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

املتنوعة، وتنشيط حركة البحث العلمي يف هذه القضايا عربيًا ودوليًا، وفق معايير مهنية عاملية متميزة، 
بناء مجتمع املعرفة من خالل نشر  دوليين متميزين، واملشاركة فـي  بمشاركة نخب من أعضاء ومحكمين 

وال الهادفة  التربوية  مع  األبحاث  الفاعلة  واملشاركة  وتقدمه،  املجتمع  تطوير  ىلع  تساعد  التي  نوعية، 
 الجامعات ومراكز البحث العلمي، املحلية والعاملية، لثراء حركة البحث يف املجال التربوي. 
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جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة تعّبر عن وجهة نظر كاتبها وال  
 رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها تعبر عن 
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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 
 تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة البحثية للنظر فيما إذا كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية ومؤهلة للتحكيم. •
ُتعتمد يف الفحص األولي شروط مثل: مالءمة املوضوع للمجلة، ونوع الورقة )ورقة بحثية أم غير بحثية(، وسالمة   •

 ىلع نظام التوثيق املعتمد يف املجلة، وعدم خرق أخالقيات النشر العلمي.  اللغة، ودقة التوثيق والسناد بناء
 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   •

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

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

 عنها. 

 إجراء التعديالت:   .3 
لبحثية استنادًا إلى نتائج التحكيم ويعيد إرسالها إلى املجلة،  يقوم املؤلف بإجراء التعديالت الالزمة ىلع الورقة ا  •

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

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

 رجاع رسوم النشر. وال ينشر يف املجلة وال يتم است
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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

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

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

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

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

 . APAنظام  حسب

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

 

 

 

 



 فهرس املحتويات 
 

 

 رقم الصفحة اسم البحث  #

املتضمنة يف كتب املرحلة األساسية ومدى استخدام املعلمين لها يف التدريس  مضامين تكنولوجيا التعليم   1
 يف لواء املزار الجنوبي يف األردن 

939 

أثر برنامج تعليمي إلكتروني قائم ىلع نموذج سكمان االستقصائي يف تنمية اتجاهات طالب الصف العاشر نحو   2
 مادة علوم األرض والبيئة بمحافظة الكرك 

954 

 968 ( NGSS) مدى تضمين كتاب العلوم املطورة للصف السادس األساسي يف األردن ملعايير العلوم للجيل القادم  3

مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج وتصور مقترح لتطويرها يف ضوء   4
 "نظرية سايمون" 

980 

املدمج يف تنمية مهارة الكتابة لدى طلبة الصفوف الثالث األولى يف مديرية تربية الكرك  أثر استخدام التعلم   5
 باألردن 

998 

الباطنة من وجهة نظر   6 الطلبة بمحافظة جنوب  املواطنة لدى  قيم  املدرسية يف تنمية  األنشطة  برامج  دور 
 الطلبة أنفسهم 

1013 

والكتب السابقة للمرحلة األساسية يف ضوء مضامين مهارات القرن الحادي  تقييم كتب العلوم املطورة )كولنز(   7
 والعشرين من وجهة نظر املعلمين يف األردن 

1034 

( يف تنمية الدافعية العقلية لدى عينة من  STEAMأثر وحدة تعليمية مطورة يف مبحث العلوم وفق منحى ) 8
 طالبات الصف السابع األساسي 

1051 

التعليم العالي يف سلطنة ُعمان من وجهة نظر أعضاء هيئة   9 املتغيرات االقتصادية وانعكاساتها ىلع تمويل 
 التدريس 

1077 

 1094 مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف يف ضوء بعض املتغيرات  10

تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلماتهن يف  دور التعليم املدمج يف   11
 منطقة الجوف 

1108 

 1126 مشكالت مدارس التعليم املهني يف محافظات الشمال من فلسطين وسبل التغلب عليها  12

طالبات الجامعة يف التعليم عن  درجة استخدام ميكانزمات الدفاع النفسي وعالقتها بالتحصيل األكاديمي لدى  13
 بعد خالل جائحة كورونا 

1141 

 1157 الكتب األكثر تضميًنا ملفاهيم مكافحة الفساد بين كتب الدراسات االجتماعية يف األردن  14



 افتتاحية العدد

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

هذا   أقدم  أن  اليسعدني  ال   خامسالعدد  املجلد  عشرمن  العام    حادي  من  2022من  الدولية  ،  املجلة 
والنفسي التربوية  ع ،  ةللدراسات  ىلع  احتوى  التربية والذي  فروع  يف  واملتنوعة  املهمة  األبحاث  من  دد 

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

نه وتوفيقه، نسأل الله تعالى أن يكون  تمام هذا العدد بمإاللهم لك الحمد كله والشكر كله، الذي يسر لنا 
 .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  
التربية وفروعها املختلفة، للمضي معنا يف هذا الدرب، الذي باركه الله األكاديميين يف العالم، يف مجاالت  

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

 .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 

يجعلها يف ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن نسق وأخرج وأبدع، سائلين الله عز وجل، أن ينفع بهم، وأن  
   .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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 امللخص: 

تكنولوجيا التعليم املتضمنة في كتب املرحلة األساسية ومـدى اسـتخـدام املعـلـمين لـها في التدريس  هدفت هذه الدراسة التعرف على مضامين 

من كتب املرحلة    في لـواء الـمزار الجنـوبـي باألردن تّم استخدام املنهج الوصفي التحليلي واملسحي، وتكونت عينت الدراسة من جزأين، تمثل الجزء األول 

( 416. وتكّون الجزء الثاني من )2022 -2021  ل األساس ي وحتى الصف السادس األساس ي في األردن، من العام الدراس يمن الصف األو   األساسية

مضامين تكنولوجيا التعليم تتوزع في كتب املرحلة األساسية في األردن   . أظهرت النتائج أنمعلما ومعلمة في املدارس الحكومية في لواء املزار الجنوبي

%( من مجموع الصفوف. وجاء في املرتبة الثانية الصف الثاني 24جاء في املرتبة األولى الصف األول بنسبة )  كما يأتي بالترتيب:  من حيث الصفوف

الخامسة  %(. وجاء في املرتبة 14%(. وجاء في املرتبة الرابعة الصف الثالث بنسبة )17%(. وجاء في املرتبة الثالثة الصف الخامس بنسبة )19بنسبة )

 :بالترتيب كما يأتي املباحثكما تتوزع هذه املضامين من حيث %(. 12%(. وجاء في املرتبة السادسة الصف السادس بنسبة )14الصف الرابع بنسبة )

. وجاء في املرتبة الثالثة  %(28%( من مجموع املباحث. وفي املرتبة الثانية مبحث العلوم بنسبة )35جاء في املرتبة األولى مبحث اللغة اإلنجليزية بنسبة )

%(. وفي املرتبة الخامسة جاء مبحث اللغة العربية  10%(. وجاء في املرتبة الرابعة مبحث التربية اإلسالمية وبنسبة )19مبحث الرياضيات بنسبة )

مستوى أن  كما أظهرت النتائج  جاء بدرجة متوسطة.    استخدام املعلمين ملضامين تكنولوجيا التعليمكما أظهرت النتائج أن مستوى  %(.  8بنسبة )

لكنها تفاوتت   %(66وبنسبة مئوية )  (،3.30في التدريس جاء بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )استخدام املعلمين ملضامين تكنولوجيا التعليم  

( في املرتبة األولى بمتوسط حسابي  العاديةدات واألجهزة املع%( . وجاء مجال )62( وبنسبة من )3.12%( إلى )70( وبنسبة )3.49في متوسطاتها من )

انية، بمتوسط حسابي )البرامج التعليمية%(، ثّم مجال )70( وبنسبة )3.49)
ّ
الصفحات واملواقع  %(. يليه مجال )68(، وبنسبة )3.39( في املرتبة الث

%( في  66( وبنسبة )3.30( بمتوسط حسابي )املواد التعليمية%(. ثم مجال )66(، وبنسبة )3.33( في املرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي )االلكترونية

( وجاء مجال  الرابعة،  واللعباملرتبة  والرحالت  التعليمية  )الدراما  بمتوسط حسابي  الخامسة،  املرتبة  في   )3.19( وبنسبة  وأخيًرا مجال  64(،   .)%

املركز الوطني لتأليف املناهج  وتوص ي الدراسة %(. 62(، وبنسبة )3.12، بمتوسط حسابي )( في املرتبة الّسادسةاألدوات واملواد واألجهزة اإللكترونية)

 بضرورة االهتمام بمضامين تكنولوجيا التعليم، والعمل على تضمينها املباحث املدرسية، وخاصة مبحثي التربية اإلسالمية واللغة العربية. 

 مـدى االستخدام.  ؛كتب املرحلة األساسية ؛مضامين تكنولوجيا التعليمالكلمات املفتاحية: 

 

http://www.refaad.com/
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 : قدمةامل  .1

ومنها مجال التعلم ا في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وقد أثر ذلك على جميع مجاالت الحياة ومناحيها املختلفة، الفتً   ايشهد العالم اليوم تطورً 

ا إلى جنب مع متطلبات التعلم الجديد إلى ظهور تحوالت  املعلومات واالتصاالت جنبً والتعليم، حيث أدت االبتكارات في السنوات األخيرة في مجال تكنولوجيا  

مشاركة أكثر تفاعلية  عدة في نظم وبيئات التعلم التكنولوجي واإللكتروني، منها التحول من التركيز على املحتوى إلى التركيز على االتصال، ومن السلبية إلى 

 (.2017د، )العاب من التركيز على التعلم الفردي إلى التركيز على التعلم املوقفي االجتماعيفي عملية التعلم من قبل املتعلمين، و 

وفي ظل تلك التحوالت أصبحت قدرة املتعلم وتمكنه من الوصول إلى مصادر التعلم بنفسه ال تقل أهمية عن تمكنه من محتوى التعلم، وأصبحت 

ما أتاح لها التعامل بفعالية مع الحاجات الفردية والشخصية املختلفة لكل من املعلمين واملتعلمين )الرفاعي، ا با وانفتاًح ا وتجاوبً بيئات التعلم أكثر تكيًف 

  التعلم املفتوح  واالنتقال إلى. املتعددة وذلك عن طريق التدريس عبر الوسائط دعم العملية التعليميةا في ا هاًم يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورً و  (.2021

  (Ciesielkiewicz, 2019). والهدف هو إتاحة فرص التعليم الجامعي ملن حرموا منه ألسباب وظيفية وجغرافية وغيرها .والتعلم عن بعد

ما إن التطورات العلمية الحديثة التي بدأت تؤثر بشكل مباشر على مناهج التعلم، عملت على جعل جميع دول العالم تعمل على تطوير املناهج ب

 يتالءم 
ً

التعلم وأغراضه من خالل الكشف عن اتجاهات جديدة تتصل بطبيعة الفرد وعملية نموه، إضافة إلى   أهداف بتغيير مع التطورات، وبدأت فعال

 .(2013تطوير عملية التعليم نفسها )الزويني، 

ا من الوسائل التطور العلمي والتكنولوجي كثيرً وأصبح من الضروري أن تأخذ املؤسسات التربوية والتعليمية بالتكنولوجيا الحديثة، حيث أضاف  

ا قادرين على  وتجعلهم  العصر،  تحديات  وتأهيلهم ملواجهة  وإعدادهم  املتعلمين  تعلم  وتحسين  تهيئة  في  منها  االستفادة  يمكن  التي  ستخدام  الجديدة، 

في املناهج املدرسية: املواد التعليمية، واملعدات واألجهزة العادية،    ومن مضامين تكنولوجيا التعليم التي يمكن توظيفها  .التكنولوجيا في التعليم بشكل فعال

وفي هذا .  (2015  ،مهدي)  واألدوات واملواد واألجهزة اإللكترونية، والبرامج التعليمية، والصفحات واملواقع اإللكترونية، والدراما التعليمية والرحالت واللعب

 ام، توجهت معظم املؤسسات التعليمية في العلئحة كورونا للعاوبسبب غزو جا( أنه  2021السياق يرى املطيري )
ً

 من التعليم  لم للتعليم عن بعد بدال

كمنصات عرض للمواد التعلمية وتفاعل  الغالب تستخدمالوجاهي لذلك ظهرت كثير من التطبيقات التكنولوجية الحديثة التي وظفت في التعليم والتي في 

نظام مودل، ونظام بالك  و  املتعلمين لها، مثل منصة الزوم، ومنصة إدراك ورواق، ومنصة مايكروسوفت تيمز، ومنصة ويزايكيو، ونظام "جسور التعلم

بين جميع  التفاعل توفير عنصر و وتقديم التعزيز والتغذية الراجعة، بورد وغيرها. والتي يمكن من خاللها عرض املحتوى التعليمي، ومشاركته مع الطلبة، 

املختلفة.   التعلم  األردن  عناصر  في  التربويين  اهتمام  هنا جاء  التعليممن  تكنولوجيا  وتباالستفادة من  تطبيقاتها،  التعل  وظيف  املدرسية  و م  يفي  املناهج 

بتعلم  ومن املتوقع أن يسهم دمج التكنولوجيا في املناهج    (.2011املختلفة بما يسهم في زيادة التعلم واكتساب املتعلمين للمهارات املختلفة )القطاونة،  

ا ألهمية تضمين التكنولوجيا في العملية التعليمية بشكل عام  ونظرً (. Jolene, 2009)ألفكار واملعاني بشكل أفضل ا وتوضيح، املجاالتأفضل في مختلف 

ومدى استخدام املعلمين لها   هذه الدراسة الستقصاء مدى تضمين كتب املرحلة االساسية ملضامين تكنولوجيا التعليم واملناهج بشكل خاص فقد جاءت

 . في األردن لواء املزار الجنوبيلتدريس في في ا

 : وأسئلتها مشكلة الدراسة  .1.1

ة الشاملة، ا ألهمية استخدام التكنولوجيا في التعليم ودمجها في املناهج الدراسية، وملا لها من فعالية في العملية التعليمية، وفي تحقيق التنمينظرً 

ا  ممن خالل خبرته  الباحثان  الحظفقد أصبح استخدامها وسيلة فعالة في تطوير الكتب املدرسية، وتنمية تحصيل الطلبة ورفع مستوى التفكير لديهم. وقد  

وكذلك ال يتوافق   ،في تدريسها مناهج املرحلة األساسية أن تضمين تطبيقات تكنولوجيا التعليم في املناهج املدرسية ال يرقى مع التطور التكنولوجي الحالي

التعلم   عظم مؤسسات التعليم في العالم تبنتمع الدعوات وتوصيات املؤتمرات التي تنادي بدمج التكنولوجيا في املنهاج، ومما يؤكد الحاجة إلى ذلك أن م

القطاونة  عن بعد باستخدام التكنولوجيا. وقد أشارت نتائج بعض الدراسات الى قلة تضمين التطبيقات التكنولوجية في املناهج االردنية مثل دراسة )

 الى األهمية املعطاة لتكنولوجيا املعلومات، في هذا 2011
ً
(  2020( شتوح )2020املجال، مثل دراسة كل من )األسمري،    (. واشارت بعض الدراسات ايضا

(Pamuka, et al, 2013) 

ا  لالتجاهات العاملية واملحلية، ولتوصيات املؤتمرات ، ونظرً مناهج املرحلة األساسيةا ونتيجة لتطوير وزارة التربية والتعليم كافة املناهج، وخصوًص 

هم املراحل التعليمية  أالتي دعت إلى التحليل املستمر للمناهج األردنية املطورة، وبخاصة مناهج املرحلة االساسية، بهدف التعرف على مدى جودتها، لكونها  

سة التي تبحث في مضامين تكنولوجيا التعليم املتضمنة في كتب املرحلة األساسية  في املراحل التدريسية، وفي ضوء املعطيات السابقة، جاءت هذه الدرا

 التدريس في لواء املزار الجنوبي، وتتمثل مشكلة الدراسة في االجابة عن االسئلة اآلتية:في ومدى استخدام املعلمين لها 

 األردن من حيث الصفوف؟  كيف تتوزع مضامين تكنولوجيا التعليم املتضمنة في كتب املرحلة األساسية في •

 كيف تتوزع مضامين تكنولوجيا التعليم املتضمنة في كتب املرحلة األساسية في األردن من حيث املباحث؟  •

 دى استخدام املعلمين ملضامين تكنولوجيا التعليم؟ ما م •
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 الدراسة:  أهداف .2.1

     ما يلي: تحقيق  هدفت هذه الدراسة إلى
 تكنولوجيا التعليم املتضمنة في كتب املرحلة األساسية في األردن من حيث الصفوف.معرفة توزيع مضامين  •

 معرفة توزيع مضامين تكنولوجيا التعليم املتضمنة في كتب املرحلة األساسية في األردن من حيث املباحث.  •

 في التدريس.  معرفة مدى استخدام املعلمين ملضامين تكنولوجيا التعليم •

 أهمية الدراسة: .3.1

 أهمية الدراسة في النقاط التالية:   تبرز

التي تحاول الوقوف على مضامين تكنولوجيا التعليم املتضمنة في   الباحثينحسب علم    -تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات  األهمية النظرية: •

مضامين تكنولوجيا  إلىكتب املرحلة األساسية، إثراء املعرفة النظرية في مجال تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية والتعلم اإللكتروني باإلضافة 

 األردن.التعليم املتضمنة في كتب املرحلة األساسية في 

قد تسهم هذه الدراسة إلى توجيه األنظار إلى نقاط القوة والعمل على تدعيمها، وتحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها في  :ألهمية العملية ا  •

التربية   تفيد هذه الدراسة بتقديم صورة واضحة لوزارة  التعليم، كمامضامين تكنولوجيا  املرحلة األساسية في األردن واملتعلق بتضمينها محتوى كتب  

 الالزمة للمعلمين في ضوء نتائجها. والتعليم عن استخدام املعلمين ملضامين تكنولوجيا التعليم، لتقديم الدورات والورشات التدريبية 

 حدود الدراسة:  .4.1

الرياضيات، العلوم( للمرحلة األساسية )من اقتصرت هذه الدراسة على تحليل محتوى كتب )التربية اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية،  

م(، من  2021/2022الصف األول األساس ي حتى الصف السادس األساس ي( في األردن، والذي بدأ تطبيقها في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي )

 في التدريس في لواء املزار الجنوبي.  حيث تضمينها ملضامين تكنولوجيا التعليم، ومدى استخدام معلمي ومعلمات املرحلة األساسية لها

ائية:  .5.1  مصطلحات الدراسة اإلجر

التعليم:   • تكنولوجيا  إجرائيً مضامين  الدراسة،تعرف  هذه  بداللة  التعليمية،    بأنها  ا  واألجهزة  و املواد  واألجهزة و ،  العاديةاملعدات  واملواد  األدوات 

 .الدراما التعليمية والرحالت واللعبو الصفحات واملواقع اإللكترونية، و البرامج التعليمية، و اإللكترونية، 

ف  ص: هي املواد التعليمية األساسية، واملتعلقة بمجموعة من املوضوعات الدراسية املقررة من وزارة التربية والتعليم، ويشتمل جميع كتب الالكتب •

وذلك للمباحث اآلتية التربية اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرياضيات،  األول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس األساس ي،

 م(.2021/2022العلوم. واملقررة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراس ي)

األساسية  • تعرف  املرحلة  إحدى  جرائيً إ:  بأنها  اا  في  اإللزامية  التدريس  وتعد من مراحل  العام  التدريس  األول  أل مراحل  الصف  تبدأ من  والتي  ردن، 

 حتى الصف السادس األساس ي. و األساس ي 

على  مدى توظيف املعلمون ملضامين تكنولوجيا التعليم في التدريس. وتقاس بالدرجة التي يحصلون عليها من خالل استجابتهم    :ستخدامال مدى   •

 هذه الدراسة. املعدة ألغراض ة ستباناال 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:   .2

 : اإلطار النظري .1.2

 مفهوم التكنولوجيا: . 1.1.2

ص مفهوم التكنولوجيا من املفاهيم التي ناقشها الكثير من الباحثين واملفكرين، واختلفوا في نظـرتهم لـه بسبب اختالف تخصصهم وتطور خصائ  يعد

لوسائل التي ن االتكنولوجيا نفسها، ولكن من األمور املتفق عليها أن ماهية التكنولوجيا قديمة قدم املخترعات البشرية نفسها، حيث كانت تعتبر وسيلة م

الها وعـم اكتشفها اإلنسان عند تطويعه البدائي للطبيعة، وبعدها أصبحت أداة يستعملها لخدمته ومساعدته لقضاء حاجياته املتنامية، ثم تطور استعم

التغيرات التي تحدث داخل   ا في حياته العامة والخاصة. مما جعل البعض من املفكرين يعتقدون بأنها املسـئولة عـن معظمإلـى درجة أصبحت مهمة جًد 

 (. 2015املجتمع املعاصر )مهدي، 

ف من مقطعين، وهما: "تكنو"   تكنولوجيا:وال
ّ
ي فهو  التي تعني فن، أو حرفة، أو أداء، أّما املقطع الثان  TECHNEكلمة أعجمية ذات أصل يوناني، تتأل

 (. 2011وبذلك فإّن كلمة تكنولوجيا تعني علم املقدرة على األداء، أو التطبيق )عامر،  أي دراسة، أو علم.  LOGES "لوجيا
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اصطالح   الّتكنولوجيا  ورفاهّيته  ا:مفهوم  اإلنسان  لخدمة  وتطويعها  وتطبيقاتها،  العلمّية،  للمعرفة  األمثل  االستخدام  بأّنها  التكنولوجيا  وحل   تعّرف 

ستخدمة    (.2017)الراشدي،    مشكالته
ُ
امل واملعالجات  املنتجات،  أّنها  وصفها على  ُيمكن  لذا  اليومّية؛  الحياة  في  املختلفة  املهام  إلنجاز  استخدامها  ويّتم 

 وبذلك يمكن القول بطريقة مبسطة بأن التكنولوجيا هي تطبيق العلم لحل املشكالت. (.2015يط الحياة اليومّية )مهدي، لتبس

منحنى نظامي من أجل تصميم العملية التعليمية بأنها  اليونسكو:  وقد اختلف التربويون في تحديد تعرف واحد لتكنولوجيا التعليم، فقد عرفتها  

األبحاث في مجال التعليم واالتصال البشري، من خالل استخدامها املوارد   نتائجمحددة تكون نابعة من  هدافا أل واقامتها كلها وفًق والعمل على تنفيذها 

وتعرف بأنها املنحنى الذي    (.2018سليمان،  البشرية وغير البشرية من أجل منح التعليم املزيد من الفعالية أو التوصل إلى تعليم أفضل وأكثر فعالية )

ل واألدوات، وال ينحصر في أسلوب محدد أو جهاز تكنولوجي بل يتعدها إلى تطوير البرنامج التعليمي  تقوم عليه املنظمة التعليمية الذي يتعدى جميع الوسائ

العلم الذي يعمل على إدماج املواد التعليمية واألجهزة وتقديمها بهدف القيام بالتدريس وتعزيزه، وهي تقوم ا بأنها  وتعرف أيضً   .)Brown, 2014(  بأكمله

 (. Tangney, & Bray 2017) التعليمية هدافاألجهزة واملواد التعليمية التي تشمل البرمجيات والصور وذلك لتحقيق األ على عاملين هما 

 نشأة تكنولوجيا التعليم وتطوره:  .2.1.2

أصبحت علمً  بمراحل مختلفة حتى  ومرت  التعليمية  بالوسائل  التعليم  تكنولوجيا  تسمية  بدأت  له مدلوله  لقد  و ا  هذه  أهدافوتعريفاته  وانتهت  ه 

: في هذه املرحلة سميت الوسائل بناء على الحواس التي تخاطبها، وأول مصطلح ىاملرحلة األول التسمية بتكنولوجيا التعليم، وهذه املراحل التي مرت بها هي: 

املرحلة   أما.  Audio Visual Educationثم التربية السمعية البصرية   Visual Instructionالتعليم البصري    أو visual Educationلها التربية البصرية:  

أ للوسائل على  ينظر  أصبح  املرحلة  هذه  في  التدريس  الثانية:  إيضاح.    أو teaching Aidsنها معينات  للوسائل وفي  وسائل  ينظر  أصبح  الثالثة:  املرحلة 

بأنها: قنوات االتصال التي يمكن عن طريقها   وعرفتالتصاالت التربوية. االتصال وسميت بوسائل التفاهم أو ا لتحقيق  Mediaالتعليمية على أنها وسائط 

يمية( بجوانبها الثالث )معرفي، نفس حركي، وجداني( من املرسل )املعلم( إلى املستقبل الطالب بأقل جهد وأقصر وقت  نقل الرسالة )محتوى املادة التعل

( على أنها جزء من منظومة أوسع هي العملية التعليمية.  systemفي ظل أسلوب النظم )التربويون ينظرون للوسائل التعليمية في املرحلة الرابعة    وبدأ  ممكن.

ان والتعلم.وبهذا  التعليم  عملية  كامل  على  التركيز  إلى  التعليمية  بالوسيلة  االهتمام  من  التركيز  التعليمية    تقل  الوسائل  سميت  الخامسة  املرحلة  وفي 

 تكنولوجيا التعليم: تطور املجال حسب املراحل األربعة السابقة حتى أصبح يطلق عليه تكنولوجيا التعليم.  ب

 تكنولوجيا التعليم:  مفهومتطور  .3.1.2

تعريفات ال هذه( 2014)الرواضية وبني دومي والعمري،  وقد أورد هناك العديد من تعريفات تكنولوجيا التعليم حسب التطور التاريخي لهذا املفهوم 

االتصاالت السمعية والبصرية التي تهتم   بأنهاتكنولوجيا التعليم   1963عام    AECT  جمعية االتصاالت التربوية والتكنولوجيافقد عرفت  حسب تطورها  

البصري.  بتصميم واستخدام وإدارة الوسائل التي تتحكم في عملية التعلم. حيث لم يكن اسم الجمعية بهذا االسم بل كان اسمها حركة التعليم السمعي

م، دعم، مساندة، استخدام( مكونات النظم التعليمية  ير )بحث، تصميم، إنتاج، تقو ( تكنولوجيا التعليم بأنها تطويSilber( عرف سلبر )1970وفي عام )

التربوية    جمعية االتصاالت  ها( عرفت1972وفي عام ).  )رسائل، أفراد، مواد، أساليب، مواقف( وإدارة ذلك بأسلوب نظامي بغرض حل املشكالت التربوية

اإلنسجيا  والتكنولو  التعلم  بتيسير  يهتم  مجال  وتنظيمها  بأنها  وتطويرها  التعلم  مصادر  من  متكامل  نطاق  تحديد  هي  نظامية  عملية  خالل  من  اني 

عملية معقدة ومتداخلة تتضمن األفراد واإلجراءات واألفكار واألدوات والتنظيمات    م بأنها1977كما أعادت الجمعية تعريفها عام  واستخدامها وإدارتها.

 
ً
وفي  .ا ويمكن التحكم فيها وموجهً مـن أجـل تحليـل املشكالت، واستنباط الحلول املناسبة لها وتنفيذها وتقويمها وإدارتها في مواقف يكون التعلم فيها هادف

ا بغرض القيام بالتدريس  ية تكنولوجيا التعليم بأنها ذلك العلم الذي يعمل على إدماج املواد واآلالت وتقديمه( قد عرفت املوسوعة األمريك1978عام )

لعام   األمريكية  التعليم  وتكنولوجيا  التربوية  االتصاالت  تعريف جمعية  ويعد  النظرية  1994وتعزيزه.   " وينص على  العلم،  لهذا  وضع  تعريف  أوضح  م 

 17جاء هذا التعريف بعد . لقد (1998وريتش ي،  )سيلزيات واملصادر وتطويرها واستخدامها وإدارتها وتقويمها من أجل التعلم". والتطبيق في تصميم العمل

والتطبيقية  إال أنه يعكس التطورات التي حدثت في الجوانب البحثيـة والنظرية  1977، ومع أنه يؤكد على عناصر كثيرة في تعريف 1977عاما من تعريف 

ومن االفتراضات التي قام عليها هذا التعريف: تطور مفهـوم تكنولوجيا التعليم   .في هذا املجال. يقر التعريف بالتقاليد واالتجاهات التي ترسخت في املجال

 من حركة إلى مجـال ومهنة. 

تكنولوجيا التعليم، لذلك كان من املهم إعادة النظر مرة ، حدثت تطورات كثيرة ومتسارعة في مجال م1994عام تعريف  منا بعد ثالثة عشر عاًم و 

لعام   الرسمي  التعريف  التطورات، فصدر  تلك  ليستوعب  التعليم،  تكنولوجيا  تعريف  في  واملمارسة    بأن  م2006أخرى  الدراسة  هي  التعليم  تكنولوجيا 

ويتضح من التعريف   .األخالقية الخاصة بتسهيل التعليم وتحسين األداء من خالل ابتكار العمليات واملصادر التكنولوجية املناسبة واستخدامها وإدارتها

املتخصصين، بهدف التعلم واإلدارة املهنية واألخالقية، وقد أشار السابق أنه يركز على العمليات التي تتحكم بالتدخالت والتفاعالت التعليمية من قبل  

  ( إلى نقاط القوة في التعريف لتكنولوجيا التعليم، حيث يركز على العمليات النظامية واستخدام املصادر التكنولوجية وتكنولوجيا األداءReiserريزر )

م والتطوير واالستخدام والتقويم وإدارة العمليات التعليمية وغير التعليمية واملصادر،  البشري، كما يركز على تحليل التعليم ومشكالت األداء والتصمي
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وضوح  لتحسين التعليم في مختلف املؤسسات، وبذلك ارتبط املفهوم الجديد لتكنولوجيا التعليم بحقل تصميم التدريس والتكنولوجيا، مما ساعد على

 (.2015لتعليمية )املالح، مفهوم تكنولوجيا التعليم وتميزه عن الوسائل ا

( فقد  Web 2.0نت )ر اني لإلنتة جديدة، خاصة بعد ظهور الجيل الث، واستحداث برامج ونظم تعليميصاالتتومع تطور تكنولوجيا املعلومات واال

 
ً

ا لظهور العديد من تطبيقات اإلنترنت تدعم العملية التعليمية   من تكنولوجيا التعليم؛ نظرً انتقل اهتمام التربويين للحديث عن التعلم اإللكتروني بدال

 مثل: أدوات التواصل االجتماعي، والسحب اإللكترونية، والفصول االفتراضية، والواقع اإللكتروني املعزز، وغيرها.  

 مضامين تكنولوجيا التعليم:  .4.1.2

وتشمل   ،تكنولوجيا التعليم حسب هدف هذه الدراسة كما يأتي: املواد التعليميةبعد العرض السابق يرى الباحثان أنه يمكن تصنيف مضامين  

السبورات التعليمية الصور اللوحات التعليمية الرسوم تعليمية بطاقات التعليمية الفيديوهات التعليمية النماذج املجسمات امللصقات  املضامين اآلتية )

القاموس   الخرائط  البيانية  املتاحفالرسوم  املعارض  الشفافيات  الشرائح  املطويات  العاديةالعينات  واألجهزة  واملعدات  املضامين    (،    اآلتية وتشمل 

وتشمل  ، واألدوات واملواد واألجهزة اإللكترونية)الطابعة اإلذاعة املدرسية مكبرات الصوت / السماعات الكاميرا العادية امليكروفون آلة التسجيل املذياع(

ء  ى قار  CD  آلة حاسبة األقراص املدمجة Smart Bord   اللوح التفاعلي Data showتية )جهاز الحاسوب الهاتف النقال جهاز عرض البيانات اآلاملضامين 

آلتية )برنامج  وتشمل املضامين ا  ، والبرامج التعليمية،الكاميرا الرقمية األطالس اإللكترونية(  DVD  التلفزيون ميزان إلكتروني األقراص الرقمية  MP3 امللفات

الرياضية word  معالج الجداول  برنامج  التقديمية  العروض  البيانات  Excel  النصوص  قواعد  برنامج  الرسام  برنامج  اإللكتروني    (، Accessالكتاب 

لكترونية محركات روابط املواقع اإلالشبكة العنكبوتية/ االنترنت مواقع التواصل االجتماعي  وتشمل املضامين اآلتية )والصفحات واملواقع اإللكترونية،  

لكتروني تقنية الواقع االفتراض ي مواقع املحادثة املدونات  دارة التعلم اإلإلكترونية أنظمة لكتروني املنتديات التعليمية املكتبة اإلالبحث اليوتيوب البريد اإل

لعب األدوار اللعب التمثيل الزيارات امليدانية/ الرحالت العلمية  املضامين اآلتية )، وتشمل  والدراما التعليمية والرحالت واللعب  (،الصفية املؤتمرات املرئية

 .(مسرح العرائس

 الدراسات السابقة:  .2.2

 ا لبعض الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة، وفيما يلي عرض لهذه الدراسات.يتضمن هذا الجزء من الدراسة عرًض 

ايرة )أجرى  • مدى تضمين كتابي الفيزياء للصفين التاسع والعاشر األساس ي ملفاهيم تكنولوجيا التعليم  علىلتعرف إلى ادراسة هدفت  (2022الصر

ساس ي في واملضامين املقترح تضمنيها، اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من كتابي الفيزياء للصف التاسع والعاشر األ 

ل كتاب الفيزياء للصف التاسع األساس ي انتائج الدراسة اشتم أظهرت  .لباحث بطاقة تحليل املحتوى دم ااستخ .2021/ 2020األردن للعام الدراس ي 

التعليمية، ، جهاز الحاسوب، التلفزيون، محركات البحث، الرسوم البيانية، الصور، الرسوم  CDعلى املضامين اآلتية: املذياع، األقراص املدمجة  

. واشتمل كتاب الفيزياء للصف العاشر األساس ي من مساحة الكتاب %( 25في مجال الرسوم البيانية والصور والرسوم التعليمية وبنسبة مساحة )

الب الرسوم  العنكبوتية،  الشبكة  البيانات،  عرض  جهاز  الحاسوب،  جهاز  التعليمية،  السبورات  اآلتية:  املضامين  واعلى  الصور  لرسوم يانية، 

 .%(29.7نسبة مساحة )وبالتعليمية. 

