس االملء لدى تلميذ الصف الثاني األساس ي ب  (: 2016)  سالمةدراسة  •

للبنين، األساسية  الشارقة  في مدرسة  األساس ي  الثاني  الصف  لديه من طلب  الدراسة  ذي    وتكونت عينة  التجريبي  شبه  املنهج  الدراسة  واتبعت 

االتصميم الثنائي ملجموعتين الضابطة والتجريبية وبعد تطبيق االستراتيجية ومعالجة النتائج   تصور جاءت النتائج على أن استراتيجية ال  إحصائي 

ملء ملء املنظور لدى الطلب، وتفوق املجموعة التجريبية على نظيرتها الضابطة في اختبار مهارات ال البصري أثرت بشكل كبير في أداء مهارات ال 

 املنظور. 

إلى  (:2016)  محمد  دراسة • سعت  استخدمت    والتي  وقد  الرتبة  عالي  التفكير  ومهارات  البصري  التفكير  مهارات  التفكير  تحديد  اختبار  الباحثة 

ختلفة وقد أوصت الباحثة إلى ضرورة االهتمام بتنمية مهارات التفكير البصري و التفكير عالي الرتبة لدى املتعلمين في املراحل التعليمية امل  البصري،

 لتسهيل تعلمها للطلب . و كذلك االهتمام بإدراج الصور والرسوم واملخططات بكتب العلوم للتخفيف من تجريد املفاهيم العلمية و 

حيث هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية برنامج قائم على الرسوم املتحركة في تدريس التاريخ في تنمية مهارات التفكير البصري  (:2016)  حماددراسة   •

  144عدادية،حيث تم اختيار لدى تلميذ املرحلة ال 
 
مجموعتين مجموعة ضابطة واألخرى تجريبية وطبق  ا وتم تقسيمهم إلى ا وتلميذة عشوائي  تلميذ

وتم استخدام برنامج الرسوم املتحركة في تدريس وحدة البحث للمجموعة التجريبية   ا،ا و بعدي  على املجموعتين اختبار مهارات التفكير البصري قبلي  

التجريبية وقد أوص ى الباحث بضرورة تضمين مناهج    حصائي للنتائج وجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعةجراء التحليل ال إ وبعد  

 االجتماعيات ألنشطة تنمي التفكير البصري وكذلك أوص ى بضرورة  استخدام الرسوم املتحركة مع مراحل تعليمية أخرى. 

وقد  طالبات املرحلة االبتدائية،بعنوان فاعلية تدريس الرياضيات باستخدام املدخل البصري في تنمية الحس العددي لدى  (: 2015) أحمددراسة  •

وقد   هدف البحث إلى التعرف على  فاعلية تدريس الرياضيات باستخدام املدخل البصري في تنمية الحس العددي لدى طالبات املرحلة االبتدائية،

الباحثة املنهج شبه التجريبي  واستخدمت اختبار مهارات الحس العددي للوصول إلى نتائج البحث وب عد استخدام أساليب التحليل استخدمت 

حصائية أظهرت النتائج تفوق طالبات املجموعة التجريبية التي درست باستخدام املدخل البصري على طالبات املجموعة الضابطة التي درست  ال 

 بالطريقة املعتادة.
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البصري في تدريس اللغة العربية واقتصر حيث هدفت إلى تقديم إطار نظري وعملي لبعض استراتيجيات التدريس   (:2015)  جواد وحمزة  دراسة •

وقد انتهى البحث إلى العديد من التوصيات منها إعطاء استراتيجيات   البحث على ثلث استراتيجيات )خرائط املفاهيم، الصور، ومقاطع الفيديو(،

والتوعية بضرورة التمكن التعلم منه، كذلك االكثار من الدورات  ا ا وعلمي  التدريس البصري أهمية خاصة في برامج اعداد املعلمين و املدرسين نظري  

 التدريبية في مجال طرائق التدريس الى تعريف العاملين فبي امليدان بالجديد منها وكيفية تطبيق كل منها.

اتيجيات التعليم البصري للطالب/  تحقيق األهداف اآلتية: بناء برنامج تدريبي وفقا الستر   الدراسة  كان الهدف من   (: 2015)   العفون وناصر   دراسة •

التصميم ان اعتمد الباحثو املعلم في كلية التربية األساسية ومعرفة أثر البرنامج التدريبي في األداء التدريس ي للطالب/ املعلم في قسم العلوم العامة. 

املعلمين و التفكير البصري    – التجريبي ملجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ذات الضبط الجزئي واالختبار البعدي لألداء التدريس ي للطلبة  

ق بطاقة امللحظة على  لتلمذتهم،إذ تخضع املجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي في حين ال تخضع املجموعة الضابطة للبرنامج التدريبي وبعد تطبي

ا مجموعتي البحث و معالجة البيانات  املعلمين في  - املعلمين في املجموعة التجريبية على الطلبة -تم التوصل إلى النتيجة اآلتية: تفوق الطلبة إحصائي 

والتوصيات واملقترحات ومنها اعتماد املجموعة الضابطة وفق بطاقة ملحظة األداء التدريس ي، وفي ضوء ذلك خرج الباحثين بعدد من االستنتاجات  

ة خلل برنامج تدريبي معد وفق استراتيجيات التعليم البصري ككتاب منهجي يتم تدريسه لطلبة املرحلة الثالثة في قسم العلوم العامة بفروعه كاف

 مادة املشاهدة. 

كان هدف الباحث فيها التعرف على أثر استراتيجية التدريس البصري في تحصيل مادة األحياء وتنمية عمليات العلم   (:2014)   الجو رانيدراسة   •

البعدي بع التحصيلي  بإجراء االختبار  البحث  ديالي وقام  للبنات في  اآلمال  ثانوية  الدراسة في  األول متوسط، أجريت هذه  الصف  د  لدى طالبات 

التدريس استراتيجية  نتائج االختبارين بعد تحليلهما    استخدام  العلم وأظهرت  التجريبية على حصائي  إ البصري واختبار عمليات  املجموعة  ا تفوق 

 املجموعة الضابطة في كل من االختبار التحصيلي واختبار عمليات العلم. 

لرسم املعماري على تنمية مهارات الرسم املعماري استخدام املحاكاة بالكومبيوتر في تدريس ا   هدفت الدراسة التعرف على أثر  (: 2014)   عبيد    دراسة •

اكاة والتفكير البصري واالتجاهات لدى طلب الصف الثاني ثانوي الصناعي وتمثلت أدوات البحث في أربع أدوات هي دللي املعلم في استخدام املح

موضوعي في مهارات التفكير البصري ومقياس اتجاه نحو   بالكومبيوتر في تدريس الرسم املعماري وبطاقة ملحظة ملهارات الرسم املعماري واختبار

  0,8  )األثرالرسم املعماري وأظهرت النتائج أن أثر استخدام املحاكاة في تدريس الرسم املعماري على تنمية املهارات الفكرية مرتفع حيث تعدت نسبة  

.) 

هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الترابطات الرياضية وبعض استراتيجيات التدريس البصري على مستويات تجهيز    (:2012)  عبد املجيددراسة   •

ت اثنين املعلومات والتقويم الذاتي ألنماط املعرفة الرياضية املكتوبة لدى تلميذ الصف األول االعدادي، وقد قام الباحث باختيار ثلث مجموعا

والثالثة   تجريبية  وفقا  منها  فيها  الطلب  تدريس  تم  واألخرى  البصري  التدريس  باستراتيجيات  التجريبية  املجموعات  احدى  تدريس  تم  ضابطة. 

ضية قد الستراتيجية الترابطات الرياضية، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام استراتيجيات التدريس البصري واستراتيجية الترابطات الريا

 هيز املعلومات وتحسين أنماط التقويم الذاتي للمعرفة الرياضية املكتوبة لدى التلميذ.  أسهما في رفع مستوى تج

حيث هدفت إلى التعرف على فاعلية التدريس باستخدام املحطات العلمية في الذكاء البصري املكاني في الفيزياء لدى طلب    (: 2012)     الشون   دراسة •

التصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي وتم ضبط التغيرات الدخيلة على املجموعة التجريبية وتم دراسة  الصف األول املتوسط، وقد تم اعتماد  

 املكاني. مجموعتي البحث ويعد انتهاء البحث أظهرت النتائج تفوق أداء طلب املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في اختبار الذكاء البصري  

بعنوان تقويم أداء معلمي التربية الفنية باملرحلة االبتدائية في استخدام مهارات التفكير البصري في التدريس، وقد هدفت   (: 2012)شيخ   راسة  د •

دراك مهارات التفكير البصري اللزمة ملعلمي إ الدراسة إلى معرفة مدى استخدام معلمي التربية الفنية باملرحلة االبتدائية ملهارات التفكير البصري  و 

بصري اللزمة ملعلمي التربية الفنية للمرحلة االبتدائية وقد استخدم لربية الفنية في املرحلة االبتدائية و وضع تصور مقترح لتنمية مهارات التفكير ا الت

والنسبة املئوية    (%  67.5)في هذا البحث املنهج الوصفي وتوصل إلى أنه ال يوجد هناك مهارات للتفكير البصري يتم استخدامها بنسبة عالية تزيد عن

وأوص ى الباحث بضرورة بناء برنامج لتنمية مهارات    ،(%35.01)  العامة الستخدام جميع مهارات التفكير البصري كانت أقل من املتوسط حيث بلغت

 التفكير البصري وتدريب املعلمين قبل التحاقهم بالخدمة وأثناء الخدمة. 

التعرف    (:2006)  إبراهيمدراسة   • املفاهيمية  هدفت إلى  الصورية الرمزية مقابل  العلوم وفق شبكات التفكير البصري )املفاهيمية  أثر تدريس  إلى 

عربية الرمزية( في تحصيل مستويات جانييه املعرفية وتنمية مهارات التفكير البصري في وحدة الجيولوجيا لطلب الصف الثاني متوسط باململكة ال

وقد توصلت    قة االرتباطية بين مستويات جانييه املعرفية ومهارات التفكير البصري في وحدة الجيولوجيا،والتعرف على طبيعة  العل  السعودية،

العلوم  النتائج إلى فاعلية شبكات التفكير البصري في تنمية مستويات جانيه املعرفية ومهارات التفكير البصري لذا توص ي الدراسة بتدريب معلمي  

التفكير التدريس وفق شبكات  الدولي بطريقة تشجعهم على توظيف    على  أو  القومي  املستوى  العلوم سواء على  أهداف تدريس  البصري لتحقيق 
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ا من االستنتاج القائم على استخدام الصور  املعرفة العلمية بصورة فعالة، واالهتمام بتدريب التلميذ على مهارات التفكير البصري باعتبارها نوع  

 ملكتسبة من األشياء البصرية.العقلية التي تحوي املعلومات ا 

 ت السابقة: التعقيب على الدراسا

الدراسات   تنمية    استراتيجيةالسابقة  تناولت بعض  العلم وكذلك  العلمي ومستويات  التحصيل  البصري وربطتها بمتغيرات مختلفة مثل  التدريس 

دراسة أخرى تناولتها بالدراسة على أساس أنها عدة استراتيجيات وليست   (،2016)  كريم وعويد عبدال  ( ودراسة2014)الجوراني  التفكير العلمي كدراسة  

وقد أفاد البحث الحالي   (،2015)  جواد وحمزة   واحدة حيث اعتبرت الدراسة الصور استراتيجية، ومقاطع الفيديو استراتيجية منفصلة وهكذا كدراسة

م استخدام مصطلح استراتيجية التدريس البصري و ليس استراتيجيات التدريس ( حيث ت2016)  عبدالكريم وعويد  ( ودراسة2014)  الجوراني    من دراسة

 وتم استخدام ما تم اعتباره كاستراتيجيات منفصلة،كوسائل تخدم استراتيجية التدريس البصري.  البصري،

التفكير البصري وتأثير استخدام استراتيجيات مختلفة عليه، كذلك عدد من البرامج املقترحة لتنمية التفكير البصري  أخرى    دراساتتناولت    كما

وناصر  كدراسة:   ودراسة2015)العفون   )   
 

من  كل وليس   كما  (.2012)شيخ  (،  2006)إبراهيم  (،  2016)سلمة    )استراتيجية(  مصطلح  استخدام 

كذلك  (2016( ودراسة )عبد الكريم وعويد ،2014) الجوراني تيجية واحدة ذات وسائل متعددة فقط. كما ورد في دراسة)استراتيجيات(، حيث أنها استرا 

الراس ي ك البحثاستخدام متغير التحصيل  املنهج املستخدم؛ وذلك الختلف أهدافها ، كما  متغير تابع لدراسته في هذا  السابقة في  اختلفت الدراسات 

سلمة  ( ودراسة  2015)العفون وناصر  ( و 2016)  عبد الكريم وعويد  ( ودراسة2014)لجوراني    ا   الدراسات املنهج التجريبي مثلحيث استخدمت بعض  

(  2012)  شيخ  ( وقد اتفق البحث الحالي معها في استخدامه، والبعض اآلخر اتبع املنهج الوصفي مثل دراسة2015)  أحمد  ( ودراسة2006)إبراهيم  (،  2016)

االختبار التحصيلي كأداة للبحث وهذا ما اتفق فيه البحث الحالي مع  اتفقت أغلب الدراسات السابقة على استخدام   وقد (.2015) جواد وحمزة  ودراسة

الشون ( ودراسة  2016)  جمادا مع عدد من الدراسات مثل دراسة الدراسات السابقة، حيث تم تصميم االختبار التحصيلي أداة للبحث وهذا جاء متفق  

 ( وغيرها.2014) عبيد( و 2012) عبد املجيد( ودراسة 2016) عبد الكريم وعويد ( ودراسة2014)ي الجوران ( ودراسة2012)

د وية واعدااختلفت الدراسات السابقة في اختيارها للمراحل الدراسية التي تم اجراء البحث عليها وتنوعت بين املراحل االبتدائية واملتوسطة والثان

عبد الكريم   ( ودراسة 2014)الجوراني  املعلمين وقد اتفق البحث الحالي مع عدد من الدراسات السابقة في اجراء البحث على املرحلة الثانوية مثل دراسة  

 . (2016) وعويد 

البحث، كما اقتصر البحث الحالي على  ا في مصطلحات جرائي  إ ا استخدم البحث الحالي متغير واحد وهو التحصيل الدراس ي حسب ما عرفته تعريف  و 

 السعودية. متغير التحصيل الدراس ي فقط، لدراسة تأثير استراتيجية التدريس البصري عليه في منهج الفيزياء للصف األول الثانوي في اململكة العربية

لى وسائل متعددة مثل الصور، الفيديو، الرسوم  خلل االطلع على الدراسات السابقة، فإن التدريس البصري هو استراتيجية مستقلة تعتمد ع  منو 

وجدت الباحثة خلل اطلعها أن استراتيجية التدريس البصري ترتبط بالتفكير البصري بمهاراته   البيانية وغيرها وليس كل مما سبق استراتيجية منفصلة.

 ملحظته. املختلفة وتقوم على استخدام أدواته املتنوعة فهما كل ال يتجزأ وفق ما تم 

يقيس املعارف والخبرات واملهارات البصرية املختلفة التي ستحصلها الطالبة بعد تطبيق استراتيجية التدريس   اجرائي  إ الدراس ي كما تم    والتحصيل

خلل   مناقشة النتائج منا أفادت الدراسات السابقة، البحث الحالي في بناء الطار النظري واألدوات و أيض    البصري في تدريس الطالبات مقرر الفيزياء.

امتاز البحث الحالي عن باقي الدراسات بأنه تناول أثر استراتيجية التدريس البصري وأثرها على التحصيل الدراس ي، حيث   وقد  اتباع منهج مشابه في البحث

 .أنه ال يوجد حسب علم الباحثة أي دراسة مماثلة لها على املستوى املحلي في اململكة العربية السعودية

تم في البحث الحالي استخدام مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي بنسخته الحديثة، والذي تم االعتماد في تصميمه على امداده بوسائط   وكذلك

 متعددة تدعم املحتوى التعليمي للمقرر وهو ما يتناسب مع البحث الحالي واالستراتيجية املتبعة فيه. 

 الطريقة واإلجراءات:  .3

 : دراسةالمنهج  . 1.3

القبلي واالختبار    التحصيلي  استخدام االختبار  تم و .  املجموعتين املتكافئتين  املنهج التجريبي ذو التصميم شبه التجريبي ذو  ةالحالي  دراسةال  تاتبع

أثر املتغير املستقل وهو استراتيجية التدريس البصري على املتغير التابع وهو التحصيل الدراس ي   والتجريبية ملعرفةالبعدي على املجموعتين الضابطة  

 هو موضح بالجدول اآلتي: التجريبية، كماعلى املجموعة 

 دراسة التصميم التجريبي املعتمد في ال  :(1) جدول 

 التطبيق البعدي  املعالجة  التطبيق القبلي  املجموعة 

 االختبار التحصيلي  التدريس بالطريقة املعتادة  االختبار التحصيلي  الضابطة

 التدريس باستخدام استراتيجية التدريس البصري  التجريبية 

 



 البلوي &  عمرانيال                                                                                                                         ...                       الدراس ي في مقرر الفيزياءأثر استراتيجية التدريس البصري على التحصيل   

 838-814، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 828 

 
 

 :دراسةالمجتمع  . 2.3

حسب الحصائية املأخوذة    طالبة،(  225عددهن )والبالغ  محافظة حقل،  التابعة ملكتب التعليم باملدارس الثانوي    من طالبات  دراسةتكون مجتمع ال

 . هـ1440-1439من مكتب التعليم بمحافظة حقل للعام الدراس ي 

 : دراسةعينة ال . 3.3

الفصل الدراس ي األول من العام    حقل فيمدرسة الثانوية األولى بمحافظة    الصف األول الثانوي من  تكونت عينة الدراسة من شعبتين من طالبات

  (2)الشعبة    ، في حين مثلتطالبة  ( 33وعددهن )( املجموعة الضابطة  1طالبات الشعبة )  ( طالبة، وقد مثلت67أفرادها )، وقد بلغ عدها  هــ1439/1440

في تنفيذ معلمات املدرسة املختارة أبدين استعدادهن للتعاون  ( طالبة. وقد تم اختيار املدرسة بطريقة قصدية ألن  34املجموعة التجريبية، وعددهم )

 . الشعب للصف الدراس ي املحدد في البحث الحالي لحالي، ولتعددإجراءات البحث ا 

 : (وعتي الدراسة )الضابطة والتجريبيةتكافؤ أفراد مجم . 4.3

كذلك بعد االطلع على نتائج    لهما،كذلك الفئة العمرية    ،للمجموعتينعدة جوانب كاملستوى الدراس ي    فيمجموعتي البحث    تأكدت الباحثة من تكافؤ

التحقق من تكافؤ   جراء املعالجة الحصائية من متوسط حسابي وانحراف معياري وإيجاد قيمة ت،إ وبعد    الفترة األولى من اختبارات مقرر الفيزياء تم 

 .(2كما في جدول ) والتجريبية في التحصيل الدراس ياملجموعتين الضابطة 

 لدرجات التحصيل الدراس ي للفترة األولىاالختبار)ت( نتائج  :(2جدول ) 
 الداللة  ت  قيمة درجة الحرية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي عدد الطالبات  املجموعة 

 غير دالة  0.31 66 10.53 68.3 33 الضابطة

 11.3 70.2 34 التجريبية 

( واملجموعة 10.53املتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )  حيث بلغ  التحصيل الدراس ي،للتحقق من تكافؤ املجموعتين الضابطة والتجريبية في  

   .( مما أكد تكافؤ املجموعتين الضابطة والتجريبية0.31أما قيمة )ت( فكانت ) ،( درجة66( وبلغت درجة الحرية )11.3التجريبية )

 :دراسةأداة ال . 5.3

ر استراتيجية التدريس البصري على تحصيل الطالبات في مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي في على أث  في الوقوف   واملتمثل  دراسةلتحقيق هدف ال

تم محافظة حقل التحصيلي من  ا   ،  االختبار  لستخدام  املتسارعة(لفصاملوضوعات  )الحركة  الثالث  كتاب   -ل  واحد( من  بعد  في  )القوى  الرابع  الفصل 

 إعداد االختبار التحصيلي وفق الخطوات اآلتية: تم  وقد هـ. 1439/1440طبعة  -الفيزياء

 هدف االختبار التحصيلي:  •

الوقوف على   إلى  الثانوي بمحافظة حقل  طالبات تحصيل  يهدف االختبار  األول  الفيزياء    في  الصف  املتسارعة(   (،1)كتاب  الثالث )الحركة   الفصل 

 . الفصل الرابع )القوى في بعد واحد(و 

 السلوكية: تحديد األهداف  •

الفهم   صياغةتم   الثلثة )التذكر،  بلوم  السلوكية وفق مستويات  املستويات فقط في  للدروس في كل فصلوالتطبيق(  ،  األهداف  ، واالكتفاء بهذه 

 حسب املحتوى  (17)، باعتبارها املستويات الدنيا لهرم بلوم املعرفي للتركيز عليها بشكل أكبر، وبلغ عدد األهداف املحددة في هذا البحث  البحث الحالي 
 
هدفا

 والف8العلمي املحدد في الكتاب املقرر. وقد تنوعت في حدود املستويات املحددة للبحث الحالي، حيث بلغت أهداف مستوى التذكر )
 
( أهداف  3هم )( هدفا

 ( أهداف. 6والتطبيق )

 عداد جدول املواصفات: إ •

وتم التعديل عليه   (، 2017  اللهيبي،دراسة سابقة دراسة )  ومحكم فيتم اعداد جدول املواصفات بناء على االستفادة من جدول مواصفات مصمم  

الحالي   البحث  يتناسب مع  يتناسببما  تم    وبما  الذي  للمحتوى  السلوكية  األهداف  البحثمع  لغرض  تم اختياره  كما  االختبار   ،  عدد فقرات  بتحديد 

التطبيق(   الفهم،  )التذكر،ثلثين فقرة فقط بحيث تتناسب مع عدد األهداف السلوكية التي تعنى بمستويات األداء الثلثة  والتي وصلت إلى  التحصيلي  

 . التي تم اختيارها للتجريب

واألهداف املحددة لكل   الدرس،يوجد تباين في عدد األسئلة في كل درس وذلك لعدة أسباب من وجهة نظر الباحثة تنوعت هذه األسباب بين كمية  

في األسئلة  وكذلك تباين عدد األسئلة التي تقيس كل مستوى أداء من املستويات املذكورة للتنويع    الواحد،يحتويها الدرس    واملعلومات التياألفكار    درس،

 الحالي.  وهدف البحثاملحتوى    واملتناسبة معاالعتماد على األهداف املحددة في الكتاب املدرس ي    وقد تم أعله في تباين األسئلة لكل درس    ولألسباب املذكورة 
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 للصف األول الثانوي  1ختبار التحصيلي للوحدات املختارة من مقرر الفيزياء اال واصفات م  (:3جدول )

 م 

 

 مجموع األسئلة مستويات األداء عنوان الدرس

 ( فقرة30من اإلجمالي )

 النسبة املئوية 

 التطبيق الفهم التذكر 

 عدد األسئلة 

 الحركة املتسارعة : الفصل الثالث
 % 23.3 7 3 3 1 التسارع )العجلة(  1

 % 10 3 1 1 1 الحركة بتسارع ثابت  2

 % 6.6 2 0 1 1 السقوط الحر  3

 القوى في بعد واحد : الفصل الرابع

 % 33.3 10 1 4 5 القوة والحركة 1

 % 13.3 4 2 0 2 استخدام قوانين نيوتن  2

 % 13.3 4 2 1 1 قوى التأثير املتبادل  3

30 100 % 

 :وتعليماتهصياغة فقرات االختبار  •

ار من متعدد يفقرة اخت( 22)فقرة منها  (30)حيث كانت عدد فقراته  تم استخدام األسئلة املوضوعية من نوع الخيارات املتعددة والصواب والخطأ،

 إجابة صحيحة.درجة واحدة لكل  بواقع درجة وذلك  (30)حيث بلغت الدرجة الكلية للختبار التحصيلي  من الصواب والخطأ، فقرات (8و)

 االختبار:  صدق •

  املختصين من املحكمين    ( محكم 13)إن االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس ما وضع ألجله، وتم عرض االختبار التحصيلي املعد للبحث على  

ما تم التوجيه به من قبلهم   وفي ضوءعداده  إ لتأكد من الصدق الظاهري وصدق املحتوى للختبار املعد للبحث بالضافة لجدول املواصفات املستخدم في  ل

 .اقد تم التعديل على االختبار التحصيلي حسب ما تم اقتراحه و كان مناسب  و  .ا التفاق املحكمينتم التعديل وفق  

 االستطالعي لالختبار: التطبيق  •

على   .1 االختبار  تطبيق  من  تم  استطلعية  األصلية  عينة  الدراسة  عينة  طالبات خارج  ا   من  الثانوية  املدرسة  من  الثانوي  األول  وكان    ولىأل الصف 

الزمن املناسب لحل االختبار كل منها وتحديد  ل  ومعدل التمييزمدى وضوح الفقرات  و الصدق التلزمي    التحقق من   وذلك من أجلطالبة    (30)عددهن

وقد تم تحديد الزمن املناسب لإلجابة على فقرات االختبار   .التحصيلي من قبل طالبات عينة البحث، وتم تطبيق االختبار في ضوء تعليمات االختبار

، وتحديد الزمن املناسب لإلجابة عن  ( طالبة30جراء االختبار على العينة االستطلعية من خارج عينة الدراسة األصلية وبلغ عددهن )إ عن طريق  

 دقيقة( والزمن الذي أنهت فيه االختبار   35( دقيقة وهو املتوسط الحسابي للزمن املستغرق لنهاء االختبار من أول طالبة )40فقرات االختبار بواقع )

تم    دقيقة(  45آخر طالبة وهو ) )إ وقد  املحدد    ( دقائق إضافية لقراءة تعليمات االختبار وكتابة5ضافة  النهائي  الزمن  الطالبة وعليه كان  بيانات 

 ( دقيقة.45هو)

 بعد ذلك تم تصحيح االختبار االستطلعي وإعطاء درجة واحدة لكل فقرة صحيحة وصفر للفقرة الخطأ.  .2

تم كذلك    اعتماد الثبات الزمني لتحديد ثبات االختبار بإعادة االختبار للمجموعة االستطلعية بفاصل زمني مقداره أسبوعين بين كل اختبار.  تم  .3

 ا من األعلى إلى األقل وحساب معاملي الصعوبة والسهولة لفقرات االختبار التحصيلي ومعامل التمييز. ترتيب إجابات الطالبة تنازلي  

 : ص السيكومترية لالختبار الخصائ •

خلل توافر معاملت الصعوبة املناسبة ومعاملت التمييز لنتائج تطبيق االختبار على   االختبار من   لفقرات  تم التثبت من الخصائص السيكومترية

 ا ملا يلي:  التمييز وفق  و  لسهولةثانوي، فيما تم حساب معاملت ا األول  أفراد العينة االستطلعية من طالبات الصف 

 الجمالي للعينة  العدد / السهولة = عدد الجابات الصحيحةمعامل اآلتية: تم حساب معامل السهولة وفق املعادلة  معامل السهولة:  .1

 (: معامالت السهولة لالختبار التحصيلي 4جدول )

 معامل السهولة  رقم الفقرة  معامل السهولة  رقم الفقرة 

1 0.67 16 0.43 
2 0.67 17 0.43 
3 0.67 18 0.43 
4 0.63 19 0.40 
5 0.60 20 0.40 
6 0.60 21 0.40 
7 0.57 22 0.37 
8 0.57 23 0.37 
9 0.53 24 0.37 

10 0.53 25 0.37 
11 0.53 26 0.37 
12 0.50 27 0.33 
13 0.47 28 0.33 
14 0.47 29 0.30 
15 0.43 30 0.30 
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 السهولة.عاملت ملوهي معاملت مناسبة  0.67و  0.30 بأن قيم معاملت السهولة كانت محصـورة مـا بـين من خلل الجدول السابق يتضح 

 حساب معاملت التمييز بناء على الخطوات التالية: تم  معامالت التمييز:   .2

تمثل (% 50,)% تمثل الجابات الصحيحة في املجموعات العليا 50)الدرجات إلى مجموعتين  تقسيم و  التلميذات من األعلى إلى األدنىدرجات  ترتيب

 . عدد التلميذات اللواتي أجبن إجابة صحيحة في كل مجموعة عن كل مفردة على حدة  تحديد و ات الصحيحة في املجموعات الدنيا(الجاب

 *ن(  0.5( س د(/) –)معامل التمييز يساوي ): س ع : املعادلة التالية تطبيق و

 العليا.ع( = عدد الجابات الصحيحة في املجموعة  حيث إن )س

 الدنيا.)س د( = عدد الجابات الصحيحة في املجموعة 

 )ن(= عدد التلميذ 

 (: معامالت التمييز لالختبار التحصيلي 5جدول )

 معامل التمييز رقم الفقرة  معامل التمييز رقم الفقرة 

1 0.66 16 0.93 
2 0.66 17 0.93 
3 0.73 18 0.86 
4 0.66 19 0.80 
5 0.80 20 0.80 
6 0.86 21 0.80 
7 0.93 22 0.73 
8 0.86 23 0.73 
9 0.93 24 0.73 

10 0.93 25 0.73 
11 0.93 26 0.66 
12 0.93 27 0.73 
13 0.93 28 0.66 
14 0.93 29 0.60 
15 0.93 30 0.60 

 مما يعني أن معاملت التمييز قوية. ( (0.93و  ( 0.6) قيم معاملت التمييز كانت محصـورة مـا بـين بأن  ( 5)من خلل الجدول 

 ثبات االختبار:   .3

لقد اعتمدت معادلة املعامل سبيرمان من أجل الوقوف على مدى االتساق الداخلي لفقرات االختبار التحصيلي و الذي يعد أحد السبل   سبيرمان:  ةمعادل

 املستخدمة للتحقق من ثبات االختبار التحصيلي . ويوضح الجدول التالي حساب معامل سبيرمان. 

 صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل سبيرمان  :(6جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مما يعني وجود يعني أن معاملت االرتباط دالة إحصائية وعليه فإن   (0.05)يتضح من الجدول السابق أن أغلب األسئلة عند مستوى داللة أقل من

 . ا ألهميتهاالفقرات الغير دالة تم إعادة صياغتها ولم يتم حذفها نظر  و  مناسبجميع فقرات االختبار تتمتع باتساق داخلي 

 : االستقرار تثبا  .4

( طالبة من خارج عينة البحث األصلية، وتم التأكد من ثبات االختبار باستخدام طريقة العادة 30تم تطبيق االختبار على العينة االستطلعية )

 (. 7جدول ))االستقرار( حيث تم تطبيق االختبار مرتين بفاصل زمني أسبوعين لثبات ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، كما هو موضح في 

 

 

 م  معامل االرتباط  (.Sig) قيمة  م  معامل االرتباط  (.Sig) قيمة 

0.04 0.121 16 0.01 0.565 1 

0.07 0.311 17 0.34 .0133 2 

0.00 0.643 18 0.04 0.342 3 
0.55 0.488 19 0.00 0.443 4 

0.12 0.283 20 0.56 0.232 5 
0.40 0.541 21 0.02 0.246 6 

0.02 0.697 22 0.75 0.100 7 

0.00 0.464 23 0.05 0.264 8 

0.03 0.522 24 0.02 0.883 9 

0.00 0.656 25 0.76 0.656 10 
0.05 0.190 26 0.55 0.743 11 

0.74 0.034 27 0.00 0.347 12 

0.00 0.298 28 0.11 0.221 13 

0.00 0.658 29 0.01 0.338 14 

0.00 0.128 30 0.88 0.772 15 
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 باستخدام معادلة ألفا كرونباخثبات االختبار  :(7جدول )

 لفا كرونباخ أقيمة  عدد االسئلة  التطبيق

 0.94 30 األول 

 0.93 30 الثاني

الثاني فتمثل   تطبيقالفي  ثبات عالية للنتائج عند إعادة االختبار. أما    وتعني درجة  0.94األول هي    تطبيقأن قيمة الفا كرونباخ لل  (7ل )يتضح من الجدو 

 ثبات متوسطة للنتائج عند إعادة االختبار.   وتعني درجة  0.93لفا أ قيمة 

 (:KR-20ثبات التجانس الداخلي بطريقة كودر ريتشاردسون )  .5

ثبات االختبار بتطبيق معادلة )  تم حساب  )(  KR-20كودر ريتشاردسون  املوضوعية وبلغت  الثبات بطريقة 0.870للفقرات  ( مما يدل على توافر 

 التجانس الداخلي الختبار استراتيجية التدريس البصري ويمكن استخدامه بالبحث الحالي. 

 التحصيلي: النهائية لالختبار  لصيغةا 

ا للتطبيق  التحقق من صدق االختبار أصبح االختبار التحصيلي جاهز  التمييز وبعد  وقوة    السهولة ا من حساب ملعاملت  جرائه سابق  إ في ضوء ما تم  

للصواب  فقط    فقرات  (8)وفقرة منها اختيار من متعدد    (22)فقرة،  (  30)  تكون في صورته النهائية منعلى عينة البحث وعليه فإن االختبار التحصيلي  

   الخطأ.  وصفر للفقرة واحدة لكل فقرة صحيحة  وإعطاء درجة من قبل الباحثة تصحيح االختبار ، وقد تم والخطأ

 :دراسةمواد ال . 6.3

   املعلمة:دليل 

-1439للصف األول الثانوي طبعة  1)التسارع (، والوحدة الرابعة )القوة والحركة( من كتاب فيزياء  تم تصميم دليل املعلمة لتدريس الوحدة الثالثة

 البصري، و احتوى دليل املعلمة على اآلتي: هـ ، باستخدام استراتيجية التدريس 1440

 ملخص عن استراتيجية التدريس البصري  •

 . الوسائل املتعددة للتدريس باستخدام استراتيجية التدريس البصري  •

•  
 

  املعلمة والطالبة في استراتيجية التدريس. دور كل

 األهداف السلوكية الخاصة بالدروس املحددة.  •

حيث كان عدد الفصول املختارة للبحث فصلين    ،املحددتين للدراسة لتدريسهما باستخدام استراتيجية التدريس البصري خطة تدريس الوحدتين   •

ع ست دروس واحتوى الدليل على األهداف السلوكية لكل درس ومجموعة من األنشطة واملقاطع املرئية والعروض الخاصة بكل درس كذلك  بواق

 املحددة .بعض الواجبات لكل درس من الدروس 

   ا بعد االنتهاء من الدرس.ا أو جماعي  الطالبات فردي  من قبل حلها  يتم أوراق عمل للطالبات  •

   :املعالجة اإلحصائية املستخدمة. 7.3

االجتماعية    الختبار للعلوم  الحصائية  الحزمة  برنامج  باستخدام  معالجتها  تمت  البحث  املعالجات  (SPSS)فروض  من  مجموعة  استخدام  وتم   ،

 الحصائية املناسبة على النحو اآلتي: 

تجريبية واملجموعة  )ت( لعينتين مستقلتين، للكشف عن داللة الفرق الحصائي بين متوسطات اختبار التحصيل الدراس ي للمجموعة ال  اختبار •

 الضابطة.

للكشف عن داللة الفرق الحصائي بين متوسطي درجات اختبار التحصيل الدراس ي القبلي والبعدي للمجموعة    مرتبطتين)ت( لعينتين    اختبار •

  التجريبية.

 : دراسةإجراءات تطبيق ال . 8.3

 والجابة عن أسئلته واختبار صحة فروضه، تم اتخاذ الجراءات اآلتية:  ةالحالي دراسةلتحقيق هدف ال 

 النظري للبحث. الطارعداد إاالطلع على أدبيات البحوث والدراسات السابقة ذات العلقة لتوصيف متغيرات البحث و  •

رشاد املحكمين للتأكد من صدق االختبار والتعديل على فقرات في ضوء ما تم ال   السادة   وعرضه علىبصورته األولية  تحصيلي  الختبار  اال عداد  إ  •

  إليه.

 ( 5)ملحق  .من السادة املحكمينرشاد إليه ما تم ال  بصورته النهائية حسبتحصيلي الختبار اال عداد إ  •

باحثة ومخاطبتهم لدارة  • تسهيل مهمة  أجل  من  تبوك  بجامعة  التربية  كلية  بتاريخ   الحصول على خطاب من  ذلك  وكان  تبوك  بمدينة  التعليم 
 هـ1440\2\8
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مدينة  • في  التعليم  إدارة  من  املوافقة  على  األ   تبوك  الحصول  الصف  على  البحث  في  ول  بتطبيق  بتاريخ    مدارسثانوي  الثانوية  حقل  محافظة 

 هـ1440\2\15

 عليه من مقرر الفيزياء للصف األول الثانوي. عداد دليل املعلم املتوافق مع أدبيات البحث ومع املحتوى املحدد لجراء البحثإ  •

 تحديد مجموعات البحث حسب وسائل وإجراءات الضبط املناسبة. •

 على املجموعة االستطلعية للبحث.  التحصيلي تطبيق االختبار •

 .هـ1440-2-17واملجموعة الضابطة بتاريخ  االختبار القبلي على طالبات املجموعة التجريبية إجراءتم  •

حسب التوزيع    هـ1440- 3-14هـ إلى تاريخ    1440- 2-19تم التدريس باستخدام استراتيجية التدريس البصري لطالبات املجموعة التجريبية من تاريخ    •

 الزمني املعتمد للوحدات املختارة للبحث وذلك ملدة أربع أسابيع متصلة. 

 التجريبية.ة البحث على مجموع  البعدي  تم بعد ذلك اجراء االختبار التحصيلي •

 .معالجة البيانات واستخدام األساليب الحصائية املناسبة للحصول على النتائج •

 ومن ثم عرضها وتفسيرها ومناقشتها وتقديم املقترحات والتوصيات اللزمة.   •

 .هافسير وت تهاومناقش تائج البحثعرض ن •

 النتائج:عرض  .4

بين متوسطي  ( α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائًيايوجد فرق دال والفرض الخاص به ونصه "النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول  . 1.4

 "درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي لصالح املجموعة التجريبية

 . (8كانت النتائج كما يوضحها جدول )و لعينتين مستقلتين؛ (  T.test)تم استخدام اختبار  الفرض،وللتحقق من صحة 

 لتطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في امجموعتي الدراسة  لداللة الفروق بين (T) (: نتائج اختبار 8جدول )

املتوسط   العدد  املجموعة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 قيمة  

T 

 قيمة  

 (sig.) 

 الداللة 

 دالة 0.00 6.89 3.74 20.50 34 تجريبية ال

ا  2.54 15.09 33 ضابطةال إحصائي 

التي تنص على "    قبول الفرضية  يتم   وبالتالي  للمجموعة التجريبية  (0.05)( يتضح أن قيمة الداللة الحصائية أقل من8)من خلل الجدول السابق  

ا يوجد فرق دال   درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي  بين متوسطي  (α ≤ 0.05)الداللة  عند مستوى    إحصائي 

وقيمة   (  3.74)أما االنحراف املعياري للمجموعة التجريبية فقد بلغ    ( 20.50)  لصالح املجموعة التجريبية حيث بلغ املتوسط الحسابي للختبار البعدي 

بلغت   املعيا(6.89))ت(  االنحراف  نتيجة  بلغت  فيما   ،( التجريبية  للمجموعة  بلغت 2.54ري  التجريبية فقد  للمجموعة  الحسابي  املتوسط  قيمة  أما   ،)

ر (، وبالتالي نقبل صحة الفرض السابق ويتضح أن استخدام استراتيجية التدريس البصري أدت إلى تفوق املجموعة التجريبية في نتائج االختبا 15.09)

 عة التجريبية.البعدي على املجموعة الضابطة لصالح املجمو 

 والشكل التالي يبين نتائج املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي. 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي :(3)شكل

البعدي، وقد   عله أ من الشكل     املجموعة الضابطة في االختبار  التدريس البصري في تفوق نتائج املجموعة التجريبية على  استراتيجية  يتضح أثر 

 ( 8)جاءت مؤكدة لنتائج املعالجة الحصائية في الجدول السابق 
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   حجم التأثير:

  ا الفرق الحاصل للمتغير التابع )التحصيل الدراس ي(، استخدم مربع إيت  ملعرفة حجم تأثير املتغير املستقل )استراتيجية التدريس البصري( في إحداث

 املحسوبة كما يلي: من قيمة )ت(

 
 (df=n1 + n2-2)درجة الحرية   dfقيمة االختبار املحسوب،  tحيث أن : 

على نسبة الفرق بين متوسطي املجموعتين في وحدات  ويدل مربع إيتا على نسبة من تباين املتغير التابع ترجع للمتغير املستقل، أما حجم التأثير فيدل  

 معيارية 

 يأخذ ثلث مستويات هي:( ²ηحجم التأثير املرتبط بقيمة مربع إيتا ) •

 ²η ˃ 0.06 ˃ 0.01يكون حجم التأثير صغير إذا كان  .1

 ²η ˃ 0.14 ˃ 0.06يكون حجم التأثير متوسط إذا كان  .2

  ²η ˃ 0.14يكون حجم التأثير كبير إذا كان  .3

 حجم التأثير في الفرض املوجه األول  •

 استراتيجية التدريس البصري على التحصيل الدراس ي لحجم تأثير  ²ηقيمة : (9جدول )

 حجم التأثير  " 2قيمة "  قيمة " ت" 

 ا كبير جد   0.422 6.89

يشير إلى أن حجم تأثير املتغير املستقل وهو استخدام استراتيجية التدريس البصري كانت مما  ،  (0.422املحسوبة )  ²η  أن قيمة  (9)ل جدو اليبين  

" وهي نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير ملستويات حجم التأثير   الفيزياء( في املتغير التابع "التحصيل الدراس ي في مادة  %42.2بنسبة تأثير )

 سالفة الذكر.

بين متوسطي  (  α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة    إحصائًيايوجد فرق دال  املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والفرض الخاص به ونصه "النتائج    .2.4

 ".درجات املجموعة التجريبية في االختبار القبلي واالختبار البعدي لصالح االختبار البعدي

 .(10كانت النتائج كما يوضحها جدول )و ؛ مرتبطتينلعينتين (  T.test)تم استخدام اختبار  الفرض،وللتحقق من صحة 

 لالختبار التحصيلي درجات طالبات املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي  لداللة الفروق بين (T) (: نتائج اختبار 10جدول )

 

 

 

للمجموعة التجريبية وبالتالي نقبل الفرضية التي تنص على "يوجد  0.05يتضح أن قيمة الداللة الحصائية أقل من  (10)من خلل الجدول السابق 

ا فرق دال   ن متوسطي درجات املجموعة التجريبية في االختبار القبلي واالختبار البعدي لصالح االختبار البعدي" بي(  α ≤ 0.05)  عند مستوى الداللة  إحصائي 

التجريبية املتوسط الحسابي البعدي للمجموعة  وبلغت قيمة املتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية في     20.62في االختبار البعدي    حيث بلغت قيمة 

ا استراتيجية التدريس البصري قد حقق تحسن  استخدام    يتضح أنو   نقبل صحة الفرض الثاني  وبالتالي  7.713وقيمة )ت( بلغت    13.28االختبار القبلي  

 
 
 . املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي  جوالشكل التالي يبين نتائ .مجموعة التجريبية للا في نتائج االختبار البعدي ملحوظ

 

 

 

 

 

 

 

 املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي جنتائ :(4)شكل

نتائج املجموعة التجريبية في االختبار البعدي على نتائجها في االختبار القبلي،  أثر استراتيجية التدريس البصري في تحسن  يتضح    له أعمن الشكل  

 .وقد جاءت مؤكدة لنتائج املعالجة الحصائية في الجدول السابق

 الداللة  (.sig)  قيمة  T  قيمة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي التطبيق

 دالة   0.00 7.713   يتم اضافته 13.28 القبلي

 يتم اضافته  20.6250 البعدي  احصائي  إ
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 حجم التأثير:  

 ي الختبار التحصيلي القبلي والبعدالتجريبية في ا للمجموعةملجموعة لحجم تأثير  ²ηقيمة  :(11) جدول 

 حجم التأثير  " 2قيمة "  قيمة " ت" 

 ا كبير جد   0.478 7.713

القبلي    ²η  قيمةأن  (11)جدول الويبين   الكلي  التحصيلي  للختبار  التجريبية  الدراسة  ملجموعة  التجريبية  والبعدي.املحسوبة  املجموعة    لصالح 

( في املتغير التابع "التحصيل %47.8التدريس البصري كانت بنسبة تأثير )مما يشير إلى أن حجم تأثير املتغير املستقل وهو استخدام استراتيجية (، 0.478)

 .ستويات حجم التأثير سالفة الذكر" وهي نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير مل الفيزياءالدراس ي في مادة 

 ومناقشتها: تفسير النتائج  . 3.4

استراتيجية التدريس البصري بوسائلها املتعددة على طالبات املجموعة   التي استخدمتطالبات املجموعة التجريبية  كشفت نتائج البحث عن تفوق  

أثر د  ، وكذلك تفوق املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي مقارنة للتطبيق القبلي للختبار، كما كان حجم التأثير  كبير، مما يدلل على وجو الضابطة

الدراس ي في مقرر الفيزياء لدى طالبات الصف األول الثانوي ستراتيجي كبير ال  احتفاظ الطالبات   وقد يرجع ذلك إلى  ،ة التدريس البصري على التحصيل 

فيديو وعروض باملعلومات التي تم تدريسها لهن وتذكرهن وتطبيقهن ملا تم تعليمه باستخدام استراتيجية التدريس البصري، بوسائلها املتعددة من مقاطع  

، باتباع الخطوات املحددة الستخدام استراتيجية التدريس البصري بشكل متسلسل ومنظم فعند اختيار الوسيلة البصرية توضيحية وغيرها  رئية و رسومم

وسيلة بشكل دقيق ومناسب للهدف ثم عرضها على الطالبات وبعد ملحظتها من قبل الطالبات وتحديد املطلوب منهن وثم قيام الطالبات بربط هذه ال

إلى   التعلم البصري يؤدي إلى امتلك(  فإن  126:    2013الشرمان)وكما أشار املعروضة باملحتوى التعليمي املحدد لها من قبلهن وبعد مناقشة الطالبات،  

االلكترونية املختلفة، فهي تتعلق بامتلك امتلك قدر كاف من املعرفة واالستيعاب لألشكال املختلفة للمعلومات والقدرة على إنتاجها بالوسائل التعليمية  

في تدريسهن لوحظ  استراتيجية التدريس البصري  أن الطالبات عند تطبيق ولقد اتضح مهارة فهم الصورة والقدرة على استخدامها في التعبير عن الذات.

وقد جاءت هذه النتائج .  املحدد لهذا البحث  التعليمي  املحتوى اندماجهن التام خلل الدرس ومشاركتهن الفعالة وتركيزهن بشكل ممتاز أثناء تدريس  عليهن  

وبعد تحليل النتائج احصائيا أظهرت تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة   حيث أنه(    2016)  عويدعبد الكريم و   مطابقة للدراسات السابقة مثل دراسة

حيث    (  2014و دراسة )الجو راني،  بعد استخدام استراتيجية التدريس البصري في البحث ،  الضابطة في كل من االختبار التحصيلي واختبار التفكير العلمي  

لتدريس البصري في تحصيل مادة األحياء وتنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف األول متوسط، كان هدف الباحث فيها التعرف على أثر استراتيجية ا 

ا وأظهرت نتائج االختبارين بعد تحليلهما   تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في كل من االختبار التحصيلي واختبار عمليات العلم.  إحصائي 

   (2012 الشون،) وكذلك دراسة( 2015 )أحمد،( و 2012دراسة )عبد املجيد، و ( 2015،حمزة و جواد ودراسة )(  2016 سلمة،) وكذلك دراسة

ثبات فاعلية استخدام الوسائل البصرية بأشكالها املتنوعة من صور ووسائط متعددة ومخططات بصرية ورسوم متحركة وغيرها في إ اللتي تم فيهن  

أثر استراتيجية التدريس البصري في زيادة التحصيل الدراس ي لطالبات يتضح تطابق نتائج البحث الحالي املشير إلى  ومما سبق  تدريس املحتوى التعليمي.  

 . مع ما ورد من دراسات سابقة وما أوصت بهالصف األول الثانوي من العينة املختارة في مقرر الفيزياء 

 التوصيات: . 4.4

 في ضوء حدود البحث يمكن تقديم التوصيات اآلتية: ومن نتائج  دراسةال ه إليه هذ تفي ضوء ما توصل

 اعتماد استخدام استراتيجية التدريس البصري في تدريس مقرر الفيزياء.  •

 مراعاة تفعيل استخدام الوسائل البصرية املتعددة املندرجة تحت استراتيجية التدريس البصري أثناء تدريس املقررات الدراسية املختلفة. •

 تدريبية تعتمد على استراتيجية التدريس البصري واستخدامها في التدريس من قبل املعلمين.بناء برامج  •

 توفير مواد اثراء بصرية متنوعة لتدعيم املحتوى التعليمي للمقررات الدراسية املختلفة. •

 ريس املقرر. استخدام نتائج البحث الحالي ومواد البحث من قبل املعلمات والباحثين للتطوير واالستفادة خلل تد •

 املقترحات: . 5.4

 املقترحات اآلتية:  تم تقديم  ةالحالي دراسةالمن نتائج في  تم التوصل إليهبناء على ما 

 )التقييم والتركيب والتحليل( وقياس أثر استخدام استراتيجية التدريس البصري عليها.  من هرم بلوم العليا ملستوياتعداد بحث يستهدف ا إ  •

 استخدام استراتيجية التدريس البصري مع متغيرات أخرى، كمهارات التفكير البصري، قياس قدرات الطلب البصرية وغيرها.دراسة أثر  •

ائل بصرية أخرى يسهل على الباحثين واملعلمين االستفادة من استراتيجية  يمكن أن يحوي وسنظري أكبر وأشمل    للحصول على إطاراعداد بحث   •

 .التدريس البصري والتوسع فيها



 البلوي &  عمرانيال                                                                                                                         ...                       الدراس ي في مقرر الفيزياءأثر استراتيجية التدريس البصري على التحصيل   

 838-814، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 835 

 
 

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً

 أوال

فاعلية استخدام شبكات التفكير البصري في العلوم لتنمية مستويات "جانييه" املعرفية و مهارات (.  2006)  .إبراهيم، عبدهللا علي محمد إبراهيم  .1

 . رسالة ماجستير منشورة .كلية التربية. جامعة األزهرالتفكير البصري لدى طلب املرحلة املتوسطة. 

بصري في تنمية الحس العددي لدى طالبات املرحلة  لا   ( . فاعلية تدريس الرياضيات باستخدام املدخل2015)  .أحمد، شيرين صلح عبد الحكيم  .2

 . 244- 217: (60) :دراسات عربية في التربية و علم النفس االبتدائية.

لتتوسع " في تدريس الكيمياء لتنمية مهارات التفكير البصري والثقة بالنفس  -استخدام استراتيجية "خطط(.   2017)  .األشقر، سماح فاروق املرس ي .3

 .منشورة. الجمعية املصرية للتربية العلمية غير رسالة ماجستير األول الثانوي.لطلب الصف 

أثر استراتيجية التدريس البصري في تحصيل مادة األحياء و تنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف األول   (.2014)  .الجوراني، يوسف أحمد خليل .4

  ى.معهد اعداد املعلمين ديال .رسالة ماجستير منشورة  .املتوسط

العربية  (.2015).  جواد، ميسون علي ؛ حمزة، عناية يوسف .5 اللغة  البصري و  التدريس  التربية   غير  . رسالة ماجستيراستراتيجيات  منشورة. كلية 

 . األساسية . الجامعة املستنصرية

الرسو   (.2016)  .أحمد، زارع أحمد  حماد، علي رسمي؛ .6 املرحلة فاعلية برنامج قائم على  التفكير لدى تلميذ  لتنمية  التاريخ  املتحركة في تدريس  م 

 .. رسالة ماجستير منشورة. كلية التربية. إدارة البحوث و النشر العلميالعدادية

 يث. . عالم الكتب الحدمفاهيم التدريس في العصر الحديث، طرائق، أساليب، استراتيجيات (.2012). حمادنة، محمد محمود و عبيدات وخالد .7

 .. دار املسيرة  2 التفكير و أنماطه(. 2015) .رزوقي، رعد مهدي . سهى إبراهيم عبدا لكريم  .8

 .دار املناهج للنشر والتوزيع .االستراتيجيات الحديثة في طرق تدريس العلوم(. 2012) .السامرائي، نبيهة صالح .9

  املسيرة.. دار األمثلة التطبيقيةاستراتيجيات التدريس املعاصرة مع (. 2018)  .جودت أحمد سعادة، .10

 .. دار وائل للنشرتكنولوجيا التعليم املعاصرة و تطوير املنهاج(. 2013) .الشرمان ، عاطف أبو حميد .11

فاعلية التدريس باستراتيجية املحطات العلمية في الذكاء البصري املكاني في الفيزياء    (.2013)  .الشون ، هادي كطفان؛ الشيباوي، ماجد صريف .12

 جامعة القادسية، منشورة. كلية التربيةغير رسالة ماجستير  .دى طلب الصف األول املتوسطل

أمين .13 الغني، مرفت  اكتساب (.  2018)  .عبد  املطور على  تنفيذ منهج رياض األطفال  املتعددة في  بالوسائط  املدعم  املكاني  البصري  املدخل  فاعلية 

 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة سوهاج. أطفال الروضةاملفاهيم العلمية و تنمية الحس الجمالي لدى 

فاعلية استراتيجية التدريس البصري في تحصيل مادة الكيمياء عند طلب الصف ( .  2016)  .عبد الكريم، منذر مبدر ؛ عويد ، فالح عبد الحسن .14

 . 68لعدد ا : مجلة الفتحرسالة ماجستير منشورة.  الثاني املتوسط و تنمية تفكيرهم العلمي . 

أحمد صادق .15 املجيد،  أثر  2012)  .عبد  املعلومات  (.  تجهيز  البصري على مستويات  التدريس  استراتيجيات  وبعض  الرياضية  الترابطات  استخدام 

 .رسالة ماجستير منشورة . جامعة سوهاج.  والتقويم الذاتي ألنماط املعرفة الرياضية املكتوبة لدى تلميذ الصف األول االعدادي 

أ 2014)  .حمد عبدهللاعبيد، م .16 البصري  (.  التفكير  املعماري و  الرسم  تنمية مهارات  املعماري على  الرسم  بالرسوم في تدريس  املحاكاة  ثر استخدام 

 رسالة ماجستير منشورة  .واالتجاهات لدى طلب الصف الثاني الثانوي الصناعي

 دار الفكر ناشرون وموزعون.  .الحادي و العشرين دليل املعلم و املشرف التربوي استراتيجيات التدريس في القرن (. 2015) .ذوقان عبيدات، .17

   .استراتيجيات التدريس الحديثة. مركز ديبونو لتعليم التفكير(. 2016) .العدوان، زيد سليمان، أحمد عيس ى داود .18

 . . دار صفاء للنشر والتوزيعالتعلم أنماط و نماذج حديثة(. 2016) .عطيه، محسن علي .19

الناصر.ال .20 التربية األساسية  (.2015)  عفون و حازم  املعلم في كلية  للطالب/  البصري  التعليم  أثر و    بناء برنامج تدريبي وفقا الستراتيجيات  معرفة 

–كلية التربية األساسية  :  يةالنسانمجلة كلية التربية للعلوم التربوية و .  البرنامج التدريبي في األداء التدريس ي للطالب/ املعلم في قسم العلوم العامة

 . 304-286 (:23). جامعة بابل

 .، دار املسيرة  4، طالقياس والتقويم التربوية في العملية التدريسية(. 2011) .علم ، صلح الدين محمود .21

 الجامعة الجديدة. . دار التفكير البصري في ضوء تكنولوجيا التعليم  (.2011) .عمار ، محمد عيد حامد، القباني، نجوان حامد .22

 .. ترجمة نبيل جاد عزمي، الطبعة الثانية، مكتبة بيروتالثقافة البصرية والتعلم البصري  .(2015فرانسيس دواير؛ وديفيد مايك مور. ) .23

لديه(.  2017)  .اللهيبي .24 العلم  مهارات عمليات  الفيزياء وتنمية  مادة  في  املتوسط  الثاني  الصف  طلبة  تحصيل  في  املدمج  التعلم  نحو  أثر  ميلهم  و  م 

 .. املديرية العامة لتربية دياليالفيزياء

 .. دار صفاء للنشر و التوزيعالجودة الشاملة و الجديدة في التدريس(. 2009محسن، علي عطيه ) .25



 البلوي &  عمرانيال                                                                                                                         ...                       الدراس ي في مقرر الفيزياءأثر استراتيجية التدريس البصري على التحصيل   

 838-814، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 836 

 
 

والتفكير عالي الرتبة استخدام نظرية املخططات العقلية في تدريس العلوم لتنمية مهارات التفكير البصري    (.2016)  .محمد، رانيا محمد إبراهيم  .26

 منشورة  ر غيررسالة ماجستي .لدى تلميذ املرحلة العدادية

(. أثر املنظم التمهيدي 2012نوبي، أحمد محمد، وعبد العزيز، حمدي أحمد عبد العزيز، والعجب، محمد العجب، والعمران، حصة عبد الرحمن. ) .27

 . 128-101 :(4)13 :مجلة العلوم التربوية والنفسيةثانوي الصناعي بمملكة البحرين. اللكتروني في الوعي املنهي واملهارات العلمية لطلب ال

 . ، دار املسيرة للنشر والتوزيع2ط .أسس بناء املناهج و تنظيمها(. 2007) .الوكيل، حلمي أحمد .28

 املراجع األجنبية:ثانًيا: 

1. Leite, W. L., Svinicki, M., & Shi, Y. (2009). Attempted Validation of the Scores of the VARK: Learning Styles Inventory with 
MultitraitMultimethod Confirmatory Factor Analysis Models. Educational and Psychological Measurement, 70 (2), 323-339. 
https://doi.org/10.1177/0013164409344507 

2. Susan, D. (2019). why visiual learning and teaching. https://www.insightresources.org/2019/04/26/why-visual-learning-and-
teaching/  

3. Timothy, G. (2015). visual impact visual teaching using images to Strengthen Learning. third addition, Skyhorse Publishing. 

ا: 
ً
 املراجع اإللكترونية:ثالث

 https://www.youtube.com/watch?v=MyqR03jdk_U&t=4s (. الجاذبية الكتلة الزون )ب( / القوة و الحركة / فيزياء أول ثانوي .  2013أكاديمية التحرير ) .1

 https://www.youtube.com/watch?v=VNLCAa7YYBU&t=328s اء أول ثانوي .  (. قانون نيوتن األول والثاني/ القوة و الحركة / فيزي2013أكاديمية التحرير ) .2

 s://www.youtube.com/watch?v=ZELIAJxkV_Yhttp (. تعريف الجاذبية تعليم أطفال امرح وتعلم . 2016امرح وتعلم) .3

 FQ&t=47s-https://www.youtube.com/watch?v=rvvOPrZv ( .ما سر جاذبية األرض . 2015قمرة العلوم ) .4

 https://www.youtube.com/watch?v=dIusdmNkCds( . القوة العمودية شرح فصل القوى فيزياء واحد . 2015قناة وال أبسط التعليمية ) .5

 ps://www.youtube.com/watch?v=7OxQLOvK6y4htt (. الزون و الكتلة . 2018املستفيد العلمية ) .6

 https://www.youtube.com/watch?v=TgFaJATUWp4&t=26s ( .قوة الفعل و رد الفعل . 2017املعرفة قوة ) .7

 https://www.youtube.com/watch?v=11fgpY4KWCc&t=128s .  1( .التسارع فيزياء 2018واضح ) .8

 .youtube.com/watch?v=dzTeRzE3u1c&t=265shttps://www .  1الزمن فيزياء –(. التسارع منحنى السرعة املتجهة 2018واضح ) .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insightresources.org/2019/04/26/why-visual-learning-and-teaching/
https://www.insightresources.org/2019/04/26/why-visual-learning-and-teaching/
https://www.youtube.com/watch?v=MyqR03jdk_U&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=VNLCAa7YYBU&t=328s
https://www.youtube.com/watch?v=ZELIAJxkV_Y
https://www.youtube.com/watch?v=rvvOPrZv-FQ&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=dIusdmNkCds
https://www.youtube.com/watch?v=7OxQLOvK6y4
https://www.youtube.com/watch?v=TgFaJATUWp4&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=11fgpY4KWCc&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=dzTeRzE3u1c&t=265s


 البلوي &  عمرانيال                                                                                                                         ...                       الدراس ي في مقرر الفيزياءأثر استراتيجية التدريس البصري على التحصيل   

 838-814، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 837 

 
 

Effect of Visual Teaching Strategy on the Academic Achievement in Physics for 
First Secondary Students in Haql 

Nayfa Hassan Faraj Al- Omrani 

Master's degree in Curriculum and Instruction, University of Tabuk, KSA 
Naifah.alomrani@gmail.com 

Bashayer Raghyan Al- Balawi 

Associate Professor of Curricula and Methods of Teaching English Language, University of Tabuk, KSA 

Received : 1/3/2022         Revised : 13/3/2022    Accepted : 23/3/2022          DOI : https://doi.org/10.31559/EPS2022.11.4.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References: 

1. 'bd Alghny, Mrft Amyn. (2018). Fa'lyt Almdkhl Albsry Almkany Almd'm Balwsa't Almt'ddh Fy Tnfyd Mnhj Ryad Alatfal Almtwr 
'la Aktsab Almfahym Al'lmyh W Tnmyt Alhs Aljmaly Lda Atfal Alrwdh. Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh. Jam't Swhaj.  

2. 'bd Alkrym, Mndr Mbdr ؛ 'wyd, Falh 'bd Alhsn. (2016). Fa'lyt Astratyjyh Altdrys Albsry Fy Thsyl Madh Alkymya' 'nd Tlab Alsf 

Althany Almtwst W Tnmyh Tfkyrhm Al'lmy. Rsalt Majstyr Mnshwrh.  Mjlt Alfth: Al'dd 68. 

3. 'bd Almjyd, Ahmd Sadq. (2012). Athr Astkhdam Altrabtat Alryadyh Wb'd Astratyjyat Altdrys Albsry 'la Mstwyat Tjhyz 
Alm'lwmat Waltqwym Aldaty Lanmat Alm'rfh Alryadyh Almktwbh Lda Tlamyd Alsf Alawl Ala'dady. Rsalt Majstyr Mnshwrh . 
Jam't Swhaj.  

4. 'byd, Mhmd 'bdallh. (2014). Athr Astkhdam Almhakah Balrswm Fy Tdrys Alrsm Alm'mary 'la Tnmyt Mharat Alrsm Alm'mary 
W Altfkyr Albsry Walatjahat Lda Tlab Alsf Althany Althanwy Alsna'y. Rsalt Majstyr Mnshwrh 

5. 'bydat, Dwqan. (2015). Astratyjyat Altdrys Fy Alqrn Alhady W Al'shryn Dlyl Alm'lm W Almshrf Altrbwy. Dar Alfkr Nashrwn 
Wmwz'wn.  

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational and Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage:  https://www.refaad.com/Journal/Index/3 

E-ISSN  2520-4149 | P-ISSN 2520-4130 
  

 

 

 

 

Abstract:  The problem of the research is identified in the weakness of academic achievement in physics for First 
Secondary Students in Haql, and as a contribution to solve this problem, the research purpose was to check the 
effect of the Visual Teaching Strategy on their academic achievement in Physics. To achieve the research 
objectives, the research adopted quasi-experimental design. The sample of the research was a purposive 
sample consisted of (67) students, the participants were divided into two groups: an experimental group which 
consisted of (34) students and a control group which consisted of (33) students. Also, tools and materials were 
prepared such as: achievement test, and teacher's guide to employ the Visual Teaching Strategy on teaching 
physics for First Secondary Students in Haql. After confirmations of its psychometric properties of validity and 
reliability, the test was applied to study the experimental group (which was studied by the Visual Teaching 
Strategy) and the control group (who was studied by the ordinary way). The data were analyzed with 
appropriate statistical techniques. The results of the research revealed that: There was a statistically significant 
difference at the level of (α≤0.05) between the mean scores of the experimental groups and the control groups 
in the post-test in the academic achievement, in favor of the experimental group, and there was a statistically 
significant difference at the level of (α≤0.05) between the mean scores of the experimental groups in the pre-
test and post-test in the academic achievement in favor of post-test. Such results revealed the effect the Visual 
Teaching Strategy on the academic achievement in Physics based on the results, the research provided some 
recommendations and suggestions including taking into account the activation of the use of multiple visual aids 
that fall under the visual teaching strategy while teaching the various courses and building training programs 
based on the visual teaching strategy and its use in teaching by teachers. 

Keywords: Strategy; Visual Teaching; Academic Achievement; Physics. 
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 املقدمة:  .1

الجامعات كمؤسسات تعليم عالي محور   تلبية  ا رئيس  تشكل  املجتمع  ا في  التغيرات    والوفاءاحتياجات  املستدامة خاصة في ظل  التنمية  بمتطلبات 

بحاجة إلى تخطيط  العاملية املتالحقة، إال أنها بحاجة إلى إدارة قادرة على إيجاد نوع من التناغم بين ما تمتلكه من معرفة كلية وقدرات فنية، كذلك هي  

 
 

(، وحتى يتحقق ذلك 2018)هاشم،  كز تنافس ي للولـوج إلـى عـالم الجامعات املتميزة  بها إلى مر استراتيجي وامتالك الرؤيـة ألهداف الجامعة الريادية، وصوال

أن   يجب  املتطلبات  من  العديد  هنالك  فإن  والقاعدة   الجامعاتا  تتبناهاملركز؛  والتطوير  والبحث  واإلبـداع  كاالبتكار  التنظيمي؛  بنائها  في  لتجسيدها 

 املعرفية، واملمارسات اإلدارية املتميزة. 

نسبي   الحديثة  اإلدارية  املمارسات  إحدى  املواهب  إدارة  املؤسساتوتعد  من  الكثير  تقدم  في  أهميتها  ولها  امليزة    ،ا،  لبناء  عملية  إنها وسيلة  حيث 

ذا ية وتحقيقها خاصة لقطاع التعليم الجامعي، فعمليات الجذب والتطوير والحفاظ على املواهب املؤهلة عوامل حاسمة لتحقيق النجاح بها، ولهالتنافس

 Alma)، فقد أكدت إحدى الدراسات  (Rudhumbu & Maphosa, 2015) يجب االهتمام بتطبيقها في تلك املؤسسات بما يتماش ى مع التغيرات املتوقعة 

–Shalabi & Aljamal, 2013)   ،أن الحصول علي ميزة تنافسية مستدامة وتحقيق الريادة ألي مؤسسة ال يأتي من خالل املوارد الخارجية للمؤسسات

ن رأس املال ولكنه يتكون من خالل الصفات واملوارد الداخلية لها، والتي يصعب تقليدها من قبل املؤسسات األخرى واملتمثلة في املورد البشري، حيث إ 
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 امللخص:

إدارة  بيان دور  إلى  الحالية  الدراسة  الريادة   هدفت  الحكومية  املواهب في تحقيق  الجامعات  السلطان قابوس إحدى  االستراتيجية في جامعة 

ابالت  بسلطنة عمان، والتحديات التي تواجه تطبيق إدارة املواهب فيها، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام املنهج النوعي، من خالل إجراء مق

في بعض كليات الجامعة وبعض اإلداريين بمراكزها املختلفة )مساعد   ( من قيادات جامعة السلطان قابوس، من األكاديميين اإلداريين7مع عدد )

برنامج  باستخدام  املقابالت  تحليل  خالل  من  أسئلتها  على  بناء  النتائج  من  مجموعة  الدراسة  أظهرت  أكاديمي(.  قسم  رئيس  إداري،  مدير    عميد، 

(MAXQDA) واهب تنقسم إلى أربعة أنواع )التحديات التنظيمية واإلدارية، والتحديات ، أبرزها: أن التحديات التي تواجه الجامعة في تطبيق إدارة امل

ا في تحقيق الريادة االستراتيجية يمكن تحديدهما في دورين  ا كبير  املادية، والتحديات الثقافية، والتحديات التقييمية(، وأن إدارة املواهب تلعب دور  

التوصيات واإلجراء املقترحة منها، ضرورة تصميم استراتيجية إلدارة املواهب بالجامعة، أساسيين: دور خارجي وأخر داخلي. وأوصت بمجموعة من  

امليزانية للتطوير، وتخصيص جزء من  االستراتيجية كمدخل حديث  الريادة  والتقنيات لتوفير وتبني  املوهوبين  املوارد  للعاملين  الداعمة  املطلوبة 

 بالجامعة.  

 جامعة السلطان قابوس.  ؛الريادة االستراتيجية ؛الجامعات الحكومية  ؛إدارة املواهب الكلمات املفتاحية:
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ثل أداة املؤسسة لتحقيق ريادتها وميزتها التنافسية. األمر الذي دفع بزيادة الطلب على املوظفين املوهوبين، والبحث عن مصادر إضافية  البشري كمورد يم

   (McDonnell, et al., 2017). تسمح بجذب املواهب وتطويرها واالحتفاظ بها؛ لضمان تنفيذ استراتيجياتها التنظيمية، وتحقيق ريادتها االستراتيجية 

الريادة ودمجها مع  ا جديد  والريادة االستراتيجية تشكل توجه   التنافسية، وهذا من خالل جمع عناصر  إلى تعزيز قدراتها  التي تسعى  للمؤسسات  ا 

املختلفة. حيث   اإلدارية  بين مستوياتها  الرفاهية والتكامل  إلى خلق  الريادة االستراتيجية أحد مدخالت  تعد  االستراتيجية في شكل منظور متكامل يهدف 

ب املتعلق  القرار  اتخاذ  أو تقديم خدمة عملية  إلى منتج جديد  املخاطرة؛ للوصول  تتميز بنوع من  املتاحة والتي  املالية واملادية  للمواد  األمثل  االستخدام 

رية تعمل جديدة، إضافة إلى تطوير أساليب حديثة للعمليات في مؤسسات التعليم العالي، والتي يتم التخطيط لها بكفاءة عالية من خالل ممارسات إدا 

(.  فنجاح أي مؤسسة  2019،  وآخرون  ع املبادرات الفردية، وتستقطب املوظفين املوهوبين، وتعمل على تنميتهم وتطويرهم لالحتفاظ بهم )رسميعلى تشجي

البشري  املورد  املتمثل في  يتم عبر مركز قوتها  اإلدارية منها  التنظيمية وخاصة  الريادة في مستوياتها  انطالقتها نحو تحقيق  هتمام بذوي ، واال تعليمية في 

 املواهب منهم. 

العالي والبحث   دوتع التعليم  لتنفيذ خطط وزارة  املباشرة  البوابة  الحكومية بسلطنة عمان  الجامعات  العالي، وخاصة  التعليم  إدارات مؤسسات 

، ومن تلك املداخل 2040رؤية عمان    العلمي واالبتكار، لذا فهي بحاجة لتطبيق ممارسات إدارية حديثة، وتفعيل مداخل جديدة للقيام بدورها نحو تحقيق 

فـي قطاع التعليم  مدخل الريادة االستراتيجية. من خالل ما سبق جاءت فكرة الدراسـة الحالية لـدى الباحثين ألهمية إدارة املواهب والريادة االستراتيجية

تنظيماته؛ إلسهامه الفاعل في تطوير التعليم، وتحسينه بما يتناسب واألدوار  الجامعي؛ كونه يشكل أهم القطاعات التي تسعى إلى تحقيق الريادة في مختلف  

نظر   العالي؛  التعليم  نظام  أهداف  تحقيق  مـن  تمكنهـا  التي  ملؤسساته،  في الجديدة  والريادة  املوهوبة وتطويرها،  البشرية  املوارد  بقضايا  االهتمام  لتزايد  ا 

 مؤسسات التعليم العالي. 

 :  مشكلة الدراسة. 1.1

ول الشرق  على الرغم من تنامي الدراسات حول موضوع إدارة املواهب والريادة االستراتيجية خاصة في الدول املتقدمة، إال أنه في املقابل التزال د

بعض الدراسات    (. فقد توصلت نتائج2018األوسط تعاني من مشكلة عدم وجود بنية تحتية تؤسس النطالق ما يسمى بالريادة االستراتيجية )أبو جويفل،  

اتيجية تتبنى  إلى وجود قصور واضح في دور مؤسسات التعليم العالي في تنمية ثقافة الريادة االستراتيجية، حيث ال يوجد لدى أغلبها رؤية ورسالة واستر 

حث العلمي في الجامعات بحيث تكون (. كما أوصت العديد من املؤتمرات بضرورة تفعيل دور الب2018إداراتها الثقافة الريادية، ومنها دراسة الرميدي )

(، واملؤتمر الدولي السابع لكلية التربية 2014موجهة نحو االهتمام بالريادة االستراتيجية، منها املؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال )

( قابوس  السلطان  الريادية  2020بجامعة  لألفكار  بيئة حاضنة  إيجاد  بضرورة  أوص ى  والذي  البحثية (  املراكز  وتوجيه  واألساتذة،  الطلبة  يقدمها  التي 

نحو االهتمام بالريادة االستراتيجية. كما أن املكتبة العربية تعاني من قلة الدراسات التي    ُعمانبسلطنة  واألقسام األكاديمية بمؤسسات التعليم العالي  

(، وهذا ينعكس مباشرة على قلة الدراسات التي تجمع 2015  ،وي واألكاديمي )القحطانيتناولت الريادة االستراتيجية بشكل متعمق، وخاصة في املجال الترب

 الريادة االستراتيجية واملتغيرات األخرى كمتغير إدارة املواهب في املؤسسات التعليمية. 

 إ و 
 
الجامعة الحكومية األولى والتي تسعى في بل إنها تمثل  ا من أن جامعة السلطان قابوس هي إحدى مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان،  نطالق

العالي، وخدمة املجتمع داخل السلطنة وخارجها، فمن الضرورة بمكان االعتماد على التعليم  ت املمارسا  رؤيتها بأن تحافظ على دورها الريادي في مجال 

، فلن يتحقق ذلك إال بإدارة مواهب 2040ُعمان    ا بجودة بحوثها العلمية االبتكارية؛ تحقيقا لرؤيتها املنبثقة من رؤيةواملداخل اإلدارية الحديثة، لتتميز دولي  

ية  للجامعة، وتقص ي التحديات التي العنصر البشري بها، وعليه فمن خالل إدراك الباحثين للحاجة املاسة إلدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيج

 . انبثقت فكرة الدراسة الحالية ،تواجه تطبيقها

لكشف عن دور إدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجية بالجامعات الحكومية بسلطنة ا سبق، فإن مشكلة الدراسة تكمن في    وبناء على مما  

 . ا جامعة السلطان قابوسعمان وتحديد  

 أهمية الدراسة: . 2.1

 :تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط، يمكن إيجازها فيما يلي

 .تناولت هذه الدراسة موضوع إدارة املواهب والريادة االستراتيجية وكالهما يعدان من أهم وأحدث التوجهات العصرية الحالية •

ان قابوس في معرفة التحديات التي تواجه تطبيق إدارة املواهب، ودورها في املساهمة في مساعدة صانعي السياسية، ومتخذي القرار بجامعة السلط •

 والتي ركزت على ضرورة محافظة الجامعة على دورها الريادي.  تحقيق الريادة االستراتيجية، والذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الجامعة

 لتحقيق الريادة االستراتيجية لجامعة السلطان قابوس. من املؤمل أن تطبق اإلجراءات املقترحة التي ستخرج بها الدراسة •

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hrm.21930#hrm21930-bib-0102
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 أهداف الدراسة: . 3.1

 إلى:  دراسةال ه هدف هذت

 التعرف إلى التحديات التي تواجه جامعة السلطان قابوس في تطبيق إدارة املواهب.  •

 قابوس. االطالع على دور إدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجية في جامعة السلطان  •

 التوصل إلى اإلجراءات املقترحة؛ لتعزيز دور إدارة املواهب في جامعة السلطان قابوس لتحقيق الريادة االستراتيجية.  •

 : أسئلة الدراسة . 4.1

 التحديات التي تواجه تطبيق إدارة املواهب في جامعة السلطان قابوس؟  مااألول: السؤال  •

 املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجية في جامعة السلطان قابوس من وجهة نظر املشاركين؟ ما دور إدارة : السؤال الثاني •

 : حدود الدراسة . 5.1

 تناولت الدراسة الحدود اآلتية: 

 . 2021خريف  وهو  الحدود الزمانية: تحدد نتائج هذه الدراسة بالسياق الزمني الذي أجريت فيه •

تطبيق   • تم  املكانية:  العلمية الحدود  التخصصات  لجميع  الشاملة  الوحيدة  الحكومية  الجامعة  باعتبارها  قابوس  السلطان  جامعة  على  الدراسة 

 واإلنسانية بسلطنة عمان.

الحدود البشرية: اقتصر تطبيق الدراسة على عينة ممثلة من قيادات جامعة السلطان قابوس تنوعت بين مساعد عميد، ومدير إداري، ورئيس  •

 قسم أكاديمي. 

الريادة   • لتحقيق  املواهب  إدارة  به  تقوم  الذي  والدور  املواهب،  إدارة  تطبيق  تواجه  التي  التحديات  على  الدراسة  ركزت  املوضوعية:  الحدود 

 االستراتيجية. 

 : . مصطلحات الدراسة6.1

التي تهدف إلى  بأنها النطاق الكامل لعمليات املوارد البشرية، وتتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة (Berger, 2020)عرفها بيرجر  إدارة املواهب: •

ويعرفها الباحثون إجرائيا بأنها: مجموعة من العمليات املتصلة     جذب وتطوير وتحفيز املوظفين ذوي األداء العالي واالحتفاظ بهم اآلن وفي املستقبل.

من جذب واستقطاب وتنمية   (مساعد عميد، مدير إداري، رئيس قسم أكاديمي) مارسات إداري جامعة السلطان قابوسباملوارد البشرية تعكسها م

 ومحافظة لألشخاص املوهوبين بها.  

و   وتعرف   االستراتيجية: الريادة   • السوق،  في  املناسب  املركز  لبناء  الجامعات؛  تعتمدها  التي  واملمارسات  والطرائق  األنشطة  إيجاد  بأنها" مجموعة 

املنافسين فهمها أو تقليدها وتعرف الريادة االستراتيجية    (Volberda, et al., 2011, p.366)  .الفرص واستثمار املوارد القيمة بطرق يصعب على 

الريادي إجرائي   التفكير  البحث عن فرص تطبيق  القائمة على  اإلبداعية واألنشطة  املمارسات والوسائل  بأنها:  الحالية  الدراسة  الثقافة    ا في  ونشر 

 الريادية، واستثمار املوارد في جامعة السلطان قابوس؛ لبناء ميزة تنافسية فريدة؛ تحقيقا ألهداف الجامعة ودورها الريادي. 

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 : طار النظري إل ا . 1.2

 . وأهمية كل منهما ودور إدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجيةناقش اإلطار النظري مفهومي إدارة املواهب والريادة االستراتيجية 

 :مفهوم إدارة املواهب وأبعادها وتحدياتها. 1.1.2

باعتباره  لعل أهم ما يميز التغيرات والتحوالت التي يشهدها القرن الحادي والعشرون هو تطور الفكر اإلداري العاملي من النظر إلى العنصر البشري 

املعرفة واإلبداع التي تشكل محور ارتكاز العقول البشرية واملواهب باعتبارهما مصدر  ألي عمـل تـطـويـري   مـجـرد أيدي عاملة فقط، إلى االهتمام بتنمية 

 (. 2013)محمود، وعوض هللا، 

ن هذا املفهوم نما وتطور بشكل كبير خالل السنوات العديدة املاضية في أ ويعد مفهوم إدارة املواهب من املفاهيم الحديثة في الفكر اإلداري، إال  

العامة والخاصة، العاملية واملحلية؛ إلدراكها بأهمي ته في الحفاظ على ميزة تنافسية عاملية، وظهر ذلك من خالل التنوع في املنظمات الكبيرة والصغيرة، 

ا للفضول الفكري من مختلف التخصصات   ا رئيسي  ا وتجريبي  ا نظري  وفي     ( (McDonnell, et al., 2017الدراسات البحثية التي تناولته، حيث أصبح موضوع 

ا في اإلجماع فيما يتعلق بالتصميم الدقيق ملفهوم إدارة املواهب حيث ظهرت وجهات نظر مختلفة ( أن هناك نقص  Tarique,2021) هذا الصدد ذكر طارق 

ا على السياق ووحدة التحليل ومستوى التحليل، فالبعض نظر إلى املفهوم بأنه متعدد التخصصات ومتعدد املجاالت ، والبعض  حول املفهوم وذلك اعتماد 
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املعرفية املختلفة، وبالتالي تنوع مفهوم إدارة املواهب بشكل مستمر عبر مجموعة متنوعة من التخصصات، بما  اآلخر نظر إليه كجسر يربط بين الحقول 

التنظيمي، و  النفس الصناعي، وعلم النفس التنظيمي، واملفاهيم العسكرية، واالستراتيجية، وإدارة السلوك  املوارد  في ذلك الفنون والترفيه، وعلم  إدارة 

س املعرفي، ولكونه متعدد التخصصات فقد درس من قبل علماء وخبراء ومهنيين وباحثين متخصصين من مختلف التخصصات، مثل البشرية وعلم النف

 علماء اإلدارة واملستشارين والخبراء التنظيمين واقتصادي العمل وعلماء السياسة واإلدارة العامة. 

القطاونظر   في  املواهب  إدارة  تناولت  الحالية  الدراسة  شافعين  ا ألن  أورد  فقد  منها،  مفهومين  استعراض  على  الباحثون  اقتصر  فقد  الجامعي  ع 

Shafieian, 2014) أن إدارة املواهب تعتبر العملية التي تضمن أن كل موظف هو مناسب لعمله، من خالل مراقبة مواهب ومهارات املوظفين، والتأكد )

الحين واآلخر. و  بين  أدائهم واإلنتاجية  تيباياكو ورينثاسونج  من تطوير وقياس  املوارد    .(Tepayakul, & Rinthaisong, 2016)عرفها  بأنها وسيلة إلدارة 

 
 

  هم املؤهلين للوظيفة. البشرية الناجحة؛ من أجل تمكين املؤسسة لتصل إلى مستوى عال في السوق وجعل املوظفين األعلى تأهيال

ة اإلدارية في املؤسسة الجامعية على تنفيذ استراتيجيات متكاملة، أو أنظمة مصممة؛ لتحسين وبالتالي يمكن تعريف إدارة املواهب بأنها: مقدرة القياد

 . عمليات توظيف وتطوير األشخاص واالحتفاظ بذوي املهارات املطلوبة، واالستعداد لتلبية احتياجات املؤسسة الجامعية الحالية واملستقبلية

املواهب؛وتبع   إدارة  مفاهيم  لتنوع  تنوعت  ا  فيها    فقد  املضمنة  وتنميتها،  األبعاد  وتدريبها  للمواهب  كاالستقطاب  فيها  املتضمنة  األبعاد  بناء عليه 

أطلق عليها عمليات واختيارها وتعينها وتقييم أدائها وإدارته، واالحتفاظ بها، بل أن البعض أطلق على هذه األبعاد ممارسات إدارة املواهب، والبعض اآلخر 

أوضح في دراسته أنه يمكن تلخيص ذلك التنوع، والتعدد في األبعاد إلى ثالثة أبعاد    (Horváthová, 2011)املواهب إال أن هورفاتوفاا    أو استراتيجيات إلدارة 

، املواهب  أساسية إلدارة املواهب في الجامعات، والتي تضمن توافر مجمعات املواهب الكافية كمخرج الستراتيجية إدارة املواهب، وهي: جذب واستقطاب

طرق وكيفية وتنمية املواهب، واالحتفاظ باملواهب، وتتضمن كل عملية من هذه العمليات أو األبعاد عددا من األنشطة ذات الصلة، وتختلف الجامعات في  

 ا لذلك. إدارة مواهبها تبع  

لتحديات التي قد تواجه تطبيق إدارة املواهب.  وفي ضوء ما سبق من مفهوم إدارة املواهب واهميتها وأبعادها املتنوعة، برز سؤال محوري في موضوع ا 

ا من التحديات التي تعيق ( حددا عدد   William, 2006وليام ) Mckinsey) ,2010( في دراسته فإن كال من ميكنس ي )2018وبحسب ما أورده أبو الكاس )

وأ  األفراد  حاجات  بين  التوفيق  وصعوبة  املؤسسة،  في  املوظفين  مشاركة  مستويات  وانخفاض  املهرة،  العمال  ندرة  منها:  املواهب  إدارة  هداف تحقيق 

ات القيادية التي تسعى للتغيير، وافتقار املؤسسة، وزيادة التكاليف، وعدم وجود البرامج الرسمية الالزمة لتلبية احتياجات املواهب، وعدم وجود املمارس

من البعض لعمليات  مديري املستوى املتوسط إلى املهارات وااللتزام بتطوير رأس املال البشري، و قلة وجود التعاون بين اإلدارات املختلفة، ووجود مقاومة  

 التقييم التي تركز على املواهب. 

لى تحديات متعلقة باملؤسسة التي ينتمي إليها املوظف، سواء أكانت تحديات تشريعية أو تنظيمية أو إ   تقسيمها  الواردة يمكنا لهذه التحديات  وتبع  

ة، أو افتقار املدير إدارية، وتحديات أخرى تتعلق بالفرد ذاته مثل وجود املقاومة من قبل املوظف نحو تقبل التغيير أو عمليات التقييم املرتكزة على املوهب

 املواهب أو املهارات الالزمة الستقطاب واالحتفاظ وتطوير موظفيه كأبعاد أساسية لتطبيق إدارة املواهب في املؤسسة الجامعية.   املسؤول ملاهية إدارة 

 : الريادة االستراتيجية وأهميتها .2.1.2

معرفي، وخبرة عملية واسعة للمؤسسات،  إن التطور الذي حدث في الفكر اإلداري بشكل عام، والفكر االستراتيجي بشكل خاص، أدى إلى تراكم  

دراسة الريادة   وتبعا لذلك انتقل البحث في مجال الريادة كمدخل للتطوير في بداية الثمانينات من القرن املاض ي من دراسة الريادة على مستوى الفرد إلى

سات التعليم ملوجة من التغيرات السريعة في مختلف (، وقد كان ذلك نتيجة لتعرض الكثير منها وخاصة مؤس2021)الغامدي،    على مستوى املؤسسات

، (Bergmann, et al., 2018)  املجاالت التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية، دفعتها نحو ضرورة إيقاظ الروح الريادية االستراتيجية داخل تنظيماتها 

'رؤية موجهة باالعتماد على مستوى املؤسسة في اتباعها للسلوك الريادي الذي يحقق لها املنافسة الناجحة في االقتصاد   االستراتيجية بأنهاوتعرف الريادة 

( (Kreiser, et al., 2021العاملي من خالل التعرف بشكل هادف ومستمر على فرصة ريادة األعمال واستغاللها، وااللتزام باستدامة االبتكار كاستراتيجية  

دور الذي تضح أن مفهوم الريادة االستراتيجية ينبثق من خالل عملية التكامل بين املنظور االستراتيجي ومنظور الريادة، فتبرز أهميته من خالل الفبذلك ي

 .املفهوم ومعطياتهتؤديه مضامين هذا 

 أهمية الريادة االستراتيجية:  •

ا بقدرة املؤسسة على وضع الخطط املستقبلية للتطوير والتغيير والتأقلم، كما  أساس  ارتبطت الريادة االستراتيجية بالفكر االستراتيجي والذي يرتبط 

إلى   املؤسسة ودورها وأهدافها، باإلضافة  األفراد برسالة  الواضحة، واملشتركة ومدى وعي  الرؤية  تنبع من  بين أ أنها  بإيجاد قيم وأهداف مشتركة  يهتم  نه 

( والتي توصلت نتائجها أن نجاح املؤسسات في الريادة االستراتيجية يتوقف على 2017ن قايد في دراستها )العاملين وهو أمر ليس بالسهل كما أوضحته ب

 اآلخرون تقليدهما.  مدى نجاح منتسبي تلك املؤسسة في بناء الرؤيا ذات األبعاد االستراتيجية وبعد النظر في كيفية تحقيق التميز والتفرد اللذين ال يستطيع

( أن تبني الريادة االستراتيجية  244، ص. 2015الجامعية تحتاج إلى تطبيق الريادة االستراتيجية كمدخل حيث ذكر القحطاني )ولذلك فاملؤسسات 

ا محلي    يساعد املؤسسة على إعادة تعريف النطاق الذي يخرج املؤسسة من مجال املنافسة الحالية إلى مجال أوسع من خالل دعم املوقف التنافس ي لها
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ى تبني  ا، ويدفع باملؤسسة إلى أن تعمل في ضوء خطة استراتيجية مدروسة وموضوعة على أسس علمية سليمة يلتزم بها جميع العاملين، كما يوجهها إلوعاملي  

 
 

 ا يقلل من معيقات البيروقراطية التي تمنع االبتكار، ويتيح االستجابة السريعة ملتطلبات السوق والصناعة.   تنظيمي  هيكال

خالل تشجيع  يه فاألفراد في هذه املؤسسات هم مصدر االبتكار والريادية، لذا فهي تتبنى األفراد الذين يتمتعون باملواهب الريادية واالبتكارية من  وعل

باعتمادها على   املبادرات الشخصية، وقبول املخاطرة، وتقدم لهم منتجات وخدمات ذات جودة ونوعية مقارنة بما يقدمه املنافسون؛ ولن يتأتى ذلك إال

والتحرك سريع   الريادية  باملشاريع  والقيام  واالبتكار،  االبداع  القادرين على  املوهوبين  األفراد  بهؤالء  تهتم  اإلدارة  كإدارة نوع من  املطلوب  العمل  بإنجاز  ا 

 املواهب. 

   الجامعي:دور إدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجية في القطاع  •

  إدارة املواهب منظومة متكاملة من العمليات التي تستخدمها املؤسسة للحصول على األفراد املوهوبين وتطويرهم من أجل زيادة إنتاجية رأس  دتع

لتحقيق   Mahajan, 2019)(، وفي هذا السياق أكدت دراسة مهجان )(Stefko & Sojka, 2014املال البشري لتحقيق احتياجات العمل اآلنية واملستقبلية 

ويات اإلدارية فعالية دور إدارة املواهب في املؤسسة يجب أن تتبنى تلك املؤسسة ثقافة داعمة لتعليم وتطوير رأس املال البشري املوهوب في جميع املست

إدارة األموال املخصصة   فييساعد  بها. فبتطبيق إدارة املواهب ستحقق املؤسسات مستويات أعلى في أدائها، كما تسهل عملية التغيير التنظيمي، وهذا األمر  

( بأنها الكيفية (Bridgstock, 2013(. وفي املقابل فإن الريادة االستراتيجية كما أوضحها بريدجستوك  2017للموارد البشرية وترشيدها بشكل كبير )مناع،  

ى املبادرة، والبحث عن امليزة؛ لتقديم منتجات وابتكارات، التي ترتبط بسلوك وأداء املؤسسة الستغالل املزايا التنافسية لها ضمن البيئة التي تشجع عل

وعبد   )حجي  من  كل  ويرى  التعليمة،  املؤسسة  في  بنجاح  ولتحقيقها  الثروة"  خلق  أجل  من  استراتيجي  تنافس ي  مركز  أو  جديدة  أسواق  عن  والبحث 

ة، تمتلك رؤية ورسالة واضحة داعمـة للتوجه الريادي، وتتصـف (، أنها تتطلب قيـادة جامعيـ2019؛ والخنيزان والخضيري، 2017؛ والسر، 2012الحميد،

حـرر مـن النمطيـة مـن خـالل  بالسـعي املتواصـل والحثيث لتطبيق التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار، وتوليـد األفكار، والتأمـل، وإطالق العنان لإلبـداع املت

تكاريـة، وتحويلهـا إلـى منتجـات لتنمية املجتمـع، واالستعداد لتحمل املخاطر بما تمتلكه الجامعة من موارد؛  التعليم التطبيقي، وتهتم باحتضـان املشاريع االب

التي تدعم  املبادرات  التطويرية، وتشجيع  باملبادرات  النتائج واملخرجات، واالهتمام  الفشل، وتحمل مسؤولية  أو  النجاح  احتمالية  بين    مع تقبل  التعاون 

 ا. ا ودولي  املجتمع محلي   الجامعة ومؤسسات

ا بالغ األهمية في املؤسسات الجامعية الطامحة للريادة واملنافسة، فهي جاءت استجابة للتغييرات الحاصلة في  لذا فإن تطبيق إدارة املواهب يعد أمر 

وى العاملة، والعمل على تطويرها، سوق العمل والعوملة، والتي أصبحت مهمة أي مؤسسة معها السعي نحو جذب واستقطاب أفضل العناصر من الق

(، وكذلك في كونها تعمل على إدارة الطاقات الكامنة لألفراد املوهوبين، واملساهمة في تنمية مهاراتهم، 2015وأبو دوله،    وتحفيزها على االستمرار فيها )الجراح 

األولويات لضمان جودة املنتجات والخدمات املقدمة من قبل املؤسسة، واملساهمة في تسريع فاالستثمار في هؤالء األفراد املوهوبين وطاقاتهم تعتبر من أهم  

سيظهر اإلنتاج اإلبداعي واالبتكار الذي سيؤدي إلى   الي(، وبالت2017ا ملا أشارت له دراسة النصيري وأبو حسين )نموها وثباتها في مواجهة املنافسين وفق  

 سات الجامعية عن غيرها.  تحقيق التميز والريادة لهذه املؤس

 الدراسات السابقة:   . 2.2

حاول الباحثون عرض الدراسات ذات الصلة من خالل  مسح ما توافر لهم من مصادر مكتوبة ورقمية للدراسات واألبحاث العربية حول موضوع  

لخصوص، فقد اعتمدت جميعها على املنهج الكمي كدراسات  بهذا ا  ات إدارة املواهب والريادة االستراتيجية استخدمت املنهج النوعي، فلم يقعوا على دراس

ه تطبيق عربية، إضافة إلى ذلك، فإن الدراسات السابقة ذات الصلة، تناولت ما يخدم هدف الدراسة الحالية من حيث الوقوف على التحديات التي تواج

ضح ندرته حتى في الدراسات األجنبية، وقد يعزى ذلك لحداثة املوضوع. وفيما إدارة املواهب، ودور إدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجية، والذي ات 

ة، وأهم يلي استعراض للدراسات السابقة حسب التسلسل الزمني )من األحدث الى األقدم(، كما تم تحليلها من خالل توضيح األهداف، واملنهج، والعين

توصلت   التي  منها، إ النتائج  الحالية  الدراسة  استفادة  أوجه  وكذلك  بينها،  فيما  واالختالف  االتفاق  أوجه  بتوضيح  الدراسات  هذه  على  والتعقيب  ليها، 

 باإلضافة إلى إظهار ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة. وفيما يلي استعراض لتلك الدراسات وفقا ملحورين:  

 تعلقة بتحديات تطبيق إدارة املواهب:املحور األول: الدراسات امل

هدفت إلى تحديد تحديات إدارة املواهب في إحدى مؤسسات التعليم العالي  التي (Musakuro, & de Klerk, 2021(موساكورو ودي كليرك  دراسـة  •

الت شبه املنظمة على عينة مقصودة من  العام في جنوب افريقيا، وتم استخدام املنهج النوعي باستخدام النموذج التفسيري، حيث تم تطبيق املقاب

البشرية  7) املوارد  تأثير سلبي على    )HR(( من متخصص ي  لها  التي كان  التحديات  العديد من  أن هنالك  النتائج  في جامعة ويسترن كيب، وأظهرت 

لعاملة  ممارسات إدارة املواهب ملؤسسة التعليم العالي املختارة منها، تحديات مرتبطة بتخطيط القوى العاملة فهي تفتقر ممارسات تخطيط القوى ا 

لتوحيد واالتساق، وعدم وجود أهداف تخطيطية طويلة املدى وغياب استراتيجية االحتفاظ باملوظفين ذوي الخبرة  في جميع اإلدارات بالجامعة إلى ا 

الحتفاظ من حيث التعويضات واملكافآت، كما أن الجامعة لديها قيود مالية في التعويض وميزانيات التأهيل والتدريب،  مما يحد من جذب املواهب وا

واتب عند املقارنة  مع جامعات البلدان املتقدمة أو القطاع الخاص، ونقص التمويل الكافي للبرامج بالجامعة، كما أن التوظيف بها، والتنافسية  في الر 
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ا، وتفتقر ملعايير عادلة  تتسم باملساواة واالختيار يشكل تحدي   ا إلدارة املواهب من حيث إجراءات املتبعة، حيث تمر بعمليات بيروقراطية طويلة جد 

 ا في اجتذاب جيل الشباب املوهوبين للعمل بها.التوظيف، كما أن املؤسسة ال تتبنى التكنولوجيا الحديثة بشكل متكامل مما يشكل تحدي  في 

بدراسة هدفت إلى معرفة مدى إدراك مسؤولي إدارة املوارد البشرية ملفهوم إدارة املواهب وحدود ممارستهم لبرامجها وتطبيقاتها    (2019إيمان )قامت   •

الدراسة،    والتحديات التي تواجههم نحو تطبيق إدارة املواهب في املؤسسات الجزائرية، واستخدم املنهج الوصفي التحليلي، حيث كانت االستبانة أداة 

 97تم توزيعها على )  وقد
 

 ( مسؤوال
 
  للموارد البشرية كعينة للدراسة، وأظهرت النتائج أن هنالك وعيا وإدراك

 
ا ملفهوم إدارة املواهب، وإال أن إدارة ا بسيط

وغيا املؤسسات،  تلك  في  املستعملة  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  في ضعف  تمثلت  التحديات  العديد من  تواجه  املؤسسية  الرؤية  املواهب  ب 

د،  االستراتيجية وضعف التخطيط السليم في تحديد األهداف، وعدم وجود معايير عادلة في تثمين جهود العمال مما يضعف الدافع نحو العمل الجا

العامة مما يؤدي إلى انعدام الحافز، وتدن الرواتب واألجور مع القدرة الشرائية  ي مستويات وتحد من فرصهم في التكوين والتطوير، عدم تناسب 

 األداء ويحد من مبادرات اإلبداع، وعدم السماح للموظفين باملشاركة في التسيير واتخاذ القرارات اإلدارية.  

إلى معرفة التحديات التي تواجه املوارد البشرية وموظفي التطوير التنظيمي عند تنفيذ إدارة املواهب في    ((Howard, 2019دراسة هوارد   هدفت  •

من موظفي املوارد البشرية من الوكاالت الحكومية املحلية في والية كارولينا الجنوبية، (  15)  عام في كارولينا، وتضمنت العينةمؤسسات القطاع ال

كارولينا  حيث استخدمت املنهج النوعي وكانت املقابالت أداة للدراسة، وأظهرت النتائج إن إدارة املواهب تمارس في مؤسسات القطاع العام في والية

إال   التحأ الجنوبية،  من  مجموعة  تواجه  )قيود  نها  الوقت  وإدارة  وامليزانية(،  )األجور  للموارد  التمويل  ونقص  التوظيف،  قضايا  في:  تمثلت  ديات 

 الوقت(، واملنافسة، واملشاركة، وضعف االستجابات للتغيير )قبول التغيير ومقاومته(. 

التي يواجهها عمد  ((Kamal & Lukman, 2017كمال ولقمان    وقام • التحديات  الكشف عن  العامة في ماليزيا نحو بدراسة هدفت  الجامعات  اء 

( من عمداء ثالث جامعات، وأظهرت النتائج أن التحديات  3تطبيق إدارة املواهب، وتم استخدام املنهج النوعي من أجل جمع املعلومات بمقابلة )

يفها، وتنمية املواهب واالحتفاظ بها، كان جذب املواهب وتوظأ التي أوردها عمداء تلك الجامعات اندرجت ضمن جميع مراحل إدارة املواهب سواء  

املتخصصة من أعضاء هيئة   الخبرة  التخطيط لجذب ذوي  األكاديميين واإلداريين، وضعف  للمواهب من  وتمثلت في عدم وجود نظام دعم كامل 

األكاد واملؤهالت  الخبرات  من  الجامعات  احتياجات  بين  التوازن  يحقق  واضح  نظام  يوجد  وال  املوهوبين،  واملرشحين  التدريس  للمرشحين  يمية 

األكاديميين  من  املوهوبين  في  املستمر  والنقص  ماليزيا،  خارج  من  املواهب  لجذب  محددة  استراتيجية  خطة  وعدم  بها،  الشاغر  مللء   املنتخبين 

ا أو دولي   فضل في املؤسسة الجديدة وراتب ا حيث ترك الكثير من األكاديميين وظائفهم بسبب موقع أ واإلداريين، والتنافس مع الجامعات األخرى محلي 

 أفضل عن الجامعة التي يعملون بها.

كل  • وبازيح   أجرى  املواهب'   (Hejase, et al., 2016)   من حجازي، حجازي، مكداش ي  'إدارة  وممارسات  استراتيجيات  استكشاف  دراسة هدفت 

الدراسة من ) التي يواجهها مديرو الشركات املبحوثة  في تنفيذ إدارة املواهب في لبنان، وتكونت عينة  املوارد ا ومتخصص  ( مدير  35والتحديات  ا في 

(  من املستجيبين يرون ان املؤسسات  لديها  %67أن أظهرت النتائج أن نسبة )  البشرية لديهم، طبق عليهن االستبيان كأداة للدراسة، وأظهرت النتائج 

مرتبة على   مبادرات إلدارة املواهب، كما أن  هناك حاجة إلى املزيد من املمارسات لتطبيق إدارة املواهب، وأن أهم ثالثة تحديات حددها املستجيبون 

( اما  %43(، التحدي الثالث هو 'تقييم األداء' )%50(، التحدي الثاني هو 'التعويض' )%50بة )النحو التالي على التوالي هي: 'اكتساب املواهب' بنس

 (.%40التحدي الرابع هو 'االحتفاظ باملواهب ومعدل دورانها' ) 

 ا. املحور الثاني: الدراسات املتعلقة بإدارة املواهب والريادة االستراتيجية مع  

بدراسة هدفت إلى معرفة تأثير إدارة املواهب وعالقتها بمشاركة املوظفين في املجال األكاديمي بماليزيا    ((Li Qi & Jia Qi, 2021لي كي وجيا كي   قام •

مراجعة    كأحد العوامل املؤثرة في الريادة االستراتيجية للجامعات وكذلك التحليل لالستراتيجيات املستخدمة لزيادة مشاركة املوظفين، وتم إجراء

أن    األدبيات النتائج  املوظفين. وأظهرت  التي تؤثر على مشاركة  املواهب  إدارة  املوظفين وتحديد قضايا  املواهب وإشراك  لتوفير فهم أفضل إلدارة 

مع يجابية  قضايا مثل البيروقراطية، والتدخل وعدم فعالية نظام إدارة األداء تؤثر على تطبيق إدارة املواهب، وأن االحتفاظ باملواهب لها عالقة إ 

احتياجاتهم باستخدام  تلبية  بينهم، والعمل على  البيروقراطية  املوظفين وتجنب  املوظفين، لذا أوصت بضرورة زيادة مستويات مشاركة    مشاركة 

وزيادة مستوى   املواهب،  نقص  تقليل مشكلة  في  يؤثر  وبالتالي  للموظف  الوظيفي  الرضا  زيادة  إلى  يؤدي  لالحتياجات مما  الهرمي  تسلسل ماسلو 

 حتفاظ باملواهب واكتساب املواهب املناسبة للمؤسسة.اال 

)  أجرى  • الريادة االستراتيجية،    (2020اللوقان  السعودية كمدخل لتحقيق  الجامعات  في  املواهب  إدارة  إلى درجة ممارسة  التعرف  دراسة هدفت 

( بلغت  طبقية عشوائية  الدراسة  وكانت عينة  واإلداريين،  التدريس  أعضاء هيئة  نظر  استبانة،  401ومعرفة معوقاتها من وجهة  طبقت عليهم   ،)

أن درجة ممارسة إدارة املواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة االستراتيجية جاءت متوسطة، وجاءت   وجاءت أبرز النتائج كالتالي:

 درجة معوقات إدارة املواهب في الجامعات السعودية كمدخل لتحقيق الريادة االستراتيجية كبيرة. 
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املوهبة بأبعادها في األداء الريادي للمنظمة بأبعاده املتمثلة في )التخطيط    بدراسة هدفت إلى تحديد دور استراتيجية إدارة   ( 2017داود وعلي )  قامت  •

( من مديري املصارف  7ا، و املقابلة على )( مدير  38املسبق، الكفاءة، الفاعلية(، استخدمت املنهج الوصفي باستخدام االستبانة على عينة مكونة من )

بجميع متطلب األخذ  أهمية  النتائج  أظهرت  املوهبة املبحوثة،  إداء  وإدارة  املوهبة  وتوجيه  املوهبة  وتطوير  املوهبة  استقطاب  املوهبة من  إدارة  ات 

داء متميز في عملها وفق املتطلبات البيئية كما أن هنالك تأثير ذا داللة معنوية إلدارة  أ واالحتفاظ باملوهبة مما يعزز التوجه االستراتيجي لها نحو  

 ظمة. املواهب على األداء الريادي للمن

( دراسة هدفت التعرف إلى تأثير إدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجية مستخدمة األبعاد التالية إلدارة 2017)   العبيدي، والتميمي   أجرى  •

الدافعية، الشراكة(، في تحقيق الريادة  املواهب )الذكاء االستراتيجي وقد تضمن األبعاد الثانوية اآلتية: االستشراف، تفكير النظم، الرؤيا املستقبلية،  

طبيق االستبانة االستراتيجية بأبعادها )اإلبداع واالبتكار، التطوير والتوسع في امليزة التنافسية، تحمل املخاطرة (، وتم استخدام املنهج الوصفي  بت

ن إدارة املواهب تحقق  أ اعات الجلدية، وتوصلت الدراسة إلى  ا من املديرين والعاملين في الشركة العامة للصن( فرد  120كأداة على عينة مكونة من )

دارة الشركة والعاملين بأهمية  إ الريادة االستراتيجية، ووجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين إدارة املواهب والريادة االستراتيجية وتؤمن كل من  

 تطبيقها في الشركة املبحوثة. 

 يمكن استخالص ما يلي: لدراسات التي استطاع الباحثون الحصول عليها،من خالل ما تقدم من عرض لنماذج من ا 

( واملالحظ  2019أن جل الدراسات التي تناولت التحديات التي تواجهه تطبيق إدارة املواهب جاءت دراسات اجنبية وليست عربية عدا دراسة إيمان )

الق وفي  كأداة  واملقابلة  النوعي  املنهج  استخدمت  الدراسات  تلك  كمية أن  دراسات  كانت  العربية  البيئة  في  أجريت  التي  الدراسات  أما  الجامعي،  طاع 

وهي جامعة السلطان  واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وهنا تتميز الدراسة الحالية في كونها دراسة عربية تتبع املنهج النوعي وفي قطاع الجامعات  

 البيئة العربية وهي دراسات كمية، وأجريت في مؤسسات عامة.   قابوس، بعكس الدراسات األخرى التي أجريت في

ا  املؤسسات  في  أجريت  أغلبها  النظري  األدب  تمثله من  وما  االستراتيجية  والريادة  املواهب  بإدارة  املتعلق  الثاني  املحور  دراسات  أن  لعامة من  كما 

اللوقان ا 2020)  املصارف والشركات عدا دراسة  القطاع  التي أجريت على  الهدف واملنهجية،(  الفرق   لجامعي، وهي دراسات كمية من حيث  وهنا يكمن 

النوعية   الدراسات  أن جوهر  إال  الظاهرة وإمكانية تعميميها  الكمية في معرفة  الدراسة  أهمية  الحالية، فمع  الدراسة  بينها وبين  تسهم في حث الجوهري 

،  (Levy, 2015) ( التي قد ال تستطيع األدوات الكمية استنطاقها   (Voices؛ بحيث تسمع أصواتهم  (Think aloud)األفراد على التفكير بصوت مسموع  

تتشابه الدراسة كما أن معظم الدراسات تناولت مسؤولي املوارد البشرية واإلداريين سواء أكانوا في مؤسسات عامة أو قطاع التعليم الجامعي، وبناء عليه 

 سة الحالية من اإلداريين بجامعة السلطان قابوس سواء أكان مساعد عميد، ومدير إداري، ورئيس قسم أكاديمي. الحالية في اختيار عينة الدرا 

وباملنهجية  تتميز هذه الدراسة بجمعها بين إدارة املواهب والريادة االستراتيجية في دراسة واحدة في خضم ندرة الدراسات العربية حول هذا املوضوع 

، وفي املقابل فقد استفاد الباحثون من تلك الدراسات الكمية وغيرها من الدراسات النوعية املماثلة في بناء اإلطار (MAXQDA)رنامج  النوعية واالستعانة بب

 ا في صياغة صحيفة املقابلة كأداة للدراسة الحالية.  النظري، وصياغة الخطوط العامة للمنهجية املتبعة، وتحديد  

 : إجراءات الدراسة  .3

 الدراسة: منهج  . 1.3

باعتبارها مصدر   الطبيعية  ظروفها  الظاهرة في  النوعي، والذي يقوم على دراسة  املنهج  الدراسة  مباشر  اعتمدت هذه  للبيانات، في محاولة لفهم  ا  ا 

الناس   التي يجلبها  املعاني  أو تفسيرها من حيث  النوعي  Hennink, et al., 2020)  ليهاإ الظواهر  البحث  يتطلب بشكل فعال تعلم (، وبالتالي فإن إجراء 

 النوعي إلى الباحث يسعى في املنهج  أن   (Ten Have, 2004, p.5)األساليب واستيعاب املفاهيم واالفتراضات التي تكمن وراء الظاهرة، حيث أشار تين هاف 

وهو بذلك يختلف عن املنهج   ير املسموعة"،الكشف عن املعاني الخفية، واملالمح غير الواضحة، والتفسيرات املتعددة، والداالت الضمنية، واألصوات غ

 الكمي الذي يعتمد على التحديد الكمي للظاهرة من دون التعمق في فهمها.

داريين في وبناء عليه، فإن الدراسة الحالية قامت بدراسة دور إدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجية من خالل االستماع ألصوات القادة اإل 

ا لتحقيق فهم أعمق للتحديات التي تواجههم لتطبيق إدارة املواهب، وأهم الحلول قابوس بسلطنة عمان، ومعرفة أرائهم حول ذلك سعي  جامعة السلطان  

 ا لكون البحث النوعي يسمح بجمع البيانات ألي ظاهرة وفهمها بعمق. املقترحة، لكونهم يشكلون سياق الدراسة الحالية؛ نظر  

 الدراسة:عينة مجتمع و  . 2.3

اإلداريين بمراكزها  الجامعة وبعض  كليات  اإلداريين في بعض  األكاديميين  السلطان قابوس، من  الحالية هم من قيادات جامعة  الدراسة   مجتمع 

تم اختيار عينة قصدية املختلفة )مساعد عميد، مدير إداري، رئيس قسم أكاديمي(، وبما أنه ليس الهدف من البحث النوعي هو التعميم وإنما االثراء، فقد  

 على مدى اإلثراء الذي يبديه املشاركون؛ بح7مكونة من )
 
يث  ( أفراد، والعينة املقصودة ليس بالضرورة أن تكون كبيرة العدد، لكن يكون االختيار قائما

الدراسة، وتحقيق هدفها في ضوء اإلطار النظري  ا للبيانات؛ أي أن العينة املقصودة تستمد قوتها من مدى ما تسهم به من إثراء لبياناتا ثري  تكون مصدر  
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(   ويبدأ اختيار العينة املقصودة بتحديد ماهية وخصائص املجتمع الذي ستؤخذ منه هذه العينة. وأهم ,Zhang, 2009)  Creswell &والتساؤل املطروح

قابوس، وقام الباحثون، بعد الحصول على إذن الجهة املعنية، باالتصال خاصية ملجتمع الدراسة الحالية هو بعض القيادات اإلدارية بجامعة السلطان 

 بعدد منهم لشرح موضوع الدراسة ومعرفة مدى استعدادهم للمشاركة فيها. وقد وضع الباحثون معيارين الختيار العينة: )
 
( االستعداد لالشتراك 1شخصيا

ا على ما هو معمول به في الترشح للمناصب القيادية في راسية في منصب قيادي إداري، قياس  ( الذين أمضوا خمسة أعوام د2في الدراسة والرغبة في ذلك. )

( من أن فترة شغل املنصب ألربع سنوات تكفي ألن يقدم الفرد ما لديه، وتتضح معالم رؤيته في ذلك املنصب  2013مؤسسات عاملية كما ذكر القحطاني )

 خالل تلك السنوات األربع.  

مرحلة جمع املعلومات من بعض قيادات جامعة السلطان قابوس والتي تعّد أول جامعة عمانية حكومية في سلطنة عمان،   تمت  الدراسة:سياق  

تحافظ الجامعة على وتتمتع باالستقالل "اإلداري" واملالي عن الوزارات الحكومية املعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، ورؤيتها تنص على أن  

عبر ريادي في مجالي التعليم العالي وخدمة املجتمع داخل السلطنة، وقد تم الحرص على أخذ املوافقات قبل إجراء املقابالت من خالل التواصل  دورها ال

نة الدراسة، عيالبريد اإللكتروني أو الهاتف. وألن الدراسة قامت في سياق تلك القيادات بالجامعة، فإن من املهم توضيح سياق عملهم كجزء لفهم وتوضيح  

 حيث إن هذه القيادات لها دور في تطوير العملية التعليمية بالجامعة، وساهمت في إعداد الخطة االستراتيجية للجامعة. 

النوعي   تبنت املوثوقية: البحث  الحكم على موثوقية  ، وهي:  )trustworthiness(  )1985 ,& Guba Lincoln  (الدراسة بعض من معايير جوبا في 

ا أنه يقصد . وفيما يتعلق بمعيار املصداقية، فقد ذكر لينكولن وجوب   dependability، واالعتماديةconfirmability، والتأكيد  credibility  املصداقية

تنوع   دقيقة، من خالل  بصورة  وبيانات  من حقائق  الباحث من عرضه  يقوم  ما  من خالل  له  الحقيقية  والقيمة  للبحث  الداخلي  الصدق  املصادر  به 

(، ولضمان ذلك تم التأكد من الصدق الداخلي للبيانات من خالل التعمق في قراءة املدونات الكتابية Guba ;Lincoln  Athens, 2010 & ,(1985  واألساليب

أكاديمي  إداري، ورئيس قسم  السلطان قابوس من مساعد عميد، ومدير  املستجيبين من قيادات جامعة  تنوع في فئات   للمقابالت عدة مرات، وكذلك 

), 1985Linconl & Guba(أكيد  ، أما  معيار التconfirmabilityاملعارضة، وتفسيرها وتعليل االختالف بدرجة منطقية   ، فيقصد به مناقشة وجهات النظر

), 1985n & GubaLincol( ،وهذا ما تم عمله في عرض النتائج ومناقشتها من الدراسة الحالية، حيث تم استعراض كل وجهات النظر بكل موضوعية ،

 وينه من مقابالت.وكذلك كان هناك مطابقة ملا تم تد

ا آ و  املقابالت بالتفصيل  dependability العتماديةخر معيار هو  بالوثائق والسجالت، وتدوين كل إجراءات  ;  Lincoln & ويقصد به االحتفاظ 

),1985Guba  Athens, 2010  عداد املقابالت، وعينة املقابالت، وطرق تحليل البيانات، إ (، وقد تحقق هذا املعيار من خالل ما تقدم من تفاصيل حول

 الصوتية.   وغيرها من التفاصيل، وكذلك تم عمل سجل ميداني يتضمن أسماء املشاركين، وتواريخ املقابالت، وبياناتهم، ومدونات املقابالت الكتابية و 

 الدراسة: أداة . 3.3

استخدمت الدراسة مقابالت فردية شبه مقننة مع عينة الدراسة لجمع البيانات من كل مشارك على حدة؛ للتعرف بشكل واسع على وجهات نظرهم 

لك للباحث  حول املوضوع قيد الدراسة؛ ألن هذا النوع من املقابالت شبة املقننة يتيح الفرصة للمشاركين للتحدث بحرية حول وجهة نظره، وتتيح كذ

(، وعليه فإن هذا النوع من املقابالت هو األنسب ملوضوع الدراسة حيث Lichtman, 2012 (الحصول على معلومات غنية وواضحة عن آراء املشاركين  

إدارة   موضوع  في  للمستجيبين  املفتوحة  األسئلة  توجيه  خالل  من  واآلراء  األفكار  وطرح  واملناقشات،  الحوارات  في  بالتفصيل  والريادة  تسمح  املواهب، 

سلطان  االستراتيجية وبذلك تسهم في فهم مختلف اآلراء حول موضوع الدراسة، والكشف عن التحديات التي تواجه تطبيق إدارة املواهب في  جامعة ال

من عينة الدراسة، ما عدا مقابلتين تم ا لوجه في أماكن عمل املشاركين قابوس ودور إدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجية، تم عقد املقابالت وجه  

دقيقة إلى (  45)  وذلك لرغبة املشاركين في ظل جائحة كورونا الحالية، وتراوح زمن املقابالت بين   )Google meet (عقدهما عن بعد عبر منصة جوجل ميت

دقتها حول   ساعة وربع، كما تم تسجيل املقابالت بعد أخذ اإلذن من املشاركين، وكان سبب تسجيل البيانات يكمن في الحصول على الكثير منها مع تحسين 

 (. ,Gray 2021 (لهامواقف املشاركين تجاه القضية قيد الدراسة، ويقيمون خبراتهم نحوها، وتفضيالتهم 

 األساليب اإلحصائية:. 4.3

 إلى وتصنيفها البيانات تنظيم  يتضمن التحليل من النوع ( وهذا Thematic Analysis) النوعية البيانات املوضوعي لتحليل التحليل استخدام تم 

 )Clarke & Braun ,2018 (باستخدامهايتضمن عدة مراحل قام الباحثون   وهو لها، معنى مفهوم وصنع البيانات فهم  على تساعد مواضيع أو مجموعات

 ، من خالل عدة خطوات كما يلي: 2020إصدار  MAXQDAحيث تم االستعانة ببرنامج محوسب مختص بتحليل البحوث النوعية، يسمى 

املقابالت بكل ما ورد فيها من كلمات املشاركين، دون التغاض ي عن أي  • املقابالت التي قام الباحثون بتسجيلها، وكتابة هذه  كلمة، أو    االستماع إلى 

امل إعطاء تعليقات  ا، مع  املشاركون، وإمكانية االستفادة منها الحق  بها  أدلى  التي  البيانات  أهمية  ا على 
 
املشارك؛ خوف شاركين جميعهم تعليق ذكره 

 األهمية ذاتها.  

 . )MAXQDA(إدخال البيانات التي تم كتابتها وتجميعها من املقابالت، إلى برنامج تحليل البحوث النوعية  •
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يد الدراسة،  قراءة املقابالت مرة أخرى من خالل البرنامج بتأن؛ الستخالص املفاهيم املبدئية التي تمثل كلمات املشاركين في الدراسة، عن الظاهرة ق •

 الرموز  وأ  categories الفئات من  مجموعة إنشاء  خالل  من لفهرسة  البيانات نظام وضع ( وهي تتضمن Coding(وُيطلق على هذه العملية الترميز  

  codesالقيام إنشاء  ، وقد ),2020et al. Hennink , (إنشاؤها تم  التي للرموز  وفقا  البيانات مقاطع بفهرسة  ذلك  بعد ثم   بالطريقة  الفئات تم 

األنماط البيانات تفاصيل في االنغماس "خالل من inductive االستقرائية  املتبادلة والعالقات ، themes واملوضوعات ، patternsالكتشاف 

 interrelationshipsذات األهمية) Christensen,2019& Johnson ( متأنية قراءة  النصوص بقراءة الباحثون قيام  العملية هذه  استلزمت ، وقد 

 جانب إلى الدراسة بأسئلة ذلك مسترشدين في الترميز، عملية في البدء املقابالت قبل تحتويه ملا الكاملة الصورة  إلى التوصل أجل من ومتعمقة

 .بالدراسة املرتبط النظري  لألدب من مراجعة اكتسابهاتم التي  املفاهيم 

 من املقاطع هذه  نقل ثم  تعالجها، للموضوعات التي اوفق   املفهرسة املقاطع استرجاع وهي التالية، الخطوة  جاءت الترميز عملية من االنتهاء وبعد •

الدراسة،   بأسئلة موضوعين يرتبطان  بروز  عن  التحليل عملية أسفرت وقد لتحليلها،  ا طباعتها تمهيد   أجل  من  Word برنامج إلى QDAAXM برنامج

 وفي ودور إدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجية، وفي كل موضوع برزت مجموعة من العناصر.   تطبيق إدارة املواهب بالجامعة، وهي: تحديات

 النتائج. هذه  الباحثون  يعرض الدراسة من التالي الجزء

 عرض نتائج الدراسة: .4

 املواهب؟"نتائج السؤال األول: "ما التحديات التي تواجه جامعة السلطان قابوس في تطبيق إدارة . 1.4

،  MAXQDAلإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل استجابات املشاركين في املقابالت الفردية الشبة املقننة بطريقة التحليل املوضوعي باستخدام برنامج  

إد تطبيق  في  قابوس  السلطان  جامعة  تواجهها  التحديات  من  أنواع  أربعة  وجود  إلى  أشارت  املستجيبين  آراء  أن  التحليل  كشف  هي: وقد  املواهب،  ارة 

 (.  1التحديات التنظيمية واإلدارية، والتحديات املادية، والتحديات الثقافية، والتحديات التقييمية، كما يوضحها الجدول )

 (7تحليل آراء املستجيبين حول التحديات التي تواجهها جامعة السلطان قابوس في تطبيق إدارة املواهب، ومبرراتها )ن=  (: نتائج1)جدول 

 التكرار  املبررات  التحديات 

  التحديات التنظيمية واإلدارية 

(6)* 

 7 عدم وجود هيكلية واضحة إلدارة املواهب. 

 5 بالجامعة. عدم وجود وحدة خاصة إلدارة املواهب 

 2 غياب نظام إدارة املواهب في الخطة االستراتيجية للجامعة.

 3 إجراءات قانونية وتشريعات مقيدة تحد من االبتكار وإبراز املواهب 

 1 ندرة وجود معايير للبرامج واألنشطة الجامعية في تطوير إدارة املواهب.

 1 كبر حجم املؤسسة الجامعية  

 *( 4) التحديات الثقافية 

 2 تدني مستوى اإلملام الفردي والجماعي بماهية إدارة املواهب. 

 3 غياب الوعي بدور العاملين املوهوبين. 

 5 قلة اهتمام بعض الرؤساء والقيادات بأخذ أراء املوظفين. 

 1 املوظف نفسه وخصائصه النفسية واالجتماعية والثقافية. 

 *( 3املادية )التحديات 
 2 نقص اإلمكانات املالية الكافية لتمويل احتياجات الجامعة في مجال إدارة املواهب. 

 2 اانخفاض ميزانية الدورات التدريبية املحددة سابق  

 1 صعوبة اقناع بعض القيادات بأهمية زيادة املخصصات املالية للدورات التدريبية. 

 *( 2)   التحديات التقييمية

 2 تقدير العاملين املوهوبين من بعض القيادات ضعف 

املعايير التقييمية ال تلمس النقاط األساسية التي تسهم في تطوير أداء املوظفين وإبرازا ملواهبهم وقدراتهم  

 الوظيفية 

1 

 *مجموع التحديات 

تواجه تطبيق إدارة املواهب بالجامعة  التي التحديات من هنالك العديد أن املقابالت الفردية شبة املقننة تبين املشاركين في إجابات تحليل إطار في

 :التالي النحو على ( وهي1تم إدراجها من قبل الباحثين في مصطلحات محددة كما تشير نتائج الجدول السابق )

 التحديات التنظيمية واإلدارية:  •

ا أمام إدارة املواهب املؤسسية، باعتبار أن أية تحد في التنظيم سينعكس على كل أداء العاملين،  ا كبير  تشكل التحديات التنظيمية واإلدارية عائق  

شكاليات تحدث داخل املؤسسة؛ ألن البيئة التنظيمية تعد مركز إ وما يؤدونه من مهام وأنشطة في املؤسسة الجامعية، وتعتبر هذه التحديات نواة أي  

سة، وهي تتمثل في النواحي التالية كما أوردها املشاركون: عدم وجود هيكلية واضحة إلدارة املواهب، وعدم وجود األساس الذي يرتكز عليه نجاح املؤس

ات املقيدة، وندرة وحدة خاصة إلدارة املواهب بالجامعة، وغياب نظام إدارة املواهب في الخطة االستراتيجية للجامعة، وكثرة اإلجراءات القانونية والتشريع

ة ر للبرامج واألنشطة الجامعية في تطوير إدارة املواهب، وقد عبر عنها أحد املشاركين بقوله: " من وجهة نظري عدم وجود خطة واضحة إلدار وجود معايي

الجامعة فهي ال تظه املواهب في  بأنه " ال توجد هيكلية واضحة إلدارة  السياق  املشاركون جميعهم  في ذات  أشار  الجامعة" كما  الهيكل   ر فياملواهب في 
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ا لتطبيق  التنظيمي، كما أنها غير محددة في الخطة االستراتيجية لجامعة السلطان قابوس"، وأوردت مشاركة أخرى، أن كبر حجم املؤسسة شكل تحدي  

واهب ولكن حجم إدارة املواهب بالجامعة حيث عبرت عن ذلك بقولها: نحن كجامعة أعدادنا كبيرة فيمكن إن كنا مؤسسة صغيرة سيسهل تطبيق ادارة امل

 ا لتطبيقها في رأيي". ا إلدارة الجامعة في أنها تطبق ادارة املواهب، وعملية ضبطها والتحكم فيها صعبه ويشكل تحدي  املؤسسة الكبير ممكن يشكل تحدي  

الباحثون. وما   كما يرى  باملؤسسة  التنظيمية  اإلدارية  التحديات  والقانونية ضمن  التشريعية  الجوانب  تندرج  أحد  كذلك  ما عبر عنه  ذلك  يؤكد 

جامعة" ومن األمثلة املشاركين بقوله: " حيث ال يوجد مناخ قانوني يمكن أن يسهل تطبيق إدارة املواهب بالجامعة ألنها غير واضحة في الهيكلية التنظيمية لل

أحيان كثيرة ملت الصدد: "انت كموظف في  املشاركين في هذا  العنصر ما قاله أحد   الواضحة على هذا 
 

الصعب تجاوزها فمثال  زم بنصوص قانونية ومن 

ن هذا املوظف يداوم أ الشخص املبدع أو املثابر وتقارنه بشخص كسول غير مثابر فما تقدر تكافئ هذا وتعاقب ذاك اال في ضوء القانون والقانون يقول: 

ياء، أو االهتمام بهؤالء املواهب واملبدعين وهي إحدى املعوقات الصعبة  وال ما يداوم؟ هنا ال توجد لك فسحة في االنظمة والقوانين تتيح مثل ايجاد هذه األش

 التي ممكن تواجه إدارة املواهب. 

  التحديات الثقافية: •

املشاركين ا الستجابات املشاركين فيما يلي: تدني مستوى اإلملام الفردي والجماعي بماهية إدارة املواهب، وقد عبر عنه أحد  تمثلت هذه التحديات وفق  

ا  فما هي املواهب ثاني ش يء  اختالف األفراد فيما بينهم في  عملية استيعاب بقوله: " أحد املعوقات أو التحديات هو املفهوم نفسة وهو معوق كبير جد  

ي صعوبة في التعامل معهم"  ومن األمثلة  ريد فهنا تأتأ و االنماء فإذا كانت املواهب هنا ستتناول االنماء فكثير من الناس يكتفون فيقولون أنا ال  أ التطوير  

ملوارد البشرية الواضحة على هذا الرأي ما قاله أحد املشاركين نحو هذا التحدي" أرى عدم وضوح مفهومها فأنا أتساءل هل يوجد تعارض بينها وبين إدارة ا 

 الحالية؟؟؟" 

الصدد: " لألسف  ا ثقافي  كل تحدي  كذلك فإن غياب الوعي بدور العاملين املوهوبين في املؤسسة كما يبدو يش املستجيبين في هذا  ا، فقد قال أحد 

 فنحن في كثير من األحيان غير قادرين على وضع الشخص املناسب في املكان املناسب ونستغل موهبته.  