دراسة هدفت ملعرفة واقع تطبيق تكنولوجيا التعليم لدى أساتذة التعليم االبتدائي في ظل مناهج الجيل الثاني للوقوف على  (2020أجرت شتوح ) •

  (24) استخدم املنهج الوصفي املسحي، وتكونت عينة الدراسة من ت والصعوبات التي تواجههم في ذلك.التحديا
ً
للتعليم االبتدائي، أما أداة  اأستاذ

، وعدم في التعليمفي مستوى توظيف الوسائل الحديثة لدى األساتذة    ا. وأظهرت النتائج ضعًف قد تمثلت في االستبانة التي أعدت لذلكالدراسة ف

 .دام الوسائل الحديثةاعتمادهم في تصميم الدروس على استخ

العلوم للصف دراسة هدفت إلى الكشف عن أهم القضايا العلمية والتكنولوجية املعاصرة التي تتناولها في محتوى منهج  (2020أجرت األسمري ) •

إلى   الدراسة. وتوصلت كتاب العلوم للصف الثالث املتوسطمن  تكونت عينة الدراسةالثالث املتوسط. واعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي. 

لعلمية والتكنولوجية لدى التربية ا أهدافا لتحقيق يجابيً إا ال يراعي القضايا العلمية والتكنولوجية املعاصرة بشكل كاٍف وال يعطي مؤشرً   أن الكتاب

 ا في النظام التعليمي. ا أساسيً ، باعتبار ذلك املنهج يشكل عمادً الطلبة

درجة توظيف معلمات اللغة العربية ألدوات التكنولوجيا الحديثة، في ضوء منهج الكفايات  علىالتعرف  إلى  هدفتدراسة  ( 2020أجرى الظفيري )  •

التدريس  الخبرة  العلمي،  )املؤهل  املستقلة  املتغيرات  كانت بعض  إذا  فيما  وحدد  الوصفي،  املنهج  اعتمد  الهدف  هذا  ولتحقيق  الكويت،  ية، بدولة 

، بين متوسطي درجة استجابة معلمات اللغة العربية (α= 0.05) عند مستوى الداللة  حصائيةإ الصف الذي يتم تدريسه(؛ تحدث فروقا ذات داللة  

معلمة للغة  (20) للمرحلة االبتدائية لالستبانة املعدة لهذا الغرض، كما استخدم منهج البحث النوعي، وذلك عن طريق إجراء مقابالت شخصية مع

اشتملت عينة الدراسة في جانبها الكمي، على  .تدائية، وتم التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسةالعربية للصفوف الثالثة األولى من املرحلة االب

( معلمة؛ لتطبيق 126، والبالغ عددهن )2017/2018عدد من معلمات اللغة العربية لصفوف املرحلة االبتدائية بمحافظة الجهراء للعام الدراس ي 

أظهرت النتائج أن درجة التوظيف ألدوات  . املالئمة، وعرض النتائج ومناقشتها تبعا ألسئلة الدراسة  حصائيةأدوات الدراسة، واجراء التحليالت اإل 
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ا تعود إلى التكنولوجيا الحديثة كانت متوسطة، وبدرجة عالية للمعيقات التي تحد من توظيفها، في حين لم تشر النتائج إلى أي فروق دالة إحصائيً 

 لذي يتم تدريسه على درجة التوظيف لخبرة التدريسية، الصف امتغيرات املؤهل العلمي، ا

هدفت إلى قياس مدى استخدام معلمي التربية الفكرية ملستحدثات تقنيات التعليم، والصعوبات التي تعيق دراسة ب ( 2020) والسيد  وقام الشلوى  •

ربية الفكرية بمدينة الرياض. من معلمي الت ا  ( معلمً 147)وتكونت عينة البحث الحالية من    .استخدم الباحثان املنهج الوصفي .عملهم بمدينة الرياض

. وأوصت الدراسة بضرورة قيام معلمي التربية الفكرية جاء بدرجة مرتفعةاستخدام معلمي التربية الفكرية ملستحدثات تقنيات التعليم أن وأظهرت 

ملية التعليم، وتطبيق نظريات التعلم بشكل منظم في الواقع الفعلي باستخدام مستحدثات باستخدام مستحدثات تقنيات التعليم؛ لتحسين ع

 .تقنيات التعليم

دراسة هدفت إلى التعرف على درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعليم مادة العلوم الحياتية من وجهة نظر معلمي   ( 2019وأجرى أحمد )  •

ولتحقيق   الزرقاء.  مدارس  في  الثانوية  استخدام    أهدافاملرحلة  درجة  تقيس  استبانة  وتطوير  التحليلي،  الوصفي  املنهج  اعتماد  تم  الدراسة 

ا ومعلمة من املرحلة الثانوية في املدارس ( معلًم 88طبقت على عينة الدراسة املكونة من )( فقرة،  23لتعليم مكونة من )في ا  التكنولوجيا الحديثة

الحديثة في إالحكومية والخاصة التابعة ملحافظة الزرقاء في األردن. ومن أبرز النتائج التي توصلت   استخدام التكنولوجيا  درجة  ليها الدراسة: أن 

استخدام التكنولوجيا   في  إحصائية(، وعدم وجود فروق ذات داللة  2.40لعلوم الحياتية جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )تعليم مادة ا

  ملتغير الجنس، وسنوات الخبرة. تعزى الحديثة في تعليم مادة العلوم الحياتية 

دراسة هدفت إلى تعرف مدى استخدام التقنيات الحديثة )األجهزة اللوحية والسبورات الذكية( في   ( (Pamuka et al, 2013أجرى باموك وآخرون  •

استخدم الباحث التعلم والتعليم من وجهة نظر الطلبة واملعلمين في املدارس التي زودت بهذه أدوات التقنية الحديثة ضمن مشروع "الفاتح" في تركيا.  

ة الدراسة من أربعة مدارس من التي شملها املشروع. وأظهرت نتائج الدراسة وجود مؤشرات على استخدام تكونت عيناملنهج الوصفي التحليلي،  

ا، وفي بعض املدارس واعد لألجهزة اللوحية والسبورة التفاعلية في التعلم والتعليم، وعلى الرغم من وجود هذه املؤشرات مازال استخدامها محدودً 

وكم اللوحية،  األجهزة  التعلم ال تستخدم  في  التفاعلية  والسبورة  اللوحية  األجهزة  استخدام  يفضلون  والطلبة  املعلمين  أن كال  النتائج  أظهرت  ا 

 لتعليم. وا

Harris 2011وقام هاريس ) • دراسة هدفت الى معرفة مدى توظيف التكنولوجيا الحديثة من قبل املعلمين في العملية التعليمية، وتحديد العوامل   (,

توصيات مالئمة  لعمل  واملرغوبة  املوجودة  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  امتالك مهارات  الكشف عن  الى  هدفت  توظيفها، كما  تؤثر على  التي 

ا ومعلمة، تم في هذه الدراسة ( معلمً 133للمساعدة في زيادة استخدامها بين املعلمين. تكونت عينة الدراسة من ) بخصوص التدريس اثناء الخدمة

اإل  في  للتكنولوجيا  استخدام  نسبة  أعلى  أن  النتائج  واظهرت  البيانات،  لجمع  املسحي  املنهج  املواد استخدام  إلعداد  النصوص  ومعالج  نترنت، 

 ن استخدام التكنولوجيا الحديثة كان بدرجة منخفضة. ألى إوأشارت النتائج ي غرفة الصف. ة، وتدريس الطالب فالتعليمي

ال  هذه  هدف  اتفقت مع  دراستان  هناك  أن  سبق  املدرسيتضح مما  الكتب  تحليل  حيث  وتطبيقات دراسة من  ملعرفة مدى تضمنها ملفاهيم  ية 

طالعهما دراسات أخرى بحثت في تحليل الكتب  إ(. ولم يجد الباحثان في حدود 2020األسمري )( ودراسة 2022يا التعليم، وهما دراسة الصرايرة )ج تكنولو 

ممارسة   املدرسية ملعرفة مدى تضمينها ملضامين أو مفاهيم تكنولوجيا التعليم. وجاء هدف هذه الدراسة متفقا مع بقية الدراسات التي بحثت في مدى

وبهذا تكتسب هذه الدراسة األصالة في أنها من الدراسات القليلة التي بحثت مدى تضمين الكتب املدرسية   س.ياملعلمين لتطبيقات التكنولوجيا في التدر 

التعليم تكنولوجيا  املعلمين  ملضامين  ومدى ممارسة  التعليم،  تكنولوجيا  الكتب من حيث معرفة مدى تضمينها ملضامين  تحليل  بين  أنها جمعت  . كما 

 ملضامين تكنولوجيا التعليم. 

 ريقة واإلجراءات: الط .3

 منهج الدراسة: .1.3

كما تم استخدام املنهج   تحليل املحتوى.  بطاقةم املنهج الوصفي التحليلي، من خالل  استخدالدراسة، واإلجابة عن أسئلتها،    أهدافمن أجل تحقيق  

ا التعليم في الوصفي املسحي من خالل أداة الدراسة االستبانة لقياس مدى استخدام معلمي املرحلة األساسية في لواء املزار الجنوبي ملضامين تكنولوجي 

 التدريس. 

 :  وعينتها الدراسة مجتمع  .2.3

نجليزية، والرياضيات والعلوم املطورة واللغة العربية، واللغة اإل  اإلسالميةمن كتب التربية  والذي يمثل عينتها مجتمع الدراسة الجزء األول من تكون 

للعام  لتربية والتعليم )بجزأيها: الفصل األول والثاني( للصفوف: األول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس األساس ي، واملقرر تدريسها في وزارة ا

جميع معلمي املرحلة األساسية في مدارس مديرية تربية  وتكون الجزء الثاني من مجتمع الدراسة من    .ا( كتابً 30والبالغ عددها )  (2022-2021الدراس ي )
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مديرية تربية وتعليم لواء املزار    إحصائيةحسب    ا ومعلمة( معلمً 1279لبالغ عددهم )( وا2022 -2021)  وتعليم لواء املزار الجنوبي الحكومية للعام الدراس ي

 ا ومعلمة. ( معلمً 416أما العينة التي طبقت عليها الدراسة فتكونت من )(. 2022-2021الجنوبي في الفصل األول لعام )

 أداتا الدراسة: .3.3

 استخدمت الدراسة بطاقة تحليل املحتوى واالستبانة كأداتي للدراسة كالتالي: 

   املحتوى:بطاقة تحليل  •

، واألدوات واملواد واألجهزة اإللكترونية، العاديةمجاالت تمثل مضامين تكنولوجيا التعليم وهي: املواد التعليمية، واملعدات واألجهزة    ستوتكونت من  

ويندرج تحت كل مجال عدد من املؤشرات، بلغ مجموعها    والبرامج التعليمية، والصفحات واملواقع اإللكترونية، والدراما التعليمية، والرحالت واللعب.

ا لتكنولوجيا التعليم. وقد تم تحديد وحدة التحليل: الفكرة والكلمة والصورة. وقد اشتملت األداة على خانة لتسجيل التكرارات والنسب ( مضمونً 61)

ذات الصلة بموضوع تحليل مضامين تكنولوجيا  وتم التوصل لتلك املضامين ومؤشراتها من خالل مراجعة األدب النظري    .املئوية والدراسات السابقة 

بناء   في  منها  لالستفادة  )أالتعليم  األسمري  دراسة  مثل:  التحليل  الرجوع  2020داة  اإل إ(.  التربية  كتب  االنجليزية،  لى  واللغة  العربية،  واللغة  سالمية، 

 والثاني(. والرياضيات والعلوم املطورة )بجزأيها: الفصل األول 

 : وثباتها بطاقة تحليل املحتوى صدق 
ا، يحملون درجة الدكتوراه في ( محكمً 11على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص، وبلغ عددهم )بطاقة تحليل املحتوى تم عرض 

التدريس وطرق  واملناهج  التعليم  مدى  .  تكنولوجيا  حيث  من  فيها  رأيهم  ابدأ  املحكمين  من  طلب  مضامين  حيث  لجميع  )املؤشرات(  املضامين  شمول 

ضافة، وتم األخذ بمالحظات املحكمين وإجراء و اإل أبالحذف  يها، والتعديل علالتي تندرج تحتها االتللمج   املضامين )املؤشرات(انتماء جيا التعليم، و و تكنول

مجال املواد التعليمية    ا لتكنولوجيا التعليم.( مضمونً 61)و مجاالت( 6في صورتها النهائية التي تكونت من ) بحيث أصبحتاة التعديالت املناسبة على األد 

ا، ومجال  ( مؤشرً 12)  ( مؤشرات، ومجال األدوات واملواد واألجهزة اإللكترونية ويضم7)تضمن  ، ومجال املعدات واألجهزة العادية و امؤشرً (  18)  تضمنو 

(  5) ا، ومجال الدراما التعليمية والرحالت واللعب ويضم( مؤشرً 13( مؤشرات، ومجال الصفحات واملواقع اإللكترونية ويضم )6) البرامج التعليمية ويضم

 مؤشرات.

 الباحثانوهو نسبة االتفاق بين التحليل الذي قام به    داة التحليل من خالل استخدام طريقة الثبات عبر األفراد )املحللين(أ تم التحقق من ثبات    كما

%(، على املستوى الكلي وتعتبر 85.60حيث بلغ معامل الثبات لألداة ككل )(، Holisti، وتم ذلك باستخدام معادلة هولستي )آخر محلل والتحليل من قبل

 هذه القيمة جيدة لغايات هذه الدراسة 

 معامل الثبات = 
 %100× االتفاق بين التحليل األول والثانيعدد مرات 

 تفاق + عدد مرات االختالف عدد مرات اال  

  الستبانة: •

األول:  قسمين. وقد تكونت االستبانة من في التدريس تم تطوير استبانة لقياس مدى استخدام معلمي املرحلة األساسية ملضامين تكنولوجيا التعليم

)الجنس الشخصية  املعلومات  الخبرة(.  ،ويتضمن  سنوات  األساسية ملضامين    وعدد  املرحلة  استخدام معلمي  تقيس مدى  التي  الفقرات  ويضم  الثاني 

االستجابة على وتم    ا.( فقرة وهي نفسها مجاالت وفقرات بطاقة تحليل املحتوى التي تم ذكرها سابًق 61( مجاالت و)6تكنولوجيا التعليم، وتتألف من )

(، 4(، وبدرجة كبيرة وتعطى الدرجة )5ا، وتعطى الدرجة )االستبانة حسب مقياس ليكرت الخماس ي، باختيار واحد من الخيارات اآلتية: بدرجة كبيرة جًد 

تكون أعلى درجة يحصل عليها (. بهذا  1ا، وتعطى الدرجة )(، وبدرجة قليلة جًد 2(، وبدرجة قليلة، وتعطى الدرجة )3وبدرجة متوسطة، وتعطى الدرجة )

   (.61( وأقل درجة )305) املستجيب

 معيار الحكم على استجابات املعلمين:  

ا للترتيب وللحكم على مدى فاعلية االستخدام، فقد تم االعتماد على استخدام املتوسطات الحسابية، وتم التعامل مع املتوسطات الحسابية وفًق 

 اآلتية: التالي: وحسب املعادلة 

1.33 = 
5-1 

= 
N-1 

3 3 

 الوزن النسبي لتوزيع مستوى الستجابة  :(1)  جدول 

 مدى استخدام منخفض  مدى استخدام متوسط  مدى استخدام مرتفع

5-3.67 2.34-3.66 1-2.33 
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( يدل على مدى استخدام مرتفع تكنولوجيا التعليم، واملتوسط الحسابي الذي يقع 5-3.67ن املتوسط الحسابي الذي يقع بين )أ( 1) ظهر جدول ي

( على مدى استخدام منخفض 2.33-1يدل على مدى استخدام متوسط تكنولوجيا التعليم، ويدل املتوسط الحسابي الذي يقع بين )  (3.66-2.34)بين  

 ملضامين تكنولوجيا التعليم. 

 : وثباتها صدق الستبانة 

ا من ذوي الخبرة واالختصاص في ( محكمً 11بصورتها األولية على )  هاعرضتم    ؛ حيثالصدق الظاهري تحقق من صدق االستبانة باستخدام  التم  

التدريس، واساليب  واملناهج  التعليم  لجميع مضامين   تكنولوجيا  )املؤشرات(  املضامين  فيها من حيث مدى شمول  رأيهم  ابدأ  املحكمين  طلب من  حيث 

 ضافة. وتم األخذ بمالحظات املحكمين. و اإل أنتماء املضامين )املؤشرات( للمجالت التي تندرج تحتها، والتعديل عليها بالحذف إجيا التعليم، و و تكنول

ا مً ( معل30بعد تطبيقها على عينة استطالعية تكونت من ) (Cronbach Alpha)تم التحقق من ثبات االستبانة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا  كما

(،  0.948  -0.894تراوح ما بين )(. وللمجاالت  0.976ات الكلي لالستبانة بلغ )ن معامل الثبأومعلمة، من مجتمع الدراسة وخارج عينتها، وأظهرت النتائج  

 وهذه قيم تدل على ثبات االستبانة، ومناسبتها إلجراء الدراسة.  

 جراءات الدراسة: إ  .4.3

 الدراسة تم اتباع اإلجراءات التالية:  أهدافمن أجل تحقيق 

 . بناء إطار نظري للدراسة، والرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة •

 ابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة. مضامين تكنولوجيا التعليم من خالل الرجوع الى الدراسات الس املحتوى، تحليل بطاقةبناء  •

 بطاقة تحليل املحتوى وثباتها. التأكد من صدق أداة  •

وتم حساب   • الكتب،  في  ورد  لكل مضمون  التكرار  وتم تسجيل  والصورة.  والفقرة  الكلمة  التحليل  وحدة  اعتماد  الكتب من خالل  تحليل  نسبة تم 

 بناء أداة الدراسة الثانية )االستبانة( لقياس مدى استخدام املعلمين لها بالتدريس. التكرار. 

 .التحقق من صدق األداة وثباتها •

 الحصول على كتاب تسهيل مهمة لتطبيق االستبانة في املدارس الحكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم لواء املزار الجنوبي.  •

 ا ومعلمة. ( معلمً 416عينة الدراسة البالغة ) تطبيق االستبانة على •

 واستخراج النتائج ومناقشتها، وتقديم مجموعة من التوصيات.  حصائيةجراء املعالجة اإل إ •

 : حصائية ملعالجة اإل ا  .5.3

 االتية:   حصائيةسئلة الدراسة فقد تم استخدام األساليب اإل ألإلجابة عن 

 سؤال الدراسة األول والثاني. التكرارات والنسب املئوية لإلجابة عن  •

  .املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث •

 :  وتفسيرها نتائج الدراسة .4

األساسية النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي نصه "كيف تتوزع مضامين تكنولوجيا التعليم املتضمنة في كتب املرحلة  .1.4

 في األردن من حيث الصفوف؟

تحليل   بطاقة  في ضوء  األردن  في  األساسية  املرحلة  تحليل كتب  تم  السؤال  هذا  وحساب امللإلجابة عن  التعليم،  تكنولوجيا  وفق مضامين  حتوى 

 النتائج. ( يبين 2التكرارات والنسب الخاصة بمجاالت وفقرات مضامين تكنولوجيا التعليم حسب الصفوف. وجدول )
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 واملباحث من حيث الصفوف ضامين تكنولوجيا التعليم املتضمنة في كتب املرحلة األساسية في األردنم :(2جدول ) 
املجموع الكلي 

 للمباحث

املجموع الكلي 

 للمبحث

 الصف  األول  الثاني  الثالث  الرابع  الخامس السادس 
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 املبحث

التربية  187 14% 144 13% 34 4% 85 11% 78 8% 62 8% 590 100% 590 10%

 اإلسالمية

اللغة   110 8% 83 8% 87 11% 96 12% 42 4% 31 4% 449 100% 449 8%

 العربية

35% 2027 100% 2027 56% 416 41
% 

اللغة   409 30% 269 25% 245 30% 284 36% 404

 اإلنجليزية

 الرياضيات  392 29% 321 30% 174 21% 98 13% 78 8% 8 1% 1071 100% 1071 19%

28% 1586 100% 1586 30% 221 38
% 

 العلوم  257 19% 251 23% 271 33% 220 28% 366

100% 5723 100% 5723 100
% 

738 10
0% 

968 100
% 

783 100
% 

811 100
% 

املجموع   1355 100% 1068

بالنسبة 

 للصف 

100% 5723 12% 738 17
% 

املجموع   1355 24% 1068 19% 811 14% 783 14% 968

الكلي 

بالنسبة 

 للصفوف

حسب تتوزع  مضامين تكنولوجيا التعليم املتضمنة في كتب املرحلة األساسية في األردن للصفوف ( أن 2جدول )نتائج التحليل الواردة في يتبين من  

 املجاالت والفقرات كما يأـتي: 

( وبنسبة  1068) %( من مجموع الصفوف. وجاء في املرتبة الثانية الصف الثاني بتكرار24( وبنسبة )1355) جاء في املرتبة األولى الصف األول بتكرار 

%( من مجموع الصفوف. وجاء في املرتبة الرابعة الصف  17( وبنسبة )968ن مجموع الصفوف. وجاء في املرتبة الثالثة الصف الخامس بتكرار)%( م19)

الصفوف. %( من مجموع  14( وبنسبة )783)  %( من مجموع الصفوف. وجاء في املرتبة الخامسة الصف الرابع بتكرار14( وبنسبة )811)  الثالث بتكرار

 %( من مجموع الصفوف. 12( وبنسبة )738) وجاء في املرتبة السادسة الصف السادس بتكرار

مراعاة  ويمكن أن تفسر النتائج في ضوء توجهات وزارة التربية والتعليم إلى تضمين الكتب املدرسية ملضامين تكنولوجيا املعلومات واالتصال وذلك

ولوجيا املعلومات واالتصال؛ خاصة وإن استخدام الحاسوب من أولى التطبيقات التي بدأت منذ أن دخل الحاسوب  لعمليات التطور املذهلة في أدوات تكن

 إلى البيئة التعليمية.  

ا إلى أن هذه الكتب املدرسية خضعت لعملية التطوير مؤخرً  التعليموما يفسر غنى الصفوف األول والثاني والثالث والخامس بمضامين تكنولوجيا 

م والذي يركز على املجاالت الرقمية  2018ا لتطوير املناهج والكتب املدرسية منذ العام  ا طموًح نشاء املركز الوطني للمناهج حيث بدأت مشروعً بعد إ

ا  النتيجة أيضً ويمكن أن تعزى هذه والتكنولوجية وضرورة التحول لها من خالل تطوير مناهج وكتب مدرسية تفاعلية تعتمد على املنظومة اإللكترونية. 

ملحسوسة واالبتعاد  إلى طبيعة املرحلة العمرية وطبيعة املواد الدراسية فيها، ففي الصفوف الدراسية الثالثة األولى تعتمد الكثير من مواده على األشياء ا

ملضامين، ويمكن أن يعزى حصول الصف السادس ا لهذه اا ما عن األشياء املجردة، لذلك نجد أن الصفوف الدراسية الثالثة األولى كانتا األكثر تضمينً نوعً 

ا في املواضيع واملعلومات  ا وتعمًق األساس ي على املرتبة األخيرة في تضمين مضامين تكنولوجيا التعليم إلى أن املواد الدراسية للصف السادس أكثر تجردً 

يسهم في عدم القدرة على تضمين هذه املضامين بدرجة مقاربة من  واألفكار الواردة فيه، إضافة إلى التوسع واإلثراء في موضوعات الدرس الواحد مما  

  الصفوف الثالثة األولى.

ية النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي نصه "كيف تتوزع مضامين تكنولوجيا التعليم املتضمنة في كتب املرحلة األساس .2.4

 "في األردن من حيث املباحث؟

تحليل   بطاقة  في ضوء  األساسية  املرحلة  تحليل كتب  تم  السؤال  هذا  التكرارات امللإلجابة عن  وحساب  التعليم  تكنولوجيا  وفق مضامين  حتوى 

جاء في املرتبة األولى مبحث . حيث  السابق   ( 1)كما هو مبين في الجدول  والنسب الخاصة بمجاالت وفقرات مضامين تكنولوجيا التعليم حسب املباحث،  

%( من مجموع املباحث. 28( وبنسبة )1586%( من مجموع املباحث. وفي املرتبة الثانية مبحث العلوم بتكرار )35( وبنسبة )2027) اللغة اإلنجليزية بتكرار

( 590التربية اإلسالمية بتكرار )%( من مجموع املباحث. وجاء في املرتبة الرابعة مبحث  19)  ( وبنسبة1071وجاء في املرتبة الثالثة مبحث الرياضيات بتكرار )

 %( من مجموع املباحث. 8( وبنسبة )449%( من مجموع املباحث. وفي املرتبة الخامسة جاء مبحث اللغة العربية بتكرار )10وبنسبة )

قط استدراج عروض وفق  وما تقوم به الوزارة هو ف  ،النتيجة بأّن كتب اللغة اإلنجليزية هي كتب ملؤسسات ودور طباعة عاملية  هذه  ويمكن تفسير

ركز على التعلم التفاعلي اإلطار العام ملنهاج اللغة اإلنجليزية ومن ثم تختار ما يناسب اإلطار العام والبيئة األردنية، ومن املعروف أن هذه النوع من الكتب ي
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الخ التعليمية  األنشطة  في  كبير  وبشكل  واالتصال  املعلومات  وتكنولوجيا  وسائل  استخدام  اإلنجليزية،  من خالل  باللغة  هذه  اصة  تعزى  أن  يمكن  كما 

من الصعوبة خالل    االنتيجة إلى صعوبة موضوعات كتاب اللغة اإلنجليزية، فهي ليست اللغة الرسمية التي يتكلم بها الطلبة، لذا فإنهم يجدون فيها نوعً 

املادة من أجل تبسيطها وتجسيد املفاهيم من أجل تحقيق األهداف. تعلمها، وهذا ساهم بإيراد أكبر قدر ممكن من مضامين تكنولوجيا التعليم في هذه 

ا والتي  ا وذلك يعود إلى إن هذه الكتب )العلوم والرياضيات( خضعت لعملية التطوير مؤخرً وجاءت كتب العلوم والرياضيات في املرتبة الثانية والثالثة تباعً 

التعلم اإللكتروني والرقمي بشكل كبير في عمليات التعلم والتعليم من خالل تضمين األنشطة   تم تطويرها متوافقة مع املنهاج التفاعلي الذي يعتمد على

إلى أن كتب العلوم تحتوي استخدام فّعال لتقنيات الحديثة في عمليات التعلم والتعليم لذا جاء النسب مرتفعة فيها. كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة  

اجة إلى وسائل ومضامين تسهم في تبسيطها وتحويلها من مفاهيم مجردة إلى مفاهيم محسوسة تساعد املتعلم  على معلومات ومفاهيم علمية مجردة وبح

جاءت النسب منخفضة؛ بسبب   فقد  فيما يخص كتب التربية اإلسالمية واللغة العربية  و   على اكتسابها بدرجة أكبر من لو عرضت بدون هذه املضامين.

في التطوير تم  انخفاض التركيز على توظيف األنشطة املعتمدة على الوسائل والتقنيات الحديثة في عمليات التعلم والتعليم خاصة إذا ما عرف أن التركيز 

ا مقارنة بالكتب في املباحث اإلنسانية وحتى التي تم  على املباحث التطبيقية في املرحلة األولى من عملية التطوير وتم التركيز على األنشطة الدامجة فيه 

باللغة  إلنسانية التي تعرض تطويرها في التربية اإلسالمية واللغة العربية، إال أّنه قد يعزى ذلك إلى أّن مبحثي التربية اإلسالمية واللغة العربية من املباحث ا

ة؛ ولديهم االستعداد الكافي لفهم موضوعات ودورس اللغة العربية أو التربية اإلسالمية  الرسمية للطلبة، فهم نشاؤوا وترعرعوا على ممارسة هذه اللغ

 
ً

، كما أن بعض مضامين تكنولوجيا التعليم قد تناسب اللغة اإلنجليزية أكثر من اللغة العربية وذلك كونها  بدرجة أكبر من موضوعات اللغة اإلنجليزية مثال

يمكن تدريسها دون الحاجة إلى استخدام مضامين  ُصممت متوافقة مع اللغة اإلنجليزية   وفي بالد ناطقة بهذه اللغة، كما أن موضوعات اللغة العربية 

 تكنولوجية أو وسائل تعليمية. 

 "؟ في التدريس  النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي نصه "ما مدى استخدام املعلمين ملضامين تكنولوجيا التعليم  .3.4

املعيارية  هذا    إلجابة عنل واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  تم حساب  الدراسة.السؤال  أداة  املعلمين على  )  الستجابات  رقم  يبين  3والجدول   )

 النتائج. 