الرؤساء والقيادات بأخذ أراء املوظفين، حيث  عبر أحد املستجيبين عن ذلك بقوله: " أرى أن   هنالك معوق واحد فقط وهو  وقلة اهتمام بعض 

كونه الشخصيات القيادية املوجودة في املؤسسة يسيطر عليها الفكر القديم فحسب وال ترى صحة لرأي سوى رأيها" وأكد مشارك أخر على هذا الرأي  

جد قيادات تستطيع أن تعين وتحدد الشخص  احد القيادين باملركز الثقافي بالجامعة بتعبيره " صعوبة اقناع القيادات بأهمية إدارة املواهب، بدليل ال يو 

أن تتعامل مع الكفاءات الحقيقة في أثناء التقدم    املناسب كمطور للبرامج في املكتبات واخر يمتلك املهارات املناسبة للتعامل مع الناشرين أو تستطيع 

 للوظيفة، وحينما تقول رايك في ذلك ال يسمعونك" 

و وراد في الجدول أعاله: املوظف نفسه وخصائصه النفسية واالجتماعية والثقافية، ففي هذا الصدد يشير  وقد يكون من التحديات الثقافية كما ه

عطي الشخص عمل يحبه سيبدع فيه وإذا كان يمتلك أأحد املشاركين بعبارة تجسد هذا الرأي بقوله: " ضغوط العمل تجعل االنسان ينس ى موهبته، وإذا  

ا بعض البرامج التي يمكن أن تطور الشخص تقام في غير أوقات الدوام الرسمي وتجعل االشخاص املوهوبين يعانون  يان  حأ مهارات تطور ذلك العمل، ولكن  

 ريد االلتحاق في الفترة املسائية"أ ا منهم ال نا واحد  أ لعدم قدرتهم على االلتحاق بها و 

 وفي املقابل نجد من يرى عكس ذلك من املشاركين ومن ذلك قوله: "يكفيني شر 
 
ا أني موظف في جامعة السلطان قابوس، فبيئة العمل في الجامعة ف

ت املتطورة بيئة علمية وممكن الفرد منا أن يطور قدراته ومهاراته تساعد على تعزيز هذه املواهب، كما أن هنالك بعض االمتيازات كمثل نظم املعلوما

لى املختبرات ومراكز البحث واملرافق الكثيرة املوجودة في الجامعة"، ولذلك إ والرجوع    واملكتبات املتطورة واالتصال املباشر مع املختصين وفنين وغيرهم 

 ا.يجاب  إ ا أو ا في إدارة املواهب سلب  يتضح أن خصائص الشخص ذاته تشكل تحدي  

 التحديات املادية: •

ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن املشاركين من القيادات  لعل التحدي املالي وما يتصل به من موضوعات هي ما تحدث عنه أغلب املشاركين بوضوح،  

ا في تطبيق إدارة املواهب لحاجة هذا النوع من اإلدارة إلى مرونة في ا بهذا الجانب، فالجوانب املالية بالنسبة لهم تشكل هاجس  اإلدارية بالجامعة أكثر وعي  

باملوهوبين  املالي؛ الكتشاف وتنمية وتطوير واالحتفاظ  املشاركين عن ذلك بقوله: "الجامعة مضغوطة من حيث   التعامل  أحد  من منسوبيها، فقد عبر 

بما ال  محدودية النشاط، ومحدودية الحركة ومحدودية املوارد، ومحدودية الدفع للمشاريع،  فالجامعة تعطى حالها حال اي مؤسسة ميزانية مخصصة ور 

املادي هو املعوق األكبر على الرغم من أهمية املادة في تحقيق األهداف" وأكدت عليه مشاركة أخرها   تكون هذه امليزانيات كافية لألشياء الرئيسية، فاملعوق 

ا، فالعائق املالي هو العائق الكبير" ودلل أحد املشاركين على هذا التحدي بمثال حينما قال: " في نظري املعوق املالي حيث ا امليزانية تشكل تحدي  بقولها " طبع  

ا" مع صعوبة اقناع بعض القيادات بأهمية زيادة املخصصات املالية للدورات التدريبية وهذا ما أشارت  ة الدورات التدريبية املحددة سابق  انخفضت ميزاني

مقترح قد    نرفع إليه إحدى املشاركات بتعبيرها عن ذلك: " نحن نفتقر للدورات التي قد تنمي من مهاراتنا في مجال عملنا كي نبدع وفي بعض األحيان حينما

 
 

 آخر يوضح إشكالية هذا التحدي واألثر الناجم عنه حينما قال:  ترفض هذه الدورة املقترحة بسبب املبالغ املالية"، وذكر مشارك آخر في هذا السياق مثاال
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دية ضعيفة، فانخفضت الترقيات  "كانت في الفترات السابقة اتخذت بعض االجراءات مثل الحوافز املادية، والترقيات بعكس اآلن اصبحت املحفزات املا

 لى مؤسسات القطاع الخاص"إ لى خروج بعض الكفاءات إ قسام؛ مما أدى الوظيفية، بل وتأخرها وعدم وجود هيكلية واضحة في هذا األمر لدى بعض األ

 التحديات التقييمية: •

التحديات الع   تشكل  كإحدى  باملواهب  االحتفاظ  في  املؤثرة  التحديات  أبرز  من  إلى التقييمية  تقسيمها  ويمكن  املواهب،  إلدارة  األساسية  مليات 

طوير أداء عنصرين أساسيين هما:  ضعف تقدير العاملين املوهوبين من بعض القيادات، واملعايير التقييمية ال تلمس النقاط األساسية التي تسهم في ت

شاركين بقوله: " توجد في الجامعة اجراءات كاختيار اميز موظف لكن تطبيق  ا ملواهبهم وقدراتهم الوظيفية، وفي هذا السياق عبر أحد املاملوظفين وإبراز  

 جراء يتم بشكل غلط فنحن معنا في الجامعة سنوي  هذا اإل 
 

 يتم ا يرشح أفضل موظف يتم تكريمه من قبل رئيس الجامعة ولكن طريقة االختيار غلط فمثال

ر واحد طيب والصغير أال يستحق؟ فاإلجراء جميل لكن تطبيقه غلط فقد يكون هو أكبر مني لكن  كبأ اختياره على املعايير وما هو املعيار بان يتم اختيار  

جراءات واضحة في تقييم الشخص املوهوب فكل إ لم يبادر ولم يبدع ولم يمتلك موهبة ترقى من مستوى العمل" وعبر مشارك عن ذلك بقوله: " ال توجد 

عمل ذاك فيقيم على كيفه" أنا اسوي هذا من نفس ي فأقول وهللا الجامعة ما فيها معيار ملزم لي اعمل هذا وال  أ ا  مدير حسب رأيه، يعني متخبط فأحيان  

   ءرا األ وأشار مشارك آخر في هذا السياق أن عملية التقييم قد تدخل فيها الذاتية واألهواء الشخصية معبرا عن ذلك بقوله: " هي تدخل   
 

 الشخصية مثال

 قصد املحسوبية او غيرها وليس حسب القانون"عرف فالن أ أ نا أ أنه 

 "ما دور إدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجية في جامعة السلطان قابوس؟"   نتائج السؤال الثاني: . 2.4

ولقد كشف    )MAXQDA(لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل استجابات املشاركين في املقابالت الفردية بطريقة التحليل املوضوعي باستخدام برنامج  

في تحقيق الريادة االستراتيجية للجامعات في هذا العصر الذي ا  كبير    ا ن إلدارة املواهب دور  أ التحليل أن استجابات املشاركين تبلورت حول فكرة مؤداها  

لى رؤية ريادية واضحة وخطط مرسومة وستؤثر في إ مستجيبين، وأن هذا الدور يتمثل في إيصال الجامعة  للالشديدة  يتسم بالتغيير والسرعة واملنافسة  

ا  لتحقيق الريادة للجامعة، من خالل ما تمتلكه ا حقيقي  ارة املواهب ستكون رافد  اختيار أكاديميين أكفاء، وإداريين وفنيين أكفاء، وبتطبيق الجامعة إلد

ا لتحقيق الريادة للجامعة، فستعمل الجامعة ا كبير  من املواهب اإلدارية واألكاديمية حيث يقول أحد املشاركين: " إذا ما طبقنا إدارة املواهب ستكون رافد  

 أكفاء، وستتطور محتويات املناهج الدراسية بالجامعة، وستكون الجامعة بيت خبرة"  على اختيار أكاديميين أكفاء، وإداريين

يشير   والبد إلدارة املواهب من أثر في توجيه األبحاث واالبتكارات نحو زيادة العائد االقتصادي للجامعة خاصة وللدولة عامة، وفي هذا الخصوص

إد الجامعة  تبنت  لو   " ذلك بقوله:  إلى  املشاركين  اقتصادية محلي  أحد  الدولة وشكلت قوة  اقتصاد  لرفعت  واملبتكرين  باملوهوبين  فاعتنت  املواهب  ا  ارة 

يأتي ا، وستكون جامعة جاذبة للطلبة والدارسين من الدول الخارجية" وفي هذا الصدد يشير أحدهم بعبارة تجسد هذا القول بمثال أورده: " وهنا وخارجي  

السوق فعلى سبيل املثال قمنا بملتقى بين القطاع الصناعي والقطاع  ن تكون األ أ   لىإدور مركز االبتكار والذي يهدف   احتياج فعلي في  بحاث قائمة على 

تصاد في الدولة األكاديمي في كل املجاالت مثل: مجال النفط والغاز فيخبرنا قطاع النفط والغاز عن التحديات التي تواجه مجالهم والتي تحد من رفع االق

ر فكر األكاديميين ييمي ويرى هذه التحديات فيقوم ملعالجة هذه التحديات كي يستفيد منها ذاك القطاع وليس لغرض النشر فحسب. فتغي فيأتي األكاد

ن نعمل على تقنينها لخدمة القطاع الصناعي وبذلك  الباحثين في الجامعة ش يء مهم بحيث يكون البحث العلمي املنجز له عائد مادي في السوق. ولذا اآل 

سئل أحد املشاركين عن رؤيته في هذا الدور في حالة تطبيق إدارة   نوحي  نظري“،فإن تطبيق إدارة املواهب سيساعد على تحقيق هذا الهدف من وجهة  

أنك عن  املواهب فمعناه  إدارة  "بتطبيق  فكان جوابه:  للجامعة،  الريادة  لتحقيق  تضع املواهب  أن  يعني  املناسب  املكان  في  املناسب  الشخص  تضع  دما 

وفي السياق ذاته يعبر أحد املشاركين بقوله: " وهللا أنا أرى أن إلدارة املواهب دور كبير إليصال الجامعة للريادة، .  املؤسسة في مكانها املناسب وتحقق الريادة"

الدول في  االعتبارية  الجهات  قابوس من  السلطان  جامعة  في  الن  فاملوهوبين  كفاءة  ذات  خارجية  خبرات  ويمتزجون مع  الشهادات  أصحاب  تضم  كونها  ة 

تطبيق   في  وفاعل  كبير  دورهم  يكون  أن  يمكن  وكان  الصحيح  بالشكل  ويوظفها  املواهب  تلك  يستغل  من  يوجد  وال  يكتشفوا،  لم  ولكن  كثر  الجامعة 

 استراتيجيات الجامعة" 

إدارة املواهب وفي املقابل عبر أحد املشاركين عن   رأيه الذي ربما ينم عند ضعف الوعي املدرك إلدارة املواهب ودورها حيث عبر بقوله:" إذا كانت 

لى رؤية واضحة وخطط بالفعل مرسومة فأكيد سيكون للجامعة ريادة "، وهذا األمر قد يصف بشكل إ بالفعل ستقود بعملية املواهب في الجامعة وتوصلها  

 م ملاهية إدارة املواهب وبين فهم املشاركين لدورها في تحقيق الريادة.مباشر الترابط بين الفه

تشير   فهي  املشاركين  استجابات  لبعض  نماذج  تمثل  والتي  النتائج  هذه  تحليل  دور  إن  املواهب  إلدارة  أن  إلى  الريادة    ا كبير  ا  بوضوح  تحقيق  في 

املركز   لبناء  الجامعات واملسؤولون فيها؛  التي تعتمدها  األنشطة والطرائق واملمارسات  املناسب في  االستراتيجية للجامعات والذي سينعكس بدوره على 

 املجتمع، وخلق الفرص واستثمار املوارد املهمة بطرق يصعب على املنافسين فهمها أو تقليدها.
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 راسة: مناقشة نتائج الد .5

 
 
ا رئيسة حول املوضوعات املتعلقة في ضوء ما تقدم من نتائج كانت في مجملها محصلة الستجابات املشاركين في الدراسة، يمكننا أن نلمس نقاط

يات التي قد تحد  بالتحديات التي تواجه إدارة املواهب في جامعة السلطان قابوس لكن الفكرة الرئيسة التي اتضحت، هي أن املشاركين كانوا واعين للتحد

الدراسة،    من تطبيق إدارة املواهب بالجامعة، وليس بالضرورة أنهم قادرين على تحديدها بمسميات ومصطلحات معينة كما اصطلح عليها الباحثون في هذه 

ا لنظرة الباحث وتحليله لتلك ة، وفق  ا إلى أن تلك التحديات التي تواجه تطبيق إدارة املواهب كما وردت في الدراسات السابقة متنوعوتشير النتائج أيض  

ليات إدارة التحديات، وهذا يتفق مع كل الدراسات السابقة التي وردت في متن الدراسة الحالية، والتي خلصت إلى أن تلك التحديات تقع ضمن مراحل وعم

اهب. فقد صنف الباحثون تلك التحديات بشكل عام ضمن ا من الجذب واالستقطاب واالحتفاظ وتنمية املواهب وإثرائها، وتقييم أداء املو املواهب بدء  

( اما الدراسة الحالية فقد Kamal & Lukman, 2017((،  2019(، وإيمان )Musakuro, & de Klerk, 2021(عمليات ومراحل إدارة املواهب كدراسة  

اإلدارية والتنظيمية،   والتحديات املادية، والثقافية، والتقييمية، كما هو الحال في دراسة حددت تلك التحديات بمسميات معينة تمثلت في التحديات 

وبغض النظر عن اختالف املسميات أو املصطلحات التي أوردها الباحثون فهذه النتيجة ،  ( والتي اطلقت عليها مصطلحات مختلفة Howard, 2019(هوارد

يق إدارة املواهب، وربما يعزى ذلك لكون إدارة املواهب من املفاهيم اإلدارية الحديثة  تتفق مع نتائج الدراسات السابقة في مواجهة الجامعة تحديات لتطب

ص الذين واملهمة في مواجهة التحديات والتغيرات املتسارعة وهو مفهوم يتضمن عملية التوظيف والتعليم والتطوير واالستفادة بشكل صحيح من األشخا

املؤسسة الجام ا في نجاح  ا رئيسي  الجامعة تواجه تحديات متنوعة، وتشكل صعوبة في عملية عية، والتي تعمل حالي  يلعبون دور  تنافسية تجعل  ا في بيئة 

 جذب املوظفين املوهوبين واالحتفاظ بهم، واالستفادة بشكل فعال من املواهب التي تمتلكها في ضوء هذه التنافسية العاملية. 

كما كشفت عنه  ،ا في تحقيق الريادة االستراتيجية إذا ما طبقت في جامعة السلطان قابوسا كبير  ا أن إدارة املواهب تلعب دور  وقد دلت النتائج أيض  

 
 
ا من رؤيتها التي تنص على "أن تحافظ حوارات املشاركين واستجاباتهم، ويعزى ذلك إلى أن جامعة السلطان قابوس تسعى إلى أن تكون جامعة ريادية انطالق

ا بجودة بحوثها العلمية االبتكارية وخريجيها، مجالي التعليم العالي وخدمة املجتمع داخل السلطنة وخارجها، وأن تتميز دولي  الجامعة على دورها الريادي في 

منهما إلدارة املواهب يؤثر كل   داخلي، ودور خارجي  ر (. ويمكن تقسيم هذا الدور إلى قسمين: دو 2021وشراكاتها االستراتيجية" )جامعة السلطان قابوس،  

 
 

 يجعلهما متداخالن في تحقيق الريادة االستراتيجية للجامعة فعلى سبيل املثال؛ يمكن اعتبار ايصال الجامعة الى رؤية في اآلخر، ويتفاعالن فيما بينها تفاعال

إلى تطوير محتوي أكفاء، وستؤدي  أكفاء، وإداريين وفنيين  أكاديميين  اختيار  بالجامعة، ريادية واضحة وخطط مرسومة ستؤثر في  الدراسية  املناهج  ات 

ا إلدارة املواهب في تحقيق الريادة االستراتيجية للجامعة،  ا داخلي  وتصبح الجامعة كبيت خبرة، وستكون داعمة لدور مركز االبتكار الحالي بالجامعة دور  

 ( في دراستهما. 2017ا مع ما أورده داود وعلي )وهذا يتفق خصوص  

الخارجي فيتمثل   الدور  اقتصادية محلي  أما  للموهوبين واملبتكرين بحيث تشكل قوة  بيئة جاذبة  الجامعة  ا، وتعمل على توجيه ا وخارجي  في: جعل 

للجا االقتصادي  العائد  زيادة  نحو  الجامعة  النابعة من منسوبي  واالبتكارات  تاألبحاث  وتتملك  وللدولة عامة،  الجامعية بع  معة خاصة  القيادة  لذلك  ا 

بوس املقدرة على التعاطي مع التحديات كاملتغيرات البيئية واقتناص الفرص الواعدة منها، ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه دراسة كل  بجامعة السلطان قا

 (. 2020، ودراسة اللوقان )( Li Qi & Jia Qi, 2021(من لي كي وجيا كي 

 : الخاتمة  .6

مفاهيمها تبعا لتنوع العلوم، والتخصصات واختالف وجهات نظر الباحثين الذين قاموا تعد إدارة املواهب من املمارسات اإلدارية الحديثة، وتعددت  

دور إدارة املواهب  بدراستها،  فقد هدفت الدراسة الحالية  للتعرف إلى التحديات التي تواجه جامعة السلطان قابوس في تطبيق إدارة املواهب، واالطالع على  

أنواع في تحقيق الريادة االستراتيجية للجامع  املواهب تنقسم إلى أربعة  الجامعة في تطبيق إدارة  أظهرت نتائج الدراسة أن التحديات التي تواجه  ة، وقد 

ن إدارة املواهب تمثلت في: التحديات التنظيمية واإلدارية، والتحديات املادية، والتحديات الثقافية، والتحديات التقييمية، وخرجت نتائج الدراسة إلى أ 

ا في تحقيق الريادة االستراتيجية يمكن تحديدهما في دورين أساسيين: دور خارجي وأخر داخلي، وكل دور منهما ضم مجموعة من العناصر بير  ا كتلعب دور  

ي، وتوليد موارد العلم تؤثر في تحقيق الريادة االستراتيجية للجامعة؛ مما يدفعها نحو القيام باملبـادرات االستراتيجية التنظيمية، واملجازفة من أجل الثراء

 ا.ا ودولي  مالية ذاتية، تمكنها من الحفاظ على مركزها األكاديمي وتعزز تنافسيتها محلي  

ليس الريادة  لتحقيق  املواهب  إدارة  بدور  أو  بالتحديات  املتعلقة  أكانت  الحالية سواء  الدراسة  نتائج  استخلصت من  التي  املوضوعات  أن  ت كما 

البحث   العنصرين في جميع املؤسسات الجامعية، والسبب في ذلك يعود العتماد الدراسة الحالية على  ين ذبهبالضرورة أنها شملت كل املوضوعات املتعلقة  

ي القطاع الجامعي  النوعي وهو ال يشترط بالضرورة تعميم النتائج فيه، فقد تظهر تحديات أخرى وأدوار أخرى إلدارة املواهب لتحقيق الريادة االستراتيجية ف 

 من قبل باحثين آخرين، وتكون متممة ملا ذكر في الدراسة الحالية.
 
 قد يكشف عنها الحقا
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 : التوصيات . 1.5

 وبناء  على النتائج التي خلصت اليها الدراسة فإننا نوص ي بما يلي:

 استراتيجية إلدارة املواهب بالجامعة، وتبني الريادة االستراتيجية كمدخل حديث للتطوير.   بناءضرورة  •

 بالجامعة. املطلوبة الداعمة للعاملين املوهوبين   املوارد والتقنيات لتوفير تخصيص جزء من امليزانية •

 ستراتيجية. الحرص على تقديم املكافآت املادية واملعنوية املناسبة ألصحاب املواهب واألفكار االبتكارية؛ لتحفيزهم على البقاء لتحقيق الريادة اال  •

ا بأساليب مبتكرة من قبل  االهتمام بتسويق املعرفة والبحوث املبتكرة، والترويج لتسويق املشروعات الريادية التنافسية ونقل وتوطين التكنولوجي •

 موهوبي الجامعة. 

 وضع آليات لتقويم األداء بهدف اكتشاف املوهوبين من داخل الجامعة وفق معايير ومؤشرات قياس محددة لذلك. •
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Abstract:   The study aimed to demonstrate the role of talent management in achieving strategic 
entrepreneurship at Sultan Qaboos University: one of the public universities in the Sultanate of Oman and the 
challenges facing the application of talent management at Sultan Qaboos University. The study used a 
qualitative approach to suit the objectives of the study by interviews. The study sample consisted of (7) leaders 
of Sultan Qaboos University.  The study showed a set of results based on its questions by analysing the 
interviews using the (MAXQDA) program. The challenges facing the university in applying talent management 
are divided into four types, (Organizational and Administrative challenges, physical challenges, cultural 
challenges, and evaluative challenges). Talent management plays a major role in achieving strategic 
entrepreneurship which can be identified in two main roles: an external role and an internal one. The study 
recommended the necessity of designing a talent management strategy for the university, adopting strategic 
entrepreneurship as a modern approach to development and allocating part of the budget to provide the 
required resources and technologies to support talented university employees. 

Keywords:  Talent management; public universities; strategic entrepreneurship; Sultan Qaboos University. 
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   :املقدمة .1

عدُّ اللغة العربية من أكثر اللغات بالغة وفصاحة، وقد خصها هللا من بين اللغات لغة أعظم الكتب وهو القرآن الكريم قال تعالى
ُ
نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا    :ت

َ
حمسإِنَّآ أ

ا يخاطب بها هللا سيدنا محمد عليه أفضل الصالة أتم التسليم، ونحن أمة عربية وإسالمية نفخر بهذا ، ولسان    جحس2الآية    حجسيُوُسف  ىجس٢َتۡعقِلُوَن  َعَربِي ّٗا لََّعلَُّكۡم  

العربية جزء    اإلرث، واللغة 
 
ثمانية وعشرين حرف اللغة تحمل في طيات تكوينها  العربية واإلسالمية، وهذه  الحضارات  الحروف  ا،  ا ال يتجزأ من  وأن هذه 

 أوجدت لنا ثروة لغوية كبيرة في التعبير عن أفكارنا وآرائنا. 

والنحو هو القاسم املشترك بين    تتميز اللغة العربية عن غيرها من لغات العالم بنظامها النحوي املحكم فهو العلم الذي يزيل اإلبهام والغموض،

يث يرمي إلى تعليم تعميمات عامة شاملة عن اللغة، والهدف الوظيفي كما يرمي إلى مساعدة الهدف النظري ح  فروع اللغة ولتدريس النحو أهداف منها:
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 :امللخص

في  األساس ي  الثامن  الصف  لدى طالب  التحصيل  نموذج سكامبر، على  باستخدام  النحوية  املفاهيم  تدريس  أثر  إلى معرفة  الدراسة  هدفت 

 املدارس الحكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم لواء القصر في محافظة الكرك باململكة األردنية الهاشمية. 

املنهج شبه التجريبي، كما تم استخدام اختبار تحصيلي للمفاهيم النحوية، وبعد إجراء عمليات    ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على

ا تم اختيارهم بطريقة ميسرة، توزعوا في ثالث شعب دراسية: املجموعة التجريبية األولى والتي  ( طالب  54الصدق والثبات. وتكونت عينة الدراسة من)

ا والذين تم تدريسهم  ( طالب  26الثانية وتمثل املجموعة الضابطة وعددها ) ا، واملجموعة( طالب  28)سكامبر( وتشمل )تم تدريسها باستخدام نموذج  

 باستخدام الطريقة االعتيادية. 

  ( بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية األولى ≥0.05αأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

التجر  املجموعة  االعتيادية(، ولصالح  الطريقة  )التي درست باستخدام  الثانية  التجريبية  يبية )التي درست باستخدام نموذج )سكامبر( واملجموعة 

الت االهتمام بالنموذج )سكامبر( في  دريس،  األولى التي تم تدريسها باستخدام نموذج )سكامبر(، أوصت الدراسة بتشجيع معلمي اللغة العربية على 

 واعتماده أسلوب  
 

  في تدريس قواعد اللغة العربية. ا فعاال

 الصف الثامن األساس ي. ؛املفاهيم النحوية ر؛سكامب الكلمات املفتاحية:

mailto:heshambderat@gmail.com
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ابة( )مجاور، الطلبة على تطبيق تلك التعميمات والحقائق في مواقف لغوية مختلفة لتنمية مهارات اللغة العربية )االستماع، والتحدث، والقراءة، والكت

2000 .) 

غوية وعمادها، ويحتل مكانة عالية وظاهرة في مراحل تعلم اللغة العربية، به يستقيم اللسان من الوقوع في الخطأ،  كما أن النحو محور األنظمة الل

ت الفكرة وصحة النطق والكتابة، وضبط قوانين اللغة الصوتية، وتراكيب الكلمة والجملة، وكلما كانت الصياغة النحوية دقيقة للمفردات والجمل، وصل

 (.2010ا يريدها الكاتب أو املتحدث )الحجايا، للسامع والقارئ كم

ظرية البنائية؛ وذلك ملا للنموذ ص عن النَّ ج من صلة  ويرى الباحث قبل البدء في الحديث وتقديم تفصيل عن نموذجي سكامبر، ال بدَّ من تقديم ملخَّ

س املنبثقة عن النظرية البنائية، ويعد نموذج سكامبر أحد  النماذج وعالقة تجمع بينهما، حيث تعد النظرية البنائية هي القاعدة للعديد من نماذج التدري

 القائم على الفلسفة البنائية. 

 ماهية البنائية: 

 
 

م من التركيز على العوامل الخارجية املؤثرة على تعلم املتعلم مثل املعلم وبيئة  شهد البحث التربوي تحوال
ُّ
عل عليم والتَّ التعلم،  في رؤيته لعمليتي التَّ

معالجة املعلومات، واملنهج، ومخرجات التعلم، إلى التركيز على العوامل الداخلية التي تؤثر في املتعلم وما يجري داخل عقله من معارف سابقة، وأسلوبه في  

فسيَّ  ة والنَّ ِّ ذاته إشكالية، حيث خلت املعاجم الفلسفيَّ
ة من إشارات للبنائية باستثناء املعجم وأنَّ البحث عن معنى أو تعريف للبنائية ُيعدُّ في حد  ربويَّ

َّ
ة والت

 
 
فل، قوامها أن الطفل يكون نشط

َّ
م، ونمو الط

ُّ
عل ة التَّ فها بانها رؤية في نظريَّ ة الذي عرَّ ربيَّ

َّ
ولي للت ة  الدَّ ا في بناء أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدرته الفطريَّ

 (.  2003)زيتون وزيتون،  مع الخبرة 

( البنائية بأنها عملية بحث عن املعاني، فهي عملية تكييف للمخططات العقلية ملواءمة الخبرات الجديدة، ولذلك 2007) اشمي والعزاوي وعرف اله

 فهي عملية مستمرة لبناء املعنى. 

ة أولى هذه املصادر مصدر فلس2000)  ذكر صبري وتاج الدين  ظرية العامة ( أن الفلسفة البنائية تنطلق من ثالثة مصادر تاريخيَّ اه أنَّ النَّ في مؤدَّ

ة )خاصة( وتطبيقاتها، واملصدر الثاني هو انعكاس الخبرة من ذوي املهن كاألطباء واملحامين واملعلمين   للمعرفة تساعد في الوصول إلى نظرية تربوية نوعيَّ

الذي   املصادر  منها، وثالث هذه  م 
ُّ
عل الذين ينشدون مساعداتهم والتَّ  وغيرهم على هؤالء 

 
ذي استهدف ميالد صدر حديث

َّ
ال العلمي(  البحث  )مجتمع  ا هو 

 
 
ة والتطبيقات على نحو زادها ارتباط ظريَّ  النَّ

 
 ا.ا وتماسك

رها عند اإلنسان، حيث قام بياجيه بو  ِّ املعرفة وتطوُّ
ضع نظرية حول  كما تنطلق الفلسفة البنائية من البحوث التي قام بها العالم جان بياجيه في نمو 

 ِّ
مرحلة التفكير املعرفي  لدى األطفال، وتناولت النظرية جانبين بينهما عالقة وثيقة، الجانب األول من النظرية الحتمية املنطقية وهي أربع مراحل هي:   النمو 

التج الثاني  والجانب  ة،  كليَّ الشَّ ات  العمليَّ ومرحلة  ة،  العيانيَّ نات  ِّ
العي  ومرحلة  العمليات،  قبل  ما  ومرحلة  الحركي،  في هذا الحس  املعرفية(  )البنائية  ريبي 

الحفظ والتلقين )أبو   الجانب يهتم بياجيه ببناء املعرفة، حيث يرى أنَّ الفرد يقوم ببناء املعرفة من خالل تفاعله مع البيئة املحيطة، وال يكتسبها عن طريق

 (.2010غالي، 

ة وه2013) ذكر الدليمي ظرية البنائيَّ ي كاآلتي: يبني املتعلم املعرفة من خالل جهازه املعرفي، والخبرة أساس املعرفة، ال ( األسس التي تعتمد عليها النَّ

ا أن املعرفة تنتقل املفاهيم واألفكار من شخص لآلخر بنفس املعنى، وتحدث إبداع عند املتعلم نتيجة املعرفة الجديد وأن التعلم ينبع من املتعلم، كم

ا للتراكيب، وتركز على البحث واالستقصاء والتعليم التعاوني وحب ف املتعلمون بدرجة فهم املعنى الواحد تبع  الجديدة تعتمد على املعرفة السابقة ويختل

الجديدة  املعرفة  لبناء  الفرصة  للمتعلم  وتتيح  والتحليل،  واإلبداع  كالتنبؤ  املعرفية  املصطلحات  وتستخدم  املتعلم،  استقاللية  من    االستطالع  والفهم 

ة.   الخبرات الواقعيَّ

 نموذج سكامبر:
( بأنه نموذج إجرائي يساعد على تنمية التفكير اإلبداعي عن طريق الخيال، من خالل استخدام أسلوب التفكير SCAMPERيوصف نموذج سكامبر)

 ,Alex Osbornألكس أوسبورن)أبرز محطات تطور النموذج، في البداية أقترح    (، وكانت Eberle,B, 1997التباعدي، أما مراحل تطوره يعود إلى بوب إبيرل )

( لجعلها استراتيجية مساعدة scamper(، وهي الكلمات والجمل التي شكل حروفها األولى كلمة سكامبر)spurring checklist( قائمة لتوليد األفكار)1963

عنوانه )ضع أمك على السقف( ويهدف الكتاب إلى تنمية   ا  ( كتاب  1967( في عام )Richard de Milleأثناء جلسات العصف الذهني، وقدم رتشارد دي ميلي)

( وزمالءه مجموعة من األساليب هدفت إلى تحفيز التعبير اإلبداعي عند Feank E Williams( قدم فرانك ويليامز) 1970الخيال لدى الناشئة، وفي عام )

)األصالة، واملرونة، والطالقة، وامليل إلى التفصيالت(، وثانيهما:  ت املعرفيةاألطفال، حيث تستند األساليب على بعدين أساسيين أولهما: ما أسماه بالعمليا

الوجدانية العاطفية أو   Bob)حب االستطالع، واالستعداد للتعامل مع املخاطر، وتفضيل التعقيد، والحدس(. وقام بوب إبيريل )  ما أسماه بالعمليات 

Eberleبعضه مع  السابقة  الخبرات  بين  والدمج  باملزج   )( سكامبر  نموذج  بناء  في  معتمد  scamperا  أسبورن)(  جهود  على  األفكار، Osbornا  توليد  في   )

 (. 2013( في تنمية الخيال اإلبداعي )الحسيني،De Mille(، ودي ميلي )Williamsوأساليب ويليامز)
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طرح البدائل املختلفة عند تناول مهمة ما بالدراسة  ( الذي يشير إلى  Bob Eberle, 2005( الذي أعده بوب إبريل )scamperويعد نموذج سكامبر )

التبديل ودمج والبحث، من خالل استخدامه أنماط التفكير التشعبي والتباعدي، والرؤية الكلية لجوانب املوضوعات املختلفة واملطروحة، ثم املحاولة في 

 وتعديل وحذف أو إعادة ترتيب. 

( تستخدم لتنمية اإلبداع العام، وتوليد األفكار الجديدة وتساعد األسئلة scamperوذج سكامبر )وترى الدراسة الحالية من خالل ما تقدم أن نم

 اإلجرائية التي يتم طرحها في الخروج بأداء جديد، وبذلك فهي تصلح في كافة املجاالت والقطاعات.

فكار الجديدة وتوليدها وتعني االنطالق أو الجري،  (: بأنها كلمة وصفية تصف عملية البحث عن األ scamper( نموذج سكامبر)2013عرف هاني )

سكامبر  وهي تصف عملية البحث عن األفكار الجديدة وتوليدها، وهي كلمة مكونة من الحروف األولى ملجموعة من الكلمات التي تشكل في مجملها كلمة  

(scamper .) 

األسئلة املختصرة واملقصودة التي عادة ما تسفره عن أفكار جديدة، من ( بأنها مجموعة من الخطوات اإلجرائية، تعتمد 2013كما عرفها الحسيني )

التكي الحذف،  التعامل مع بعض مهارات )االستبدال،  األفكار وتحسينها، عن طريق  تنمية وتطوير  لها دور في  التي  الخطوات،  يف، خالل مجموعة من 

 توى الدراس ي.  التطوير، تكبير/تصغير، إعادة الترتيب أو العكس، والدمج( ضمن املح

 ( scamperتفصيالت حول قائمة نموذج سكامبر)

ا االنطالق أو الجري والعدو بمرح كالطفل، وهي كلمة وصفية لعمليات البحث بمرح عن األفكار أن كلمة سكامبر اصطالح    Eberle (2008)ذكر إبريل  

( باللغة االنجليزية، وهي الكلمات scamperالتي تشكل في مجملها كلمة سكامبر)الجديدة، هي كلمة مكونة من األحرف األولى ملجموعة من الكلمات أو الجل 

 التي تشكل قائمة توليد األفكار اإلبداعية األصيلة وهي:

: هو أداء الشخص أدوار شخص أخر أو استخدام ش يء معين بدل ش يء آخر، وتتضمن التساؤالت التالية منها: ماذا بعد؟ S) )Substituteاالستبدال •

 هل هناك مكان آخرين؟ 

ا، وتتضمن التالية: ما الذي تستطيع أن تجمعه؟ ما األهداف أو األفكار ا، لتكون واحد  : هو تجميع األشياء مع بعضها بعض  C) )Combineالتجميع   •

 أو املواد املراد جمعها.

: هو التكييف ملالئمة غرض أو ظرف محدد، بتغيير الشكل، أو اإلبقاء عليه. كما هو وتتضمن ما يلي: إعادة التشكيل، الضبط A) )Adaptالتكيف  •

 أو التعديل، والتلطيف، والتسوية، واملوافقة. 

ألوان،  M) )Modifyالتطوير   • النوع، باستخدام  أخر، : هو تغيير الشكل أو  أو طعم  الشكل أو الحجم،  أو  أو رائحة أخرى،  أو أصوات، أو حركة، 

 وتتضمن ما يلي: التكبير وهو تكبير في الشكل والنوع، باإلضافة إليه وجعله أكثر ارتفاع  
 
 ا، أو قوة، أو سمك

 
، والتصغير هو تصغير الش يء،  ا، أو طوال

 ليكون أصغر أو أقل، من خالل جعله أصغر، أو أخف، أو أبطأ
 
 ا أو أقل سماكة. ا وتكرار  ، أو أقل حدوث

• ( األخرى   P) Put to other usesاالستخدامات 
 

أصال أجلها  من  وضع  التي  تلك  غير  ألغراض  الش يء  استخدام  ما :  اآلتية:  التساؤالت  وتتضمن   ،

ما   اآلتية:  األسئلة  إثارة  ويمكن  سيستخدم؟  وكيف  يستخدم؟  متى  بها؟  يستخدم  أن  يمكن  التي  األخرى  األماكن  ما  الجديدة؟  االستخدامات 

 االستخدامات الجديدة؟ ما األماكن األخرى التي يمكن أن يستخدم بها؟ متى يستخدم؟ وكيف سيستخدم؟  

: هو اإلزالة أو التخلص من ش يء ما، وتتضمن التساؤالت التالية: ما الذي يمكن التخلص منه؟ ما الذي يمكن إزالته؟ ما  E) )Eliminateالحذف   •

 الذي يمكن تبسيطه؟  

إعادة التجميع : وهو الوضعية العكسية أو التدوير أي تغيير الترتيب أو التعديل أو النمط أو  R) )Rearrange – Reverseالعكس وإعادة الترتيب •

 ا على عقب؟  أو التوازن، ويتضمن التساؤالت التالية: ما الذي يمكن إدارته؟ ما الذي يمكن قلبه رأس  

 ( scamper)الفلسفة التي يقوم عليها نموذج سكامبر

بالفعل، أن املتأمل لنموذج ( بما يلي: إن كل ش يء جديد ما هو إال تعديل لش يء موجود  scamperويمكن تلخيص الفلسفة القائمة على نموذج )

( يجد أنها صممت لتنمية التفكير االبتكاري باالعتماد على رسم مخطط سكامبر وهو يماثل خريطة ذهنية للتفكير؛ مما يجعل التفكير scamperسكامبر )

اد مسار جديد في توليد األفكار، حيث تركز يمر بمرحلتين: رسم الخريطة، ثم إتباع املسار على هذه الخريطة، فكل كلمة لها مسار وخصوصية، وذلك إليج

( على: إن التدريب على الخيال بأسلوب املرح واللعب، وإجراء معالجات ذهنية يسهم في تنمية التفكير اإلبداعي، وأن scamperفلسفة نموذج سكامبر )

تهدف إلى تعلم التفكير بشكل مستقل عن املناهج الدراسة العادية. أسلوبي الدمج في تعليم التفكير، يرى التجاه األول أهمية تقديم البرامج واألنشطة التي  

قلية تتم خالل أما االتجاه الثاني يرى أهمية تقديم تلك األنشطة ضمن املنهج الدراس ي العادي وداخل محتواه، ويرى أصحاب هذا االتجاه أن العمليات الع

 (.2014التدريس باستخدام نموذج سكامبر )البدري، 

  ( في تشجيع استقاللية الطلبة، وتجعلهم مبدعين، وتشجعهم scamper( أسس نموذج سكامبر )2005النجدي، وعبد الهادي، وراشد )كما حدد  

وعلى الحوار واملناقشة بين الطلبة بعضهم البعض أو بين الطلبة واملعلم، كما تزودهم بالفرص املناسبة لبناء املعرفة والفهم،   على البحث وحب االستطالع
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ؤكداألداء اعي التعلم التعاوني، وتضع الطلبة في مواقف حقيقية، كما يتم من خاللها استخدام املصطلحات املعرفية )التنبؤ، اإلبداع، التحليل(، وتوتر 

 والفهم عند تقييم التعليم وأيضاتأخذ في االعتبار الطريقة الصحيحة لتعلم الطلبة.

أهداف نموذج سكامبر  2016ذكر محمد )  )(scamper)   
 
الطلبة طرق التفكير والتحليلي، وتعليم  الطلبة نحو  إيجابية لدى  اتجاهات  ا  هي: تكوين 

توليد األفكار وتحليلها   متنوعة إلنتاج مخرجات تتميز بالجدية والتحليل والتجميع والتنبؤ واالستنتاج والتلخيص وإدراك العالقات، وتدريب الطلبة على

الكامنة داخل الطلبة، والوصول بتفكير الطلبة إلى أقص ى درجة ممكنة من النمو والتطور، كما تعويد الطلبة   بطريقة شيقة وممتعة، واستثارة القدرات

 على االستفادة من أفكار اآلخرين بتطويرها والبناء عليها مما يسهم في ابتكار أشياء جديدة.

 ( مميزات نموذج سكامبر على النحو اآلتي: 2013كما حدد الحسيني)

الخيال  بناء   • وخاصة  املتاحة،  اإلمكانيات  واستثارة  املعاني،  تبسيط  خالل  من  التعلم  وعملية  واإلبداع،  )التفكير  الطلبة  عند  إيجابية  اتجاهات 

 اإلبداعي(. 

 تنمية مهارات التفكير بعامة، والتفكير اإلبداعي واإلنتاجي عند الطلبة بخاصة. •

األفك • توليد  مهارة ممارسة  الطلبة  إكساب  في  الفريق وتسهم  بروح  والعمل  انتباههم،  فترة  تزيد من  أنها  كما  ار من خالل خطوات عملية محددة، 

 والجماعة وحب االستطالع، وتحمل املخاطر، والحدس.

مصادر التعلم مما يتطلب معه اإلعداد الجيد للمواقف التعليمية، واختيار  لتعلم الطلبة، ا وموجه،ا ومرشد  ( دور املعلم ميسر  2016) وذكر محمد

تعليمية آمنة تسمح املناسبة، وطرح مشكالت تهتم في البيئة املحيطة، واملواقف الحياتية للمتعلم، وإثارة األسئلة، وتشجيع الحوار والعمل على توفير بيئة  

، بل تشجيع األفكار غير املألوفة، وتحديد الوقت  باستخدام استراتيجية سكامبر في توليد األفكار واإلفصاح عنها بكل حرية، ومناقشتها وتبادلها والبناء عليها

 املناسب لنقد األفكار والحلول، وأن يمتلك املهارات الالزمة إلدارة الصف وضبط عمل املجموعات. 

ويختار ما    ويكمن دور الطلبة في نموذج سكامبر يقوم في البحث عن املعلومة ويقوم باملشاركة في عرض األفكار، وينقل خبراته إلى مواقف مماثلة،

ها لحل يناسب من مكونات مخطط سكامبر لتنفيذ الحل وطرح األفكار الجديدة واملبتكرة ويحاور ويناقش من خالل طرح األسئلة على املعلم التي يقدم

 (.2016ا يتقبل وجهات نظر اآلخرين والبدائل التي يطرحونها في املواقف أو املشكلة املطروحة )محمد، املشكلة، وأيض  

  خطوات
 
 (: scamper) ا لنموذج سكامبر التدريس وفق

 ا لنموذج سكامبر كما يلي:( وفق  2012جاءت خطوات التدريس كما ذكرتها الرويثي )

املشكلة    تحديد املشكالت أو املوضوع ومناقشتها: يقوم املعلم بمشاركة الطلبة بتحديد املشكلة أو املوضوع من خالل تجميع املعلومات والحقائق عن •

 املوضوع، من خالل الوسائل املسموعة أو املرئية أو املقروءة، من أجل التأكد من اإلملام جميع الطلبة وفهم املشكلة.أو 

كفيلة بذلك،  إعادة بلورة املشكلة وصياغتها: يتم إعادة صياغة املشكلة املختارة بتحديدها ما يمكن الباحث إيجاد حلول لها، واالستعانة بالوسائل ال •

 كاألفالم الوثائقية والرسوم والصور واملشكلة التي تم تحديدها. 

ما   عرض األفكار والحلول يتم عرض األفكار والحلول من خالل مخطط معروض أمام املعلم باستخدام األسئلة التحفيزية املنشطة لإلبداع، وإثارة  •

أنه ليس بالضرورة استخدام كافة إنما يعتمد على حسب طبيعة   لديهم من ملكات وإبداعات، والتأكيد على  الواحد  النشاط  مكونات سكامبر في 

 املوقف أو املشكلة.

ا ملعايير ثم تتفق املجموعة على األفكار التي تم اختيارها استمطار األفكار يطرح الطلبة ما تم التوصل إليه من أفكار، ثم بعد ذلك اختيار أفضلها تبع   •

 ات أو األركان املحددة في الفصل ليسهل عملية األخذ بها.ثم يقوم املسجل بتدوينها في لوحة اإلعالن

 وسوف يتم تطبيق هذه الخطوات على الدروس النحوية الواردة في كتاب قواعد النحو للصف الثامن األساس ي.

املفاهيم النحوية عند الطلبة،  يرى الباحث أنه من خالل استخدام نموذج سكامبر وما يحتوي من خطوات، وتفاعل املتعلم معه، يبقي أثر تعلم  

ا في تدريس املفاهيم النحوية، وشكوى الطلبة من جفاف مساقات النحو، إذ  وأن املتتبع للتعليم في املدارس واملؤسسات التعليمية، يالحظ أن هناك ضعف  

الطلبة   النحوية لدى  املفاهيم  الضعف في فهم  أمثلة جامدة مصطنعة، وقد يعود  استراتيجيات في  يتم تدريسها من خالل  املعلمين يقتصرون على  أن 

وفي ضوء ما   التدريس ال تخرج عن الدور التقليدي للمعلم وتركيزه على املستويات الدنيا من التفكير، ويكون دور الطالب سلبي غير فعال عند التطبيق،

وسائل جديدة للتدريس، وأن يعاد النظر في أسس اختيار   تقدم أصبح من الضروري على املتخصصين والقائمين على تدريس املفاهيم النحوية البحث عن

 وبناء املناهج وأساليب التعامل معها، من حيث طرائق التدريس التي تتناسب في تدريسها.

 الدراسات السابقة: . 1.1

ي هذه الدراسة، وقد تم عرضها هناك العديد من الدراسات التي تناولت توظيف نموذج سكامبر في التعليم، ونذكر من هذه الدراسات التي تتعلق ف

 :قدم على هذا النحومن األحدث إلى األ
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• ( الديات  دراسة  الرياضية   ( 2020هدفت  للمفاهيم  األساس ي  العاشر  الصف  طلبة  إكساب  في  سكامبر  نموذج  استخدام  فاعلية  إلى  التعرف 

( الدراسة من  تكونت عينة  اربد،  اليرموك،  نحوه، جامعة  احدى مدارس محافظة ( طالب  47وتصوراتهم  األساس ي من  العاشر  الصف  ا من طالب 

ا كمجموعة تجريبية حيث تم تدريسها وحدة النسب املثلثية بنموذج  ( طالب  24وتكونت األولى من )العاصمة عمان تم اختبارها بالطريقة املتيسرة،  

ا كمجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، استخدمت اختبار إلكساب املفاهيم الرياضية، وبطاقة مقابلة. وقد  ( طالب  23سكامبر، والثانية )

أظهر  األدوات.  الداللة )تم التأكد من صدق وثبات هذه  ( يعزي لطريقة α=0.05ت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   نتائج  أظهرت  التجريبية، كما  املجموعة  الرياضية ولصالح  املفاهيم  إكساب  التدريس في 

ا، وأظهرت نتائج الدراسة أن تصورات الطالب من وجهة نظر فيجوتسكي  املجموعة التجريبية أيض  ( تعزى ملستوى تحصيل ولصالح  α=0.05الداللة )

 كانت إيجابية نحو النموذج واستراتيجياته. 

دراسة هدفت إلى التعرف على أثر نموذجي سكامبر لتعليم التفكير وبارون للمفكر الجيد في تنمية مهارات التفكير الناقد    ( 2018أجرت الطراونة ) •

وتألفت    في اللغة االنجليزية لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في مديرية تربية قصبة عمان في األردن، واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي،

تين تجريبيتين ( طالبة من مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية التابعة ملديرية تربية وتعليم قصبة عمان وتم توزيع العينة إلى مجموع 112)  العينة من

)التفسير، االستنتاج، االستنباط( ومن أجل التقويم تم بناء    ومجموعة ضابطة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تحديد مهارات التفكير الناقد وهي

موعتين التجريبيتين اختبار مهارات التفكير الناقد للوحدتين التعليميتين وتم التحقق من صدقه وثباته. أظهرت نتائج املقارنة بين متوسطات املج

وصت  تفوق نموذج سكامبر على نموذج بارون بنسبة متقاربة مما يعني فاعلية كال النموذجين في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطالبات، وأ 

 الدراسة إجراء املزيد من الدراسات التي تتناول نموذج بارون للمفكر الجيد ونموذج سكامبر لتعليم التفكير.

إلى الكشف عن أثر استخدام إستراتيجية )سكامبر( في تحسين مهارات الكتابة اإلبداعية عند طالبات الصف   (2017)   سة أبو سيف هدفت درا •

ا ( طالبة في محافظة مأدبا، اختيرت بالطريقة املتيسرة، وقسمت عشوائي  47العاشر في األردن. أعدت الباحثة اختبار الكتابة اإلبداعية، تتكون من )

( طالبة، درست وفق استراتيجية )سكامبر(، واملجموعة األخرى ضابطة، تكونت من  22ريبية، وقد بلغ عدد أفرادها )إلى مجموعتين، إحداهما: تج

حصائية بين األوساط  إ ( طالبة، درست وفق االستراتيجية االعتيادية املوصوفة في دليل املعلم. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  25)

راسة في جميع مهارات الكتابة اإلبداعية تعزى إلى متغير استراتيجية التدريس لصالح أداء طالبات املجموعة التجريبية. وفي الحسابية ألداء أفراد الد

ومهارات  ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بتدريب املعلمين واملعلمات على توظيف استراتيجية )سكامبر( في تنمية املهارات اللغوية عند الطلبة، 

 شكل خاص.الكتابة ب

• ( وإسماعيل  القادر  عبد  دراسة  والتحدث   (2015هدفت  اإلبداعية  الكتابة  في  اللغوي  األداء  تنمية  في  إستراتيجية سكامبر  أثر  الكشف عن  إلى 

ا، واستخدمت الدراسة التصميم  ( طالب  30ا في الصف الثاني اإلعدادي، في مصر، تكونت عينة الدراسة من )اإلبداعي عند الطلبة املوهوبين لغوي  

طبيق االختبار القبلي والبعدي، وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية إستراتيجية سكامبر في تنمية مهارات  التجريبي ذا املجموعة الواحدة من خالل ت

الدراسات   املزيد من  إجراء  الدراسة  العربية، وأوصت  اللغة  اإلبداعي في  اإلبداعية والتحدث  الكتابة  اإلبداعي في مهارتي  اللغوي  تتناول  األداء  التي 

 نموذج سكامبر.

بدراسة في هونغ كونغ تقص ي أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على استراتيجية    (poon, Au, Tong & Lau, 2014تونغ، والو )  وقام بون، •

وية  ا وطالبة من طلبة املرحلة الثان( طالب  74)  سكامبر لتوليد األفكار في تحسين التفكير اإلبداعي لدى طلبة املرحلة الثانوية. وتكونت عينة الدراسة من

املجموعة التجريبية مكونة منعشوائي   إلى مجموعتين:  أفراد الدراسة  ا وطالبة، واملجموعة الضابطة ( طالب  37)  ا، ولتحقيق هدف الدراسة قسم 

من طالب  37)  مكونة  أثر  (  وجود  الدراسة  نتائج  وكشفت  االستراتيجية،  أثر  لقياس  اإلبداعي  للتفكير  تورانس  مقياس  واستخدم  وطالبة  إيجابي  ا 

هذه  استخدام  نحو  الطلبة  لدى  إيجابية  اتجاهات  وجود  النتائج  أظهرت  كما  الطلبة.  لدى  اإلبداعية  املهارات  تحسين  في  سكامبر  الستراتيجية 

 االستراتيجية في تدريس اإلبداع. 

إلى تقص ي أثر استخدام اإلنترنت واستراتيجية سكامبر في تسهيل الكتابة   ( Ab Majid, 2004 ، Tan ،Sohهدفت دراسة أبو ماجد، وتان، وسوه ) •

ا وطالبة  ( طالب  60اإلبداعية عند عينة من طالب املرحلة األساسية، في سنغافورة، اتبعت الدراسة منهجية شبه تجريبية من خالل عينة تكونت من )

ا وطالبة، ومجموعة سكامبر التي تكونت  ( طالب  22) جموعة اإلنترنت التي تكونت من من طالب املرحلة األساسية، قسموا إلى مجموعتين تجريبيتين: م

ا وطالبة، تم إعداد اختبار في الكتابة لجميع املجموعات. وقد أظهرت نتائج الدراسة ( طالب  20)  ا وطالبة، ومجموعة ضابطة تكونت من( طالب  18)  من

الت املجموعات  لصالح  إحصائية  داللة  ذات  في وجود فروق  والتوسع  واالستبدال  الوصف  مهارات  وفي  اإلبداعية ككل،  الكتابة  اختبار  في  جريبية 

 في مهارتي: التفاصيل والطالقة من طالب مجموعة سكامبر.
 

 التفاصيل، وبينت النتائج أن طالب مجموعة االنترنت كانوا أكثر تحصيال

دراسات تناولت أثر نموذج سكامبر في التحصيل الدراس ي في مادة قواعد اللغة العربية  من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح عدم وجود  

 ا لهذه املرحلة )الصف الثامن األساس ي(.في األردن وخصوص  
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وهي حيث تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بمنهج الدراسة )شبه التجريبي(، وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة بطريقة التدريس 

(، ودراسةأبو  2020استخدام نموذج سكامبر، أما من حيث املتغير التابع اتفقت مع الدراسات السابقة من حيث أثرها في التحصيل مع دراسة الديات )

الدراس ي  (،Ab Majid, 2004، Tan، Sohماجد، وتان، وسوه ) التحصيل  رفع مستوى  في  الدراسات على فاعلية نموذج سكامبر  أثبتت هذه  لدى    وقد 

(، ودراسة  2020(، دراسة الديات )2018الطلبة، كما أشارت بعض الدراسات على وجود أثر إيجابي في التدريس وفق نموذج سكامبر ومنها دراسة الطراونة )

 (. 2017(، ودراسة أبو سيف)2015(، ودراسة دراسة عبد القادر وإسماعيل )poon, Au, Tong & Lau, 2014بون، تونغ، والو )

هذه الدراسة عن غيرها من البحوث والدراسات السابقة باستخدام نموذج سكامبر في تدريس املفاهيم النحوية في مادة قواعد اللغة العربية    وتميزت

الفئة    في حدود معرفة الباحثان واطالعهم كما تميزت باختيار هذه -للصف الثامن األساس ي واملبحث الذي تناولته الدراسة لم تتناوله الدراسات السابقة

 العمرية )الصف الثامن األساس ي( والتي تعاني من تدني مستوى التحصيل، لعدم فهم القواعد النحوية. 

 سئلتها: أمشكلة الدراسة و  . 2.1

التحصيل لدى   النحوية وزيادة  املفاهيم  العقلية في فهم  القدرات  تنمي  التي  الحديثة  إلى تطبيق االستراتيجيات  التالميذ، ويأتي في إن هناك حاجة 

يذ، فمن املمكن  مقدمتها نموذج سكامبر ولحاجات تطبيق مثل هذه النماذج واالستراتيجيات في مدارسنا واختبار أثرها في فهم املفاهيم النحوية لدى التالم 

 ا بالشكل الصحيح. تحقيق ذلك من خالل نموذج سكامبر إذ طبق  

تدني مستوى األداء لدى اللغوي للمتحدثين بالغة العربية في الوطن العربي قديمة، وليست حديثة، ( إلى أن الشكوى من  2012كما أشار النصار )

بشكل خاص،  فاللحن لم يخُل منه عصر من العصور، على الرغم من الجهود التي بذلها املتقدمون إلنقاذ الوضع املتردي للغة العربية بشكل عام، والنحو

 في أوساط الناس، إال أن الشكوى م
 

 ا بعد يوم. عن الطلبة في التعليم العام تزداد يوم  ن تدني األداء اللغوي عند عامة الناس، فضال

  وهناك شكوى متكررة من املربين في املدارس من ظاهرة الضعف اللغوي بشكل عام، ومن تدني مستوى الطلبة في القواعد النحوية خاصة، وتعالت

الضعف الظاهر، فمنهم من وضع اللوم على املعلم، واملنهج املدرس، وطرائق التدريس، والنتيجة أن صيحات املعلمين والطلبة، وأولياء األمور   من هذا 

 (. 2002الطلبة يحملون هذا الضعف من صف إلى أخر، ومن مرحلة إلى مرحلة )عمار، 

م   ِّ
 
ربية و ومن خالل عمل الباحث في امليدان التربوي  معل

َّ
ة في وزارة  الت غة العربيَّ

ُّ
ابعة للوزارة، فقد  ا لل عليم، ومن خالل ممارسات واقع املدارس التَّ التَّ

ف الثامن األس ب الصَّ
َّ

ٍ لدى طال
، وقواعدها  بشكٍل خاص  ٍ

ة بشكٍل عام  غة العربيَّ
ُّ
ة الل الب في مادَّ

ُّ
ي مستوى تحصيل الط ِّ

 
غة الحظ تدن

ُّ
مي الل ِّ

 
ر معل ، وتذمُّ اس ي 

امن األساس ي من  
َّ
ف الث ة للصَّ ي العربيَّ ِّ

 
ة وتدن غة العربيَّ

ُّ
الب من صعوبة قواعد الل

ُّ
لبة، وشكوى أولياء أمور الط

َّ
ة القواعد للط صعوبة إيصال محتوى مادَّ

ة.  راسة الحاليَّ ِّ
دت فكرة الد 

َّ
حوية ومن هنا تول الب، وعدم توجه الطالب نحو املادة النَّ ِّ

 
راس ي  للط ِّ

حصيل الد   التَّ

وء  راسة إللقاء الضَّ ِّ
على أثر تدريس املفاهيم النحوية باستخدام نموذج سكامبر على التحصيل لدى طالب الصف الثامن األساس ي    جاءت هذه الد 

الي:  راسة ستحاول اإلجابة عن السؤال التَّ ِّ
 في مديرية تربية القصر، وعليه فإن هذه الد 

 الثامن األساس ي في مديرية تربية القصر؟ ما أثر تدريس املفاهيم النحوية باستخدام نموذجي سكامبر على التحصيل لدى طالب الصف 

راسة . 3.1 ِّ
 :أهداف الد 

ة لتحقيق األهداف اآلتية:   راسة الحاليَّ ِّ
 تسعى الد 

ة وفق نموذجي )سكامبر(.  • غة العربيَّ
ُّ
 إعداد بعض موضوعات قواعد الل

الب تعزى إلى استخدام.  •
ُّ
 الكشف عن أي فروق في تحصيل الط

رات  • ِّ
ة. تحديد أثر متغي  غة العربيَّ

ُّ
الب في االختبار التحصيلي البعدي في قواعد الل ِّ

 
طات درجات الط راسة سكامبر في متوس ِّ ِّ

 الد 

 أهمية الدراسة: . 4.1

ة ا  ظري في معرفة أهميَّ ة: إثراء األدب النَّ ظريَّ ة النَّ ل األهميَّ
َّ
راسة النظرية، واألهمية التطبيقية: وتتمث ِّ

ذج )سكامبر(  ستخدام نمو تكمن أهمية هذه الد 

دريس الحديثة وخدمتها في تدريس املفاهيم النحوية بشكٍل فعاٍل، م ته في تدريس املفاهيم النحوية واالستفادة من طرق التَّ ن خالل التطبيق ومدى فاعليَّ

مين نموذج   ِّ
 
راسة للمعل ِّ

م هذه الد  ِّ
طبيقية: يمكن أن تقد  ة التَّ ة استخدام وتطبيق نموذجي سكامبر، ومارزانو  ا ا واقعي  في املواقف الصفية، وأما األهميَّ لكيفيَّ

روس التي اختارها  ة للدُّ ة، قام الباحث بإعداد دليل وخطط دراسيَّ غة العربيَّ
ُّ
الب املفاهيم النحوية ملادة قواعد الل

ُّ
 وفق نموذج سكامبر.في تدريس الط

ة: . 5.1 عريفات اإلجرائيَّ  التَّ

 : (Scamper)نموذج سكامبر •

ف   ا بأنه: هي املحددات واألسئلة املوجهة التي تستثير تفكير الطالب من خالل طرح مشكالت عميقة  ( إجرائي  Scamperالباحث نموذج سكامبر)عرَّ

حوية، والتعرف عليها إليجاد حلول للمشكالت املطروحة ويتم ذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة املحفزة التابعة لنموذ التي   ج سكامبرحول املفاهيم النَّ

 تشير إلى )االستبدال، التجميع، التكيف، التطوير، االستخدامات األخرى، الحذف، إعادة الترتيب أو العكس(. 
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 : املفاهيم النحوية  •

ة، الفعل، الفاعل، املفعول به، املبتدأ، الخبر،  وتعرف إجرائي   اإلسناد، الضمير( ا املفاهيم النحوية بأنها املفاهيم )الجملة الفعلية، الجملة االسميَّ

امن األساس ي، في املنهاج األردني للفصل األول )
َّ
 (. 2021املتعلقة بعلم النحو التي وردت في مادة القواعد للصف الث

راس ي:  • ِّ
حصيل الد   التَّ

الب خالل دراستهم املفاهيم النحوية في مادة  يعرف إجرائي  
ُّ
تي يكتسبها الط

 
راس ي: هي املعارف ال ِّ

حصيل الد  امن األساس ي من  ا التَّ
َّ
القواعد للصف الث

تي يحصل عليها في االختبار التحصيلي الذي سيعده الباحث. 
 
ر عنها بالدرجة ال  خالل استخدام نموذج )سكامبر( ويعبَّ

امن األساس ي:  •
َّ
ف الث  الصَّ

ل األساس ي إلى   ف األوَّ ة في األردن التي تمتد من الصَّ ف الثامن  وهو أحد صفوف املرحلة األساسيَّ الب في الصًّ
ُّ
ف العاشر األساس ي  ويكون أعمار الط الصَّ

 ( سنة. 14) األساس ي

 حدود الدراسة: . 6.1

ة تربية القصر التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، كما اقتصرت   امن األساس ي في مديريَّ
َّ
ف الث راسة على طالب الصَّ ِّ

هذه الدراسة على  اقتصرت هذه الد 

 (. 2021/2022ر إلى ضمائر، من العام )خسناد الفعل الصحيح اآل إ القواعد للفصل الدراس ي األول والتي تشتمل على وحدتين هما: الجملة الفعلية و مادة 

 وإجراءاتها:  الدراسة منهجية .2

 :منهجية الدراسة . 1.2

املجموعات املتكافئة، من خالل اختيار مجموعتين، املجموعة األولى: املجموعة  منهج الدراسة: تم استخدام املنهج شبه التجريبي القائم على تصميم  

 التجريبية التي درست وفق نموذج سكامبر، والثانية: املجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية.

 :مجتمع الدراسة . 2.2

األساس ي  باملدراس الحكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم لواء القصر في محافظة تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب الذكور في الصف الثامن  

، حسب إحصائيات قسم التخطيط في مديرية التربية والتعلم 2021/2022ا للعام الدراس ي  ( طالب  655الكرك باململكة األردنية الهاشمية البالغ عددهم )

 للواء القصر. 

   :عينة الدراسة . 3.2

القصدية    تم تطبيق الدراسة في مدرسة فقوع األساسية للبنين ومدرسة عبد الوهاب املجالي الثانوية للبنين؛ حيث تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة 

ي مدرسة فقوع ا فطالب    (54)امليسرة من طالب الصف الثامن األساس ي من بين املدارس الحكومية التابعة للواء القصر، حيث بلغ حجم العينة املختارة  

 األساسية للبنين ومدرسة عبد الوهاب املجالي الثانوية للبنين موزعين على مجموعتين: 

 ا من مدرسة فقوع األساسية للبنين.( طالب  28األولى تجريبية التي درست وفق نموذج سكامبر والبالغ عددهم ) •

• ( والبالغ عددهم  االعتيادية،  الطريقة  وفق  درست  التي  طالب  26الثانية ضابطة  تسمية  (  للبنين. وتم   الثانوية  املجالي  الوهاب  ا من مدرسة عبد 

 مجموعتي الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة. 

 أدوات الدراسة: . 4.2

بهدف الكشف عن أثر تدريس املفاهيم النحوية باستخدام نموذج سكامبر على التحصيل لدى طالب الصف الثامن األساس ي في مديرية منطقة 

م إعداد القصر، قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي في املفاهيم النحوية، ليتم توظيفه لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تم توظيفه كمقياس قبلي. كما ت

 .ا لهذه  األدواتا تفصيلي  دليل املعلم لتطبيق الدروس املختارة حسب نموذج )سكامبر(، وفيما يلي عرض  

 
 

 : االختبار التحصيلي:  أوال

 إلعداد االختبار التحصيلي في صورته األولية قام الباحث باتباع الخطوات التالية: 

 تحديد الهدف من اختبار التحصيل الدراس ي:    .1
املفاهيم   في  القصر  لواء  في  األساس ي  الثامن  الصف  لطالب  والبعدي  القبلي  التحصيل  قياس  إلى  التحصيل  اختبار  اللغة يهدف  مادة  في  النحوية 

 العربية. 

 تحديد نوع مفردات االختبار:      .2

 تم إعداد اختبار تحصيلي للمحتوى من نوع االختيار من متعدد. 
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 إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلي:   .3

اللغة   مادة  دروس  لكل موضوع من موضوعات  النسبي  والوزن  األهمية  بتحديد  الباحث  قام  أن  األهداف بعد  ولكل مجال من مجاالت  العربية، 

( والجدول  التعليمية،  األهداف  ومستويات  الدراس ي  املحتوى  بين  ربط  الذي  التحصيلي،  االختبار  مواصفات  جدول  ببناء  وقام  يوضح  1السلوكية،   )

 مواصفات اختبار املفاهيم النحوية للصف الثامن األساس ي.  

 االختبار التحصيلي في مادة اللغة العربية للصف الثامن األساس يجدول مواصفات : (1جدول )

 املواضيع  

 الجملة الفعلية  

اسناد الفعل الصحيح  

 ر ئإلى ضما

الوزن النسبي  

 لكل موضوع 

 املعرفة 

(34.28%) 

 التحليل 

(16.66%) 

 التطبيق 

(14.20%) 

 تركيب 

(14.28%) 

 تقويم

(-%) 

عدد 

 األسئلة 

(32) 

 32مواصفات االختبار املعد قام الباحث بإعداد االختبار في صورته األولية، ملحق )أ(، مشتمال على )وفي ضوء جدول 
 

 .( سؤاال

التحصيلي، بحيث تغطي جميع جوانب  وفق    بناء فقرات االختبار:  • املواصفات فقد تم بناء مجموعة من فقرات االختبار  املحتوى وجدول  ا لتحليل 

 املوضوعات املحددة في الدراسة الحالية. 

 الخصائص السيكو مترية لالختبار التحصيلي في اللغة العربية 

السيكومترية له )معامل الصعوبة، والتمييز، والصدق، والثبات( وتقدير زمن اإلجابة على االختبار  لضبط نوعية االختبار والتحقق من الخصائص 

 ووضوح التعليمات فقد قام الباحث باإلجراءات التالية: 

 (: Face validityالتحقق من الصدق الظاهري لالختبار ) •

ا من ذوي الخبرة واالختصاص في جامعة مؤتة ووزارة محكم    (14)قام الباحث بعرض االختبار التحصيلي على مجموعة من املحكمين والبالغ عددهم  

 لتالية:  ر ا التربية والتعليم )أنظر ملحق و(، وبعد تعريفهم بموضوع البحث والهدف من إعداد االختبار طلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول األمو 

 صحة مفردات االختبار من الناحية اللغوية. .1

 مناسبة الفقرات لخصائص الفئة املستهدفة من االختبار. .2

 مدى انتماء الفقرات للمجاالت املعرفية. .3

 ا من حذف أو تعديل.اقتراح ما يرونه مناسب   .4

املحكمين ومالحظاتهم تم قبول األسئلة التي بلغت نسبة مسألة اتفاق  وقد كان ذلك وفق نموذج تحكيم أعده الباحث لذلك الغرض، وبناء  على آراء 

 32ا من )%( فأكثر، وبذلك أصبح االختبار في صورته النهائية مكون  80املحكمين عليها )
 

  كما في ملحق )ح(.( سؤاال

 التجربة االستطالعية لالختبار:   •

قام   املستهدفة؛  للفئة  االختبار  مناسبة  من  )للتحقق  من  مؤلفة  عينة  على  بتطبيقه  طالب  25الباحث  كعينة (  للبنين  الثانوية  صرفا  مدرسة  في  ا 

 استطالعية وهي من داخل مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها وقد تم استخراج األمور التالية: 

 التحقق من ثبات االختبار:   •

( من خالل تطبيق االختبار على عينة مؤلفة Test-Retestوإعادة تطبيق االختبار )للتحقق من ثبات االختبار قام الباحث باستخدام طريقة تطبيق 

ا من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، وبعد مرور أسبوعين من زمن التطبيق األول قام الباحث بإعادة تطبيق االختبار على نفس الطالب  ( طالب  25من )

( وتعتبر مثل هذه القيمة 0.85تخراج معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق، حيث بلغت قيمته )مرة أخرى، وتم التحقق من ثبات األداة من خالل اس

 مقبولة ألغراض الدراسة الحالية. 

 معامل صعوبة فقرات االختبار التحصيلي )اللغة العربية(:   .1

ابة الصحيحة بين مجمل اإلجابات لكل فقرة من تم التحقق من معامالت صعوبة فقرات االختبار التحصيلي عن طريق حساب النسبة املئوية لإلج

 (: 2004ا للمعادالت التالية كما يشير النبهان )النبهان، فقرات االختبار ووفق  

 

 

 

 

 ( يوضح معامالت صعوبة فقرات االختبار.2والجدول )
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 معامالت الصعوبة لفقرات االختبار التحصيلي : (2جدول )

 معامل الصعوبة  رقم السؤال  معامل الصعوبة  السؤال رقم  معامل الصعوبة  رقم السؤال 

1 0.63 12 0.34 23 0.75 
2 0.44 13 0.56 24 0.38 
3 0.38 14 0.28 25 0.38 
4 0.44 15 0.38 26 0.31 
5 0.41 16 0.66 27 0.50 
6 0.50 17 0.69 28 0.41 
7 0.47 18 0.44 29 0.34 
8 0.44 19 0.41 30 0.38 
9 0.50 20 0.38 31 0.31 

10 0.44 21 0.41 32 0.38 

11 0.41 22 0.34  

ا على جودة ( وهذا يعد مؤشر  0.75 – 0.38( إلى أنَّ معامالت صعوبة فقرات االختبار التحصيلي قد تراوحت بين )2تشير البيانات الواردة بالجدول )

 الدراسة.فقرات االختبار ومناسبتها لهدف االختبار الذي أعد من أجله في هذه 

تربوي   الصعوبة مقبولة  ملعامالت  القيم  االختبار وتعد هذه  أي فقرة من  يتم حذف  وبناء عليه لم  الحالية،  الدراسة  في  االختبار  ا الستخدام هذا 

 التحصيلي في ضوء نتائج قيم معامالت الصعوبة. 

 معامالت التمييز لفقرات االختبار التحصيلي )اللغة العربية(:  .2

ا للدرجة الكلية معامل تمييز فقرات االختبار قام الباحث باالعتماد على أسلوب املجموعات املتطرفة، فبعد أن تم  ترتيب نتائج الطالب وفق  لحساب  

تنازلي  ترتيب   العلياا  املجموعة  تم  تحديد  الدنيا )27)  ا  الفقرات تم طرح اإلجابات  27%( في مقابل املجموعة  تمييز  إلى مؤشر  الصحيحة في %( وللوصول 

لتمييز، والجدول املجموعة الدنيا من اإلجابات الصحيحة في املجموعة العليا وقسمتها على عدد األفراد في إحدى املجموعتين، وبالتالي نتج لدينا معامل ا 

 ( يوضح معامالت تمييز فقرات االختبار.3)

 معامالت التمييز لفقرات االختبار التحصيلي : (3جدول )

 معامل التمييز رقم السؤال  معامل التمييز رقم السؤال  معامل التمييز السؤال رقم 

1 0.75 12 0.42 23 0.40 
2 0.51 13 0.53 24 0.53 
3 0.61 14 0.45 25 0.73 
4 0.40 15 0.41 26 0.75 
5 0.49 16 0.78 27 0.61 
6 0.53 17 0.61 28 0.45 
7 0.47 18 0.47 29 0.47 
8 0.49 19 0.53 30 0.55 
9 0.73 20 0.55 31 0.42 

10 0.41 21 0.41 32 0.61 
11 0.40 22 0.61  

( وهي جميعها معامالت تمييز موجبة وتشير إلى أن  0.78  –  0.40بدراسة معامالت التمييز املوضحة في الجدول السابق نالحظ إنها تراوحت ما بين )

 فقرات االختبار تمتاز بمعامل تمييز  
 

 على صدق االختبار إذ إن معامل تمييز الفقرة أو قدرتها على التمييز دليال
 
 على صدق مقبول ومناسب، وتعُد دليال

 (.2005االختبار )عودة، 

تربوي   التمييز مقبولة  ملعامالت  القيم  اال وتعتبر هذه  أي فقرة من  يتم حذف  لم  وبناء عليه  الحالية،  الدراسة  في  االختبار  ختبار  ا الستخدام هذا 

 التحصيلي في ضوء نتائج قيم معامالت الصعوبة والتمييز. 