افات املعيارية  :(3جدول )   ملضامين تكنولوجيا التعليم في التدريس املعلمين  ملدى استخداماملتوسطات الحسابية والنحر

 الترتيب املستوى  النسبة املئوية النحراف املعياري  الوسط الحسابي الفقرة  الرقم 

 أول  مجال املواد التعليمية  

 1 مرتفع %79 1.12 3.97 السبورات التعليمية  1

 2 مرتفع %76 1.03 3.81 الصور 2

 3 مرتفع %75 1.05 3.76 اللوحات التعليمية  10

 4 مرتفع %74 1.06 3.68 الرسوم تعليمية 7

 5 متوسط %73 1.16 3.64 بطاقات التعليمية  18

 6 متوسط %73 1.10 3.63 الفيديوهات التعليمية  11

 7 متوسط %71 1.06 3.56 النماذج 3

 8 متوسط %69 1.08 3.46 املجسمات  5

 9 متوسط %66 1.15 3.32 امللصقات  16

 10 متوسط %65 1.16 3.23 الرسوم البيانية  8

 11 متوسط %63 1.23 3.13 الخرائط  9

 12 متوسط %61 1.15 3.07 القاموس 4

 13 متوسط %61 1.15 3.06 العينات  17

 14 متوسط %60 1.08 3.03 املطويات  6

 15 متوسط %59 1.22 2.93 الشرائح  14

 16 متوسط %58 1.16 2.89 الشفافيات  15

 17 متوسط %54 1.13 2.69 املعارض 13

 18 متوسط %52 1.14 2.60 املتاحف  12

  متوسط  %66 0.79 3.30 الكلي )املواد التعليمية( 

: مجال املعدات واألجهزة 
 
 العادية  ثانيا

 1 مرتفع %79 1.03 3.93 الطابعة  19

 2 مرتفع %66 1.04 3.82 اإلذاعة املدرسية  20

 3 متوسط %69 1.21 3.46 مكبرات الصوت / السماعات 24

 4 متوسط %68 1.21 3.39 الكاميرا العادية 22

 5 متوسط %66 1.16 3.32 امليكروفون  25

 6 متوسط %65 1.17 3.27 آلة التسجيل  23

 7 متوسط %65 1.18 3.25 املذياع  21

  متوسط  %70 0.91 3.49 ( العادية  املعدات واألجهزةالكلي )
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: مجال األدوات واملواد واألجهزة  
 
 اإللكترونيةثالثا

 1 مرتفع %75 1.14 3.76 جهاز الحاسوب  34

 2 مرتفع %75 1.16 3.75 الهاتف النقال  36

 3 متوسط Data show 3.39 1.23 68%جهاز عرض البيانات  37

 4 متوسط Smart Bord 3.26 1.31 65%  اللوح التفاعلي 29

 5 متوسط %62 1.21 3.11 آلة حاسبة 28

 6 متوسط CD 3.00 1.18 6%  املدمجةاألقراص  31

 7 متوسط MP3 2.97 1.22 59%  قاريء امللفات 30

 8 متوسط %58 1.22 2.90 التلفزيون  35

 9 متوسط %58 1.22 2.89 ميزان إلكتروني 26

 9 متوسط DVD 2.89 1.17 58%  األقراص الرقمية 32

 10 متوسط %56 1.15 2.83 الكاميرا الرقمية 33

 11 متوسط %55 1.18 2.73 األطالس اإللكترونية  27

  متوسط  %62 0.90 3.12 األدوات واملواد واألجهزة اإللكترونية(الكلي )

: مجال البرامج التعليمية  
 
 رابعا

 1 مرتفع %77 1.12 3.85 النصوصword برنامج معالج 38

 2 متوسط %73 1.13 3.63 العروض التقديمية  39

 3 متوسط Excel 3.32 1.22 66% الجداول الرياضيةبرنامج  41

 4 متوسط %65 1.23 3.26 الكتاب اإللكتروني  43

 5 متوسط %63 1.19 3.15 برنامج الرسام  42

 6 متوسط Access 3.11 1.18 62% برنامج قواعد البيانات 40

  متوسط  %68 0.98 3.39 البرامج التعليمية( الكلي )

: مجال  
 
 الصفحات واملواقع اللكترونيةخامسا

 1 مرتفع %77 1.08 3.83 الشبكة العنكبوتية / االنترنت  50

 2 مرتفع %75 1.05 3.74 مواقع التواصل االجتماعي  49

 3 مرتفع %74 1.13 3.69 روابط املواقع االلكترونية  44

 4 متوسط %73 1.15 3.65 محركات البحث 48

 4 متوسط %73 1.14 3.65 اليوتيوب 47

 5 متوسط %64 1.18 3.21 البريد االلكتروني  52

 6 متوسط %63 1.23 3.17 املنتديات التعليمية  54

 7 متوسط %62 1.22 3.12 املكتبة االلكترونية  55

 7 متوسط %62 1.18 3.12 ة التعلم االلكتروني ر أنظمة أدا 56

 8 متوسط %62 1.20 3.09 تقنية الواقع االفتراض ي  51

 9 متوسط %62 1.22 3.08 مواقع املحادثة 46

 10 متوسط %61 1.20 3.06 املدونات الصفية  53

 11 متوسط %58 1.17 2.91 املؤتمرات املرئية  45

  متوسط  %66 0.93 3.33 الصفحات واملواقع اللكترونية( الكلي )

: مجال الدراما التعليمية والرحالت واللعب  
 
 سادسا

 1 متوسط %69 1.18 3.45 لعب األدوار 59

 2 متوسط %69 1.19 3.43 اللعب  60

 3 متوسط %63 1.20 3.14 التمثيل  58

 4 متوسط %62 1.20 3.10 الزيارات امليدانية / الرحالت العلمية  61

 5 متوسط %56 1.24 2.81 مسرح العرائس 57

  متوسط  %64 1.02 3.19 ))الدراما التعليمية والرحالت واللعب الكلي

  متوسط %66 78. 3.30 الكلي لألداة

أن مستوى استخدام املعلمين ملضامين تكنولوجيا التعليم في التدريس جاء بدرجة متوسطة على املستوى الكلي، وبمتوسط ( 3يتبين من الجدول )

تفاوتت في متوسطاتها من )66( وبنسبة مئوية )3.30حسابي بلغ ) وجاء مجال )املعدات    (.%62( وبنسبة من )3.12%( إلى )70( وبنسبة )3.49%( لكنها 

انية، بمتوسط حسابي )البرامج التعليمية%(، ثّم مجال )70( وبنسبة )3.49واألجهزة العادية( في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )
ّ
(، 3.39( في املرتبة الث

(  املواد التعليمية%(. ثم مجال )66(، وبنسبة )3.33( في املرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي )الصفحات واملواقع االلكترونيةيه مجال )%(. يل 68وبنسبة )

( )3.30بمتوسط حسابي  وبنسبة   )66( وجاء مجال  الرابعة،  املرتبة  في  واللعب%(  والرحالت  التعليمية  بمتوسط  الدراما  الخامسة،  املرتبة  في  حسابي  ( 

 %(.62(، وبنسبة )3.12توسط حسابي )، بم( في املرتبة الّسادسةاألدوات واملواد واألجهزة اإللكترونية%(.  وأخيًرا مجال )64(، وبنسبة )3.19)
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وجاء في  %(.79سبة )وبن( 3.97) بمتوسط حسابيو  ، بمستوى مرتفع،جاءت الفقرة )السبورات التعليمية( باملرتبة األولىاما بالنسبة للفقرات فقد 

بمستوى مرتفع  (  wordوجاء في املرتبة الثالثة )برنامج معالج النصوص    %(.79)  وبنسبة(  3.93)  بمتوسط حسابيو   بمستوى مرتفع  املرتبة الثانية )الطابعة(

وبنسبة  (  2.69)  بمتوسط حسابيبمستوى متوسط  )املعارض(    الفقرةفقد جاءت  املرتبة قبل األخيرة  أما في    %(.77وبنسبة )(  3.85)  بمتوسط حسابيو 

 %(.52وبنسبة )( 2.60) بمتوسط حسابيبمستوى منخفض و )املتاحف(  وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة %(.54)

؛ من حيث  تكنولوجيا التعليممضامين ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن هناك بعض املعيقات التي تواجه معلمي املرحلة األساسية من استخدام 

ة الدعم املادي إلنتاج وتوفير الوسائل والتقنيات التعليمية، وإهمال تدريب
ّ
ة توافر الوسائل التعليمية والتقنيات في املدارس، وقل

ّ
املعلمين على كيفية   قل

والتقنيات التعليمية املتوفرة في املدارس، وعدم وضع  استخدام مثل هذه الوسائل والتقنيات واالكتفاء بالجانب النظري فقط، وإهمال صيانة الوسائل 

 استخدام الوسائل واملضامين والتقنيات التعليمية أثناء التخطيط التربوي كأولوية من األولويات الضرورية. 

يتطلب العديد من األمور الهامة، واملتمثلة في تحديد األهداف التعليمية بدقة، وربطها   ملضامين تكنولوجيا التعليمكما أن تفعيل استخدام املعلمين  

نولوجية  بطريقة صحيحة بالوسائل لضمان تحقيق هذه األهداف، والتأكد من قابليتها للقياس، كما يجب أن تتالءم الوسائل التعليمية واملضامين التك 

والذكاء واملعرفة، باإلضافة إلى معرفة املنهاج الدراس ي ودرجة ارتباطه بالوسيلة التعليمية التكنولوجية،  املستخدمة مع مستويات الطلبة من حيث العمر 

لى االهتمام  وطريقة التدريس والتقويم، وتكامل الوسيلة مع املحتوى العام، ويتطلب استخدامها بطريقة مثلى توجيه مجموعة من األسئلة للطالب لحثهم ع

ها من خالل الوسيلة، كما يتوقف نجاح  بالوسيلة، وتقديم تلخ
ّ
يص ملحتوى رسالة الوسيلة، والتركيز على النقاط املهمة التي تحدد مشكلة الدرس، وحل

ناسب للتدريس،  استخدامها على تهيئة الجو املناسب من خالل تطويع كافة الظروف الطبيعية املحيطة بالتالميذ، مثل: تجهيز اإلضاءة والتهوية، والوقت امل

عزى وظيف األجهزة الالزمة لضمان نجاح الوسيلة، وعدم اإلخفاق في تحقيق النتائج، وهذا ساهم بتوسط هذه النتيجة وعدم ارتفاعها؛ ويمكن أن توت

التعليم بصورة مرتفعة.يضً أ تكنولوجيا  استخدام مضامين  تفعيل  في  املعلمين  العديد من  يمتلكه  الذي  والتدريب  الخبرة  قلة  إلى  أ  ا  يمكن  يرجع كما  ن 

دريس،  استخدام هذه املضامين بصورة متوسطة وليست منخفضة إلى الرغبة لدى الكثير من معلمي املرحلة األساسية في استخدام هذه املضامين في الت 

 ا. يكون مستوى االستخدام مرتفعً إال أن املعيقات التي تم اإلشارة إليها سابقا، وكثرة األعباء واملهام املتعددة امللقاة على عاتق املعلم هي التي حدت من أن 

، ويمكن %(79( وبنسبة )3.97، وبمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي )ما بالنسبة للفقرات فقد جاءت الفقرة )السبورات التعليمية( باملرتبة األولىأ

املعلم، وألهميتها الكبيرة بالنسبة للمتعلم. وجاء في املرتبة  أن يعزى ذلك إلى توفرها في كل الغرف الصفية كش يء أساس ي وال يمكن االستغناء عنها من قبل 

وذلك ألهمية توافرها والتي تساعد على تحقيق أهداف التعلم وتسهل إعطاء  .  %(79)  ( وبنسبة3.93بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي )  الثانية )الطابعة(،

بمستوى مرتفع وبمتوسط حسابي  (  wordتبة الثالثة )برنامج معالج النصوص  الطلبة الصور الحسية وأوراق العمل بشكل سريع ومناسب. وجاء في املر 

وذلك العتماد العلمية التعليمية في كثير من مجرياتها التي تستهدف البرامج الحاسوبية على برنامج معالج النصوص الشائع بشكل %(. 77( وبنسبة )3.85)

بمستوى  وجاء في املرتبة قبل األخيرة الفقرة )املعارض(،  نشطة الصفية وإدراجها بشكل مناسب.كبير والذي يساعد في طباعة أوراق العمل أو األسئلة واأل

إلى التكلفة املادية الكبيرة التي تقع على عاتق املدرسة من إنشاء املعارض باإلضافة    ذلكويمكن أن يعزى  %(. 54( وبنسبة )2.69متوسط بمتوسط حسابي )

 %(.52( وبنسبة )2.60بمستوى منخفض وبمتوسط حسابي ) ،)املتاحف( إلى املدة الزمنية التي يمكن أن يستغرقها. وجاء في املرتبة األخيرة الفقرة

   بائية التي منعت مثل هذه األمور.احف املوجودة وخاصة في ظل الظروف الو وذلك لصعوبة إنشاء أو تسيير رحالت مدرسية للمت

 درجة توظيف معلمات اللغة العربية ألدوات التكنولوجيا الحديثة  التي أظهرت أن   ( 2020  ،الظفيري )  مع نتيجة دراسة  وتتفق نتيجة هذه الدراسة

( التي أظهرت أن درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعليم مادة العلوم الحياتية من وجهة نظر معلمي  2019 ،كان بدرجة متوسطة. ودراسة )أحمد

 املرحلة الثانوية في مدارس الزرقاء كان بدرجة متوسطة.  

 : واملقترحات التوصيات .4.4

 جمال توصياتها ومقترحاتها كما يلي:إفي ضوء نتائج الدراسة يمكن 

مبحثي التربية املدرسية، وخاصة  املباحث    هاوالعمل على تضمين  ،مضامين تكنولوجيا التعليمبضرورة االهتمام ب  املركز الوطني لتأليف املناهج  توصية •

 . اإلسالمية واللغة العربية

 .في العملية التعليميةمضامين تكنولوجيا التعليم  توظيفعقد الورشات التدريبية ملعلمي املرحلة األساسية من أجل تدريبهم على كيفية  •

ملضامين تكنولوجيا التعليم خالل ستخدامهم  ضرورة قيام املشرفين التربويين بحضور مواقف صفية ملعلمي املرحلة األساسية الذكور والتأكيد على ا •

 التدريس. 

اسب عقد دورات تدريبية من قبل الخبراء في مجال الحاسوب ملعلمي املرحلة األساسية لتمكينهم من استخدام مضامين تكنولوجيا التعليم بشكل من •

 ويسهم في تحقيق األهداف التعليمية. 

 لوجيا التعليم ومدى استخدام املعلمين لها. إجراء دراسات مستقبلية تتضمن تحليل كتب املرحلة الثانوية في مستوى تضمينها ملضامين تكنو  •

 إجراء دراسات تقارن بين مستوى تضمين مضامين تكنولوجيا التعليم في املباحث العلمية واإلنسانية في املرحلتين األساسية والثانوية.  •
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Abstract: This study aimed at identifying the contents of education technology included in the basic stage books 
in Jordan and the extent to which teachers use them in teaching in the district of Al-Mazar Al-Janoubi in Jordan. 
The study used the survey analytical descriptive approach. The study sample consisted of two parts. The first 
part of the sample consisted of the first stage books from the first to the sixth grades in Jordan for the academic 
year (2021-2022) while the second part consisted of (416) male and female teachers in the public schools in Al-
Mazar Al-Janoubi directorate of education. The results revealed that the contents of education technology are 
distributed in the books of the basic stage in Jordan in terms of the grade where the first grade was ranked first 
with a percentage of (24%), followed by the second grade with a percentage of (19%), fifth grade with a 
percentage of (17%), third grade (14%), fourth grade (14%), and finally  the sixth grade with a percentage of 
(12%). Also, the contents are distributed in terms of subjects, where the subject of English language was in the 
first place with a percentage of (35%), the subject of science was in the second rank with a percentage of (28%), 
followed by mathematics (19%), Islamic Education (10%), and finally the subject of Arabic language (8%). The 
results revealed that the level of teachers' usage of teaching technology contents was medium with a mean of 
(3.30) and a percentage of (66%); however, their means varied from (3.49) with a percentage of (70%) to (3.12) 
with a percentage of (62%). The domain of (usual equipment and devices) was in the first place, with a mean of 
(3.49) and a percentage of (70%), followed by (educational programs), with a mean of (3.39) and a percentage 
of (68%), (web pages and websites) with a mean of (3.33) and a percentage of (66%), (teaching subjects), with 
a mean of (3.30) and a percentage of (66%), (educational drama, journeys and games), with a mean of (3.19) 
and a percentage of (64%), and finally (electronic devices and equipment) with a mean of (3.12) and a 
percentage of (62%). The study recommended the necessity of urging the national center of writing curricula to 
pay more attention to the contents of teaching technology and including school subjects, particularly Islamic 
education and Arabic language.   

Keywords: teaching technology contents; basic stage books; extent of usage.  
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 : املقدمة .1

 حتوى( والقائم بتدريسها )املدّرس، )املتمثل نماذج وأساليب التدرس ي أهمية خاصة في املنظومة التعليمية، فهي ال تقل عن أهمية عن املادة الدراسية  

 
ّ
م(؛ إذ يرتبط نجاح التعليم وتقدمه باألسلوب التعليمي ومدى مالءمته للموقف التعليمي، وتكمن هذه األهمّية في فهم املتعل

ّ
م للمادة املعروضة عليه، املعل

م بدافعية تواإلفادة منها، واستم 
ّ
م، حيث يقبل على التعل

ّ
ف على طريقة عرض املدرس للمادة، وكيفية إيصالها للمتعل

ّ
م بها وتوظيفها، وهذا يتوق

ّ
اع املتعل

 )بن طريف،  
ً

 وليس خامال
ً

 (. 2021عالية ليكون إنساًنا متفاعال

رات  أسلوب التدريس يقع في مقدمة العوامل املساعدة في إنجاح العملية التعليمية، وله أثر كبير في تحصيل الطلبة، ونتيجة لذلك وبسبب التغيف

الطلبة واملدّرسين واملحتو  أكثر تطبيًقا وتلبية لحاجات  ا ونوًعا، ظهر منحنى  العلمية كمًّ املعارف والحقائق  العصر في  التعليمي، وهو ى  الحاصلة في هذا 

ب ذلك أن يتفّهم مصممو التدريس تأثير هذا ال 
ّ
تقّدم لتكون استدعاء أساليب واستراتيجيات ونماذج تعليمية أكثر مالءمة لطبيعة تلك املعارف، وقد تطل

ب نماذج وتصاميم تدريسية أكثر
ّ
تقّدًما، وبعيًدا عن االتجاة التقليدي   النماذج والتصاميم التدريسية أكثر مالءمة للعصر ومعالجة املعرفة التي بدأت تتطل

ا في التدريس )  ب أداء املدّرس النشط الذي يعتمد عليه كليًّ
ّ
 . (2021بن طريف والهويمل، الذي يفترض أن التدريس موقف يتطل

م؛ إذ أصبح هدف التعليم ويشهد العصر الحديث توّجًها لتحسين طرائق التعليم وتطويرها، واستعمال تقنيات تربوية تساعد على زيادة فاعلية  
ّ
التعل

ب على املشكالت التعليمية وتحسين طرائقها، لذا؛ فقد اتجهت النظرة التربوية الحديثة
ّ
م للتغل

ّ
إلى االهتمام بدور  اليوم هو تدريب الطلبة على كيفية التعل

زت على االستيعاب املعرفي من خالل تفعيل العمليات العقلية بعيًدا عن نمط
ّ
م، ورك

ّ
م ) املتعل

ّ
 (. 2010 ،زين الدين والظاهري تلّقي املعلومات من املعل
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 :امللخص

لكتروني قائم على نموذج سكمان االستقصائي في تنمية اتجاهات طالب الصف العاشر إ هدفت الدراسة إلى الوقوف على أثر برنامج تعليمي 

األ  الدراسة من )نحو مادة علوم  الكرك. تكونت عينة  العاشر األساس ي موزعين على شعبتين ( طالبً 69رض والبيئة بمحافظة  ا من طالب الصف 

لكتروني ا درسوا باستخدام البرنامج التعليمي اإل( طالبً 33ا لتمثل املجموعة التجريبية، حيث تكونت من )حدى الشعب عشوائيً إ ا، تم اختيار  ئيً عشوا 

الضابطة، وتكونت من ) االعتيادية. تكونت ا درسوا بالطريقة  ( طالبً 36القائم على نموذج سكمان االستقصائي، والشعبة األخرى مثلت املجموعة 

 رض أدوات الدراسة من برنامج تعليمي اإللكتروني قائم على نموذج سكمان االستقصائي من تصميم الباحث، ومقياس االتجاهات نحو مادة علوم األ 

الدراسة وجود فروق ذات داللة   نتائج  أظهرت  التجريبية والإ والبيئة. وقد  املجموعتين  الطالب في  أداء  بين متوسط  ضابطة على مقياس  حصائية 

ن  االتجاهات البعدي لصالح املجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة بضرورة تبني مدرس ي علوم األرض والبيئة خاصة، والعلوم عامة، لنموذج سكما

 لكتروني ملا له من أثر في تنمية اتجاهات الطالب.إ كطريقة تدريس وتقديمه بشكل 

 الصف العاشر األساس ي.  ؛علوم األرض والبيئة ؛االتجاهات ؛نموذج سكمان االستقصائي ؛نيلكترو إ : برنامج تعليمي الكلمات املفتاحية
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ويعد جان بياجيه مؤسس البنائية في العصر  ساليب تدريسها،  أ ويرى الخبراء التربويون أن النظرية البنائية تعد من أهم النظريات في مناهج العلوم و 

قة، وتزويدهم الحديث، التي تنظر إلى املتعلم ككائن حي، له إرادة وغرض وغاية، ويركز التعلم البنائي على معتقدات واتجاهات ومعارف املتعلمين الساب

تدريس العلوم هو تعليم الطلبة كيف يفكرون، ال كيف يحفظون،   بالفرص الكافية لبناء املعارف الجديدة، ويؤكد التربويون العلميون على أن أحد أهداف

لياته )القرالة، ولتحقيق ذلك البد أن يركز تدريس العلوم على مساعدة املتعلمين في الطريقة العلمية للبحث والتفكير بمعنى التركيز على طريق العلم وعم

2015 .) 

البنائية    وتمثل وطا النظرية  النماذج  من  للعديد  سكمان  لقاعدة  نموذج  البنائية  النظرية  عن  املنبثقة  التدريس  نماذج  أهم  ومن  التدريس،  رق 

ائق وتكوين  االستقصائي، حيث يعتبر أحد النماذج التي تهتم بتدريس العلوم كعملية استقصائية تهدف إلى فهم املتعلم ملا يحدث من حوله واكتشاف الحق

يهدف إلى تدريب املتعلمين على منهج البحث العلمي في الوصول إلى املعرفة، وتفسير الظواهر الطبيعية،  املفاهيم العلمية، وتركز على نشاط املتعلم، كما

املهارات   ففي االستقصاء يتم تدريب املتعلمين على مهارات التفكير، لذلك فإن التعلم القائم على االستقصاء يساعد على استخدام وتنمية العديد من

 (. 2013علم، مما سينعكس على تحصيلهم الدراس ي )دنيور، العقلية ومهارات عمليات ال

املستحدثات التكنولوجية، حيث يعتبر من أهم املبادئ العامة في تعل يم ونتيجة ملا سبق يتضح أهمية توظيف نماذج وطرق التدريس البنائية في 

ا، فجودة التعليم تتطلب جودة ا حكيمً يات التعليمية استخدامً توظيف التكنولوجيا واستخدام التقن  ،والبيئة خاصة، وتعليم العلوم عامة  األرضعلوم  

والبيئة إلى توظيف التكنولوجا في تدريسها وهذا كان أحد أسباب قلة الدافعية لدى الطالب  األرضحيث تفتقر مادة علوم    في استخدام التقنيات الحديثة

 (.  2020وضعف مهارت التفكير وتدني مستوى التحصيل لديهم )بني دومي وبعارة، 

التعليم   التعليم في    أفضلمن    اإللكترونييعتبر  الإ أساليب  آليات االتصال  اذ يستخدم  للمتعلم،  املعلومة  التكنولوجية  يصال  حديثة، والتقنيات 

جهد وأقل  بأقصر وقت  للمتعلم  والخبرات  املعلومات  إيصال  في  أنواعها  التعليم  بجميع  يعتبر  اذ  البرامج   اإللكتروني،  لتقديم  تعلمية  تعليمّية  منظومة 

، القنوات  اإللكترونيالتعليمّية والتدريبية للمتعلمين واملتدربين في أي وقت، باستخدام تقنيات املعلومات، واالتصاالت التفاعلية مثل: )اإلنترنت، البريد  

مية تفاعلية متعددة املصادر. الخ( لتوفير بيئة تعليأجهزة الحاسوب، تطبيقات قوجل التفاعلية...املحلية، 
ُ
   .((Oliver et al, 2009 مية تعل

واستقصاء  لكتروني قائم على نموذج سكمان االستقصائي  إ بناء برنامج تعليمي  ا ألهمية دمج التكنولوجيا في التعليم جاءت هذه الدراسة لونظرً   لذلك

 . والبيئة املطور  األرضفي كتاب علوم أثره في اتجاهات طالب الصف العاشر األساس ي 

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها . 1.1

التعلم   نحو  الحالي  التوجه  نتيجة  الدراسة  التعليم    اإللكترونيجاءت هذه  والتحول من  والتعليمية،  التربوية  املؤسسات  رض على جميع 
ُ
ف الذي 

ونتيجة لتطوير وزارة التربية نتشار وباء كورونا بوقت قصير في معظم دول العالم،  ا بشقيه )عن بعد واملدمج(، وذلك بسبب    اإللكترونيالوجاهي إلى التعليم  

البنائية، حيث نظمت وخططت مناهج علوم  والبيئة للصف العاش  األرضوالتعليم ملنهاج علوم    األرض ر، الذي يقوم بشكل رئيس على أساس النظرية 

شطة العلمية القائمة والبيئة املطورة بشكل يستثير التفكير ويشجع املتعلمين على اتخاذ القرار حول ما يتعلمونه مـن خـالل األنـشطة املختلفة والسيما األن

 على االستقصاء.

الباحكما   املرحلة  ث من خالل عمله مدرًس الحظ  العلوم عامة وعلوم  ا لهذه  الطالب في تعلم  التي تواجه  أهم املشكالت  والبيئة خاصة   األرضأن 

ملا تتمتع به املادة من خصوصية علمية زمانية   صعوبة املادة وعدم قدرة الطالب على اإلدراك الحس ي وتقريب الواقع، وعدم تفسير الظواهر الجيولوجية،

والحظ الباحث من خالل تدريسه كما    والبيئة في املرحلة الثانوية،  األرضمما سبب عزوف الطلبة عن دراسة مادة علوم    ومكانية يصعب التعامل معها،

كدته أ وتدني مستوى التحصيل لديهم، وهذا ما    والبيئة،  األرضلة ما يعانيه الطالب من قلة دافعيتهم واتجاهاتهم نحو تعلم علوم  هذه املرحلهذه املادة  

 (. 2020 ،بني دومي وبعارة )دراسة 

(، 2018الحشاش )(، ودراسة  2015القرالة )(، ودراسة  2009ابراهيم )كما جاءت هذه الدراسة نتيجة لتوصية العديد من الدراسات مثل: دراسة  

األفكار واملعلومات وتنظيمها، وسهولة حفظه(،  2019البالدي )ودراسة   يتميز به من ترتيب  ملا  التعليم،  ا في استخدام نموذج سكمان االستقصائي في 

لعدم  والبيئة   األرضتنمية اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو مادة علوم  في  حاجة  للا  ونظرً   ،واسترجاعها، وملا يتمتع به من تنمية مهارات التفكير والتقص ي 

 : ؤال التاليالسجاءت هذه الدراسة لالجابة عن  ،وجود برنامج تدريس ي منظم ومتكامل، يدمج بين طرق التدريس البنائية واملستحدثات التكنولوجية

،  اإللكتروني)البرنامج التعليمي والبيئة باختالف طريقة التدريس  األرضهل تختلف اتجاهات طالب الصف العاشر األساس ي نحو مادة علوم 

 والطريقة االعتيادية(؟ 

 : فرض الدراسة . 2.1

التالي: الفرض  الدراسة  التجريبية واملجموعة  (  α ≤ 0.05داللة إحصائية عند )ال توجد فروق ذات    تختبر  املجموعة  بين متوسطي درجات طالب 

 االعتيادية(.  ، والطريقةاإللكترونيوالبيئة تعزي لطريقة التدريس )البرنامج التعليمي  األرضالضابطة في التطبيق البعدي ملقياس االتجاه نحو مادة علوم 
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 :أهداف الدراسة . 3.1

 ما يآتي: قيتحق الدراسة إلىتهدف 
 والبيئة املطور. األرضعلوم مادة لكتروني قائم على نموذج سكمان االستقصائي في إ بناء برنامج تعليمي  •

اتجاهات طالب الصف العاشر في تنمية القائم على نموذج سكمان االستقصائي  اإللكترونيالبرنامج التعليمي  التعرف على أثر التدريس باستخدام •

 . والبيئة األرضاألساس ي نحو مادة علوم 

 :أهمية الدراسة . 4.1

اتجاهاتهم نحو مادة  وتنمية  تبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في التدريس للنهوض بمستوى تعلم الطالب  

أيضً والبيئة  األرضعلوم   وتأتي  فيه ا  ،  يعد  الذي  الوقت  في  التعليم،  في  الحديثة  والتقنيات  التكنولوجيا  دمج  إلى  الساعية  التربوية  التوجهات  لترجمة 

 االستقصاء إحدى استراتيجيات التعلم النشط ومن االساليب الفاعلة في توليد األفكار وتنمية مهارات التفكير لديهم. 

والبيئة خاصة، في ظل الظروف    األرضلكتروني يتناسب مع تدريس مواد العلوم عامة، ومادة علوم  إ مي  وتنبع أهمية هذه الدراسة في تقديم برنامج تعلي

رضت على جميع املؤسسات التربوية والتعليمية، والتحول من التعليم الوجاهي إلى التعليم  
ُ
بشقيه )عن بعد واملدمج(، وذلك بسبب إنتشار   اإللكترونيالتي ف

 . وباء كورونا

 :الدراسةحدود  . 5.1

الدرا  العام  من  األول  الفصل  في  الكرك،  محافظة  في  والتعليم  التربية  لوزارة  التابعة  الحكومية  الذكور  املدارس  على  الدراسة  هذه  س ي اقتصرت 

مادة علوم  2021/2022) األساس ي في  العاشر  الصف  الدراسة على طالب  اقتصرت  الدراس ي    األرض(، كما  املطور( للفصل  )املنهاج  األول والتي  والبيئة 

 تشتمل على وحدتين هما: الصخور والنجوم.

    :اإلجرائيةالتعريفات  . 6.1

والذي يشمل علة وحدتين هما   والبيئة للصف العاشر األساس ي املطور  األرضمن كتاب علوم مجموعة من األنشطة : اإللكترونيالبرنامج التعليمي  •

   ،الصخور والنجوم
ً
ضمن مدونة تعليمية الكترونية، بحيث يحتوي البرنامج مجموعة من االنشطة العلمية   تم تصميمها من قبل الباحث الكترونيا

التر  البرامج  بناء  في  املتبعة  العلمية  الخطوات  ضوء  في  البنائية،  النظرية  من  واملنبثق  وخطواته،  االستقصائي  سكمان  نموذج  على  بوية القائمة 

 .هداف هذه الدراسةأ حيث تغطي جميع األهداف التعليمية، وتتناسب مع طالب الصف العاشر األساس ي ومع ة، باإللكتروني

جراءات  مجموعة من اإل  وهو عبارة عن، يعد نموذج سكمان االستقصائي أحد النماذج املنبثقة عن النظرية البنائيةنموذج سكمان االستقصائي:  •

، عن  من خالل املدونة التعليميةوالبيئة املطورة، وتكون على نمط أسئلة يقوم الباحث بطرحها  األرضوم والخطوات املخططة واملتتابعة في مادة عل

التي توصل   األفكار  يناقش  أو ال، ثم  الباحث بنعم  العاشر األساس ي، يجيب عليها  املشكلة وطرح أسئلة من قبل طالب الصف  ليها إ طريق عرض 

 عليها.   الطالب، وبعد ذلك تقييم النتائج والحكم 

لزامية، والتي تبدأ من الصف الرابع األساس ي حتى الصف العاشر األساس ي، وهي : هو أحد صفوف املرحلة األساسية اإلاألساس ي  العاشر الصف   •

 ( سنة.17-16ما بين )عمار الطلبة فيه أ خر مراحل التعليم األساس ي وتتراوح آ 

هي إحدى املواد التعليمية التي تعد من احد فروع العلوم، واملتعلقة بمجموعة من املوضوعات الدراسية التي    والبيئة املطور:  األرضكتاب علوم   •

( وحدات دراسية، مقسمة على فصلين دراسيين، يدرسها الطالب  4( املقررة من وزارة التربية والتعليم، وتشتمل على )2021-2020طورت في سنة )

 حددة.خالل السنة الدراسية وفق خطة م

قبالهم عليها وتحديد انتقائهم لألنشطة واملوضوعات التي يمكنهم  إ والبيئة، و   األرضهو مدى تقبل طالب الصف العاشر األساس ي ملادة علوم    :االتجاه •

 . ممارستها حسب طريقة التدريس، ويقاس من خالل استجابتهم على املقياس املخصص لذلك

 : والدراسات السابقة النظري   اإلطار  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

التعلم   أّن  التربويون والباحثون  الطرق   اإللكترونييؤكد  املستمر وتعتبر أحدث  التفاعل  املتعلم على  التي ستساعد  اإليجابية  الطرق  يعتبر إحدى 

ا في هذا العصر، إضافة إلى فعاليتها في التعليم ملا لها من أثر إيجابي في دافعية املتعلم واتجاهاتهم، من خالل ما يتضمنه املؤثرة في التعليم وأكثرها استخدامً 

القيام بمهام و من وسائط تعليم إلكت نشطة تفاعلية متعددة كما وأكد الباحثون في هذا املجال أن التعلم أ رونية تحتوي على أدوات تتطلب من املتعلم 

 (.2010ا للعملية التعليمية التعلمية )زين الدين والظاهري، يساهم في زيادة الثقة بالنفس لدى املتعلم الذي يعد محورً  اإللكتروني
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منها )املؤتمر الدولي الثالث للتعلم    اإللكتروني، عقدت العديد من املؤتمرات الدولية الخاصة بالتعليم  اإللكترونيتمام بالتعليم اا لتزايد االهونظرً 

والتعليم   ياإللكترون)املركز الوطني للتعلم    :الرياض( تحت شعار "املمارسة واألداء املنشود"، ومن أهم توصياته ما يلي  -  2013والتعليم عن بعد    اإللكتروني

 (: 2013عن بعد، 

املحتوى الرقمي ودعمه ناحية البناء والتطوير حسب املعايير العاملية وتسهيل الوصول إليه وتوفير أدوات بناء امل • قررات  ضرورة تفعيل استخدام 

 الرقمية. 

 بين مؤسسات التعليم.  اإللكترونيالتوسع في بناء شراكات في مجال التعلم  •

 والتعليم عن بعد.  اإللكترونيتعزیز استثمار شبكات التواصل التقنية املختلفة في التعلم  •

على محاكاة أحداث البيئة الحقيقية، وذلك من خالل توظيف الوسائط املتعددة، وشبكة اإلنترنت، وقواعد البيانات   اإللكترونيتركز بيئة التعلم  

 اإللكترونيناسب مع إمكانات املتعلمين وقدراتهم، كما أن بيئة التعلم املختلفة في تقديم املحتوى التعليمي بشكل يت
ً
ا وأساليب تفاعل مختلفة ة تتيح أنماط

حة عبر الويب وتمكن  بين الطالب واملعلمين، والطالب فيما بينهم، وبين الطالب واملحتوى التعليمي، كما تثري عملية التعلم من خالل املصادر املختلفة املتا

 (. (Anekwe, 2017لية التعلم وتقويم مخرجاتها بشكل كامل من إدارة عم

حيث أن استخدام تطبيقات البيئة االفتراضية من شأنه إتقان املتعلم للمهارات من   ولهذا دعت الضرورة الستخدام تكنولوجيا البيئة االفتراضية

عداد الكبيرة أو الصغيرة؛ حيث أنها تثير أكثر من  املهارات املطلوبة سواء لأل خالل مواقف تعليمية افتراضية، كما أنه يعمل على استثمار الوقت، وتنمية  

تعويض الكثير من حاسة لدى املتعلمين، وتقرب املفاهيم املجردة، وتتيح لهم فرصة التفاعل الذاتي، كذلك تجذب انتباههم وتثير دافعيتهم وتعمل على  

    ( 2020الفروق الفردية )بني دومي وبعارة، 

ا والتي تقوم فكرتها األساسية على ضرورة بناء ( إلى أن النظرية البنائية تعد من النظريات الحديثة التي ظهرت مؤخرً 2016)  وآخرونسين  يشير ح 

تركيز على ما ة، والالطالب للمعرفة بأنفسهم، وتؤكد على التعلم ذي املعنى القائم على الفهم، فهي تهتم بطبيعة عمليتي التعليم والتعلم والعمليات املعرفي 

 رفة ذاتها.يعرفه املتعلم بالفعل وشكل املعرفة في بنيته املعرفية، كما تركز على عمليات بناء املعرفة، أكثر من تركيزها على ناتج أو محصلة املع

ونية تقدم بصورة أنشطة  ويمكن توظيف البيئات االفتراضية من خالل نماذج التعلم البنائي، الذي تقوم فلسفته على إعداد مواقف تعليمية الكتر

الفة للطالب، ومن هذه النماذج، نموذج "سكمان" لالحداث املتناقضة، الذي تقوم فلسفته على إعداد مواقف تعميمية تقدم بصورة أنشطة للطالب مخ

طالع واثارة الدافعية للمعلومات التي ملا هو في بنيته املعرفية السابقة، وتجعل لديه الرغبة في حل التناقض، تعمل على شد االنتباه، ومن ثم حب االست

 (.2020، وآخرونتحل هذا التناقض )مازن 

م  يعد نموذج سوشمان االستقصائي من النماذج الحديثة، التي ظهرت من خالل نماذج التعلم البنائي، والذي يعد من أهم نماذج التعلم والتعلي

اإلدراكية املهارات  تنمية  إلى  التي تهدف  الحديثة،  بما يمكن    املعرفية  املعلومات،  البحث، ومعالجة  )بن طريف من االستقصاء بصورة فعالة    الطلبةفي 

 . (2021والهويمل، 

 1962( سنة )Richard Suchmanيقوم نموذج سكمان الذي طوّره ريشارد سكمان )
ً
ا متضاربة أمام املتعلم، بحيث يرى نتيجة أو  ( على وجود أحداث

 
ً
االنسجام املعرفي والتوازن بين ما شاهده وبين ما هو موجود في بنيته املعرفية، فيسعى إلى وضع فرضيات عّدة تفّسر ما ا يسبب له حالة من عدم  حدث

 
ً
 ا إيجابيً يحدث؛ حتى يتوصل للنظرية الصحيحة، وهنا يكون دوره نشط

ً
 مع عملية التعلم، وينتقل إلى التعلم ذو املعنى الذي يساعده في صقل ا متفاعال

 . (2015القرالة، ) تطوير ذاته، بمساعدة املعلم الذي يتمثل دوره في التخطيط، واإلرشاد، والتوجيهمهاراته، و 

( إلى نموذج سكمان االستقصائي بأنه أحد النماذج التابعة إلى االستراتيجية االستقصائية، التي تهدف إلى تمكين  Ihedioha & Osu, 2012ويشير )

ويعرفه  ا في استراتيجيات التدريس التقليدية.األكبر في العملية التعليمية، وجعلهم املحور الرئيس بها، وهذا ما لم يكن موجودً املتعلمين وإعطاءهم الدور 

( بأنه: نموذج يهتم بتهيئة ظروف خاصة للمتعلمين من خالل األسئلة، وتهيئة املواقف التعليمية لهم؛ ملساعدتهم في فهم 2017السعادنة وعبد الجبار )

 لظواهر، والتحقق منها والتنبؤ بطريقة علمية غير مألوفة للمتعلمين. ا 

ا لتنمية التفكير العلمي لدى املتعلمين، قام بابتكارها التربوي سكمان، وتقوم على عرض حدث تعتبر طريقة سكمان االستقصائية طريقة ممتعة جًد 

رض تجربته أمام متناقض، ثم تطبيق مبدأ التفاعل املباشر بين املتعلمين أنفسهم إلنتاج املعرفة العلمية، حيث يؤدي املتعلم دور العالم الصغير الذي يع

التي   البقية، فيقوموا باستقصاء فكرته أسئلة )نعم، وال(  التجربة، ويكون ذلك عن طريق سلسلة من  التي تعرضها  للظاهرة  والبحث عن تفسير علمي 

لوش ي ،  يطرحها جمهور املتعلمين على املتعلم صاحب التجربة، ويكون الهدف من هذه األسئلة الوصول إلى التفسير الدقيق للظاهرة )أمبوسعيدي والب

ابو رومية،    2009 ومرحلة و   (.2012؛  التنفيذ،  ومرحلة  التخطيط،  هي: مرحلة  رئيسة  ثالث مراحل  في  االستقصائي،  نموذج سكمان  تتلخص خطوات 

 يلي تفصيل ذلك:   وفيماالتقويم، وتتضمن كل مرحلة عدة خطوات فرعية، 

: املرحلة األولى التخطيط
ً
 : أوال

 (: 2019، وآخرونتتضمن هذه املرحلة الخطوات التالية )الشافعي 
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: يتم في هذه الخطوة تحديد أهداف مناسبة يصل إليها التلميذ؛ كمخرجات لعملية االستقصاء؛ فيبدأ املعلم نشاط االستقصاء  تحديد األهداف •

مهارات؛ كالوصف، واملالحظة، والتصنيف، والتساؤل، وفرض  ا، ثم يمكن للتالميذ أن يتعلموا من عمليات االستقصاءبعرض مشكلة تحتاج تفسيرً 

 الفروض، إضافة إلى ما سيكتشفونه من معلومات.

: تمثل هذه الخطوة محور النشاط للتالميذ، وتوجد عدة اعتبارات على املعلم مراعاتها عند اختيار املشكلة، أبرزها أن تكون املشكلة  إعداد املشكلة •

 ن تتحدى تفكيرهم، وأن تتناسب صعوبة املشكلة مع قدرات التالميذ، ومع خلفيتهم املعرفية. مثيرة ألذهان التالميذ، وأ 

املشكلة: • عرض  وسيلة  مع    اختیار  يتفق  وبما  املشكلة،  طبيعة  يناسب  بما  واملعينات،  الوسائل،  ببعض  االستعانة  الخطوة،  هذه  ضمن  يمكن 

 م التعليمية، والرسوم البيانية التوضيحية. خصائص التالميذ، ومن أمثلة ذلك: العروض العملية، واألفال 

 : ا: املرحلة الثانية التنفيذثانيً 

 (: 2018تتضمن هذه املرحلة الخطوات التالية )املرشد، 

على : على املعلم أن يقوم بعرض املشكلة بصورة دقيقة، وواضحة، وأن يتأكد من أن كل تلميذ قد فهم املشكلة املعروضة، وأنه قادر عرض املشكلة •

 أن يبدأ العمل فيها ليفسرها، مع إمكانية استعانة املعلم بالوسائل املساندة.

 فرض الفروض وجمع البيانات •
ً

 للمشكالت، ثم يقومون بجمع بيانات؛ ليتأكدوا من : في هذه الخطوة، يقترح التالميذ جملة فروض، قد تمثل حال

 لهم على طرح األسئلة،  بحيث يصبح هذا املعلم مصدرً صحة هذا الحل، عبر توجيه مجموعة من األسئلة إلى املعلم،  
ً
ا للبيانات املطلوبة، ومشجعا

 التي يجب أن تكون من النوع املغلق، بحيث تكون إجابتها بـ "نعم" ، أو بـ "ال".

إجابة  الختام )إنهاء املناقشة وصياغة القوانين(: • املطروحة، عبر تقديم  للمشكلة  إلى حل  التالميذ  بها،    يتوقع هنا وصول  املرتبط  السؤال  عن 

دهم وصياغة تفسير علمي لها، يأخذ نمط نظرية، أو قانون، وقد ال يصل التالميذ إلى تفسير يرضون عنه؛ فيكون على املعلم، والحال كذلك، إرشا

 إلى جمع بيانات، ومعلومات أكثر، أو إجراء مزيد من التحليل للبيانات، واملعلومات املتوفرة. 

 :
ً
 : املرحلة الثالثة التقويمثالثا

 :  (2011)ابو عقيل، هي املرحلة األخيرة للنموذج، وتتضمن الحكم على مدى نجاح التدريس االستقصائي، وتضم 

املعلم هنا أن يالحظ مدى مشاركة    تقويم املحتوى: • التالميذ أثناء قيامهم باألنشطة االستقصائية، وعلى  يتم تقويم املحتوى؛ ملعرفة مدى تقدم 

 هؤالء التالميذ في تنفيذ هذه األنشطة، وأن يالحظ اختالفاتهم في ممارسة مهارات االستقصاء. 

العملية: • للتالم  تقويم  الفرصة  إتاحة  التقويم عبر  وتقويم  يتم هذا  تحليل،  االستقصاء، وكذلك  استراتيجيات  وتقويم  تحليل،  بعملية  للقيام  يذ 

 الخطوات املستخدمة في الوصول إلى حل املشكلة. 

تم استخدام هذه القواعد بفاعلية ونجاح في عملية االستقصاء بنموذج سكمان، ستزيد من املستوى العلمي والفكري لدى   في حالويرى الباحث أنه  

 وتحسن من جودة ونوعية التعليم لهم. وزيادة االتجاهات نحو املادة التعليمية، الطالب، 

واستثارة    يتميز نموذج سكمان بالعديد من املميزات، كما اكدت الدراسات السابقة، والتي أشارت إلى عدة مميزات منها: يساهم في تفتيح ذهن الطلبة،

والكشف عن الطاقات الفكرية والقدرات العقلية للطالب، وتنمي روح املشاركة والتعاون البناء لديهم، تفكيرهم بحيث يستخلصوا أكثر األفكار واآلراء دقة،  

الحشاش ) قامت  التناقضات، كما  املشكالت، وإزالة  املزيد من  والتقص ي لحل  املطالعة والبحث  الطلبة على  إلى عدة مميزات 2018وتعويد  (، باالشارة 

 نذكرها بإيجاز كاآلتي: 

 ز ثقة املتعلم بنفسه. تزيد وتعز  •

 تنمي القدرات الفكرية واملعرفية للمتعلم.  •

 يتدرب املتعلمون على البحث عن املراجع العلمية والبحث في املعلومات وجمعها بالشكل الذي يجعلهم يكسبون قاعدة واسعة من املعلومات. •

 وتنمي قدرتهم على التعامل مع اآلخرين. املتعلمينتقوي شخصية  •

 ون على عملية تفسير املعلومات والنتائج وإجراء املقارنات والربط.يتدرب املتعلم •

 تصبح لدى املتعلمين القدرة على توقع األحداث والتأمل وصياغة الفروض. •

ا،  لكترونيً إ لهذا دعت الضرورة لالستفادة من مميزات نموذج سكمان واستغالل خصائص البيئات االفتراضية، الستخدام نموذج سكمان وتطبيقه 

عداد  اء لأل لذي من شأنه إتقان الطلبة للمهارات من خالل مواقف تعليمية افتراضية، كما أنه يعمل على استثمار الوقت، وتنمية املهارات املطلوبة سو وا 

ك تجذب انتباههم وتثير الكبيرة أو الصغيرة؛ حيث أنها تثير أكثر من حاسة لدى املتعلمين، وتقرب املفاهيم املجردة، وتتيح لهم فرصة التفاعل الذاتي، كذل

لفة ملا دافعيتهم واتجاهاتهم، وتعمل على تعويض الكثير من الفروق الفردية، ويمكن من خالله إعداد مواقف تعليمية تقدم بصورة أنشطة للطالب مخا

االستطالع وإثار  االنتباه، ومن ثم حب  التناقض وشد  الرغبة في حل  السابقة، وتجعل لديه  املعرفية  بنيته  التي تحل هذا هو في  للمعلومات  الدافعية  ة 

 ، والذي يؤّدي في املحصلة النهائية إلى تنمية تحصيله الدراس ي. لتنمية اتجاهاتهم نحو املادة العلميةالتناقض، والتي تعد من أفضل الطرق 
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 الدراسات السابقة: . 2.2

 ومنها ما يلي:، الحالية املرتبط بالدراسةبعض الدراسات  إلى استعراضتم 

لى الكشف عن فاعلية بيئة تعلم افتراضية قائمة على النظرية البنائية االجتماعية في تدريس العلوم إ دراسة هدفت    (2020)  وآخرونجرى مازن  أ •

الحياتية لدى ط املهارات  تنمية  الثاني اإلعدادي في مصر،على  الصف  املتكافئتين   الب  املجموعتين  التجريبي ذي  املنهج شبه  الباحثون  واستخدم 

ا بين متوسط درجات  وتوصلت النتائج إلى وجود فرق دالة إحصائيً   قياس الختبار املهارات الحياتية،  التجريبية والضابطة، وتكونت أداة الدراسة من

ضابطة  طالب املجموعة التجريبية التي درست باستخدام بيئة التعلم االفتراضية القائمة على نموذج "سكمان" لألحداث املتناقضة، واملجموعة ال

 .التي درست بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي الختبار املهارات الحياتية لصالح املجموعة التجريبية

فقد هدفت إلى معرفة فاعلية نموذج سكمان في التحصیل وتنمية االتجاه نحو التعلم الذاتي لدى طالب الصف االول   (2016ما دراسة جواد )أ •

ا من طالب الصف األول املتوسط، قسمت عينة الدراسة بالتساوي إلى ( طالبً 60تكونت عينة الدراسة من )و   توسط في مادة الفيزیاء في العراق،امل

تجريبيإ مجموعتين،   واأل حداها  مادة  خة  تحصیل  في  الدراسة  بين مجموعتي  إحصائیة  داللة  ذات  الدراسة وجود فرق  نتائج  أظهرت  رى ضابطة، 

 الفيزیاء وفي تنمیة االتجاه نحو التعلم الذاتي، لصالح املجموعة التجریبیة.

• ( وبربراوغلو  دراسة كوكسال  في    (Koksal & Berberoglu, 2014كما وهدفت  التحصيل  في  املوجه  االستقصاء  وفاعلية منحنى  استقصاء  إلى 

السادس في تركيا الصف  العلوم لدى طالب  العلوم واالتجاهات نحو  )،  العلوم، واكتساب مهارات عمليات  الدراسة من  ا  ( طالبً 364كونت عينة 

( األولى تجريبية تكونت من  إلى مجموعتين  با وطالبة، درس( طالبً 162وطالبة قسموا  الثانية  اوا  املوجه، واملجموعة  ستراتيجية منحنى االستقصاء 

حصائية بين متوسطات  إ ا وطالبة، درسوا بالطريقة التقليدية، حيث اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة ( طالبً 142ضابطة تكونت من )

 عالمات املجموعة الضابطة، واملجموعة التجريبية لصالح املجموعة التجريبية. 

بدراسة هدفت إلى توضيح مفهوم الخريطة املفاهيمية واالستقصاء املوجه كتقنيات فاعلة في تدريس املفاهيم الصعبة    (jack, 2013ام جاك )وق •

حصائية لصالح  إ وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دالله  ،  في الكيمياء وأثرها على التحصل االكاديمي للطالب في املدارس الثانوية في نيجيريا

 املجموعه التجريبية. 

إلى استقصاء أثر التدريس باستخدام كل من الرحالت املعرفية ونموذج سوخمان االستقصائي في تنمية التفكير   ( 2013وهدفت دراسة أبو خرمة )  •

يبي، واستخدم الباحث املنهج شبه التجر ،  الناقد والدافعية واكتساب املفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الثامن األساس ي في مادة العلوم في األردن

( طالبات قسمت إلى ثالثة مجموعات، اثنتان تجريبيتان درست باستخدام نموذج سوخمان االستقصائي والرحالت  108وتكونت عينة الدراسة من )

( عددهما  وبلغ  وعددها72املعرفية  االعتيادية  بالطريقة  درست  ضابطة  ومجموعة  طالبة،  اختبار  36)  (  من  الدراسة  أداوت  وتكونت  طالبة،   )

و التحص الدافعية،  ومقياس  الناقد  التفكير  واختبار  العلمية أ يل  املفاهيم  اختبار  إحصائية على كل من  داللة  ذات  الدراسة فروق  نتائج  ظهرت 

 واختبار التفكير الناقد بين نموذج سوخمان االستقصائي والطريقة االعتيادية ولصالح نموذج سوخمان. 

دراسة هدفت إلى تعرف العالقة بين تدريس العلوم من خالل األنشطة االستقصائية وتحصيل    (suarez, 2011)جرى سواريز  أوفي ذات السياق   •

املدخل  استخدام  دون  تحول  قد  التي  والعوائق  العلوم  تدريس  في  االستقصاء  استخدام  حول  املعلمين  تصورات  الى  التعرف  العلوم  في  الطلبة 

الدرا  الصف الثامن من )204سة من )االستقصائي في تدريس العلوم حيث تكونت عينة  ( مدرسة بأربع مناطق 33( معلمين من معلمي العلوم في 

األ  املتحدة  الواليات  في  املسيسبي  بجنوب والية  وقد  تعليمية  داللة  أ مريكية.  ذات  الدراسة وجود فروق  استخدام  إ ثبتت  بين  ستراتيجية ا حصائة 

 ي العلوم. االنشطة االستقصائية وبين ارتفاع مستوى تحصيل الطلبة ف

)أو  • الحسن  اال   ( 2011جرت  الخامس  الصف  تحصيل طلبة  في  االستقصائي  نموذج سوخمان  استخدام  أثر  استقصاء  إلى  بتدائي دراسة هدفت 

االبتدائي ( طالبة من طالبات الصف الخامس  49للمفاهيم العلمية في مادة العلوم واتجاهاتهم نحوها في السعودية، وتكونت عينة الدراسة من )

داتا الدراسة من اختبار  أ ( طالبة، وتكونت  23خرى ضابطة بلغ عددها )( طالبة واأل 26حداهما تجريبة بلغ عددها )أ ا على مجموعتين  وزعن عشوائيً 

بية، وكما حصائية في االختبار التحصيلي لصالح املجموعة التجريإ تحصيلي ومقياس االتجاهات، واظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  

 حصائية في مقياس االتجاهات لصالح املجموعة التجريبية. إ ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة أ 

هدفت إلى استقصاء أثر استخدام انموذج سكمان في تحصيل طالبات الصف الثاني املتوسط وميلهن نحو الفيزياء    (2008وفي دراسة الطحان )  •

( طالبة من طالبات مدرسة الثانوية الشرقية للبنات وتم توزيعن  79تجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )في العراق، واستخدمت الباحثة املنهج ال

خرى تمثل املجموعة  ( طالبة درسن باستخدام انموذج سكمان واأل 40حداهما تمثل املجموعة التجريبية وبلغ عددهن )أ ا إلى مجموعتين  عشوائيً 

امليول، و أ الطريقة االعتيادية، وتكونت  ( درسن باستخدام  39الضابطة وبلغ عددهن ) اختبار تحصيلي ومقياس  الدراسة من  النتائج  أ داتا  ظهرت 

 حصائية في اختبار التحصيل وامليول نحو الفيزياء تعزى لصالح املجموعة التجربيبة.إ وجود فروق ذات داللة 
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أثر برنامج تعليمي الكتروني قائم على نموذج  من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بهذه الدراسة، يتضح عدم وجود دراسات تناولت  

حث لهذا لجأ البا  -طالعهإ بحدود علم الباحث و –والبيئة    األرضسكمان االستقصائي في تنمية اتجاهات طالب الصف العاشر األساس ي نحو مادة علوم  

 إلى الدراسات والبحوث التي تتعلق في مجاالت العلوم وفروعها، والدراسات القريبة من هذه الدراسة. 

هج شبه التجريبي، كما تشترك هذه الدراسة بطريقة التدريس وهو املنحيث تشترك هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة بمنهجية البحث،  

رات عن الّدراسات الّسابقة لبيان   وفيماستقصائي على وجه الخصوص )املتغير املستقل(، االستقصائية بشكل عام، ونموذج سكمان اال 
ّ
يأتي بعض املوش

  مدى اتفاقها واختالفها مع الّدراسة الحالية موضحة بالنقاط التالية:

(،  Koksal & Berberoglu, 2014وبربراوغلو )(، دراسة كوكسال  2011: ودراسة الحسن )اتفقت هذه الدراسة من حيث تنمية االتجاهات مع كل من •

أشارت إلى فعالية املمارسات االستقصائية واستخدام نموذج )سكمان( في تنمية االتجاهات نحو طريقة التدريس، والتي  ،  (2016جواد )ودراسة  

 واملادة الدراسية في العلوم وفروعها.

•  ( املسقل  باملتغير  دراسات  الحالية مع عدة  الدراسة  ومن هذه  اتفقت  التابعة،  باملتغيرات  واختلفت معها  نموذج سكمان(  وفق  التدريس  طريقة 

ودراسة  سواريز   ( التي أشارت إلى تنمية التحصيل واالتجاهات،2008دراسة الطحان )  الدراسات التي تناولت متغيرات تابعة مختلفة مثل دراسة 

(suarez, 2011)  ( أبو خرمة  العلمي، ودراسة  التحصيل  تنمية  إلى  واكتساب  2013التي أشارت  الناقد والدافعية  التفكير  تنمية  إلى  التي أشارت   )

( التي أشارت إلى تنمية املهارات  2020) وآخرون ودراسة مازن ( التي أشارت إلى تنمية املفاهيم العلمية، jack, 2013املفاهيم العلمية، ودراسة جاك )

 اتية باستخدام نموذج سكمان االستقصائي في التدريس.الحي

تختلف في    تختلف الّدراسة الحالية عن الّدراسات الّسابقة، بمجتمع الّدراسة والعّينة واألداة وفي املرحلة العمرية )الصف العاشر األساس ي(، كما •

 والبيئة.  األرضاملادة الدراسية التي تناولتها هذه الّدراسة وهي مادة علوم 

لكتروني، بعكس الدراسات  إ تميزت الّدراسة الحالية عن الّدراسات الّسابقة ببناء برنامج قائم على نموذج )سكمان( االستقصائي وتدريسه بشكل   •

ك في  من الّدراسات الّسابقة في إعداد اإلطار النظري للّدراسة الحالية، وكذل  وتم االستفادة ،  السابقة التي تناولت نموذج سكمان بشكل اعتيادي 

 . منهجّيتها، وإجراءتها، ومناقشة النتائج

 : الطريقة واإلجراءات .3

 : منهج الدراسة . 1.3

 . مع أهداف الدراسة تم استخدام املنهج شبه التجريبي في هذه الدراسة، والقائم على مجموعتين )التجريبية والضابطة( ملالءمته

 :مجتمع الدراسة . 2.3

 (.2021/2022الصف العاشر األساس ي في املدارس الحكومية التابعة ملحافظة الكرك، للعام الدراس ي )تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب 

 : عينة الدراسة . 3.3

ا من طالب الصف العاشر األساس ي تم اختيارهم من بالطريقة القصدية، من مدرسة الثنية الثانوية للبنين، ( طالبً 69من )الدراسة  تكونت عينة  

القائم على نموذج   اإللكترونيا درسوا باستخدام البرنامج التعليمي  ( طالبً 33ا، املجموعة التجريبية، وتكونت من )مجموعتين عشوائيً وقد تم تقسيم إلى  

  ا درسوا بالطريقة االعتيادية، وقد تم اختيار املدرسة بالطريقة القصدية، وذلك ألن ( طالبً 36سكمان االستقصائي، واملجموعة الضابطة، وتكونت من )

نترنت فيها، واحتوائها على أربعة شعب للصف ا فيها، والحتوائها على األدوات والتجهيزات الالزمة من مختبرات للحاسوب وتوفر اإل أحد الباحثان يعمل مدرًس 

 العاشر األساس ي. 

 :أداة الدراسة . 4.3

مقياس االتجاهات نحو مادة   استخدام  تم   والبيئة على النحو التالي:  األرضلتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس االتجاه نحو مادة علوم  

موافق،  بشدة، )موافق نقاط هي: خمس من مكون   تدريج خالل ( فقرة، من30(، حيث تكون املقياس من )2010والبيئة والذي طوره محسن ) األرضعلوم  

 يجاد صدق وثبات املقياس للتأكد من تحقيقه الهداف الدراسة.إ كما تم  (،معارض بشدة معارض، غير متأكد،

 : والبيئة األرضحو مادة علوم االتجاه نصدق مقياس 

التأكد من صدق مقياس   التدريس، والقياس والتقويم،   أصحاب من    ( محكًما13)بعرضه على  االتجاه  تم  أساليب  الخبرة واالختصاص في مجال 

علوم   ومعلمي  التربويين،  من   ،والبيئة  األرضواملشرفين  التحقق  األ   بهدف  العاشر  الصف  لطالب  من  مناسبته  والتأكد  أل ساس ي،  تحقيقه  هداف مدى 

 على مالحظات واقتراحات املحكمين. ( فقرة بناءً 22االتجاهات في صورته النهائية )الدراسة، وتم األخذ بمقترحاتهم، وأصبح عدد فقرات مقياس 
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 : والبيئة  األرضنحو مادة علوم االتجاه صدق االتساق الداخلي ملقياس 

ساس ي ا من طالب الصف العاشر األ طالبً (  28ذ بلغ عددهم )إ على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خارج عينته،  االتجاه  تم تطبيق مقياس  

ا باستخدام طريقة االتساق الداخلي، حيث تم إيجاد معامل االرتباط لكل في مدرسة الكرك الثانوية للبنين، وتم التحقق من تجانس أدوات الدراسة داخليً 

 ( يوضح نتائج ذلك. 1املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس، والجدول ) فقرة من فقرات

  ه(: معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية ملقياس االتجا1جدول )

 

 

 (          α ≤0.05ا عند مستوى داللة )*دالة إحصائيً 

ا عند مستوى داللة  فقرات املقياس، والدرجة الكلية له كانت دالة إحصائيً ( يتبين أن جميع معامالت االرتباط بين كل فقرة من 1من خالل جدول )

(0.05 ≤α)  .مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي ملقياس االتجاه 

 : والبيئة األرضنحو مادة علوم االتجاه ثبات مقياس  

عّد  0.93من العينة االستطالعية، حيث بلغ معامل الثبات للمقياس )االتجاه  تم استخدام معامل )كرونباخ ألفا( لحساب معامل الثبات ملقياس  
ُ
(، وت

 هذه القيمة جيدة ومقبولة ألغراض هذه الدراسة. 

 : يالبرنامج التعليم

املطورة لطالب الصف العاشر األساس ي للفصل    األرضلكتروني قائم على نموذج سكمان االستقصائي ملادة علوم  إ تم بناء برنامج تعليمي   والبيئة 

لدليل إلى نموذج ا (، ويتضمن هذا البرنامج دليل يساعد في تقديم املادة الدراسية بصورة أفضل، ويستند 2021/2022الدراس ي األول من العام الدراس ي )

هو   النموذج،  بهذا  التدريس  من  والهدف  البنائية،  النظرية  من  املنبثق  االستقصائي  الطالب    تنميةسكمان  علوم  اتجاهات  مادة  والبيئة،    األرضنحو 

م وإثراء م
ّ
عارف املتعلم باملحتوى العلمي للمادة، بقصد إرشادهم، وتقديم املادة العلمية لهم بصورة تنسجم مع التطور التكنولوجي، ومساعدتهم على التعل

شكال التعلم )وجاهي، أ والتعلم املدمج الذي فرضته جائحة كورونا، حيث أن هذا البرنامج قابل للتطبيق بجميع    اإللكترونيوتتالئم مع التوجه نحو التعلم  

م الطالب بأنفسهم ومدمج
ّ
 .، وعن بعد(، كما يتيح إمكانية تعل

( حصة، تم تصميم كل حصة بشكل منفرد  12وقد تم بناء البرنامج التعليمي حسب خطوات نموذج سكمان االستقصائي، حيث شمل البرنامج على )

 األرض ميم مدونة تعليمية إلكترونية ملادة علوم تص تم وبعد ذلك   ،حسب خطوات نموذج سكمان االستقصائي وبما يحقق األهداف السلوكية لكل حصة

التعليمي   البرنامج  العاشر االساس ي، لتطبيق  التعليمية، مراعيً لكترونيً إ والبيئة لطالب الصف  املدونة  التعليمية ا من خالل  البرمجيات  ا معايير تصميم 

 (: 2021اآلتية )بني دومي، 

البرمجية • تشغيل  الدخول  معيار  سهولة  حيث  من  محتويات  :  بين  التنقل  وسهولة  للبرمجية،  مستخدم  دليل  وتصميم  منها،  والخروج  للبرمجية 

 البرمجية. 

أو بريد  معيار سهولة الوصول واالستخدام • للطالب حساب  أن يكون  باملدونة، واليشترط  الطالب معرفة مسبقة  لكتروني  إ : حيث ال تتطلب من 

مصمم بشكل يستطيع   اإللكتروني ية اختيار الدرس املراد عرضه بسهولة، إضافة إلى أن البرنامج للدخول والتفاعل مع املدونة، وتتيح للطالب إمكان

 الطالب التعامل معه بسهولة ويراعي الفروق الفردية في سرعة التعلم وإكتساب املهارات. 

 يتناسب مع طبيعة املادة التعليمية، حيث تمعيار التنظيم •
ً
 سلسل املادة التعليمية وترابطها. : تم تنظيم البرنامج التعليمي تنظيما

اللغة • التعليمي  معيار  البرنامج  ومدققة علميً   اإللكتروني: صمم  ومألوفة  كلمات علمية واضحة  واستخدمت  ومباشر  كتابة واضح  ولغويً بنمط  ا ا 

 ا. وإمالئيً 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

1 0.62* 12 *0.69 

2 0.67* 13 0.56* 

3 0.72* 14 0.69* 

4 0.50* 15 0.65* 

5 *0.67 16 0.82* 

6 0.63* 17 0.75* 

7 0.55* 18 0.63* 

8 0.56* 19 0.65* 

9 0.63* 20 0.64* 

10 0.58* 21 0.74* 

11 0.69* 22 0.63* 
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التعليمي  معيار الوسائط املتعددة • البرنامج  بوسائط متعددة )صور، مقاطع فيديو، وروابط تشعبية، ومقاطع صوتية( مناسبة   اإللكتروني: زود 

 تدعم املادة التعليمية، وتتيح للطالب التقص ي والبحث وبما يتناسب مع خطوات نموذج سكمان االستقصائي. 

 : البرنامج التعليميصدق 

،  الخبرة واالختصاص في مجال أساليب التدريس أصحابمن املحكمين من ( محكًما 13بعرضه على )بعرضه البرنامج التعليمي تم التأكد من صدق 

ساس ي، والبيئة، بهدف التحقق من مناسبته لطالب الصف العاشر األ  األرض، والقياس والتقويم، واملشرفين التربويين، ومعلمي علوم  وتكنولوجيا التعليم 

 خذ بمقترحاتهم.، وتم األ ومالحظاتهم هداف الدراسة، وتم إبداء مقترحاتهم أل والتأكد من الصياغة اللغوية والعلمية، ومدى تحقيقه 

 :تكافؤ املجموعات

الطالب نحو مادة علوم   اتجاهات  التجريبية( في  املجموعتين )الضابطة،  التحقق من تكافؤ طالب  الباحث بتطبيق مقياس  األرضتم  ، حيث قام 

ج  ( يوضح نتائ 2االتجاهات قبل البدء بتطبيق الدراسة، وبعد جمع البيانات تم استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة للتحقق من التكافؤ، والجدول )

 ذلك. 

 )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد املجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي ملقياس االتجاه (: اختبار 2جدول )

 العدد  املجموعة  املقياس 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 
 مستوى الداللة  قيمة ت 

مقياس  

 االتجاهات 

 تجريبية
33 66.09 11.53 

67 1.40 0.164 
 13.57 61.83 36 ضابطة

ا بين املجموعتين ( وبالرجوع إلى مستوى الداللة وقيمة )ت( املرافقة لها، يتبين عدم وجود فروق دالة إحصائيً 2من خالل البيانات الواردة في الجدول )

، وهذا يشير إلى تكافؤ طالب املجموعتين من حيث مستوى االتجاهات والبيئة األرض)الضابطة والتجريبية( في مستوى اتجاهات الطالب نحو مادة علوم 

 قبل البدء بعملية التطبيق. 

 إجراءات الدراسة: . 5.3

 اإلجراءات اآلتية لتحقيق أهداف الدراسة: تمت 

والبيئة للصف العاشر األساس ي، الستخراج املفاهيم والتعميمات والنظريات والعمليات املعرفية التي تضمنتها، وإعداد   األرضتحليل مادة علوم   •

 الخطط الدراسية لها.

وفق نموذج سكمان    عداد دليل وخطط للموضوعات التي تم تدريسهاإ بناء البرنامج التعليمي القائم على نموذج سكمان االستقصائي، حيث تم   •

  االستقصائي.