 تعليمات االختبار:  •

تم وضع مجموعة من التعليمات للطالب بهدف توضيح الغرض من االختبار وطريقة التعامل معه وتوضيح ذلك للطالب، وقد تأكد الباحث من ذلك  

صعوبة في فهم تعليمات االختبار، حيث أظهر جميع الطالب في العينة االستطالعية رأيهم بأنها  من خالل سؤال الطالب خالل التطبيق عن أي غموض أو 

 واضحة ومفهومة.

  :تصحيح االختبار •

( درجة  32تم تحديد درجة واحدة لكل إجابة صحيحة لكل مفردة من مفردات االختبار وبذلك تكون أعلى درجة يمكن الحصول عليها على االختبار )

 (. 0درجة )وأدنى 

 زمن االختبار: •

( دقيقة 50( دقيقة، وآخر طالب في العينة االستطالعية وهو )60تم تحديد زمن االختبار بحساب متوسط الزمن الذي استغرقته أول طالب وهو )

 ( دقيقة.55لإلجابة عن أسئلة االختبار، حيث بلغ املتوسط الكلي لزمن االختبار )
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اثا  روس املختارة حسب نموذج )سكامبر(   : دليل املعلم لتطبيق الدني 

 أهداف الدليل العامة:

 زيادة وعي املعلم/ املعلمة بوجود طرائق تدريس يمكن استخدامها في تحسين العملية التعليمية.  •

 تهيئة الفرصة لتدريب املعلم/ املعلمة على استخدام بعض هذه الطرائق التدريسية في املواقف الصفية.  •

 الطلبة في املفاهيم النحوية. تحسين مستوى  •

 أهداف الدليل الخاصة:

 أن يكتسب املعلم/ املعلمة مهارة تدريس النحو باستخدام نموذج سكامبر . •

 املواد املصاحبة للدليل:

 دليل املعلم. •

 كتاب قواعد اللغة العربية لصف الثامن األساس ي. •

 تهيئة بيئة صفية مناسبة. •

 دور املعلم:

 ا للطلبة أثناء تطبيق النماذج.ا ومعزز  ا، ومساعد  ا، وموجه  جود أوراق عمل في دليل املعلم ويكون دوره مرشد  يتحدد دورهما من خالل و 

 عزيزي املعلم/ عزيزتي املعلمة: 

 
 
 ا من الحرص على مواكبة الرؤية والتطلعات الجديدة لتطوير العملية التعليمية، وجعل التعلم مسؤولية املتعلم، نضع بين انطالق

 
 يهدف إلى أيديكم دليال

أن هناك خطوات  الثامن األساس ي، وفق نموذج سكامبر، حيث  العربية للصف  اللغة  املقررة في كتاب قواعد  النحو  مساعدتكم في تدريس موضوعات 

 محددة لكل نموذج ينبغي اتباعها في أثناء تدريس املوضوعات النحوية، لذا منكما االنتباه لألمور اآلتية: 

 قراءة الخطة الواردة في الدليل قراءة متأنية.   •

 االلتزام بالدليل أثناء تدريس املوضوعات املحددة لتحقيق األهداف املنشودة التي وضع من أجلها الدليل •

•   
 

  عن الكتاب املدرس ي. ال يكون هذا الدليل بديال

 متابعة الطلبة أثناء تنفيذ األنشطة الواردة في الدليل.  •

 تغذية الراجعة عن أدائهم.تزويد الطلبة بال •

 خطوات تطبيق نموذج سكامبر في الغرفة الصفية: 

 هناك بعض اإلجراءات يقوم بها املعلم قبل تطبيق النموذج منها: 

 توفير األدوات والوسائل التعليمية التي تخدم تطبيق النموذج. •

 توفير أوراق العمل.  •

 ( طالب. 5-4مجموعة )تقسيم الطالب إلى مجموعات غير متجانسة، بحيث تكون كل  •

 يعطي املعلم اسم خاص لكل مجموعة، وتعين قائد لكل مجموعة.  •

 قبل التطبيق: 

ذج، يجتمع املعلم بالطالب املجموعة التجريبية، لتعريف بطريقة سير الحصة وفق نموذج سكامبر، كما يقوم املعلم بتهيئة الطالب لتطبيق النمو 

 وكيفية العمل بروح الفريق. 

 التطبيق: ثناء أ

 تحديد املشكلة ومناقشتها، ويتم تحديد املشكلة من قبل املعلم والطالب من خالل جمع املعلومات والحقائق. •

 إعادة صياغة املشكلة، يتم إعادة صياغة املشكلة بتحديدها بشكل يمكن التقص ي عنها وإجاد حلول لها.  •

 طرح األسئلة التحفيزية.ا عرض األفكار والحلول وهذه خطوة رئيسية في الدرس ويتم أيض   •

 استمطار األفكار وتقويمها يطلب املعلم من الطالب كتابة األفكار والحلول التي تم التوصل لها.  •

 : التكافؤ بين مجموعتي الدراسة

اللغة العربية قبل إجراء التجارب،  قبل البدء بتنفيذ التدريس، تم إجراء اختبار قبلي للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في املفاهيم النحوية في مادة  

 (. 4تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية حسب مجموعات الدراسة، كما هو موضح في الجدول )
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افات املعيارية  ملجموعتي الدراسة في اختبار التحصيل القبلي في مادة اللغة العرب :(4جدول )  ية اختبار )ت( للفروق بين املتوسطات الحسابية واالنحر

 العدد  املجموعة 
املتوسط  

 الحسابي
 االنحراف املعياري 

درجات  

 الحرية 

قيمة )ت(  

 املحسوبة 

مستوى  

 الداللة 

 0.920 0.100 52 3.70 13.12 26 الضابطة

 3.53 13.21 28 التجريبية  

( نتائج اختبار )ت( بين مجموعتي الدراسة في نتائج االختبار القبلي في مادة اللغة العربية، وباستعراض قيم "ت" املحسوبة ومستوى 4بين الجدول )

(، مما يشير إلى عدم وجود فروق في مستوى أفراد  α= 0.05اإلحصائية ألنها أكبر من )داللتها املرافق يتبين أن قيم مستوى الداللة غير دالة من الناحية  

 مجموعتي الدراسة، وبالتالي تكافؤ مستوى أفراد عينة الدراسة في املجموعتين في االختبار التحصيلي القبلي في مادة اللغة العربية. 

 متغيرات الدراسة:  . 2.5

 تضمنت الدراسة املتغيرات التالية: 

(: طريقة التدريس ولها مستويين: التدريس باستخدام نموذج سكامبر، والتدريس باستخدام الطريقة  Independent Variableاملتغير املستقل ) •

 االعتيادية. 

 االختبار التحصيلي للمفاهيم النحوية. تحصيل طالب الصف الثامن األساس ي في  (:Dependent Variableاملتغير التابع ) •

 املعالجة اإلحصائية: . 6.2

( للتحقق  T.TESTتم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء مجموعتي الدراسة في االختبار القبلي والبعدي، واستخدام واختبار )

 األساس ي.من تكافؤ مجموعتي الدراسة واإلجابة عن سؤال الدراسة 

  :عرض النتائج .3

في تحصيل طالب الصف الثامن األساس ي في     ( α≤0.05)  النتائج املتعلقة بالسؤال األول: هل توجُد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة عند مستوى   .1.3

 تدريس املفاهيم النحوية تعزى لطريقة التدريس )نموذج سكامبر، والطريقة االعتيادية(؟ 

( الستخراج الفروق بين املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتحصيل طالب الصف  T.TESTالسؤال؛ تم  استخدام اختبار )لإلجابة عن هذا  

 ( يوضح ذلك 5الثامن األساس ي في مجموعتي الدراسة )نموذج سكامبر، والضابطة( على االختبار التحصيلي في املفاهيم النحوية، والجدول رقم )

افات املعيارية  ملجموعتي الدراسة في اختبار التحصيل البعدي في مادة اللغ :(5جدول )  ة العربية  اختبار )ت( لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية واالنحر

 العدد  املجموعة 
املتوسط  

 الحسابي
 االنحراف املعياري 

درجات  

 الحرية 

قيمة )ت(  

 املحسوبة 

مستوى  

 الداللة 

 2.98 18.92 26 الضابطة
52 9.360 0.000 

 3.54 27.29 28 التجريبية 

( إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطالب في مجموعتي الدراسة )الضابطة التي درست وفق الطريقة 5تشير النتائج في الجدول )

التدريس في تحصيل طالب الصف الثامن األساس ي في اختبار املفاهيم النحوية، االعتيادية، والتجريبية التي درست وفق نموذج سكامبر( تعزى ألثر طريقة  

 (، وجاءت هذه الفروقات لصالح املجموع  التجريبية التي درست وفق نموذج سكامبر. 0.000( وبداللة إحصائية )9.360حيث بلغت قيم )ت( املحسوبة)

 مناقشة النتائج: . 2.3

  
 

( بين متوسطات درجات طالب املجموعتين  α≤0.05أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  :التحصيلي(: )االختبار  أوال

ولص االعتيادية(  والطريقة  سكامبر،  نموذج  باستخدام  )التدريس  التدريس  لطريقة  يعزي  البعدي  االختبار  في  التحصيل  في  والضابطة  الح التجريبية 

على من املجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام نموذج )سكامبر( حيث بلغ الوسط الحسابي لدرجات الطالب في املجموعة التجريبية سكامبر أ 

التي شملها االختبار باستخد املواضيع  الثامن األساس ي في  العربية للصف  اللغة  أن تدريس قواعد  النتيجة تعني  الضابطة، وهذه  ام نموذج املجموعة  

 )سكامبر( يؤدي إلى زيادة التحصيل لدى الطالب في املفاهيم النحوية ملادة قواعد اللغة العربية التي شملها االختبار. 

املزيد من  التجريبية على  إلى تشجيع طالب املجموعة  أدى  التعليم باستخدام نموذج )سكامبر(  أن عملية  النتائج على أساس   ويمكن تفسير هذه 

تحصيل، وجذب انتباههم وزيادة دافعيته وتفاعلهم، وتشويقهم للتعلم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، األمر الذي يمكن من خالله زيادة  الدراسة وال

  املهاراترغبتهم في الدراسة والتحصيل، كما يسهم نموذج )سكامبر( في االحتفاظ باملعلومات لدى الطالب لفترة أطول، كما يمكن الطالب من استخدام  



 البديرات & الغزيوات                                                                                                                                   ....أثر تدريس املفاهيم النحوية باستخدام نموذج سكامبر على التحصيل الدراس ي  

 870-856، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 867 

 

وتمي النحوية  للمفاهيم  الطالب  فهم  زيادة  إلى  أدى  مما  جديدة،  صفية  مواقف  من  تعلموه  مما  االستفادة  في  أيضا  ويساعدهم  العليا،  في  الفكرية  زها 

 موضوعات الجملة الفعلية، وأسناد الفعل صحيح اآلخر إلى ضمائر. 

واملعلم في الجوانب التعليمية، أصبحت عملية تعليم املفاهيم النحوية    ويمكن القول أن استخدام نموذج )سكامبر( أدى إلى التفاعل بين الطالب 

ركة الفاعلة بين وظيفية وذات معنى من خالل ربط املعلومات الجامدة مع البنية املحببة لدى الطالب، مما أدى إلى إثارة الدافعية لديهم والتشويق واملشا

 
 

 رفة.  من أن يكون الطالب متلقي للمعالطالب واملعلم بدال

لى أساس  وبناء على هذه النتائج يمكن القول بأن التعلم بنموذج )سكامبر( هو بديل ناجح وفعال للتعلم االعتيادي، وتبرز أهمية نموذخ )سكامبر( ع

بينها وتكوين الرؤية الشمولية    سهام هذا النموذج في إبراز العالقات بين املواضيع الدراسية للمفاهيم النحوية في قواعد اللغة العربية للمساعدة في التمييزإ 

ا يساعد للموضوعات الواردة في الدروس التعليمية مما قد يساعد على عملية الفهم والتذكر واالستيعاب والتطبيق للموضوعات الدراسية الجديدة، كم

لديهم مما يعكس زيادة ثقة الطالب باملعلومات    على إطالق قدرات ومواهب الطالب ويساعد في تقديم املعلومات واملعارف لهم بطريقة مختلفة عن املألوف

 التي اكتسبوها في املفاهيم النحوية بشكل عام.

اسة  كما انسجمت هذه النتائج مع عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة التي أثبتت فاعلية نموذج )سكامبر( في التعليم، حيث اتفقت نتائج الدر 

( ودراسة بون، اوه، Ab Majid, 2004، Tan ، Soh( أبو ماجد، وتان، وسوه )2015ودراسة عبد القادر وإسماعيل )( 2017الحالية مع دراسة أبو سيف )

( التي أظهرت وجود فروق لصالح املجموعة التجريبية التي تم تدريسها بنموذج )سكامبر(، كما أظهرت نتائج poon, Au, Tong & Lau, 2014تونغ، والو )

 يل املجموعة التجريبية سكامبر. هذه الدراسة ارتفاع تحص

 التوصيات:    . 3.3

 تبني معلمي اللغة العربية لنموذج سكامبر كطريقة تدريس ملا له من أثر على تنمية التحصيل الدراس ي.  •

 إجراء دراسات مشابهة بحيث تتناول فروع أخرى من فروع اللغة العربية، ومراحل عمرية مختلفة.  •

 :املراجع

 :
 

 العربية:املراجع أوال

أثر استراتيجية سكامبر في التحصيلوتنمية التفكير اإلبداعي في مادة الرياضيات لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي في  (. 2014) .البدري، هند .1

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة املستنصرية، العراق.  .مدرسة الكرخ في بغداد

املفاهيم أثر    .(2010)  .الحجايا، قاسم  .2 تنمية  للتعلم في  املرحلة األساسية  استخدام نموذج مارزانو  الشفوي لدى طلبة  التعبير    .لنحوية ومهارات 

 . اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية 

مجلة كلية   .املرحلة االبتدائية في مادة العلوم(. أثر برنامج سكامبر في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى تالميذ  2016)  .الحسيني، أحمد توفيق .3

 .  304-270 :(20جامعة بور سعيد، ) :التربية

 .مركز دراسات املعوقين، قسم التربية الخاصة، كلية املعلمين بجدة  .تنمية تفكير اإلبداعي باستخدام سكامبر .(2013) .الحسيني، عبد الناصر .4

 دار الصفاء للنشر والتوزيع: األردن.  .النظرية البنائية وتطبيقاتها التربوية .(2013). الدليمي، طه .5

الصف العاشر األساس ي وتصوراتهم املفاهيم الرياضية لدى طلبة    في إكساب(  SCAMPERفاعلية استخدام نموذج سكامبر)(.  2020)  .الديات، أكرم  .6

   .أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة اليرموك .نحوه 

لتعليم العلوم في تنمية التفكير االبتكاري لدى موهوبات املرحلة االبتدائية   ( Scamper(. فاعلية استراتيجية )2012)  .الرويثي، مريم وصبري، ماهر .7

 . 42-13(:  33)1  :التربية وعلم النفسمجلة دراسات عربية في  .باملدينة املنورة 

 . عالم الكتاب.         التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية .(2003). زيتون، حسين وزيتون كامل .8

  اطروحة .األردنأثر استخدام توليد األفكار)سكامبر( في تحسين مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالبات الصف العاشر في  .(2017) .أبو سيف، آالء .9

 . دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم التربوية، جامعة اليرموك

(. فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على بعض نماذج التعليم البنائي وخرائط أساليب 2000) .صبري، ماهر إسماعيل وإبراهيم، محمد تاج الدين .10

ية السعودية. التعلم في تعديل األفكار البديلة حول مفاهيم ميكانيكا الكم وأثرها على أساليب التعلم لدى معلمات العلوم قبل الخدمة باململكة العرب

 .137-49(، 77لدول الخليج، ع) مكتب التربية العربي :رسالة الخليج العربي

الجيد في تنمية مهارات التفكير الناقد في اللغة اإلنجليزية لدى طالبات    أثر نموذجي سكامبر لتعليم التفكير وبارون للمفكر  . (2018) .الطراونة، مرام .11

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة.     .الصف العاشر األساس ي في مديرية تربية وتعليم قصبة عمان

 (، دار املسيرة.  1ط) .طرائق التدريس  .(2010). طوالبة، هادي والصرايرة، باسم والشمايلة، نسرين .12



 البديرات & الغزيوات                                                                                                                                   ....أثر تدريس املفاهيم النحوية باستخدام نموذج سكامبر على التحصيل الدراس ي  

 870-856، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 868 

 

اإلبداعي لدى    فاعلية نموذج سكامبر  .(2015)  .عبد القادر، عبد الرازق وإسماعيل، عبد الرحيم .13 التالميذ املوهوبين لغويا في تنمية األداء اللغوي 

 . 301-256(:  37) :املجلة الدولية لألبحاث التربوية .باملرحلة اإلعدادية

 مؤسسة الرسالة. .اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية(. 2002) .عمار، سالم  .14
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Abstract: The study aimed to know the effect of teaching grammatical concepts using the Scamper model on the 
achievement of eighth grade students in government schools affiliated to the Directorate of Education and 
Teaching of al-Qasrdistrict in the Karak Governorate, the Hashemite Kingdom of Jordan.                                                                              
To achieve the objectives of the study, the quasi-experimental method was relied upon, and an achievement 
test for grammatical concepts was used, after conducting validity and reliability processes. The sample of the 
study consisted of (54) students who were chosen in an easy way, distributed in three study divisions: the first 
experimental group, which was taught using the Scamper model, and it consisted of (28) students, and the 
second experimental group represented the control group, which consisted of (26) students who were taught 
using the conventional method. The results of the study showed that there were statistically significant 
differences at the level of significance (α≤0.05) between the average scores of the students of the first 
experimental group (which was taught using the (Scamper model) and the second experimental group (which 
was taught using the conventional method), and in favor of the first experimental group that was Teaching it 
using the scamper model. The study recommends encouraging Arabic language teachers to pay attention to the 
scamper model in teaching, and to adopt it as an effective method for teaching Arabic grammar. 

Keywords: scamper; grammatical concepts; the eighth grade. 
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 : املقدمة .1

ا في جميع أموره واحتياجاته سواء في فهو يعتمد عليها كلي    ،ا في تنشئة األطفال ويقع على عاتقها رعاية وحماية طفلها منذ والدتها هام  األم دور    تلعب

ا لالحتياج الشديد للطفل ذي اإلعاقة للمساندة فإن أول من يقوم بهذا الدور هي األم وذلك  ونظر    ،الطفولةالسنوات األولى أو السنوات الالحقة من مراحل  

 (.2010 ،ا تكون أداة للتخلي واإلعراض عنه )عليا لإلشباع املادي والنفس ي وأيض  لقربها الشديد منه فتكون األم مصدر  

يقوم على تعارض الشخص في مهام الوظيفة مع دوره أو طموحاته وما يتطلع إليه أو قد    وهذا قد ينتج عنه صراع يطلق عليه صراع األدوار الذي 

   (.2010، تتعارض مع أفكاره وأخالقياته وهو مصدر ضغوط العمل )ربيع

  ألم الطفل ذو اإلعاقة وكذلك الحال بالنسبة    ،في وقت معين مما يؤدي إلى التضارب في هذه األدوار وتزامنها  تعدد تلك األدواروينشأ صراع األدوار من  

ُيحدث ذلك  حيانفي بعض األ  كعاملة خارج املنزل في رعاية طفلها ذو اإلعاقة و فإن التعارض مع واجباتها وأدائها ملسؤولياتها التقليدية مع متطلباتها ودورها 

   ،حالة من صراع األدوار
 

وصراع قد تعيشه مع ذاتها والذي يؤثر على صحتها الجسمية والنفسية   ، لعدم استقرارهاكما أن تعدد األدوار قد ُيحدث عامال

 (. 2012  ،)بوبكر

 
 (.BFP/GRG/EHR/21/067ُعمان )سلطنة   –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واإلبتكار  –هذا البحث بدعم من برنامج التمويل املؤسس ي املبني على الكفاءة  *
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 :امللخص

أمهات   لدى  األدوار  صراع  مستوى  على  الوقوف  الدراسة  كورونا،  هدفت  جائحة  ظل  في  ُعمان  بسلطنة  العقلية  اإلعاقة  ذوي  األطفال 

الدراسة من ) الوصفي، وتكونت عينة  املنهج  الدراسة  استبانة  86واستخدمت  الباحثان  العقلية، وقد طور  اإلعاقة  أمهات األطفال ذوي  ا من  أم   )

( األدوار مكونة من  أبعاد، وأظهرت  37صراع  أربعة  اإلعاقة  ( فقرة موزعة على  أمهات األطفال ذوي  األدوار لدى  أن مستوى صراع  الدراسة  نتائج 

ا، وبمتوسط حسابي )
 
%(، أما صراع األدوار على مستوى األبعاد فقد جاءت جميعها بمستوى صراع  57(، وبنسبة مئوية )2.85العقلية جاء متوسط

%(، في حين جاء في املرتبة الثانية ُبعد العالقة 59(، وبنسبة مئوية )2.94حسابي )متوسط لألدوار، وقد احتل بعد رعاية األبناء املرتبة األولى بمتوسط  

%(، وجاء ُبعد األعمال املنزلية في املرتبة الثالثة بمستوى )متوسط(، وبمتوسط حسابي  58.8(، وبنسبة مئوية )2.85مع الذات، وبمتوسط حسابي )

%(، كما توصلت النتائج  52(، وبنسبة مئوية )2.62ة ُبعد العالقة مع الزوج، بمتوسط حسابي )%(، وجاء في الرتبة الرابع58(، وبنسبة مئوية )2.92)

 ا ملتغير)العمر(، ومتغير )طبيعة العمل(. ا في مستوى صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وفق  إلى عدم وجود فروق دالة إحصائي  

 . االطفال ذوي اإلعاقة؛ األمهات ؛اقة العقليةاإلع ؛صراع األدوار الكلمات املفتاحية:
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تجد األم نفسها في تجاذب بين مجموعة من الواجبات والعديد من األفعال التي يجب   ،األم من طرف الزوج واألبناء لتوقعات املنتظرة منوفي ضوء ا 

ا أن تنجزها فال تستطيع تحقيقها في آن واحد فال يخفى على أحد أن    ،عندما يكون هناك طفل من ذوي اإلعاقة داخل االسرة   . وهذا الوضع يزداد تعقيد 

اعبمما يمثل    ،واجتماعية وعاطفية وسلوكيةوالدة طفل من ذوي اإلعاقة يسبب مشكالت اقتصادية    ، في تحقيق احتياجات هذا الطفل  يتمثل  اإضافي    ئ 

 (.   2015 ،ي)متول ا على صحتها الجسدية والنفسية على حد سواءمما يؤثر سلب   األم زيادة على أدوار عنهفينجم 

ا في شخصية الفرد عديدة  أدوارإن وجود األفراد في البيئة االجتماعية يتطلب منهم املشاركة في  ، لتعبر الشخصية عن تكامل كل األدوار التي تترك أثر 

 (.                                                    2005ا وقد يؤدي إلى بعض أنواع االضطراب النفس ي )زهران،يقوم بها الفرد، وهذا يؤكد أن صراع األدوار يؤثر في شخصية الفرد سلب  

من الشعور باإلحباط أو العجز أمام أهداف بعض العاملين أو جماعات عمل معينة نتيجة  حاله"  بأنه( صراع األدوار 79:  2016وقد عرف التميمي )

( على أنه " حالة يمر بها الفرد حين ال يستطيع إرضاء  112:  2007) ممارسات وتصرفات أفراد آخرين أو جماعات أخرى داخل املنظمة". كما يعرفه سالمة

 ا، أو نوعين من الدوافع ويكون لكل منهما سبب قائم لديه وأن هذه الحالة يمكن أن تؤدي به إلى القلق واالضطراب".دافعين مع  

وار يحدث من تعارض متطلبات املشاركة في أحد األدوار ( أن صراع األدCrittenden, 2019( و سريتندن )(Adams,et al,1996ويرى آدامز وآخرون  

( وكتشيجل  بوسيج  ويرى  األخرى.  األدوار  في  املشاركة  األدوار Bossig & Kechigel,2001مع متطلبات  أداء  القدرة على  بعدم  يتمثل  األدوار  أن صراع   )

 (.64: 2016ملتباينة واملتعددة )قاسم، االجتماعية املنوط القيام بها للفرد والتي تظهر بحكم التوقعات واملتطلبات ا 

احتياجاته وقدراته وقيمه، وينتج صراع األدوار توقعات قد يكون م ن  وينشأ صراع األدوار عندما ُيتوقع من الفرد أن يتصرف بطرق تتعارض مع 

  حيث   الصعب حلها أو تحقيقها، لذا فصراع األدوار هو تضارب أو ارتباك يحدث بسبب الحدوث املتزامن لشكلين أو أكثر من الضغط على مكان العمل،

 .  (Pratiwi et al., 2019; Westmoreland, 2021)يؤدي أداء دور واحد إلى جعل أداء األدوار األخرى أكثر صعوبة 

 إلى أربع مستويات للصراع تمثلت باآلتي: ( 2016وأشار التميمي )

  - ثالثة أنواع وهي صراع اإلقدام   الصراع داخل الشخص: ويحدث عندما تتصارع رغبتان أو حاجتان لها نفس املستوى في داخل الشخص نفسه وله •

 اإلحجام.  -اإلحجام وصراع اإلقدام -اإلقدام وصراع اإلحجام

 الصراع بين األشخاص: ويحدث عندما يكون هنا تعارض في االتجاهات والسلوكيات والتفضيالت بين شخصين.  •

مجموعة الطالب في الصف الواحد، ويتضح من خالل  الصراع ضمن الجماعة وهو صراع بين جماعات صغيرة مثل األسرة ومجموعة في العمل أو  •

 هذا الصراع قوة الجماعة وتماسكها من خالل تصرفها في حل الخالفات وتحقيق األهداف. 

 الصراع بين الجماعات: ويحدث بين األمم والدول وهو أصعب أنواع الصرعات وذلك لكثرة األفراد الذين يكونون فيه. •

( )2014)  وعثمان(  2007ويرى سالمة  اجتماعي 2018( وعصفور  رئيسيين: سبب  بسببين  يمكن حصرها  األدوار  لصراع  أسباب  أن هناك عدة   )

العكس.   ويحدث عندما يكون هناك تغير اجتماعي في حياة الفرد مثل انتقال الفرد من طبقة اجتماعية أعلى إلى طبقة أدنى وذلك ألسباب اقتصادية أو

 بأن لديه أكثر من دور عليه أداؤه وهذه األدوار قد تتناسب مع مواقف معينة وال تتناسب مع مواقف أخرى.  وسبب فردي )شخص ي( وهو إدراك الفرد

 لى الحاجات الخاصة التي تنشأإ  إضافة ،لألسرة ككلمرغمة على تلبية الحاجات األساسية  نفسهاذوي اإلعاقة  طفلسرة التي لديها  األ  ومن هنا تجد

وقد اشارت العديد  ،ضغوط النفسية الناجمة عن اإلعاقةالتعين على األم بذل مزيد من الجهد ملواجهة صراعات الدور و لذا ي ،ذي إعاقةمن وجود طفل 

 ما ينتابهم الغضب عند اكتشاف اإلعاقة لدى الطفل في البداية ويعانون  من الدراسات في هذا املج
 
ا من الضغوط النفسية من  يض  أ ال أن الوالدين كثيرا

التي تزيد من احتمالية ظهور صراعات نفسية لدى   لى معلومات وغيرها من املشكالتإ لى املشكالت الزوجية والحاجة  إ باإلضافة    ،والتوتر  ىالحزن واألس 

   (.2013 ،اش)ش األم
فاإلعاقة العقلية تعتبر (.  2013دان )عبيد،البـاحث في مجـال اإلعــاقة العقـــلية مشكـلة تعــدد املفــاهيم التي يتــداولها املختصون فــي هذا امليـــويواجه  

األخـــرى وذلك يعود إلى عوامل من أهمها: معيار نسبة الذكاء املستخدم، ومعيار السلوك ا مقــارنة بالفئــــات  فئة مــن فئـــات التربيــة الخــاصة وهي األكـــثر انتشار  

 (.2015التكيفي املستخدم، والعوامل الصحية والثقافية واالجتماعية )متولي،

ا مع جــوانب يفي دون املتـــوسط ويكــون متــالزم  " نقــص جوهــري فــي األداء الوظـــيفي الراهن يتصــف بأداء ذهني وظبأنهااإلعاقــة العقليـــة  ويمكن تعريف  

ـــنزلية، املهــارات االجتمــاعية، االستــفادة قصــور في اثنين أو أكثر من مجـــاالت املهــارات التكــيفية التــالية: التــواصل، العنــاية الشخــصية، الحـــياة اليــومية امل

الذ التــوجيه  املــجتمع،  العمــل والحيــاة االستقـاللية، من مصــادر  الفــراغ، مهارات  الوظــيفية، قضــاء وقت  األكاديميــة،  الجــوانب  الصحــة والسالمــة،  اتــي، 

 (.50، ص. 2018يظــهر ذلك قبــل سن الثــامنة عشــر من العمــر" )عدائكة،

بأداء ذهني وظيفي دون املتـــوسط ويكــون  بأنها    )الفكرية(  ( اإلعاقة العقليةAAIDD, 2022الجمعية األمريكية لإلعاقات النمائية والفكرية )وتعرف  

 سنة  22متــالزما مع جــوانب قصــور في اثنين أو أكثر من مجـــاالت املهــارات التكــيفية التــالية، يظــهر ذلك قبــل سن 
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  %(. 25وال تشكل األسباب املعروفة سوى ما نسبته ) ال تزال غير معروفة، إال أن غالبيتهاملعرفة أسباب اإلعاقة العقلية املبذولة جهود ال وبالرغم من

( أسباب وراثية جينية وغير جينية وأسباب أخرى بيئية متعددة قد تحدث قبل الوالدة  2018كما أشارت لها عدائكة )  ومن األسباب املؤدية لإلعاقة العقلية

 ائها أو بعد الوالدة. او اثن

ذوي اإلعاقة  (. كما يعاني  2015ويتميز الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية بضعف الجانب األكاديمي، ومشكلة في اإلدراك والتذكر والتفكير واإلنتباه )متولي،

مفردات يستخدموا  حيث  اللفظ،  في  واألخطاء  التأتأة  كذلك  النطق  في  وتأخر  اللغوي  النمو  في  بطء  من  العمر   العقلية  مع  تتناسب  وال   بسيطة 

ذو ( درجــة، فالطفل  70النمو العقلي لهذه الفئة أقــل من معــدل نمو الطـــفل العــادي، حيـــث أن مستــوى ذكـــائه قــد ال يصـــل )كما أن    (.2018)عدائكة،

ذوي اإلعاقة العقلية بتأخر في النمو وصغر الحجم   يتصف و   (.2013ال يستطيع أن يصل نموه التعليمي إلى مستوى الطفل العادي )عبيد،    اإلعاقة العقلية

ا تشوهات في شكل العينين والجمجمة واألطراف واالصابع، أما النمو الحركي فيظهر ذوي اإلعاقة العقلية كذلك وزنهم أقل من العادي، كما تظهر أحيان  

 (.2010والده، )اإلمام والخ ضالت العامة كاملش ي والركض والكتابةصعوبات في الحركة وعدم االتزان في بعض الحاالت، وكذلك استخدام الع 

إلى فئـــات حســـب متغيرات مثل درجــة الذكــاء أو حسب الشــكل الخـــارجي أو حســب القــدرة   تصنف  اإلعــاقة العقــلية( إلى أن  2018وأشار الروسان )

اضطرابات التمثيل و ا، وهي الحاالت األكثر شيوع  الشكل الخارجي إلى متالزمة داون حسب حيث تصنف اإلعاقة العقلية  على التعــلم والتــوافق االجتمـــاعي.

العقلية حسب    الدمــاغ.استسقاء  اغ، و كـــبر حـــجم الدمـــو الدمــاغ،    صــغر حــجم ذائي، و الغ البسيطة بينما تصنف اإلعاقة  متــغير الذكـــاء اإلعاقة العقلية 

الفئــة ما بين )  نوات، حـــاالت اإلعـــاقة العقـــلية ( س10-7( درجــة كما يتــراوح العــمر العقــلي ألفــــرادها فــي حــده األقصـــى )70-55وتتراوح نسبة الذكاء لهذه 

( سنوات في حده األقص ى، حاالت اإلعاقة العقلية الشديدة 7-3( كما تتراوح أعمارهم العقلية بيـــن )55-40وتتراوح نسبة الذكــاء هـــذه الفئـــة )  املتوسطة

  اإلعاقة العقلية حسب متــغير   وتصنفوات.  العـــمر العقـــلي لهم على أكــثر من ثـــالث سنـــ( درجة وال يزيــد  40  -25وتتراوح نسبة الذكاء لهذه الفئة ما بين )

الفئــة بيــن    التعلم  لهــذه  الذكــاء  للتعلم وتتـــراوح نسبــة  القابلون  البرامـــج في   79  -75إلى    55  –  50إلى  الفئــة االستفــادة من  أفــراد هذه  درجــة، وال يســتطيع 

 والقابلون للتدريب، واالعتماديون.  درسة العـــادية،امل

، لهذه الفئاتمن اآلثار الناجمة عن جائحة كورونا، وفي ظل اإلغالق في جميع أنحاء العالم دون مراعاة    بأنواعهالم يسلم األطفال ذوي اإلعاقة  و 

جية مختلفة، كذلك هم بحاجة ماسة وبشكل منتظم إلى إجراء الفحوصات  فغالبا ما يتلقى األطفال ذوي اإلعاقة الخدمات التربوية من برامج تعليمية عال 

عجوة واملصري، في تلقي هذه الخدمات والعالجات )والعالج، مما شكل العديد من املخاوف بشأن ما إذا كان هؤالء األطفال ذوي اإلعاقة يمكنهم االستمرار 

2021 .) 

وخاصة لفئة اإلعاقة    من تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية تتأثر ويصعب تقديمها عن بعدإن إغالق املؤسسات التعليمية وملدة طويلة جعلت 

خدامه  العقلية، وحيث أن استراتيجيات التعليم عن بعد تحتاج إلى استخدام التقنيات مثل الحواسيب، والهواتف، ومواقع، ومنصات وهو ما يصعب است

هيل، وأن توقف التعليم  ومن خالل ذلك يتبين أن األطفال ذوي اإلعاقة العقلية هم بحاجة إلى تدريب وتأبشكل جيد مع األطفال ذوي اإلعاقة العقلية،  

 . (2021الشرقاوي، )وهذا ما أكدته دراسة والتدريب بسبب جائحة كورونا ُتأثر على املهارات واملعارف لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية 

أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية من قلق وتوتر من وضع أطفالهن في ظل جائحة كورونا ومدى تأثير  من خالل ما سبق يتضح حجم ما قد تعانيه 

   األطفال ذوي اإلعاقة العقلية.  وضغوطات أمهاتإغالق املؤسسات عالج وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة، مما ينجم زيادة في أعباء ومسؤوليات  

 : وأسئلتها مشكلة الدراسة . 1.1

وحيث أن تربية   .خاصة من صعوبات وتحديات  مالعقلية واأل من واقع ما تعانيه أسر األطفال ذوي اإلعاقة    الباحثينانبثقت مشكلة الدراسة لدى  

 
 
مقارنة بآباء األطفال  آباء األطفال ذوي اإلعاقة العقلية يعانون من إجهاد أكبر  فإن    ،ينعن األطفال العاديا  تام    ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية تختلف اختالف

وينتج عنه ظهور    ،ا على صحة الوالدين وكذلك يؤثر على قدراتهم في التعامل مع احتياجات أطفالهم وهو بدوره يؤثر سلب    ،الذين يتطورون بشكل طبيعي

 (.(peer & Hillman,2014وهذا ما أكدته دراسة بير وهليمان  ،صراع في األدوار

املقابالت    تمثلت بإجراءدراسة استطالعية    انالباحث  أجرى   ذلك بناء على  و  العقلية  ألطفال أمهات  مع  مجموعة من  اإلعاقة  بأن    ،من ذوي  وأشرن 

  األعباء من  مما يزيد    ،ذوي اإلعاقة العقلية ال يمكنهم االعتماد على أنفسهم والقيام بإدارة شؤونهم   ألن  ،لديهن مشكلة في ترتيب األدوار املوجودة لديهن

لذا تلجأ األم إلى البحث عن بعض الحلول واألساليب التي قد تكون   ،ا مهمة رعاية الطفلتقع عليها أساس    كونها محور األسرة التيعلى األم    واملسؤوليات

 كمل وجه.ا لها لإلنجاز حتى يتم التوازن الذي تتطلع إليه وتمكنها من أداء املهام واملسؤوليات بأوتكون دافع   ،بمثابة طوق نجاة لها

ألنها تواجه مشكالت وتتصدى لتحديات   ،تربية ورعاية األطفال من ذوي اإلعاقة أكثر صعوبة ومشقة لألسرة عامة واألم على وجه الخصوص  كما أن

ترتب عليها من إغالق للمؤسسات  . وزادت الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم واملتمثلة بجائحة كورونا وما (1436 ،الوكيل)أكثر من األمهات األخريات 

 الحكومية والخاصة التي تقوم برعاية وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة العقلية من صراع األدوار عند امهات ذوي اإلعاقة العقلية. 
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عام    بشكل اإلعاقةالدراسات العربية وخاصة الُعمانية التي تناولت صراع األدوار الذي تواجهه أمهات األطفال ذوي  ونتيجة لقلة    ،ا مما سبقوانطالق

صراع األدوار لدى أمهات األطفال   ما مستوى   التالي:جاءت هذه الدراسة لتحاول اإلجابة عن سؤال البحث الرئيس    ،بشكل خاص  العقليةوذي اإلعاقة  

  وبشكل أكثر تحديًدا حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية: في سلطنة عمان في ظل جائحة كورونا.اإلعاقة العقلية ذوي 

 ؟  في ظل جائحة كورونا  ما مستوى صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية بسلطنة عمان •

األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية بسلطنة عمان في ظل  في مستوى صراع  (  α≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) •

  ؟جائحة كورونا تعزي ملتغير العمر

عمان في ظل    في مستوى صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية بسلطنة(  α≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ) •

  ؟العملطبيعة جائحة كورونا تعزي ملتغير 

 :أهداف الدراسة . 2.1

 : سعت الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية

 بسلطنة عمان في ظل جائحة كورونا.  العقلية تعرف مستوى صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة •

عزى ملتغير العمر.  الكشف عن الفروق •
ُ
 في مستوى صراع األدوار ت

عزى ملتغير طبيعة العمل.  الكشف عن الفروق •
ُ
 في مستوى صراع األدوار ت

 :أهمية الدراسة . 3.1

  
ً

 : : األهمية النظريةأول

مستوى صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة   حيث أن دراسة ،العينة املستخدمةخصوصية  تكمن األهمية النظرية في املوضوع املدروس و 

رشاد له أهمية في توجيه اهتمام القائمين في مجال رعاية وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة للتخطيط إلجراءات اإل   جائحة كوروناالعقلية بسلطنة عمان في ظل  

كما أن هذه الدراسة تقدم   ،لدى األم  ل صراعات الدور يمن شأنها تقل  التيوتقديم الدعم واملعلومات    ،النفس ي والتوجيه العالجي ملواجهة صراع األدوار

وتفتح لهم املجال لدراسة مواضيع أخرى لها عالقة  ،واملهتمين في مجال البحث العلمي الذي يفيد الباحثينوتسهم في إثراء الجانب النظري  ،فائدة علمية

العربية والعمانية.   املكتبة  الدراسة وإثراء  تناولت  بمتغير  التي  العربية  الدراسات  تعتبر  اإلعاقة قليلة    صراع حيث  أمهات ذوي  على حد علم األدوار لدى 

 . الباحثين

   :ا: األهمية التطبيقيةثانيً 

العقلية اإلعاقة  إرشادية أسرية ألمهات األطفال ذوي  به في وضع برامج  النتائج وما قد تسهم  الدراسة من خالل  أهمية  الندوات    ،تتضح  وتقديم 

وإيجاد حلول ملشكالت أمهات  ، اوالدورات ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مراكز الوفاء االجتماعي في أساليب التعامل مع الطفل وتهيئة األم نفسي  

ت في سبيل أن يعيش أطفالهن مثل أقرانهم بما يقمن به من تضحيا  وتوعيتهن  األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وتعريف األفراد املحيطين بصراعات األمهات 

أهمية الدراسة كونها تكمن  كما    ،األدوارمن دعمهن وتقديم املساندة واملساعدة لهن وللتخفيف من حدة صراع    يمكنهنوبذلك    ،من األطفال العاديين

 طبقة على البيئة الُعمانية. تتوافر فيها الخصائص السيكومترية امل قدمت أداة لقياس صراع األدوار لدى أمهات ذوي اإلعاقة

 :التعريفات الصطالحية واإلجرائية . 4.1

 اشتملت الدراسة على التعريفات االصطالحية واإلجرائية اآلتية: 

   :صراع األدوار •

كما عرفه .  متناقضة"حينما يقوم بعدة أدوار اجتماعية قد تكون متصارعة أو  لدى الفرد  يحدث    ما( صراع األدوار بأنه "96  ،2000عرف زهران )

 Holhanحدوث نزاع داخل الفرد بين رغبتين متعارضتين ومتنافستين تتعلق كل منهما بأحد األدوار االجتماعية التي يقوم بها ) ( بأنه1978هولهان وكلبرت )

& Gilbert ,1978 ) 

في أي األدوار    صراعأمام عدة أدوار يتطلب إنجازها في وقت معين مما يحدث    أم الطفل ذو اإلعاقةبأنه: وجود    اإجرائي  صراع األدوار    ويعرف الباحثان

 ت
 

 . في هذه الدراسة ة املعد صراع األدوار استبانةبة على فقرات من خالل اإلجا ويحدد لدى األمهات في الدراسة ،قوم بها أوال

 : اإلعاقة العقلية •

ا مع  جوهري في األداء الوظيفي الراهن يتصف بأداء ذهني وظيفي دون املتوسط ويكون متالزم  عرفت الجمعية األمريكية اإلعاقة العقلية بأنها" نقص 

االستفادة    ،املهارات االجتماعية  ،الحياة اليومية املنزلية  ،العناية الشخصية  ،جوانب قصور في اثنين أو أكثر من مجاالت املهارات التكيفية التالية: التواصل 

يظهر   ،مهارات العمل والحياة االستقاللية  ،قضاء وقت الفراغ  ،الوظيفية  ،الجوانب األكاديمية  ،الصحة والسالمة  ،الذاتيالتوجيه    ،من مصادر املجتمع

 (. 50: 2018 ،ذلك قبل سن الثامنة عشر من العمر" )عدائكة
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نتيجة قصور بقدراته العقلية    اعتياديةوالعيش بطريقة الشخصية    ه عدم قدرة الفرد على تدبير أمور   :ابأنه  اإجرائي   اإلعاقة العقليةويعرف الباحثان  

 . مقارنة مع أقرانهم العاديين

 :حدود الدراسة . 5.1

 الدراسة باآلتي: تتمثل حدود

وتمثلت بتحديد مستوى صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي االعاقة العقلية بسلطنة عمان في ظل جائحة كورونا واملتمثلة  الحدود املوضوعية: •

 األعمال املنزلية، دور رعاية األبناء، دور العالقة مع الزوج، دور العالقة مع الذات(.  )دور ب 

 وي اإلعاقة العقلية.اقتصرت عينة الدراسة على أمهات األطفال ذ : الحدود البشرية •

 تم تطبيق الدراسة في مراكز ومدارس سلطنة عمان التي تقدم خدماتها لذوي اإلعاقة العقلية. : الحدود املكانية •

 م2021/ 2020العام الدراس ي طبقت الدراسة الحالية خالل : الحدود الزمانية •

 :الدراسات السابقة . 6.1

ا للتسلسل الزمني من السابقة ذات    الدراساتيتناول هذا الجزء   الصلة بموضوع الدراسة الحالية التي استطاع الباحثان الوصول إليها مرتبة وفق 

 األقدم إلى األحدث. 

إلى تعزيز فهم صحة األمهات الالتي لديهن طفل ذو إعاقة عقلية تتراوح أعمارهم بين   )Mackey & Goddard,  2006هدفت دراسة ماكي وجودرد )  •

حيث تم جمع البيانات باستخدام املقابلة، وقد أظهرت النتائج أن األمهات ال يعرفن الكثير عن تأثير هذا الدور على صحة سنه إلى خمس سنوات، 

 األم وأن لديهن مستوى مرتفع من صراع في االدوار نتيجة تحملهن أعباء مرتبطة برعاية أطفالهن. 

إلى قياس االجهاد لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقات العقلية في املناطق الحضرية في الهند وإلى أي مدى يتنبأ    )John,  2012وهدفت دراسة جون ) •

 ة. أداء الطفل والتكيف األمومي باإلجهاد األمومي، أظهرت النتائج ارتفاع مستوى التوتر واإلجهاد لدى أمهات األطفال ذوي االعاقات العقلي

اإلعاقة    ( Morris, 2012هدفت دراسة موريس )و  • أمهات األطفال ذوي  النفس ي لدى  الضغط  العمل على  تأثير راحة  الكشف عن  في    العقليةإلى 

الدراسة، املناطق الحضرية في الهند وإلى أي مدى يتنبأ أداء الطفل باإلجهاد لدى األمهات، أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى التوتر لدى عينة  

 ار لديهن.وزيادة في صراع األدو 

إلى تعرف صراع الدور وعالقته بالضغوط النفسية واملساندة االجتماعية لدى أمهات األطفال املعاقين العامالت   (2013سة شاش )هدفت دراو  •

النفسية والضغوط  الدور  صراع  بين  العالقة  على  للتعرف  العامالت  وغير   ،وغير  العامالت  املعاقين  األطفال  أمهات  لدى  االجتماعية  واملساندة 

التنبؤ بصراع الدور من خالل الضغوط النفسية وأنواع   ،والسمعية  ،والبدنية   ،قة )العقليةا لنوع اإلعا العامالت " تبع   والبصرية( ومدى إمكانية 

 ، ا لعمل األم على كل من صراع الدور والضغوط النفسية واملساندة االجتماعيةوأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير دال إحصائي    ،املساندة االجتماعية

وأقل رضا عن املساندة االجتماعية من األمهات غير  ،طفال ذوي اإلعاقات العامالت أكثر معاناة لصراع الدور والضغوط النفسيةإذ كانت أمهات األ 

ا أكثر ا وسمعي  وكانت أمهات املعاقين بدني    ،ا لنوع اإلعاقة على صراع الدور بمكوناته الثالثةالعامالت. كما أظهرت الدراسة وجود تأثير دال إحصائي  

األدوارم لصراع  واالجتماعية   ،عاناة  األسرية  واملصاحبات  والعضوية  النفسية  األعراض  لضغط  اإلعاقات   ،باإلضافة  ذوي  األطفال  أمهات  وكانت 

وكانت األعراض النفسية والعضوية لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقات  ،واملجتمعية ،البدنية والسمعية والبصرية أقل رضا عن املساندة املدرسية

 بصراع الدور أ 
 
 ا بصراع الدور.  كما كانت املساندة األسرية أكثر تنبؤ   ،كثر مكونات الضغوط النفسية تنبؤا

إلى تعرف مستوى االجهاد واملرونة لدى آباء األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية أو النمائية، وقد    ((Peer & Hillman, 2014وهدفت دراسة بير وهليمان   •

طورون  أظهرت نتائج الدراسة أن آباء األطفال ذوي اإلعاقة لديهم مستويات كبيرة من الضغط العصبي وإجهاد أكبر مقارنه بآباء األطفال الذين يت

 بشكل طبيعي.

إلى معرفة مستوى الضغوط النفسية لألمهات األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية املترددات على مستشفى السالح  (2015في حين هدفت دراسة أمين ) •

ا،    (30الطبي، استخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وبلغ حجم العينة ) أظهرت النتائج انخفاض مستويات الضغوط النفسية ألمهات األطفال ذوي  أم 

ا ملتغيري درجة اإلعاقة والحالة االقتصادية ولم  فروق بين أبعاد الضغوط النفسية ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية تبع  اإلعاقة الذهنية ووجود  

 
 
 ا ملتغير تعليم األم.ا تبع  تكن هناك فروق

دية والعقلية والسمعية في إلى تعرف مستويات التوتر لدى أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقات الجس  ( Bawalsah, 2016)  بوالسة وهدفت دراسة   •

ا   134تكونت عينة الدراسة من  وقد   ،طواجهة التي استخدموها للتعامل مع هذه الضغو واستراتيجيات امل  ،األردن ا  ألطفال    أب  ا  ا وعقلي  بدني  لديهم عجز 

ذوي    لأولياء أمور األطفاو   العقلية  ذوي اإلعاقةمستويات عالية من اإلجهاد الذي يعاني منه أولياء أمور األطفال  الدراسة  أظهرت نتائج    ،اوسمعي  
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أظهرت الدراسة   بينما  ،يليه أولياء أمور األطفال الذين يعانون ذوي اإلعاقة السمعية  لديهم،  بلغت أعلى مستويات التوترحيث  اإلعاقة الجسدية  

 بين مستويات اإلجهاد واستراتيجيات املواجهة.  إيجابيكما أشارت النتائج إلى ارتباط   توتر أقل،لديهم مستويات    ،العقلية  أولياء أمور ذوي اإلعاقة  أن

إلى الكشف عن صراع الدور لدى أسر مقدمي الرعاية لألطفال في برونكس،    ( Fernandez et al., 2018هدفت دراسة فرناندز وآخرون ) في حين •

ا اشتملت أدوات الدراسة على مقياس صراع الدور، وتمثل منهج الدراسة في املنهج الوصفي. وأشارت نتائج الدراسة  22تكونت عينة الدراسة من ) ( أم 

 لتنوع الدور لديهن. إلى أن هناك مستوى مرتفع من صراع الدور لدى عينة الدراسة مر 
 
 تبط بالضغط الكبير لديهن نظرا

ة العقلية  وقد تميزت الدراسة الحالية بموضوعها ومجتمعها وعينتها ومتغيراتها وبتوقيت تطبيقها، إذ ركزت على صراع األدوار لدى أمهات ذوي اإلعاق

ى الصراع لديهن، وفي حدود علم الباحثان تعد هذه الدراسة أول دراسة  وأثر كل من العمر وطبيعة العمل على مستو   في سلطنة ُعمان في ظل جائحة كورونا

 ُعمانية تتناول هذا املوضوع وهذه العينة، ومن الدراسات العربية القالئل التي درسته.

 : منهجية الدراسة وإجراءاتها  .2

 : منهج الدراسة . 1.2

حيث يدرس الظاهرة كما هي في الواقع    ،املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة الدراسة الحالية  استخدمت الدراسةبناء  على مشكلة الدراسة وتساؤالتها  

 ا.ا وكمي  ا وصفي  ا ويعبر عنها تعبير  ا دقيق  ويصفها وصف  

 :مجتمع الدراسة . 2.2

 1945) من تكون مجتمع الدراسة
 
وقد تم حصر عدد مجتمع الدراسة من   ،اإلعاقة العقلية بسلطنة عمان في ظل جائحة كوروناطفال ذوي لأل  ( أما

السنوي اإلحصائي لعام    خالل التقرير  الرسمية من  )2021اإلحصائيات  بلغ عدد اإلحصائية  التنمية االجتماعية حيث  الصادر من وزارة  ا  ( طالب  584م 

(  1361م الصادر من وزارة التربية والتعليم حيث بلغ عدد اإلحصائية )2020/2021( لعام  51السنوي اإلصدار رقم )بجميع املراكز التابعة للوزارة والكتاب  

( 1945طفال ذوي اإلعاقة )األ ليصبح العدد الكلي ألمهات    ،واملدارس التي تطبق مشروع دمج ذوي اإلعاقة العقلية  ،ا من جميع مدارس التربية الفكريةطالب  

 ا. أم  

 :ة الدراسةعين. 3.2

املتيسرة عن طريق توزيع رابط إلكتروني  بالطريقة  الدراسة األساسية  ختيرت عينة 
ُ
أم  86وتكونت من )  ،ا اإلعاقة(    ، العقلية  ا لديها طفل من ذوي 

الدراسة كما هو موضح في   ،( من املجتمع األصلي الذي تم تقديره %10وبذلك تمثل عينة الدراسة ما نسبته ) وفيما يلي وصف للعينة حسب متغيرات 

   (.1جدول )

 (: توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة 1جدول )

 النسبة العدد  املستوى  املتغير 

 % 19.77 17 سنة  35أقل من  العمر 

 %45.35 39 سنة 45 – 36من 

 34.88% 30 فما فوق  45من 

 18.60% 16 أعمل  طبيعة العمل 

 % 69.77 60 ال أعمل 

 % 11.63 10 متقاعد

 :أداة الدراسة .4.2

 ،؛ الشريفين والسموحي2018  ،)الخزيرية  الدراسات السابقة والعديد من  بعد االطالع على األدب النظري    وذلك   ،استبانة صراع األدوار  ناالباحث  أعد

والعالقة   ،العالقة مع الزوج ،رعاية األبناء ،الرئيسية لالستبانة )األعمال املنزلية)األدوار( تحديد األبعاد تم  كما (.2007 ،؛ ناصيف2014 ،؛ عثمان2017

صياغة إعادة ( فقرة تم اختيارها من عدة مقاييس مع 44على ) االستبانة بصورتها األوليةوقد اشتملت   .دور تحديد الفقرات املناسبة لكل مع الذات(، وتم 

اإلعاقة العقلية. وبهدف وذلك لندرة وجود مقاييس تقيس صراع األدوار لدى أمهات أطفال ذوي  العقلية  لتناسب أمهات األطفال ذوي اإلعاقة    اتالفقر 

 التحقق من دالالت صدق وثبات أداة الدراسة تم إجراء اآلتي: 

 :صراع األدوار استبانةصدق 

  االتساق الداخلي وصدق البناء كالتالي:وصدق  ،ملحتوى()ا  بطريقتين: الصدق الظاهري  االستبانةصدق  تم حساب

 :الصدق الظاهري  •

 ،بداء آرائهم ، إل وعلم النفس التربوي   ،والصحة النفسية  ، ( من املحكمين املختصين في اإلرشاد النفس ي9األولية على )  افي صورته  االستبانةعرض    تم 

  ، االستبانة لغرض الدراسة ودرجة انتماء الفقرة للُبعد ومدى وضوح الصياغة اللغوية لكل فقرة من فقرات  االستبانة    ومالحظاتهم حول مدى مالئمة فقرات
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ادة صياغة بعض وإع  ،وبناء على ذلك تم تعديل بعض العبارات لعدم وضوحها  ،كذلك إبداء مالحظاتهم واقتراحاتهم وإضافة أي تعديالت يرونها مناسبة

الفقرات )ولتالئم ما وضعت لقياسه،    ،التزيد وضوح    االستبانةفقرات   األبناء  14وحذف  ُبعد رعاية  الزوج32)  وفقرة ( من  العالقة مع  ُبعد  ودمج   ،( من 

 ( فقرة 40من )   ةمكون  االستبانةأصبحت    حيث  ،( من ُبعد العالقة مع الذات38من الُبعد نفسه وحذف الفقرة رقم )  ة ( في فقرة واحد 34،33الفقرات رقم )

 . موزعة على أربعة أبعاد

 صدق التساق الداخلي •

حساب معامالت ارتباط بيرسون  ومن ثم  ،ا( أم  60مكونة من ) استطالعيةعينة تطبيق االستبانة على من خالل  االتساق الداخليحساب صدق تم 

 (. 2دول )جكما موضح في  ، وكانتالذي تنتمي له الكلية للُبعدمع درجة  االستبانةكل فقرة من فقرات بين 

 ( 60(: معامل الرتباط )بيرسون( بين فقرات كل ُبعد، والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه )ن =2جدول )

 العالقة مع الذات  العالقة مع الزوج  رعاية األبناء                األعمال املنزلية            

 الرتباط  الرقم  الرتباط  الرقم  الرتباط  الرقم  الرتباط  الرقم 

1 **0.559 10 **0.628 21 0.064 32 **0.570 

2 **0.239 11 **0.689 22 **0.577 33 **0.566 

3 **0.438 12 **0.625 23 **0.587 34 **0.717 

4 **0.618 13 **0.545 24 **0.328 35 **0.762 

5 **0.681 14 **0.639 25 **0.400 36 **0.771  

6 **0.545 15 0.106 26 **0.628 37 **0.742 

7 **0.555 16 **0.617 27 **0.487 38 **0.697 

8 0.124 17 **0.539 28 **0.360 39 **0.709 

9 **0.715 18 **0.681 29 **0.635 40 **0.741 

  19 **0.685 30 **0.426    

  20 **0.524 31 **0.593   

( مما يشير إلى أنه 0.01ا عند مستوى داللة )صراع األدوار تتمتع بمعامل ارتباط مرتفع ودال إحصائي    استبانة  ( أن جميع فقرات2)  جدول من    يتضح

االستبانة مكونة ، وبذلك أصبح  مما يستدعي حذفها  اا وغير دال إحصائي  ضعيف  اإلرتباط  ( فيعد  21،15،8معامل ارتباط مناسب للفقرات ما عدا الفقرات )

 ( فقرة.37من )

 صدق البناء •

 (. 3دول )الدرجة الكلية للمقياس ككل كما هو موضح في ج مع االستبانةحساب معامل االرتباط لكل ُبعد من أبعاد تم 

 ( 60(: معامل الرتباط )بيرسون( بين كل بعد من أبعاد الستبانة والدرجة الكلية لها )ن = 3جدول )

   لالستبانة  األربعة( أن جميع درجات األبعاد  3)  جدول يوضح  
 

ا داال
 
  ،لالستبانة( مع الدرجة الكلية  0.01ا عند مستوى داللة )إحصائي    ترتبط ارتباط

 بناء االستبانة.ا لصدق ا جيد  ( لألبعاد وهذا ُيعد مؤشر  0.835  – 0.738رتباط بين )يم اإل وتراوحت ق

 الستبانة:  باتث

 (. 4جدول )، كما هو موضح في (Cronbach's Alpha)نباخ لفا لكرو أ باستخدام معامل االستبانة ثبات  تم حساب

 (: قيم معامل ألفا كرونباخ لالستبانة وأبعادها4جدول )

أما   ،(0.787أما ُبعد رعاية األبناء فبلغ ) ،(0.617قد بلغ لُبعد األعمال املنزلية )صراع األدوار  الستبانة( أن معامل ألفا لكرونباخ 4جدول ) من يتضح 

  استبانة( مما يشير إلى أن  0.895ككل )لالستبانة  وبلغ معامل ألفا لكرو نباخ    ،( 0.868أما ُبعد العالقة مع الذات فبلغ )  ،(0.666ُبعد العالقة مع الزوج فبلغ )

 بثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة.  تتمتعصراع األدوار 

 معامل اإلرتباط  البعد/الدور 

 0.738** األعمال املنزلية 

 0.873** رعاية األبناء 

 0.711** العالقة مع الزوج 

 0.835** العالقة مع الذات 

 معامل اإلرتباط  عدد الفقرات  البعد/الدور 

 0.617 8 األعمال املنزلية 

 0.787 10 رعاية األبناء 

 0.666 10 العالقة مع الزوج 

 0.868 9 العالقة مع الذات 

 0.895 37 اإلستبانة ككل
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 الستبانة: تصحيح 

والعالقة مع الذات(،   ،والعالقة مع الزوج ، ورعاية األبناء ،أبعاد )األعمال املنزلية( فقرة موزعة على أربعة 37)على  في صورتها النهائية االستبانة تحتوي  

عليها باإلجابة  املستجيبون  خالل    ويقوم  )أبد  من  خماس ي  الدرجات  و   ،ا(دائم    ،اغالب    ،اأحيان    ،ا نادر    ،ا تدرج  لها  أعطيت   ،2ا=غالب    ،1ا=)دائم    اآلتيةقد 

 (.5ا=أبد   ،4ا=نادر   ،3ا=أحيان  

وللحصول على طول   ،(4=   1 –  5قل قيمة( أي )أ  -ثم ُحسب املدى )أعلى قيمة  ،ُحسبت )الحدود الدنيا والعليا( ،ولتحديد املدى للمقياس الخماس ي

سم املدى على أكبر قيمة في املعيار وهي
ُ
 .(0.80= 4/5أي ) ،(5) الفئة ق

 الدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية (: املعيار املعتمد في الحكم على مستوى صراع 5جدول )

 

 

 

 

 

ا وأشارت الدرجة العالية إلى الُبعد األكثر    ،تم حساب املتوسطات الحسابية لكل ُبعد من األُبعاد  لإلستبانةوألجل استخراج الدرجة الكلية    شيوع 

 بالنسبة لعينة الدراسة. 

 األساليب اإلحصائية: .5.2

 اإلحصائية اآلتية:  املعالجاتم ا استخدتم  لإلجابة عن أسئلة الدراسة،

 أداة الدراسة.( لحساب معامل ثبات Cronbach's Alphaنباخ )معامل ألفا لكرو  •

 معامل ارتباط بيرسون لحساب الصدق الداخلي وصدق البناء ومعامل الثبات ألداة الدراسة. •

 املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية لإلجابة عن السؤال األول. •

 .اني والثالثالث( لإلجابة عن السؤال One Way ANOVAاختبار التباين األحادي ) •

 : نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض  .3

ظل النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤاال األول، والذي ينص على مما مسؤتوى صؤراع األدوار لدي أمهات األطفال ذوي اإلعاقة بسؤلطنة عمان في   .1.3

 جائحة كورونا؟م

واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية ملستوي صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة لإلجابة عن السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية،  

 (. 6العقلية بسلطنة عمان في ظل جائحة كورونا، وكانت النتائج كما يوضحها جدول )

افات املعيارية والنسب املئوية ملستوى صراع األدوار لدى 6جدول )  أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية (: املتوسطات الحسابية والنحر

 املستوى  الترتيب النسبة املئوية  املعياري        النحراف  املتوسط الحسابي الُبعد  الرقم 

 متوسط  3 % 58 0.55 2.92 األعمال املنزلية  1
 متوسط  1 % 59 0.74 2.95 رعاية األبناء  2

 متوسط  4 % 52 0.56 2.62 العالقة مع الزوج  3
 متوسط  2 % 58.8 0.85 2.94 العالقة مع الذات  4

   %57 0.54 2.85 الدرجة الكلية 

 ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية ( أن مستوى صراع األدوار 6ويتضح من جدول )
 
ككل بمتوسط حسابي مقداره    االستبانةا( على جاء )متوسط

أعلى درجة بأما مستوى صراع األدوار على مستوى األبعاد فقد جاء ُبعد رعاية األبناء  (  %57وبنسبة مئوية )  ،(0.54وانحراف معياري مقداره )  ،(2.85)

العالقة مع الذات بمستوى   %(،59وبنسبة مئوية )  ،(0.74وانحراف معياري مقداره )  ،(2,95بمستوى )متوسط( وبمتوسط حسابي مقداره ) يليه ُبعد 

)  ،)متوسط( مقداره  )  ،(2.94وبمتوسط حسابي  مقداره  معياري  )  ، (0.85وانحراف  مئوية  الثالثة %(،  58وبنسبة  املرتبة  في  املنزلية  األعمال  ُبعد  وجاء 

)  ،(2.92بمتوسط حسابي )  ،بمستوى )متوسط( األخيرة %(،  58وبنسبة مئوية )  ،(0.55وانحراف معياري مقداره  الزوج في املرتبة  وجاء ُبعد العالقة مع 

 %(. 52(، وبنسبة مئوية )0.56وانحراف معياري مقداره ) ،(2.62( وبمتوسط حسابي مقداره )متوسطبمستوى)

النتيجة  الباحثان  ويعزو  الكلية    هذه  األبعاد وعلى  األبناء  ما تعانيهإلى  التي جاءت بمستوى تقدير متوسط على  ،  األم من استنفاد طاقتها في تربية 

وهذا يعود للنظرة املجتمعية التي ترى أن كل ما يتعلق   ، الضغوطات النفسية لديها  ورعاية ابنها ذو اإلعاقة سيزيد من عبء تدريس األبناء    وعندما يضاف لها 

 املستوى  املدى  الرقم 

 ا منخفض جد   1.80 - 1 1

 ا منخفض جد   2.60 -1.81 2

 متوسط  3.40 - 2.61 3

 مرتفع 4.20 - 3.41 4

 ا   مرتفع جد   5 - 4.21 5
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  ، إلعاقة األبناء واالهتمام بهم ومتابعة أعمالهم املدرسية هو من اختصاص األم مما يسبب اإلرهاق والتعب لها وخاصة إذا كانت أما لطفل من ذوي ا  بتربية

التفسير   )ويؤيد هذا  وآخرون  فرناندز  أن(  Fernandez et al.,2018دراسة  إلى  أشارت  لإلره  التي  أكثر عرضة  اإلعاقة  ذوي  األطفال  ولديهن أمهات  اق 

االجتماعي للدعم  بحاجة شديدة  التعب وهن  والتوتر  ،مستويات عالية من  والقلق  االكتئاب  بمستوى  كبير  بشكل  يرتبط  التعب  أن  الدراسة   ووجدت 

 لدى األم.  والصراع

ا على صحتهن  تكريس جهدهن في تلبية احتياجات أطفالهن مما يؤثر سلب    بسعيهن إلىالعقلية  أمهات األطفال ذوي اإلعاقة    ويرتبط صراع األدوار لدى 

طفال ذوي اإلعاقة العقلية أن أمهات األ   ( McConkey et al.,2018(   ماكونكي وآخرون  دراسة  الجسدية والعقلية، ويتفق هذا التفسير مع ما توصلت له

وأكدت الدراسة  األسرة    ها تجاه جهاد املرتبط باألطفال وضعف أداءالنفسية وزيادة مستويات اإل ضعف الصحة  صراع في تأدية أدوارها تجلى ب  يعانين من 

اإلجهاد    ، حيث أشارت جميع األمهات من الدول الثالثة أنهن يعانين من أن صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية ال يتأثر باختالف الثقافة

رعاية   ر   أطفالهنفي  حساب  ألنفسهن على  الجميع.  عايتهن  يعتقدها  التي  بالقوة  يشعرن  ال  دراسة   وأنهن  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  ا  أيض  واتفقت 

(Bawalsah,2016 ودراسة )  ( 2013شاش )    مطالب تربية الطفل ذو    بسبب زيادة تتضاعف  اللتان أكدتا أن حاجات أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية

 ، مما يجعلهن في صراع في تنظيم أدوارهن. اإلعاقة

في مسؤؤؤؤؤتوى صؤؤؤؤؤراع األدوار (  α≤ 0.05النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤؤؤؤؤاال ال ااي، والذي ينص على مهل توجد فروق ذات دللة إحصؤؤؤؤؤائية عند )  .2.3

 تعزي ملتغير العمر؟م جائحة كورونالدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية بسلطنة عمان في ظل 

بسلطنة   لإلجابة عن السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملستوى صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية

 ملتغير العمر، وكانت النتائج كما يوضحها جدول )
 
 (. 7عمان في ظل جائحة كورونا وفقا

ا ملتغير العمر(: 7جدول )
ً
افات املعيارية ملستوى صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وفق  املتوسطات الحسابية والنحر

 

ا ملتغير العمر( أن هناك بعض الفروق الظاهرية في املتوسطات الحسابية 7ويتضح من جدول ) ا ،تبع  من  وللتأكد من أن هذه الفروق دالة إحصائي 

   (. 8، وكانت النتائج كما في جدول )((One way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  ،عدمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملعياري االنحراف  املتوسط الحسابي العدد  العمر   صراع األدوار  أبعاد  

 0.45 3.06 17 35أقل من  األعمال املنزلية 

36 – 45 39 2.94 0.60 

 0.53 2.80 30 وأكثر  45

 0.83 3.06 17 35أقل من  رعاية األبناء 

36 – 45 39 2.95 0.71 

 0.75 2.87 30 وأكثر  45

 0.47 2.68 17 35أقل من  العالقة مع الزوج 

36 – 45 39 2.59 0.55 

 0.63 2.62 30 وأكثر  45

 0.97 3.16 17 35أقل من  العالقة مع الذات 

36 – 45 39 2.83 0.78 

 0.88 2.96 30 وأكثر  45

 0.56 2.98 17 35أقل من   الدرجة الكلية 

36 – 45 39 2.82 0.52 

 0.56 2.81 30 وأكثر  45
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 مستوى صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة في (: نتائج تحليل التباين الحادي لدللة الفروق 8جدول )
ً
ا ملتغير العقلية بسلطنة عمان في ظل جائحة كورونا وفق

 العمر

أبعاد صراع  

 األدوار 

 مصدر  

 التباين

 درجات   مجموع املربعات 

 الحرية 

 قيمة متوسط املربعات 

  F 

 مستوى 

 الدللة  

 272. 1.323 396. 2 791. بين املجموعات  األعمال املنزلية 

 299. 83 24.805 داخل املجموعات 

 - 85 25.596 املجموع الكلي 

 709. 345. 194. 2 387. بين املجموعات  رعاية األبناء  

 562. 83 46.614 داخل املجموعات 

 - 85 47.001 املجموع الكلي 

 849. 164. 053. 2 106. بين املجموعات  العالقة مع الزوج 

 324. 83 26.916 داخل املجموعات 

 - 85 27.022 املجموع الكلي 

العالقة مع  

 الذات 

 411. 898. 658. 2 1.315 بين املجموعات 

 733. 83 60.798 داخل املجموعات 

 - 85 62.114 املجموع الكلي 

 537. 626. 187. 2 374. بين املجموعات  الدرجة الكلية 

 298. 83 24.748 داخل املجموعات 

 - 85 25.121 املجموع الكلي 

أن جميع  هذه النتائج ويعزو الباحثان ا ملتغير العمر.تبع   ككل صراع األدوار مستوى ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 8يتضح من جدول )

لتمكينهن  هأمهات االطفال ذوي اإلعاقة العقلية سواء كانت في مقتبل العمر أو كان في عمر متقدم، يعانين من نفس الصراع وبحاجة لدعم وإرشاد وتوجي

ا سواء على األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وعلى األمهات ، وخاصة في ظل جائحة كورونا مما كان لها تأثير سلب  ظيم هذا الصراع وتحديد األولوياتنمن إدارة وت

املؤسسات    والتي تمر بضغوطات كبيرة  العقلية،  بعد إغالق  السلوكيات لألطفال اإلعاقة  أعباء إضافية التأهيلية، حيث تزيد من املشكالت  مما يخلق 

أكدت دراسةلألمهات   أن وجود األطفال Ghosh et al., 2020)  وحيث  إلى  التي أشارت  املنازل   (  املدارس تحرم األطفال من    ،ا ا كبير  يمثل عبئ    في  فإغالق 

  التعرض للهواء وممارسة أنشطتهم املعتادة واملفضلة، كذلك تغير في عادات النوم، وأسلوب الحياة املعتاد. 