 .والبيئة، يتناسب مع أهداف الدراسة، وتم التأكد من صدقه وثباته األرضاختيار مقياس يقيس اتجاهات الطالب نحو مادة علوم  •

بيق البرنامج التعليمي  لتط  والبيئة لطالب الصف العاشر األساس ي،  األرضضمن مدونة تعليمية إلكترونية ملادة علوم    اإللكترونيتم تصميم البرنامج   •

 من خالل املدونة التعليمية، مراعيً 
ً
 . ا معايير تصميم البرمجيات التعليميةالكترونيا

 .قبل بدء التطبيق تينالتحقق من تكافؤ املجموعات )التجريبية والضابطة( وذلك بتطبيق مقياس االتجاهات على طالب املجموع •

استطالعية، للتأكد من مناسبتها ألهداف الدراسة، ومن حيث التصميم والتنسيق بما يتناسب مع طالب الصف  تطبيق أدوات الدراسة على عينة   •

 .ا على النتائجالعاشر، وللتأكد من عدم وجود عوائق قد تحدث أثناء التطبيق، وايجاد صدقها وثباتها اعتمادً 

للمجموعتين )التجريبية والضابطة( في الفترة الزمنية نفسها، وفي ذات الظروف،    قام الباحث بتدريس املادة الدراسية  حيثالبدء في تطبيق الدراسة،   •

التعليمي   البرنامج  باستخدام  التجريبية  املجموعة  التقليدية، ودرست  بالطريقة  الضابطة  املجموعة  درست  نموذج    اإللكترونيحيث  القائم على 

( حصة، إذ أن مدة 12ا، وبلغ مجموع الحصص الفعلي للتطبيق )سبوعيً أ حصة ( اسبوع بواقع 12سكمان االستقصائي، حيث كانت مدة التطبيق )

 ( دقيقة.35الحصة الفعلية كانت )

والضابطة • )التجريبية  املجموعتين  على  االتجاه  مقياس  التطبيق)تطبيق  نهاية  بعد  و ،  إ ،  الطالبرصد  وتحليلها  جابة  وتفريغها  البيانات  وجمع   ،

 (. SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )ا، باستخدام الرزمة إحصائيً 

 املعالجات اإلحصائية:  . 6.3

ا ملستوى االتجاهات في القياس ( للعينات املستقلة للتحقق من التكافؤ بين املجموعات )التجريبية والضابطة( وفًق T-Testتم استخدام اختبار )

 . (SPSS)باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  البعدي ملستوى االتجاهات،القبلي، وكذلك للكشف عن الفروقات بين املجموعتين في القياس 



 إياد بني دومي                                                                                                ....أثر برنامج تعليمي إلكتروني قائم على نموذج سكمان االستقصائي في تنمية اتجاهات طالب الصف العاشر  

 967-954، ص: 2202 -5، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 963 

 

 نتائج الدراسة وتفسيرها:   .4

( بين متوسطي درجات  α ≤ 0.05:"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )النتائج املتعلقة باالجابة عن سؤال الدراسة والفرض الخاص به ونصه  .1.4

نحو مادة علوم   االتجاه  ملقياس  البعدي  التطبيق  في  الضابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  )البرنامج    األرضطالب  التدريس  لطريقة  تعزي  والبيئة 

 ، والطريقة االعتيادية(" اإللكترونيالتعليمي 

 ( يبين ذلك. 3مستقلين، وجدول ) نولفحص الفرض والتحقق من صحته تم استخدام اختبار )ت( لعينتي

 والبيئة  األرضنحو مادة علوم  االتجاهلداللة الفروق بين متوسطي مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي ملقياس (: نتائج اختبار "ت" 3جدول ) 

    
 

 ( α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة )إحصائيً  *دالة

 3من خالل الجدول )
ً
أداء املجموعتين في التطبيق البعدي  ملقياس االتجاهات بداللة قيمة   في ( تشير البيانات إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية

( )5.35)ت(  لها  املرافقة  الداللة  الحسابية،0.000(، ومستوى  املتوسطات  إلى  وبالرجوع  إلى فروق  (،  يشير  املجموعة   احصائيً إ دالة    مما  لصالح طالب 

االتجاهات لدى    تنمية  القائم على نموذج سكمان االستقصائي في  اإللكترونيرنامج التعليمي  وهذا يشير إلى أن هناك أثر للتدريس باستخدام الب  ،التجريبية 

 والبيئة، مقارنة مع املجموعة التي درست بالطريقة االعتيادية.  األرضطالب الصف العاشر األساس ي في مادة علوم 

م، ومع بعضهم    االستقصائي  اإللكتروني تاحه البرنامج التعليمي  أ وتعزى هذه النتائج إلى ما  
ّ
في التدريس للطالب من فرصة الحوار واملناقشة مع املعل

ر البرنامج    ،والبيئة  األرضقبال على تعلم مادة علوم  نشطة واإلا للمشاركة في األبعًضا؛ ما جعلهم أكثر توجهً 
ّ
ا من الحرية   اإللكترونيكما وف االستقصائي جوًّ

أثًرا  الداخلية أقوى وأبعد  م الذاتي لدى الطالب، إذ أن الدوافع 
ّ
الذي يكون قد أسهم في تنمية االتجاه نحو التعل وأقدر على الثبات   إلبداء الرأي، األمر 

 يمية. واالستمرارية من الدوافع الخارجية، وأنها تؤّدي إلى تنمية اتجاه الطالب نحو املادة التعل

، يتيح حرية البحث والتقص ي والتصفح عبر شبكة اإلنترنت، ويمنح الطالب املشاركة بآرائهم  اإللكترونيا إلى أن البرنامج التعليمي  يضً أ ويعزى ذلك  

ما ينمي لدى الطالب ويمنحهم حرية إبداء الرأي والنقاش حول املوضوعات املطروحة، حيث يثير الحماس والدافعية لديهم نحو املشاركة، وحب التعلم، م 

يتيح املشاركة للطالب الذين يشعرون بالخجل   اإللكترونيوالبيئة، كما أن البرنامج التعليمي  األرضشعور الثقة بالنفس وتنمية اتجاهاتم نحو مادة علوم 

يتناسب مع جميع الفئات وجميع املستويات،  ترونياإللككثر مشاركة واقبال على التعلم، إذ أن البرنامج التعليمي ، ويجعلهم أ في البيئة الصفية االعتيادية

تاحة شمول البرنامج على الوسائط إ عنصر التشويق والجاذبية نحوه، بسبب    اإللكترونيويراعي الفروق الفردية بين الطالب، كما ويوفر البرنامج التعليمي 

االستقصائي، مما    اإللكترونية والسمعية التي وفرها البرنامج التعليمي  املتعددة والجاذبة للطالب، مثل الرسوم والصور والفيديوهات واملؤثرات البصري

 يثير رغبة الطالب وتنمية اتجاهاتهم نحوه. 

(، دراسة كوكسال وبربراوغلو  2011دراسة الحسن )مع  اتفقت  نها  أ نجد    وبالرجوع إلى االدب التربوي والدراسات السابقة املتعلقة بهذه الدراسة،

(Koksal & Berberoglu, 2014( جواد  ودراسة  تنمية  2016(،  في  )سكمان(  نموذج  واستخدام  االستقصائية  املمارسات  فعالية  إلى  أشارت  والتي   ،)

 االتجاهات الطلبة نحو طريقة التدريس، واملادة الدراسية في العلوم وفروعها.

 :واملقترحات التوصيات  . 2.4

 انبثقت عن نتائجها وهي كما يأتي: توصيات ومقترحات هذه الدراسة بعدة خرجت 

ا، واعتماده لكترونيً إ ا لنموذج )سكمان( االستقصائي، وتقديمة والبيئة خاصة، ومعلمي العلوم عامة إلى تدريس العلوم وفًق  األرضتوجيه معلمي علوم  •

 في التدريس، ملا له من أثر 
ً

   تنمية اتجاهات الطلبة.في يجابي إ أسلوًبا فعاال

الظروف )التعلم   • املتمثلة بنموذج )سكمان( االستقصائي في دعم عملية التدريس في ظل هذه  التربية والتعليم للنماذج الحديثة  عن بعد(  تبني وزارة 

 سكمان( االستقصائي.  لنموذج )ا ا وفًق لكترونيً إ ودمجها مع املستحدثات التكنولوجية، من خالل تقديم املادة التعليمية 

 ا في مواد أخرى، على متغّيرات تابعة أخرى. لكترونيً إ إجراء دراسات تتناول أثر نموذج )سكمان( االستقصائي وتقديمه  •

 

 

 

 

 العدد  املجموعة 
املتوسط  

 الحسابي

درجات   االنحراف املعياري 

 الحرية 

 الداللة مستوى  قيمة )ت( املحسوبة 

 0.38 4.05 33 التجريبية 

67 5.35 *0.000 
 0.80 3.23 36 الضابطة 
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Abstract: The study aimed to investigate the effect of an electronic educational program based on the Sachman 
investigative model in developing the tenth-grade students’ attitudes towards the subject of earth and 
environmental sciences in Karak governorate. The study sample consisted of (69) students from the tenth-grade 
students randomly distributed into two divisions, one of the divisions was randomly chosen to represent the 
experimental group, which consisted of (33) students who studied using the electronic educational program 
based on the Sachman investigative model, and the other division represented the control group. And it consisted 
of (36) students who studied in the usual way. The study tools consisted of an e-learning program based on the 
Sachman investigative model designed by the researchers, and a scale of attitudes towards Earth sciences. The 
results of the study showed that there were statistically significant differences between the average performance 
of students in the experimental and control groups on the dimensional trends scale in favor of the experimental 
group. The study recommended that teachers of earth and environmental sciences in particular, and sciences in 
general, should adopt the Sackman model as a method of teaching and present it electronically because of its 
impact on the development of students’ attitudes. 

Keywords: E-learning program; Sachman investigative model; trends; earth and environmental sciences; tenth 
grade. 
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   :املقدمة .1

جميعها تهدف إلى تطوير مناهج العلوم بما يتناسب مع التقدم  بدأت حركات إصالح التربية العلمية منذ منتصف القرن العشرين، وكانت  

نهج تطوير العلمي والتكنولوجي الهائل، ويحقق رغبات املتعلمين ويعدهم للحياة ومن هنا جاءت األهمية ألن تنهج وزارة التربية والتعليم األردنية  

العقلية  العمليات  الطلبة، وتطوير قدرتهم على االنخراط في البحث العلمي، بح   مناهج العلوم بشكل مستمر ملا له من أهمية في تنمية  ث  ي لدى 

 (. 2019،  وآخرون   العبوس )يكون لدى الطلبة تفكير قادر على تطوير املعرفة واملحتوى العلمي  

تع  لتفعيل  أساليب وطرق حديثة؛  واستخدام  توجيهات جديدة  إلى  بحاجة  أنها  يتضح  الحالية  العلوم  مناهج  واقع  إلى  وتعلم  وبالنظر  ليم 

لدعوة  العلوم كعملية استقصائية تحقق الفهم، وتزود املتعلم بمهارات التفكير الالزمة الكتشاف املعرفة وابتكارها، ومن هذا املنطلق تزايدت ا

تبن  التي  العاملية  واملشروعات  املعاصرة  العاملية  املعايير  في ضوء  التعليمية  املراحل  بكافة  العلوم  مناهج  بتطوير  واملنظمات  املنادية  الهيئات  تها 

 Next Generationالعلمية العاملية لتعليم العلوم ملواكبة التغيرات والتطورات العاملية املتسارعة والتي من أبرزها الجيل القادم ملعايير العلوم  

of Science Standards(NGSS ،2019  (  ) طلبة.) 

األول   ( تتضمن مبادئ ال غنى عنها في محتوى العلوم بالصفوف منNGSSللجيل القادم )( إلى أن وثيقة معايير العلوم  2020وتشير الجنهي )

ساعدة الطلبة في تحقيق رؤية تعليم العلوم والهندسة، على مدى سنوات متعددة في املدرسة، ويشاركون بنشاط  للثاني ثانوي، حيث صممت مل 

 لتعميق فهمهم لألفكار األساسية.   في املمارسات العلمية والهندسية، ويطبقون املفاهيم الشاملة 
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 : امللخص 

القادم  العلوم للجيل  ملعايير  األردن  في  األساس ي  السادس  للصف  املطورة  العلوم  كتاب  تضمين  الكشف عن مدى  إلى  الدراسة  هدفت 

NGSS)  واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتحليل كتب العلوم للصف السادس؛ حيث بنيت بطاقة تحليل محتوى في ضوء معايير ،)

(NGSS  (، إذ شملت بطاقة التحليل على ثالثة معايير رئيسة )املمارسات العلمية والهندسية، واملفاهيم الشاملة، واألفكار التخصصية للعلوم

( في كتب  (NGSSوالهندسة(، وتم التحقق من صدق وثبات أداة التحليل. أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تضمين معايير العلوم للجيل القادم 

)العلوم للص  العلمية والهندسية بنسبة  املمارسات  األولى معيار  الرتبة  السادس كانت كما يأتي: جاء في  الثانية  42ف  الرتبة  %(، كما جاء في 

%(، وفي ضوء 21خيًرا وفي الرتبة الثالثة جاء معيار املفاهيم الشاملة بنسبة )أ%(، و 37معيار األفكار التخصصية للعلوم والهندسة بنسبة )

 الدراسة بضرورة تحديث وتطوير كتاب العلوم املطور للصف السادس في األردن بما يتوافق مع معايير العلوم للجيل القادم. نتائج أوصت  

 الصف السادس األساس ي.   ؛ كتب العلوم املطور   ؛ ( (NGSSمعايير العلوم للجيل القادم    الكلمات املفتاحية: 
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 : سئلتها أ و   مشكلة الدراسة   .1.1

للمرحلة األساسية، والذي يقوم بشكل رئيس على دراسة املفاهيم،    م ملنهاج العلوم وفروعها، وخصوًصا نتيجة لتطوير وزارة التربية والتعلي 

لالتجاهات العاملية واملحلية،     وًصا في املرحلة األساسية، ونظًراحيث تعتبر املفاهيم العلمية هي اللبنة األساسية التي تقوم عليها املعرفة، وخص 

املؤتمرات  أ  ولتوصيات  الذي ع وكان  التربوي  التطوير  )برزها مؤتمر  أهمها االستمرار في تطوير  2015قد في عام  م(، والذي خرج بعدة توصيات، 

ا مناهج العلوم، بهدف التعرف على مدى جودتها، لكونها إحدى املواد املهمة واألساسية في املراحل التدريسية  ومن  املناهج وتحليلها، وخصوًص 

 املناهج مع املعايير العاملية. خالل عملية تحليل املنهاج وتقويمه نصل إلى مدى توافق هذه  

(، ونتيجة لتوصية عديد  NGSSالقادم ) الجيل  وهي معايير العلوم  العلوم  تعليم معايير حديثة في  الستحداث  اكما جاءت هذه الدراسة نظرً 

( واملومني  رواقة  دراسة  مثل:  الدراسات  )2016من  الطورة  ودراسة   ،)2018( املشاقبة  ودراسة  إ2021(،  دعت  والتي  العلوم  (،  كتب  تحليل  لى 

معايير العلوم   تضمين  مدى تناولت   ومحلية  دراسات عربية  وجود  لعدم ا  ونظرً   ملختلف املراحل واملستويات في ضوء معايير العلوم للجيل القادم،

األساس ي في األردن، جاءت ضرورة هذه الدراسة التي تسعى إلى معرفة مدى تضمن محتوى   السادسللصف املطور  العلوم  كتاب  في  للجيل القادم 

في    املشكلة   دراسة ال   ت، وفي ضوء املعطيات السابقة، حدد (NGSS)األساس ي ملعايير العلوم للجيل القادم    السادس صف  لل   املطور   ب العلوم ا كت 

 ؟(NGSS)ملعايير العلوم للجيل القادم  األساس ي    السادساملطور للصف  ب العلوم  ا ما مدى تضمين محتوى كت   :السؤال الرئيس التالي 

 أهداف الدراسة:    .2.1

إلى معرفة مدى تضمن محتوى كت  رئيسية  الدراسة بصورة  العلوم  ا تهدف هذه  العلوم للجيل    السادس املطور للصف  ب  ملعايير  األساس ي 

 .(NGSS)القادم  

 أهمية الدراسة:   .3.1

 :تتحدد أهمية الدراسة في ما يأتي 

 األهمية النظرية:  •

عرف  تأتي هذه الدراسة استجابة لالتجاهات العاملية ولتوصيات املؤتمرات التي دعت إلى التحليل املستمر للمناهج األردنية املطورة بهدف الت  .1

 .على مدى جودتها 

 NGSS). )  في ضوء معايير العلوم للجيل القادم املطورة  قد تلبي احتياجات طلبة العلم والباحثين واملهتمين في مجال تحليل كتب العلوم     .2

في األردن في ضوء معايير   اب العلوم املطور للصف األساس ي وائل الدراسات التي تتناول تحليل كت ية الدراسة الحالية في كونها من أتكمن أهم  .3

 ا. العلوم للجيل القادم، والتي جرى تطويرها سابًق 

 األهمية التطبيقية:  •

تسهم هذه الدراسة في توجيه األنظار إلى نقاط القوة والعمل على تدعيمها، وتحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها في محتوى كتب   .1

 العلوم املطورة. 

املشرفين   .2 القادم قد تفيد  العلوم للجيل  بقائمة معايير  املدرسية، من خالل تزويدهم  الكتب  من  (NGSS) التربويين واملختصين في تطوير 

 .أجل مراعاتها في الكتب املدرسية 

عايير قد تزود نتائج هذه الدراسة القائمين على تطوير وتأليف وتطوير كتب العلوم في األردن بمعلومات عن مدى مراعاة الكتب املطورة مل  .3

 (NGSS)العلوم للجيل القادم  

 حدود الدراسة:    .4.1

والذي بدأ تطبيقه في الفصل الدراس ي    ، األساس ي في األردن   السادس للصف    ب العلوم املطور ا تقتصر هذه الدراسة على تحليل محتوى كت 

فكار الرئيسية، املمارسات  وهي: املفاهيم الشاملة، األ ( NGSSم(، وفق أبعاد معايير العلوم للجيل القادم )2021/ 2022األول من العام الدراس ي )

 العلمية والهندسية. 

 : مصطلحات الدراسة اإلجرائية   .5.1

األساس ي، وتقاس من خالل التكرارات والنسب  السادسهي درجة توافر معايير العلوم للجيل القادم في كتاب العلوم املطور للصف مدى تضمين:  •

 التي تحصل عليها معايير العلوم للجيل القادم.

 (Kg-12) عشر الثاني الصف إلى الروضة من صف العلوم لتعليم  العام اإلطار من مشتقة حديثة معايير هي (NGSS): القادم للجيل  العلوم معايير •

 هذه  توفر كما به، القيام على قادرين ويكونوا  الطالب يعرفه أن يجب ملا توقًعا لتضع تطويرها تم  ، (NRC)الوطني للبحوث املجلس عن الصادر

 وكذلك العمل، لسوق  وإعدادهم  الجامعية، دراستهم  إلكمال وإعدادهم  العلوم، في اهتماماتهم  وتحفيز الطالب، تعليم  في للمعلمين املرونة املعايير

  (NGSS, 2019). لديهم  تنمية املواطنة
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عرف
ُ
هاإجرائي   وت  واملمارسات واملفاهيم الشاملة، الرئيسة، األفكار  :هي أبعاد ثالثة تكامل إلى تشير العلوم، لتعليم  حديثة تعليمية وقواعد : أسسا بأنَّ

الدراسة   من املعايير، ُتمكن الطالب  هذه   ضوء في للصف السادس العلوم جهاملن املقترح التصور  من وحدة  تطوير خالل  ومن والهندسية، العلمية

 .األفكار الرئيسية فهم  في للتعمق الشاملة املفاهيم  وتطبيق والهندسية، العلمية املمارسات في فّعال بشكل

الدراسيةب العلوم املطور:  اكت • املوضوعات  التعليمية األساسية، واملتعلقة بمجموعة من  املواد  (  2021-2022التي طورت في سنة )و   ،هي إحدى 

خالل السنة الدراسية   يدرسها الطلبة( وحدات دراسية، مقسمة على فصلين دراسيين،  8على )  الكتاباملقررة من وزارة التربية والتعليم، ويشتمل  

 وفق خطة محددة.

لزامي، ويعتبر من صفوف املرحلة األساسية الدنيا، ويبلغ متوسط أعمار الطلبة في هذا الصف حوالي  التعليم اإل  صفوفهو أحد  :  السادس الصف   •

 نة. س 12

 والدراسات السابقة:  طار النظري اإل  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

عد  
ُ
  (26) من  اتحاد  املشروع  بهذا وقام  العلوم،  وتدريس  العلمية  التربية  مجال  في  املعايير  أحدث  القادم  للجيل   العلوم  معاييُر  ت

ً
من  والية

 (، (NRCللبحوث   القومي  املجلس   :كل من  إعدادها  في  واشترك  سنوات،  ثالث  قرابة  إنجازها  على  العمل  استمر   حيث  األمريكية؛  املتحدة الواليات 

 ، (NAS)الوطنية للعلوم  واألكاديمية  ك، ر نيويو  في  كارنيجي  مؤسسة  من  بدعم   العلوم  لتقدم  األمريكية  والجمعية  العلوم،  ملعلمي  الوطنية  والجمعية 

وتتكون  الثاني  الصف حتى  الروضة  مرحلة  من العلوم  لتدريس  معايير  بوضع  وبدأ ، (NAE)للهندسة  الوطنية  واألكاديمية   معايير  أبعاد عشر، 

الشاملة وتعمل  والهندسية،  العلمية  واملمارسات  الرئيسة،  األفكار  هي:  أبعاد  ثالثة  من  القادم  للجيل  العلوم   كل  ا في معً  األبعاد  هذه واملفاهيم 

  األخرى  املعايير  عن  يميزها  ما  وهذا ُمترابط،  ، بشكل عشر  الثاني  الصف  حتى  األطفال  رياض  مرحلة  من  القادم،  للجيل  العلوم  معايير  من  معيار 

(James et al, 2014):ونلخصها كما يأتي . 

 
 

  :الرئيسة  : األفكار أول

 من الحصول  تمكنهم التي  الكافية  األساسية  باملعرفة  إلعدادهم ولكن  الحقائق،  جميع  الطلبة  لتعليم وليس  الرئيسة  األفكار  لضبط  بعد  وهو 

دة وممارسات   اأفكارً  الطالب  إعطاء  على  يركز  فإنه  البعد  هذا خالل ومن  أنفسهم،  تلقاء  من  تعلمهم خالل  من  إضافية  معلومات  على   في  محد 

الصحيح  اليومية،  حياتهم في  تواجههم التي  بالظواهر  التنبؤ  على  تساعدهم والتعليم،  والهندسة  العلوم  مجال   املعلومة،  ملصادر واالختيار 

 ويستطيع  الظواهر،  توضيح  الفرد على  تساعد  العلمية،  للفروع  محورية  كونها  الرئيسة  األفكار  وتتميز  الحياة،  مدى الذاتي  تعلمهم واستمرار 

لديهم تواجههم،  التي  املستقبلية  املواقف  في  تطبيقها  يمكنهم بحيث  واملبادئ؛  املفاهيم بين  الربط   البقمي (املتكامل   بالفهم يعرف  ما  وتكون 

 (.  2017واألحمد، 

 والهندسية:  العلمية  ا: املمارسات ثاني  

م    املمارسات  مصطلح  ُيستخد 
ً

املعرفة  تربط  املمارسة  أن حين  في  األداء،  في  والجودة الكفاءة هي  املهارة ألن  مهارات؛  مصطلح من  بدال  بين 

  تصبح  بحيث  عالية  وجودة بكفاءة األنشطة  وتنفيذ  العلمية،  املعرفة  تتطلب  فاملمارسة  والعادة؛  واملهارة
ً
 شخصيته  وكجزء من  الطالب  عند  عادة

  2017). )الداود، 

 
 
 الشاملة:  ا: املفاهيم ثالث

 وتساعده للطالب،  والهندسية  املمارسات العلمية  وتثري  العلمي،  املحتوى  في  تظهر  فكرية،  وارتباطات  أدوات  على: الشاملة  تشتمل املفاهيم

د و  وتُ  شاملة  املفاهيم وهذه القادم،  للجيل  العلوم  ملعايير  الرئيسية  األفكار  تعميق  على   والهندسة،  العلوم  مجاالت  جميع  في  األفكار األساسية ح 

  للعالم نظرة   وتطوير  الطالب،  لدى األساسية  األفكار  تعميق  منها  والهدف 
ً
 .  2017)الداود،   (مترابطة  أسس  علمية  على  مبنية

 :اآلتي  النحو  بعرضها على  (2017) وراغب  دقيق قام عيس ى  بشكل  الشاملة  املفاهيم ولتوضيح 

 تفسيرات إلى ليصل الشكل حول  أسئلة عدة  يطرح املتعلم  وأحداث تجعل والظواهر األشكال مالحظة تمثل فهي مكان كل في األنماط توجد: األنماط •

 . املتعددة  األشكال بين واالختالف والتنوع التشابه حيث من األنماط لهذه 

 نإ  حيث العلمي االستقصاء  خالل من األحداث بتفسير  املتعلم  يقوم حيث األشكال  ومالحظة  معرفة بعد الثانية الخطوة  تعتبر : والنتيجة السبب  •

 .صحيح علمي تفسير إلى للوصول  والتنبؤ فروض وضع املتعلم  من تتطلب املرحلة هذه 

 إلى باإلضافة العلمية واملعرفة النظم  يشمل فالقياس  العلمية الظواهر بين والتناسب العالقات إلدراك عملية هي: والكمية والنسبة القياس  •

 تستخدم التي الرياضية العمليات لبعض النسبي الوزن  وإعطاء والرياضيات العلوم في والتناسب  النسبة وكذلك  مختلفة ومقاييس أدوات استخدام

 العلوم والهندسة.  مجال في
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 العلمية األفكار لتطبيق أداة  يعتبر فالنظام التطبيق عن   بمعزل  فهمها يتم  ال التي األفكار بعض هناك والهندسة العلوم في : النظم ونماذج النظم •

 .األفكار تلك يوضح  نموذج عمل خالل من الفكرة  هذه  واختبار والهندسية

 كيفية منها عدة  بمواضيع تتعلق وهي والهندسة العلوم  تخصصات  لجميع األساسية املفاهيم  من واملادة  الطاقة مفهوم يعتبر  واملادة: الطاقة •

 .وخارجها األنظمة داخل املادة  وتتبع النقل وعمليات الطاقة على الحفاظ

 من يعتبر والتركيب فالشكل املواد بعض عمل وآلية املادة   خصائص نحدد  يجعلنا تتركب ومما األشكال تتشكل كيف معرفة: والوظيفة التركيب  •

 .الطبيعة في املوجودة  األشياء لبعض الثابتة األمور 

 .األنظمة هذه  تطور  أو تغير في تتحكم  قد التي والعناصر والهندسية الطبيعية األنظمة  ثبات ظروف  على : التعرفوالتغير الثبات •

 : (NGSS, 2019)هي   الشاملة  املفاهيم تناول  عند  املعلم تواجه  التي  املبادئ ومن 

 .أفضل بشكل والعلوم في الهندسة األساسية واألفكار والهندسية العلمية املمارسات فهم  على الطالب تساعد أنها •

 .العلمية املعرفة لبناء اضروريً  يعتبر السياقات بعض في املفهوم تكرار •

 .املراحل املختلفة عبر متطور  بشكل يكون  بل منفصل بشكل يكون  ال املفاهيم  نمو •

 .والهندسة  العلوم مفاهيم  لطبيعة وشاملة الطلبة لجميع شاملة املفاهيم  •

 ومتعمق.  متداخل بشكل يكون التقييم  بل األفكار أو العلمية املمارسات عن منفصل بشكل يكون  ال املفاهيم  تقييم  •

ومتابعة  بتنظيم تقوم  ألنها  العلوم،  تعلم جوانب  من  جانب  أهم هي  العلمية  املفاهيم تعتبر   التصورات  هذه وربط  التصورات  الخبرة، 

الحصول عليها بسهولة،أ الباحث  يستطيع  وبالتالي  األساس ي،  بمصدرها  املتعلم   حيث  العلمية،  املفاهيم أهمية  على  التربية  علماء ويؤكد  كما  و 

 (.   2010زيتون، )  واالستيعاب  للفهم ضروري  واملصطلح  املفهوم  وضوح  أن  كما  العلم بوضوح،  فهم الطلبة  على   تسهل  نها إ

واملسؤولين   املناهج  ومطور  املعلمين  وتعطي  التعليمية،  العملية  ختام  في  اإلنجاز  على  تركيزها  القادم  للجيل  العلوم  معايير  يميز  ما  أهم إن 

  التعليم عن 
ً
ها  القادم  الجيل  معايير  يميز  وما  للتعلم،  همت ب طل  ملساعدة املحلية  االحتياجات  وفق  الطرق  أفضل  لتحديد  أكبر،  مرونة  تحث املعلمين  أن 

 صلة  أكثر  وتجعل العلوم  العلوم،  تدريس  في  العملي  الجانب  على  وتركز ، (NGSS)لتنفيذ  طريقة  أفضل  واختيار  التعليمية،  املنتجات  جودة على 

 (NGSS, 2019). ومجتمعاتهم  الطلبة  حياة على  سيؤثر  العلوم  تعليم وأن  املدارس،  في  العلوم  بتعليم املواطنين  ثقة  من  يزيد  مما  الطالب؛  بحياة

 العلمية  الرئيسة، واملمارسات  األفكار  مترابطة:  أبعاد  بثالثة  التعلم عملية  خالل  يشاركون  الطالب  تجعل  أنها  القادم  للجيل  العلوم  معايير  يميز  كما 

 (.  2019)أهل،  الشاملة  واملفاهيم والهندسية، 

 معايير العلوم  ضوء  في  املعدة البرامج  خالل  من املدرسة  خارج  أو  املدرسة،  داخل  للتعلم عالية  كفاءة ذات  بأنها  القادم  الجيل  معايير  تعتبر 

الثانوية  من  تخرجه  بعد  وحتى  دراسته  أثناء  الطالب  من  املرغوب  األداء  على  تركز  القادم  للجيل  العلوم  معايير  لكون  القادم،  للجيل   املرحلة 

.(Schlobohm, 2016)  

اعتمدت تدريس كتب العلوم املطورة بناًء على قرار املجلس    في اململكة األردنية الهاشمية قد   ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم

)2020/ 6/ 2(، تاريخ  2020/ 2األعلى للمركز الوطني لتطوير املناهج في جلسته رقم ) ( تاريخ  2020/ 41، وقرار مجلس وزارة التربية والتعليم رقم 

 م. 2021/ 2022ا من العام الدراس ي  م بدءً 2020/ 6/ 18

 السابقة: الدراسات    .2.2

عرًض  الدراسة  من  الجزء  هذا  لهذه  يتضمن  عرض  يلي  وفيما  الدراسة،  بموضوع  العالقة  ذات  واألجنبية  العربية  الدراسات  لبعض  ا 

 الدراسات: 

(، واتبعت NGSSإلى الكشف عن تضمين كتب العلوم للصف الرابع في األردن ملعايير العلوم للجيل القادم )  (2021)  وآخرونهدفت دراسة عليمات   •

(، أظهرت النتائج لكل مجال  NGSSدراسة املنهج الوصفي التحليلي لكتب العلوم للصف الرابع؛ حيث بنيت بطاقة تحليل محتوى في ضوء معايير )لا 

رض والفضاء، وعلوم  بدرجة متوسطة في مجالي: علوم األ   فكار التخصصية توافركتب العلوم للصف الرابع أن معيار األ عة في  لعلوم األربمن مجاالت ا 

  الفيزياء،  الحياة، وبدرجة منخفضة في مجالي: الفيزياء، والتصميم الهندس ي، أما معيار املمارسات العلمية والهندسية توافر بدرجة كبيرة في مجالي:

الهندس ي األ والتصميم  الشاملة توافر بدرجة منخفضة في  . وبدرجة متوسطة في مجالي: علوم  املفاهيم  وأما معيار  الحياة،  رض والفضاء، وعلوم 

 (، ال تناسب كتاب العلوم للصف الرابع.NGSSاملجاالت األريعة، كما أظهرت النتائج توافر مجموعة من املؤشرات الفرعية ملعايير )

إ دراسة هد  ( 2020العوفي )جرى  أ • العلوم  فت  ملعايير  السعودية  العربية  اململكة  الثانوية في  باملرحلة  الكيمياء  التعرف على مدى تضمن مناهج  لى 

عداد قائمة مياء باملرحلة الثانوية، وقد تم إ (، واستخدم في هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتحليل محتوى منهاج الكيNGSSللجيل القادم )

ا في مناهج  القادم للكيمياء باملرحلة الثانوية وتوصل الباحث لعدة نتائج من أهمها أن معايير العلوم للجيل القادم لم تتوفر نهائيً   ملعايير العلوم للجيل

 الكيمياء باملرحلة الثانوية. 
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( في محتوى كتاب العلوم للصف  NGSSوالتي هدفت التعرف على مستوى تضمين الجيل القادم ملعايير العلوم ) ( 2019ما بالنسبة لدراسة الجبر ) أ •

( لتحديد الجيل 2017ل حمامة )عدها الربيعان وآ أ حث بطاقة تحليل املحتوى التي الثاني املتوسط في اململكة العربية السعودية، وقد استخدم البا

( العلوم  ملعايير  األ   (NGSSالقادم  للصف  العلوم  كتب  محتوى  حيث  في  املتوسط،  )ول  البطاقة  األ 3تضمنت  في:  متمثلة  أساسية  معايير  فكار  ( 

ا، وكانت أهم النتائج لهذه الدراسة أن معايير العلوم  ( مؤشرً 21الرئيسية، املمارسات العلمية والهندسية، واملفاهيم الشاملة، ويندرج كل معيار )

عيار من معايير الجيل اب العلوم للصف الثاني املتوسط جاء بمستوى تضمين ضعيف، كما أن مستوى تضمين كل م( في كتNGSSللجيل القادم )

األ  املرتبة  في  كاآلتي:  ضعيفة  القادم  تضمين  وبنسبة  والهندسية،  العلمية  املمارسات  معيار  الثانية  املرتبة  وفي  الشاملة،  املفاهيم  معيار  كان  ولى 

 ا.كار التخصصية األساسية للعلوم والهندسة بالرتبة الثالثة، ومستوى تضمين ضعيفة جًد للمعيارين، ثم معيار األف

التعرف  (2019جرت أهل )كما أ • إلى   العلوم ملعايير فلسطين في األساسية للمرحلة والحياة  العلوم كتب محتوى  تضمن مدى  على دراسة هدفت 

 برز نتائج هذه الدراسة ما يلي: توافرالتحليلي، حيث كانت أ  الوصفي املنهج الباحثة استخدمت الدراسة هدف  ، ولتحقيق(NGSS)القادم   للجيل

 األفكار ، ومعيار (22%)بنسبة املشتركة املفاهيم  ، ومعيار (68%)السادس بنسبة للصف  العلوم كتاب في والهندسية العلمية املمارسات معيار

ومعيار (10%)بنسبة الرئيسية  املشتركة املفاهيم  ومعيار ،  (62%)بنسبة السابع للصف العلوم كتاب  في والهندسية العلمية املمارسات ، 

 . (13%)بنسبة  الرئيسية األفكار ومعيار ، (25%)بنسبة

ردن على معايير العلوم للجيل  العلوم الحياتية للصف التاسع األساس ي في األ   إلى الكشف عن مدى تضمن كتاب  ( 2018وهدفت دراسة الطورة )  •

إ (،  NGSSالقادم ) العلوم وترجمتها والتأكد من صدقها وثباتها، حيث تم تطبيقها على عينة وتم  الجديد ملعايير  الجيل  أداة من خالل قائمة  عداد 

في درجة   اظهرت النتائج تباينً ستخدم املنهج الوصفي التحليلي، وأ ئيه األول والثاني، وا الدراسة املتمثلة بكتاب العلوم الحياتية للصف التاسع بجز 

لى الكائنات الحية وهو التركيب والوظيفة، وجاء في املرتبة الثانية النظام  الجزيئات إ   ا كثر املعايير ورودً ( في الكتاب، حيث كان أ NGSSير )توافر معاي

والتنوع لم يذكر في  البيئي: التفاعالت، الطاقة والديناميكية، واملرتبة الثالثة الوراثة: الوراثة وتغير الصفات، وكان مجال التطور الحيوي: الوحدة  

 نوع الحيوي في الكتاب. وصت الدراسة بضرورة تضمين وحدة التالكتاب، حيث أ 

حياء للصف األول والثاني ثانوي باململكة العربية السعودية في ضوء  مدى تضمن محتوى منهج األ   ( 2018ي )سمر بو حاصل واأل واستقصت دراسة أ •

إ NGSSمعايير ) )اللى  (، إضافة  الثاNGSSتعرف على مستوى تمثيل معايير  باملرحلة  إ (  املعايير لتحنوية. تم  املحتوى وتم استخدم  عداد قائمة  ليل 

أن تضمين املمارسات العلمية  أ املنهج الوصفي التحليلي، و  الشاملة واألفكار التخصصية في محتوى  وضحت نتائج الدراسة  والهندسية واملفاهيم 

بما يتناسب مع التوجهات  حياء باملرحلة الثانوية  عادة النظر في محتوى منهج األ إوصت الدراسة بأ حياء جاء بدرجة متوسطة بشكل عام، و كتب األ 

 الحديثة ضمن الجيل الجديد ملعايير العلوم. 