ألدوار في مسؤؤتوى صؤؤراع ا( α≤ 0.05النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤؤاال ال الث، والذي ينص على مهل توجد فروق ذات دللة إحصؤؤائية عند )  .3.3

 لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية بسلطنة عمان في ظل جائحة كورونا تعزي ملتغير طبيعة العمل؟م

بسلطنة    لإلجابة عن السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملستوى صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية

   (.9جدول )كما يوضحها ا ملتغير طبيعة العمل، وكانت النتائج كورونا وفق  عمان في ظل جائحة 

ا ملتغير طبيعة العم9جدول )
ً
افات املعيارية ملستوى صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وفق  ل (: املتوسطات الحسابية والنحر

 النحراف املعياري  الحسابياملتوسط  العدد  طبيعة العمل   صراع األدوار  أبعاد   

 0.57 2.92 16 أعمل  األعمال املنزلية 

 0.58 2.90 60 ال أعمل 

 0.30 3.03 10 متقاعد

 0.62 3.16 16 أعمل  رعاية األبناء  

 0.81 2.87 60 ال أعمل 

 0.41 3.08 10 متقاعد

 0.41 2.65 16 أعمل  العالقة مع الزوج 

 0.60 2.57 60 ال أعمل 

 0.51 2.85 10 متقاعد

 0.50 2.92 16 أعمل  العالقة مع الذات  

 0.59 2.81 60 ال أعمل 

 0.25 2.98 10 متقاعد

 0.50 2.92 16 أعمل الدرجة الكلية 

 0.59 2.81 60 ل أعمل 

 0.25 2.98 10 متقاعد



 فواعير & ال الكندي                                                                                                               صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في سلطنة عمان في ظل جائحة كورونا   

 885-871، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 881 

 

ا،  لطبيعة العمل( أن هناك بعض الفروق الظاهرية في املتوسطات الحسابية بالنسبة  9يتضح من جدول ) ، وللتأكد من أن هذه الفروق دالة إحصائي 

 (.   10(، وكانت النتائج كما في جدول )(One way ANOVAاألحادي تم استخدام اختبار تحليل التباين 

  (: نتائج تحليل التباين الحادي لدللة الفروق10جدول )
ً
ا ملتغير في مستوى صراع األدوار لدى أمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية بسلطنة عمان في ظل جائحة كورونا وفق

 طبيعة العمل 

أبعاد صراع  

 األدوار 

 مصدر 

 التباين 

 درجات   مجموع املربعات 

 الحرية 

 قيمة   متوسط املربعات 
F 

 مستوى 

 الدللة  

املجموعات بين  األعمال املنزلية   .148 2 .074 .242 .786 

 307. 83 25.448 داخل املجموعات 

 - 85 25.596 املجموع الكلي 

 324. 1.143 630. 2 1.260 بين املجموعات  رعاية األبناء  

 551. 83 45.741 داخل املجموعات 

 - 85 47.001 املجموع الكلي 

 362. 1.030 327. 2 654. بين املجموعات  العالقة مع الزوج 

 318. 83 26.367 داخل املجموعات 

 - 85 27.022 املجموع الكلي 

العالقة مع  

 الذات 

 994. 006. 004. 2 008. بين املجموعات 

 748. 83 62.105 داخل املجموعات 

 - 85 62.114 املجموع الكلي 

 573. 560. 167. 2 335. بين املجموعات  الدرجة الكلية 

 299. 83 24.786 داخل املجموعات 

 - 85 25.121 املجموع الكلي 

أي أن جميع أمهات  ا ملتغير طبيعة العمل.  تبع    األدوار  صراع( عدم وجود فروق ذات فروق ذات داللة إحصائية في مقياس  10يتضح من جدول )

  .يعملن لديهن نفس املستوى من الصراع في األدواراالطفال ذوي اإلعاقة العقلية سواء كنَّ عامالت او متقاعدات أو ال 

وتكرس   ه هذه النتائج إلى أن جميع أمهات األطفال ذوي اإلعاقة يحاولن بقدر اإلمكان التوفيق ما بين متطلباتهن داخل البيت وخارج وتعزو الباحثان 

عيق تحقيقهن النجاح سواء في البيت أو في العمل أو في الدراسة، جهدها في تأدية عملهن بشكل أفضل، فوجود األطفال ذوي اإلعاقة في حياة األمهات ال يُ 

سرة خاصة األم، وكذلك األ كما تعزو الباحثة إن توفير الرعاية الصحية والتربوية من قبل املختصين لألطفال ذوي اإلعاقة ساعدت في تخفيف مسؤولية  

 الدعم وتشجيع من األصدقاء واملحيطين له دور كبيرة في التخفيف من صراع األدوار لألمهات األطفال ذوي اإلعاقة. 

عزى ملتغير طبيعة العمل حيث أن أمهات األطفال  2013وتختلف النتيجة مع دراسة شاش )
ُ
( التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ت

 اإلعاقة العامالت أكثر معاناة لصراع الدور. ذوي 

 : واملقترحات التوصيات .4

 :اآلتيويقترحان  الباحثان ، يوص يما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج في ضوء

في التغلب على الضغوط واالضطرابات الناتجة عن  ملساعدتهنتوفير برامج إرشادية توعوية ألمهات أطفال ذوي اإلعاقة العقلية ملواجهة الضغوط  •

 إعاقة الطفل.

 التوعية بأهمية تقديم املساندة االجتماعية ألمهات أطفال ذوي اإلعاقة العقلية من قبل األسرة واملجتمع.    •

•  
ُ
 توفير مراكز ت

 
تدريبهم على أساليب مواجهتها إذا  و  من املشاكل النفسية والصحية  عنى بتوعية أولياء األمور فور تشخيص اإلعاقة للوقاية مستقبال

 حساسهم بالقلق والتوتر.إ وتكون كمجموعات دعم مما يقلل من  ،حدثت

ا من الدراسات واألبحاث في املوضوع ذاته ومن  • جوانب مختلفة عما تناولته الدراسة الحالية وعلى عينات من فئات ذوي  دعوة الباحثين إلجراء مزيد 

 اإلعاقة األخرى، وأثر بعض املتغيرات األخرى التي لم تتناولها الدراسة الحالية كعدد األبناء ذوي اإلعاقة. 

 املراجع:

 :
ً

 :املراجع العربيةأول
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Abstract: The current study aimed to identify the Conflict of Roles among mothers of children with intellectual 
disabilities at the Sultanate of Oman. Descriptive design was used. The study sample consists of (86) 
respondents who were mothers of children with intellectual disabilities. The researcher developed a Conflict 
of Roles Scale which consist of (37) items. The results showed that the level of conflict of roles was moderate 
(Mean= 2.85; Percentage= 57%), according to domains, all domains were moderate, the children care domain 
was the most (Mean= 2.94; Percentage= 59%), followed by relationship with the self-domain (Mean= 2.85; 
Percentage= 58.8%), household chores domain (Mean= 2.92; Percentage= 58%) then relationship with the 
husband (Mean= 2.62; Percentage= 52%). According to the variables, the results showed that there was no 
significant difference in the conflict of roles due to the age variable, and there was no significant difference in 
the conflict of roles due to the type of work.  

Keywords: Conflict of Roles; Intellectual disabilities; Mothers; Children with Disabilities . 
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 : قدمةامل .1

اعية حظيت قضية حقوق اإلنسان في القرن الحادي والعشرين باهتمام متزايد لدى أغلب الدول، وغدت القضية األهم بين القضايا التربوية واالجتم

بيات السياسية والتربوية  وأضحى مفهوم حقوق اإلنسان من املفاهيم الشائعة في األد .ضغط سياس يفحقوق اإلنسان قضية حضارية، وأداة  .والسياسية

تماسك املجتمع  في دور   ملا لها منإذ أنها تتمتع بأهمية خاصة   ،بتعليم مفاهيم حقوق اإلنسان االهتمامومن هنا اتجهت كثير من الدول إلى زيادة  الحديثة.

 فهي  وترابطه،  
ً

ا لتحقيق التنمية في مفهومها الشامل، وإذا اتصلت بالتنمية تمثل أساًس   علقات أساسها التفاهم واالحترام.ا في إقامة   مساعًد تمثل عامل

   .نقلبات والهزات خطيرة العواقببصفة سليمة وحماية املجتمع من اال ا النتقال السلطة  أما إذا اتصلت بالسياسة فإنها تمثل ضمانً 
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   DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2022.11.4.11        4/2022/ 7 :قبول البحث        1/4/2022  مراجعة البحث:         2022 /23/3  استالم البحث: 

 امللخص: 

اإلنسان   إلى حقوق  التعرف  الدراسة  األردن. تكونت عينة هدفت  للمرحلتين األساسية والثانوية في  الدراسات االجتماعية  املضمنة في كتب 

من بطاقة تحليل   ا، وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي املعتمد على أسلوب تحليل املحتوى. وتكونت أداة الدراسةا دراسيً ( كتابً 26الدراسة من )

الحقوق السياسية واملدنية، والحقوق التعليمية والثقافية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية، وحقوق   املحتوى، وتألفت من ثمانية مجاالت هي:

الفكرية، وحقوق الكرامة، حقوق امللكية. أما الفقرات   الشعوب، والحقوق  املحرومة، وحقوق   ( فقرة. 58فجاء )الفئات والجماعات الضعيفة أو 

ا لكل صف دراس ي، أن توزيع مجاالت حقوق اإلنسان املضمنة في كتب الدراسات االجتماعية في األردن جاءت بدرجات متفاوتة تبعً   وأظهرت النتائج

( بلغ  السادس بتكرار  الصف  األولى  باملرتبة  بلغت )660فقد جاء  السابع15.2(، وبنسبة  الثانية جاءت الصف  املرتبة  )  %(، وفي  بلغ  ( 570بتكرار 

%(، وجاء في املرتبة األخيرة الصف األول    89( وبنسبة بلغت )39%(، أما في املرتبة قبل األخيرة جاء الصف الثاني بتكرار بلغ )13.1وبنسبة بلغت )

بلغ ) بلغت )26بتكرار  )75( وبنسبة  الكتب  الكلية لجميع  الحقوق  ا 239.97%(. وجاءت مساحة  الكتب  ( 3040لكلية وهي )( صفحة من مساحة 

%(، ثم تله في املرتبة الثانية كتاب 5.78%(، حيث جاء في املرتبة األولى كتاب الجغرافيا للصف السادس بنسبة مساحة )7.87صفحة، وبنسبة )

السادس بنسبة ) األول بنس5.64التاريخ للصف  الوطنية واالجتماعية للصف  التربية  األخيرة فجاء كراسة  املرتبة  أما في  بلغت )%(.  كما  %(.  62بة 

ر. وجاءت كذلك نسبة تضمين الحقوق من أشارت النتائج إلى أن نسبة مساحة حقوق االنسان املضمنة في النصوص أكبر من املضمنة في الصور 

كتب الدراسات ضرورة زيادة تضمين حقوق اإلنسان في  الدراسة ب حيث التكرار واملساحة متساوية تقريبا بالنسبة للمبحث الدراس ي. وقد أوصت

 . االجتماعية لجميع الصفوف، ملا لها من أهمية بالغة في إكساب الطلبة لهذه الحقوق والواجبات اللزمة لهم 

 ؛ املرحلة األساسية؛ املرحلة الثانوية.حقوق اإلنسان؛ كتب الدراسات االجتماعية :الكلمات املفتاحية
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أن كرامة الفرد  حيث  املختلفة،وبين املجتمعات  ،املساواة بين جميع األفراد داخل املجتمع الواحد توفر كما  ،لحياة مستقرة حقوق اإلنسان  وتمهد

وحقوق اإلنسان    التفكير.وحرية   الدينية،الحرية له  كما  عليها،ال يجوز بأي حال من األحوال التعدي فله خصوصية فردية  املجتمع،أساس ثابت لكرامة 

 (.Moizum, 2010حق بشري مشروع لجميع األفراد دون استثناء وعلى جميع املستويات )الدولية وهي  غة صبتتخذ    وإنما  آخر،ال تقتصر على مجتمع دون  

كما أن اإلسلم أول من قرر املبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان   .وأعطاها حقوقها بهدف إضفاء الكرامة اإلنسانية  ،احترم اإلسلم النفس البشريةلقد  و 

شريعة وتتمتع حقوق اإلنسان في ال  .س البشري كان من بديهيات اإلسلم، وأن آخر ما أملته اإلنسانية من قواعد وضمانات لكرامة الجنة في أكمل صور 

ذلك إن اإلسلم يتميز بنظرته الشمولية لإلنسان، فاإلنسان هو املحور املركزي للمسيرة    ؛وبضمانات ال نظير لها في الشرائع األخرى   ،اإلسلمية بمنزلة خاصة

وتقوم حقوق اإلنسان في اإلسلم على مجموعة   اإلنسان باعتباره أكرم خلق هللا.  بحيث تصب معطياتها وطموحاتها في محصلة نهائية هي خير   ،اإلنسانية

 (. 2006، وحرية التعلم والتعليم، وحرية التملك والتصرف )الظاهر، من الحريات منها: حرية الرأي، وحرية العمل

، أصبحت القيم اإلنسانية  وغيرها من التحديات  ،والعوملة  ،والحداثة  ،في غالبية الدول، مثل الثورة التكنولوجية  قةالسريعة واملتلح  ومع التغيرات

وقبول االختلف من بين أهم األفكار والقيم الحداثية  ،والحوار ،والسلم ،والحضارية املعاصرة املتفرعة عن مبادئ حقوق اإلنسان كاملواطنة، والتسامح

 (.2012 التي واكبت التحوالت الكبرى التي عاشها العالم، وحملتها العوملة إلى البلدان العربية واإلسلمية )جيدوري،

الطلبة مفاهيم حقوق اإلنسان، حيث تستمد قوتها وفاعليته  ذات دور فاعل  املؤسسة التربوية  وتعد التنشئة االجتماعية من في تعليم  ا في عملية 

  وإيجابية رسمية، تعكس وجهة نظر النظام السياس ي واالجتماعي، فكل ما يصدر عنها في مناهجها التعليمية يحظى بمصداقية عالية،    اتكونها مؤسس

   ،متميزة في السلوك لدى الطلبة
ً

 وإن ما يتعلمه الطلبة من معارف وقيم ومبادئ أخلقية أنما يرسخ في أذهانهم ويدوم طويل
ً

 ، ويؤثر في حياتهم مستقبل

 (.2012ن املنهاج التربوي )املقوس ي، وبخاصة أن تعليم مفاهيم حقوق اإلنسان، ونشر القيم األخلقية، والتنشئة عليها واحترامها يبدأ م

بتدريس مبادئ حقوق اإلنسان ضمن مضامين النصوص التي وردت في الكتب املدرسية، ولكن هذه البوادر ليست ذاتها في كل البلدان ناك اهتمام  ه  و 

بالنسق والسرعة    ،العربية  بالطريقة نفسها في كل موادذاتهاوالخطوات ليست  الدراسة.  ، وال  يتم تعليم   التعليم وفي جميع سنوات  وفي أفضل األحوال 

 . (2005)األنصاري،  مباشر خلل مادة الدراسات االجتماعيةنسان بشكل صريح و حقوق اإل

حيث  ومنظور املجتمع العاملي،    ،حقوق اإلنسان في إطار الثقافة الدينية والقيم الوطنية  تناول لاألقرب    ناهج وكتب الدراسات االجتماعيةوتعد م

وتسهم في التعاون كما تعمل على تمكين الطلبة من ممارسة هذه الحقوق،    خرين وحرياتهم.واحترام حقوق ال   تقوم مناهج الدراسات االجتماعية بتنمية قيم 

كما جتماعية والسياسية واالقتصادية،  ا بشخصية اإلنسان اال األسرة واملدرسة واملجتمع املحلي واإلقليمي والعاملي، وهي من أكثر املواد اهتمامً   املتبادل بين

 االجتماعية الدراسات  األهم من مناهج وكتب  هدف  الهو    وهذا   .أساس العمل لتطوير املواطنين وإعطائهم نظرة كونيةو   ،وية في الديموقراطيةحجر الزا   أنها

من العاملين سواء أكان من الغرب أم  األخيرة وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر العديد من الدعوات    الونةوقد ظهرت في    .(2017الصايغ،  )

هذه املناهج مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان األساسية  ودمجها في املناهج املدرسية، بحيث تعزز التي تنادي باالهتمام بحقوق اإلنسان العربي واإلسلمي، 

 .( 2007لفرد واملجتمع، وتصون حقوقه وتحميها )شاهين، الداعية إلى حماية ا 

العاملي  وفي ضوء مبادئ  ب  االهتمام  تضمين  الدراسية  حقوق ضرورة  املناهج  في  لتوصيات    ،اإلنسان  الدراساتواستجابة  أتت هذه  العديد من   ،

 للمرحلتين األساسية والثانوية في األردن حقوق اإلنسان املضمنة في كتب الدراسات االجتماعية  الدراسة ملحاولة الكشف عن

 :مشكلة الدراسة . 1.1

الدراسات   واإلسلمية  االجتماعيةتقوم كتب  العربية  املرجعية  العربية    إلى  تسعىو   ،على  القيم واملفاهيم  الطلبة  مفاهيم تعد  و   واإلسلمية.تعليم 

 (. 2012ضمن معنى إنسانيته )املقوس ي، تحفظ مقومات وجوده، وتو حقوق اإلنسان التي شرعها اإلسلم ثابتة لكل إنسان، 

 ، اطيةالقيم الديموقر   مراعاة ، ونال العالم العربي من اتهامات بعدم مراعاة حقوق اإلنسان، وعدم  ا للتغيرات السياسية التي عصفت بالعالم ونظرً 

الدراسة من    فقد ظهرت دعوات عديدة تنادي بمراعاة حقوق اإلنسان. تضمين واضحة في  أن هناك عدم رؤية    الباحثينخلل ملحظة  وتنبثق مشكلة 

في كتب الدراسات محاولة الكشف عن املبادئ املتعلقة بحقوق اإلنسان لذا أتت هذه الدراسة ، في مناهج الدراسات االجتماعية  اإلنسانمفاهيم حقوق  

تأتي هذه و   .حول مدى تضمين كتب الدراسات االجتماعية ملفاهيم حقوق اإلنسان  لدى التربويينوجود اختلف في الرأي  يلحظ كما .جتماعية في األردناال 

 االجتماعية والتي أوصت بضرورة تحليل محتوى كتب الدراسات  (2016الربابعة والجراح، ) استجابة لتوصيات دراسات أخرى مثل دراسةا أيضً اسة الدر 

لذا   اإلنسان،  األردن، ملعرفة مدى مراعاتها لحقوق  املراحل في  الدراسة    جاءتملختلف  الدراسات   ملعرفةلإلجابة  هذه  املضمنة في كتب  اإلنسان  حقوق 

 .االجتماعية للمرحلتين األساسية والثانوية في األردن

 أسئلة الدراسة:   . 2.1

 تتمثل أسئلة الدراسة بالتي: 

 ا لكل صف دراس ي؟ حقوق اإلنسان املضمنة في كتب الدراسات االجتماعية املدرسية في األردن تبعً ما توزيع مجاالت  •

 ما نسبة مساحة حقوق اإلنسان املتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية املدرسية في األردن بالنسبة ملساحة الكتاب؟  •
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 االجتماعية املدرسية في األردن من حيث النصوص والصور الواردة في الكتب؟هل تختلف نسبة مساحة حقوق اإلنسان املضمنة في كتب الدراسات   •

 هل تختلف نسب تكرار ومساحة حقوق اإلنسان املضمنة في كتب الدراسات االجتماعية املدرسية في األردن باختلف املبحث الدراس ي؟ •

 :أهداف الدراسة . 3.1

 ا لكل صف دراس ي.الدراسات االجتماعية املدرسية في األردن تبعً معرفة توزيع مجاالت حقوق اإلنسان املضمنة في كتب  •

 . نسبة مساحة حقوق اإلنسان املتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية املدرسية في األردن بالنسبة ملساحة الكتاب معرفة •

من حيث النصوص والصور  تختلف دن نسبة مساحة حقوق اإلنسان املضمنة في كتب الدراسات االجتماعية املدرسية في األر معرفة إن كانت  •

 . الواردة في الكتب

 ؟املبحث الدراس ينسبة تضمين كتب الدراسات االجتماعية املدرسية في األردن لحقوق اإلنسان من حيث التكرار واملساحة باختلف  الوقوف على •

 :أهمية الدراسة . 4.1

 واألهمية التطبيقية كالتي:اشتملت أهمية الدراسة على جزئين األهمية النظرية 

: األهمية النظرية
ا

 : أوال

 نبعت أهمية الدراسة النظرية من التي: 

 من خلل معرفة حقوق اإلنسان املضمنة في كتب الدراسات االجتماعية للمرحلتين األساسية والثانوية في األردن. •

 اإلنسان.من االهتمام العاملي بضرورة توعية األفراد، ومعرفتهم بحقوق  •

نسان،  إثراء األدب التربوي في موضوع تضمين مفاهيم حقوق اإلنسان في املناهج الدراسية بما يسهم في إجراء األبحاث التربوية في مجال حقوق اإل •

 على املستوى املحلي واإلقليمي. 

ا: األهمية التطبيقية   : ثانيا

 نبعت أهمية الدراسة التطبيقية من التي: 

 تنمية السلوكيات اإليجابية لدى الطلبة لتعزيز وممارسة قيم السلم، واملحبة، والتسامح، والحوار، وحل النزاعات. قد تساعد في  •

، وذلك في  توجه هذه الدراسة اهتمام القائمين على تطوير املناهج الدراسة في وزارة التربية والتعليم إلى زيادة التأكيد على تضمين حقوق اإلنسان •

 ستسفر عنه نتائج الدراسة. ضوء ما 

في تقديم  من املتوقع أن تسهم الدراسة في تطوير كتب الدراسات االجتماعية، بما يتماش ى مع التطور العاملي، باعتبارها من أكثر املقررات إمكانية •

 مثل هذه املفاهيم. 

 :حدود الدراسة . 5.1

لدراس ي  اقتصرت الدراسة على تحليل كتب الدراسات االجتماعية املقررة للصفوف من األول األساس ي ولغاية الصف الثاني الثانوي في األردن للعام ا 

 . من حيث مدى تضمينها لحقوق اإلنسان.2020/2021

 :مصطلحات الدراسة . 6.1

الدراسات   • وزارة  االجتماعيةكتب  قبل  املقررة من  الكتب  الدر :  مادة  لتدريس  األردن  في  والتعليم  األساسيةالتربية  للمرحلتين  االجتماعية    ،اسات 

   .2020/2021للعام الدراس ي  )للفرع األدبي(  الثانويةو 

اإلنسان • إجرائيً :  حقوق  بأنها  تعرف  التية  مجاالتا  اإلنسان  واملدنيةحقوق  السياسية  الحقوق  و :  والثقافية،  ،  التعليمية  الحقوق و الحقوق 

واالجتماعية املحرومة،  و   ،االقتصادية  أو  الضعيفة  والجماعات  الفئات  الشعوب،  و حقوق  الفكرية،  و حقوق  الكرامة، حقوق و الحقوق  حقوق 

رات هذه الحقوق على وتقاس مدى تضمين كتب الدراسات االجتماعية لهذه الحقوق من خلل تسجيل املحلل لتكرارات ومساحة مؤش  امللكية.

 بطاقة تحليل املحتوى. 

وتنتهي بانتهاء  إحدى مراحل التدريس العام اإللزامية في األردن، ومدتها عشر سنوات تبدأ من الصف األول األساس ي  :  مرحلة التعليم األساس ي •

 الصف العاشر.

 ر والثاني عشر. شسنتان، وتشمل الصف الحادي ع، مدتها : إحدى مراحل التدريس العام في األردنمرحلة التعليم الثانوي  •
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 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 طار النظري:  اإل  . 1.2

   :حقوق اإلنسان .1.1.2

ا  املجتمع  التي تشغل  املهمة  املواضيع  أبرز  اإلنسان من  الحاضر.  لدولي في  أصبح موضوع حقوق  اهتمام  وقد  الوقت  اإلنسان  أثار موضوع حقوق 

العصور )الخوالدة    ،والتربويين  ،الباحثين، واملفكرين أن   (.2010،  وآخرونوالقانونيين، والسياسيين على مر  اإلنسان  العاملي لحقوق  ويفترض اإلعلن 

 
ً
 . (2005)الرشيدي،    ة، والجنسية، والقومية، واللغويةعاملية، ويجب أن يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن خلفياتهم الديني  احقوق اإلنسان هي حقوق

املساواة  ومن   اإلنسان حق  يتعلق بحقوق  املتحدة فيما  األمم  أي تمييزأهم قوانين  البشر دون  الحياة بين جميع  الحرية، وحق  األفراد في   ،، وحق  وحق 

 . (Moizum, 2010ال يجوز تعذيب األفراد أو فرض عقوبات قاسية عليهم ) . كماوالحق في العدالة، م االشتراك في إدارة الشئون السياسية في بلده

اإلنسان   بحقوق  املتعلقة  الدولية  املؤتمرات  أو إلى  وقد سعت  اللون،  النظر عن  بغض  واحترام حرياته، وحقوقه،  وتقديره  اإلنساني  الدور  فهم 

وقد زاد االهتمام العاملي بقضية حقوق اإلنسان في السنوات األخيرة ألنها  .(2009)محفوظ،  لون الثقافي، أو التباعد الحدودي الجنس، أو املعتقد، أو الت

تقاس بما تؤمنه الدولة من لم تعد قضية فردية، أو وطنية، أو إقليمية، بل أصبحت قضية عاملية تعنى بها املنظمات واملحافل الدولية، ألن حقوق الفرد 

عظمة الدول اليوم بمدى احترامها لحقوق اإلنسان والتزامها بها، حتى وأصبحت تقاس  ،  وبما تنص عليه دساتيرها من التزامات لحماية األفراد  ضمانات،

 . (2018رمضان، ) ا لكل حضارة.غدت مقياًس 

 حقوق اإلنسان مفهوم •

ا لتطور األمم وتقدمها، مما دفع  سواء، واعتبرت هذه الحقوق مقياًس تعد حقوق اإلنسان من موضوعات الساعة املهمة لدى الدول واألفراد على حد  

ا تكون معيارً   ا من الدول إلى املناداة بحقوق اإلنسان على الرغم من اعتماد ذلك كشعارات براقة دونما تنفيذ. كما تعد من أهم املعايير التي تصلح أن كثيرً 

العدالة   الدول بقيم  التزام  إدراك ملعرفة مدى  آخر معرفة مدى  املواطنين وحرياتهم األساسية، هذا من جانب، ومن جانب  واإلنصاف وصيانة حقوق 

، فعاملية ن حقوق اإلنسان لم تخترعها حضارة أ  (.2010ا على مراعاتها والتقيد بها )عمرو وأبو ساكور، الشعوب نفسها ألهمية تلك الحقوق وحرصها عمليً 

بما تؤمنه جانب من الحقوق بما يحقق كمالها، وتقاس حقوق الفرد  بصماتها على  وضعت  ها جميع الشعوب، وكل حضارة  حقوق اإلنسان أسهمت في تتويج

وبدأت الدول تنادي بحماية حقوق اإلنسان، ووضع القوانين من هنا  الدولة من ضمانات لإلنسان، وبما تنص عليه دساتيرها من التزامات لحماية األفراد،  

 (. 2010جارودي، ه في البقاء والعيش الكريم )التي تحافظ على حق

 (. 64، 2010القرا، وتعرف حقوق اإلنسان بأنها "تلك الحقوق املتأصلة في طبيعتها، والتي ال يتسنى لنا بدونها أن نعيش عيشة البشر" )

والتي يفترض كل من القانون الدولي والدستوري وتعرف حقوق اإلنسان بأنها: "الحقوق واملميزات التي هي حق طبيعي، أو يملكها كل كائن بشري،  

 (. 28،  2011يونس، ا ملا نصت عليه املواثيق الدولية واإلقليمية" )على الدولة احترامها وحمايتها، تطبيًق 

والسل  الحرية والعدالة  أن يعيشوا بكرامة كبشر. وهي أساس  للناس من دونها،  التي ال يمكن  املعايير األساسية  بأنها  م، وإن من شأن  كما تعرف 

اة في كل مكان احترامها إتاحة فرص تنمية الفرد واملجتمع تنمية كاملة، وتمتد جذور تنمية حقوق اإلنسان في الصراع من أجل الحاجة إلى الحرية واملساو 

اإلنسان ال تشترى وال تكتسب وال تورث، فهي ببساطة ملك الناس ألنهم بشر، وهي متأصلة في كل النظر عن العنصر،    من العالم، فحقوق  فرد بغض 

 (. 66، 2008الجنس، أم الدين، أم الرأي السياس ي، أم أي رأي آخر، واألصل الوطني، أو االجتماعي )الغرايبة، 

هناك  ، بل إن  فقط  ال يقتصر االختلف بين الشريعة اإلسلمية والفكر الغربي فيما يتعلق بحقوق اإلنسان على التصور والتنظير لدى كل منهماو 

 تضادً 
ً
حقوق اإلنسان  ف  الثار الناجمة عن تصور حقوق اإلنسان في املنهج الشرعي مقارنة بالفكر الغربي.جوانب عديدة شاملة تتركز في ا في  ا أيضً ا واختلف

كما تختلف حقوق اإلنسان في اإلسلم   واملصالح الذاتية. ،ثابتة وتتفق مع الفطرة اإلنسانية وهي سلم شاملة للجنس اإلنساني كله وليست عنصرية.في اإل 

 (. 2013)مصطفى، ختلف الغاية واملقصد عن الفكر الغربي با

   حقوق اإلنسانو التربية  •

وإذا كانت   (.2010)البزم،    في املجتمع والنهوض بهاعي  التربية ضرورة من ضرورات الحياة للفرد واملجتمع، وهي تعمل على املحافظة على النظام االجتم

الجتماعية التربية عبارة عن عملية منظمة تهدف إلى تكوين الشخصية املتكاملة للفرد من جميع الجوانب الروحية، والخلقية، والجسمية، والعقلية، وا

دونها ال يمكن للتربية أن تبلغ غايتها، ولهذا أصبح تعليم القيم الفاضلة فريضة ينبغي االهتمام بها وتحمل وى هذه العملية هي القيم، والتي من  فإن محت

الوسيط    املدرسةوتعد    (.2012مسؤوليتها، وذلك من خلل املناهج واملقررات الدراسية التي تعنى بتنشئة الطلبة في مراحل التعليم املختلفة )القاض ي،  

القيم واملفاهيم الديموقراطية، وإن من أهم القيم التي يلزم إكسابها للطلبة وغرسها في نفوسهم مبادئ ومفاهيم حقوق  الطلبةالتربوي األنسب إلكساب 

االجتماعي املناخ  لتهيئة  قاعدة  تشكل  والتي  بين  اإلنسان،  واملساواة  واإلخاء،  والتعاون  املحبة،  روح  تسوده  الحقوق   الذي  معرفة  طريق  عن  الطلبة، 

 (.2012والواجبات )العوبثاني والتميمي، 
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ا بتعزيز االتجاهات واملواقف والسلوكيات التي تسمح تعلق بتوفير املعارف واملهارات فحسب، وإنما تتعلق أيضً يال  حقوق اإلنسانواهتمام التربية ب

ة على حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان في الواقع العملي، وفي قاعة الدرس، وفي املنزل، وباقي مؤسسات التنشئة االجتماعية )الخطة العربية للتربي  تعلم ب

(2009-2014) . 

ا  حقوق اإلنسان هي سلسلة متكاملة من النشاطات التربوية الهادفة إلى تنشئة الفرد اجتماعيً   بتدريسالتربية  اهتمام  ( أن  2010وقد ذكر عطية )

والقوانين واملواثيق من خلل توعيته بالحقائق واملفاهيم واملبادئ والقيم واالتجاهات واملهارات املتصلة بحقوقه اإلنسانية التي أقرتها الشرائع السماوية  

 ن ممارسة مسئولياته وواجباته في احترام هذه الحقوق والدفاع عنها. الدولية، وعلى نحو يمكنه م

القيام   إلى  املجتمعات  احترامها   بتربيةوتحتاج هذه  لضمان  بأهميتها  الدولة  وإيمان  والدساتير  القوانين  إصدار  يكفي مجرد  ال  إذ  الناشئة عليها، 

ي ذاكرة الطلبة وممارستها واملحافظة عليها والحرص على التمتع بها، بل ال بد من التعامل معها كقيم ومعتقدات راسخة، يتم العمل على نشرها وترسيخها ف

 ليم. عن طريق التربية والتع

  اإلنسانمجاالت حقوق  •

الباحثين غالبً  الوثيقة التي وقعها ملك يربط بعض  ا موضوع التطور التاريخي لفكرة حقوق اإلنسان في العصر الحديث بوثيقة املاجنا كارتا، وهي 

يسجن، أو يحجز، أو تتشرد، أو ينفى، أو يقتل ، ولقد جاء فيها: )لن يقبض على رجل حر، أو  م1215إنجلترا جون ابن امللك هنري الثاني، وذلك في عام  

 ويحطم بأية وسيلة، إال بعد محاكمة قانونية من نظرائه أو طبًق 
ً

ا أو نظلمه(. إضافة إلى ذلك فقد  أو ننكر وجوده حًق ا لقوانين البلد. كذلك لن نبيع رجل

ا بعد األخر، خلل  ا للحكم، يتبناها ملوك إنجلترا واحًد ذه الشرعة شعارً تقرر فيها حرية كل شخص في املجيء والذهاب واإلقامة في البلد، ولقد بقيت ه

كانت ضمانً  )قرون عدة. فقد  وإجللهم  الجميع  احترام  أصبحت موضع  وبالتالي  العامة،  بالحريات  واستبداده  امللك  طغيان  والتميمي، ا ضد  العويثاني 

2012 .) 

ا متساوين في  واملواطن في فرنسا، املعبر عن أربعة مبادئ أساسية هي: يولد الناس ويظلون أحرارً تم إصدار إعلن حقوق اإلنسان    م1789وفي عام  

ا على السلطة أن تراعي التوازن بين حقوق األفراد من جهة، واملصلحة العامة من  الحقوق وحرية الرأي والتعبير، وحق املواطنين في إدارة بلدهم. وأخيرً 

ن لم يأت نتيجة طفرة خرجت من سياق التاريخ، بل يعتبر النضال الذي استمر على مدى القرون السادس عشر والسابع جهة أخرى. إال أن هذا اإلعل 

 (.2014العماري، ) م1789عشر والثامن عشر وهو الذي مهد وانتهى إلى إعلن حقوق اإلنسان في عام 

اإلعلن من إيجاد املرتكزات األساسية التي تشكل الدعائم الرئيسية في   ويتضمن اإلعلن مقدمة وسبع عشرة مادة، وتمكننا دراسة مضمون اإلعلن

 ( بالتي:  2010)عطية كما ذكرها 

 ا(.ا )الناس يولدون أحرارً ا جوهريً الحرية: وتظهر في املادة األولى والثانية من اإلعلن، وتعتبر أمرً  .1

ومتساوين في الحقوق، ويبقون كذلك(. إنها تعني إلغاء عدم املساواة القانونية املرتبطة ا،  املساواة: إنها كما وردت في نص اإلعلن )يولْد الناس أحرارً  .2

 بالوالدة وإلغاء مفهوم االمتيازات. 

، لذا يجب عدم حرمان أحد من ملكه إال إذا للضرورات العامة، كما يقرها  انتهاكهامللكية الفردية: إن حق امللكية الفردية هو حق مقدس ال يجوز   .3

 تفرض ذلك بصورة واضحة. بشرط أن يعوض عن هذا الحرمان بصورة مسبقة وعادلة. القانون،

الفرد  هذا  بتحقيق حقوق  مرتبط  ونشاطها  الدولة  فوجود  األساسية،  الحقوق  صاحب  هو  الفرد  أن  أهمها  ميزات  عدة  امتلك  اإلعلن  هذا  إن 

يع القول: إن هذا اإلعلن امتلك الصفة الكونية وتتبع هذه الصفة من أن وسعادته، لقد اكتسب اإلعلن بعد صدوره شهرة عاملية مسوغه، بحيث نستط

 عن معتقده ومذهبه.
ً
 اإلعلن إنما خاطب اإلنسان من حيث هو إنسان، مجردا

 ( الحقوق إلى ثلثة مستويات:2012الغزيوات، ( املشار إليهم في )Levin( وليفن )Carloوقد صنف كارلو )

والسياسية: وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية واألمن، وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية، واملشاركة  الحقوق املدنية   .1

 السياسية، وحرية الرأي، والتعبير، والتفكير، والضمير، والدين، وحرية االشتراك في الجمعيات والتجمع. 

 من وتشمل: العمل والتعليم واملستوى اللئق للمعيشة، واملأكل واملأوى والرعاية الصحية. الحقوق االقتصادية واالجتماعية: وهي مرتبطة باأل  .2

 تصادية. الحقوق البيئية والثقافية والتنموية: وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير، والحق في التنمية الثقافية والسياسية واالق .3

الحديث العصر  اإلنسان ليست وليدة  أقدم  إن حقوق  أنها من  اليوم، كما  إلى هذا  الحياة  البشرية منذ ظهورها على مسرح  نتاج كفاح  إنما هي   ،

االعتراف بحقو  أن  إذ  الشعوب والحكومات،  بين  الكفاح والصراع  نتيجة سنين طويلة من  اإلنسان  الجميع، فجاءت حقوق  بال  التي شغلت  ق القضايا 

 (.2010عطية، م في العالم )اإلنسان وحرياته هو أساس العدل، ودعامة السل 

 حقوق اإلنسان  تعليمأهداف  •

األنشطة الهي  نسان  حقوق اإل سياسية،  مجموعة من القيم التي يعترف بها جميع البشر في أنحاء العالم ويستخدمونها كمعايير أخلقية لتقييم 

هذا من جانب ومن جانب آخر   حقوق مواطنيها وحرياتهم األساسية.معرفة مدى التزام الدول باملحافظة على    من خللهاويمكن    واالجتماعية واالقتصادية.
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ا في استخدامها والتمتع بها، ومن ثم تبوئها ألعلى مراتب السلم الحضاري اإلنساني، معرفة مدى إدراك الشعوب نفسها ألهمية تلك الحقوق وحرصها عمليً 

نمية الحقيقية حيث أن االحترام الحقيقي لحقوق اإلنسان في العالم هو الركيزة األساسية التي تقوم عليها العدالة االجتماعية والرخاء االقتصادي والت

تعليم حقوق اإلنسان من أولويات الدول الساعية إلى تطوير مجتمعاتها وتحقيق الرفاهية ألبنائها، مما يضمن  ويعد    (. 2010للقيم اإلنسانية )االنتصار،  

 (.2014الدبش، قدرتهم على التعامل مع قضاياهم املجتمعية واإلقليمية )

اإلنسان والحريات األساسية من خلل   احترام حقوق  اإلنسان:  التربية على حقوق  أهداف  الجانب، وتطوير  وتشمل  األفراد في هذا  زيادة معرفة 

س الطلبة شخصية اإلنسان، وزيادة العلقات بين األنشطة التعليمية واألنشطة البحثية في مجال حقوق اإلنسان، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتدري

ها وتطبيقها وإعمالها بصورة فعالة باعتبارها خطوة أساسية نقطة البدء لكفالة احترام  حقوقهم كمواطنين، كما يعد التعليم والتوعية بحقوق اإلنسان

وإنكا املجتمع،  في  االستقرار  تكفل  التي  الضمانات  أحد  اإلنسان  فتعليم حقوق  التطبيقي،  الحيز  إلى  النظري  الحيز  الحقوق من  بتلك  ر حقوق للخروج 

 (.2013عية، والسياسية، وظهور العنف داخل املجتمعات واألمم )مصطفى، اإلنسان في مجتمع من املجتمعات وإهمالها دعوة إلى إثارة القلقل االجتما 

تعليم األفراد وواقعي للنظام السياس ي في مجتمعه. و تزويد األفراد بفهم إيجابي  يهدف إلى تحقيق  لتربية باملواطنة وحقوق اإلنسان  أن اهتمام ا   كما

فهم األفراد للنظام التشريعي في مجتمعهم واحترام وتقدير القوانين  و   األفراد لحقوقهم وواجباتهم.فهم  و   القيم وأهمية مشاركتهم في القرارات السياسية.

 معرفة وسائل املشاركة في النشاطات الوطنية والقومية. و   اإليمان باملساواة بين الجنسين.و   التعرف على القضايا العامة التي يعاني منها املجتمع.و   واألنظمة.

 .(2014)العماري،  االلتزام بمبادئ الحرية والديموقراطية والعدالة االجتماعيةو  احترام دستور الدولة.و  الحكومية واالجتماعية. فهم الحاجة للخدماتو 

السياق  و ا في هذ  اإلنسان )يشير  العربي لحقوق  أن  (2022ملعهد  د  إلى  التي تحول  املعوقات  اإلنسان بحقوقه وحرياته هي:  أبرز  موروثات  ون تمتع 

الحقوقي لدى أفراد املجتمع، وصعوبة األوضاع االقتصا ومن   .دية، وضعف مؤسسات املجتمع املدنياملاض ي، وقصور التأهيل، وضعف مستوى الوعي 

ما يطرح   اختلف الواقع املعاش معو   ،حقوق اإلنسانعدم اقتناع البعض بأهمية تعليم  واجه تعليم حقوق اإلنسان  التحديات والصعوبات التي يمكن أن ت

اإلنسان، اتفاقو   من مفاهيم حقوق  بأن  البعض  )اعتقاد  املجتمع  دخيلة على  بأفكار  ومرتبطة  الدين،  مع  تتعارض  اإلنسان  ؛  2011حرمل،  ات حقوق 

 (.2010األونروا، 

 مفاهيم حقوق اإلنسان والدراسات االجتماعية •

جتماعية،  وتعد كتب التربية االجتماعية كغيرها من كتب املواد الدراسية األخرى اإلطار املرجعي واملصدر املباشر الذي يتضمن محتواها املعرفة اال 

اإلنسان ونشاطه  دراسة فعاليات    إضافة إلى  املجتمعات األخرى.لعلقة بين اإلنسان واملجتمع الذي يعيش فيه، وعلقة ذلك املجتمع بغيره من  ودراسة ا 

وقد أشارت العديد من الدراسات السابقة عن أهمية مناهج وكتب الدراسات االجتماعية في إيصال   (.2008)عواد،    ا في ماضيه وحاضره ا أو مجتمعً منفردً 

مناهج الدراسات االجتماعية   ا ملجموعة من الدراسات السابقة التي بينت أهمية تضمينوترسيخ الحقوق التي يجب أن يمتلكها الفرد، وفيما يلي عرضً 

 ملضامين حقوق اإلنسان. 

 :الدراسات السابقة . 2.2

 : كما يأتي يشمل هذا الجزء على الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة، وتم ترتيبها من األحدث إلى األقدم

دراسة هدفت التعرف في تصنيفات أجيال حقوق اإلنسان. كما هدفت الدراسة   ( Košir & Lakshminarayanan, 2021أجرى كشير والكشينيان )  •

تضمين الحقوق من خلل تحليل املحتوى املفاهيمي من كتب العلوم االجتماعية الحالية في املدارس االبتدائية والثانوية في الهند.  على مدى التعرف 

تم تضمينها بشكل صريح وضمني أكثر في املرحلة    أجيال حقوق اإلنسان   الدراسة أنواستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت نتائج  

أجيال  الصريح لـالثانوية من املرحلة االبتدائية. تشير كتب العلوم السياسية والتاريخ في املستوى الثانوي عموًما إلى حالة أعلى من التضمين الضمني و 

أجيال حقوق    هو أكثر على مستوى املدرسة االبتدائية. باإلضافة إلى ذلك، في حين تم تضمين  GHRلـ    . التضمين الفارغ )مفقود تماًما(حقوق اإلنسان

 .هو األضعفوبشكل ضعيف في الصف الثاني، والصف الثالث  ،في الصف األول بشكل أكثر  اإلنسان

اإلنسان في محتوى مناهج الدراسات االجتماعية في املرحلة هدفت التعرف على مدى تضمين مفاهيم حقوق  دراسة    ( 2020األغا وأبو شرار )  وأجرى  •

%( يليه منهاج الصف الثامن بنسبة  41اإلعدادية بفلسطين، وقد أسفرت الدراسة على أن منهاج الصف التاسع حصل على املرتبة األولي بنسبة )

( تكرار يليه في املرتبة الثانية الحق في امللكية 34)  املرتبة األولي بـ  ، واحتل الحق في الحرية(%26)%( وفي املرتبة األخيرة منهاج الصف السابع بنسبة33)

إلى أن حقوق )األمن   اإلشارة ( تكرار وتجدر  6)  (، ثم يليه في املرتبة الرابعة الحق في املواطنة بـ8)  ( تكرارات ثم باملرتبة الثالثة الحق في الحياة بـ10)  بـ

 . اهج الدراسات االجتماعية باملرحلة اإلعداديةاالجتماعي وتكوين األسرة( لم ترد في من

هدفت الكشف عن مدى فهم تلميذ الصف الرابع األساس ي ملفاهيم حقوق اإلنسان املتضمنة في فقاما بدراسة    ( 2020أبو جحجوح ووادي )  أما •

أسلوب تحليل املحتوى، واألسلوب اإلمبريقي، واشتملت  كتابي الوطنية وكتابي العلوم للصفوف من األول للرابع، وتم اتباع املنهج الوصفي القائم على  

 560العينة على ثمانية كتب، ومن )
ً
ا من الصف الرابع األساس ي، وتكونت أدوات البحث من أداة تحليل محتوى كتب التربية الوطنية والحياتية ( تلميذ

رشة عمل، وتم استخدام املتوسطات الحسابية، والنسبة املئوية، والعلوم، واختبار لقياس مدى فهم التلميذ ملفاهيم حقوق اإلنسان، ومقابلة، وو 
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التباين األحادي، واختبار شيفيه للمقارنات البعدية، وأظهر النتائج ما يلي: أن الحقوق الصحية   (t) واختبار لعينتين مستقلتين، واختبار تحليل 

الكتب، ثم الحقوق املدنية، ثم الحقوق السياسية، وتليها الحقوق الثقافية،  حصلت على أعلى النسب من مفاهيم حقوق اإلنسان املتضمنة في تلك  

متوسط    وتليها الحقوق االجتماعية، و أن الحقوق الصحية التي فهمها التلميذ في الصف الرابع جاءت في الترتيب األول من بين الحقوق وحصلت على

لميذ الصف الرابع األساس ي للمفاهيم الحقوقية لإلنسان لصالح التلميذ الذكور ا بين متوسطي درجات ت%(، وظهور فروق دالة معنويً 80نسبي )

 .وظهور فروق دالة بين متوسطات درجات املفاهيم الحقوقية لإلنسان لدى تلميذ الصف الرابع األساس ي لصالح مرتفعي التحصيل

• ( الصايغ  ينب  (2017أجرى  التي  اإلنسان  مفاهيم حقوق  التعرف على  املواد  دراسة هدفت  منهاج  في  توافرها  في    االجتماعيةغي  الثانوية  باملرحلة 

كما هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح إلثراء منهاج املواد   لثانوية لها من وجهة نظر معلميهم.الجمهورية اليمينة، ودرجة اكتساب طلبة املرحلة ا 

 االجتماعية ، وتكون مجتمع الدراسة من كتب املواد  التحليليباملرحلة الثانوية بحقوق اإلنسان، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي    االجتماعية

ا من مفاهيم حقوق  ا ومعلمة، وأظهرت النتائج أن الكتب لم تخلو تمامً ( معلمً 137( كتب، وعينة من املعلمين بلغت )7باملرحلة الثانوية وعددها )

ا، ويخلو من التخطيط، كما أظهرت النتائج أن درجة اكتساب طلبة املرحلة الثانوية في اليمن ملفاهيم حقوق سان، إال أن تناولها كان ضعيًف اإلن

 اإلنسان كانت متوسطة.  

كاركوز  • التعليم   هدفتدراسة    ( Karakus et al, 2017)   وآخرون  أجرى  وعملية  التحصيل،  االجتماعية من حيث  الدراسات  مناهج  إلى فحص 

والكتب   والتعلم، وعملية القياس والتقييم في سياق املواطنة العاملية. علوة على ذلك، تم تحديد آراء معلمي الدراسات االجتماعية حول املناهج

ملكتوبة. تم في الدراسة فحص كتب ومناهج مادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع الدراسية في سياق املواطنة العاملية من خلل أخذ بياناتهم ا 

ين والخامس والسادس والسابع. كما تم تحليل آراء تسعة من معلمي الدراسات االجتماعية. نتيجة للدراسة، يمكن القول أنه بشكل عام، يتم تضم

ملية التعليم والتعلم، وعناصر القياس والتقييم فيما يتعلق بمقرر الدراسات االجتماعية.  أبعاد املواطنة العاملية في نطاق التحصيل، واملحتوى، وع

ستدامة بين تقرر أن الوعي بالتنوع والتعددية الثقافية والعمليات السياسية واالقتصادية والترابط وحقوق اإلنسان واملسؤولية البيئية والتنمية امل

على األكثر، بينما يتم تناول أبعاد العدالة االجتماعية والسلم املعاصر والصراع بشكل كامل. بعض الش يء. علوة  أبعاد املواطنة العاملية يتم تناولها 

 ة. على ذلك، وفًقا لراء املعلمين، يمكن القول أن مناهج الدراسات االجتماعية والكتب الدراسية بها أوجه قصور في سياق املواطنة العاملي

دراسة هدفت الكشف عن درجة اهتمام منهاج التربية االجتماعية والوطنية في املرحلة األساسية في األردن بحقوق   (2016)وأجرى الربابعة والجراح   •

اإلنسان، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من منهاج الصفوف الثالث والخامس والسابع والتاسع والعاشر 

ج عدم مراعاة التكامل والتوازن والشمول في تضمين مبادئ حقوق اإلنسان، وأن الحقوق املدنية والسياسية تحتل املرتبة  األساس ي، وأظهرت النتائ

 في الحقوق املتضمنة في الكتب املبحوثة. االهتماماألولى، كما أظهرت النتائج أن هناك تدني في 

دراسة هدفت تعرف مفاهيم التربية العاملية في كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة في مدارس اململكة   (2016وأجرت الكلثم ) •

تكون مجتمع الدراسة من معلمات الدراسات االجتماعية   ،وكانت االستبانة أداة الدراسة  ، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي  ،العربية السعودية

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توفر    ،(120املتوسطة في محافظة املجمعة في مدارس اململكة العربية السعودية والبالغ عددهم )والوطنية للمرحلة  

متوسطة بدرجة  جاء  املتوسطة  للمرحلة  والوطنية  االجتماعية  الدراسات  كتب  في  العاملية  التربية  الدراسات    ، مفاهيم  معلمات  تقديرات  وأن 

 ربية العاملية جاء بدرجة متوسطة. مفاهيم التاالجتماعية ألهمية 

املقترحة في تنمية مفاهيم حقوق اإلنسان لدى طلبة املرحلة الثانوية واتجاههم   (2014وأجرى الجنهي ) • الوحدة  دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية 

توى نحوها، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي لتحليل املحتوى واملنهج التجريبي لقياس فاعلية الوحدة، وذلك بواسطة عدة أدوات هي: تحليل مح

ا، وكانت أهم نتائجها أن مفاهيم ( طالبً 40)ية، واختبار تحصيلي لتحديد فاعلية الوحدة املقترحة، وتكونت عينة الدراسة من  مقرر التربية الوطن

حقوق  حقوق اإلنسان ليست ممثلة بالقدر الكافي والعمق املناسب، وأن املجال االقتصادي واالجتماعي احتل املرتبة األولى في درجة تضمن مفاهيم 

 اإلنسان، يليه املجال السياس ي واملدني. 

، واقترحت قائمة بالحقوق مجاالت(  8تميزت في أنها طورت قائمة بحقوق اإلنسان تكونت من )بعد عرض الدراسات السابقة يلحظ أن هذه الدراسة  

لة الدراسية األساسية، وبعضها ركز على املرحلة  املفترض تضمينها في كتب الدراسات االجتماعية في األردن. وركزت بعض الدراسات السابقة على املرح

 االجتماعية. الثانوية، بينما هذه الدراسة ركزت على جميع املراحل الدراسية في األردن وعلى جمع كتب الدراسات 

الدراسات االجتماعية، وكيفية  ستفادت الباحثة من الدراسات السابقة فهم مشكلة الدراسة واملتعلقة بمفاهيم حقوق اإلنسان املتضمنة في كتب  وا 

رها وهي تحليل الكتب الدراسية، من خلل االستفادة من خطوات التحليل املستخدمة في الدراسات السابقة، واختيار العينة املستخدمة وكيفية اختيا

فادة من اإلطار النظري الذي ورد في الدراسات الكتب الدراسات االجتماعية، واالستفادة من قوائم الحقوق التي توصلت إليها الدراسات السابقة، واالست

 السابقة واملرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، واالستفادة من الطرق، واألساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسات السابقة.
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ب الدراسات االجتماعية في األردن وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الصفوف الدراسية: حيث تناولت الدراسة الحالية جميع الكت

التي تكونت من ) القائمة  ببناء هذه  الباحثة  اإلنسان: حيث قائمة  الصفوف، وقائمة حقوق  باقي 9لجميع  الحالية تختلف عن  الدراسة  ( محاور، وبيئة 

 البيئات في الدراسات السابقة.

 : الطريقة واإلجراءات .3

 :منهجية الدراسة . 1.3

الدراسة   املحتوى )استخدمت  التحليلي، وذلك من خلل أسلوب تحليل  الوصفي  املنهج  مللءمته لطبيعة وأهداف  (،  Content Analysisالحالية 

 . الدراسة

 : مجتمع الدراسة وعينتها . 2.3

األول  الصفوف من  طلبة  املقررة على  االجتماعية  الدراسات  الدراسة من جميع كتب  الصف  تكون مجتمع  )  األساس ي وحتى  ثانوي  ( 12-1الثاني 

وقد تكونت عينة الدراسة  .اسًيا( كتاًبا در 26، البالغ عددها )م2020/2021واملقررة في عام  الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في اململكة األردنية الهاشمية،  

 من مجتمع الدراسة نفسه.

 :أداة الدراسة . 3.3

، وتم توزيعها على ثمانية محاور رئيسية وهي )الحقوق السياسية واملدنية، الحقوق التعليمية بمفاهيم حقوق اإلنسان مبدئيةأعدت الباحثة قائمة 

الضعيفة   الفئات والجماعات  الحقوق االقتصادية واالجتماعية، حقوق  الكرامة،   أووالثقافية،  الفكرية، حقوق  الحقوق  الشعوب،  املحرومة، حقوق 

 ؛2016؛ الربابعة، 2009تم الرجوع في إعداد هذه القائمة إلى املصادر واملراجع والوثائق ذات الصلة بحقوق اإلنسان وهي: )الرحبية،  وقد. حقوق امللكية(

 (. 2012الغزيوات، 

 :صدق األداة •

  ، التدريس الدراسات االجتماعية للتأكد من صدق األداة تم عرضها على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في قسم املناهج وطرق 

بلغ )  وقد  القائمة  ( محكًما،  12عددهم  الواردة في  الحقوق  اللغوية، ومدى مناسبة  الصياغة  باألداة من حيث  إبداء رأيهم  الدراسة وطلب منهم   ألهداف 

ل، وشطب، وإضافة بعض الحقوق، وبعد ، وفي ضوء التحكيم تم إعادة النظر في القائمة من حيث تعديالحقوق للمجال الذي اندرجت تحتهوملءمة  

؛ إذ طلب دمج محور الحقوق االجتماعية واالقتصادية، ودمج  وفًقا القتراحات املحكمين  اإلضافةالقيام بتعديل القائمة سواء بالحذف، أو التعديل، أو  

إلنسان  لحقوق ا   امضمونً (  58صبحت القائمة مكونة من )أ حيث  ،  محور الحقوق التعليمية والثقافية، وإدراج محور حقوق األقليات والفئات املظلومة

 . مقسمة إلى ثمانية مجاالت

 :ثبات التحليل  •

     تم استخدام معادلة كوبر لحساب النسبة املئوية كالتيو  الدراسة، وحدة تعليمية من عينةللتأكد من ثبات التحليل قامت الباحثة بتحليل 

 100االتفاق/)عدد مرات االتفاق+عدد مرات عدم االتفاق((*نسبة االتفاق= )عدد مرات 

%( وهي نسبة مقبولة 79نسبة االتفاق =).  76  :مجموع األداءات،  11  : عدد مرات االختلف،  65  :وكانت نتائج التحليل كما يلي: عدد مرات االتفاق

 (. 1994%( )حزين،  70لنسبة الثبات العادي وهي أال تقل عن )لغرض الدراسة، وهي نسبة عالية، ومقبولة في ضوء الحدود التي وضعها كوبر 

 إجراءات التحليل •

وق اإلنسان التي تم  ( في ضوء قائمة مفاهيم حق12- 1التحليل، تم تحليل كتب الدراسات االجتماعية للصفوف )  أداة بعد التأكد من صدق وثبات  

 ووفًقا للقواعد التي تم ذكرها، تم تحليل كل كتاب على حدة، وقد اتبعت الباحثة أثناء عملية التحليل وفق اإلجراءات التية:  التوصل إليها.

 تحديد أهداف الدراسة وأسئلتها، ومنهجية البحث التي تسير عليها.  .1

 (. 12-1ماعية للصفوف )تحديد الكتب التي ستجري عليها عمليات التحليل، والتي تتمثل في كتب الدراسات االجت .2

مراجعة األدب النظري، والدراسات السابقة بغرض تطوير أداة الدراسة للكشف عن مدى تضمين مفاهيم حقوق اإلنسان في كتب الدراسات   .3

)الحقوق السياسية واملدنية،   مجاالت هي:من حقوق اإلنسان موزعة على ثمانية    ا مضمونً (  58(، وتكونت األداة من )12-1االجتماعية للصف )

املحرومة، حقوق الشعوب، الحقوق   أوالحقوق التعليمية والثقافية، الحقوق االقتصادية واالجتماعية، حقوق الفئات والجماعات الضعيفة  

 الفكرية، حقوق الكرامة، حقوق امللكية(.
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من خلل تحليل وحدة تعليمية من قبل الباحثة ومن قبل  ، وثبات التحليل  بعرضها على مجموعة من املحكمين  سةالدرا   أداة التحقق من صدق   .4

 .%(79متخصص في الدراسات االجتماعية وحساب نسبة التحليل التي بلغت )

 تحليل املعتمدة في تحليل املحتوى )الكلمة، الفكرة، الصورة(. اختيار وحدة ال .5

 الدراسة قراءة فاحصة متأنية، لتحديد أفكاره الرئيسية وفًقا للقواعد التية:  عينةقراءة كل درس من  .6

 تسجيل تكرار كل حق حسب عدد مرات وروده في املحتوى.  . أ 

 تفريغ نتائج تحليل كتاب في جداول خاصة أعدت لهذا الغرض.  .ب

 تم تقدير مساحة املضامين بالسطور ثم تحويلها إلى صفحات.  .ج

 :املعالجة اإلحصائية . 4.3

 . تمت معالجة بيانات الدراسة إحصائًيا باستخدام التكرارات، والنسب املئوية لتكرار كل حق من حقوق اإلنسان في كتب الدراسات االجتماعية

 : وتفسيرها عرض النتائج .4

باإلجابة عن    . 1.4 املتعلقة  األول النتائج  الدراسة  "  سؤال  توزيع مجاالت حقوق اإلنسان  والذي نصه  الدراسات االجتماعية   املضمنة ما  في كتب 

 ا لكل صف دراس ي؟ املدرسية في األردن تبعا 

( مجاالت 8ا من الباحثة واملحتوية على )أداة تحليل املحتوى التي أعدت سابًق   لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل كتب الدراسات االجتماعية في ضوء

 ( يبين النتائج.1والجدول ) . لكل صف ، وقد تم حساب التكرارات واملساحة الخاصة بمضامين ومجاالت حقوق اإلنساناإلنسانا لحقوق ( مضمونً 58و)

 ا لكل صف دراس ياملضمنة في كتب الدراسات االجتماعية املدرسية تبعا  (: توزيع مجاالت حقوق اإلنسان1جدول )

 

 املجال/ الصف 

الحقوق  

السياسية 

 واملدنية

الحقوق  

 التعليمية

 والثقافية

الحقوق  

 االقتصادية 

 واالجتماعية 

حقوق الفئات  

الجماعات  

الضعيفة أو  

 املحرومة

حقوق  

 الشعوب 

الحقوق  

 الفكرية 

حقوق  

 الكرامة 

 حق امللكية 

وع 
جم

امل

ة  
سب

لن
با

ف
ص

 لل

وع 
جم

امل

ل 
لك
ة ل

سب
لن
 با

 26 26 1 1 3 1 1 6 5 8 التكرار األول 

 % 0.599 % 100.0 % 3.84 % 3.84 % 11.53 % 3.84 % 3.84 % 23.07 % 19.23 % 30.76 النسبة

 39 39 3 5 5 4 3 7 5 7 التكرار الثاني 

 % 0.89 % 100.0 % 7.69 % 12.8 % 12.8 % 10.2 % 7.69 % 17.9 % 12.8 % 17.9 النسبة

 79 79 15 6 6 1 9 15 10 19 التكرار الثالث 

 % 1.82 % 100.0 % 18.98 % 7.59 % 7.59 % 1.26 % 11.39 % 18.98 % 12.65 % 24.05 النسبة

 105 105 10 7 7 5 15 22 18 21 التكرار الرابع

 % 2.42 % 100.0 % 9.52 % 6.66 % 6.66 % 4.76 % 14.28 % 20.95 % 17.14 % 20.0 النسبة

 176 176 21 10 14 15 22 31 21 42 التكرار الخامس

 % 4.06 % 100.0 % 11.93 % 5.68 % 7.95 % 8.52 % 12.5 % 17.61 % 11.93 % 23.86 النسبة

 660 660 25 45 54 75 81 145 114 121 التكرار السادس 

 % 15.2 % 100.0 % 3.78 % 6.81 % 8.18 % 11.36 % 12.27 % 21.96 % 17.27 % 18.33 النسبة

 570 570 41 65 75 84 74 124 99 118 التكرار السابع 

 % 13.1 % 100.0 % 7.19 % 11.40 % 13.15 % 14.73 % 12.98 % 21.75 % 17.36 % 20.70 النسبة

 482 482 50 63 45 74 55 121 85 99 التكرار الثامن

 % 11.1 % 100.0 % 10.37 % 13.07 % 9.33 % 15.35 % 11.41 % 25.10 % 17.63 % 20.53 النسبة

 455 455 19 20 13 33 74 89 95 110 التكرار التاسع

 % 10.4 % 100.0 % 4.17 % 4.39 % 2.85 % 7.25 % 16.26 % 19.56 % 20.87 % 24.17 النسبة

 527 527 16 47 55 74 50 112 88 85 التكرار العاشر 

 % 12.1 % 100.0 % 3.03 % 8.91 % 10.43 % 14.04 % 9.48 % 21.25 % 16.69 % 16.12 النسبة

 438 438 31 40 54 50 37 91 47 88 التكرار أول ثانوي 

 % 10.1 % 100.0 % 7.07 % 9.13 % 12.32 % 11.41 % 8.44 % 20.77 % 10.73 % 20.09 النسبة

 536 536 38 47 35 68 74 92 74 108 التكرار ثاني ثانوي 

 % 12.3 % 100.0 % 7.08 % 8.76 % 6.52 % 12.68 % 13.80 % 17.16 % 13.80 % 20.14 النسبة

 4334 4334 270 377 366 484 495 855 661 826 التكرار  املجموع 

 % 100.0 % 100.0 %6.22 %8.69 %8.44 % 11.16 % 11.42 % 19.72 % 15.25 % 19.05 النسبة 

كما يأتي: فقد جاء ا لكل صف دراس ي تبعً ( إلى أن توزيع مجاالت حقوق اإلنسان في كتب الدراسات االجتماعية في األردن 1تشير النتائج في الجدول )

األولى   )ا باملرتبة  بلغ  بتكرار  السادس  )  ،(660لصف  بلغت  )15.2وبنسبة  بلغ  بتكرار  السابع  الصف  الثانية جاءت  املرتبة  وفي  بلغت %570(،  وبنسبة   )
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بلغ )13.1) الثاني بتكرار  الصف  املرتبة قبل األخيرة جاء  أما في  بلغت )%39(،  بلغ )وجاء  %(،    0.89( وبنسبة  بتكرار  األول  الصف  األخيرة  املرتبة  ( 26في 

 . %(0.75وبنسبة بلغت )

أهمية املرحلة املتوسطة  وقد يعزى حصول كتابي الدراسات االجتماعية للصف السادس والسابع على أعلى نسبة من مجاالت حقوق االنسان إلى  

لديهم في   امن املراحل املهمة في إكساب الطلبة وتثبيته  هذه املرحلةوزارة التربية    حيث تعتبر املعارف لدى الطلبة،  مفاهيم حقوق اإلنسان  ودورها في بناء  

أن طلبة  إلى    اإلنسانقل نسبة من مجاالت حقوق  أ يعزى حصول كتبي الدراسات االجتماعية للصف الثاني واألول على  وقد    الصف السادس ثم السابع.