 املتوسط والثاني األول  والصفين السادس  للصف العلوم كتاب   في(NGSS) معايير   توافر مدى  معرفة  ( 2017)  والعتيبي  الجبر دراسة وهدفت  •

تضمين  مدى  أن النتائج وأظهرت ،(NGSS)معايير   ضوء على التي صممت املحتوى  تحليل بطاقة كانت واألداة  الكتب السابقة، في بوحدة الطاقة

 معيار التخطيط واالستقصاء عدا  ما متوافر، وغير منخفض السابقة الطاقة بالكتب وحدة  الهندسية في   العلمية املمارسات معايير مؤشرات جميع

 52.17%). بلغت ) متوسطة بنسبة جاء السادس الصف بكتاب

اق دراسة أهداف وتمثلت  • الجيل إلى  ( 2016واملومني ) هرو الثامن لطلبة  الوراثة محتوى  لتصميم  العلوم معايير من الجديد تضمين   في الصف 

 من   وتكونت العينة األردن، في العلوم مناهج ومتخصص ي خبراء في الدراسة وتمثل مجتمع التحليلي، الوصفي املنهج الدراسة واستخدمت األردن.

  )%84(تبلغ   التضمين درجة أن لتوضح النتائج ، وجاءت (NGSS)معايير مرتكزات على محتوى مبني مقياس هي األداة  وكانت وخبير، مختص  (13)

 . عالية نسبة وهي

العلوم   السابقة في مدى تضمن معايير  الدراسات  الحالية تتشابه مع  الدراسة  أن  السابقة نالحظ  الدراسات  للجيل  من خالل استعراض 

( أNGSSالقادم  ولكن  العلوم،  في كتب  نوعً (  الدراسة  السادس  خذت هذه  للصف  العلوم  كتاب  في محتوى  املمثلة  في عينتها  الخصوصية  ا من 

األ األ  في  ضوء  ساس ي  في  وتحليله  والثاني  االول  جزأيه  في  )أردن  معاير  والهندسية،  NGSSبعاد  العلمية  واملمارسات  الرئيسية،  )االفكار  وهي   )

أية دراسة تناولت تحليل كتاب العلوم املطور للصف السادس األساس ي   - ا في حدود اطالعه -  ، حيث لم تجد الباحثة ملفاهيم املشتركة )الشاملة( وا

 في ضوء معايير العلوم للجيل القادم.  

(، ودراسة الجبر 2020العوفي ) (، ودراسة 2021)وآخرون ا اعتمدت الدراسات السابقة على أسلوب تحليل املحتوى كدراسة عليمات يًض أو 

 (، ودراسة رواقة 2017) والعتيبي  (، ودراسة الجبر 2018(، ودراسة أبو حاصل واالسمري )2018(، ودراسة الطورة )2019(، ودراسة أهل )2019)

هذه الدراسة لتكمل ما   اءت (، وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسات في اعتمادها على أسلوب تحليل املحتوى. وعليه فقد ج 2016واملومني )

 ردن.  في األ   كتاب العلوم املطور للصف السادس األساس ي   ي ( املتضمنة ف NGSSخرون للكشف عن معايير العلوم للجيل القادم )بدأ به اآل 

السابقة   الدراسات  عن  الدراسة  وتحليله أاختلفت هذه  والثاني  األول  بجزأيه  السادس  للصف  املطور  العلوم  كتاب  تناولت  فى ضوء نها  ا 

 هذه الدراسة.   في   استخدمت   داة تحليل املحتوى التي إعداد أ   من الدراسات السابقة في   ت الدراسة (، واستفاد NGSSمعايير )
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 الطريقة واإلجراءات:  .3

 منهج الدراسة:   .1.3

التحليلي اتم استخد  الوصفي  املنهج  املطور للصف  ، وذلك ملالء م  العلوم  الدراسة، وذلك بتحليل كتاب  الهدف من   السادسمته لطبيعة 

 NGSS).األساس ي في ضوء معايير العلوم للجيل القادم )

 مجتمع الدراسة:   .2.3

ا آلخر طبعة أقرتها وزارة التربية والتعليم  األساس ي، بجزأيه األول والثاني وفًق  السادس يمثل مجتمع الدراسة في كتاب العلوم املطور للصف 

 . )2021- 2022األردنية )

 عينة الدراسة:   .3.3

 األساس ي بجزأيه األول والثاني.   السادس مجتمع الدراسة واملتمثل في كتاب العلوم املطور للصف    على عينة الدراسة    تألفت 

 أداة الدراسة:   .4.3

األساس ي، من مرحلة  السادس(، لتحليل كتاب العلوم املطور للصف NGSSاعتمدت الدراسة على أداة تحليل معايير العلوم للجيل القادم )

ملعرفة   األردن،  في  األساس ي  العلوم التعليم  توافر معايير  القادم   مدى  التي   (NGSS)للجيل  للخطوات  يلي عرض  اتباعها ، وفيما  إلى    تم  للوصول 

 بطاقة التحليل بصورتها النهائية: 

( ودراسة  2019( ودراسة الشايب )2019هل )( ودراسة أ 2021ل دراسة املشاقبة )دب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة، مثالرجوع إلى األ  .1

 (.2016الرواقة واملومني )

بعاد رئيسة، يندرج تحتها عدد ( أ 3وتشتمل على ) (NGSS) بقة تم تحديد الصورة األولية لقائمة معيار العلوم للجيل القادمفي ضوء الدراسات السا .2

 من املؤشرات الفرعية وهي كما يأتي:

 وتشتمل على سبعة مفاهيم رئيسة وهي: : الشاملة املفاهيم -أ 

  األنماط •

 السبب والنتيجة   •

 والكمية  والنسبة القياس •

 النظم  ونماذج النظم   •

 واملادة  الطاقة  •

 والوظيفة  التركيب •

 والتغير  الثبات •

 ( فكرة متخصصة:37وتشتمل على مجاالت العلوم األربعة، وتتضمن )  األفكار الرئيسة: -ب

 ( فكرة متخصصة.14علوم الحياة: وتتضمن ) •

 ( فكرة متخصصة. 11: وتتضمن )والكيمياء علوم الفيزياء •

 متخصصة. أفكار( 9والفضاء: وتتضمن )علوم األرض  •

 ( أفكار متخصصة.3علوم التكنولوجيا والهندسة: وتتضمن ) •

 ممارسات كما ياتي:  ي: وتشتمل على ثماناملمارسات العلمية والهندسية -ج

 طرح األسئلة وتحديد املشكالت  •

 تطوير واستخدام النماذج. •

 تخطيط وإجراء البحث. •

 تحليل وتفسير البيانات. •

 استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي.  •

 بناء التفسيرات وتصميم الحلول الهندسية. •

 في األدلة املستندة إلى البرهان.  االنخراط •

 الحصول على املعلومات وتقييمها ونقلها.  •
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، واألفكار  الشاملة املفاهيم ا، وهي:  تحديدها سابًق ( معايير كما تم  3)  وهي  ، (NGSS)تمثلت فئات التحليل في معايير العلوم للجيل القادم فئات التحليل:

 . الرئيسة، واملمارسات العلمية والهندسية

 موضوع الدراسة. متهاءملالالفقرة والجملة كوحدة تحليل للمحتوى  تم اعتماد ل:وحدات التحلي

التدريس،   وأساليبالخبرة واالختصاص في مجال املناهج    أصحاب تم التأكد من صدق األداة بعرضها على مجموعة من املحكمين من    صدق أداة التحليل:

متها لتحقيق  ءوالقياس والتقويم، واملشرفين التربويين، ومعلمي العلوم، بهدف التحقق من  شموليتها، والتأكد من الصياغة اللغوية والعلمية، ومدى مال

 .ومالحظاتهم  الدراسة، وتم األخذ بمقترحاتهم  أهداف

للفصل الدارس ي    السادس كتاب العلوم للصف    من تم حساب ثبات األداة عن طريق تحليل محتوى موضوعات الوحدة األولى    ثبات أداة التحليل: 

شرح املعايير للمعلم وشرح وتوضيح كيفية التحليل  تم  حيث    آخر، والذي قام بتحليل الوحدة ذاتها،   محلل الثاني، ومقارنتها بتحليل آخر من خالل  

  واملحلل اآلخر( باستخدام معادلة كوبر،  ة املحليلين )الباحث  نسبة االتفاق بين  في الدارسة، ملساعدتها في تحليل نفس املوضوعات، ومن ثم حساب 

 . ذه القيمة جيدة ومقبولة لغايات هذه الدراسة ( وتعتبر ه 0.84إذ بلغ معامل الثبات )

 : إجراءات الدراسة   .5.3

 :تية لتحقيق أهداف الدراسة االجراءات اآل تباع  إ  تم  

تحديد معايير العلوم للجيل  العالقة بموضوع تحليل كتب العلوم، و وذلك بعد االطالع على البحوث والدراسات السابقة ذات    الدراسةتحديد عنوان   •

 في ضوئها. العلوم للصف السادسب اكموضوع رئيس لتحليل كت (NGSSالقادم )

 الحصول على معايير العلوم للجيل القادم من خالل الدراسات السابقة وحصرها وتحديد املجاالت الفرعية لكل معيار.  •

 تصميم أداة تحليل تتمثل في معايير العلوم للجيل القادم ومجاالتها الفرعية.  •

 ، وكانت نسبة الثبات جيدة ومقبولة لغايات هذه الدراسة.  أداة التحليلثبات و التأكد من صدق  •

 .م(2021والذي بدأ تطبيقه عام ) السادس  كتاب العلوم للصف  من طبعة أحدث على الحصول  •

ّن  ( عدة مرات  NGSSدراسة املعايير الرئيسية والفرعية ملعاير ) •
 
أ ت    جميع وتأمل والثاني، األول  بجزأيه  السادس للصف   العلوم باكتقراءة  ووعي، و   ب 

 NGSS).ملعايير ) تضمنها عدم أو تضمنها مدى  عن للكشف  بها بشكل جيد، الواردة  واألنشطة واألسئلة املوضوعات

إعدادها للكشف عن مدى تضمين  التحليل التي تم   بطاقة   في لذلك  املحددة  الخانات  في ظهورها حسب  فقرة  بكل الخاص املكان  في ( \) عالمة وضع •

 .( في الكتابNGSSمعايير )

 لكل املئوية النسب وحساب( NGSSمجاالت معايير ) من مجال لكل عدد التكرارات حساب ثم  مؤشر، لكل التكرارات بحساب التحليل نتائج تفريغ •

 املئوية لكل مجال.  النسب وحساب املجال، مع مؤشر

 : املعالجات اإلحصائية   .6.3

 تي: هذه الدراسة على مجموعة من املعالجات اإلحصائية بهدف اإلجابة على أسئلة الدراسة، وعلى النحو اآل   ت اعتمد 

 تم استخدام معادلة الثبات إليجاد ثبات التحليل بين محللين اثنين وهي:  •

 %(100×)      عدد مرات االتفاق                      معامل الثبات =  

 د مرات االتفاق + عدد مرات االختالف عد                       

 استخدام التكرارات والنسب املئوية.  تم الدراسة  لإلجابة عن سؤال •

 : عرض النتائج ومناقشتها .4

النحو   وعلى  النتائج،  املنبثقة عن هذه  والتوصيات  الدراسة،  إليها  توصلت  التي  النتائج  مناقشة  الدراسة، وكذلك  لنتائج  يلي عرض  فيما 

 اآلتي: 

األساس ي ملعايير العلوم للجيل القادم    السادس"ما مدى تضمين محتوى كتاب العلوم املطور للصف    سؤال الدراسة والذي ينص على:   .1.4

(NGSS) "؟ 

عن   للصف    سؤال لإلجابة  املطور  العلوم  كتاب  تحليل  تم  ا  األساس ي،   السادس الدراسة  ملعايير  استخر وتم  املئوية  والنسبة  التكرارات  ج 

(NGSS  ومؤشراتها الفرعية، لكل من ) املمارسات العلمية والهندسية، واملفاهيم الشاملة، واألفكار التخصصية للعلوم    ة املعايير الرئيسة الثالث(

 ( يبين ذلك. 1والهندسة(، والجدول )
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 األساس ي  السادس ( ومؤشراتها الفرعية في كتاب العلوم املطور للصف  NGSSالتكرارات والنسبة املئوية ملعايير ):  ( 1جدول )

 النسبة  التكرار  املؤشرات املعايير

 

 

 

 

املمارسات 

العلمية 

 والهندسية 

 % 10 15 .الظاهرة  حول  األسئلة  طرح  ممارسة على  املحتوى  يركز 

 % 21.3 32 .للظاهرة املدروسة  العلمي  واالستقصاء  التخطيط  ممارسة  على  يحث 

 % 4 6 .املجتمع  تخدم  التي  العلمية البيانات وتحليل تفسير في  يسهم 

 % 0.7 1 .العلمية املناسبة  األدلة  طريق عن  العلمي الجدل  أسلوب يتبنى 

 % 16.7 25 مثلر الحلول املمكنة وتصميم الحل األ تطوي 

 % 16.7 25 .للظاهرة  العلمية  التفسيرات بناء  على  يساعد 

 % 8 12 .والحاسبي  الرياض ي التفكير  استخدام  يراعي 

 % 6 9 .املدروسة  الظاهرة  أو  للمشكلة الهندسية  الحلول  يبرز 

 % 16.7 25 .العلمية  النماذج  يوظف 

 % 37 150 املجموع

 

 

 

املفاهيم 

 الشاملة

 

 % 22.9 22 .العلمية  للظواهر  والنتائج  األسباب بين  يوازن 

 % 15.6 15 .العلوم  في  واملادة  الطاقة  مفهوم  ترسيخ  على  يعمل

 % 17.7 17 .املدروسة  للظواهر  األنماط واألشكال  استخدام  يراعي 

 % 12.5 12 تأثير العلوم والهندسة والتكنولوجيا على املجتمع 

 % 3.1 3 .العلمية  للظواهر  والوظيفة  التركيب  يوضح 

 % 17.7 17 .الرياضية  والكميات املقادير  استخدام  يتيح 

 % 10.4 10 .العلمية  للظواهر  النماذج  وبناء  تكوين  على  يساعد 

 %23.6 96 املجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األفكار  

التخصصية 

 للعلوم والهندسة

 

 

 

 

الفيزياء   علوم 

 والكيمياء

 % 6.3 10 .املادة  خواص  ويفسر  التركيب  لوصف  نموذج  يستخدم   - 

 % 4.4 7 .الكيميائية  التفاعالت مواضيع في  العلمية  املبادئ  يطبق   - 

 % 5 8 .العلمية  املشاكل لحل املمكنة  العلمية  الحلول  يطور   - 

 % 4.4 7 .والحركة  القوة  بين العالقة  يوضح   - 

 % 0.65 1 .الكيميائية  التفاعالت أنواع  يعرض   - 

 % 3.1 5 .الطاقة  يعرف   - 

 % 5 8 .ونقلها  الطاقة على  الحفاظ  حول  العلمية  املبادئ  يطبق   - 

 % 6.3 10 .والقوة  الطاقة  بين العالقة  يميز -

 % 1.3 2 .املوجة  خصائص  يوضح   - 

 % 5.6 9 .التيار الكهربائي  عن  معلومات يعرض   - 

 % 1.3 2 .واملعلومات األجهزة تقنيات يحدد -

 %43.1 69 املجموع

 

 

 

 األرض علوم 

 والفضاء 

 % 5 8 .الشمس ي  والنظام  األرض  لوصف  نموذج  يستخدم   - 

 % 4.4 7 .األرض  كوكب  تاريخ  عن  علمي  تفسير  يبني  - 

 % 3.8 6 .األرض  وأنظمة  مواد  حول  البيانات يحلل  - 

 % 0 0 .األرض  سطح على  املياه دورة  يوضح   - 

 % 0 0 .النظام  وتفاعالت التكتونية الصفائح  حول  األسئلة  يطرح   - 

 % 0 0 .الكون  في  املوجودة  الطبيعية  املوارد  يذكر -

 % 1.3 2 .الكون  في  الطبيعية  املخاطر  يبين   - 

 % 0.6 1 .األرض  نظم  على  البشرية  التأثيرات يوضح   - 

 % 1.3 2 العاملية املناخية  التغيرات يصف -

 %16.2 26 املجموع

 

 

 

 

 

 

 الحياة  علوم 

 % 6.3 10 .الحية  الكائنات وتطور  نمو  حول  العلمية  األفكار  يطبق   - 

 % 0 0 .الوراثية  الصفات يوضح   - 

 % 0 0 .الصفات في  االختالف  حول  تفسيرات  يعطي   - 

 % 1.9 3 .والتنوع  املشتركة  النسب على  دليل يبني  - 

 % 0 0 .الطبيعي  االنتخاب لتفسير الرياضية التمثيالت يستخدم   - 

 % 0 0 .التكيف  عن  معلومات يجمع   - 

 % 5.6 9 .البيئية  األنظمة  في  العالقات يوضح   - 

 % 5 8 .البيئية  األنظمة  في  الدورات لوصف نموذج  يبين   - 

 % 1.3 2 .البيئي  النظام  ديناميكيات حول  حلول  يقدم - 

 % 5 8 .والوظيفة  التركيب بين  يميز   - 
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 % 3.1 5 .الحية  الكائنات وتطور  نمو  حول  بحث  يقدم   - 

 % 0.6 1 .الحية  الكائنات في  الطاقة  تدفق  يفسر - 

 % 7.5 12 .الحية  الكائنات حول  العلمية املعلومات ويعالج  يجمع   - 

 % 2.5 4 .اليومية  والحياة  الكيميائية العمليات في  الطاقة  أثر  يبين   - 

 %38.8 62 املجموع

التصميم 

 الهندس ي

 % 0 0 .الهندسية  املشكلة يعرف  - 

 % 0.6 1 .املدروسة  الظاهرة  في  للمشكلة  املمكنة  الحلول  يضع   - 

 % 1.3 2 . الهندسية  للمشاكل األمثل الحل يصمم   - 

 % 1.9 3 املجموع

 %39.4 160 املجموع

  نسب مختلفة؛ حيث توافر ب   األساس ي   السادس ، في كتاب العلوم للصف  ( NGSS)  العلوم للجيل القادم   توافر معايير إلى  (  1الجدول )  يشير 

)  معيار  والهندسية بنسبة  العلمية  املرتبة و   %( وبدرجة متوسطة، 37املمارسات  التركيز على مؤشر  الثانية   حصل على  أن مستوى  ، كما نالحظ 

املدروسة  العلمي  واالستقصاء  التخطيط  ممارسة  على  يحث "  )  إذ حصل على  ، " للظاهرة  بمؤشر  %( 21.3نسبة   الجدل  أسلوب  يتبنى " ، مقارنة 

فرص الطالب من  قلل  ي   هذاو %(،  0.7وبنسبة )ذا املعيار،  ذي حصل على  أقل عدد تكرارات في ه وال ،  " العلمية املناسبة  األدلة   طريق عن  العلمي 

فالتكرار الزائد لنفس الفكرة يؤدي إلى كثافة املحتوى،    واتباع الخطوات العلمية في حل الجدل واملشكالت العلمية، في تطبيق ممارسات علمية  

  ، " يتبنى أسلوب الجدل العلمي عن طريق األدلة العلمية املناسبة " أهمية تدعيم مؤشر    ثان وال يخدم مبدأ الترابط بين العلم والهندسة، ويرى الباح 

ة والهندسية، والتقليل من النمطية لدى املتعلم في تنفيذ نفس  ؛ إلحداث التنويع املرغوب في املمارسات العلمي السادس في كتاب العلوم للصف  

، حيث اتفقت هذه النتائج مع نتائج " للظاهرة املدروسة  واالستقصاء العلمي  التخطيط  ممارسة " املمارسة في املجال الواحد، واملتمثلة في مؤشر  

 (. 2018أبو حاصل واالسمري )  دراسة  

)كما نالحظ توافر معيار   للعلوم والهندسة بنسبة  التخصصية  األفكار  األولى   وحصل على ،  (، بدرجة متوسطة % 39.4معيار  ، كما  املرتبة 

التصميم الهندس ي الذي    ات مجال ، مقارنة بمؤشر %( 43.1علوم الفيزياء والكيمياء وبنسبة )  كان على مؤشرات مجال نالحظ أن مستوى التركيز  

، في حين حصل مؤشرات مجال علوم  %( 38.8علوم الحياة على نسبة )مؤشرات مجال  (، كما حصل  % 1.9تكرارات بنسبة )حصل على أقل عدد  

( إلى كثافة % 16.2األرض والفضاء على نسبة  الفيزياء والكيمياء في مجال    املحتوى   (، وهذا يشير  الهندس ي،   على حساب مجال   ، علوم    التصميم 

العلم والهندسة؛  بط  تراو والهندسة،   من شأن األفكار العلمية التخصصية، ويقلل   لألفكار دون تحقيق فائدة من هذا الحشو، وقلة الفهم األعمق  

تر  الباح لذلك  املجاالت أهمية    ثة ى  النظر في نسبة هذه  اتزانً   ، إعادة  للعلوم والهندسة   ا بحيث تعطي  التخصصية  األفكار  إذ  في مجاالت معيار   ،

 .( 2021)  وآخرون (، ودراسة دراسة عليمات  2018أبو حاصل واالسمري )  اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 

( كما نالحظ أن مستوى  احتل الترتيب الثالث واألخير،  إذ  (،  % 23.6في حين نالحظ توافر معيار املفاهيم الشاملة بدرجة منخفضة بنسبة 

مؤشر  على  العلمية" "   التركيز  للظواهر  والنتائج  األسباب  بين  )  يوازن  للظواهر    %(، 22.9وبنسبة  والوظيفة  التركيب  "يوضح  بمؤشر  مقارنة 

املعيار  أقل عدد تكرارات في هذا  )  العلمية"، الذي حصل على  الشاملة    ات ( أن تكرار 1خالل جدول )ويتبين من  ،  ( % 3.1وبنسبة  معيار املفاهيم 

باملقارنة مع تكرار  للعلوم والهندسة معيار    ات قليل،  التخصصية  إلى  ،  األفكار  املفاهيم  وهذا يشير  الكتاب، و   الشاملة قلة تمثيل    ا يعد مؤشرً في 

م والهندسة في كتاب العلوم للصف السادس األساس ي،  ويركز على تضمين األفكار التخصصية للعلو على أن املحتوى يركز على سرد املعلومات؛  

في    الباحثة ترى  و  الشاملة  املفاهيم  تدعيم  للصف  أهمية  العلوم  ألن  األساس ي   السادس كتاب  رب   املفاهيم؛  على  تساعد  األفكار  الشاملة  ط 

(، ودراسة  2021) وآخرون ، حيث اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة دراسة عليمات التخصصية، وتطبيقها يثري املمارسات العلمية والهندسية 

 (. 2018(، ودراسة أهل )2019الجبر )

 :التوصيات   .2.4

 في األردن بما يتوافق مع معايير العلوم للجيل القادم.  السادس بضرورة تحديث وتطوير كتاب العلوم املطور للصف  •

 املزيد من الدراسات التي تتضمن تحليل كتب العلوم في املراحل املختلفة في ضوء معايير العلوم للجيل القادم.  إجراء •
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Abstract:  The study aimed to reveal the extent to which the developed science textbook for the Sixth grade in 
Jordan includes the Next Generation Science Standards (NGSS), and the study followed the descriptive analytical 
approach to analyze science books for the Sixth grade; where a content analysis card was built in light of (NGSS) 
standards, as the analysis card included three main criteria (scientific and engineering practices, comprehensive 
concepts, and specialized ideas for science and engineering), the validity and reliability of the analysis tool were 
verified. The results of the study showed that the degree of inclusion of the Next Generation Science Standards 
(NGSS) in the science books for the Sixth grade was as follows: The standard of scientific and engineering 
practices came in the first rank with a percentage of (42%), and in the second rank came the standard of 
specialized ideas for science and engineering with a percentage of (37%). Finally, and in the third rank, the 
comprehensive concepts standard came with a rate of (21%), and in light of the results of the study, the study 
recommended the need to update and develop the developed science book for the Sixth grade in Jordan in line 
with the science standards for the next generation. 

Keywords: Next Generation Science Standards (NGSS); developed science books; Sixth grade. 
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 املقدمة:  .1
حيث كان وال يزال السر   الحياة،ا للتوسع املعرفي وللثورة التكنولوجية التي أثرت على جميع مناحي ا في جميع مجاالته وفق  ا وتقدم  يشهد العالم تطور  

رق ومن خالل أفضل  املؤسسات التعليمية  مم هو تقدمها القيادي وطريقة إدارة  وراء تفوق وتقدم ال 
ُ
  مديري املدارسوفق أفضل الُسبل واالمكانيات والط

 بمؤسساتهم ملكانة مرموقة.يسعون ملواكبة هذا التطور للوصول  الذين

الحضارة  يتأثر  و  القائمين علمستقبل  باإلداريين  إلى حد كبير  التعليميةاإلنسانية  العملية  التربويين بشكل خاص  ى  لذا من ،  بشكل عام وبالقادة 

التربوية والتعليمية املجتمع  الذي يمارسونه في مؤسسات  اإلداري  يتولونه وبالسلوك  الذي  النشط  بالدور  به   ،الهمية بمكان تطوير وعيهم  لن ما يؤمن 

ما يال س،  لين فيهاالقائد التربوي وما يعتقده وما يحمله من قيم وما يتحلى به من سلوك له أثره على حياة املنظمات التربوية واملؤسسات التعليمية والعام
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 لخص:امل

مقترح   تصور  وتقديم  الخرج  بمحافظة  الثانوية  املدارس  مديرات  لدى  التعليمية  القرارات  اتخاذ  مهارات  على  الوقوف  إلى  الدراسة  هدفت 

تبع   الدراسة  نة  عي ِّ أفراد  آراء  بين  الفروق  الكشف عن  سايمون. وكذلك  والدورات  لتطويرها ضوء نظرية  الخبرة،  ملتغيري  واستخدمت ا  التدريبية. 

ن مجتمع الدراسة من ) ( مديرة للمدارس 139الدراسة املنهج املسحي للتعرف إلى مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية. وتكوِّ

امل. ووزعت استبانة على مجتمع ا لصغر حجم مجتمع الدراسة بطريقة الحصر الشوطبقت الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة نظر  ، الثانوية

أن درجة موافقة عينة الدراسة على جميع مجاالت  ( استجابة من عينة الدراسة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى85الدراسة حيث حصلت الباحثة على )

املجال الثالث  "مهارة القدرة على  % ( حيث جاء 70.8( وبنسبة مئوية )3.59مهارات اتخاذ القرارات التعليمة جاءت بدرجة عالية وبمتوسط حسابي )

%(. أما املجال الول "مهارة 76.6( وبنسبة مئوية )3.83بمتوسط حسابي)" باملرتبة الولى وبدرجة عالية و القرارات التعليمية    تحديد خطة عمل لتنفيذ

%(. كما جاء املجال الثاني "مهارة 71.8وبنسبة مئوية )( 3.36القدرة على تحديد املشكلة" فقد جاء في املرتبة الثانية بدرجة عالية وبمتوسط حسابي )

كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود  %( وبدرجة متوسطة. 67.2( وبنسبة مئوية )3.36القدرة على اتخاذ القرار" في املرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي )

نة الدراسة على جميع مجاالت مهار   
عزى ملتغير الخبرة فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد عيِّ

ُ
بينما وجدت فروق   ،ات اتخاذ القرارات التعليمية ت

عزى ملتغير الدورات التدريبي
ُ
نة الدراسة على جميع مجاالت مهارات اتخاذ القرارات التعليمية ت  

ا وضعت ة. وأخير  ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد عيِّ

 . ت التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج في ضوء نظرية سايمون ا لتطوير مهارات اتخاذ القرارا ا مقترح  الباحثة تصور  

 .؛ نظرية سايمون ات التعليميةاتخاذ القرار  ؛ تطوير مهارات الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
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  ،2012  ،حمائل)  بأكمله  ى املجتمع التعليميتؤثر بشكل كبير علبال شك    وقرارتهم   الزاوية  جروأن املجتمعات اليوم مجتمعات مؤسسية يشكل فيها القادة ح

.3.) 