ا لديهم بشكل  ضمينهت  يدركون املعاني واملفاهيم املجردة بشكل جيد، خاصة أن معظم حقوق اإلنسان ذات صبغة مجردة؛ لذلك تم الصف األول والثاني ال  

 أقل من الصفوف العليا.

%( 33%( يليه منهاج الصف الثامن بنسبة )41( الصف التاسع حصل على املرتبة األولي بنسبة )2020واختلفت مع نتيجة دراسة األغا وأبو شرار )

الحرية املرتبة  (%26) وفي املرتبة األخيرة منهاج الصف السابع بنسبة بـ34)  األولي بـ، واحتل الحق في  املرتبة الثانية الحق في امللكية  ( 10)  ( تكرار يليه في 

بـ8)  تكرارات ثم باملرتبة الثالثة الحق في الحياة بـ الحق في املواطنة  الرابعة  ( تكرار وتجدر اإلشارة إلى أن حقوق )األمن االجتماعي 6)  (، ثم يليه في املرتبة 

 سات االجتماعية باملرحلة اإلعدادية. وتكوين األسرة( لم ترد في مناهج الدرا 

وآخرون ) كاركوز  دراسة  والخامس Karakus et al, 2017واتفقت مع  الرابع  للصف  االجتماعية  الدراسات  مادة  ومناهج  أن كتب  أظهرت  التي   )

اإلنس وحقوق  والترابط  واالقتصادية  السياسية  والعمليات  الثقافية  والتعددية  التنوع  تتضمن  والسابع  والتنمية والسادس  البيئية  واملسؤولية  ان 

 املستدامة بين أبعاد املواطنة العاملية يتم تناولها على األكثر. 

( والتي أظهرت النتائج عدم مراعاة التكامل والتوازن والشمول في تضمين مبادئ حقوق اإلنسان،  2016واختلفت مع نتيجة دراسة الربابعة والجراح )

 تل املرتبة األولى، كما أظهرت النتائج أن هناك تدني في االهتمام في الحقوق املتضمنة في الكتب املبحوثة. وأن الحقوق املدنية والسياسية تح

ما نسبة مساحة حقوق اإلنسان املتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية املدرسية في األردن  والذي ينص على:  النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني .2.4

 بالنسبة ملساحة الكتاب؟ 

لإلجابة عن السؤال الثاني تم تقدير مساحة مجاالت ومضامين حقوق االنسان املوجودة في نصوص الكتب ومن ثم تحويلها إلى صفحات. وبعدها 

 . ( يوضح ذلك2ساحة حقوق اإلنسان من مساحة الكتب، والجدول )تم استخراج النسب املئوية مل

  (: النسب املئوية ملساحة حقوق اإلنسان من مساحة كتب الدراسات االجتماعية2جدول )
 النسبة% الحقوق  مساحةمجموع  النسبة% )صورة(  مساحة املضامين النسبة% مساحة املضامين )نص(  مساحة الكتاب الصف

 % 0.62 1.5 % 0.714 0.3 % 2.85 1.2 42 أول 

 % 0.95 2.3 % 1.13 0.5 % 4.09 1.8 44 ثاني 

 % 1.91 4.6 % 1.10 0.5 % 8.91 4.1 46 ثالث 

 % 2.56 6.15 % 0.33 0.35 % 5.52 5.8 105 رابع

 % 4.32 10.37 % 0.373 0.47 % 7.85 9.9 126 خامس 

 % 4.71 11.31 % 0.33 0.41 % 8.86 10.9 123 سادس وطنية 

 % 5.64 13.54 % 0.542 0.64 % 10.9 12.9 118 تاريخ سادس 

 % 5.78 13.88 % 0.676 0.88 % 10.0 13 130 سادس جغرافيا 

 % 4.76 11.43 % 0.179 0.23 % 8.75 11.2 128 سابع وطنية

 % 4.09 9.83 % 0.33 0.53 % 5.69 9.3 156 سابع تاريخ 

 % 5.08 12.21 % 0.246 0.41 % 7.10 11.8 166 سابع جغرافيا 

 % 3.62 8.71 % 0.322 0.41 % 6.53 8.3 127 ثامن وطنية

 % 4.02 9.65 % 0.241 0.35 % 6.41 9.3 145 ثامن تاريخ 

 % 4.12 9.9 % 0.212 0.3 % 6.8 9.6 141 ثامن جغرافيا 

 % 2.56 6.15 % 0.299 0.35 % 4.95 5.8 117 تاسع وطنية

 % 3.44 8.27 % 0.140 0.17 % 6.77 8.2 121 تاسع تاريخ 

 % 5.06 12.15 % 0.282 0.35 % 9.51 11.8 124 جغرافيا تاسع 

 % 4.70 11.3 % 0.252 0.3 % 9.24 11 119 عاشر وطنية 

 % 4.06 9.75 % 0.282 0.35 % 7.58 9.4 124 عاشر تاريخ 

 % 4.1 9.85 % 0.291 0.35 % 7.91 9.5 120 عاشر جغرافيا 

 % 4.04 9.71 % 0.35 0.41 % 7.94 9.3 117 اول ثانوي وطنية

 % 4.11 9.87 % 0.42 0.52 % 7.72 9.35 121 ثانوي تاريخ أول 

 % 2.54 6.11 % 0.341 0.41 % 4.75 5.7 120 أول ثانوي جغرافيا 

 % 3.49 8.38 % 0.398 0.47 % 6.69 7.9 118 ثاني ثانوي وطنية  

 % 4.57 10.95 % 0.291 0.35 % 8.83 10.6 120 ثاني ثانوي تاريخ  

 % 5.04 12.1 % 0.245 0.3 % 9.67 11.8 122 ثاني ثانوي جغرافيا 

 %7.87 239.97 % 0.349 10.61 %7.54 229.45 3040 املجموع

   *املساحة حسب الصفحة
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( الجدول  نتائج  أن مساحة    (2تشير  )إلى  الكتب  الكلية جاءت لجميع  الكلية وهي )239.97الحقوق  الكتب  ( صفحة،  3040( صفحة من مساحة 

( صفحة، وبنسبة بلغت 13.88في املرتبة األولى كتاب الجغرافيا للصف السادس )  جاء، و %(7.87الحقوق من الكتب ككل )وبالتالي تكون نسبة مساحة  

مجموع من    ( صفحة 13.54ثم تله في املرتبة الثانية كتاب التاريخ للصف السادس بتكرار )،  ككل  ( 130صفحات الكتاب البالغة )  مجموع  من   ( 5.78%)

( صفحة 1.2أما في املرتبة األخيرة كراسة التربية الوطنية واالجتماعية للصف األول بتكرار ) %(.5.64وبنسبة بلغت )ككل ( 118البالغة )صفحات الكتاب 

 %(. 0.62وبنسبة بلغت )( صفحة 42من مجموع صفحات الكتاب البالغة )

التاريخ والجغرافيا والتي هي بدورها تعبر عن الحضارات التاريخية وملساحات وقد يعزى ذلك إلى أن مساحة الحقوق جاءت بدرجة كبيرة في كتب  

ها من أهمية الجغرافية وخصائص الشعوب وتعمل على إدراك الطلبة في املرحلة املتوسطة من حياتهم الدراسة أهمية امتلك الحقوق واملطالبة بها، ملا ل

يعزى تضمين  و   تعزيز مبادئ الحرية والشفافية.  ل لها لألجيال القادمة، وتشجع اإلبداع لهم من خلفي املحافظة على الوطن والتراث الحضاري لألمة، ونق

في كراسة التربية والوطنية واالجتماعية جاء بالدرجة األخيرة إلى اعتماد هذه الكتب على تعليم األطفال التفكير واإلبداع وتنمية مفاهيم حقوق اإلنسان  

الحسية أكثر من املجردة. وينسجم ذلك مع نظرية بياجيه   يعتمد على األنشطة واملواقف والخبراتفي املراحل األولى من تعليمه    التفكير التأملي وأن الطالب

 في النمو العقلي؛ حيث يؤكد على أن األطفال في هذه املرحلة يتعلمون من خلل الحواس.

هل تختلف نسبة مساحة حقوق اإلنسان املضمنة في كتب الدراسات االجتماعية املدرسية والذي ينص على: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث  .3.4

 في األردن من حيث النصوص والصور الواردة في الكتب؟ 

كما في الجدول  تم استخراج النسب املئوية ملساحة حقوق اإلنسان من حيث النصوص والصور بالنسبة مساحة الكتب،    هذا السؤاللإلجابة عن      

%(، وأن املجموع الكلي ملساحة  7.5( صفحة وبنسبة )229.45تشير النتائج إلى أن املجموع الكلي ملساحة النصوص في جميع الكتب كانت )حيث السابق. 

 %(، وبهذا تكون نسبة مساحة الحقوق للنصوص أكبر من الصور. 0.349( صفحة وبنسبة )10.61انت )الصور في جميع الكتب ك 

كتاب    ن أعلى نسبة للنصوص في مفاهيم حقوق اإلنسان في كتب الدراسات االجتماعية في األردن جاءت في( إلى أ 2في جدول )كما أشارت النتائج  

%(. وجاء في املرتبة الثانية كتاب  10.9(، وبنسبة بلغت )118من مجموع صفحات الكتاب البالغة )(  12.9)  لصف السادس بعدد صفحات بلغتل  التاريخ

كتاب    املرتبة الثالثةوجاء في  %(.  10.0)  وبنسبة بلغت  صفحة  (130من مجموع صفحات الكتاب البالغة )صفحة  (  13)  الجغرافيا بعدد صفحات بلغت

كتاب    %(.9.67( صفحة، وبنسبة بلغت )122( من مجموع صفحات الكتاب البالغة )11.8صفحات بلغت )  الجغرافيا للصف الثاني الثانوي جغرافيا بعدد

  جاءفأما في املرتبة األخيرة %(. 7.10(، وبنسبة )166موع صفحات الكتاب البالغة )من مج صفحة( 11.8) تبعدد صفحات بلغ السابعلصف الجغرافيا ل

 %(. 2.85، وبنسبة )(42من مجموع صفحات الكتاب البالغة )( 1.2الصف األول بعدد صفحات بلغ )كتاب 

( صفحة من مجموع صفحات الكتاب البالغة 5.صفحات بلغت )لكتاب الصف الثاني بعدد جاءت مساحة للصور نسبة كما تشير النتائج أن أعلى 

( 46( صفحة من مجموع صفحات الكتاب البالغة )5.صفحات بلغت )  بعدد%(. وجاء في املرتبة الثانية كتاب الصف الثالث  1.13( صفحة وبنسبة )44)

( صفحة 42( صفحة من مجموع صفحات الكتاب البالغة )0.3صفحات بلغت )بعدد    األول لصف  ا   كتاب الثالثة%(. وجاء في املرتبة  1.10صفحة وبنسبة )

( 128( من مجموع صفحات الكتاب البالغة )0.23)بعدد صفحات لكتاب التربية الوطنية للصف السابع  جاءت فأما في املرتبة األخيرة (. %0.714وبنسبة )

 %(. 0.179صفحة، وبنسبة )

املعلومات للطلبة بشكل أفضل  ا إلى توصيل ا ألهمية هذه الحقوق ونظرً وقد يعزى ذلك إلى أن االهتمام بحقوق اإلنسان بالنصوص بشكل أكبر نظرً 

، وأتت الصور بعد النصوص معززة ملا آتى بهذه النصوص في الصفوف املتوسطة وخاصة في كتب التاريخ والجغرافيا للصف السادس والسابع من الصور 

األول إلى الخامس فجاء التركيز على الصور   أما في املرحلة االبتدائية الصفوف من  ولكي ترسخ في ذهن الطلبة، مما أدى إلى االهتمام بالنصوص بشكل أكبر.

الصور واأل  بها من خلل  التعليم  املرحلة ويتميز  أكبر وذلك لخصائص هذه  الشدة والتربية  بشكل  التعليم من  الحقوق تعمل على نقل  شكال، وأن هذه 

 بالعنف إلى التعليم الحر والتربية والحوار واإلقناع، وتعمل على تغيير العديد من املفاهي
ً
ا يجب  م الخاطئة لدى الطلبة، وتعمل على تربيتهم بأن لهم حقوق

 أن يطالب بها سواء من أسرته أو املدرسة أو املجتمع.

( التي أظهرت أن كتب ومناهج مادة الدراسات االجتماعية للصف Karakus et al, 2017واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كاركوز وآخرون )

والسادس والسابع تتضمن التنوع والتعددية الثقافية والعمليات السياسية واالقتصادية والترابط وحقوق اإلنسان واملسؤولية البيئية الرابع والخامس  

 والتنمية املستدامة بين أبعاد املواطنة العاملية يتم تناولها على األكثر. 

%( يليه منهاج الصف الثامن 41لتاسع حصل على املرتبة األولي بنسبة )( الصف ا 2020واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة األغا وأبو شرار )

السابع بنسبة33بنسبة ) املرتبة األخيرة منهاج الصف  بـ(%26)%( وفي  األولي  املرتبة  الحرية  الحق في  الحق في 34)  ، واحتل  الثانية  املرتبة  يليه في  ( تكرار 

( تكرار وتجدر اإلشارة إلى أن حقوق )األمن 6) (، ثم يليه في املرتبة الرابعة الحق في املواطنة بـ8) في الحياة بـ ( تكرارات ثم باملرتبة الثالثة الحق10) امللكية بـ

 االجتماعي وتكوين األسرة( لم ترد في مناهج الدراسات االجتماعية باملرحلة اإلعدادية. 
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هل تختلف نسب تكرار ومساحة حقوق اإلنسان املضمنة في كتب الدراسات االجتماعية    والذي ينص على:  الرابعالنتائج املتعلقة بالسؤال    .4.4  

 املدرسية في األردن باختالف املبحث الدراس ي؟

عن   والتكرارات  السؤال  هذا  لإلجابة  املئوية  النسب  استخراج  الكلتم  مساحة  من  الحقوق  مساحة  ونسب  اإلنسان  حسب  حقوق  املبحث  تب 

 ( يوضح ذلك. 3والجدول )، الدراس ي

 (: النسب املئوية للتكرارات ومساحة حقوق اإلنسان املتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية في األردن حسب املبحث الدراس ي 3جدول )

 النسبة بالصفحة  مساحة املضامين بالصفحة مساحة املبحث النسبة التكرار  الكتاب  م 

كراسة التربية الوطنية   1

 واملدنية 

425 9.80 % 324 25.1 7.7 % 

 % 8.3 77 920 % 37.60 1630 التاريخ 2

 % 7.79 70.39 903 % 34.07 1477 الجغرافيا 3

 % 7.9 67.48 849 18.50 802 التربية االجتماعية والوطنية   4

 %8 239.97 2996 % 100.0 4334 املجموع 

اإلنسان املتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية في األردن وردت في جميع الكتب بتكرارات مختلفة  ( إلى أن مضامين حقوق  3تشير نتائج الجدول )

الجغرافيا  من مجموع التكرارات  %(37.6وبنسبة )(  1630حيث جاءت باملرتبة األولى مباحث التاريخ بأعلى تكرارات ) تكرار ب، وفي املرتبة الثانية مباحث 

وجاءت باملرتبة  %(.  18.0وبنسبة )( 802في املرتبة الثالثة وقبل األخيرة مباحث التربية االجتماعية والوطنية بتكرارات )%(، وجاءت 7.79( وبنسبة )1477)

 %(. 9.8وبنسبة )( 425األخيرة مباحث كراسة التربية الوطنية واملدنية بأدنى تكرارات حيث بلغت )

وجاءت في املرتبة الثانية مبحث التربية    من مساحة الكتاب.  (،%8.3وبنسبة )  صفحة  (77)بمساحة  التاريخ  ومن حيث املساحة جاء أعلى مبحث  

الجغرافيا    الثالثةوفي املرتبة  من مساحة الكتاب.  %(  7.9وبنسبة )  صفحة،  (67.48االجتماعية والوطنية بمساحة ) صفحة، (  70.39بمساحة )مباحث 

وبنسبة  صفحة،  (  25.1ة الوطنية واملدنية بأدنى مساحة حيث بلغت )حث كراسة التربييرة مبوجاءت باملرتبة األخ  من مساحة الكتاب.  (%7.79وبنسبة )

 ا يعطي موثوقية في ثبات التحليل.ذوها، تقريبً يلحظ أن ترتيب املباحث من حيث التكرار واملساحة جاء بنفس الترتيب  .من مساحة الكتاب (7.7%)

السادس بحكم طبيعتها أحد أهم املناهج التعليمية التي تعكس ثقافة األمة، حيث من أهم أهدافها أنها وقد يعزى ذلك إلى أن كتب التاريخ للصف  

وبقائها، وتسهم بدور  تعمل على التأكيد على ثقافة املجتمع األردني واألمة العربية وهي جزء ال يتجزأ من العالم اإلسلمي باعتباره العمود الفقري لوجودها 

ات أفرادها، وتحقق أمجاد األمة وتجدد أهدافها، وتعيد صياغة عقليات أفرادها وطريقة حكمهم على األقوال واألفعال، وتعيد كبير في صناعة شخصي

ا في تعزيز قيم  صياغة ميول املتعلمين واتجاهاتهم وسلوكياتهم، وتسهم بدور كبير في تحقيق فهم أوسع لطبيعة العلقات وقبول الخرين، وتلعب دوًرا هامً 

كما قد يعزى ذلك إلى أن كتب التربية الوطنية واالجتماعية تبرز  لم واألمن االجتماعي لدى الطلبة من خلل تمثيل حقوق اإلنسان ونقلها بين األجيال. الس

كل القيم التي يجب أهميتها في صقل مختلف املهارات والكفايات والقدرات الوجدانية والذهنية والسلوكية التي ترتبط بالغايات الكبرى التي تستحضر  

والتعايش بين   تنميتها لدى طلبة الصفوف األولى من تعليم الطلبة، وتنمية املعارف حول مجاالت التسامح والتعاون واملواطنة والتربية الوطنية الصالحة

 الجماعات. 

( وآخرون  كاركوز  دراسة  الدراساKarakus et al, 2017واتفقت مع  مادة  ومناهج  أن كتب  أظهرت  التي  والخامس (  الرابع  للصف  االجتماعية  ت 

والت  البيئية  واملسؤولية  اإلنسان  وحقوق  والترابط  واالقتصادية  السياسية  والعمليات  الثقافية  والتعددية  التنوع  تتضمن  والسابع  نمية والسادس 

 املستدامة بين أبعاد املواطنة العاملية يتم تناولها على األكثر. 

%( 33%( يليه منهاج الصف الثامن بنسبة )41بنسبة ) صف التاسع حصل على املرتبة األولى( ال2020بو شرار )واختلفت مع نتيجة دراسة األغا وأ 

بـ(%26)  وفي املرتبة األخيرة منهاج الصف السابع بنسبة األولي  الحرية املرتبة  بـ34)  ، واحتل الحق في  املرتبة الثانية الحق في امللكية  ( 10)  ( تكرار يليه في 

بـ8)  تكرارات ثم باملرتبة الثالثة الحق في الحياة بـ الحق في املواطنة  الرابعة  ( تكرار وتجدر اإلشارة إلى أن حقوق )األمن االجتماعي 6)  (، ثم يليه في املرتبة 

 وتكوين األسرة( لم ترد في مناهج الدراسات االجتماعية باملرحلة اإلعدادية. 

 واملقترحات التوصيات  . 5.4

   وتقترح ما يلي: الدراسة توص يفإن نتائج الفي ضوء 

الحقوق  • لهذه  الطلبة  إكساب  في  بالغة  أهمية  لها من  ملا  الصفوف،  لجميع  االجتماعية  الدراسات  في كتب  اإلنسان  تضمين حقوق  زيادة  ضرورة 

 والواجبات اللزمة لهم.

 الدراسات االجتماعية بنسب متساوية، ولجميع الصفوف دون استثناء. العمل على توزيع مجاالت حقوق اإلنسان في كتب  •

 .فيها العمل على زيادة مجاالت حقوق اإلنسان في كراسات الصف األول والثاني، وتضمين حقوق بشكل أكثر •

 مجاالت حقوق االنسان ومضامينها والتي أعدتها الباحثة إلى كتب الدراسات االجتماعية  العمل على تضمين •
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 نتائج هذه الدراسة لدى وزارة التربية والتعليم ومدارس اململكة للستفادة من نتائجها.  تعميم  •

 إجراء دراسات مشابهة ملعرفة مدى تضمين املناهج املدرسية لحقوق اإلنسان في مباحث دراسية أخرى غير الدراسات اإلجتماعية.  •

 اإلنسان في مراحل دراسية كاملرحلة الجامعية، ومرحلة رياض األطفال.  إجراء دراسات مشابهة ملعرفة مدى تضمين املناهج املدرسية لحقوق  •
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Abstract:  The study aimed to identify human rights included in social studies textbooks for the primary and 
secondary levels in Jordan. The study sample consisted of (26) textbooks, and the descriptive analytical method 
was used, based on the content analysis method. The study tool consisted of a content analysis card, and it 
consisted of eight areas: political and civil rights, educational and cultural rights, economic and social rights, 
the rights of vulnerable or disadvantaged groups and groups, peoples' rights, intellectual rights, dignity rights, 
and property rights. As for the paragraphs, it came (58) paragraphs. The results showed that the distribution 
of human rights fields included in social studies textbooks in Jordan came to varying degrees according to each 
grade. Sixth grade ranked first with a frequency of (660), and at a rate of (15.2%), and in the second rank came 
the seventh grade with a recurrence of (570) with a rate of (13.1%), while in the rank before the last, the second 
grade came with a recurrence of (39) and a rate of (0.89%), and the first grade came in the last rank with a 
recurrence of (26) and a rate of (75%). The total rights area for all books came to (239.97) pages from the total 
book area, which is (3,040) pages, and a rate of (7.87%), where the geography book for the sixth grade came in 
the first place with an area of (5.78%), then it was followed in the second place by the history book for the sixth 
class with a percentage of (5.64%). In the last rank, the National and Social Education Booklet for the first grade 
came with a rate of (62%). The results also indicated that the percentage of human rights space included in 
texts is greater than that included in images. The percentage of including rights in terms of frequency and area 
was almost equal for the academic subject. The study recommended the necessity of increasing the inclusion of 
human rights in social studies textbooks for all grades because of its great importance in providing students 
with these rights and duties necessary for them. 

Keywords: Social Studies Books; Human Rights; primary level; secondary level. 
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 املقدمة:   .1

عديمر اإلنسان بمراحل وتغيرات عديدة، وبالتالي فهو بحاجة إلى مهارات وتقنيات لتجاوز هذه املراحل، والخروج منها بتغيرات ايجابية.  
ُ
املدرسة    وت

الفرد بشكل أن يكتسبها  الحياتية يمكن  املهارات  الفرد، وهذه  تنمية شخصية  املختلفة، والتي تسهم في  املهارات  أو   مرحلة مهمة الكتساب  غير مقصود 

العاطفي الخطوة األولى نحو  Emotional and Social Learning (SEL)بشكل مقصود ومحدد مثل برامج التعلم االجتماعي   . ويعتبر التعلم االجتماعي 

االجتماعية والعاطفية في املدارس مهم ( أن االهتمام بالتنمية  Jones et al., 2019تطوير مناخ مدرس ي إيجابي وآمن، حيث أشار كل من جونز ومكارا وكان )

لطالب تدعم ا في تهيئة بيئات مدرسية آمنة وداعمة تسهل عملية التعلم، حيث أن الفصول الدراسية التي تسود فيها العالقات الدافئة بين املعلمين وا جد  

 للتعامل مع املواد الصعبة واملثابرة على التعلم. التعلم العميق، والطالب الذين يشعرون بالراحة مع معلميهم وأقرانهم هم أكثر استعدادا 
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 امللخص:

لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي في مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة هدفت الدراسة التعرف على درجة امتالك الطلبة  

جتماعية عمان بعد جائحة كورونا، واستخدم الباحثون املنهج الوصفي، تم استخدام استبانة دراسة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للمهارات اال 

ا هي: )إنجاز املهام30( كفاءات، و)5وتكونت من )  Kankaraš and Suarez-Alvarez,2019)والعاطفية في التعلم ) التعامل   -التنظيم العاطفي  -( مؤشر 

ا وطالبة بالصف التاسع بمدارس الحلقة الثانية بمحافظات شمال وجنوب  ( طالب  936االنفتاح(. وتكونت عينة الدراسة من )  -التعاون   -مع اآلخرين

الشرقية، الدراسة   الباطنة وشمال  نتائج  أظهرت  الكليةأن  وقد  والعاطفي كانت بدرجة كبيرة  الدرجة  االجتماعي  التعلم  الطلبة لكفاءات    ، المتالك 

% إلى 73( بدرجة كبيرة، وبنسب مئوية تراوحت من )5%(، كما كانت درجة امتالك كل كفاءة من الكفاءات)80(، وبنسبة مئوية )4وبمتوسط حسابي )

داللة إحصائية في درجة امتالك الطلبة لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي %(، توجد فروق ذات 82

)الطالبات(، بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة امتالك الطلبة   لصالح اإلناث متغير الجنس ،تعزى إلى في الدرجة الكلية     بسلطنة عمان

والعاطفي   االجتماعي  التعلم  تبع  لكفاءات  الكلية  الدرجة  العمر.في  ملتغير  ب  ا  الدراسة  املناهج  وأوصت  في  والعاطفي  االجتماعي  التعلم  مهارات  دمج 

الدو  التربية والتعليم عقد  تتبنى وزارة  إلى توعية كافة  الدراسية، وأن  العاطفي والهادفة  التعلم االجتماعي  العمل واملحاضرات عن برامج  رات وورش 

 املؤسسات التعليمية واملجتمعية واالعالمية. 

 جائحة كورونا.  ؛مدارس الحلقة الثانية ؛املجاالت الخمسة الكبار ؛: كفاءات التعلم االجتماعي والعاطفيالكلمات املفتاحية
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ة املسؤوليات وتعمل برامج التعلم االجتماعي والعاطفي على تنمية العديد من املهارات املهمة لنجاح الطالب في الحياة الحالية واملستقبلية مثل إدار 

التربية والتعليم،  واحترام اآلخرين والقدرة على بناء العالقات والعمل املستقل والتعبير عن ال  (. وكذلك مهارات العمل مع األخرين 2015عواطف )وزارة 

املشكالت، واتخاذ القرارات، والقدرة على تحديد األهداف بشكل واضح، حيث أشارات الدراسات أ  الطلبة والتعاون معهم، واملرونة واالبتكار في حل  ن 

املهارات بمستوى عالي مما ساهم في مواجهتهم للمشكالت االجتماعية والشخصية املشاركين في برامج التعلم االجتماعي والعاطفي أصبحت لدي هم هذه 

( أكبر  الرؤوفبشكل  تم  2018وعيس ى،    عبد  التي  األبحاث  وأظهرت  كما  )  إجراءها(.  أكثر من  االجتماعي 270على  التعلم  برامج  في  ألف طالب شاركوا   )

على مشكالت أخرى مثل   إيجابي، وانخفضت معدالت التسرب املدرس ي، وكما كان لهتا تأثير  )%11)  بنسبةوالعاطفي أن مستوى التحصيل الدراس ي زاد  

 (.  (CASEL, 2019تعاطي املخدرات والسلوك اإلجرامي 

التربوي على تطور  2015أشار خضرة )قد  و  النظام  التعلم االجتماعي والعاطفي في مساعدة  أثبتت فاعلية برامج  الدراسات  أن  إلى  مخرجاته من  ( 

لبة التميز والجودة من مختلف النواحي املعرفة والسلوكية والوجدانية وحل العديد من املشكالت التي تسبب فقد زمن التعلم مثل قلة رغبة الط  ةناحي

اهتمام عاملي، حيث عملت منظمة  للحضور للمدرسة وقلة تفاعلهم مع املعلمين واملواد الدراسية. وقد حظي التعلم االجتماعي العاطفي في اآلونة األخيرة ب

تحديد املهرات االجتماعية العاطفية   على(   (The Organization for Economic Co- operation and Developmentالتعاون االقتصادي والتنمية  

 
 

بدأت الدول باالهتمام في تطوير هذه لها تأثير ايجابي على تحسين نتاح سوق العمل، حيث    إن، حيث  التي تعمل على تحقيق النجاح لألطفال مستقبال

 OECD, 2015املهارات من خالل التعليم املدرس ي )
 

 في الواليات املتحدة االمريكية هناك اهتمام كبير ببرامج تنمية مهارات التعلم االجتماعي العاطفي (. فمثال

(، وكذلك  Xie et al., 2017ج الخاصة بالتعلم االجتماعي والعاطفي )حيث تقوم وزارة التعليم االمريكية بالبحث عن أهم االساليب والطرق لتطبيق البرام

ا  للطلأ في  واألكاديمية  والعاطفية  االجتماعية  الكفاءة  لتعزيز  الدراس ي  الزمن  صمن  العاطفي  االجتماعي  التعلم  برامج  تطبق  مدارس  هناك  بة ستراليا 

(Newell, 2017 .) 

جتماعية وبرامج التعلم االجتماعي العاطفي تعمل على تعزيز قدرة الطالب على دمج التفكير والعاطفة والسلوك ملواجهة التحديات اليومية سواء اال 

ساب املهارات  أو املراهقين، واكت  لألطفالأو الشخصية وكذلك فإن التعلم االجتماعي العاطفي يعتبر عملية توفر مختلف الفرص التي تتيح التعلم سواء  

األكاديمي ) التحصيل  مع  الحياة والتي ترتبط  للنجاح في  الحربي وحويل )Weissberg et al., 2016الالزمة  االجتماعي 2021(. ويشير  التعلم  إلى برامج   )

الذاتي واالجتما الوعي  السلوكي واملعرفي والوجداني، لتشكل شخصيات على قدر كبير من  الجانب  يتكامل فيها  الحصول على التعاطفي  عي، وقادرة على 

ألكاديمي فرص تعليمية مميزة، ومحققة ملعدالت عالية من النجاح الدراس ي، وتتداخل مع برامج مختلفة في مجال الصحة النفسية والعقلية، والتطوير ا 

وعة مثل تحديد العواطف وتحديد األهداف بل أنها تعتبر أسلوب حياة متكامل. وللتعلم االجتماعي العاطفي مهارات متعددة ومتن  املجتمعية،والخدمة  

(، ويمكن تحديدها في خمس كفايات هي: الوعي  Weissberg et al., 2018واإلرادة الذاتية، وحل املشكالت وحل النزاعات ومهارات الرفض وصنع القرارات )

(، اتخاذ  Making-Decisio(، إقامة العالقات )Skills Relationship(، إدارة الذات )Awareness Social(، الوعي االجتماعي )Awareness-Selfالذاتي )

 (. Responsible( )CASEL, 2020القرارات )

 2018وقد اشار عبدالرؤوف وعيس ى )
 

 الوعي بالذات واآلخرين ويشمل مهارات الوعي باملشاعر (  إلى أن كفايات التعلم االجتماعي العاطفي تتضمن: أوال

ولية الشخصية ؤ ا االتجاهات والقيم االيجابية وتشمل مهارات املسنائي بالذات وأخذ وجهات نظر اآلخرين في عين االعتبار، ثاني  وإدارة املشاعر وشعور ب

 
 
ا: اتخاذ قرار مسئول ويشمل مهارات تحديد املشكلة ووضع تكيفي لألهداف وتحليل املعيار االجتماعي وحل واحترام اآلخرين واملسئولية االجتماعية، ثالث

رابع   املساعدة.  املشكلة،  وطلب  والتفاوض  والرفض  والتعاون  التعبيري  واالتصال  النشط  االنصات  مهارات  ويشمل  االجتماعي  التفاعل  تتضمن  ا:  كما 

التعا مهارات  العاطفي:  واالستقرار  واملثابرة،  الذاتي  االنضباط  مهارات  الضمير:  التالية؛  املجاالت  والعاطفي  االجتماعي  التعلم  التجارب  مكفاءات  مع  ل 

والتعاطف   العاطفية السلبية والضغوطات، والقدرة على تنظيم عواطف املرء، االنبساط: مهارات النشاط وااليجابية والحزم، التوافق: مهارات التعاون 

 . (Kankaraš & Suarez-Alvarez,2019)مع اآلخرين واإليثار، االنفتاح: مهارات التعامل مع التغيرات الحياتية. 

 مشكلة الدراسة: . 1.1

بحث عن  ا للظروف االستثنائية الطارئة  التي فرضتها جائحة  فيروس كورونا على كافة القطاعات ومنها قطاع التعليم وما نتج عنها من اهتمام بالنظر  

خصوص   مبتكرة  من  وسائل  العديد  أظهرت  أنه  إال  التعليمية،  املؤسسات  لدى  االجتماعي  ا  التعلم  مهارات  في  تعليمي  فاقد  وجود  الدولية  التقارير 

خالل جائحة كورونا، مما يؤكد الحاجة لتطبيق هذه الدراسة لتعزيز هذا الجانب وملعرفة مدى درجة توافر كفاءات  التعلم   ( UNESCO,2020والعاطفي)

ا في سلطنة عمان مثل أحد خصوص     - علم الباحثين-الدراسات املشابهة في حدود    االجتماعي والعاطفي في املجتمعات املدرسية، كما أن ندرة ومحدودية 

اال  التعلم  كفاءات  دور  إلى  الدراسات  العديد من  نتائج  أشارت  جانب مواٍز فقد  وفي  األهمية،  درجة من  يضفي عليها  الدراسة مما  جتماعي أسباب هذه 

الكبار للشخصية: في  تعز  املجاالت الخمسة   اإليجابي )والعاطفي أو  املناخ والعالقات املدرسية اإليجابية، وتدعم السلوك  (؛  Albright et al.,2019يز 

(، كذلك  مساهمة التنظيم الذاتي االنفعالي في خفض قلق التفاعل االجتماعي لدى  Ecklund,2021) ودورها في تحقيق النمو األكاديمي والتحصيلي للطلبة

تحقي2021األطفال)عايش، في  ودورها  األسري (،  باألمن  والشعور  املسؤولية  تحمل  بين مستوى  اإليجابية  العالقة  في 2021)النبراوي،  ق  (، كذلك دورها 

اإلنجاز) ودافعية  واملقبولية  الضمير  ويقظة  والعصابية  االنبساطية  بين عوامل  اإليجابية  العالقة  الضغوط  2018،  كاتبةتحقيق  الحد من  في  ودورها   .)
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)عبدهللا،   طلبة    (، 2018النفسية  لدى  النفسية  والصحة  )والتفاؤل  وحسين،الجامعة  الصغير  االجتماعي ونظر    (.2017ابن  التعلم  كفاءات  ألهمية  ا 

تبني ملهارات االجتماعية العاطفية من قبل وما خلفته من تداعيات مختلفة على النظم التعليمية منها غياب وجود     19-والعاطفي  في ظل جائحة كوفيد

اعي والعاطفي وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان لدى الطلبة؛ لذا جاءت هذه الدراسة لكي تسلط تبحث عن درجة امتالك الطلبة لكفاءات التعلم االجتم

 .لدى طلبة املدارس والعمل على تعزيز توافرها وتوظيفها في املمارسات التربوية

 أسئلة الدراسة:   . 2.1

   :ةالتالي سئلةاأل تسعى الدراسة لإلجابة عن 

 من وجهة نظرهم؟لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة عمان  الطلبة امتالكما درجة  •

( في درجة امتالك الطلبة لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس الحلقة الثانية  α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) •

 )الجنس، العمر(؟  ملتغيري من التعليم األساس ي بسلطنة عمان تعزى 

 أهداف الدراسة: . 3.1

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:  

 درجة امتالك الطلبة لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة عمان من وجهة نظرهم. التعرف  •

امتالك    الفروق فيالتعرف على   • التعليم األساس ي بسلطنة عمان   طلبةالدرجة  الثانية من  الحلقة  التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس  لكفاءات 

 (. العمر )الجنس، متغيرات باختالف

 أهمية الدراسة: . 4.1

في مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة  التعلم االجتماعي والعاطفي  الطلبة لكفاءات تسلط هذه الدراسة الضوء على درجة امتالك 

وقد تساعد نتائج  املدرس ي،التعلم االجتماعي والعاطفي باملجتمع  الطلبة لكفاءاتعمان، وبالتالي قد تساعد نتائجها في الكشف عن درجة ونسبة امتالك 

التعلم  لكفاءات  الخمس  الكفاءات  هذه  تطبيق  تبني  على  والتعليم  التربية  بوزارة  املعنيين  والعاطفي  الدراسة  الكبار    االجتماعي  الخمسة  املجاالت  أو 

 (.2020ا في ظل وجود فاقد تعليمي في هذا الجانب حسب تقرير اليونسكو)على  طلبة املدارس العمانية خصوص   للشخصية

 الدراسة:حدود  . 5.1

 حدود الدراسة في اآلتي:  تمثلت

التنظيم    - املهام  أداءوهي )  التعلم االجتماعي والعاطفي في مدارس الحلقة الثانية  كفاءاتل  درجة امتالك الطلبةالحدود املوضوعية: اقتصرت على   •

 (.االنفتاح -التعاون  -التعامل مع اآلخرين -العاطفي

 . مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس يطلبة الصف التاسع بالحدود البشرية: حيث اقتصرت على  •

 .الباطنةوشمال الباطنة، وجنوب  بمحافظة شمال الشرقية الطلبةعلى الحدود املكانية: اقتصرت الدراسة  •

 .م2021/2022من العام الدراس ي  الدراس ي األول  الفصل الحدود الزمنية: أجريت الدراسة في •

 مصطلحات الدراسة: . 6.1

والعاطفي: • والعاطفي    التعلم االجتماعي  واالجتماعي  األكاديمي  للتعلم  التعاونية  والبالغون   بأنهتعرفه  األطفال  يكتسب  التي من خاللها  العملية 

اإليجابية، و  العواطف، وتحديد وتحقيق األهداف  الالزمة لفهم وإدارة  العالقات إ املعرفة واملواقف واملهارات  التعاطف مع اآلخرين، وإنشاء  ظهار 

 (. CASEL,2020اإليجابية والحفاظ عليها، واتخاذ قرارات مسؤولة جمعية )

والعاطفي • االجتماعي  التعلم  واملشاعر    :كفاءات  واألفكار  السلوكيات  من  مختلفة  مجموعة  إلى  تشير  الدراسة  والتي  هذه  في  بها  يلي ويقصد    ما 

((Kankaraš & Suarez-Alvarez,2019.P24-25   : 

الذين يتسمون بالضمير واالنضباط الذاتي واملثابرين يمكنهم االستمرار في املهمة، ويميلون إلى أن   الطلبةأداء املهمة(:  -)في هذه الدراسة الضمير .1

 يكونوا متفوقين، خاصة عندما يتعلق األمر بالتعليم ونتائج العمل.

العاطفي .2 الدراسة  االستقرار  هذه  تمكن    -)في  التي  املهارات  يشمل  العاطفي(:  الت  الطلبةالتنظيم  مع  التعامل  السلبية  من  العاطفية  جارب 

ا لتحقيق نتائج متعددة في الحياة ويبدو أنها مؤشر مهم بشكل خاص لتحسين   ا ضروري  والضغوطات. تعد القدرة على تنظيم عواطف املرء أمر 

 الصحة العقلية والبدنية. 

علق باالنبساط هم نشيطون وإيجابيون وحازمون. الذين يسجلون درجات عالية فيما يت  الطلبةالتعامل مع اآلخرين(:    -)في هذه الدراسة  االنبساط .3

ا يبنون وسائل التواصل االجت ا بالغ األهمية للقيادة ويميل إلى تحقيق نتائج توظيف أفضل. املنفتحون أيض  ماعي ودعم يعد التعامل مع اآلخرين أمر 

 الشبكات بشكل أسرع، وهو أمر مفيد لنتائج الصحة النفسية.



 املطري وآخرون                                                                                                                                            التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس الحلقة الثانيةدرجة امتالك الطلبة لكفاءات    

 923-902، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 905 

 

افق .4 املنفتحين على التعاون أن يكونوا متعاطفين مع اآلخرين ويعبرون عن اإليثار. ُيترجم القبول إلى   الطلبةالتعاون(: يمكن    -)في هذه الدراسة  التو

 عالقات ذات جودة أفضل، وسلوكيات اجتماعية أكثر، وقضايا سلوك أقل.

ا  -على التجربة )في هذه الدراسة  االنفتاح .5 ، والذي له فوائد إيجابية للطلبة  تنبؤ بالتحصيل التعليمي  االنفتاح الذهني(: االنفتاح الذهني هو أيض 

 بشكل أفضل للتعامل مع التغيرات الحياتية. الطلبةمدى الحياة ويبدو أنه يجهز 

يدرس الطلبة الذكور واإلناث في هذه املرحلة في مدارس منفصلة، ويكون الكادر  ( 10-5تشمل الصفوف )مدارس الحلقة الثانية للتعليم األساس:  •

 الوظيفي فيها حسب النوع )ذكور  
 
 .(2008والتعليم،  التربية وزارة ) ا(ا وإناث

 : والدراسات السابقة اإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

املدارس، وآليات تطبيقهايتناول اإلطار النظري كفاءات التعلم االجتماعي    ، وتصنيف كفاءات التعلم االجتماعي والعاطفيوالعاطفي وأهميتها في 

   النحو التالي:

 : الكفاءات االجتماعية والعاطفية  .1.1.2

لى مهارات وتقنيات تساعده على تجاوز تلك املراحل، والخروج منها بمخزون  إ يمر اإلنسان بتغيرات ومراحل عديدة خالل حياته، لذلك فهو يحتاج  

وتبايناتها، ويمكن    يةإيجابي. وتعد املدرسة من أهم املراحل التي يكتسب منها الفرد املهارات الحياتية املختلفة، التي تنمي شخصيته، وتعده للحياة االجتماع

ددة، اكتساب تلك املهارات من خالل عدة طرق، منها ما يكون بطريقة غير مقصودة، ومنها ما يكون بطريقة مقصودة ومدروسة للحصول على مهارات مح

 . )2021كبرامج التعلم االجتماعي والعاطفي )الحربي وحويل،

التعليم خصوص  ومن املواضيع التي القت اهتمام متزايد من أصحاب الشأن ف التي تساعد ي  ا في السنوات األخيرة الكفاءات الشخصية التفاعلية 

ا ما يتم وصف تطوير هذه التالميذ على النجاح داخل املدرسة وخارجها، وتوصف هذه الكفاءات بأنها كفاءات أو مهارات" اجتماعية وعاطفية"، وغالب  

 (.(Grant et al.,2017 املهارات باستخدام عبارة التعلم االجتماعي والعاطفي

( الكفاءات التي تساهم في التجارب الناجحة في املدارس ومكان العمل والحياة على نطاق أوسع NRC,2017للبحوث )وصنف تقرير املجلس الوطني 

 مجاالت رئيسية:  ثالثإلى 

 والجغرافية والتاريخ األجنبية واللغات اللغة وآداب والعلومالرياضيات   مثل موضوعات في األكاديمي املحتوى  إتقان  تشمل املعرفية الكفاءات •

 .واملناظرة  واإلبداع التفكير النقدي  ومهارات

ة اجتهاد  الكفاءات الشخصية تشمل املواقف والسلوكيات مثل الضمير واملبادرة واملرونة والتنظيم العاطف واملثابرة، والتي يمكن أن تؤثر على كيفي •

 املدرسة وفي األماكن األخرى.التالميذ في 

 الكفاءات التفاعلية تشمل املهارات الالزمة للتفاعل مع أشخاص آخرين، مثل التواصل والتعاون وحل النزاعات والقيادة.  •

م األكاديمي االجتماعي  وتعتبر الواليات املتحدة األمريكية من أوائل الدول التي أدخلت التعلم االجتماعي العاطفي في مدارسها، وفيها نشأت رابطة التعل

ضمن أعمال الرابطة انها وضعت دليل للمدارس، يساعدها على تنفيذ التعلم االجتماعي العاطفي عن طريق اشراك املجتمع   فمن  ،(CASEL)والعاطفي

خالل الفصول اآلمنة الداعمة   من ،(SEL)  املدرس ي ككل؛ لبناء الوعي والدعم لخطة تنفيذ التعلم االجتماعي العاطفي، وتزويد الطالب بفرص تطوير مهارات

(2019 The CASEL, .) 

 كفاءات رئيسية هي: ( خمس CASEL,2016وتتضمن الكفاءات األساسية حسب التعاونية للتعلم االجتماعي والعاطفي )

القدرة على تقييم مواطن القوة والضعف الوعي بالذات: القدرة على التعرف بدقة على مشاعر الفرد وأفكاره وقيمه وكيفية تأثيرها على السلوك.   •

 شعور مسيطر بالثقة والتفاؤل واكتساب "عقلية النمو". لدى الفرد بدقة، مع

الفرد وأفكاره وسلوكياته بنجاح في مواقف مختلفة • إدارة اإلجهاد بشكل فعال والتحكم بالدوافع وتحفيز    -إدارة الذات: لقدرة على تنظيم مشاعر 

 يد األهداف الشخصية واألكاديمية والعمل على تحقيقها.الذات. القدرة على تحد

م  الوعي االجتماعي: القدرة على مراعاة منظور اآلخرين والتعاطف معهم، بما في ذلك األشخاص من مختلف الخلفيات والثقافات. القدرة على فه •

 . واملجتمع  واملدرسة،األسرة، ودعم  موارد،واألخالقية للسلوك وعلى إدراك  املعايير االجتماعية

واإلصغاء   • بوضوح،  التواصل  القدرة على  والجماعات.  األفراد  تكوين وصون عالقات صحية ومجزية مع مختلف  على  "القدرة  العالقات:  مهارات 

عدة وتقديمها عند بانتباه، والتعاون مع اآلخرين، ومقاومة الضغوط االجتماعية غير الالئقة، والتفاوض بشأن النزاعات بشكل بّناء، وطلب املسا

 .الحاجة
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واعتبارات اتخاذ القرارات املسؤولة: "القدرة على اتخاذ قرارات بّناءة حول السلوك الشخص ي والتفاعالت االجتماعية على أساس املعايير األخالقية  •

 السالمة واألعراف االجتماعية. التقييم الواقعي لعواقب مختلف التصرفات ومراعاة سالمة املرء واآلخرين.

كفاءات  صنفت  الوطني    حيث  املجلس  إطار  في  "شخصية"  كفاءات  بأنها  الذات  وإدارة  بالذات  )الوعي  الوعي  NRCللبحوث  أبعاد  تندرج  بينما   ،)

(، بينما  NRCللبحوث )االجتماعي ومهارات العالقات الخاصة بالتعاونية للتعلم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي تحت فئة "التفاعلية" لدى املجلس الوطني  

 
 

كال املسؤولة  القرارات  اتخاذ  ُبعد  الشخصية  يتضمن  الكفاءات  من   ( بأنها:  (.Grant al et.,2017والتفاعلية  والعاطفية  االجتماعية  املهارات  وتعرف 

وتستمر في "الخصائص الفردية التي تنشأ عن االستعدادات البيولوجية والعوامل البيئية، وتتجلى في أنماط متسقة من األفكار واملشاعر والسلوكيات،  

 P279 .,2015 Fruyt et,عية واالقتصادية الهامة طوال حياة الفرد" )التطور من خالل تجارب التعلم الرسمية وغير الرسمية، وتؤثر على النتائج االجتما

al.) ("" بينما يعرفها جرانت وآخرونGrant al et.,2017.P3  التي أ( بأنها: " مجموعة متنوعة من الكفاءات )السمات الشخصية )و املهارات غير املعرفية

 املدرسة وفي الحياة". أثبتت األبحاث أنها مهمة لنجاح التالميذ في 

 االجتماعي والعاطفي في املدارس: أهمية التعلم .2.1.2

ا، مع وجود أدلة تثبت أن التعليم الذي يروج لـ (SEL) إن فوائد التعلم االجتماعي والعاطفي يعطي نتائج إيجابية للطالب والبالغين  SEL مدروسة جيد 

تأتي النتائج أدناه من مجاالت ومصادر متعددة وتتضمن تحليالت لبعض الدراسات التي  .األدلة والدعم لديه مزيج قوي من   SEL .واملجتمعات املدرسية

أن والعاطفية؛ (SEL) تظهر  االجتماعية  املهارات  بـ:  تتعلق  مفيدة  نتائج  إلى  االجتماعية؛  املواقف يؤدي  واملواضيع  واملدرسة  الذات  السلوكيات  حول 

 (.  CASEL,2021واألداء األكاديمي ) االضطراب العاطفي؛ املشاكل السلوكية؛ االجتماعية

( أن  Clarke et al.,2021ا في تحسين النتائج السلوكية حيث وأظهرت نتائج دراسة كالرك وآخرون )ا مهم  تلعب الكفاءات االجتماعية والعاطفية دور  

 ن أعراض االكتئاب والقلق على املدى القصير. )الشاملة( تعزز املهارات االجتماعية والعاطفية للشباب وتقلل م (SEL) تدخالت

فوائ جانب  )ـــــوفي  املتSELد  بالتـــ(  الطويــعلقة  املـأثيرات  أظــلة  نتـــــدى  تايــائج دراســهرت  وآخـة  االجتماعي   (Taylor et al., 2017)رونــــ لور  التعلم  أن 

  والعاطفي كان
 

يدعم هذا فكرة أن األصول االجتماعية والعاطفية  .الديموغرافية داخل الواليات املتحدة وخارجها باستمرار مع جميع املجموعات  فعاال

  يمكن أن تدعم التطور اإليجابي للطالب من خلفيات عائلية وسياقات جغرافية متنوعة. (SEL) التي يتم الترويج لها في

 التعلم االجتماعي والعاطفي في املدارس: تطبيقآليات  .3.1.2

، ويصف  (Kendziora & Yoder,2016)  يمكن أن تتخذ الجهود املبذولة لتناول كفاءات التالميذ االجتماعية والعاطفية في املدارس عدة أشكال

 زيز التعلم االجتماعي والعاطفي: ( أربعة نهج عامة لتعDusenbury et al.,2015تقرير صادر عن التعاونية للتعلم األكاديمي والعاطفي )

 . ا للتعلم االجتماعي والعاطفي يهدف إلى تطوير كفاءات محددة تدريس مباشر ومخصص كلي   •

اعي ممارسات تدريس عامة تدعم بيئات الفصول الدراسية وتتميز بتوقعات مشتركة وعالقات إيجابية وغيرها من امليزات التي تعزز التعلم االجتم •

 (. خدام العمل الجماعي لتيسير التعاون والعاطفي )مثل است

سهام في دمج إرشادات التعلم االجتماعي والعاطفي في املناهج األكاديمية )مثل إشراك التالميذ في أنشطة حل املعادالت املعقدة في الرياضيات لإل  •

 . ) غرس املثابرة باإلضافة إلى تعلم الرياضيات

 جهود لتهيئة ظروف ومناخ مدرس ي يعزز التعلم االجتماعي والعاطفي، بما في ذلك أساليب انضباط جديدة ورؤية مشتركة. •

 تصنيف الكفاءات االجتماعية والعاطفية:  .4.1.2

وخلفيته النظرية، مما أدى إلى العديد ، كل منها مبني من منظوره الخاص  والعاطفي املختلفةاالجتماعية    في العقود األخيرة تم اقتراح نماذج الكفاءات 

  )تصنيفات( للمجاالت   املقترحاتمجموعة من  ا محتوى مهارة فريد. حيث نستعرض هنا  من النماذج التي تشير إلى مهارات متداخلة جزئيا، ولكنها توفر أيض  

 كاآلتي: وهيو الكفاءات االجتماعية والعاطفية أ الخمسة الكبار واملهارات 

ا للمجلس القومي للبحوث )بيليجرينو وهيلتون،    كفاءات/ملهاراتمقترحات   •
ً
 (:2015( ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 2013الهيكلة وفق

 مقترحات ملهارات/كفاءات الهيكلة  (:1جدول )

  مهارات القرن الحادي والعشرين الكفاءة /املهارات 

 (Pellegrio,Hilton,2013) 

 االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون  

)OCED,2015) 

 ذهني
Cognitive 

 العمليات واالستراتيجيات املعرفية 

 اإلبداع  - املعرفة

  - املعرفة املكتسبة  - القدرة املعرفية األساسية

 استقراء املعرفة 

 االجتماعية والعاطفية 
cial and emotionaloS 

الذاتي األساس ي  التقييم  -أخالقيات العمل  - االنفتاح الفكري 

 قيادة  -  العمل الجماعي والتعاون  - اإليجابي

العمل مع   - إدارة العواطف  -األهداف تحقيق 

 اآلخرين 
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( والذي يمثل منظمة التعاون االقتصادي (Kankaras & Suarea-Alvarez,2019ومقترح   ((Soto et al., 2020,2021وآخرونمقترح سوتو   •

 الجدول التالي: ، ويوضحها (OCED)والتنمية

 املجاالت الخمسة الكبار واملهارات أو الكفاءات االجتماعية والعاطفية األساسية(: 2جدول )

 املجاالت الخمسة الكبار
 مقترح سوتو وآخرون 

()2020,2021.(Soto et al 

 OCEDمقترح 
-Kankaras and Suarea

)Alvarez,2019) 

 الضمير
Conscientiousness 

 

 إنجاز املهام  الذاتية اإلدارة 

 إدارة التفاصيل  - إدارة الوقت-إدارة املهام 

 إدارة املسؤولية  - املهارة التنظيمية

 تنظيم األهداف -القدرة على االتساق 

 مهارة صنع القرار  -مهارة اتباع القواعد

 املثابرة  -املسؤولية -ضبط النفس

 االنبساط 
Extraversion 

 التواصل مع اآلخرين االرتباط االجتماعي

 مهارة االقناع  -مهارة القيادة 

 مهارة التعبير  -مهارة املحادثة

 الطاقة  -الحزم  –املؤانسة 

افقة   املو
Agreeableness 

 التعاون  التعاون 

 القدرة على الثقة - مهارة العمل الجماعي 

 القدرة على الدفء االجتماعي  -مهارة أخذ وجهات النظر

 التعاون  -الثقة -التعاطف

 االنفتاح 
Openness 

 االنفتاح  االبداع واالبتكار

 اإلبداع -الفضول  –التسامح  الكفاءة الثقافية -املهارة الفنية -املهارة اإلبداعية-مهارة التفكير املجرد 

 تنظيم العاطفة  املرونة العاطفية  االستقرار العاطفي 

 القدرة على التفاؤل -تنظيم اإلجهاد 

 تنظيم الثقة  -إدارة الغضب

 مقاومة االجهاد 

 السيطرة العاطفية -التفاؤل 

الكفاءة   -اجتماعي( تنظيم الطاقة )مزيج من إدارة الذات مع ارتباط  يمزج أو سمات إضافية 

مهارة معالجة املعلومات   - األخالقية )مزيج من إدارة الذات مع تعاون(

تنظيم النبضات )مزيج من إدارة   -)مزيج من اإلدارة الذاتية مع االبتكار(

 الذات مع املرونة العاطفية( 

 مؤشرات إضافية 

 الدافع اإلنجاز 

 الفعالية الذاتية 

 : ( للمجاالت الخمسة الكبار للمهارات االجتماعية والعاطفية الواسعةet al.,2017 Primiوآخرون) نموذج بريمي •

األشخاص بين  والعالقات  الشخصية(،  أدب  من  بـالضمير  )املرتبطة  الذاتية  بـ،  اإلدارة  ا  مفاهيمي  )تتعلق  اآلخرين  مع  املشاركة  االنبساط(   أبعاد 

السلبية بالرضا(،  )املتعلقة  التجربة(.تنظيم    -والصداقة  على  باالنفتاح  )املرتبط  واالنفتاح  العصابية(  أو  السلبية  بالعاطفة  )املرتبط  حيث   العاطفة 

 النتائج املترتبة على املهارات االجتماعية والعاطفية في تنمية األطفال والشباب.تستخدم 

 املجاالت الخمسة الكبار ملهارات االجتماعية والعاطفية (: 3جدول )

 (Primi el at.,2017بريمي وآخرون) مقترح  الكفاءة  /املجال 

 املسؤولية  - املثابرة - التركيز -التنظيم-العزيمة  (management-Selfالذاتية ) اإلدارة 

 الحماس  -الحزم - املبادرة االجتماعية )with others Engaging(اآلخرينالتعامل مع  

 Amity )الثقة  -االحترام -التعاطف  (الصداقة 

 تنظيم املشاعر السلبية 

Negative-emotion regulation 

 التسامح واإلحباط  -الثقة بالنفس -تعديل االجهاد

 االهتمام الفني  -الخيال -اإلبداع -الفضول الفكري  (mindedness-Openاالنفتاح ) 

البنى النفسية مثل سمات الشخصية أو الدافع أو  املهارات االجتماعية والعاطفية هي مصطلح شامل يستخدم لوصف  أن  يتضح من التصنيفات  

(  (Duckworth and Yeager, 2015; Lechner et al., 2019القيم 
 
ارتباط املصطلحات  وترتبط  وثيق  .  غير ا  و"املهارات  الشخصية"  القوة  "نقاط  ب  ا 

القاسم املشترك أن  لنا أن  يتبين   .((DeFruyt et al., 2015; Abrahams et al., 2019املعرفية" و"املهارات الناعمة" و"مهارات القرن الحادي والعشرين" 

، واالحباطاتهذه املصطلحات تصف القدرات الوظيفية التي تسمح لألفراد بالعمل بكفاءة وإصرار، وبناء عالقات ثقة مع اآلخرين، والتعامل مع اإلجهاد 

الجديدة. األفكار  واستكشاف  واإلبداع  اآلخرين،  وتحفيز  االجتماعية  وقيادة  املهارات  أن  الواضح  ت- ومن  الشخصية العاطفية  السمات  ا مع  كثير  شترك 

الكبرى:   الذهني. وفي    والقبول،  والضمير،الخمس  السلبية(، واالنبساط، واالنفتاح  العاطفي )االنفعاالت  الكبار   الواقع يعدواالستقرار  الخمسة  نموذج 

ا لتقييم املهارات االجتماعية والعاطفية، على الرغم من أن التم ا اإلطار األكثر استخدام  ييز بين املهارات االجتماعية والعاطفية وسمات الشخصية حالي 

: بينما تصف سمات الشخصية األنماط املميزة للمشاعر واألفكار والعمل (Soto et al., 2021)  إال أن هناك اختالفات دقيقة  األحيان،غير واضح في بعض 

)السلوكيات النموذجية(، تصف املهارات االجتماعية والعاطفية كيف يمكن لألفراد أداء مهام محددة بشكل جيد )أي الحد األقص ى من  على سبيل املثال  
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ا بين املهارات االجتماعية والعاطفية والبنى ذات الصلة، يقترح   أكثر وضوح  ا لـ "مجاالت ومظا  (Schoon,2021)األداء(. للتمييز بشكل  ا تكاملي  هر تصنيف 

حيث   والدوافع. والشخصية،( التي تمثل موضوعات شاملة في البحث حول التعلم االجتماعي، والعاطفي، DOMASECالكفاءات االجتماعية العاطفية" )

 وهي:  Kankaraš& Suarez-Alvarez,2019))يتبنى الباحثون في هذه الدراسة املجاالت الخمسة الكبار للكفاءات االجتماعية والعاطفية األساسية 

 (: Task performanceأداء املهام ) .1

مهمة في الخمسة الكبار ـــُيعرف أداء الو  (Kankaraš& Suarez-Alvarez,2019.P34).ت املحدد  ـــــيقصد به إنجاز األمور، كما هو مطلوب وفي الوق

الضمير،   البنىباسم  املهمة مجموعة من  أداء  إلىـــالتي تص  وتشمل  امليل  الجاد، والدافع    ف  أمــــام اآلخرين، والعــــمل  الـــــتحكم، ومسؤولة  أن تكون ذاتية 

 .(Roberts et al., 2009)لإلنجاز، صادقة، منظمة، مستمرة وملتزمة بالقاعدة 

 وهي: فرعية ألدائها وتتضمن كفاءة أداء املهام أربعه مجاالت 

 على التحكم في االنفعاالت والحفاظ على التركيز.  القدرة  :الذاتيضبط النفس/االنضباط  •

 متابعة وعود اآلخرين. القدرة على : املسؤولية/الجدارة بالثقة •

 املثابرة في املهام واألنشطة، مع تركيز االنتباه في التنفيذ.   :املثابرة  •

 معايير عالية لنفسه والعمل الجاد على الوفاء بها.  على وضعالقدرة  اإلنجاز:الدافع إلى   •

   (: Emotional regulationالتنظيم العاطفي )  .2

املشاعر   يقصد يه التمتع بعاطفية هادئة وإيجابية ويطلق علية االستقرار العاطفي في املجاالت الخمسة الكبار، ويشير إلى القدرة على التعامل مع

أساسية إلدارة العواطف. يتضمن التنظيم العاطفي مفاهيم متعددة بما في ذلك القلق والخوف والتهيج واالكتئاب والوعي السلبية الخبرات والضغوط وهي  

والتعاطف والتفاؤل  املرونة  مثل  ومفاهيم  السلبي  الجانب  على  والضعف  االندفاع  اإليجابي  الذاتي،  الجانب  على  الذات  -Kankaraš& Suarez).مع 

Alvarez,2019.P36)   يو(عرفه كروسGross, 1998b التنظيم العاطفي  بأنه: العمليات التي يؤثر بها األفراد على العواطف التي لديهم، وكيف يختبرون )

 & Roemer 2004( هذه املشاعر ويعبرون عنها، ويمكن أن تكون هذه العمليات تلقائية أو خاضعة للرقابة واعية أو غير واعية. بينما يعرفه رومر وكراتز

Grats,     ا لألهداف بأنه : "مجموعة من القدرات تشتمل على: الوعي باالنفعاالت وفهمها، قبول االنفعاالت، السيطرة على السلوكيات املتهورة والتصرف وفق

ي من هذه القدرات أو التنظيم العاطفي، ويكشف الغياب النسبي أل  املرجوة عند التعرض لالنفعاالت السلبية، االستخدام املوقفي واملرن الستراتيجيات

 (. 13، 2015العواطف" )عباس سلوم، جميعها من صعوبات في تنظيم 

 تتضمن كفاءة التنظيم العاطفي ثالث مجاالت فرعية هي: 

 : الفعالية في تعديل القلق واالستجابة لإلجهاد. مقاومة اإلجهاد/ املرونة مقابل القلق •

 املشاعر واملزاج تحت السيطرة. : القدرة على بقاء السيطرة العاطفية •

 : توقعات إيجابية للذات والحياة. التفاؤل/ العاطفة اإليجابية •

  (: Engaging with othersالتعامل مع اآلخرين ) .3

باالنبساط اآلخرين  التعامل مع  يرتبط  اآلخرين،  في صحبة  والتفوق  االستمتاع  به  )  -يقصد  الكبرى  الخمسة  األبعاد  -Kankaraš& Suarezأحد 

Alvarez,2019.P37)  .القائمة على    وقد التصنيفات  التعاون   األطفال تم برزت ثالثة مجاالت فرعية في  والتنمية   االقتصادي  اختيارها من قبل منظمة 

(Chernyshenko et al.,2018)  :وهي 

 الحفاظ على نشاط قوي طوال اليوم.: الطاقة / الحماس •

 بالقيادة والسلوكيات املهيمنة والحازمة. التمتع : الحزم/الهيمنة •

 تفضيل التفاعالت االجتماعية. : مؤانسة •

 (: Collaborationالتعاون ) .4

ظهار يقصد به االهتمام برفاهية اآلخرين والتعاون تتعاون بنجاح مع معهم من خالل الحفاظ على عالقات إيجابية وتقليل الصراع بين األشخاص. إ 

 &Kankarašاالهتمام العاطفي النشط لرفاه اآلخرين، ومعاملة اآلخرين بشكل جيد، والتمسك بمعتقدات عامة إيجابية حول اآلخرين كلها أمثلة للتعاون  

Suarez-Alvarez,2019; Soto and John,2017)  االقتصادي منظمة التعاون  ثالثة منها من قبلتم اختيار العديد من املجاالت الفرعية،  ظهرت( ، ولقد 

 )2018et al., Chernyshenko( والتنمية:

 أخذ وجهات النظر والتعاطف واالهتمام برفاهية اآلخرين.: التعاطف/ الرحمة •

 العيش في وئام مع اآلخرين. : التعاون/ العالقة االنسجام •

 افتراض أن اآلخرين لديهم نوايا حسنة بشكل عام. :الثقة •
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    (: mindedness-Openالذهني/ الفكري( ) االنفتاح ) .5

الكبار( أحد املهارات الرئيسية لشرح  يعتبر االنفتاح )أو االنفتاح على الخبرة في مصطلحات الخمسة  ،  يقصد به استكشاف عالم األشياء واألفكار

بيئات  األفراد في  اليقين والتغيير ) وفهم سلوك  ( Dibbets el al.,2006,p60وآخرون )ديبيت    (. ويعرفهHough, 2003تتميز بمستويات عالية من عدم 

( بأنه: " نمط من التفكير Rokech,1980يعرفه روكش)  املواقف". بينمانتاج األفكار وتنوعها وتحويل الوجهة الذهنية بما يتناسب مع  إ بأنه:" القدرة على  

اء أنها خطلديه القدرة على تغيير أفكاره إذا ثبت  ،  يتميز بأنه مرنا ناميا متطور ويقبل التغير، حيث يهتم الفرد بمعرفة أفكار اآلخرين ومعتقداتهم ويتقبلها

 (.3، ص  2006") الشهري،

 تتضمن كفاءة االنفتاح الذهني ثالث مجاالت فرعية لتحقيقها وهي:

 االهتمام باألفكار وحب التعلم، واالستكشاف الفكري. :الفضول الفكري  •

 توليد أفكار أو منتجات جديدة.  :اإلبداع/ الخيال •

 ويقدر التنوع. مختلفة،منفتح على وجهات نظر  :التسامح/املرونة الثقافية •

   الدراسات السابقة: . 2.2

 أجريت العديد من الدراسات التي تناولت ممارسات التعلم االجتماعي والعاطفي، ولكافة الفئات ومن تلك الدراسات ما يلي:

الحربي وحويل) • املتحدة   (: 2021دراسة  الواليات  في  العام  التعليم  لطالب  والعاطفي  االجتماعي  التعلم  مهارات  تنمية  برامج  التعرف على  هدفت 

وتوصلت الدراسة  .األمريكية، وأستراليا، من خالل اتباع املنهج املقارن، بمدخل جورج بريداي بخطواته األربعة: الوصف، التفسير، املقابلة واملقارنة

حيث التعلم االجتماعي والعاطفي لطالب التعليم العام في الواليات املتحدة األمريكية، وأستراليا بينها اختالف في املفهوم وطرق التنفيذ،  الى أن برامج  

ارة الذات،  وهي: الوعي الذاتي، والوعي االجتماعي، وإد ا أكبر على مفهوم التعلم االجتماعي والعاطفي كفاءاته الخمسةأظهرت الواليات املتحدة تركيز  

األكبر على تحقيق الصحة العقلية، والرفاهية االجتماعية  تركيزهاومهارات إقامة العالقات، والقدرة على اتخاذ قرارات مسؤولة. أما استراليا فکان 

برامج التعلم االجتماعي لى أن تنفيذ إ ا توصلت الدراسة والعاطفية للطالب، فالتعلم االجتماعي والعاطفي هو أحد وسائل تحقيق ذلك للطالب. أيض  

ستراليا، فالعديد من برامج الواليات املتحدة األمريكية تضع منهج واضح له  أ لى املنهجية أكثر منه في  إ والعاطفي في الواليات املتحدة األمريكية يميل  

مل، وتتيح للمدارس اختيار طرق التنفيذ ستراليا التي تضع تصور شاأ هدف محدد، وتستهدف أحد فئات املجتمع املدرس ي، وذلك بخالف املبادرات في  

 .التي تتناسب مع املدرسة واملعلم 

•  ( الهوية    (:Primi el at.,2021دراسة  قياس كل من  البرازيل:  في  الحكومية  املدارس  لدى طالب  والعاطفية  االجتماعية  املهارات  تقييم  إلى  هدفت 

طالب برازيلي مسجلين في صفوف املدارس  ) 50000 ( ستقصائية محوسبة شملتوالفعالية الذاتية. وتم الحصول على البيانات من خالل دراسة ا 

( مهارة معينة )مثل التعاطف واملسؤولية 18، موزعة على والية ساو باولو بأكملها. وقد صمم جرد الهيئة الوطنية للهوية لتقييم ))12إلى    6من )العامة  

أ  بنود ذات هوية ذات سمات  البنود: ثالثة  أنواع من  بنود تمثل ثالثة  ساسية  والتسامح مع اإلحباط واملبادرة االجتماعية(، كل منها يعمل بتسعة 

ا. وأظهرت النتائج بند    )162(تيح إيجابية(، يبلغ مجموعها  إيجابية، وثالثة بنود هوية ذات مفاتيح سلبية، وثالثة بنود للفعالية الذاتية )دائما ذات مفا

( ال  املهارات   18أن 
 

تبني هيكال ترتيب  (  أعلى  يتعاملون مع    بأنهم  الذين يوصفون  الكبار االجتماعيين والعاطفيين،  الخمسة  أنه  ا نقوم بتفسيره على 

( التي تمثل  18وظهرت نفس العوامل الخمسة سواء قمنا بتقييم املهارات ال )  اآلخرين، واالمتياز، واإلدارة الذاتية، والتنظيم العاطفي، واالنفتاح.