 
 

عد اإلدارة املدرسية عامال
ُ
أي أن   ،وتوفير املناخ املناسب لتحقيق الهداف التعليمية املنشودة   املناسبة،ا في تحقيق جودة البيئة التعليمية   مهم  ت

حيث تقوم اإلدارات املدرسية في صنع القرارات   ،نجاح البيئة التعليمية يتوقف على توافر جهاز إداري قيادي كفء يستخدم الساليب اإلدارية الحديثة

 عليمية الفعالة ملدرسته. واتخاذها في جميع مراحل العملية التعليمية ومستوياتها فكل مدير قائد له سلطة في اتخاذ القرارات التي تحقق الهداف الت

الناجحة املدرسية  لإلدارة  الساسية  املهام  القرارات من  اتخاذ  عتبر عمليه 
ُ
اإلداريين   ،وت القادة  وكفاءة  أي مدرسة على قدرة  نجاح  يتوقف  حيث 

 . (156، 2008، منير) نفيذها وتقويمهاوفهمهم للقرارات وأساليب اتخاذها وبما يملكون من مفاهيم القرار الرشيد وفاعليته وكذلك العمل على متابعه ت

وحيث أن العملية    ،ة على مدى نجاحها  في تحقيقها لألهداف املنشودنجاح املؤسسة  صلب العملية اإلدارية وجوهرها إذ يتوقف  مثل  تُ القرارات  ف

ات تنطوي على قرار وكل قرار يشتمل على جمع العمليائف التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه فإن كل عملية من هذه وممارسة وظاإلدارية تعني إدارة 

بكل جوانب العملية اإلدارية ووظائفها حيث أن النجاح الذي تحققه أي ترتبط عملية اتخاذ القرارات لذا ف البيانات والبحث عن البدائل واختيار أفضلها.

بة على اعتبار أن عملية اتخاذ القرار تشمل التنظيم اإلداري. فنجاح اإلداري منظمة يتوقف بشكل كبير على قدرة وكفاءة قيادتها في اتخاذ القرارات املناس 

   . (217، 2008 ،الحريري )متخذ القرار يعتمد على مدى جودة قراراته وعلى املهارة التي يستخدمها في ذلك 

اهتم باتخاذ القرارات اإلدارية من خالل كتابه "السلوك ولن الب الروحي لعملية اتخاذ القرارات هو عالم اإلدارة المريكي هربرت سايمون الذي  

   ،اإلداري" والذي اعتبر فيه اإلدارة عملية اتخاذ قرار
 
وصنفها إلى أنواع مختلفة. كما ُيعد سايمون من   ، ا عريضة لصفة الرشد في القراراتووضع خطوط

ي اإلدارة واتخاذ القرار وجمع املعلومات بدقة حتى تساعد مديري املدارس على اتخاذ  الرواد الوائل الذين تنبهوا إلى استخدام التكنولوجيا والحاسب اآللي ف

 القرار الرشيد. كما أنه ينادي بأن يهتم املدير بردود الفعل الناتجة على قراراته.

يركز   وال  التربوية  النظم  مع  التعامل  في  النظرية  أهمية  من  التقليل  إلى  يميل  يزال  ما  البعض  أن  من  اإلداريين فبالرغم  ممارسات  في  دورها  على 

ال فاعلية  لضمان  تكفي  وهي  الشخصية  والخبرة  العام  الحس  مبدأ  االعتماد على  الفضل  أن  ويرون  الواقع  وابتعاد عن  تنظير  بأنها  قرارات العتقادهم 

ا لن النظريات تساعد على معرفة السس واملبادئ ليهإ غير أن املفكرين ينظرون إلى هذه املنطلقات على أنها دالئل ضعف ال ُيكتفى بالركون    ،التعليمية 

 (. 2014 ،وتستخدم في جمع الحقائق املطلوبة بطريقة منظمة )عطوي  ،وتسمح باستيعاب معارف جديدة  ،العلمية

يفعله تجاه املشكالت التي حيث أن ما    ،هي القرارات التعليمية التي يتخذها لتحقيق أهدافه املؤسسيةاملميزة ملهنة كل مدير  الساسية  املعالم  إن  

 .فيهاونجاحه  التعليمية العمليةمؤسسته وعلى تأثير شامل على   اتواجهه في وظيفته له

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

في مدارس   مهاراته وقدراته في عملية اتخاذ القرارات  طويرلت  ا ا كبير  ام  يجد أن الكثير منهم ال ُيعطي أولوية واهتم  املدارس  مديري املتأمل اليوم لدور  إن  

العا ودون وجود اعتبار ملشاركة منسوبي  ،  فيركن للتقليد والنسخ واللصق لقرارات غيره من املدراء دون وعي أو حتى إدراك لبيئته املحيطة بهم  التعليم 

  مديري في الواقع أن الكثير من  ف  للمدرسة.لعملية التعليمية واملناخ التنظيمي  املدرسة وأولياء المور في قراراته الحاسمة التي تؤثر بشكل مباشر على ا 

من هذا الواقع التعليمي الذي تعيشه   الحيان.هو قرارات وزارة التعليم السريعة واملتضاربة في كثير من  ُه في ذلك  املدارس يتخبط في قراراته االرتجالية وعذر 

 ، ا في اتخاذ القراراتوتحديد   ارساملد اتمهارات مدير  الباحثة رأت أنه يبغي العمل على تطوير
 
  اا مقترح  تصور  وضعت الباحثة   املوضوعمن أهمية  اوانطالق

 . ضوء نظرية سايمون  ة لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج فيالتعليمي اتاتخاذ القرار  طوير مهارات لت

ا منها بأهمية تطبيق النظريات اإلدارية في امليدان التعليمي  يمان  إ وقربها من متخذي القرار باملدارس و وبناء على ممارسة الباحثة امليدانية في العمل  

للوقوف على مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات  جاءت الدراسة  املدارس    راتلدى مدي  ات التعليميةاتخاذ القرار   ا بتطوير مهاراتواهتمام  

 . الخرج وتقديم تصور مقترح لتطويرها ضوء نظرية سايمون  املدارس الثانوية بمحافظة

 أسئلة الدراسة:  . 2.1

 سايمون؟ ما مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج في ضوء نظرية  •

الداللة ) • عزى  α≤    0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ُ
املدارس الثانوية ت ( في مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات 

 الدورات التدريبية(؟ ،ملتغيري )الخبرة 

 ظة الخرج في ضوء نظرية سايمون؟ ما التصور املقترح لتطوير مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحاف •

   :أهداف الدراسة . 3.1

العام والعالي املرتبطة بتطوير مهارات اتخاذ القرارات التعليمية في جميع مراحل التعليم  حيث   ،تنسجم هذه الدراسة مع الهداف اإلستراتيجية 

 سعت الدراسة إلى تحقيق الهداف اآلتية: 

 التعرف على مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج في ضوء نظرية سايمون.   •
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 الدورات التدريبية(.  ، ا ملتغيري )الخبرة الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين أراء عينة الدراسة تبع   •

 ع تصور مقترح لتطوير مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج في ضوء نظرية سايمون. وض  •

 أهمية الدراسة: . 4.1

 تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط، يمكن إيجازها فيما يلي:

 األهمية العلمية:  •

 الثانوية بأهمية عملية اتخاذ القرارات التعليمية. زيادة الوعي لدى مديرات املدارس  .1

 نظرية سايمون.  تساعد مديرات املدارس الثانوية على تطوير مهاراتهن في اتخاذ القرارات التعليمية في ضوء  .2

ساعد مديرات املدارس الثانوية  .3
ُ
 ة قدراتهن. ملس مواطن القوة، والضعف لديهن والعمل على تطوير ذاتهن ومعرفعلى ت

واإلفادة التي حصلت عليها من مكتبة امللك فهد تعتبر هذه الدراسة  ،املوضوع: بحسب رجوع الباحثة لألدب النظري والدراسات السابقة  حداثة .4

  .من الدراسات النادرة التي تتناول موضوع تطوير مهارات اتخاذ القرارات التعليمية

 األهمية العملية:  •

مساعدة املسؤولين الختيار البرامج التربوية التي تعزز وتنمي تساعد على تطوير مهارات اتخاذ القرارات التعليمية  االستفادة من الدراسة من حيث   .1

 لدى مديرات املدارس، مما يؤدي الى رفع الكفاءة لديهن في هذا املجال.

مهارات ية، والعالجية للوصول إلى مستوى عال من يساعد املعنيين من مخططي السياسات التربوية على إعادة النظر في الخطط في البعاد البنائ .2

 مما يحقق فعالية في بيئة العمل ويحسن الداء. مديرات املدارسلدى  اتخاذ القرارات التعليمية

 الدراسة: حدود . 5.1

 ما يلي: اقتصرت حدود الدراسة الحالية على 

لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج في ضوء نظرية  تطوير مهارات اتخاذ القرارات التعليمية الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على  •

 .سايمون 

 مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج.على  البحثاقتصرت عينة الحدود البشرية:  •

بق البحث في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي  •
ُ
 .ه1443الحدود الزمانية: ط

 بمحافظة الخرج.تطبيق على مدارس التعليم العام املكانية: اقتصر الالحدود  •

 مصطلحات الدراسة: . 6.1

 (.2020، سعيد) واملهنيةالشخصية  الحياة  في النمو والتطور في ي القيام بتنمية واكتساب الصفات والقدرات التي تساعده :مهارات تطوير  •

ساعدهن على التطور والنمو املنهي لتحق
ُ
يق الهداف  أما التعريف اإلجرائي: الصفات والقدرات والكفاءات التي يجب اكسابها ملديرات املدارس والتي ت

   .املطلوبة

موقـف مـا بعـد الفحـص الدقيـق للبدائـل   فيالفـرد    أن يفعله صـدار حكـم معـين عـما يجـب  إ نـه  أب  اترف اتخاذ القرار عُ   :التعليمية  اتاتخـاذ القـرار   •

مدرك لبديل واحد من البدائل املطروحة واملمكنة التي يمكن  أنها اختيار (2003،كما عرفها )بكر (.46 ،2007،كنعانتباعهـا )إ  يمكنالتـي املختلفة 

  .عن طريقها حل قضية أو مشكلة تعليمية

تاحة من عدد من البدائل لتحقيق الهداف ُمنظمة هادفة و فهو عملية  اإلجرائي:أما التعريف 
ُ
 املطلوبة. التعليمية الختيار أفضل البدائل امل

هي مجموعة من املهارات التي تمتلكها مديرة املدرسة وتمكنها من التأثير على منسوبيها لتحقيق الهداف   :ارائي  إجمهارات اتخاذ القرارات التعليمية   •

 .ومهارة القدرة على تحديد خطة عمل لتنفيذ القرارات  ،ومهارة القدرة على اتخاذ القرار،تتمثل بمهارة القدرة على تحديد املشكلةاملدرسية املنشودة و 

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 النظري:  اإلطار   . 1.2

 : القرارمفهوم اتخاذ  .1.1.2

وفاعلية في تحقيق نشاط ذهني أو فكري يقوم به الفرد للمفاضلة بين البدائل املتاحة وفق منهجية علمية الختيار أفضل هذه البدائل وأكثرها كفاءة  

 من الهمية بمكان توضيح الفرق بين القرار واتخاذ القرار وصنع القرار: و   (.344 ، 2021،العمار. )الهداف
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اتخاذ القرار وتح املحيطة عن الظروف التي تستدعي  البيئة  اليها هي عملية واسعة تتضمن أكثر من مرحلة وتتمثل في  ديد صنع القرار: كما أشار 

صنع القرار وبالتالي ة  االجراءات البديلة أو البدائل املمكنة ثم اختيار أحد البدائل أو االجراءات أما عملية اتخاذ القرار فإنها تمثل مرحلة من مراحل عملي

 (.274  ،2014 ،السكارنة)فهي عملية متممة لعملية صنع القرار وليس مرادفه لها 

 القرار: هو املخرج النهائي للمراحل التي تمر بها عملية اتخاذ القرار.

التعليميمد  عتي القرارات    عملياتالعديد من  على    النظام  العاملين داخل  ،  التعليمية واإلدارية والفنيةاتخاذ  بين  القرار  اتخاذ  وتتنوع مسؤوليات 

املستويات اإلدارية كونها ُتمثل اإلدارة التربوية املركزية للنظام التعليمي من 2017املؤسسة التعليمية وذكر الزعيبر) التعليم تتجمع لديها كل  ( إن وزارة 

املدارس ,وتتصف هذه  اإلدارات بالديمقراطية لنها تعمل على إشراك جميع العاملين في اتخاذ  بداية رسم السياسات التربوية وانتهاء  بالتنفيذ على مستوى  

ا بشأن  مشكلة ما فهذا يعني أنه استقر فإذا اتخذ مدير املدرسة قرار  ،  القرار من خالل املناقشة واملنافسة واإلبداع وتبادل اآلراء للوصول إلى القرار الرشيد

 . كرة مناسبة لحل املشكلةهو ومجموعته على رأي وف

والعشرين (Strielkowski, al et 2016ويؤكد الحادي  القرن  في  الجديدة  اإلدارة  مبادئ  في  املديرين  أن    (  الالمركزية يستخدمون  معظم  مبادئ 

قراراتهم بأنفسهم وذلك لتمهيد الطريق  ويطورون أنظمة جديدة تهدف إلى تعظيم أداء املوظفين، ويتضمن مبدأ الالمركزية إعطاء املوظفين فرصة التخاذ 

 ديدة. إلى الساليب والتقنيات الجديدة التي تتضمن اإلدارة الذاتية وتفويض اتخاذ القرار واملشاركة بحل املشكالت ومن هنا جاءت اإلدارة الج

وقرارات غير تقليدية تتعلق   ،ت العمل اليومي ا لنوع املشكالت حيث ُتقسم إلى قرارات تقليدية تتعلق بإجراءا وتصنف عمليه اتخاذ القرارات تبع  

للمنظمات ومستقبلها اإلداري  العمل والتنظيم  تأنية ،  بالتخطيط اإلستراتيجي ورسم سياسات 
ُ
امل الدراسة  وال يمكن مواجهتها بقرار فوري وانما تتطلب 

ومنها ، ما يرتبط باملؤسسة وأهدافها وسياساتها وإجراءات العمل بهاكما تتأثر عملية اتخاذ القرار بالعديد من العوامل فمنها ، لفروضها ومناقشه أبعادها

والعوامل املرتبطة ببيئة املنظمة ، ما يتعلق باملسؤول عن اتخاذ القرار حجم املعلومات والنمط القيادي  والسلطات التي يتمتع بها القائد وخبراته ومهاراته

 (. 199 –  195 ،2013 ،عية والثقافية.)عبد املجيدالتي تتعلق بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتما 

والقرارات غير   ،اكما وتصنف القرارات إلى: القرارات املبرمجة وهي قرارات روتينية يتم اتخاذها بشكل متكرر تعتمد قواعد وإجراءات وضعت مسبق  

  Dessle) ,(2004  اتخاذها.ا وتتطلب الكثير من القدرة على برمجة وهي التي يتم التعامل معها مسبق  امل

 مبادئ نظرية اتخاذ القرار: .2.1.2

املتاحة لحل املشكالت وتحقيق الهداف   (2015)  ذكر بوساق أن نظرية اتخاذ القرار تنطلق من مبدأ رئيس ي هو االختيار واملفاضلة بين البدائل 

 رشيد    ا املشكلة قرار  ويعتبر اختيار البديل المثل املناسب لحل  ،  بينها  واملفاضلةالتعليمية وذلك من خالل وضع الهداف  
 

اختيار  على قدرة اإلدارة على  ا داال

 وحل املشكالت.  البديل المثل

 مراحل وخطوات اتخاذ القرار: .3.1.2

 ( أن عملية اتخاذ القرار تمر بمجموعة من املراحل هي: 2014ونجاة ) ،(2016) ة( وفتيح2014أشار كل من العنزي )

ليست العراض الظاهرة التي قد توحي ملديرة املدرسة أنها هي املشكلة الرئيسية  و أي التعمق في بحث ودراسة املشكلة ملعرفة جوهرها    تحديد املشكلة:  •

 التي تواجهها. 

البيانات واملعلومات  تحليل املشكلة • لها من خالل تحديد  املناسبة  الحل  املشكلة ومدى تعقدها وطريقة  أي تحديد طبيعة وحجم  الالزمة لحلها : 

 وتحليلها.  

 وعدم االكتفاء بحل واحد للمشكلة. بدائل كحل للبديل الرئيس ي ة اختيار عد : البدائلجاد إي •

البدائل من    :تقييم البدائل  • بأ تعتبر عمليه تقييم  الصعوبة  القرار وتكمن  اتخاذ  املراحل في عمليه  البدائل ال تظهر    مزايا ومساوئ ن  أ صعب  هذه 

 وقت وضعها وا ة واضح
 

  .ختيارها وبحثها ولكنها تظهر مستقبال

 والبشرية  املاديةلعناصر لمثل بحيث يضع متخذ القرار باعتباره االستغالل ال  للمشكلةيتم فيها اختيار البديل املالئم  :اختيار الحل االمثل واملالئم •

   .املرؤوسين له ةهداف ومدى استجابتحقيق ال  ةسرع  ة قل جهد مع مراعاأب

 همديزو وت  بعاد القرارأ وشرح    لآلخرين ونقلها    واملراقبة  فيجب عليه املتابعةمثل  ال ينتهي دور متخذ القرار باختيار البديل ال   : تنفيذ القرار  ةمتابع •

 عند الحاجة.  بالبديل املناسب

   : أنواع القرارات التعليمية .4.1.2

 ُتصنف القرارات إلى:

 ا. الروتينية التي يتم اتخاذها بشكل متكرر تعتمد قواعد وإجراءات وضعت مسبق  القرارات املبرمجة: وهي القرارات  •

 إلى: ليهااملترتبة عثار ا حسب اآلعلى اتخاذها. وُتصنف أيض   والقدرة  والبراعةا وتتطلب الكثير من اإلبداع يتعامل معها مسبق   املبرمجة:القرارات غير  •

 . عليها اتخاذ سلوك معين لتحقيق أهداف معينة قرارات إيجابية: التي يترتب  .1
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ة القائمة بسبب عدم إمكانية اتخاذ القرار لوجود بعض القيود املفروضة، قد يكون الوقت غير مناسب أو لبية: تعني استمرار املشكلقرارات س .2

حسب النمط القيادي إلى   يصنفها روتينية، ومن ُ  وقراراتأساسية   قراراتإلى  هامن يصنف البيانات. وهناك التنفيذ أو نقص  إمكانياتعدم توافر 

 (. 2011،)تعلب قرارات أوتوقراطية فردية وقرارات ديمقراطية تتم باملشاركة

 :العوامل املؤثرة في اتخاذ القرار .5.1.2

 (: 2008،عامروهي )خذها في الحسبان أ ولسالمة عملية اتخاذ القرار التعليمي هناك عوامل ينبغي 

 يجب أن يؤدي كل قرار نتيجة محددة تسهم في تحقيق الهدف املنشود.  •

 مصلحته.يهتم بالقرار ملا فيه أن معظم القرارات ال يمكن أن تتفق وترض ي كل أفراد املؤسسة التعليمة الن البعض  •

 . لى العمل املادي إ لذلك يجب التحول من العمل الذهني  ة فكار ذهنيأ من مفاهيم و  القرار تتكون اتخاذ  اهاالتي يتم بمقتضأن العملية  •

 . التفكير الكافي والتقييم قبل البث فيها املشكلة موضوع القرارعطاء إ حتى يمكن  اا كافي  وقت   زمعمليه اتخاذ القرار تستل •

 . من التغيراترارات ينبغي على متخذ اال يخش ى ما ترتب على اتخاذه للق •

 .يتقدملن  ن من ال يخطئل   بالقرارات الخاطئةلذلك يجب عدم التمسك  الخاطئةتوقع بعض القرارات   •

 . عليه املترتبةعمال ال  بط بسلسلة منيرتكل قرار يتخذ   •

 :معايير اتخاذ القرار .6.1.2

   (:2022، )املومني من خاللالتخاذ القرار عدة معايير موضوعية تتحدد 

ا عن العواطف.  • ة وبعيد   تحديد املشكلة بعقالنيِّ

 مقارنة الخيارات املتاحة عن طريق تحديد سلبيات وإيجابيات كل خيار. •

ل النتائج املحتملة بناء  على هذا القرار.   •  التفكير في العواقب وتخيِّ

ة بعد الشعور باإلرهاق من كثرة التفكير،   أي إعادة الضبط الذهني   • مساعدة العقل على التفكير بشكٍل أفضل التخاذ القرارات بشكٍل صحيح خاص 

 أو الحديث مع أحد الصدقاء.  الهاتف،على  مثل اللعب ويتمثل ذلك بتحويل انتباه العقل وتركيزه إلى ش يٍء آخر

 ودون تردد. اتخاذ القرارات بثقة  •

 .التحديد الدقيق للبدائل وتقييمها ُيمكن اتخاذ القرارات بشكٍل صحيح وأفضل عند دراسة البدائل املتاحة وتقييمها بشكٍل دقيق •

 :معوقات اتخاذ القرار .7.1.2

 (:2011هناك العديد من املعوقات التي تعيق اتخاذ القرار والتي ذكرها )عقلة، 

  .وتعني عدم قدرة الفرد على رؤية املستقبل أي ال فتنبأ إال باملدى القريب: قصر النظر الذهني •

 ي ا ماغالب  : املغاالة في التبسيط •
 

 .السباب من التعامل مع تعامل متخذ القرار مع أعراض املشكالت بدال

املؤسسات أشخاص ذوي الخبرة  غالب  :  الشخصيةاالعتماد على الخبرات   • أن    وُيمكنآراءهم واقتراحات    يفرضون   ،واملدة   الطويلةا ما نجد في بعض 

 . القرار خاطئ يكون تكون خاطئة وبالتالي 

 عنصر مهم عند اتخاذ قرار معين.   باالرتياح، فالشعور بالخوف والتردد عند إعطاء اقتراح يشعرونا ما نجد أشخاص غالب  : التردد في اتخاذ القرار •

 االطالع   إمكانيةولذلك لسریتها أو لعدم    املعینة،من الصعوبة الحصول على املعلومات والوثائق    يكون قد  :  واملعلومات  البياناتأو عدم توفر  ُندرة   •

 .علبهاالحصول  تصريح، أو عدم علبها

   نظرية سايمون:  .8.1.2

من رواد ُيعد هربرت سايمون صاحب املدرسة السلوكية في اإلدارة  و   ،ة بعد تزايد االهتمام بدراسة اتخاذ القرارات اإلداريةاملدرسة السلوكيظهرت  

وعن املدرسة الكالسيكية ا لها إال أنها تختلف عنها  ا وتطور  لى حد كبير بمدرسة العالقات اإلنسانية إذ تعتبر امتداد  إ حيث تأثرت هذه املدرسة  ،  هذه النظرية

فبعد أن كانت املدرسة الكالسيكية تركز على العمل وبعد أن ركزت العالقات اإلنسانية على أهمية العنصر البشري وخصائصه   ،في الكثير من الفروض

رد وجماعات في املنظمة هذا ما يدل والكيفية التي تسمح بإثارة دافعيته على العكس من ذلك ركزت املدرسة السلوكية على دراسة السلوك االنساني كف

نسانية في تفسير الدافعية  على عدم  اقتناع أصحابها بالفكرة االقتصادية الكالسيكية "الرجل االقتصادي " وال "بالرجل االجتماعي" ملدرسة العالقات اإل

 (. 215،2008، )الحريري  نتاجأو دوافع اإل 

القرار داخل  و  اتخاذ  العالقات    املنظمةجاءت نظريه  التنظيم ومدرسه  الكالسيكية في دراسة  املدرسة  إلى  املوجهة  االنتقادات    اإلنسانية كرد على 

حل املشكالت التي  لبين البدائل  هو االختيارساس ي أ  أ مبدمن  سايمون   ةوتنطلق نظري، املنظمةنسان داخل لسلوك اإل ةواضح ة عطاء صور إ وقصورها في 

خالل   املستخدمةستراتيجيات  اإل   بطبيعةخير  حيث يرتبط ال ،صنع القراري يساس هذه املشكالت هو املورد البشري الذ أ و ،  هداف التنظيم أ تواجه تحقيق  
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البدائل ال بينها ويُ   ةاملفاضلو   ُصنع  البديل  اختيار  امل  عن قدرة   ا رشيد    ا تعبير  فضل  عد  القرار  و ،  منهالسليم    البديلواختيار    ةفاضلاإلدارة على  لكي يكون 

البعد و   املكونة.التماسك مع باقي العناصر    ةمن خالل تحديد درج  للقرار  يكيف املوضوع الول التعد  البُ :  عدانن يتوفر فيه بُ أ يجب    اوعملي    ا  عقالني  و   ا مفيد  

 ( 2015، بوساقالقرار. )الثاني درجه تقبل الغير لهذا 

نها تتعارض مع بعضها وال يمكن تطبيقها بصورة أ حيث ذكر    ،مبادئ اإلدارة لفايول ا لنظرية  ا قوي  وقد وجه سايمون في كتابه السلوك اإلداري نقد  

شئة  سايمون املؤسسة نظام مفتوح يتأثر ويؤثر بالبيئة املحيطة عبر قيود داخلية وخارجية فهذا التفاعل بين املنظمة والبيئة والعالقات النا  عامة. واعتبر

 (. 2008 ،فيها. )الحريري داري إل ف املنظمة لتحديد مناخ اتخاذ القرار ا بينهما هي التي تحدد مواصفات وخصائص وأهدا 

و املدير يتلقى العديد من املعلومات لذا يشترط فيها الدقة واملصداقية بحيث تسير في أ وحسب املدرسة السلوكية ونظرية سايمون فإن املسؤول  

اتخاذ القرارات من أهم مهام املسؤول لذا تم التأكيد على ضرورة وجود معرفة مهنية كل االتجاهات من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى وتعتبر عملية 

 (. 45،  2015، وفنية لديه في مستويات اتخاذ القرار. )سهام

  ويرى سايمون أن عملية اتخاذ القرار تمر بأربعة مراحل هي:

  .البحث وتحديد املواقف التي تتطلب اتخاذ القرار، أي تحديد الحاجة التخاذ القرار فيهاهي العملية التي يتم و  :واالستطالعمرحلة البحث  •

 . وهي املرحلة التي يتم بها البحث عن بدائل مختلفة للعمل ملواجهة هذه املواقف :التصميم مرحلة  •

 .يتم فيها اختيار بديل معين من بدائل العمل التي تم تحديدها في املراحل السابقة حيث: االختيارمرحلة  •

 .اآلخرين ومتابعة التنفيذ ورقابته للتأكد من سالمة التنفيذ وصحة القرارون البديل املختار يتطلب تعا تنفيذ: التنفيذمرحلة  •

ويعمل    ،حيوية وهي العصب املحرك لجميع أنشطة املنظمات بمختلف إداراتهاعملية منظمة مخططة  اتخاذ القرار    إنمما سبق نستطيع القول  

 من خالل الوصول إلى حل صحيح للمشكلة واتخاذ القرار الرشيد.  الكفاءة واإلنتاجيةعلى تناغم وتناسق املجموعات مع بعضها لرفع 

اإلدارية بل هو املحور الذي تدور حوله كل الجوانب الخرى للتنظيم   ويرى سايمون أن خالصة اإلدارة تتمثل في اتخاذ القرار حيث يعتبر لب العملية

وتحليل وتفسير هذه اآلراء والفكار   ،والقرار الرشيد هو الذي ينطلق من عملية تجميع الحقائق واآلراء والفكار املتصلة واملتعلقة بموضوع القرار  ،اإلداري 

 (. 183،  2007 ،الت املمكنة للصورة التي يجب أن يكون عليها القرار )املعايطةوبذلك يمكن التوصل إلى االحتما ،في ضوء منطق سليم 

وذكر سايمون أن النشاط اإلداري عبارة عن نشاط جماعي وأن اإلدارة هي عملية اتخاذ القرارات معتمدة بذلك على سياسات ثالث هي: سياسات 

وسياسات عملية تشتمل على أحكام وقوانين وتعليمات  ،  ة ترحب بالتغيير والتفسيروسياسات إدارية عام،  تشريعية تستند على قيم وأخالقيات اإلدارة 

 تحديد سلطة املرؤوسين. 

الهر  الدنى من  املستوى  الذين يحتلون  الشخاص  ما تقع على عاتق  أهداف منظمة  لتنفيذ  الفعلية  املادية  املهمة  بأن  م وتؤكد دراسات سايمون 

ملستوى التنفيذي في الهرم اإلداري يجب أن يكون لديهم دور أساس ي يؤدونه في عملية انجاز أهداف املؤسسة وأن اإلداري فالشخاص الذين يقعون فوق ا 

 (. 260 ،  2008الحكم على نجاح بناء املنظمة سوف يكون من خالل أداء املوظف داخل املنظمة )الحريري 

ف سايمون القرارات وفق   القرارات مهنية أو شخصية ومنها ما إذا كانت القرارات رئيسية أو روتينية ومبرمجة ا لسس مختلفة منها ما إذا كانت  وصنِّ

 ، ي تؤثر بصورة كبيرة في القرار املتخذ من وجهة نظر سايمون منها الساس الجيد الذي بني عليه القرار الجيدتأو غير مبرمجة. وهناك بعض العوامل ال

واشتراك املعنيين بالقرار أو  ،  وتوقيت القرار والطريقة التي يتم بها توصيل القرار،  كولوجية ملتخذ القراروالنواحي السي  ، والوسط املحيط باتخاذ القرار

   من يشملهم.
 
ا زادت خطورة االحتماالت املترتبة ا على مدير اإلدارة وكلما كان القرار رئيسي  ا مستمر  وتمثل الحاجة إلى اتخاذ القرار الصحيح كلما أمكن ضغط

لى جانب توفر الثقة والتفاؤل في نتيجة القرار إ دارة في التغلب على ذلك قدرته على تحليل سلوكه الخاص باتخاذ القرار  ما يساعد رجل اإل لكن م  ،عليه

   .(2014، )العنزي  املتخذ

ا لعملية اتخاذ القرار بصورة رشيدة سديد  ا  ا في نجاح تنفيذ القرار وأن اإلدارة الفعالة تتطلب تنظيم  ا مهم  ا أن توقيت القرار يلعب دور  ويري أيض  

 
 

فالقرارات الناجحة هي التي تتميز بالغرضية    . في اختياره لحسن االحتماالت املمكنة لتحقيق الهدفمعقولة ويقصد بكون القرار رشيد أن يكون معقوال

ا على مجموعة من الحقائق وليس على التحيز أو التعصب أو قائم  والعقالنية واالختيار الصحيح لنسب االحتماالت املمكنة وهذا يستدعي أن يكون القرار 

فحسب بل إن الرأي الشخص ي وأشار سايمون إلى أهمية  عملية االتصال في اتخاذ القرار بقوله " ليست عملية االتصال بالغة الهمية للمنظمة اإلدارية  

مكانية إ ي يمكن أن توزع بها وظائف عمل أو اتخاذ قرار في داخل املنظمة كلها وأن  توافر أساليب معينة لهذا االتصال يحدد إلى درجة كبيرة الطريق الت

ا على مدى وصول املعلومات التي يحتاجها من أجل اتخاذ قرار حصيف ويعتمد كذلك على مدى وصول السماح لشخص معين بعمل قرار يعتمد غالب  

 (. 99-98 ،2010 ،فراد الذين يتأثرون به " )مرس يلى ال إ مدى وصول القرار  املعلومات التي يحتاجها من أجل اتخاذ قرار حصيف ويعتمد على

   :الدراسات السابقة  . 2.2

مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج وتصور مقترح لتطويرها ضوء  أجريت عدد من الدراسات املتعلقة 

 وكان أهمها:نظرية سايمون 
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ومتطلبات والتي هدفت إلى معرفة واقع عمليات اتخاذ القرارات بمؤسسات التعليم قبل الجامعي بدولة الكويت ومعوقات    (2021)دراسة العمار   •

والثاني   ،وتكونت من ثالث محاور الول للكشف عن الواقع  ،واالستبانة كأداة للدراسة  ،ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي  ،تطويره 

املعوقات للتطوير  ، للكشف عن  املقترحة  املتطلبات  لعرض  )  ، والثالث  الدراسة  التعليم  ( مدير  286وبلغت عينة  بمراحل   
 
ومديرة الجامعيا  .  قبل 

املدارس جاءت بدرجة    وأشارت الجامعي ملتطلباته من وجهة نظر مديري  التعليم قبل  القرار بمؤسسات  اتخاذ  أن واقع مراعاة عملية  إلى  النتائج 

بينما جاءت املوافقة على   ،وأن معوقات عملية اتخاذ القرارات بمؤسسات التعليم قبل الجامعي بدولة الكويت جاءت بدرجة متوسطة  متوسطة.

وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة تعزى لجميع   ،املتطلبات املقترحة للتطوير بدرجة مرتفعة

 متغيراتها عدا متغير سنوات الخبرة حيث جاءت فيه الفروق لصالح ذوي الخبرة العلى. 