أي مدى يمك )إلى  القدرة  الذي يؤكد على  الذاتية  الكفاءة  أو )ب( نهج  أفعل عادة؟(  الحية )ماذا  املهارات  التي تركز على  الهوية  القيام  )أ( نهج  نني 

ا )الصف السادس(، وهم من السكان املعرضين بشكل خاص  ( عام  11 تتجاوز أعمارهم )بذلك؟(. وبالنظر إلى أن الفئة املستهدفة من الشباب ال

 لتحيز االستجابة في االختالفات الفردية، والتي تبين أنها تؤدي إلى التحيز املنهجي عندما ال يتم تصحيحها.

افز تجاه نتيجة تعلم موضوع الرياضة أثناء جائحة كوفيد  هدفت التعرف على تأثير املهارة الحياتية واالنضباط والح (: Yusup et al.,2021دراسة )  •

 ا في املجموعة الضابطة، تم استخدام( طالب  30ا في املجموعة التجريبية، و)( طالب  30، استخدم املنهج شبة التجريبي، تكونت عينة الدراسة من )19-

مهارات وهي: العمل الجماعي، وتحديد األهداف ،  ) 8 (، وتكونت من((Cronin and Allen,2017 لدراسة ( LSSS) مقياس املهارات الحياتية الرياضية

والقيادة   املهارات  واالجتماعية  والتواصل،  العاطفية،  واملهارات  الوقت،  االنضباط   وحلوإدارة  في  الزيادة  قياس  وتم  القرار.  واتخاذ  املشكالت، 

ثانوية في ك  الطالب في مدرسة  نتائج تعلم  الطالب على  تنفيذ تعلم  أن هناك زيادة  والتحفيز لتحديد وصف  النتائج  ارانجباويتان جاروت، وأظهرت 

 معنوية في املهارات الحياتية واالنضباط والتحفيز في املجموعة التجريبية. وأن العنصر ذو أعلى تحسن هو مهارة العمل الجماعي. 

هدفت إلى دراسة تأثير تنفيذ برنامج تدريب مبتكر على املهارات العاطفية االجتماعية في فصول    (:Malinauskas & Malinauskiene,2021دراسة )  •

ا باسم مقياس الذكاء العاطفي(   Schutteالتربية البدنية في مدارس الشباب. استخدمت هذه الدراسة استبيانين: مخزون تقرير   الذاتي )املعروف أيض 

من طالب املدارس. تم تعيين أربعة فصول بشكل عشوائي في مجموعة  (104ل )موذج الطالب(. شمل التحلي، ونظام تقييم املهارات االجتماعية )ن

شاركت املجموعة في برنامج التدريب على املهارات االجتماعية العاطفية. استهدف برنامج  (. التجريبية55( ومجموعة ضابطة )ن= 49تجريبية )ن= 
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املهارات اآلتية: التعاطف، والتعاون، والتأكيد، وضبط النفس، والتفاؤل، والقدرة على فهم وتحليل   والعاطفيةالتدريب على املهارات االجتماعية  

أظهرت نتائج الدراسة: وجود أثر ذو داللة إحصائية على املهارات االجتماعية االنفعالية للمجموعة  العواطف، والتقييم، واالستفادة من العواطف. 

 هارات الطالب.  التجريبية.  أن برنامج )تعزيز املهارات االجتماعية والعاطفية لطالب املدارس الشباب( أثر بشكل إيجابي على االنفعاالت االجتماعية وم

• ( وباء    (:.Salvador et al, 2021دراسة  اإلنترنت خالل  الجامعيين عبر  الهندسة  تعليم طالب  تجربة  في  الدراسة  وتأثيره    COVID-19تتعمق هذه 

ى فترتين، بفارق العاطفي عبر الزمن. ولهذه الغاية، تم توزيع استبانة على طالب السنة الثانية والثالثة والرابعة في مرحلة البكالوريوس في الهندسة عل

ا. وأظهرت نتائج الدراسة اختالفات كبيرة في اتصال الطالب بالطالب واملعلمين اآلخرين، وظروف مساحة العمل، وامللل بين النقاط  تقريب  ستة أشهر 

دورة، ييف الالزمنية. باإلضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى وجود ارتباطات كبيرة بين التطوير األكاديمي وجودة الفصول الدراسية عبر اإلنترنت، وتك

ا، تحدد  وظروف مساحة العمل، واالتصال مع الطالب واملعلمين اآلخرين، وكذلك بين مشاعر الطالب والتواصل مع الطالب واملعلمين اآلخرين. وأخير  

هندس ي خارج نطاق  الدراسة أفضل املمارسات التي يتم تنفيذها أثناء التدريس عبر اإلنترنت والتي ستكون ذات قيمة للدورات املستقبلية والتثقيف ال

 الوضع الوبائي، ومن بينها تلك املتعلقة بالتواصل الفعال مع املعلمين. 

هدفت إلى فحص تأثير متغيرين مستقلين؛ الذكاء العاطفي واملجاالت الخمسة الكبار للشخصية، على املتغير  (Oktaviani et al.,2020) :اسةدر •

حدار  التابع، وهو سلوك التنمر للمراهق في)املدارس الداخلية اإلسالمية( في غرب سومطرة. استخدمت هذه الدراسة نهجا كميا مع طرق تحليل االن

مراهق. استخدمت أدوات جمع البيانات مقياس للذكاء العاطفي، ومقياس املجاالت  ( 200) . تكونت العينة من%5أو   0.05املتعددة بمستوى داللة 

ر: الخمسة الكبار للشخصية. أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير كبير على الذكاء العاطفي واملجاالت الخمسة الكبار للشخصية تجاه سلوك التنم

م الذاتي، والتقييم العاطفي لآلخرين، والتنظيم العاطفي، واالستخدام العاطفي. تتكون الشخصية الخمسة الكبار  يتكون الذكاء العاطفي من التقيي

التنمر من االنبساط والتوافق، والضمير، والعصابية، واالنفتاح. تظهر نتائج اختبار الفرضية أن فرضيتين ثانويتين تؤثران بشكل كبير على سلوك 

 رين، وهما البعد التنظيمي العاطفي للتقييم العاطفي الذاتي وُبعد التوافق للشخصيات الخمس الكبرى. لدى السانتري في بيسانت

•  ( وتقييم    (: Pancorbo el at., 2020دراسة  الذهني  واالنفتاح  الذاتية  لإلدارة  والعاطفية  االجتماعية  املهارات  ملجاالت  نماذج  تطوير  إلى  هدفت 

ا في املرحلة اإلعدادية؛ 947 العدد :تكونت عينة الدراسة )عينة تجريبية .باستخدام نمذجة نظرية االستجابة للعناصرخصائصها السيكومترية    طالب 

ا؛ عينة ضابطة  13.8العمر=  إناث؛ متوسط    )54%  ( املتوسطة؛ (740) :عام  املدارس  سنة( قدم   13.0=  العمرمتوسط   إناث  )%48 (من طالب 

أظهرت النتائج أن التغييرات في تعليمات القواعد وخصائص مقياس التصنيف ومحتوى املواصفات   .على معايير اجتماعية عاطفيةتوصيفات ذاتية  

بشكل  .أدت إلى تحسين خصائص املوثوقية والصالحية من التجربة التجريبية إلى الدراسة الضابطة، على الرغم من أنه ال يزال هناك مجال للتحسين

االنفتاح الذهني ويقدم توصيات لتصميم نماذج اجتماعيةعام، يدعم بحث عاطفية في سياق   -نا استخدام نماذج تقييم اإلدارة الذاتية ومهارات 

 .املدرسة

املهارات   هدفت  :(Allison & Sara, 2020)دراسة   • الدراسة على مجموعات من  العاطفي. وقد ركزت  التعلم االجتماعي  تأثير  إلى معرفة  الدراسة 

قة العاطفية وهي: الوعي الذاتي، واإلدارة الذاتية، والوعي االجتماعي، وإدارة العالقات، واتخاذ القرار املسؤول كما تدرس الدراسة العال -االجتماعية

اطفي والرفاهية، والنجاح األكاديمي، والحضور. وتكونت عينة الدراسة من عشرة طالب من املرحلة اإلعدادية في الصفين بين التعلم االجتماعي الع

. أشارت النتائج إلى أن العالقات اإليجابية COVID-19السابع والثامن على مدى أربعة أشهر. ثالثة من هذه األشهر األربعة تأثرت بإغالق املدرسة  

طالب واملعلم ومناهج التعلم االجتماعي العاطفي التي يوجهها املعلم أثرت بشكل إيجابي على رفاهية الطالب بشكل عام. باإلضافة إلى املعززة بين ال

نتائج   ذلك، أشارت البيانات إلى أنه ال تزال هناك حاجة ملزيد من الدراسات في منهج التعلم االجتماعي العاطفي على مستوى املدرسة للحصول على

ا. أك  ثر تحديد 

، والتي يمكن للمدرسين استخدامها في Skillful-Classهدفت الغرض من هذه الدراسة هو تقييم فعالية طريقة    (: Niu & Niemi,2020دراسة )  •

تم   بيئة تعليمية داعمة وتعاونية.  الذاتية والعاطفية واالجتماعية في  اإلدارة  الطالب في تعلم مهارات  الدراسية لدعم  تنفيذ مشروع فئة فصولهم 

 في املدرسة الفنلندية و  22املهارات في )
 

 في املدرسة االبتدائية الصينية. تم جمع البيانات من خالل االستبيانات السابقة والالحقة ) 18(( فصال
 

فصال

. تم جمع البيانات النوعية باستخدام استبانة الحق مع أسئلة مفتوحة ومقابالت ومناقشات على صفحات الويب، 2019ربيع    -  2018من خريف  

ت والتي تمت مراجعتها من خالل تحليل املحتوى. أظهرت نتائج التحليل أن مهارات الطالب تحسنت بشكل ملحوظ؛ عالوة على ذلك، تحسنت العالقا

ا أن عملهم أصبح  بين الطالب واملعلمين وأولياء ا  ا مع بعضهم البعض. تظهر ردود املعلمين أيض  ا وتعاون  ا. كذلك أصبح الطالب أكثر دعم  ألمور أيض 

ننا أن نستنتج  أسهل في املدرسة عندما تعلم الطالب العديد من املهارات االجتماعية والعاطفية ومهارات اإلدارة الذاتية. بناء  على هذه النتائج، يمك

هي أداة فعالة للمدرسين ملساعدة الطالب على تعلم املهارات. عالوة على ذلك، فهو يحسن التعاون بين املعلمين والطالب   Skillful-Classأن طريقة 

ا. ا وتعاوني   وأولياء األمور، ويبني مجتمع تعلم داعم 

التطور االجتم  (: Lim,2020دراسة ) • العاطفي على  التدريب االجتماعي  تأثير  التعرف  إلى  الطالب  هدفت  بناء  على درجة  الطالب  العاطفي لدى  اعي 

ا قليل في السلوكيات السلبية وزيادة السلوكيات ( طالب  241وخبرة املعلم، تكونت عينة الدراسة من ) ا، أظهرت نتائج الدراسة أن الطالب أظهروا اتجاه 

https://scite.ai/authors/putri-oktaviani-PQyv5J0
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ا أكبر في السلوكيات السلبية من أطفال    اإليجابية بعد تدخالت التدريب على املهارات االجتماعية والعاطفية. أظهر طالب رياض األطفال انخفاض 

الفصول الدراسية مع مدرسين ذوي خبرة سلوكيات أقل سلبية عن د  الروضة بعد تدريبهم على املهارات االجتماعية والعاطفية. وأظهر الطالب في 

 مقارنتهم بالطالب في الفصول الدراسية للمعلمين الذين ليس لديهم خبرة.  

لى التعرف على مدى فاعلية البرنامج املقترح في تنمية دافعية التعلم، ومهارات التعلم االجتماعي  إ هدفت الدراسة  (:  2017سة مهدي ومحمد ) درا •

طالب وطالبة   )100  (التعلم االجتماعي والعاطفي، وطبق على  كفاءاتوالعاطفي، واستخدمت املنهج التجريبي، عن طريق تصميم برنامج في ضوء  

بمصر، املنيا  بجامعة  التربية  كلية  طالب  ملجموعتين    من  و50(قسموا  دالة  50(( ضابطة  النتائج وجود فروق  واظهرت  تجريبية،  بين حصائي  إ (  ا 

التجريبية املجموعة  التعلم االجتماعي والعاطفي لصالح  للتعلم، ومهارات  الدافعية  املجموعتين، في مقياس  الطالب في  وصت أ و  .متوسط درجات 

االجتماعي الوجداني لألطفال؛ لتطبيقها في حياتهم اليومية، حيث يتعلمون كيفية التعرف على انفعاالتهم الدراسة بضرورة تدريس مهارات التعلم  

 ا أوصت بوجوب بناء عالقة إيجابية بين الطالب واملعلمين.والتحكم فيها، واحترام وتقدير وجهات نظر اآلخرين، والتعامل مع املواقف بفاعلية. أيض  

هدفت الدراسة لجعل مهارات التعلم االجتماعي والعاطفي سمة رئيسية في املدارس االبتدائية، وأن يحصل األطفال   (Jones et al., 2017 ): دراسة •

، ويتمتعون بصحة عقلية وجسدية أفضل، واستخدمت املنهج  املدرس يالذين يتقنون تلك املهارات على عالقات أفضل باآلخرين ويتحسن أدائهم  

برنامج مستخدم في املدارس االبتدائية    )11(املصممة للمرحلة االبتدائية، عن طريق تحليل  ( SEL)   تالف في تأثير برامجالتحليلي، ملعرفة مصادر االخ

ا، لدراسة موائمة أهداف البرنامج للنتائج، وخرجت الدراسة بالواليات املتحدة األمريكية، وركز التحليل على املجال االجتماعي والعاطفي خصوص  

ن تتركز  أوصت الدراسة بأ ن، واالكتئاب، والقلق. و بنتائج إيجابية من ناحية السلوك، حيث ظهر أثر املهارات االجتماعية والعاطفية في خفض العدوا 

 .برامج التعلم االجتماعي والعاطفي على املهارات املتناسبة مع كل مرحلة عمرية، بدال من تحديدها بمنهج واحد لجميع املراحل

التفكير التأملي بمهاراته الثالث؛ االنفتاح هدف البحث إلى الكشف عن أثر ملف إنجاز املهمة األدائية التدريسية في تنمية    (:2014دراسة السميري ) •

تخدام الذهني والتوجيه الذاتي واملسؤولية الفكرية لدى طالبات برنامج املاجستير بكلية التربية جامعة امللك سعود. ولتحقيق هدف البحث تم اس

طالبة وأسفر البحث عن النتائج التالية: وجود فروق  (  32من)البعدي( حيث تكونت عينة البحث    -التصميم التجريبي ذي املجموعة الواحدة )القبلي

ا بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي ملقياس التفكير التأملي لصالح التطبيق البعدي في كل من مهارات التفكير دالة إحصائي  

ا في تنمية كل من  وهذا يعني أن مللف اإلنجاز للمهمة األدائية التدريسية أثر  التأملي الثالث وهي: االنفتاح الذهني، التوجيه الذاتي، املسؤولية الفكرية.  

ا بين متوسطي درجات الطالبات في مهارة االنفتاح الذهني والتوجيه الذاتي واملسؤولية الفكرية كمهارات للتفكير التأملي. وجود فروق دالة إحصائي  

مهارات التفكير التأملي مجتمعة لصالح التطبيق البعدي أي أن مللف اإلنجاز للمهمة األدائية   التطبيق القبلي والبعدي ملقياس التفكير التأملي في

ا في تنمية التفكير التأملي بكافة مهاراته. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بتوصيات أهمها تبني تجربة إعداد ملف إنجاز املهمة  التدريسية أثر  

 .امج املاجستير بكليات التربية في جامعات اململكة العربية السعوديةاألدائية التدريسية لطالبات برن

ا ا تعليمي  ( برنامج  213هدفت التعرف على تأثير تعزيز التعلم االجتماعي والعاطفي للطالب، وذلك من خالل تحليل ) (: Durlak at et.,2011دراسة ) •

ا  SELا على املدرسة، بالواليات املتحدة األمريكية، وأظهرت نتائجها أن املشاركون في برنامج )ا قائم  ا وعاملي  ا وعاطفي  اجتماعي  
 
ا ملحوظ ( أظهروا تحسن 

 ( نقطة مئوية في اإلنجاز.11ارات االجتماعية والعاطفية، واملواقف، والسلوك، واألداء األكاديمي الذي يعكس مكاسب بنسبة )في امله

إلعادة التقييم املعرفي معالجة هذه الفجوة.  (fMRI)هدفت إلى دراسة االختالفات بين الجنسين في تنظيم العاطفة:  (:McRae at et.,2008دراسة )  •

إعادة  باستخدام التصوير بالرنين املغناطيس ي الوظيفي، طلبنا من املشاركين من الذكور واإلناث استخدام استراتيجية تنظيم العاطفة املعرفية )

ن الناحية السلوكية، شهد الرجال والنساء انخفاضات  التقييم( للحد من تنظيم استجاباتهم العاطفية للصور التي تم التهاون فيها بشكل سلبي. م

دات أقل في مماثلة في تجربة العاطفة السلبية. ولكن من الناحية العصبية، ظهرت اختالفات بين الجنسين. باملقارنة مع النساء، أظهر الرجال )أ( زيا

اللوزة،   في  أكبر  انخفاض  )ب(  التقييم،  بإعادة  املرتبطة  الجبهية  قبل  املناطق املناطق  أقل من  مشاركة  و)ج(  العاطفية،  باالستجابة  ترتبط  التي 

 
 

ا أقل عند استخدام ، قد ينفق الرجال جهد  البطنية، والتي ترتبط بمعالجة املكافأة. ونحن ننظر في تفسيرين غير متنافسين لهذه االختالفات. أوال

ا، قد تستخدم النساء املشاعر اإليجابية في خدمة إعادة تقييم املشاعر قائي. ثاني  التنظيم املعرفي، ربما بسبب االستخدام األكبر لتنظيم العاطفة التل

عالجة العاطفية  السلبية بدرجة أكبر. ثم ننظر في اآلثار املترتبة على االختالفات بين الجنسين في تنظيم العاطفة لفهم االختالفات بين الجنسين في امل

 ضطرابات العاطفية.بشكل عام، واالختالفات بين الجنسين في اال 

( التعرف على برامج تنمية مهارات التعلم 2021أنها تنوعت من حيث أهدافها حيث هدفت دراسة )الحربي وحويل،يتضح من الدراسات السابقة  

الطالب، بينما هدفت دراسة ) املهارات االجتماعية والعاطفية لدى  Primi et al.,2021االجتماعي والعاطفي لدى  بينما هدفت دراسة ( تقييم  الطالب، 

(Yusup et al.,2021  التعرف على التعرف على تأثير املهارة الحياتية واالنضباط والحافز تجاه نتيجة تعلم موضوع الرياضة أثناء جائحة كوفيد )-19 ،

هارات العاطفية واالجتماعية في فصول ( التعرف على تنفيذ برنامج تدريب مبتكر على املMalinauskas & Malinauskiene,2021)  بينما هدفت دراسة

فحص تأثير متغيرين مستقلين؛ الذكاء العاطفي واملجاالت الخمسة الكبار للشخصية على    (Oktaviani et al.,2020)التربية البدنية، بينما هدف دراسة  

( تطوير نماذج ملجاالت املهارات االجتماعية والعاطفية لإلدارة الذاتية واالنفتاح Pancorbo et al., 2020بينما  هدفت دراسة )  سلوك التنمر للمراهق،

https://scite.ai/authors/putri-oktaviani-PQyv5J0
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( التعرف تأثير التدريب االجتماعي العاطفي Lim,2020الذهني وتقييم خصائصها السيكومترية باستخدام نمذجة نظرية االستجابة، بينما هدفت  دراسة )

 التطور االجتماعي العاطفي لدى  الطالب.  على

 إ ومن حيث التنوع الجغرافي ففي الواليات املتحدة األمريكية تم   
 

 Jones et al., 2017;Durlak ( ودراسة )2021 من  )الحربي والحويل،جراء دراسة كال

et al.,2011وفي  البرازيل دراسة ) Primi et al.,2021 وفي إندونيسيا دراسة )  (Yusup et al.,2021 وفي سومطرة دراسة ،)(Oktaviani et al.,2020)  وفي ،

 
 

  (، Niu & Niemi,2020;Lim,2020 من  )الصين أجريت دراسة كال
 

بينما في  2017 من )مهدي ومحمد،  وفي مصر أجريت دراسة كال العربية (،  اململكة 

  (   .2014السعودية فقد أجريت دراسة ) السميري،

(  Yusup et al.,2021 Pancorbo el at., 2020;( املنهج املقارن، بينما اتبع دراسة )2021ومن حيث املنهج العلمي، اتبعت دراسة )الحربي وحويل،

 (  اتبعت املنهج الوصفي.  .Oktaviani et al.,2020;Malinauskas & Malinauskiene,20212021 ,Salvador et al;املنهج شبة التجريبي، بينما دراسة )

وما خلفته من تداعيات مختلفة على النظم    19-، في أن هذه الدراسة جاءت في ظل جائحة كوفيدواختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

االزمة   لهذه  االستعداد  العالم من غياب  في   التعليمية 
 
نمط عليها  التعليمية وفرضت  النظم  ملهارات  ا جديد  التي قيدت  تبني  في ظل عدم وجود  للتعلم،  ا 

ف على درجة االجتماعية العاطفية من قبل وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان لدى الطلبة؛ لذا جاءت هذه الدراسة لكي تسلط الضوء على ضروه  التعر 

 تماعي والعاطفي لدى طلبة املدارس والعمل على تعزيز درجة وتوافرها وتوظيفها في املمارسات التربوية.  امتالك الطلبة لكفاءات التعلم االج

 في بناء عناصر اإلطار النظري ومقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات. تم االستفادة من الدراسات السابقةو 

  الطريقة واإلجراءات:  .3

 :  منهج الدراسة .1.3

ا عن  الظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كمي   املنظم لوصف أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي  عديُ استخدمت الدراسة املنهج الوصفي حيث 

 . طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو مشكلة وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة

 :مجتمع الدراسة . 2.3

التاسع   الصف  الدراسة من جميع طلبة  ومحافظتي وجنوب   الشرقية،شمال    في محافظةا وطالبة،  ( طالب  19987)عددهم    والبالغتكون مجتمع 

 وشمال الباطنة بسلطنة عمان.

 : عينة الدراسة . 3.3

( بلغت  الدراسة  متاحة ألفراد مجتمع  بسيطة  طلبة  (  936أخذت عينة عشوائية  الدراسةمن  )  ،مجتمع  يوضح  4والجدول  العينة(  حسب    توزيع 

  الدراسة.متغيرات 

 عينة الدراسة حسب متغيراتها :(4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

  الدراسة: اةأد . 4.3

 استبانة كفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي:  •

الدراسة قام   أهداف  التعاون االقتصادي    باستخدام استبانة  الباحثون من أجل تحقيق  ملهارات االجتماعية والعاطفية دراسة منظمة   والتنمية 

Kankara š & Suarez- Alvarez, 2019)ة، وكل مجال يندرج تحته يسمجاالت رئ  خمسة( فقرة بعد التحكيم، موزعة على  30االستبانة من )  (، وتكونت

   ا(= قليلة جد  1= قليلة، 2متوسطة،  =3= كبيرة، 4ا، = كبيرة جد  5) وفق التدرج الخماس ي لليكرت عدد من الفقرات،

 األداة:صدق  •

وعلم   وعلم االجتماعمن صدق األداة عرضت على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واملختصين في مجاالت الترجمة واإلدارة التربوية،  للتحقق 

  املجاالتوقد عادت االستبانات املحكمة جميعها، وأجمع املحكمون على صدقها، ومالءمتها لقياس    محكمين،(  7عددهم )التربية والتعليم بلغ    النفس بوزارة 

 النسبة املئوية  العدد  الفئة املتغير 

 الجنس 

 40.7% 381 ذكور 

 59.3% 555 إناث 

 100.0% 936 املجموع 

 العمر 

سنة 13-14  604 %64.5 

سنة 15-16  332 %35.5 

 100.0% 936 املجموع 

https://scite.ai/authors/putri-oktaviani-PQyv5J0
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إما بالحذف، أو اإلضافة، أو إعادة الصياغة، أو    التي وضعت من أجلها، وذلك بعد إجراء التعديالت املناسبة في ضوء مالحظات املحكمين وتوجيهاتهم،

 فقرة. ( 28يصبح عدد فقرات االستبانة )حيث تم حذف فقرتين ل إعادة الترتيب،

 ( يوضح املجاالت الخمسة وعدد فقرات كل منها ونسبتها املئوية. 5والجدول )

 (: مجاالت االستبانة وعدد فقرات كل مجال ونسبته املئوية 5جدول )

 النسبة املئوية  عدد الفقرات  الكفاءة  م 

 14.4% 4 أداء املهام  1

 21.4% 6 التنظيم العاطفي  2

 21.4% 6 التعامل مع اآلخرين  3

 21.4% 6 التعاون  4

 21.4% 6 االنفتاح الذهني  5

%100 28 املجموع الكلي للفقرات   

 الدراسة:أداة  ثبات •

 ذلك. يوضح  (6)معامل ألفا كرونباخ الستخراج معامل الثبات الجدول  باستخدام الباحثون قام  

 الثبات تبعا ملجاالت االستبانة معامالت :(6جدول )

 معامل الثبات  عدد الفقرات  املجال  م 

املهام  أداء 1  4 0.625 

 0.675 6 التنظيم العاطفي  2

 0.673 6 التعامل مع اآلخرين  3

 0.611 6 التعاون  4

 0.657 6 االنفتاح الذهني  5

 0.85 28 املجموع الكلي للفقرات 

(، وذلك يدل على أن أداة الدراسة  0.851لألداة )( أن جميع محاور االستبانة تتمتع بقيمة ثبات مقبولة حيث بلغ الثبات العام  6الجدول )يوضح  

 األولى تتمتع بقيمة ثبات مناسبة، يجعلها صالحة للتطبيق على عينة الدراسة الفعلية.  

 اإلحصائية:املعالجة  . 5.3

تم   أسئلةعن    لإلجابة املعيارية،    الدراسة  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  املئوية،  استخدام  بين والدرجة  والرتب،والنسب  الفروق  ، واختبار 

 .(T-testاملتوسطات)

 إجراءات الدراسة:  . 6.3

 اتبعت الدراسة الخطوات اإلجرائية اآلتية: 

 والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة.تحديد مشكلة الدراسة ومتغيراتها وأسئلتها وكتابة اإلطار النظري  •

 اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية.  •

في ضوء ذلك تم بناء األداة بصورتها    االستبانة،ترجمة املقياس وعرضة على مجموعة من املحكمين لقياس درجة االتفاق واالختالف على فقرات   •

 . ى عدد من املحكمين للتعديل عليها وتطويرها لغايات تحقيق أهداف الدراسةالنهائية واستخراج الصدق والثبات، بعد عرضها عل

حيث قام الفريق البحثي بزيارة املدارس املستهدفة  على أفراد عينة الدراسة وطلب منهم تعبئة االستبانات بدقة وموضوعيةيدويا توزيع االستبانات  •

 الثالث.للتطبيق في املحافظات 

إحصائي   • البيانات  )تحليل  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الرزمة  باستخدام  أسئلة  SPSS-V23ا  بناء  على  النتائج  واستخراج   ومناقشتها،   الدراسة،( 

 .  التوصيات، واملقترحاتوتقديم 

 املعيار املستخدم للحكم على استجابات عينة الدراسة:   . 7.3

التعليم األساس ي بسلطنة  تم تقسيم مستوى   الثانية من  الحلقة  التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس  الطلبة لكفاءات  امتالك  إلى    عمان،درجة 

الجدول يوضحه  ،  للحكم على استجابات عينة الدراسةالسلم التصنيفي التالي    الباحثون ، بناء على متوسطات االستجابات وقد استخدم  خمسة مستويات

(7). 
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 لحكم على استجابات عينة الدراسة (: معيار ا7جدول ) 

 املتوسط الحسابي النسبة املئوية  درجة امتالك املهارة 

 1.80-1 % 36-%20 ا قليلة جد  

 2.60-1.81 % 52-%36.2 قليلة

 3.40-2.61 % 68-%52.2 متوسطة 

 4.20-3.41 % 84-%68.2 كبيرة 

 5-4.21 % 100-%84.2 ا كبيرة جد  

 النتائج ومناقشتها وتفسيرها:  .4

درجة امتالك الطلبة لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس الحلقة الثانية نصه: ما النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي  .1.4

 من وجهة نظرهم؟  من التعليم األساس ي بسلطنة عمان

املئوية والرتبة، لدرجة   املعيارية والنسبة  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  السؤال تم حساب  التعلم   الطلبة  امتالكلإلجابة عن هذا  لكفاءات 

 ( يوضح ذلك. 8االجتماعي والعاطفي لكل مجال من مجاالت الدراسة، والجدول رقم )

افات املعيارية ملجاالت الدراسة   :(8جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 م 
 الكفاءة 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 النسبة املئوية 
 الرتبة

درجة امتالك  

 الكفاءة  

 كبيرة  1 % 82 0.76 4.09 املهام  أداء 1

 كبيرة  4 % 75 0.92 3.74 التنظيم العاطفي  2

 كبيرة  5 % 73 0.94 3.67 التعامل مع اآلخرين  3

 كبيرة  3 % 78 0.77 3.91 التعاون  4

 كبيرة  2 % 82 0.83 4.08 االنفتاح الذهني  5

 كبيرة  - %80 0.74 4 الدرجة الكلية  

امتالك الطلبة لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة عمان كان  ( أن درجة 8يتبين من جدول )

  -3.67)بين    الكفاءاتات الحسابية لدرجة امتالك  املتوسط  ت  %(، وقد تراوح80وبنسبة مئوية )  ،(4)  بدرجة كبيرة، إذ بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية

( 4.09على الرتبة األولى بمتوسط حسابي )  إنجاز املهام%(، وبدرجة امتالك كبيرة، وقد حصل مجال  82  -%  73(، وبنسب مئوية تراوحت ما بين )4.09

وبدرجة امتالك   %(82)  ( ونسبة مئوية4.08وبمتوسط حسابي )  ،االنفتاح الذهني، وجاء في الرتبة الثانية مجال  وبدرجة امتالك كبيرة   %(82ونسبة مئوية )

%(، في حين جاء في الرتبة الرابعة مجال 78)  ( ونسبة مئوية3.91)  ، وبمتوسط حسابي بلغكبيرة وبدرجة امتالك    التعاون ، وفي الرتبة الثالثة جاء مجال  كبيرة 

، التعامل مع اآلخرينفقد جاء مجال    الخامسة، أما في الرتبة  كبيرة بدرجة امتالك  %(  75(، ونسبة مئوية )3.74، وبمتوسط حسابي )التنظيم العاطفي

ونسبة3.67)  حسابي   ومتوسط الدراسة  %(.  73)  مئوية   (  هذه  نتيجة  )وتتفق  التالية:  الدراسات  من  كال   & Primi et al., 2021; Malinauskasمع 

Malinauskiene,2021; Oktaviani et al., 2020; Jones et al.,2017) )  توافر أظهرت  الكبار  التي  الخمسة  او كفاءات  املجاالت  التعلم   للشخصية 

 االجتماعية والعاطفية بدرجة كبيرة لدى العينة املستهدفة. 

املتعلقة   النتائج  تناول  التعلم االجتماعي  وقد تم  الطلبة لكفاءات  امتالك  الجدول    كفاءة   والعاطفي لكلبدرجة  التي حصل عليها في  الرتبة  حسب 

  السابق كما يلي:

 :أداء املهامالطلبة لكفاءة امتالك  بدرجةالنتائج املتعلقة  •

 ( يبين ذلك.  9، وجدول )أداء املهامامتالك الطلبة لكفاءة تم حساب املتوسطات الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة 

 املهام لدى الطلبة   أداءودرجة االمتالك لفقرات كفاءة  والنسب املئويةاملتوسطات الحسابية (: 9جدول )

 الفقرة م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة امتالك   الرتبة

 الكفاءة 

 كبيرة  3 % 83 0.90 4.13 أتجنب األخطاء من خالل العمل بدقة  1

 كبيرة  1 % 89 0.84 4.44 أوفي بوعودي 2

 % 86 0.89 4.28 أستمر في العمل على مهمة حتى تنتهي  3
 كبيرة  2

 كبيرة  4 % 81 0.98 4.04 الصعوبات التي تواجنهي أنهي األمور على الرغم من  4

 كبيرة  - %82 0.76 4.09 الدرجة الكلية  
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( وبنسبة مئوية  4.09املهام كانت بدرجة كبيرة، إذ بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) أداء( أن درجة امتالك الطلبة لكفاءة 9يالحظ من جدول )

%  81(، وبنسب مئوية تراوحت ما بين )4.44- 4.04%(، وجاءت جميع فقرات هذا الكفاءة بدرجة امتالك كبيرة، إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين )82)

%(. بينما دلت النتائج على أن" أستمر  89مئوية )وبنسبة  )  4.44أوفي بوعودي “جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )%(، وأظهرت نتائج الدراسة أن"  89  -

هذه النتيجة   وتعزى (.  9كما هو موضح في الجدول ) %(. 86وبنسبة مئوية ) (4.28في العمل على مهمة حتى تنتهي "جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )

بينما جاء " أتجنب األخطاء  تام.حتى تنتهي بشكل على املهام  من العملوقوة اإلصرار على االنتهاء  ،لية تجاه أداء املهام املوكلة إليهم تمتع الطلبة باملسؤو إلى 

تواجنهي." %(. وجاءت فقرة " أنهي األمور على الرغم من الصعوبات التي 83وبنسبة مئوية ) (4.13من خالل العمل بدقة " بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )

بها لتجنب   وتعزى هذه   (، %81مئوية )( وبنسبة  4.04بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي ) النفس والتحكم  القدرة على ضبط  الطلبة لديهم  أن  إلى  النتيجة 

مع إنجازه.  األخطاء  بهم  املناط  العمل  أداء  في  الدقة  تحري  على  دراسة  التركيز  نتيجة  مع  الدراسة  هذه  نتيجة   & Malinauskas)  وتتفق 

Malinauskiene,2021التي االجتماعية   (  االنفعاالت  إيجابي على  بشكل  أثر  الشباب  املدارس  لطالب  والعاطفية  االجتماعية  املهارات  أن تعزيز  أظهرت 

)الضمير أو أداء   التي أظهرت وجود أثر كبير للمجاالت الخمسة الكبار للشخصية  ( (Oktavianiet al.,2020  ودراسة  (. )ضبط النفس  منها    ومهارات الطالب

ا قليل في  Lim,2020ونتيجة دراسة )املهام( على سلوك التنمر،   السلوكيات السلبية وزيادة السلوكيات اإليجابية ( التي أظهرت أن الطالب أظهروا اتجاه 

التي وأظهرت نتائجها أن املشاركون في برنامج    Durlak at et.,2011)بعد تدخالت التدريب على املهارات االجتماعية والعاطفية وتتفق مع نتيجة دراسة )

(SEL ا في املهارات االجتماعية والعاطفية، منها مهارة
 
ا ملحوظ  واألداء األكاديمي.  ( أظهروا تحسن 

 الذهني:   االنفتاحاملتعلقة بدرجة امتالك الطلبة لكفاءة  النتائج  •

 ( يبين ذلك.10تم حساب املتوسطات الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة امتالك الطلبة لكفاءة االنفتاح الذهني، وجدول )

 االمتالك لفقرات كفاءة االنفتاح الذهني لدى الطلبة ودرجة  والنسب املئوية(: املتوسطات الحسابية 10جدول )

 الفقرة م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية
 الرتبة

درجة امتالك  

 الكفاءة 

 كبيرة  4 % 80 1.11 4.01 أحب أن أسمع عن الثقافات واألديان األخرى  25

 كبيرة  6 % 73 1.09 3.66 أتعلم الكثير من الناس ذوي املعتقدات املختلفة  26

 كبيرة  1 % 86 0.97 4.29 أحب تعلم أشياء جديدة في املدرسة  27

 كبيرة  2 % 83 0.98 4.16 أحب أن أعرف كيف تسير األمور  28

 كبيرة  5 % 79 1.02 3.97 أحيانا أجد حال ال يراه اآلخرون  29

 كبيرة  3 % 83 1.03 4.16 لدي مخيلة جيدة  30

 كبيرة   %81 0.83 4.08 الدرجة الكلية  

( وبنسبة  4.08كانت بدرجة كبيرة، إذ بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) االنفتاح الذهني( أن درجة امتالك الطلبة لكفاءة 10من جدول ) يتضح

(، وبنسب مئوية تراوحت ما بين 4.29- 3.66%(، وجاءت جميع فقرات هذا الكفاءة بدرجة امتالك كبيرة، إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين )81مئوية )

%(. بينما  86مئوية )وبنسبة  ) 4.29"جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )أحب تعلم أشياء جديدة في املدرسة "  %(، وأظهرت نتائج الدراسة أن86 - % 73)

كما هو موضح في الجدول   %(.  83وبنسبة مئوية ) (4.16"جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )أحب أن أعرف كيف تسير األمور  دلت النتائج على أن"  

، الطلبة لديهم مهارة حب االستطالع وعقلية فضولية تمكنهم من االهتمام باألفكار وحب التعلم والفهم واالستكشاف  إلى أنهذه النتيجة    وتعزى (.  10)

وتعزى هذه النتيجة إلى أن الطلبة يتمتعون بمهارة اإلبداع  وبدرجة كبيرة، %(83مئوية )وبنسبة (،  4.16حسابي ) “بمتوسط " لدي مخيلة جيدة بينما جاء

أن أسمع عن الثقافات واألديان األخرى" بدرجة كبيرة بمتوسط بينما جاءت    إيجاد طرق جديدة للقيام باألشياء أو التفكير فيها.  من خالل فقرة" أحب 

وجهات النظر املختلفة ويقدرون األشخاص من ثقافات وخلفيات  نفتحين علىم . وتعزى هذه النتيجة إلى أن الطلبة%(80مئوية )( وبنسبة 4.01حسابي )

 ( 3.97بمتوسط حسابي )  كبيرة بدرجة  جاءت  ."  أحيانا أجد حال ال يراه اآلخرون  "  فقرة   أما  .وسماحة ورحابة الصدر  التسامح،مختلفة، ويتمتعون بروح  

( وبنسبة 3.66" بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ) أتعلم الكثير من الناس ذوي املعتقدات املختلفة. وجاءت فقرة " وبدرجة كبيرة  %(79وبنسبة مئوية )

التي أظهرت توافر املهارات االجتماعية العاطفية) مهارة   Primi et al.,2021)دراسة بريمي وآخرون ) نتيجة هذه الدراسة مع دراسة  (. وتتنفق%73مئوية )

  التي أظهرت وجود أثر كبير للمجاالت الخمسة الكبار للشخصية((Oktaviani et al.,2020  ودراسة ، ونتيجة االنفتاح الذهني( لدى الطالب بدرجة عالية

ا في تنمية كل من مهارة االنفتاح التي أظهرت أن مللف اإلنجاز للمهمة األدائية التدريسية أثر    (2014)  )االنفتاح( على سلوك التنمر، ونتيجة دراسة السميري 

أظهرت  (: التي  Pancorbo et al., 2020وتتفق مع نتيجة دراسة بانكربو وآخرون )  الذهني والتوجيه الذاتي واملسؤولية الفكرية كمهارات للتفكير التأملي.

 . ملجاالت املهارات االجتماعية والعاطفية لإلدارة الذاتية واالنفتاح الذهني في سياق املدرسةتطوير نماذج  أهمية

 :امتالك الطلبة لكفاءة التعاون النتائج املتعلقة بدرجة  •

 ( يبين ذلك.  11تم حساب املتوسطات الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة امتالك الطلبة لكفاءة التعاون، وجدول )
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 ودرجة االمتالك لفقرات كفاءة التعاون لدى الطلبة والنسب املئوية املتوسطات الحسابية (: 11جدول )

 الفقرة م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 الرتبة املئوية
درجة امتالك  

 الكفاءة 

 كبيرة  4 % 72 1.08 3.58 أنا أفهم ما يريده اآلخرون  19

 كبيرة  1 % 86 0.94 4.28 أصدقائي على ما يرام من املهم أن  20

 متوسطة  5 % 59 1.19 2.97 أعتقد أن معظم الناس صادقون  21

 متوسطة  6 % 58 1.18 2.90 أثق باآلخرين 22

 كبيرة  3 % 75 0.98 3.75 أنا أتعايش بشكل جيد مع اآلخرين  23

 كبيرة  2 % 85 0.92 4.24 أنا دائما على استعداد ملساعدة زمالئي في الفصل  24

 كبيرة   %72.4 0.77 3.62 الدرجة الكلية  

( وبنسبة مئوية 3.62أن درجة امتالك الطلبة لكفاءة التعاون كانت بدرجة كبيرة، إذ بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )( 11يالحظ من جدول )

(، وبنسب مئوية تراوحت 4.28-2.90تراوحت املتوسطات الحسابية بين )كبيرة، إذ  و   امتالك متوسطةدرجة  بين  فقرات هذا الكفاءة  وتراوحت  %(،  72.4)

%(.  86مئوية )وبنسبة    )4.28جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )"  من املهم أن أصدقائي على ما يرام، وأظهرت نتائج الدراسة أن"  %(86  - %  58ما بين )

كما هو  .  %(85وبنسبة مئوية ) (4.24"جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي ) ملساعدة زمالئي في الفصلا على استعداد  أنا دائم  بينما دلت النتائج على أن"  

كما أن  نحو زمالئهم وحريصون على فهمهم ورعايتهم وتثمين العالقات بينهم،   يميلون للتعاطف  الطلبة أنوتعزى هذه النتيجة إلى .  (11)موضح في الجدول 

  أنا أتعايش بشكل جيد مع اآلخرينبينما جاء "  الطلبة يبدون رغبة في التعاون ملساعدة زمالئهم في الفصل الدراس ي مما يوثق العالقات وتسود األلفة بينهم.

وبنسبة (  3.58بمتوسط حسابي )  كبيرة " بدرجة    أنا أفهم ما يريده اآلخرون فقرة "    وجاءت   . %(75وبنسبة مئوية ) (3.75بمتوسط حسابي )  كبيرة " بدرجة  

معهم   زمالئهم ويتعاطفون يتعاونون مع  و   بينهم،حريصون على العيش في وئام مع اآلخرين، وتقدير الترابط    إلى أن الطلبة  وتعزى هذه النتيجة  .  (%72مئوية )

%(. 59مئوية )ونسبة   (،2.97حسابي )بمتوسط    متوسطة،أعتقد أن معظم الناس صادقون" بدرجة    بينما جاءت "  منهم.من أجل فهم ما يريده اآلخرين  

ويفترضون أن اآلخرين   الطلبة يثقون هذه النتيجة بأن    (. وتعزى %58مئوية )( ونسبة  2.90حسابي )أثق باآلخرين" بدرجة متوسطة، بمتوسط    وجاءت فقرة"

التي أظهرت وجود أثر كبير للمجاالت الخمسة   ((Oktaviani et al.,2020  دراسةوتتفق مع نتيجة  لديهم نوايا حسنه، ويتجنبون إصدار األحكام املسبقة.

أن  التي أظهرت( Malinauskas & Malinauskiene,2021) وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسةسلوك التنمر، )التعاون( على  الكبار للشخصية

ا تتفق ــــعاون(، وأيض  ــــعاالت االجتماعية ومهارات الطالب منها )التـــابي على االنفــ كل إيجـــتعزيز املهارات االجتماعية والعاطفية لطالب املدارس الشباب أثر بش 

ا مع بعضهم البع واملعلمين وأولياء أن الطالب ( التي أظهرت نتائجها Niu & Niemi,2020) دراسةمع نتيجة  ا وتعاون   ض. أصبحوا أكثر دعم 

 العاطفي: التنظيم النتائج املتعلقة بدرجة امتالك الطلبة لكفاءة  •

 ( يبين ذلك.  12وجدول ) التنظيم العاطفيحساب املتوسطات الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة امتالك الطلبة لكفاءة  تم 

 لدى الطلبة  التنظيم العاطفيودرجة االمتالك لفقرات كفاءة والنسب املئوية (: املتوسطات الحسابية 12جدول )

 الفقرة م 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية
 الرتبة

درجة امتالك  

 الكفاءة 

 كبيرة  5 % 69 1.19 3.43 أنا مرتاح وأتعامل مع التوتر بشكل جيد  7

 كبيرة  4 % 69 1.14 3.43 أنا ال أصاب بالذعر بسهولة  8

 كبيرة  3 % 75 1.17 3.75 أبقى هادئا حتى في املواقف املتوترة  9

 متوسطة  6 % 67 1.29 3.37 أنا ال أنزعج بسهولة  10

 كبيرة  2 % 79 1.08 3.93 أعتقد ان أشياء جيدة ستحدث لي  11

 كبيرة  1 % 81 1.09 4.04 أنا استمتع بالحياة  12

 كبيرة   %73.2 0.92 3.66 الدرجة الكلية  

( وبنسبة  3.66كانت بدرجة كبيرة، إذ بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )  التنظيم العاطفي( أن درجة امتالك الطلبة لكفاءة  12يتبين من جدول )

( بدرجة    وتراوحت%(،  73.2مئوية  الكفاءة  هذا  متوسطةفقرات  )و   امتالك  بين  الحسابية  املتوسطات  تراوحت  إذ  مئوية  4.04-3.37كبيرة،  وبنسب   ،)

%(. بينما دلت  81مئوية )وبنسبة   (4.04جاء بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )  "أنا استمتع بالحياة %(، وأظهرت نتائج الدراسة " 81  -% 67تراوحت ما بين )

. (12)كما هو موضح في الجدول  .  %(79وبنسبة مئوية ) (3.93"جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )أعتقد ان أشياء جيدة ستحدث لي النتائج على أن" 

الذي   الجيد  املزاج  الذات والحياة بشكل عام، وهذا ينعكس على  إيجابية ومتفائلة عن  يتمتعون بتوقعات  الطلبة  أن  إلى  النتيجة  يشعرهم وتعزى هذه 

أبقى هادئ    باألمان والجدارة، املتوترة" فقد جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط  أما فقرة"  املواقف  وتعزى هذه   %(،75مئوية )( ونسبة  3.75حسابي )ا حتى في 

ا في مواقف الغضب ومواجه اإلحباطات واالخفاقات التي  لديه سيطرة عاطفية أو ضبط للعواطف أو تحكم في العواطف خصوص   النتيجة إلى أن الطلبة

( ونسبة  3.43حسابي )بمتوسط    كبيرة،لذعر بسهولة" بدرجة  جاءت فقرة" أنا ال أصاب با  . بينماقد يمرون بها أثناء دراستهم واملواقف الحياتية اليومية
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أنا ال . وجاءت فقرة " %(69وبنسبة مئوية ) ( 3.43" بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ) أنا مرتاح وأتعامل مع التوتر بشكل جيدبينما جاء "  %(. 69مئوية )

أن الطلبة لديهم القدرة على مقاومة اإلجهاد   .(%67وبنسبة مئوية )(  3.37" بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )  أنزعج بسهولة إلى  وتعزى هذه النتيجة 

إيجابي خصوص   بهدوء، وهو ش ي  املشكالت  القلق والقدرة على حل  انخفاض  العالي.واملتمثل في  النفس ي  القلق والضغط  نتيجة هذه   ا في حاالت  وتتفق 

نتيجة   الكبار    التي  ( (Oktaviani et al.,2020  دراسة الدراسة مع  الخمسة  للمجاالت  أثر كبير  العاطفي( على سلوك    )التنظيم   للشخصية أظهرت وجود 

 التي أظهرت أثر املهارات االجتماعية والعاطفية في خفض العدوان، واالكتئاب، والقلق.(  (Jones et al., 2017 دراسة ونتيجةالتنمر، 

 : لنتائج املتعلقة بدرجة امتالك الطلبة لكفاءة التعامل مع اآلخرينا •

 ( يبين ذلك.  13تم حساب املتوسطات الحسابية والنسب املئوية والرتبة لدرجة امتالك الطلبة لكفاءة التعامل مع اآلخرين وجدول ) 

 ودرجة االمتالك لفقرات كفاءة التعامل مع اآلخرين لدى الطلبة والنسب املئوية (: املتوسطات الحسابية 13جدول )

املتوسط   الفقرة م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

 درجة الرتبة

افر   التو

 كبيرة  3 % 75 1.10 3.76 أحافظ على طاقة عالية على مدار اليوم  13

 كبيرة  2 % 76 1.07 3.80 أظهر الكثير من الحماس  14

 متوسطة  6 % 59 1.46 2.96 أحب أن أكون قائدا في صفي  15

 كبيرة  5 % 68 1.20 3.41 أريد أعرف كيف أقنع اآلخرين أن يفعلوا ما   16

 كبيرة  1 % 88 0.96 4.38 أحب أن أكون مع األصدقاء  17

 كبيرة  4 % 72 1.27 3.59 أحب التحدث مع الكثير من الناس املختلفين  18

 كبيرة   %60.3 0.94 3.02 الدرجة الكلية  

(  3.02، إذ بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية )متوسطة  كانت بدرجة ( أن درجة امتالك الطلبة لكفاءة التعامل مع اآلخرين  13يتبين من جدول )

(، وبنسب 4.38-2.96، إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين )وكبيرة متوسطة  %(، وجاءت جميع فقرات هذا الكفاءة بدرجة امتالك60.3وبنسبة مئوية )

مئوية وبنسبة  )  4.38بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي )  ت أن أكون مع األصدقاء "جاء%(، وأظهرت نتائج الدراسة " أحب  88  - %  59مئوية تراوحت ما بين )

(88( الحماس "جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي  الكثير من  أظهر  أن"  النتائج على  بينما دلت  كما هو موضح في  %(.  78وبنسبة مئوية ) ( %3.80(. 

أما   ،يمتلكون مهارة املؤانسة وهي قدرتهم على االقتراب من اآلخرين والحفاظ على الروابط االجتماعيةأن الطلبة   إلىهذه النتيجة    وتعزى (.  13الجدول )

أحب التحدث مع   بينما جاءت فقرة"  %(. 75( ونسبة مئوية)3.76حسابي )أحافظ على طاقة عالية على مدار اليوم" جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط    فقرة"

حسابي بمتوسط  كبيرة  بدرجة  املختلفين"  الناس  من  مئوية)3.59)  الكثير  ونسبة  العالية %(.72(  للطاقة  الطلبة  امتالك  أن  إلى  النتيجة  هذه  وتعزى 

" أعرف كيف أقنع اآلخرين أن يفعلوا   فقرة ت  جاءو   .  نجاز املطلوب منهم، كما أنها تعينهم على االنتباه والتركيز وتساعد على االنفتاح الذهنيإ يساعدهم على  

%(. وجاءت فقرة " أحب أن أكون قائدا في صفي " بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي  68وبنسبة مئوية ) (3.41بمتوسط حسابي )  كبيرة ما أريد " بدرجة  

ر عن اآلراء واالحتياجات واملشاعر بثقة، ومع ممارسة وتعزى هذه النتيجة إلى أن الطلبة قادرون بدرجة متوسطة على التعبي   (.%59( وبنسبة مئوية )2.96)

 ,.Primi et al)  نتيجة هذه الدراسة مع دراسة  وتختلف  التأثير االجتماعي وتحمل املسؤولية من في الفصل أو الفريق من خالل املبادرة ليقودوا اآلخرين.

االجتماعي  2021 التعلم  ملهارات  الكبار  الخمسة  املجاالت  توافر  أظهرت  التي   )( ودراسة    التعاملوالعاطفي  كبيرة،  بدرجة  اآلخرين(  نتيجة مع 

 )التعامل مع اآلخرين( على سلوك التنمر.  للمجاالت الخمسة الكبار للشخصيةالتي أظهرت وجود أثر كبير  ((Oktaviani et al.,2020دراسة

( في درجة امتالك الطلبة  α≤0.05النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) . 2.4

 الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة عمان تعزى ملتغيرات )الجنس، العمر(؟ لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس الحلقة 

 وذلك على النحو اآلتي:  والعمر،( ملتغير الجنس T-Testعن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار) لإلجابة

 بالنسبة ملتغير الجنس:  •

 : الدراسة والدرجة الكلية مجاالت ملتغير الجنس لجميع   ( (T- test( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار  14الجدول )حيث يوضح 
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 ملتغير الجنس ا  درجة امتالك الطلبة لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي تبعً ل  Tنتائج اختبار(: 14جدول )

الحسابي املتوسط  العدد  الجنس الكفاءة ت قيمة االنحراف املعياري    مستوى الداللة  

 إنجاز املهام 
 0.79 4.09 381 ذكر

 0.74 4.08 555 أنثى  0.928 0.090

 التنظيم العاطفي 
 0.91 3.87 381 ذكر

 0.91 3.65 555 أنثى  *0.000 3.744

 التعامل مع اآلخرين 
 0.89 3.74 381 ذكر

 0.97 3.63 555 أنثى  0.062 1.872

 التعاون 
 0.81 3.92 381 ذكر

0.340 0.734 
 0.73 3.90 555 أنثى 

 االنفتاح الذهني 
 0.87 3.95 381 ذكر

-4.127 0.000* 
 0.78 4.17 555 أنثى 

ةليالدرجة الك  
 0.81 4.06 381 ذكر

-3.081 0.002* 
 0.68 4.21 555 أنثى 

الجدول   الداللة  أنه    (14)يتضح من  الدراسة في  (  α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  درجة بين متوسطات تقديرات عينة 

 الدرجة الكلية،  فيمتغير الجنس  امتالك الطلبة لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة عمان تعزى إلى  

   ،كفاءة التنظيم العاطفي لصالح الطالب ) الذكور(  ( في  α≤0.05وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة )  الطالبات(،لصالح اإلناث)  

توجد فروق ذات داللة إحصائية عن   ) الطالباتوتعزى هذه النتيجة إلى أن الطالب الذكور قادرون على استخدام التنظيم بكفاءة أكبر أو بجهد أقل من 

وتعزى هذه النتيجة إلى الرغبة األكبر لدى الطالبات في القراءة واالطالع على   ، (إلناثاالنفتاح الذهني لصالح الطالبات)وكفاءة  (α≤0.05مستوى الداللة )

في كفاءة    (α≤0.05وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة )  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  بينما مختلف الكتب واملجالت،

 وتعزى هذه النتيجة إلى تشابه املقررات الدراسية واملهام املطلوب إنجازها. إنجاز املهام، وكفاءة التعاون تعزى ملتغير الجنس.

 بالنسبة ملتغير العمر:   •

 : مجاالت الدراسة والدرجة الكليةملتغير العمر لجميع   ( (T- test( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار  15الجدول )حيث يوضح 

 ملتغير العمر ا  درجة امتالك الطلبة لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي تبعً ل  Tنتائج اختبار :(15) دول ج

ت  قيمة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  العمر  الكفاءة   
مستوى  

 الداللة 

املهام  أداء  
13-14  604 4.11 0.72 

1.008 0.314 15-16  332 4.05 0.84 

 التنظيم العاطفي
13-14  604 3.74 0.89 

0.055 0.956 15-16  332 3.73 0.96 

 التعامل مع اآلخرين
13-14  604 3.66 0.94 

-0.835 0.404 
15-16  332 3.71 0.94 

 التعاون 
13-14  604 3.89 0.74 

-0.968 0.333 
15-16  332 3.94 0.81 

 االنفتاح الذهني 
13-14  604 4.09 0.80 

2.510 0.610 
15-16  332 4.06 0.86 

 الدرجة الكلية 
13 -14  604 4.19 0.70 

2.256 460.0  
15 -16  332 4.07 0.79 

بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة في درجة    ( α≤0.05)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أنه ال (  15)يتضح من الجدول  

ا ملتغير العمر، بينما الدرجة الكلية تبع    في  عمانامتالك الطلبة لكفاءات التعلم االجتماعي والعاطفي بمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة  

الداللة   الكفاءات    في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى  جميع  املرحلة    العمر.متغير  تعزى  إلى تشابه  النتيجة  وتعزى هذه 

 العمرية وتقارب النمو املعرفي بين الطلبة.

 :  واملقترحات لتوصيات ا . 3.4

 : التالية واملقترحات في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، تم صياغة التوصيات   

 . التعليم األساس ي املهارات االجتماعية والعاطفية في التعلم تفعيل معلمي الحلقة الثانية من  •

 دمج مهارات التعلم االجتماعي والعاطفي في املناهج الدراسية.   •

 العاطفي.التركيز على تضمين األنشطة الصفية مهارات التعليم االجتماعي  •
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واملحاضرات عن برامج التعلم االجتماعي العاطفي والهادفة إلى توعية كافة املؤسسات أن تتبنى وزارة التربية والتعليم عقد الدورات وورش العمل   •

 . التعليمية واملجتمعية واالعالمية

ة ومهارات  إجراء الباحثون تحليالت مقارنة لدراسة برامج التدخالت االجتماعية والعاطفية األكثر   فاعلية، ويحددوا أثرها في املهارات األكاديمي •

 للغة. التواصل وا 

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً

 أوال

(. برامج تنمية مهارات التعلم االجتماعي والعاطفي لدى طالب التعليم العام 2021) .الحربي، مروة محمد علي البنيان؛ حويل، إيناس إبراهيم أحمد .1

 . 434-407: (22)5 :املجلة العربية للعلوم التربوية والنفسيةدراسة مقارنة. -في الواليات املتحدة االمريكية وأستراليا

 . 123 -106 :34مجلة جامعة عمار ثليجي باألغواط. . SEL(. نحو برامج إرشادية مستندة على التعلم االجتماعي والعاطفي 2015) .خضرة، حواس .2

(. أثر ملف إنجاز املهمة األدائية التدريسية في تنمية التفكير التأملي لدى طالبات برنامج املاجستير بكلية 2014)  .السميري، لطيفة صالح محمد .3

 . 656- 635: )3)26 :مجلة العلوم التربويةالتربية في جامعة امللك سعود. 

،  رسالة التربية وعلم النفس(. مستوى االنغالق الفكري ملعلمي ومعلمات مراحل التعليم العام في املدينة املنورة.  2006)  .الشهري، حاسن بن رافع .4

 (.27العدد )

الصغير، عائشة وبوداود، حسين .5 العلوم االجتماعية 2017)  .ابن  النفسية: دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية  بالصحة  التفاؤل وعالقته   .)

 . 16-1 :53 :مجلة جامعة عمار ثليجيبجامعة االغواط. 

اعي لدى األطفال. (. فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية التنظيم الذاتي االنفعالي وأثره على خفض قلق التفاعل االجتم2021)  .عايش، جودة  .6

 .150-84:  17مجلة دراسات في الطفولة والتربية. 

استراتيجيات التنظيم االنفعالي وعالقتها بخبل املشكالت، دراسة مقارنة على عينة من طالب املرحلة الثانوية وطالب  (.  2015)  . عباس سلوم، هناء .7

 رسالة ماجستير غير منشورة جامعة دمشق، سوريا.  ."املرحلة الجامعية بمدينة دمشق

 . املجموعة العربية للتدريب والنشر. الذكاء العاطفي والذكاء االجتماعي(. 2018عبدالرؤوف، طارق وعيس ى، إيهاب. ) .8

النفس كلية التربية جامعة العالقة بين الضغوط النفسية والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة قسم علم  (.  2018)  .عبدهللا، قمر الدين .9

 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.السودان للعلوم والتكنولوجيا

ريم  .10 الخليل(.  2018)  .كاتبة،  بمحافظة  التربويين  املرشدين  لدى عينة من  اإلنجاز  بدافعية  للشخصية وعالقتها  الكبرى  الخمسة  رسالة  العوامل   .

 نشورة. جامعة الخليل. ماجستير غير م

(. فعالية برنامج قائم على كفاءات التعلم االجتماعي والوجداني في تنمية دافعية التعلم ومهارات التعلم االجتماعي 2017)  .مهدي، رشا ومحمد، هناء .11

 . 486- 466 :(6)33 :جامعة أسيوط -املجلة العلمية لكلية التربية والوجداني. 

مجلة الجامعة (. تحمل املسؤولية وعالقته بالشعور باألمن األسري لدى مراجعات مديرية اإلصالح والتوفيق األسري في عمان.  2021)  .النبراوي، ختام .12

 . 552-533 :(4)29 :اإلسالمية

 . مسقط: سلطنة عمان.دليل عمل مدارس التعليم األساس ي(. 2008وزارة التربية والتعليم ) .13

14. ( والتعليم.  التربية  عمر  (.  2015وزارة  أطفال  السعودية  العربية  اململكة  في  النمائية  املبكر  التعلم  : سنوات  6-3معايير 
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Abstract:  The study aimed to identify the degree of students' social and emotional learning competencies in the 
schools of the second episode of basic education in Oman after the Corona pandemic, and the researchers used 
the descriptive curriculum. The questionnaire of the OECD study was used for social and emotional skills in 
learning (Kankaraš and Suarez-Alvarez, 2019), which consisted of (5) competencies, and (30) indicators: 
(accomplishing tasks - emotional organization - dealing with others - cooperation – and openness). The results 
of the study showed that the overall degree of students' ownership of social and emotional learning 
competencies was largely, with an average account (4), a percentage (83%), and a degree of ownership of each 
competency to a large extent, and in proportions percentage ranged from (73% to 82%). There are statistically 
significant differences in the degree to which students have social and emotional learning competencies in the 
schools of the second episode of basic education in Oman in the total degree attributable to the sex variable, in 
favour of females (female students) while there are no statistically significant differences in the degree to which 
students have the competencies of social and emotional learning in the overall degree depending on the age 
variable. The study recommended that social and emotional learning skills be integrated into the curriculum, 
and that the Ministry of Education adopt courses, workshops and lectures on emotional social learning 
programs aimed at educating all educational, community and media institutions. 

Keywords: Social and emotional learning competencies; the top five areas of personality; episode II schools; 

Corona pandemic. 
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 : املقدمة .1

وفي ظل هذه   والتكنولوجي،العلمي  املعرفي واملعلوماتي والتقدم    نتيجة لالنفجار  املجاالت،في جميع    ةيشهد العالم اليوم تغيرات وتطورات متسارع

من الضرورة مواكبة    أصبح  والتربوية،تغير والتطور املستمر لألهداف والغايات التعليمية  للنتيجة  و   وظروفه،وتغير متطلبات املجتمع  الثورة املعرفية الهائلة  

    واملتكامل.الحديثة واملتنوعة التي تحقق للمتعلم النمو الشامل واالساليب التدريس تغيرات بالبحث عن أفضل طرق هذه ال

الفيزياء وطرائق تدريسها تطور   أساليب تدريس  املتعلم  ا الفت  وقد شهدت  التي تضمن فهم  الفيزيائية  املعرفة  بنية  التركيز نحو  اتجه  ا، فقد  ا ونوعي 

من التركيز على املستوى املعرفي إلى التركيز على بنية املعرفة الفيزيائية التي تضمن  واالرتقاء به    ،ءلطبيعة علم الفيزياء وطبيعة املحتوى التعليمي ملقرر الفيزيا 

وتوظيف املعرفة الفيزيائية واستخدام منطق   ،وتدعيم السلوك العقلي الالزم   ،فهم املتعلم لطبيعة علم الفيزياء وطبيعة املحتوى التعليمي ملقرر الفيزياء

 (.2006 ،)غازي  وتعلمهودعم سلوكيات اتخاذ القرار املرتبط بتعليم الفيزياء  ،املمارسات الحياتية وحل املشكالتالتفكير العلمي في 

واستثارة   ،الداخلية وممارسة مهاراته في التفكير  يةبنفسه وذلك بالتركيز على عملياته العقل  بناء املتعلم ملعرفتهأهمية  تؤكد النظرية البنائية على  و 

واملواءمة بينها وبين خبراته    ،وتمثيلها وتنظيمها ودمجها في بنيته املعرفية  ،املعلومات واستيعابهاو   العالقة بين املعارف  إلدراك ما لدية من معلومات سابقة 
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 امللخص: 

املعرفية والبيت الدائري اإللكتروني في تدريس الفيزياء على تنمية التفكير البصري الكشف عن أثر استخدام الرحالت  إلى  هدفت الدراسة  

( طالبة توزعت على ثالث مجموعات، اثنتين تجريبيتين 68لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في محافظة الكرك. وتكونت عينة الدراسة من )

(  23( طالبة، واألخرى باستخدام الرحالت املعرفية بلغ عددها )22اإللكترونية بلغ عددها )درست إحداهما باستخدام استراتيجية البيت الدائري  

( طالبة. وقد قام الباحثان بتصميم وتطوير املواد التعليمية التجريبية في الفيزياء،  23طالبة، وواحدة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية عددها )

ا الستراتيجية الرحالت املعرفية، وال ا وفق  ا وبعدي  بيت الدائري اإللكتروني، واستخدم اختبار تنمية التفكير البصري كأداة للدراسة تم تطبيقه قبلي 

بين    (α≤0.05)حصائية عند مستوى الداللة  إ على عينة الدراسة، وتم التأكد من صدقها وثباتها. واظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  

الع التجريبيتين. وفي  متوسطات عالمات طالبات الصف  املجموعتين  التدريس، لصالح  البصري تعزى لطريقة  التفكير  اختبار  اشر االساس ي على 

 ضوء نتائج الدراسة اوصت الدراسة بضرورة توظيف استراتيجيتي الرحالت املعرفية والبيت الدائري اإللكترونية في تدريس الفيزياء.

 . التفكير البصري  ؛الرحالت املعرفية ؛اإللكترونية: البيت الدائري الكلمات املفتاحية
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فهو  ،الذي ينشأ نتيجة استثارة العقل بمثيرات بصرية ، التفكير أحد أنماط البصري ومهاراتهخبرة مكتسبة ذات معنى. ويعد التفكير إلى السابقة وتحويلها 

البصري، وتحويلها الشكل   ، لغة لفظية مكتوبة أو منطوقة، واستخالص املعلومات منه )مهدي  إلى  منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على قراءة 

2006 .) 

يحدث هذا التفكير عندما يكون هنالك إذ  ،البصري هو قدرة عقلية مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسية البصريةالتفكير أن  ويرى بياجيه    

 & Furth)  شكال ورسومات وعالقات وما يحدث من ربط ونتاجات عقلية معتمدة على الرؤية والرسم املعروضأ تناسق متبادل بين ما يراه املتعلم من  

Wachs, 1974.) (.2018،املعمري ) م جماعيةأ بسرعة قياسية سواء تم ذلك بصورة فردية  األفكارداة مناسبة لتبادل أ التفكير البصري يمثل ن إلذلك ف 

منظومة من العمليات الذهنية والتي تترجم قدرة الطلبة على قراءة األشكال والصور والخرائط، وتمييزها وتفسيرها ويعرف التفكير البصري بأنه  

التعرف على الشكل وتسهم مهارات التفكير البصري في    . (2015  ،)فياض  وإدراك العالقات فيما بينها، والتعبير عنها بلغة لفظية مكتوبة أو منطوقةوتحليلها  

وتحليله املعانيووصفه،  واستخالص  العالقات،  وربط  قادر    ،،  املتعلم  يجعل  بصرية  مما  لغة  وتحويلة من  البصري  الشكل  ترجمة  لفظيةإ ا على  لغة    لى 

 .(2010،)جبر

  التي ئري  وهنالك استراتيجيات عديدة في تدريس الفيزياء يمكن أن تساعد في تنمية التفكير البصري، ومن هذه االستراتيجيات استراتيجية البيت الدا 

ا من حيث تظهر الفكرة الرئيسية للمتعلم ثم يبدأ تفصيلها مبتدئ    ،وتقديم التوضيحات  ،وتحديد العالقات  ،ربط املعلومات  ايستطيع املتعلم من خالله

 ، فرضيات النظرية البنائية قائمة على استراتيجية   فهي (.2016،)زنقور  شكال ورسومات تبين ما بينها من عالقاتأ وتنظم املعلومات في   ،لى الخاصإ العام  

العلمية في جامعة لويزيانا  ،(1994)  مقترحة من قبل جيمس ووندرس ي في عام التربية  جل تمثيل أ وهي مقترحة من    ،وتم استخدامها في تدريس مقررات 

ف نها شكل هندس ي ثنائي البعد دائري الشكل يتكون من سبعة قطاعات تدور حول منتصأوتعرف ب  ،ميةنشطة العلألجراءات وا إل ملوضوعات وا ا مجمل  

املعلومات بكفاءة ثم يقوم بربط    ،الدائرة  املتعلم  املعلومات والحصول عليها  األفكارحيث يقسم  الترميز لتسهيل استرجاع   &Ward)  من خالل عملية 

Wandersee, 2002 .) 

الدائري  وتركز   لجزئية محددة من املعرفة بحيث يمثل مركز الدائرة املوضوع    ةشكال دائرية تناظر البنية املفاهيميأ على رسم  استراتيجية البيت 

 (. 2005،)املزروع الرئيس ي املراد تعلمه وتمثل القطاعات السبعة الخارجية األجزاء املكونة للموضوع

وتكنولوجيا    اإلنترنت( من أهم االستراتيجيات التعليمية القائمة على توظيف شبكة  Web Questsالرحالت املعرفية عبر الويب) استراتيجية  كما وتعد

تقدم مهمات تعليمية محددة تساعد املتعلم على القيام بعمليات مختلفة من البحث واالستكشاف عن  حيث    ،املعلومات في العملية التعليمة التعلمية

بدأت فكرة استراتيجية الرحلة املعرفية عبر الويب وقد    ،وليس مجرد الحصول عليها ،ات وتوظيفهاواستخدام هذه املعلوم اإلنترنتاملعلومات عبر شبكة 

رأسهم    ،  1995سنة   وعلى  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  بوالية  دييجو  بجامعة سان  التعليم  تكنولوجيا  بقسم  الباحثين  لدى مجموعة من 

ية ، وأخذت هذه الفكرة باالنتشار في كثير من املؤسسات التعليمية بأوروبا والواليات املتحدة األمريكية باعتبارها استراتيج  Marchومارش  Dodgeدودج

من خالل الطالب؛ وذلك ألنها تتكون من مهمات وأنشطة مختلفة تساعد الطالب على   اإلنترنتحديثة في مجال التدريس تعتمد على البحث عبر شبكة  

( الرحالت املعرفية Stockwell, 2016) يعرف ستوك ويلو   (.Dodge, 2001)استكشاف املعلومات واستنتاجها، واستخدام املهارات العقلية العليا لديه  

 عبر الويب بأنها مدخل تدريس متمركز حول الطالب قائم على النظرية البنائية والتفكير اإلبداعي والناقد وبيئات التعلم التعاوني. 

 اإلنترنتفي شبكة    ا تعتمد على عمليات البحثبأنها أنشطة تربوية هادفة وموجهة استقصائي  (  الويب كويستالرحالت املعرفية عبر الويب )عرف  تكما  

وسيلة تعلمية تهدف  نها  أ كما  بهدف الوصول الصحيح واملباشر إلى املعلومة محل الجهد بأقل وقت وجهد ممكنين، وإلى تنمية القدرات الذهنية للطلبة،  

للطلبة وذلك عن طريق دمج شبكة  يإلى تقديم نظام تعل التعلمية،    اإلنترنتمي جديد  التعليمية  العملية  وسيلة تعلمية مرنة يمكن    نهاأ لى  إ باإلضافة  في 

 ( 2008 ،)الحيلة ونوفل استخدامها في جميع املراحل الدراسية والجامعية وفي كافة املواد والتخصصات

تدريس الفيزياء باستخدام استراتيجيتي الرحالت   مهارات التفكير البصري لدى الطلبة، جاءت هذه الدراسة للكشف عن أثرتنمية  ا ألهمية  ونظر  

 .قصبة الكركهارات التفكير البصري في ملفي اكتساب طالب الصف العاشر األساس ي   يلكترون( وشكل البيت الدائري اإلQuest Webاملعرفية عبر الويب )

 مشكلة الدراسة: . 1.1

ما أكدته  وهذا  شكل عام وتدريس مبحث الفيزياء بشكل خاص ضعف الطلبة في التحصيل،  بالحظ الباحثان من خالل خبرتهما في تدريس العلوم  

العلوم والرياضيات   االردن في  أداء طلبة  البشرية حول  املوارد  لتنمية  الوطني  املركز  أعدها  التي  الدولية  اختبار)حيث أشارت  الدراسات  ( TIMSSنتائج 

الدولي للعام    لى ضعف مستوى التحصيلإ (  PISAوكذلك اختبار) العلوم إلى أقل من املستوى  الطلبة في األردن وتراجع املستوى في مادة  العلوم لدى  في 

 ( 2016،)ابو غزالة 2015

لى تركيز الطلبة على الحفظ واستظهار املعلومة  إ (  2015فتح هللا،   ؛2013الخفاجي،  ؛ 2013؛ الخزرجي،2007  )قطيط،  وأشارت العديد من الدراسات

حاجز نفس ي عند الطلبة اتجاه دراسة الفيزياء يجعلهم يتوهمون أنهم ال يستطيعون استيعاب الفيزياء    لى وجودإدون الفهم والقدرة على التطبيق، باإلضافة  

وطرق التدريس التقليدية القائمة على االلقاء والتلقين من قبل املعلم   لى استخدام أساليبإ وبأنها علم معقد يتصف بالتجريد. وقد يعود هذا القصور  
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 شارت أ (. كما  2007)طلبة،  ا، أدى إلى سلبية املتعلم وعزوفة عن دراستهاا نظري  والحفظ واستظهار املعلومات من قبل الطالب مما جعل تعليم الفيزياء تعليم  

 (. 2006مهدي، ؛2006ابراهيم، ؛2009حمادة، ؛2014ات التفكير البصري لدى الطلبة )سليمان،العديد من الدراسات إلى ضرورة تنمية التفكير ومهار 

)درويش  وتأتي مثل  الدراسات  من  العديد  لتوصيات  نتيجة  الدراسة  توظيف  2011،يدالس  ؛ 2015،الطراونه  ؛ 2017، دنيور   ؛ 2019،هذه  في   )

وتنمية مهارات التفكير البصري وتمثيلها في صورة أقرب لذهن املتعلم بنفس الطريقة الفطرية   ،واملفاهيم  األفكارالتكنولوجيا املعلوماتية لتنظيم وترتيب 

 وتشجيع الطلبة وزيادة الدافعية نحو التعلم.  ،واملفاهيم  األفكارلتنظم  البشري،التي يعمل بها العقل 

لى استخدام استراتيجيات تدريس تزيد من قدرة املتعلم على تكوين املفاهيم العلمية واكتسابها بطريقة صحيحة تحاكي العقل  إ رزت الحاجة  من هنا ب

 ، املتعلمينشكال لتسهيل استرجاع الخبرات السابقة وربطها بالخبرات الجديدة وتحقيق التعلم ذو املعنى لدى  البشري في توظيف الصور والرسومات واأل 

طالبات الصف العاشر األساس  ى تتمثل مشكلة الدراسة في وجود ضعف لدوتشجيعهم على التفكير. لذلك  ،وكذلك التركيز على تنمية مهاراتهم العقلية

و  الفيزياء،  مبحث  واملأ في  البنائي  الفكر  على  قائمة  حديثة  تدريس  استراتيجيات  بتوظيف  الصعف  ذلك  ملعالجة  ملحة  حاجة  هناك  ستحدثات ن 

 التكنولوجية. 

 :  أسئلة الدراسة . 2.1

 تجيب الدراسة عن السؤال التالي: 

ألساس ي  ما أثر استخدام الرحالت املعرفية والبيت الدائري اإللكتروني في تدريس الفيزياء على تنمية التفكير البصري لدى طالبات الصف العاشر ا 

 في محافظة الكرك؟

 فروض الدراسة:  . 3.1

 الدراسة الفرض التالي: تختبر 

بين متوسطات درجات عينة الدراسة في االختبار البعدي لتنمية مهارات التفكير ( α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 الطريقة االعتيادية(.  -البيت الدائري اإللكتروني -البصري تعزى لطريقة التدريس )الرحالت املعرفية

 : هدف الدراسة . 4.1

إلى الوقوف على أثر استخدام الرحالت املعرفية والبيت الدائري اإللكتروني في تدريس الفيزياء على تنمية التفكير  تهدف هذه الدراسة بصفة أساسية  

 البصري لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في محافظة الكرك. 

 الدراسة:أهمية  . 5.1

همية أ وكذلك من    ،تأتي أهمية الدراسة من أهمية التركيز على استراتيجيات النظرية البنائية في تدريس العلوم بشكل عام والفيزياء بشكل خاص

العالم في تطوير طرق و  الذي يشهده  التقني والتكنولوجي  التطور  الفيزياء وتعلمهأ مواكبة وتوظيف  في تعليم  لل  ،ساليب حديثة  الفرصة في تتيح  متعلم 

البصري  التفكير  املفاهيم   ،ممارسة مهارات  امل  ، وتوظيفها في حل املشكالت  ،وتكوينها  ،لتعلم  تبرز    الفيزياء كماتعلم ودافعيته نحو تعلم  وتنمي استعداد 

في التعرف على استراتيجية  ،مخططي ومطوري املناهج ومؤلفي الكتب املدرسية واملعنيين بشؤون التربية والتعليم  ها قد تساعد نتائج نهاأبأهمية الدراسة 

 وكيفية تطبيقها ملساعدة املعلمين على استخ ،(Quest Webوالرحالت املعرفية) ،البيت الدائري اإللكترونية
 

وكذلك قد  ، من الطرق االعتياديةدامها بدال

املتعلمي تمثيلها بصري  تساعد  الفيزيائية من خالل  املفاهيم  اكتساب  الصعوبات في  التغلب على  انا لتسهيل تخزينها وسهولة استرجاعها.  ن في  هذه    كما 

 تقدم  الدراسة  
 

األدليال من  مجموعة  متضمنا  الفيزياء  لتدريس  قد    الدائري  البيت  لشكل  الجاهزة  النماذج  من  ومجموعة  البصرية  التعليمية  نشطة 

 ها معلمي العلوم في تدريس الطلبة. يستخدم

 حدود الدراسة ومحدداتها: . 6.1

التفكير  الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على استخدام ثالث استراتيجيات في تدريس الوحدة األولى والثانية من كتاب الفيزياء لتنمية مهارات  •

 البصري لدى طالبات الصف العاشر.

 الدراسة على عينة من مدرسة املنشية الثانوية للبنات التابعة ملديرية التربية والتعليم لقصبة الكركالحدود املكانية: تم تطبيق  •

 م  2022م/2021الحدود الزمنية: تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي األول للعام  •

 طالبات الصف العاشر في محافظة الكرك باألردن الحدود البشرية:  •

 الدراسة بدالالت صدق أدوات الدراسة وثباتها.يحدد تعميم نتائج هذه 
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   :التعريفات اإلجرائية . 7.1

من خالل مجموعة من الخطوات تتبعها    اإلنترنتا بأنها استراتيجية تدريس قائمة على توظيف شبكة  تعرف إجرائي    (:Quest Web)  الرحالت املعرفية •

عداد وبناء الوحدتين إ ساس ي، وتسير وفق خطوات سيتم  الباحثة في تدريس وحدتي )املتجهات والحركة( من كتاب الفيزياء لطالبات الصف العاشر األ 

 الدراسيتين وفقهما وهي: املقدمة، املهمات، العمليات، املصادر، التقويم، الخاتمة.   

الدائري استراتيجية   • البيت  إجرائي    :اإللكتروني  شكل  بأنها  تعرف  تعملا  تدريس  عرض   استراتيجية  على  يساعد  الشكل  دائري  بصري  كمنظم 

منظم وسهل الفهم  ،رموز(أو رسومات أو )صورة  تنقص اثنين( تمثل املعلومات بشكل مرئي أواملعلومات واملفاهيم من خالل سبعة قطاعات )تزيد 

 وادراك العالقات بينها.  ،لتسهيل استرجاعها

العملية   الطريقة االعتيادية:  • املعلم محور  املعلم واملتعلم ويكون  بين  اللفظي  التواصل  الفيزياء واملعتمدة على  التي يستخدمها معلم  الطريقة  هي 

 التعليمية. 

البصري: • البصر   التفكير  املؤثرات  الطالبات من خالل  لدى  التفكير  يثير  التفكير  أنماط  األ   يةنمط من  الرسومات  مهارات  )الصور  لتنمية  شكال( 

االستنتاج البصري(. وتقاس بالدرجة التي ستحصل عليها الطالبة في اختبار    ،التفسير البصري   ،التحليل البصري   ،التفكير البصري )القراءة البصرية

 مهارات التفكير البصري املعد لهذا الغرض. 

 النظري والدراسات السابقة:   اإلطار  .2

 النظري: اإلطار  . 1.2

بل هي عملية   ،لى املتعلم إ التعلمية لم تعد مجرد نقل املعرفة العلمية   -ن العملية التعليميةأ يؤكد التربويون في مناهج العلوم واستراتيجيات تدريسها  

يتعلمون  الطلبة كيف  تعلم  يفكرون  ،محورها  بنفسهم   ،وكيف  يبنون معرفتهم  تبني   ،(2007،)زيتون   وكيف  الحديثة  التربوية  االتجاهات  تؤكد  وبذلك 

 
 
واتاحة الفرصة امام الطلبة بالبحث والتقص ي   ،به طرق التعلم الذاتيا واستراتيجيات تدريسية تثير في املتعلم حب االستطالع وتسهم في اكتسااملعلمين طرق

 (.  2010،ا غير فاعل )قطيطا سلبي  سلوب التقليدي الذي يظهر املتعلم كمستقبل للمعرفة وعنصر  ا عن األ والتساؤل وممارسة مهارات التفكير بعيد  

 استراتيجية الرحالت املعرفية:  .1.1.2

في العملية التعليمية من خالل البحــث عــن النصــوص    اإلنترنتتؤكد الدراسات والبحوث الحديثة على أهمية توظيف تكنولوجيا االتصاالت وشبكة  

 اإلنترنتن علـى شـبكة والبيانــات والصــور، والرســومات، واملعلومات بوساطة محركات البحـث املختلفة، وهي من أهـم األنشـطة التـي يقـوم بهـا املتعلمـو 
ّ
، إال

مستمر، لهـذا فإن أن هـذه األنشطة تفتقـد فـي أغلـب األحيـان إلـى هـدف تربـوي محـدد، وتكـون غيـر موجـهه، نتيجة عـدد صـفحات الويب املتزايدة بشكل  

 
 
 ا؛ ممـــا يعنـــي هـــدر  ا جـــد  ا كبيـــر  النشـاط يأخـذ وقتـ

 
 ا للمـــوارد واســـتعماال

 
ا لزمن اإلبحار على الشـبكة العنكبوتيـة،  عشوائي   غيـــر عقالنـــي للحاسوب واستغالال

 
 
اإلبحار على  وانطالق العقالنـي للحواسـيب ومـدة  تتـوخى االسـتعمال  نمـاذج تربويـة دقيقـة  إلـى تطـوير  الحاجـة  املعطيـات جـاءت  الشبكة، وتعد ا مـن هـذه 

ا  املعرفيـة عبر  الويـب كويســـت)الـرحالت  أو  نمـــوذج  Quest Webلويـب  العقالنـي للحواسـيب عامـة  (  املحكـم واالسـتعمال  التربـوي  التخطـيط  بـــين  ا يجمـــع 

 (.2006)جاداللة، خاصــة اإلنترنتوشــبكة 

البحث والتقص ي لتنمية القدرات الذهنية املختلفة لدى (  الـرحالت املعرفيـة عبر الويـب بأنها أنشطة تربوية تركز على  ,1995Dodgeيعرف دودج )و 

نتقاة مسبق  ا أو كلي  املتعلمين، وتعتمد جزئي  
ٌ
 ا. ا على املصادر اإللكترونية املوجودة على الويب وامل

 
 

الويب واملتمثلة في رحالت  نماط الرحالت املعرفية عبر  أ ( الى  2013  سمارة،،  2009  جودت،)و   ( Dodge, 1997., Lamb, 2004من ) وقد اشار كال

ية، واملهارات معرفية قصيرة املدى، ورحالت معرفية طويلة املدى تم تقسيمها وفقا للفترة الزمنية للرحلة، والهدف التربوي والتعليمي، والقدرات الذهن

 الحاسوبية للمتعلمين، واملهمات املطلوبة، وهي كاالتي: 

 Short Term Web Quests : الويب كويست قصيرة املدى   •

لى مصادر املعلومات ومن ثم استرجاعها، وعادة ما يكون إ ا ما يكون الهدف منها الوصول حصص، وغالب   وأربعيتراوح مداها الزمني بين حصة واحدة 

النوع مقتصر بمادة واحدة، ويتطلب إتمام مهام هذه الرحلة عمليات ذهنية بسيطة كالتعرف على مصادر املعلومات واسترجاعها، ويستعمل   هذا هذا 

 كمرحلة أولية للتحضير للويب كويست طويلة املدى.ا يض  أ النوع مع الطلبة املبتدئين على تقنيات استعمال محركات البحث، وقد تستعمل 

 :  Long Term Web Questsالويب كويست طويلة املدى  •

سبوع وشهر كامل، وتتمحور حول أسئلة تتطلب عمليات ذهنية متقدمة كالتحليل، والتركيب، والتقويم، ويعمل هذا النوع أ يتراوح مداها الزمني بين 

امل بين  الفاصلة  الحدود  املتقدمين على تقنيات استعمال    أكثرواد ودمج  على تجاوز  الطلبة  النوع مع  املدرجة، ويستعمل هذا  املهام  من مادة من خالل 

قواعد البيانات، على شكل عروض شفوية، أو على شكل أبحاث أو نشر   طويلة املدى باستخداممحركات البحث، ويتم تقويم استراتيجية الويب كويست  



 العمرو & بني دومي                                                                                            ....أثر استخدام الرحالت املعرفية والبيت الدائري اإللكتروني في تدريس الفيزياء على تنمية التفكير البصري  

 938-924، ص: 2202 -4، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 928 

 

وسوف تعتمد الدراسة الحالية نمط الرحالت املعرفية طويلة املدى عبر الويب؛ ألن تنمية مهارات التفكير البصري تحتاج الى وقت . اإلنترنتصفحات على 

 ا. طويل نسبي  

( كاآلتي  تتلخص  أساسية  مراحل  سبعة  الويب  عبر  املعرفية  الرحالت  استراتيجية  ؛  2006؛جادهللا،  Dodge،2001؛ Zlatkovsk،2010وتتضمن 

 (: 2009جودة،

( : وتشمل التمهيد للدرس إلثارة الدافعية لدى الطلبة، حيث يتم توضيح فكرة الدرس وعناصره واهدافه، وجعل الطالب  Introduction) املقدمة .1

 في تصور مسبق ملا سيتم تعلمه خالل الرحلة.

املتعلمين،  Tasksاملهام) .2 بها  يقوم  أن  املفترض  من  التي  املهام  توضيح  يتم   :) 
 

تحليال املهام  وتتطلب  للمتعلمين،  إعطاؤها  سيتم  التي    والتعليمات 

 للمعلومات املتعددة التي يمكن االستعانة بها؛ من أجل زيادة دافعية املتعلمين وتحقيق الهدف املطلوب. 

ات املحددة والواضحة التي سيقوم (: يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات، وتوزيع العمل فيما بينهم، ورسم الخطو Processاالجراءات )و  أ العمليات   .3

ب ومقسمة  بها كل طالب للوصول الى تحقيق املهمة من بعد تحديد الوقت الالزم إلنجاز هذه املهمة املطلوبة وينبغي أن تكون اإلجراءات واضحة للطال 

 لى مراحل بحيث يعرف، كل طالب مدى تقدمه في إنجاز املهمة. إ 

يقوم مصمم الرحلة )املعلم( حيث   يتم تحديد قائمة املواقع التي يجب على الطالب زيارتها، إلكمال املهمات  (: في هذه املرحلةResourcesاملصادر ) .4

 ا.بتحديد املواقع االفتراضية وانتقائها مسبق  

بل يسمح للطالب مقارنة   مرحلة مهمة في الرحلة املعرفية عبر الويب، إال أنه ال يتم استخدام أدوات التقويم التقليدية، (: هوEvaluationالتقويم ) .5

وع ما تعلموه وأنجزوه، ومن بعد ذلك يقوم الطالب بتقويم أنفسهم، وذلك وفق ضوابط ومعايير تساعدهم على ذلك، مثل: قوائم الرصد، ودليل مجم

 الدرجات.

املعرفية، وتشجيعهConclusionالخاتمة ) .6 الرحلة  املتعلمين خالل  اكتسبه  يتم تلخيص ما  املرحلة  إعداده من (: في هذه  م من خالل عرض ما تم 

 عروض من قبل املجموعات التي قامت باملهمة، والسعي لتطبيق ما تعلموه من خبرات في مواقف تعميمية أخرى. 

 استراتيجية البيت الدائري:  .2.1.2

البنائية اإل النظرية  الدائري على فلسفة  البيت  استراتيجية شكل  املعنى، باإلضافة  تستند  التعلم ذي  اوزبل في  لى بحوث  إ نسانية لنوفاك، ونظرية 

حيث تعتمد هذه النظريات في جوهرها على بناء املعنى   دراك البصري،( النفسية حول سعة الذاكرة قصيرة املدى، وبحوث اإل George Milleجورج ميللر)

وم الطالب بربط املعلومات الخاصة باملفهوم العلمي، ويضعها في مكانها الصحيح في الشكل، وذلك بتكوين العالقات بين املعارف الجديدة والسابقة، إذ يق 

 (.McCartney and Figg,2011املعلومة املخزنة واسترجاعه) ىمما يساعد الطالب على سرعة وسهولة الوصول إل

بحاث والدراسات النفسية ليه ميللر في األ إ ا مع ما توصل  افق  ن شكل البيت الدائري الذي اشتمل على سبعة قطاعات خارجية، جاء متو أ لى  إ باإلضافة  

املدى، حيث   ن يحتفظ بسبعة منها في الذاكرة أ ذا عرضت علية مجموعة من املعلومات، فهو قادر على  إ غلب  نسان على األ ن اإلأ حول الذاكرة قصيرة 

تزيد   املدى،  ميللر  أ قصيرة  العالم  رأى  لذلك  اثنان،  تنقص  املعلوماتأ و  تنظيم  و  ن  يؤدي  إ )تجميع(  بينها  املعلومات  إ يجاد عالقات  استرجاع  لى سهولة 

نها تعمل  أ يث  والتذكر، فالتجميع يزيد من اتساع الذاكرة، كما ركز شكل البيت الدائري على املعالجات البصرية التي تحدث في القشرة املخية للدماغ، ح

 ن نظرية الترميز الثنائي لبيفيوأ نماط بصري مرئية، مما يعزز الفهم املعرفي ومعالجة املعلومات لتسهيل استرجاعها، كما  أ ى تنظيم املعلومات بشكل  عل

(Paivio تؤكد ) السترجاع املعلومة من سهل أ واملعلومات ترمز بطريقتين، لفظية ومرئية، والترميز الثنائي  األفكارن ن وجود الصور يساعد على التذكر، أل أ

 أشكال الهندسية العادية كالدوائر تعد  ن األ أ لى  إ حادي، باإلضافة  الترميز األ 
 

ن أ ا دائري، كما  يض  أ ن نطاق النظر هو  إ، وباستخدام العينين فة ثابتشكاال

 (. Wandersee, Ward, 2002) استرجاعهاشكال ثنائية البعد؛ ألنها سهلة املعالجة بالنسبة للمالحظ وبالتالي يسهل لى األ إ عقولنا تسعى 

 :(,Ward and Lee,2006 McCartney and Samsonov,2011) حلا وتتكون استراتيجية البيت الدائري من ثالثة مر 

 (: The Planning Phase)  مرحلة التخطيط •

 رشادات: يتم من خالله هذه املرحلة توجيه املتعلم إلى مجموعة اإل 

 . تبحث عنها ىلإ األساسية،  األفكارحدد  .1

 .كتب العنوان الخاص بك باستخدام الحروف )الواو( أو )من(أ  .2

 . كتب الهدف من وراء بناء املخططأ  .3

 . خذ املفهوم بأكمله، وارسم سبعة قطاعات .4

 .أعد صياغة املفهوم في كل قطاع .5

 . اعثر على مقطع أو صورة أو رسم أيقونة مباشرة باملفهوم .6

 .مفهوم يتعلق باملفهوم الذي يليه بأسلوب متتابع، أو ذو صلة بهتأكد من أن كل  .7
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 (:  The Diagramming Phase)  مرحلة التصميم •

الســ باتجــاه عقــارب  باملفاهيــم والرســومات  الدائــري  البيــت  الفراغــات في مخطــط  املرحلة بمليء  املتعلمــون في هذه  اعة، بشــكل متسلســل مــع  يقــوم 

 األفكار القــراءة خــالل الــدرس، حـتـى يعكــس املتعلمــون    بقيــة القطاعــات، ويفضــل كتابــة العنــوان بالتفصيــل، إلثــارة تفكيــر املتعلمـيـن، واســتخدام مهــارة 

 األساســية، ويتعلمــوا صياغــة العناويــن، وتلخيــص املفاهيــم.

 (: The Reflection Phase) مرحلة التأمل واالنعكاس  •

بعــد   األخــيرة، وتكــون  املرحلــة  املتعلــم مــن رســم شــكل  إ وهــي  يقــوم  نتهــاء  املعلــم؛ بحيــث  الراجعــة مــن قبــل  التغذيــة  الدائــري، وحصولــه علــى  البيــت 

 .صةا كلماته الخااملتعلــم بالشــرح مســتخدم  

 :التفكير البصري . 3.1.2

فالتفكير  ،لفهم الرسالة املتضمنة في الرسما ا بصري  نه يفكر تفكير  إلى رسم ما فإفعندما ينظر الشخص  ،نشأ هذا النوع من التفكير في مجال الفن

لرؤية املوضوعات املعقدة والتفكير  ،فضلنه وسيط لالتصال والفهم األ أ لى  إ   باإلضافة ،األفكارواللفظية في   ةالبصري االتصالشكال أ البصري يجمع بين 

باآل  يتصل  يجعله  مما  مباشرة 2001)  عفانه  عزو   يعرفهحيث    .(2016،املصري و   عامر)  خرين فيها  بصورة  مرتبطة  عقلية  قدرة  بأنه  البصري  التفكير   )

شكال ورسومات وعالقات ما أ بالجوانب الحسية البصرية حيث يحدث هذا النوع من التفكير عندما يكون هناك تنسيق متبادل بين ما يراه املتعلم من  

 يحدث من ربط ونتاجات عقلية معتمدة على الرؤية والرسم املعروض. 

بينها والتعبير عنها بلغة  يجاد العالقاتإ شكال البصرية وتفسيرها وتمييزها و نه القدرة على فهم الصور واأل أالتفكير البصري ب (2013عش ى )ال ويعرف

 واضحة. 

إلدراك العالقات بين املعارف واملعلومات  ،نماط التفكير التي تثير عقل الطالب باستخدام املثيرات البصريةأ نه نمط من أ( ب2009،ويعرفه )حمادة 

 لى خبرة مكتسبة ذات معنى بالنسبة له.إ واملواءمة بينها وبين خبراته السابقة وتحويلها  ،واستيعابها وتمثيلها وتنظيمها ودمجها في بنيته املعرفية 

فيما تتمثل  البصري،  بالتفكير  املتعلقة  املهارات  من  مجموعة  إلى  التربوي  األدب  )ابراهيم،  ويشير  حمادة،2006يلي  طافش،2009؛  ؛  2011؛ 

 (:2012الكحلوت،

 مهارة القراءة البصرية: القدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل أو الصورة املعروضة.  .1

 مهارة التمييز البصري: تعني القدرة على التعرف إلى الشكل أو الصورة  وتمييزهما عن األشكال  أو الصور األخرى. .2

 إدراك العالقات املكانية: القدرة على رؤية عالقة التأثير  والتأثر من بين مواقع الظاهرات املتمثلة في الشكل أو الصورة املعروضة. مهارة  .3

 مهارة  تفسير املعلومات: القدرة على إيضاح مدلوالت الكلمات والرموز واإلشارات في األشكال، وتقريب العالقات بينهما. .4

 ت: تعني قدرة الفرد في التركيز على التفاصيل الدقيقة واالهتمام بالبيانات الكلية والجزئية.  مهارة تحليل املعلوما  .5

ة مهارة استنتاج املعنى: تعني القدرة على استخالص معاني جديدة، والتوصل إلى مفاهيم ومبادئ علمية، من خالل الشكل أو الصورة أو الخريط   .6

 طوات السابقة؛ إذ أنها محصلة للخطوات الخمسة السابقة. املعروضة، مع مراعاة تضمن هذه الخطوة للخ

 : دوات التفكير البصري أ •

دوات تندرج تحت  أ ن الشكل البصري يتمثل بثالثة  أ لى  إ (  2012،؛ العفون والصاحب2013،؛ ابو زايده 2011،؛ ابراهيم 2006،مهدي )  يشير كل من 

 دوات فرعية :أ داة منها أ كل 
 .كثر صعوبة في الحصول عليها مثل الصور الفوتوغرافيةحيان النوع األغلب األ أ كثر دقة في االتصال وهي في هي الطريقة األ الصورة: .1

 ا مثل الرموز الرياضية والكيميائية. كثر تجريد  نها األأ ا بالرغم من كثر شيوع  لوان وهي النوع األشارات: تتمثل في الكلمات واألالرموز واإل  .2

 رسوم كاريكاتيرية. ،رسوم متعلقة باملفهوم ،وتشتمل على رسوم متعلقة بالصورة  األفكارتستخدم لتصور  التخطيطية:لرسوم ا  .3

 الخرائط الذهنية.  ،ساسية مثل املخططات الشبكيةت العصف الذهني: مخططات شاملة ومتكاملة ترتبط بالفكرة األ اشبك .4

 . حداث الزمنيةدوات بصرية لعرض معلومات تم تحديدها وتعريفها واعتمادها لتعلم محتوى مثل األ أ  املهام:املنظمات التخطيطية محددة  .5

 نماط التفكير مثل الرسوم البيانية وخرائط املفاهيم. أ دوات بصرية صممت بطريقة بصرية لتجسيد أ  التفكير:خرائط عمليات  .6

 بعاد. شكال الهندسية واملجسمات ثالثية األأداتين للتفكير البصري تتمثل في األ ( 2013) بو زايده أ ويضيف 

 : همية التفكير البصري أ •

% 30وبنسبة  ،% فقط مما يسمعون 10شخاص يتذكرون بنسبة ن األأكدت الدراسات أ نسان فقد  تعد حاسة البصر من الحواس املهمة لدى اإل

)عمار  يقرأه و أ نسان يكون اكثر استمرارية في الذاكرة مما يسمعه ن ما يراه اإلأ ي أ % 80لى إ في حين يصل ما يتذكرونه من خالل الرؤية  ، فقط مما يقرءون 

 . (2011،والقباني
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الدماغ البشري من تحليالت  هم انواع التفكير حيث يعتمد على ما تراه العين وما ينتج عن ذلك من عمليات تحدث داخل  أ حد  أ ويعد التفكير البصري  

 
 

 ، )عامر واملصري   نواع التفكيرأ ي نوع آخر من  أ ثر الناتج عن  نسان ملدة تتجاوز بقاء األلى بقاء اثر هذا التفاعل في ذاكرة اإلإ   ومقارنات وتخيالت وصوال

2016) . 

أ 2016،؛ عامر واملصري 2009  ،؛ شعث2004عبيد؛  2006،ويؤكد كل من )مهدي  البصري  (  التفكير  بارز  يلعب دور  ن  اإل ا  ن أ و   ،واالبتكاربداع  ا في 

ن استخدام التفكير البصري يعمل على توضيح أ لى  إ باإلضافة    ،وتنمية التفكير لديه  ،داءتنميته لدى املتعلم من العوامل املهمة التي تساعده على تحسين األ 

ويسهل   املجردة  املدى   واالحتفاظدراكها  إ املفاهيم  طويلة  الذاكرة  في  العلمية  ،بها  الظواهر  تفسير  يسهل  املحيطة  ،وكذلك  والبيئة  العالم  ويرى   ،وفهم 

تاحة الفرصة إ من خالل    يهم مستوى القدرات العقلية لد  د منزييو   ،بين الطلبة  األفكارن التفكير البصري قد يدعم طرق جديدة لإلبداع وتبادل  أ الباحثان  

 فق ألنواع مختلفة من التفكير.مامه في ممارسة مهارات عقلية تفتح األ أ 

 الدراسات السابقة: . 2.2

املعرفية والدراسات التي تناولت البيت  ما يلي عرض للدراسات السابقة املتعلقة بهذه الدراسة حيث تم تقسيمها إلى الدراسات التي تناولت الرحالت  

 الدائري وتم عرض الدراسات من األحدث إلى األقدم. 

 الدراسات التي تناولت الرحالت املعرفية: .1.2.2

دراسة للتعرف على فاعلية استخدام استراتيجية الويب كويست في التحصيل الدراس ي والدافعية لتعلم الفيزياء لدى طالب   (2019درويش)أجرى  •

ا من طالب الصف  ( طالب  66الصف الرابع العلمي، استخدم الباحث التصميم التجريبي، ذو املجموعتين التجريبية والضابطة، بلغت عينة الدراسة )

وفق  درست  ولى، وتم توزيعهم ملجموعتين، تجريبية  لى املديرية العامة لتربية بغداد الكرخ األ إ عدادية الكندي للبنين التابعة إدرسة  الرابع العلمي من م

وفق الطريقة االعتيادية، وتم بناء اختبار تحصيلي موضوعي من نوع االختيار من متعدد أظهرت نتائج   درست استراتيجية الويب كويست، وضابطة

 الدراسة تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي ومقياس الدافعية لتعلم الفيزياء.  

يمي قائم على الرحالت املعرفية عبر الويب في تنمية التفكير العلمي لدى طلبة  دراسة هدفت للتعرف على أثر برنامج تعل (2019) جرى القحطانيأ •

وأظهرت نتائج الدراسة ملجموعتي الدراسة  ،لى مجموعتين تجريبية وضابطةإ وتم تقسيم عينة الدراسة بطريقة عشوائية   ،الصف الثالث املتوسط

املشكالت التدريسوفق    ،على مقياس حل  لطريقة  التعليمي ا  داللة    ،االعتيادية(  ،)البرنامج  ذو  أثر  القائم على إ وجود  التعليمي  للبرنامج  حصائية 

 ط في السعودية.الرحالت املعرفية عبر الويب في تنمية مهارات التفكير العلمي لدى طلبة الصف الثالث املتوس

إلى استقصاء أثر استراتيجية الويب كويست في اكتساب املفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى   (2019) وهدفت دراسة الحراحشة •

( العينة  أفراد  بلغ عدد  القصدية، حيث  بالطريقة  الدراسة  اختيار عينة  وتم  املفرق  في قصبة  األساس ي  السادس  الصف  ( طالبة من  65طالبات 

( طالبة  33درسة الربيع األساسية املختلطة في مديرية تربية املفرق قسمت إلى مجموعتين: تكونت األولى من )طالبات الصف السادس األساس ي في م

( طالبة درست بالطريقة االعتيادية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال  32درسن باستخدام استراتيجية الويب كويست، وتكونت الثانية من )

باستراتيجية   البات في مجموعتي الدراسة على اختبار اكتساب املفاهيم العلمية لصالح الطالبات اللواتي درسنا بين متوسطي عالمات الطإحصائي  

كويست إحصائي  الويب  دال  فرق  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  كما  لصالح  .  اإلبداعي  التفكير  مهارات  اختبار  في  الطالبات  عالمات  متوسطي  بين  ا 

 املجموعة التجريبية. 

( في تدريس الفيزياء على التحصيل وتنمية Web Questدراسة ملعرفة أثر استخدام استراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب )  (2017وأجرى دنيور) •

راسة مهارات التفكير االستداللي لدى طالبات الصف الثاني الثانوي، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التجريبي، وتوصلت الد

 إلى أن 
 
ا ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي مما يدل على أن استخدام الرحالت املعرفية عبر الويب هناك فروق

(Web Quest  في تدريس الفيزياء قد أدى )  الطالبات، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية في لدى  زيادة التحصيل  إلى

 ختبار التفكير االستداللي.  ا 

الى التعرف على أثر استراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب في تنمية التفكير البصري لدى طالبات الصف الثاني    (2017) وهدفت دراسة ابو جبلة •

مجموعة تجريبية ومجموعة   ،( طالبة موزعة بالتساوي على مجموعتين40)  وتكونت عينة الدراسة من  ،املتوسط بمادة الرياضيات في مدينة الرياض

 اسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية في اختبار التفكير البصري. وأظهرت نتائج الدر  ،ضابطة

إلى استقصاء أثر التدريس باستخدام كل من نموذج الرحالت العملية املعرفية عبر الويب، ونموذج سوخمان    (2013) وهدفت دراسة أبو خرمة •

نت االستقصائي في تنمية التفكير الناقد والدافعية، واكتساب املفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الثامن األساس ي في محافظة العاصمة، وتكو 

( طالبة، وأظهرت النتائج  36( طالبة ومجموعة ضابطة)72عة على ثالث مجموعات: اثنتان تجريبيتان وعددهما)( طالبات موز 108عينة الدارسة من )

حصائية على كل من اختبار املفاهيم العلمية واختبار التفكير الناقد بين نموذج سوخمان االستقصائي والطريقة التقليدية، إ وجود فروق ذات داللة  
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حصائية على كل من اختبار املفاهيم العلمية واختبار التفكير إ ائي، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة ولصالح نموذج سوخمان االستقص

 الناقد ومقياس الدافعية بين الرحالت املعرفية والطريقة التقليدية، ولصالح الرحالت املعرفية.

 :البيت الدائري الدراسات التي تناولت استراتيجية  .2.2.2

على أثر تدريس العلوم باستخدام مخطط البيت الدائري في اكتساب املفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير دراسة للتعرف    (2019الكبيبي )  أجرى  •

السعودية أبها  في مدينة  االساس ي  السادس  الصف  طالبات  لدى  بلغ عددها  ،البصري  الدراسة على عينة عشوائية  توزعن  70)  وطبقت  طالبة   )

حصائية لصالح املجموعة التجريبية في اختبار إ وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة    ،بالتساوي على مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة

 حصائية لصالح املجموعة التجريبية في اختبار مهارات التفكير البصري. إ ووجود فروق ذات داللة  ،اكتساب املفاهيم العلمية

التعرف على استراتيجية شكل البيت الدائري كمنظم معرفي في تنمية مهارات التنظيم الذاتي الرياضياتي وسرعة تجهيز    ( 2016) هدفت دراسة زنفور   •

ا  ( طالب  90املعلومات في الرياضيات لدي طالب املرحلة املتوسطة ببعض مدارس منطقة الباحة التعليمية بالسعودية. وتكونت عينة الدراسة من )

لكتروني، استخدمت الدراسة مقياس التعلم  البيت الدائري الوري، والثانية بالبيت الدائري اإل ىوللى مجموعتين تجريبيتين، تدرس األ إ تم تقسيمهم 

( 1جريبية )الذاتي الرياضاتي واختبار سرعة تجهيز املعلومات الرياضيتية، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة الت

( في أبعاد )التسميع، استخدام التفاصيل، التقويم الذاتي، التخطيط، املراقبة الذاتية، تعلم األقران، املقياس ككل( لصالح  2واملجموعة التجريبية )

الدائري لطالب1املجموعة التجريبية ) البيت  كليات التربية   (. وأوصت الدراسة بضرورة تضمين تصميم مخططات تعتمد على استراتيجية شكل 

 .تخصص الرياضيات، مع تكليفهم بإعداد دروس وأنشطة للمراحل املختلفة في ضوء هذه االستراتيجية كنوع من التدريب ملا بعد التخرج

التفكير البصري لدى طالب الصف التاسع    ( 2014) هدفت دراسة الطراونة • الدائري في تنمية  إلى تقص ي أثر استخدام استراتيجية شكل البيت 

  ا درسوا باستخدام استراتيجية شكل البيت الدائري، ( طالب  25تجريبية تكونت من )  تيناألساس ي في مبحث الفيزياء، وتكونت عينة الدراسة من مجموع

 حصائية لصالح املجموعة التجريبية. إ ا درسوا بالطريقة االعتيادية وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة ( طالب  26)تكونت من ضابطة  مجموعة

دراسة لتقص ي أثر استخدام استراتيجية البيت الدائري في تحصيل الفيزياء واتجاهات طلبة الصف العاشر األساس ي. تكونت    (2010وأجرى عبده ) •

لإلناث.  للذكور، وشعبتينطالب وطالبة من طلبة الصف العاشر األساس ي في مدينة نابلس، موزعين على أربع شعب شعبتين  141عينة البحث من 

واختيرت إحدى الشعبتين بطريقة عشوائية لتكون املجموعة التجريبية، ودرست باستخدام استراتيجية البيت الدائري، واألخرى ضابطة ودرست  

املجموعبالطريقة االعتيادية، وأظه الفيزياء لصالح  الطلبة بمبحث  النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل  ، ووجود  ةالتجريبي  ةرت 

داللة   ذات  ا إ فروق  لصالح  الطلبة  اتجاهات  في  داللة  ةالتجريبي  ملجموعةحصائية  اإلناث إ ، ووجود فروق ذات  لصالح  للجنس  في    حصائية تعزى 

 . تحصيل الطلبة بمبحث الفيزياء

لى تقص ي أثر استراتيجية شكل البيت الدائري في التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثاني املتوسط  إ  (2011)  دفت دراسة الجنيح وه •

( طالبة، توزعت على مجموعتين مجموعة تجريبية درست باستخدام 46في مقرر العلوم بمحافظة املجمعة في السعودية، تكونت عينة الدراسة من )

دالة   الدراسة وجود فروق  نتائج  وأظهرت  االعتيادية،  بالطريقة  درست  الدائري، ومجموعة ضابطة  لصالح  ا  إحصائي  البيت  التحصيل  اختبار  في 

 . املجموعة التجريبية 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

ى فاعلية استراتيجية الرحالت املعرفية إلشارت  أ ن نتائجها  أ من خالل العرض السابق للدراسات التي تناولت استراتيجية الرحالت املعرفية يالحظ  

( املتعلمين  لدى  العلمية  املفاهيم  واكتساب  تنمية  ابو  2017،جبلة؛أبو 2019الحراحشة،؛  2019،القحطانيفي  التفكير2013خرمة،؛  وتنمية    ، العلمي  ( 

( وزيادة التحصيل وتنمية 2013؛أبو خرمة،2019؛ الحراحشة،2017)دنيور، والتفكير االستداللي  ،بداعيوالتفكير اإل   ،الناقدوالتفكير    ،البصري والتفكير  

الفيزياء لتعلم  أبو خرمة،2019)درويش، الدافعية  التفكير2013؛  تنمية  في  الدائري  البيت  استراتيجية  فاعلية  يالحظ  في مبحث  (.كما  العلوم البصري   ي 

وبقاء  2014الطراونة،؛  2019،الكبيبيالفيزياء)و  الطلبة  لدى  الدراس ي  التحصيل  وزيادة  التعلم  أ (  الرياض يثر  الذاتي  التنظيم  مهارات  وتنمية   ،وتنمية 

 (.2010؛عبده ،2011الجنيح،؛ 2016،زنقور االتجاهات نحو الفيزياء )

أن  كما   السابقة  الدراسات  استراتيجية تدريس واحدة مقارنتيتضح من  أثر  بالطريقةهغالبيتها تناول  بينما    ا  أثر   تناولت  الدراسة  هذه االعتيادية، 

الصف العاشر األساس ي لدى    البصري مقارنتا مع الطريقة االعتيادية( في تنمية التفكير    الرحالت املعرفية والبيت الدائري اإللكترونياستراتيجيتي تدريس )

 .الكرك منطقةفي 
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 : واإلجراءاتالطريقة  .3

 :مجتمع الدراسة . 1.3

األول من العام  تألف مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف العاشر األساس ي ملديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك خالل الفصل الدراس ي 

 الكرك.  في قصبةمدرسة حسب إحصائيات مديرية التربية والتعليم  (34) ( طالبة توزعن على1052عددُهن )والبالغ  (،2021/2022الدراس ي )

 : عينة الدراسة . 2.3

ا الشتمالها على عدد مناسب من شعب 68تكونت عينة الدراسة من ) ( طالبة تم اختيارهن بطريقة قصدية من مدرسة املنشية الثانوية للبنات نظر 

األساس ي العاشر  الدراسة  ،الصف  تنفيذ  في  الحاسوب  ومعلمة  الفيزياء  ومعلمة  املدرسية  اإلدارة  تعاون  إلى     ،باإلضافة 
 

التسهيالت  فضال توفر  عن   

( طالبة تم 22: املجموعة التجريبية األولى تكونت من )وتكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعاتالتكنولوجية الالزمة لتطبيق االستراتيجيات املطلوبة.  

( طالبة تم تدريسها باستخدام استراتيجية الرحالت 23واملجموعة التجريبية الثانية تكونت من )  ،لكترونياستخدام استراتيجية البيت الدائري اإلتدريسها ب

 بالطريقة االعتيادية.  م تدريسها ( طالبة ت23واملجموعة الضابطة تكونت من ) ،املعرفية

 : مواد الدراسة وأدواتها . 3.3

 : مواد الدراسة وأدواتها على النحو التاليبإعداد قام الباحثان  ،الدراسةلتحقيق هدف 

 
ً

 املادة التعليمية وفق استراتيجيتي الرحالت املعرفية والبيت الدائري اإللكتروني: : أوال

 : اآلتيةجراءات عداد املادة التعليمية وفق اإل إ تم 

  ، من مفاهيم فيزيائية الوحدتين  وتم تحليل محتوى    ،الحركة( من كتاب الفيزياء للصف العاشر األساس ي  ،)املتجهات  الوحدة األولى والثانيةتم اختيار   •

وصياغتها بشكل يتالءم مع  ، )القراءة البصرية، التحليل البصري، التفسير البصري، االستنتاج البصري( ومهارات التفكير البصري املتوقع تحقيقها

 ، وتكنولوجيا التعليم   ين في أساليب تدريس العلومصخصتوتم عرضها على املحكمين امل  ،يت الدائري اإللكترونياستراتيجية الرحالت املعرفية والب 

 . ومشرفي ومعلمي العلوم في املدارس

باستخدام إ تم   • األول  الدراس ي  للفصل  األساس ي  العاشر  للصف  الفيزياء  كتاب  والحركة( من  )املتجهات  تدريس وحدتي  كيفية  يوضح  دليل  عداد 

اإل  تراتيجيتياس الدائري  الرحالت    ،لكترونيالبيت  وفقا الستراتيجية  التدريس  كيفية  يوضح  الدليل على مجموعة من  و   املعرفية،ودليل  تم عرض 

 املناسبة. وطلب منهم إبداء املالحظات إلجراء التعديالت ،ساليب تدريس العلومأ املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مناهج و 

ت  • للطالبات قبل بدء  املعرفية وتوضيح االستراتيجية  الرحالت  استراتيجية  التي تدرس باستخدام  التجريبية  املجموعة  لقاء مع طالبات  طبيق  إجراء 

في   وتوضيح أهمية  ،باستخدام استراتيجية البيت الدائري اإللكتروني  باإلضافة إلى إجراء لقاء مع املجموعة التجريبية الثانية التي تدرس  ،الدراسة

 .قبل البدء بتطبيق الدراسة وآلية استخدام االستراتيجية اكتساب مهارات التفكير البصري 

باإلضافة إلى توضيح    ،وفقهاساس ي وتوضيح اآللية التي سيتم تطبيق الدراسة  إجراء لقاء مع املعلمة التي تدرس الفيزياء لشعب الصف العاشر األ  •

باإلضافة إلى توضيح كيفية استخدام    ،أهمية استخدام الرحالت املعرفية وتشجيع الطالبات على استخدامها وعلى االبحار للحصول على املعلومة

 راءات الالزمة في كل استراتيجية. وشرح اإلج الصفية،لغرفة وكيفية تفعيلها داخل ا  ،استراتيجية البيت الدائري اإللكترونية

 : مهارات التفكير البصري  اختبار 

 :اآلتية إلجراءاتل  اقامت الباحثة ببناء اختبار مهارات التفكير البصري وفق  

والدراسات  مهارات   تناولت  التي  السابقة   والدراسات  البحوث  مراجعة • قياسها،  وكيفية  البصري  التفكير  في  بحثت  التي  السابقة   التفكير    مهارات 

  والتي يمكن   ،ساسية العليا بشكل عام والصف العاشر بشكل خاصالتفكير البصري الالزمة واملناسبة للمرحلة األ   ؛ وذلك لتحديد مهاراتالبصري 

   اإللكتروني.خالل استخدام استراتيجيتي الرحالت املعرفية والبيت الدائري  من ُتنمى أن

  الباحثة   االستنتاج البصري(. وقامت  ،التفسير البصري   ،التحليل البصري   ،مهارات من مهارات التفكير البصري )القراءة البصرية  أربعاختيار    تم   •

التفكير    مهارات  حول   التدريس  حقل  في  العاملين  آراء  واستطالع   ،املجال  هذا  في  السابقة  توالدراسا  التربوية   األدبيات  على  بتحديدها من خالل االطالع 

 في املرحلة األساسية العليا. للطلبة البصري الضرورية

صورته األولية من  اختيار من متعدد، حيث تكون في    صورة أسئلة  في  وذلك  الدراسة،  في  تحديدها  تم   التي  املهارات  ضوء  فياالختبار    فقرات  صياغة  •

 الفقرات. هذه  صياغة شروط مراعاة  مع ( فقرة 25)

  ومعلمين؛ الفيزياء، ومشرفين، في ومتخصصين  ،االختصاص ذوي  من املحكمين مجموعة على االختبار عرض من خالل ،راالختبا التحقق من صدق •

التعليمية وملهارات التفكير البصري املراد    للمادة   شمولها  ومدى   ،العلمية  الناحية  من   وصحتها  ووضوحها، الفقرات،  من صياغة  بهدف التأكد  وذلك 
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 الفقرات،  بعضصياغة  وتعديل ( فقرات5تم حذف ) واقتراحاتهم، املحكمين آراء وفي ضوء ،واألشكال للرسومات العلمية والدقة والصحة ،قياسها

 توزعت فقرات االختبار في صورته النهائية على خمس فقرات لكل مهارة. فقرة وقد (20من ) النهائية صورته في وتكون االختبار

الصف   من  عينة  على  األولية  صورته   في  االختبار  تطبيق   تم   لالختبار:  االستطالعية  التجربة • )  بلغ   العاشر   طلبة    عينة  خارج  من   طالبة،  (30عددهم 

  الفقرات  جميع فإن  وعلية   ( 0.62  -0.35ن )ما بي   تراوحت  قد  الصعوبة   معامالت  أنحيث    ،االختبار  لفقرات  والتمييز  الصعوبة   حساب   تم و   الدراسة،

 حساب ول  التمييز.  من  املعقول   الحد  في  كانت  حيث  مقبولة،  الفقرات  فإن جميع  هوعلي (0.38  -0.23)ين  ب  تراوحت  قد  التمييز  معامالت  أنو   مقبولة

حيث بلغت    ،(KR-20) 20ريتشاردسون    -معامل الثبات الختبار التفكير البصري الذي تم تطبيقه على العينة االستطالعية استخدمت معادلة كودر

 الدراسة. ألغراض مقبولة يوه (،0.85)قيمة معامل الثبات 

 :املعالجات االحصائية . 4.3

لدرجات طالبات    وتحليل التباين املصاحب  ،واالنحرافات املعيارية  ،املتوسطات الحسابيةتم استخدام    ،جابة على سؤالهالتحقيق هدف الدراسة واإل 

 على اختبار مهارات التفكير البصري. األساس ي الصف العاشر

    :نتائج الدراسة ومناقشتها .4

املعرفية والبيت الدائري اإللكتروني في تدريس الفيزياء على تنمية  ما أثر استخدام الرحالت  النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة ونصه " .1.4

 التفكير البصري لدى طالبات الصف العاشر األساس ي في محافظة الكرك؟

( التالي: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرض  السؤال تم صياغة  بين متوسطات درجات عينة (  α≤0.05ولإلجابة عن 

الطريقة االعتيادية(،   -البيت الدائري اإللكتروني  -الدراسة في االختبار البعدي لتنمية مهارات التفكير البصري تعزى لطريقة التدريس )الرحالت املعرفية

ختبار البعدي وجدول ولفحص الفرض تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء الطالبات على اختبار مهارات التفكير البصري في اال 

 ( يبين ذلك: 1)

افات املعيارية لدرجات الطالبات في اختبار مهارات التفكير البصري  :(1جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر
 القبلي االختبار  البعدي االختبار 

 املجموعة  العدد 
 املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 

 الطريقة االعتيادية  23 7.74 1.45 13.96 2.30
 البيت الدائري االلكترون  22 7.86 1.28 16.64 1.43

 الرحالت املعرفية  23 8.09 1.12 17.09 1.83

وملعرفة إذا   ،الختبار مهارات التفكير البصري   طالبات املجموعات الثالث في القياس البعدي  درجات( وجود فروق ظاهرية بين  1)  يتضح من جدول 

 ( يبين ذلك: 2وجدول )( ANCOVAا أم ال؟ تم استخدام تحليل التباين املصاحب )كانت هذه الفروق دالة إحصائي  

 املجموعات في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير البصري (: تحليل التباين املصاحب احادي االتجاه لفحص الفروق بين افراد 2جدول )

حجم االثر )مربع  

 ايتا( 

الداللة مستوى   قيمة  

F 

 مصدر مجموع املربعات درجات الحرية  متوسط املربعات

 التباين 

 املصاحب القبلي  12.222 1 - 3.529 0.065 

 املجموعة  122.361 2 61.180 17.665 0.000 0.356

 الخطأ  221.652 64 3.463 - - -

 الكلي 17518.000 68 - - - -

 الكلي املصحح 365.059 67 - - - -

الختبار   املجموعات الثالث في القياس البعدي متوسط درجات  بين  (  α≤0.05) ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة2) جدول يبين  

التدريس    الستراتيجية( على وجود أثر كبير  Cohenوحسب تصنيف كوهين )(  %35.6)  ويؤكد حجم األثر املحسوب والبالغة قيمته  مهارات التفكير البصري.  

االساس ي  تنميةعلى مستوى   العاشر  للصف  البصري  التفكير  البعدية  (LSD)  اختبار  استخدامتم  قد  و   ،مهارات  داللة    للكشف عن وذلك    ،للمقارنات 

 .(LSD) اختبار( يبين نتائج 3وجدول ) (ي من املجموعات تعود تلك الفروقلصالح أ الفروق )

 ( للمقارنات البعدية للكشف عن داللة الفروق في اختبار مهارات التفكير البصري البعدي تبًعا الستراتيجية التدريس LSD(: نتائج اختبار )3جدول )

 الفروقات
 استراتيجية التدريس 

 الطريقة االعتيادية  البيت الدائري االلكتروني  الرحالت املعرفية 

*3.014-  *2.638-  الطريقة االعتيادية - 

0.376 -  - *2.638  البيت الدائري االلكتروني  

- 0.376 *3.014  الرحالت املعرفية  

اختبار مهارات التفكير البصري    فيدرجات طالبات الصف العاشر األساس ي  بين متوسط  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  (  3)  يتضح من جدول 

وقد كل من املجموعتين التجريبيتين املجموعة التي درست باستراتيجية الرحالت املعرفية واملجموعة التي درست باستراتيجية البيت الدائري،  البعدي بين  
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النشط وتفاعل املتعلم في بيئة إلكترون البنائية، وتوفيرهما أنشطة تقوم على التعلم  غنية باملثيرات ية  يعزى ذلك إلى استناد االستراتيجيتين إلى النظرية 

 البصرية التي تناسب طبيعة مهارات التفكير البصري وخصائص الطالبات. 

البعدي   طالبات الصف العاشر األساس ي على اختبار مهارات التفكير البصري   درجاتا بين متوسط  وجود فروق دالة إحصائي    من الجدول   كما يتضح

البيت الدائري اإللكتروني( من جهةبين   )االعتيادية( من جهة أخرى، لصالح   املجموعة الضابطةو   ،كل من املجموعتين التجريبيتين )الرحالت املعرفية، 

ت املعرفية على الطريقة االعتيادية في تنمية وقد يعود تفوق استراتيجية الرحال   ئري اإللكتروني(.املجموعتين التجريبيتين )الرحالت املعرفية، البيت الدا 

ا  ا سلبي  االستراتيجية، في جعل التعلم نشطا وذو معنى؛ وذلك بالتركيز على تحويل دور املتعلم من متلقي    مهارات التفكير البصر لدي الطالبات إلى ما تتميز به

 لى دور الطالب في البحث والتقص ي إليجاد املعرفة بشكل علمي دقيق، فاملعلم يقدم املادة التعليمية بطريقة تساعد املتعلم على االبحار  إ للمعلومة  
 
ا بحث

مي دقيق عبر عن املعلومة مع مراعاة الوقت والجهد وعدم تشتت الطالب والخروج عن موضوع البحث حيث يقوم الطالب بالبحث والتقص ي بشكل عل

 يجابي  إ للحصول على املعلومة كما تركز على جعل املتعلم    اإلنترنتشبكة  
 
 ا ونشط

 
وتتضمن الرحلة املعرفية الوسائط املتعددة من نص وصورة   .ا وفعاال

 بيئة تعاونية تفاعلية تشاركية.    وصوت وفيديو باإلضافة إلى تجارب املحاكاة ويساهم في ترسيخ املعلومات وكيفية توظيفها خالل األنشطة، ويتحقق ذلك في

( التي أظهرت نتائجها فاعلية 2019  ؛ الحراحشة،2019  ؛ درويش،2017  ؛ دنيور،2013  )أبو خرمة،  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من

الناقد وا  التفكير  املتعلمين وتنمية  العلمية لدى  املفاهيم  واكتساب  تنمية  في  املعرفية  الرحالت  اإل استراتيجية  االستداللي وزيادة لتفكير  والتفكير  بداعي 

 التحصيل وتنمية الدافعية لتعلم الفيزياء.

طبيعة   وقد إلى  الطالبات  لدي  البصر  التفكير  مهارات  تنمية  في  االعتيادية  الطريقة  على  اإللكترونية  الدائري  البيت  استراتيجية  تفوق   يعزى 

ءة العقل ، وتمثيلها في صورة تماثل كيفية قرا األفكارساس ي على البنية العقلية لدى املتعلم في معالجة املعلومات وتنظيم  أ بشكل    وتركيزهاستراتيجية  اال 

ة الرئيسية في للمعلومات، حيث تتيح للمتعلم الفرصة في ممارسة مهارات التفكير البصري املختلفة، لتعلم املعرفة، وتطبيقها، وذلك بالتركيز على الفكر 

ات، مما يساعد املتعلم على ربط الفرعية لذلك املفهوم في القطاعات املحيطة به باستخدام الرموز والصور والرسوم األفكارمركز الشكل الدائري وتمثيل 

التفكير  واملعلومات مع بعضها البعض، وسهولة استرجاعها، وربط املعارف الجديدة باملعارف السابقة، وتنمية ممارسة املهارات العقلية الالزمة في األفكار

  .البصري بشكل علمي وعملي

ر استراتيجية البيت الدائري اإللكترونية في تحقيق التعلم ذي املعنى املبني تنظيم ( بمدى تأثي2014)  وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه الطراونة

العالقات بينها وربطها بما يوجد لديهم من معارف سابقة بصورة صحيحة، تحاكي الطريقة الفطرية التي يفكر بها العقل البشري   وإدراكوتتابعها    األفكار

ووظائف الجانب األيسر من الدماغ وتكامل وظائفهما لترسيخ املعرفة في الذاكرة طويلة األمد. وتتفق هذه باستغالل وظائف الجانب األيمن من الدماغ،  

 (. 2010 ،عبده  ؛ 2011 الجنيح، ؛  2014 )الطراونة، النتيجة مع ما توصلت إلية دراسة

 :واملقترحات التوصيات  . 2.4

 ما يلي: وتقترح  توص ي فإنها ،في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة

ستراتيجية  تدريس موضوعات الفيزياء للمرحلة األساسية العليا باستخدام استراتيجيات تقوم على النظرية البنائية كاستراتيجية الرحالت املعرفية وا  •

   .البيت الدائري اإللكترونية

لتنمية    والرسومات  شكال والصور األ التركيز على مهارات التفكير البصري الواردة في مبحث العلوم للصف العاشر، وتنميتها من خالل التركيز على   •

 لديهم.التفكير البصري 

تدريبية   • دورات  اململعقد  الرحالت  استراتيجية  واستخدام  تصميم  كيفية  لتوضيح  خاصة؛  والفيزياء  عامة  العلوم  الدائري   ،عرفيةعلمي  البيت 

 لكتروني.اإل

نحو   االتجاهات  ،التفكير اإلبداعي  ،على متغيرات أخرى مثل )التفكير الناقد   ،الرحالت املعرفية و   ،اإللكترونية  البيت الدائري إجراء دراسات حول أثر   •

 خرى.أ وكذلك في صفوف  (.االجتماعيوالنوع  ،الفيزياء

 :املراجع

: املراجع 
ً

 العربية:أوال

فاعلية استخدام شبكات التفكير البصري في العلوم لتنمية مستويات جانيية املعرفية ومهارات التفكير البصري لدى  (.  2006)  .هللا  عبد  ،ابراهيم  .1

 مصر.  ،زهراأل  منشورة، جامعةرسالة دكتوراه غير  .طالب املرحلة املتوسطة
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Abstract: This study aims to explore the influence of teaching physics using Web Quest and electronic 
Roundhouse on developing visual thinking for tenth-grade females. The study sample consisted of (68) female 
students divided into three groups, the first group consisted of (22) students who were taught using electronic 
Roundhouse, the second group consisted of (23) students who were taught using Web Quest, the control group, 
on the other hand, consisted of (23) students who were taught using a traditional method. The study employed 
two ways to understand the topic, namely educational materials, and Visual Thinking Development test. The 
validity and reliability were achieved. The findings showed that there is a statistically significant difference (α 
≤0.05) between the mean scores of the tenth-grade students on the Visual Thinking test due to the teaching 
method. Based on the findings of the study, the study recommended employing the strategies of cognitive trips 
and the electronic home in teaching physics.  

Keywords: web quest; electronic round house; visual thinking. 
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