اسة هدفت إلى التعرف إلى دور مديرات رياض الطفال في مشاركة املعلمات والمهات في اتخاذ القرارات التعليمية في بدر  (2020وقامت الشنواني ) •

معلمة من معلمات رياض الطفال الحكومية بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية  (248(.  وتكونت عينة الدراسة )2030ضوء رؤية اململكة )

بالطريق اختيارهن  الطبقيةتم  العشوائية  الثانية فتكونت من )،  ة  العينة  البسيطة.124أما  العشوائية  بالطريقة  اختيارهن  أم تم  واستخدمت   ( 

وأظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات املعلمات لدور مديرات رياض الطفال في    الولى موجهة للمعلمات والثانية موجهة لألمهات.  ،الباحثة استبانتين

ت في اتخاذ القرارات التعليمية في مدينة الرياض كانت متوسطة في مجالي القرارات املتعلقة باملعلمات ,والقرارات املتعلقة بأطفال  مشاركة املعلما

ة في الروضة .وأن تقديرات المهات لدور مديرات رياض الطفال في مشاركة المهات في اتخاذ القرارات التعليمية في مدينة الرياض كانت منخفض

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق في تقديرات املعلمات لدور مديرة رياض الطفال في مشاركة املعلمات والمهات في اتخاذ القرارات   ،املجاالت جميع

عزى ملتغيري الخبرة التعليمية واملؤهل العلمي.
ُ
   التعليمية ت

إلى التعرف على تصورات مديري  املدارس الثانوية بمدينة الرياض لدورهم في مجال الشراكة في اتخاذ القرارات   (2020كما هدفت دراسة الغيث ) •

السعودية العربية  للمملكة  الوطنية  الرؤية  المور في ضوء  للمعلمين وأولياء  املسحي  ،ودرجة إشراكهم  الوصفي  املنهج  الدراسة  وتم    ،واستخدمت 

 ،( فقرة 43والثانية موجهة ملعلمي املدارس الثانوية وتكونت من ) ،( فقرة 18ى موجهة ملديري املدارس الثانوية مكونة من )إعداد ثالث استبانات الول

(  ولي  211و) ،ا( معلم  180و) ،( مدير مدرسة ثانوية184) وبلغت عينة الدراسة ،( فقرة 29أما االستبانة الثالثة  فموجهة لولياء المور وتكونت من )

في مجال الشراكة في اتخاذ القرارات كانت عالية. كما  2030ظهرت نتائج الدراسة أن تصورات مديري املدارس الثانوية لدورهم في ضوء رؤية أ أمر. و 

تقديرات  في حين كانت  ،  بينت النتائج أن درجة اشراك مديري املدارس الثانوية للمعلمين في اتخاذ القرارات من وجهه نظر املعلمين كانت متوسطة

اتخاذ القرارات متوسطة ولم تظهر النتائج أية فروق ذات داللة إحصائية في تصورات مديري املدارس الثانوية   ،أولياء اآلمور لدرجة إشراكهم في 

عزى ملتغيري املؤهل العلمي والخبرة.  2030لدورهم في ضوء رؤية 
ُ
 في مجال الشراكة في اتخاذ القرارات ت

ة بفاعلي  اوعالقته  التشاركية  للقيادة الخرج    ةبمحافظة  قائدات املدارس الثانوي  ةممارس  ةدرج  ةلى معرفإهدفت  دراسة  ب  فقامت  ( 2019درويش )  أما   •

 ( واعتمدت التخصص العلمي  و   ةسنوات الخدم   ،لمؤهل العلمي)ل  ى التي تعز   اإلحصائيةنظر املعلمات والكشف عن الفروق    ةمن وجه  اتخاذ القرارات

اإل   ةالدراس الوصفي  الدراسو   ،رتباطياملنهج  الثانوي  ةتكون مجتمع  املدارس  استخدام    ،الخرج  ة بمحافظ  ةمن جميع معلمات  كأداة   االستبانةتم 

حيث جاء    ةمتوسط  ةجاءت بدرجمحور القيادة التشاركية  على جميع فقرات   ةالدراس  ينةع  ةموافق  أن درجة    وقد كشفت نتائج الدراسة    ،للدراسة

العالقات مع  فجاءت  في املجال الثالث    أما  ،اإلنسانيةفي املجال الثاني العالقات  وجاء    ،االول صفات املعلمات في املهام اإلدارية والقياديةفي املجال  

مستوى و   ةالتشاركي  للقيادة الخرج  ة  بمحافظالثانوية  قائدات املدارس    ممارسة  ة بين درجة  طردي  ةعالق  وجود نتائج  ال  رتظهكما أ   .املجتمع املحلي

اتخاذ   ةبفاعلي اوعالقته الخالقية للقيادة قائدات املدارس درجة ممارسة في  إحصائية ةوجود فروق ذات دالل عدمذلك كو ، اتاتخاذ القرار  ةفاعلي

عزى ملتغيروتوجد  ,املؤهل العلمي عزى ملتغيرالقرار ت
ُ
 . ةالخدم العلمي وسنوات التخصص فروق ت

دراسة هدفت إلى تطوير أداء مديري املدارس الثانوية بدولة الكويت في ضوء معايير التميز لألداء املؤسس ي. وأسفرت النتائج    (2019العازمي ) وأجرى   •

  كما يجب أن تهتم إدارة املؤسسات التعليمية بالتخطيط لحسن صحة   ،عن وضع الخطط اإللزامية للتطوير واملساهمة في اتخاذ القرارات املدرسية

 اهتمام اإلدارة بتوفير الرعاية الصحية لكل الطالب ونشر الوعي الصحي لديهم.  خالل:سالمة الطالب من  

الفيوم  (2018وأجرى عباس )   • التعليمية بمحافظة  باإلدارات  القرار  اتخاذ  املعلومات في دعم  إلى تفعيل دور مراكز  استخدمت   ،دراسة هدفت 

وكانت أداة الدراسة   ،للدراسةعينة  بمحافظة الفيوم كمن القيادات التعليمية واإلدارية  ا  عشوائي    ا ( فرد  147الدراسة املنهج الوصفي وتم اختيار )

 االستبانة. وأظهرت نتائج الدراسة موافقة عينة الدراسة على جميع محاور االستبانة جاءت بدرجة عالية.  

اتخاذ القرارات من خالل تصميم    دراسة  ((Line,2014وأجرى لين   • هدفت إلى تحديد تأثير ممارسات اإلدارة املدرسية واملعلمين على املشاركة في 

القرارات    تجريبية. وحددتدراسة شبه   املعلمين في  الدراسة  اتخاذ خطوات عملية إلشراك  املدارس  التي توفر ملديري  املجاالت  القراراتفي   صنع 

بق   ،( مدرسة ثانوية في هونغ كونغ20ا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من )( معلم  388كونت عينة الدراسة من )وت  فعال.املدرسية على نحو  
ُ
وط

رت النتائج وجود  نموذج املعادلة الهيكلية للتنبؤ في تحديد العالقة بين املمارسات اإلدارية ملديري املدارس ومستوى املشاركة في اتخاذ القرارات. وأظه

 غيرات املهنية واالستقاللية في درجة إشراك املعلمين في اتخاذ القرارات التربوية. آثار للمت
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ردن بدراسة هدفت إلى التعرف على الشفافية في اتخاذ القرارات اإلدارية لدى مديري املدارس الساسية الحكومية في ال  (2011قامت فريحات )و  •

 من لواء املزار الشمالي و ( معلم  165)  وتكون مجتمع الدراسة من  ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي  ،ربدإ في محافظه  
 
تحقيق  لا ومعلمة

املدارس  لدى مديري ا  الشفافية ةممارس ةن درجأ  الدراسةظهرت نتائج وأ .تتكون من ثالث مجاالت استبانةتطوير ب الباحثةامت ق الدراسةهداف أ 

لدى   اإلداريةفي اتخاذ القرارات    الشفافية  ةقات ممارسأن معو و   ،ةعالي ةدرجب  ت نظر املعلمين جاء  ة ن وجهالساسية الحكومية في املزار الشمالي م

وجود عدم    ظهرت النتائج  أ كما ،اإلدارية الرقابةوضعف    ،واملحسوبية  الوساطةلكل من    ةعالي  ةدرجبمديري املدارس من وجهه نظر املعلمين جاءت  

عزى لكل من  من وجهه نظر املعلمين    ةالشفافي  ةممارس   ةلدرج  الحسابيةبين املتوسطات    إحصائية  ةدالل  ة ذاتفروق فردي
ُ
 ، الجنس)املتغيرات  ت

 (. والعمر ،املستوى العلمي ،التخصص  ،الخدمةسنوات 

 التعليق على الدراسات السابقة: 

 لى الدراسات السابقة يتضح أن هناك أوجه تشابه واختالف فيما بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية يظهر من خالل: إ بالنظر 

الحالية من حيث مجال موضوعها وهو اتخاذ القرارات حيث أكدت بعض الدراسات السابقة على أهمية اتخاذ تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة  

 (. 2011وفريحات )، ) Line, 2014( ودراسة لين )2020( والغيث )2020والشنواني ) ،(2019و درويش ) ،(2021القرارات كدراسة العمار )

موضوع تطوير مهارات اتخاذ القرارات التعليمية  دراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناولهاواختلفت من حيث تناولها للموضوع فقد تميزت ال

وتتفق   ،لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج في ضوء نظرية سايمون "تصور مقترح". حيث لم تتطرق أي من الدراسات السابقة لهذا املوضوع

( والتي استخدمت نموذج املعادلة Line ,2014عدا دراسة لين )  ،لية من حيث استخدام االستبانة كأداة للدراسةجميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحا

 الهيكلية للتنبؤ في تحديد العالقة بين املمارسات اإلدارية ملديري املدارس ومستوى املشاركة في اتخاذ القرارات.

فريحات دراسة  ( حيث استخدمت املنهج الوصفي املسحي واختلفت مع باقي الدراسات مثل  2020دراسة الغيث )أما من حيث املنهج فقد اتفقت مع  

الوصفي  2011) املنهج  العمار )و التحليلي.  ( والتي استخدمت  )  ،( 2021دراسة  املنهج  2018ودراسة عباس  ودراسة درويش    ،الوصفي( والتي استخدمتا 

 ( التي استخدمت املنهج الوصفي االرتباطي. 2019)

 ة الدراسات السابقة للدراسة الحالية: أهمي

البحث، ومرشد   ملوضوع هذا  انطالق  نقطة  كانت  الحالي، حيث  البحث  الدراسات  نتائج هذه  وإجراءات أفادت  أدواته  إعداد  تعديل  في  للباحثة  ا 

مهارات ،  نظرية سايمون    ،مبادئ اتخاذ القرار مراحل اتخاذ القرار  ،اتخاذ القرارعطت فكرة عن مفهوم  أ كما    وتفسيرها،تطبيقها، ومناقشة نتائج تطبيقها  

 املقترح. ووضع التصور  ،التعليميةاتخاذ القرارات 

 : إجراءات الدراسة  .3

  :منهج الدراسة . 1.3

ستخدمة في الدراسات العلمية التي تساهم في    املسحياتبعت الدراسة املنهج  
ُ
مسح الواقع ملالئمته لطبيعة الدراسة، والذي يعد أحد املناهج املهمة امل

الوصول إلى النتائج الدراسية التي تتعلق لتعرف على ظاهرة الدراسة، ووضعها في إطارها الصحيح، وتفسير جميع الظروف املحيطة بها، ويعد ذلك بداية و 

 بالدراسة، والتوصل إلى التوصيات واملقترحات.

   الدراسة:مجتمع  . 2.3

   ( مديرة.139مجتمع الدراسة من جميع مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج والبالغ عددهن ) تكون 

 الدراسة: عينة  . 3.3

( مديرة 139تكونت من جميع أفراد املجتمع االصلي والبالغ عددهم )الدراسة تم اختيار العينة بأسلوب الحصر الشامل و لصغر حجم مجتمع  ا نظر  

 ( وهو العدد الفعلي الذي استجاب على أداة الدراسة بطريقة صحيحة.85وأن العينة الفعلية ) ،املدارس الثانوية بمحافظة الخرجمن مديرات 

 أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة  توزيع (:1)جدول 

 النسبة املئوية  فراد العينةأ الفئة املتغير 

 سنوات الخبرة 

 % 11.76 10 قل من خمس سنوات إ

 % 49.4 42 10لى اقل من إ 5من 

 % 38.9 33 سنوات  10أكثر من 

 عدد الدورات التدريبية 
 % 55.2 47 دورات 5 -1من 

 44.8 38 دورات 10-6من 
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 أداة الدراسة: . 4.3

املتعلقة   السابقة  والدراسات  النظري  اإلطار  إلى  املدارس  ببالرجوع  لدى مديرات  التعليمية  القرارات  اتخاذ  وببناءمهارات  بإعداد  الباحثة    قامت 

لتطبيقها على   الدراسةاستبانة  وقد    عينة  الدراسة،  أهداف  الديموغرافية لفراد عينة   الول:القسم    هما:تضمنت قسمين  لتحقيق  البيانات  ويحوي 

  6وعددها  املشكلة تحديد القدرة على) :( فقرة هي مهارة 17وعددها )اتخاذ القرار مهارات  يشملوالقسم الثاني ، التدريبية(الدورات  ،)الخبرة الدراسة وهي 

القرارات  القدرة على  ،فقرات القرارات  القدرة على  ،  فقرات  6وعددها    اتخاذ  لتنفيذ  اعتمادو   (.فقرات  5وعددها  تحديد خطة عمل  مقياس ليكرت    تم 

 .ا(، ضعيفة جد  منخفضة، متوسطة، عالية، ا عالية جد  الخماس ي )

 صدق أداة الدراسة:  . 5.3

 الصدق الظاهري: •

الولية على عدد من املحكمين التربويين املتخصصين من ذوي   ابصورتهها  تم التأكد من صدق أداة الدراسة الظاهري حيث قامت الباحثة بعرض

السعودية الجامعات  في  التدريس  أعضاء هيئة  منها  ،الخبرة من  املرجوة  الفاعلية  تحقيق  بمالحظاتهم  تم  و ،  للوقوف على قدرتها على  وتوصياتهم الخذ 

التي   املطلوبة  وتم إجراء جميع التعديالت  تي يمكن من خاللها تطوير املقياس. من حيث وضوح الفقرات وسالمة التعبير والتراكيب اللغوية ال  واقتراحاتهم 

 املطلوبة. أبداها املحكمين، حتى أصبح املقياس بصورته النهائية

 الداخلي:البناء صدق  •

الداخلي بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد من البعاد والدرجة الكلية لالستبانة، كما هو موضح في    البناءتم التأكد من صدق  

 (. 2جدول )

 والدرجة الكلية لالستبانةاملجاالت من  مجاليبين معامالت ارتباط كل  (:2) جدول 

 الداللة االحصائية معامل االرتباط  عدد الفقرات    جال املهارة م             

 **0.000 .657 6 تحديد املشكلة القدرة على   1

 **0.000 .690 6 اتخاذ القرارات  القدرة على 2

 **0.000 .852 5 تحديد خطة عمل لتنفيذ القرارات القدرة على   3

والدرجة الكلية لالستبانة جميعها كانت مرتفعة، مما يدل على أن املقياس    املجاالت من    مجال يتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط كل  

 يتمتع بدرجة عالية من الصدق.

 ثبات أداة الدراسة: . 6.3

: تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات، بين نتائج كل عبارة واملجال الذي تنتمي إليه، وكذلك بين  Alphaكرونباخ    –الثبات بطريقة ألفا  

 .(3)ج كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، وحصل على معامالت الثبات التي يوضحها الجدول رقم نتائ

 : قيم معامل الثبات أللفا كرونباخ (3)جدول 

 الثبات  عدد الفقرات  هارة امل  مجال 

 0.711 6 تحديد املشكلة القدرة على  1

 0.770 6 اتخاذ القرارات القدرة على  2

 0.826 5 تحديد خطة عمل لتنفيذ القرارات  القدرة على 3

 0.880 17 مجموع املقياس  

 املعالجات اإلحصائية:  . 7.3

 سلم التقدير SPSSاستعانت الباحثة بالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 
( إلجراء التحليالت واإلحصاءات الالزمة لبيانات االستبانة، معتمدة

ا، جد    عاليةتطوير مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج "تصور مقترح" بدرجة  الخماس ي وهو املوافقة على  

اب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات االستبانة حيث تم حسا(، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جد   عالية

( لدراسة الفروق بين متغيرات الدراسة، هذا باإلضافة إلى أنه قد تم استخدام مقياس ليكارت الخماس ي في إعداد T-testوكذلك استخدام اختيار)ت( )

(. 2008عيار الذي ذكره عز عبد الفتاح للحكم على االتجاه عند استخدام مقياس ليكارت الخماس ي )عبد الفتاح،  أداة الدراسة، فقد تبنت الدراسة امل

 ( يوضح ذلك:  4والجدول رقم )
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 ليكارت الخماس ي : مقياس(4) جدول 

 الوزن النسبي  املتوسط الحسابي
 درجة املمارسة 

 إلى  من إلى  من

 ا منخفضة جد   % 19.9 %    0 1.79 1

 منخفضة  % 39.9 % 20 59. 2 1.80

 متوسطة  % 59.9 % 40 3.39 2.60

 عالية % 79.9 %  60 4.19 3.40

 ا عالية جد   % 100 % 80 5 4.20

 عرض نتائج الدراسة: .4

ما مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج في ضوء نظرية   : النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول  . 1.4

 سايمون؟

ة بمحافظة تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والوزان النسبية ملهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوي

 استجابات عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت مهارات اتخاذ القرارات التعليمية ( يبين 5)رقم والجدول , الخرج 

 مهارات اتخاذ القرارات التعليميةاستجابات عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت (: 5جدول )

 املهارة  املجال 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي
 الترتيب

درجة  

 التقدير 

 عالية 2 % 71.8 0.689 3.59 مهارة القدرة تحديد املشكلة  الول 

 متوسطة  3 % 67.2 0.476 3.36 مهارة القدرة على اتخاذ القرار  الثاني

 عالية 1 % 76.6 0.570 3.83 تحديد خطة عمل لتنفيذ القرارات  الثالث

 عالية  %70.8 0.0630 3.59 الدرجة الكلية  

نة الدراسة يرون أن مجاالت  3.59بلغ )  مهارات اتخاذ القرارات التعليمية  ( أن املتوسط العام ملجال  5يتبين من الجدول رقم )  
ات  ار مه( أي أن أفراد عيِّ

التعليمية القرارات  الخرج    الثانويةدارس  املفي    اتخاذ  )دائم  بمحافظة  أن مجال  كما  وبدرجة ممارسة عالية،  تتحقق  لتنفيذ مهارة  ا  تحديد خطة عمل 

ر مجاالت )القرارات التعليمية نة الدراسة؛ إذ جاء باملرتبة الولى، وبمتوسط حسابي مهارات اتخاذ القرارات التعليمية( قد تصدِّ  
(،  3.83)  ( لدى أفراد عيِّ

( املشكلةيليه مجال  القدرة على تحديد  القرارمهارة  )ا جاء مجال  وأخير  (،  3.59( وبمتوسط حسابي)مهارة  اتخاذ  (. 3.36)  ( بمتوسط حسابي القدرة على 

 كل من 
ُ
 - بينما اختلفت نتيجتها مع نتائج الدراسات التالية  ،(2018 ،؛ عباس2020 ،؛ الغيث2021، العمار) وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة

 
 
 (. 2020 ،؛ الشنوان2021 ،)العمار اوالتي كان مستوى مهارة القدرة على اتخاذ القرارات التعليمية فيها متوسط

 :وقد تم تناول النتائج املتعلقة بكل مجال على النحو التالي

 تحديد املشكلة القدرة على مهارة : األول املجال 

 تحديد املشكلة القدرة على بمهارة تتعلق بـ  اتخاذ القرارات التعليمية والتييبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من مهارات  :(6جدول )

  :
 
املتوسط   تحديد املشكلة  مهارة القدرة ثانيا

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري  

 التقدير درجة  الترتيب الوزن النسبي 

 عالية 2 % 79.2 0.886 3.96 . أملك القدرة على تحديد املشكالت بسهولة .1
 عالية 3 % 76.8 0.996 3.84 انعكاسات مشكلة ما على أوضاع املدرسة.  أميز .2
أخذ بأراء املعلمين املقترحة في مجلس املعلمين عند مواجهة   .3

 املشكلة 

 عالية 4 % 65.6 1.11 3.28

 عالية 5 % 63.8 1.10 3.19 على إشراك املعلمين في مناقشة أثار املشكلة على املدرسة. أعمل  .4
 عالية 1 % 81.8 0.689 4.09 ملواجهة املشكلة. أطرح االفكار البناءة  .5
 ا عالية جد   5 % 63.8 1.18 3.19 املشكلة.  واإلدارية لحل لدي املهارة والكفاءة والقدرة الفنية   .6

 عالية  %71.8 0.689 3.59 املحور جميع فقرات   

وأن املتوسط  ،  %71.8( أن النسبة املئوية ملهارات اتخاذ القرارات التعليمية والتي تتعلق بـ )مهارة تحديد املشكلة( بلغت  6يتضح من الجدول رقم )

تحديد املشكلة كانت عالية. كما يتضح  القدرة على (، وهذا يشير إلى أن مهارات اتخاذ القرارات التعليمية التي تتعلق بمهارة 3.59الحسابي لهذا البعد هو )

 %(.  81.8% إلى 63.8حيث تراوحت االوزان النسبية للعبارات بين ) ،أن جميع العبارات الواردة في هذا املجال جاءت بدرجة عالية

( 0.689( وانحراف معياري )4.09أطرح االفكار البناءة ملواجهة املشكلة" بمتوسط حسابي )  ( والتي تنص على "5)حيث جاء في املرتبة الولى الفقرة رقم  

 .ا جد   ( وبدرجة عالية81.8وبوزن نسبي )



 ريم الهالل                                                                                                                                                 ....    مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج  

 997-980، ص: 2202 -5، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 990 

 

( والتي 6ثار املشكلة على املدرسة."  والفقرة رقم )آ ( والتي تنص على " أعمل على إشراك املعلمين في مناقشة  4وجاء في املرتبة الخيرة الفقرة رقم )

 .(63.8زن نسبي )بو ( و 1.18( وانحراف معياري )3.19تنص على " لدي املهارة والكفاءة والقدرة الفنية واإلدارية لحل املشكلة. بمتوسط حسابي )

واملتابعة  ساسيات للعمل القدرة بتوفير ال  وتتعزز هذه تحديد املشكالت مهارة لديهن القدرة على تطوير  مديرات املدارس الثانويةبأن وترى الباحثة 

وكذلك تفويض الصالحيات لهن والتعامل من  ،تحديد املشكالت واتخاذ القرارات التعليميةالتي تدعم و  2030وفق رؤية بتحديد املشكالت التي تواجههن 

 الالمركزية في العمل. ل خال

 اتخاذ القراراتالقدرة على : مهارة نياملجال الثا

 القدرة على اتخاذ القرار  مهارة (: يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من مهارات اتخاذ القرارات والتي تتعلق بـ7جدول )

: مهارة  
 
املتوسط   اتخاذ القرار القدرة على ثالثا

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

درجة   الترتيب

 التقدير 

 عالية 1 % 79.0 0.742 3,95 أستطيع تحديد عدة بدائل ملعالجة املشكلة.  .1
أعرض البدائل بصورة منظمة مع ربطها بالشواهد   .2

 .املؤيدة

 متوسطة  5 % 57.8 1.23 2.89

 عالية 4 % 60.8 1.13 3.04 .الحصافة والتفتح الذهني في القرارات التي اتخذها .3
االنسجام املنطقي والبعد عن التناقض في اتخاذ   .4

 القرارات.

 متوسطة  6 % 53.0 1.11 2.65

 عالية 2 % 76.8 0.922 3.84 تحديد خطة عمل لتنفيذ القرارات. .5
 عالية 3 % 76.4 0.909 3.82 القرارات التعليمية النهائية. مشاركة املعلمين في اتخاذ  .6

 متوسطة   %67.2 0.476 3.36 جميع فقرات املحور  

 تتعلق بـ )مهارة  الخرج والتيالنسبة املئوية ملهارة اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة    ( أن7يتضح من الجدول رقم )

املجال هو )67.2بلغت    القرارات(اتخاذ    القدرة على الحسابي لهذا  املتوسط  )3.36% وأن  املعياري  أن  و   (0.476(، واالنحراف  إلى  اتخاذ  هذا يشير  مهارة 

فيما   ،متوسطة. كما يتضح أن جميع العبارات الواردة في هذا املجال جاءت بدرجة عالية  جاءت بدرجة  ت التعليمية والتي تتعلق بمجال اتخاذ القرارالقرارا 

" جاءت بدرجة القرارات.االنسجام املنطقي والبعد عن التناقض في اتخاذ " و " أعرض البدائل بصورة منظمة مع ربطها بالشواهد املؤيدة.عدا العبارتين " 

العمار )متوسطة.    من الغيث )  ،(2020والشنواني )  ،(2021واتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
 
 ،(2018ودراسة عباس )  ،(2020واختلفت مع دراسة كال

 ( والتي جاءت بدرجة عالية.2019ودراسة درويش )

تفويض  من خالل  اتخاذ القرارقدراتهن على وتطوير هذا املجال بحاجة لتعزيز  الخرج فيمديرات املدارس الثانوية بمحافظة وترى الباحثة بأن 

املشكلة  واجهةملالتدريب العملي امليداني السلطة لهن من قبل املسؤولين في اإلدارات العليا على مواجهة املشكلة واتخاذ القرارات التعليمية. وكذلك 

ال في اتخاذ القرار  ،القرارواتخاذ  وتوفير الدورات التدريبية وورش العمل لالستفادة منها في  الرشيد.وبحاجة الى مزيد من التوعية بأهميتها ودورها الفعِّ

 ممارسة دورها في اتخاذ القرارات التعليمية. 

 تحديد خطة عمل لتنفيذ القراراتمهارات القدرة على الثالث: املجال 

تحديد خطة عمل لتنفيذ مهارة القدرة على  بـاملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من مهارات اتخاذ القرارات والتي تتعلق  (: يبين8) جدول 

 القرارات 

 م 
: تحديد خطة عمل لتنفيذ القرارات 

 
 رابعا

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري  

الوزن  

 النسبي

 درجة الشيوع  الترتيب

 عالية 4 % 76.4 0.869 3,82   .أحرص على املراقبة الذاتية في تحمل املسؤولية .1
 عالية 2 % 77.6 0.825 3.88 وجه. أحرص على وضع خطة عمل تتناسب وتنفيذ القرار املحدد على أكمل  .2
 عالية 1 % 79.0 0.718 3.95 أنسق لضمان سير العمل في حالة غيابي الطارئ  .3

 عالية 5 % 73.3 0.890 3.68 واملعلمين. أوزع العمال على املشاركين  .4
تقييم القرارات والنتائج املترتبة على تنفيذ خطة العمل للقرارات التي تم   .5

 اتخاذها

 عالية 3 % 77.2 0.811 3.86

 عالية  %76.6 0.570 3.83 جميع فقرات املحور  

مهارة القدرة على تتعلق بـ ) ة لدى مديرات املدارس الثانوية والتياتخاذ القرارات التعليمي النسبة املئوية ملهارات( أن 8يتضح من الجدول رقم )

بدرجة عالية. كما يتضح أن   أنها كانت(، وهذا يشير إلى 3.83% وأن املتوسط الحسابي لهذا البعد هو )76.6بلغت ( تحديد خطة عمل لتنفيذ القرارات

 %(.  79.0و % 73.3حيث تراوحت االوزان النسبية للعبارات بين ) ،الواردة في هذا املجال جاءت بدرجة عاليةجميع العبارات 
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املهام وتوزيع  داء  أ في هذا املجال على قدر عال من املسؤولية والتنسيق واملشاركة في    مديرات املدارس الثانوية في محافظة الخرجوترى الباحثة بأن  

بأهمية    ،املسؤوليات املجال فيوعلى فهم ودراية  التعليميةطوير  ت  هذا  القرارات  اتخاذ  التي تقوم   مهارات  التدريبية  والدورات  العملية  الورش  من خالل 

  .مديرات املدارس في محافظة الخرج بمتابعتها وحضورها

( في مهارات اتخاذ القرارات α≤    0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  : الثاني  النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال   . 2.4

عزى ملتغيري )الخبرة، الدورات التدريبية(؟ 
ُ
 التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية ت

 وقد تم تناول النتائج املتعلقة بكل متغير على النحو التالي: 

: الفروق
 
 التي تعزى لسنوات الخبرة: أوال

قل من  أ  ا ملتغير سنوات الخبرة )تبع   اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج إلظهار الفروق بين متوسطات مهارات 

حادي" ملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات  تم استخدام اختبار " تحليل التباين ال  (.سنوات فأكثر 10سنوات إلى اقل من عشر سنوات؛  5سنوات؛ من  5

 ال.داللة أم 

 سنوات الخبرةا ملتغير  تبع   اتخاذ القرارات التعليميةمهارات  التباين االحادي ملقارنة (: اختبار 9) جدول 

مجموع   مصدر التباين اتخاذ القرارات التعليمية مجاالت مهارات  

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

مستوى   " Fقيمة " 

 الداللة 

 0.563 0.580 280. 2 560. بين املجموعات  تحديد املشكلة  

 482. 54 26.052 داخل املجموعات 

  56 26.612 املجموع 

 0.496 0.709 400. 2 800 . بين املجموعات  اتخاذ القرارات 

 564. 54 30.447 داخل املجموعات 

  56 31.247 املجموع 

 0.847 0.167 056. 2 112. بين املجموعات  تحديد خطة عمل لتنفيذ القرارات 

 335. 54 18.084 داخل املجموعات 

  56 18.195 املجموع 

 0.964 0.037 007. 2 015. بين املجموعات  ككل  اتخاذ القرارات التعليميةمهارات  

 203. 54 10.951 داخل املجموعات 

  56 10.966 املجموع 

لــكل مجاالت    0.05α=املقابلة الختبار تحليل التباين الحادي أكبر من مستوى الداللة    (.Sig)( أن القيمة االحتمالية  9يتضح من الجدول رقم )

تقديرات عينة الدراسة حول هذه املجاالت مهارات اتخاذ القرارات التعليمية، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  

 تعزى إلى متغير سنوات الخبرة. 

وفق االجراءات اإلدارية والقانونية    ويعملن وترى الباحثة بان ذلك يرجع إلى تجانس العينة مع املنظومة التربوية في املدارس الثانوية بمحافظة الخرج،  

فيتضح تماسك مديرات   التعليمية،القرارات    اتخاذا في تعزيز وتطوير مهارات  ا مهم  ة تلعب دور  الخبر   وأن كانتاملتبعة بغض النظر عن سنوات الخبرة،  

 املدارس الثانوية بمحافظة الخرج في تقديم الخدمات 
 
 . املتعلقة بتطوير مهارات اتخاذ القرارات التعليمية وكذلك املشاركة في العملية كاملة

 حيث اتفقت مع نتائج  
 

التي أشارت الى عدم وجود فروق ذات  (  2011ودراسة فريحات )،  (2020ودراسة الغيث )،  (2020ني )الشنوا دراسة   من كال

 حصائية تعزى ملتغير الخبرة.إ داللة 

  بينما اختلفت نتائج الدراسة الحالية عن نتائج دراسة
 

أشارت إلى وجود فروق لصالح سنوات   التي( 2019ودراسة درويش )، (2021) من العمار كال

 الخبرة العلى. 

 الفروق التي تعزى إلى الدورات التدريبية: ا:ثاني  

ا ملتغير الدورات التدريبية )من  إلظهار الفروق بين متوسطات مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج تبع  

 " ملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة أم ال. T testتم استخدام اختبار "   (.دورات  10 - 6دورات؛  1-5
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 ا ملتغير الدورات التدريبية( ملقارنة مهارات اتخاذ القرارات التربوية تبع  ت ((: اختبار10جدول )

 األبعاد  املتغير 
املتوسط  

 الحسابي
 القرار  مستوى الداللة  Tقيمة  االنحراف املعياري 

مهارة القدرة على تحديد  

 املشكلة 

 احصائي  إدالة   0.011 3.254 8839. 3.163 دورات   5-1من 

 3.256 9163. 3.291 دورات  10-6من 

مهارة القدرة على اتخاذ  

 القرار

 احصائي  إدالة   0.00 6.442 8794. 2.297 دورات   5-1من 

 6.420 8056. 2.914 دورات  10-6من 

تحديد  مهارة القدرة على 

 خطة عمل لتنفيذ القرارات 

 احصائي  إدالة   0.033 2.148 8860. 2.992 دورات 5-1من 

 2.147 8829. 3.208 دورات 10-6من 

ا ملتغير الدورات التدريبية وقد بينت النتائج أنِّ هناك  وفق    الفروق في اجابات عينة الدراسة  )ت( ملعرفة  نتائج اختبار  (10يتضح من الجدول رقم )

( وهي أقل من القيم املقبولة  sigمن خالل قيم مستوى الداللة )ت  جاال امل  عند جميعجابات عينة الدراسة حول مهارات اتخاذ القرارات التعليمية  إ فروق في  

 (.دورات 10-6)من  التدريبية العلى(، وقد كانت الفروق لصالح الدورات 0.05)

تتلقى فيها جميع املديرات دورات تدريبية   متقاربة،لى وجود مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج في بيئة تربوية  إ الباحثة هذه النتيجة    عزو وت

التعليميةهارات  مفمناسبة   القرارات  الثانويةا  ال تختلف كثير    اتخاذ  املدارس  التدريبيةا   زيادة عدد  وإن  بين مديرات  التي تحصل عليها مديرات   لدورات 

 املدارس الثانوية.مهاراتهن بشكل فعال في  ويمارسنلديهن،  هذه املهاراتتعزز  املدارس الثانوية بمحافظة الخرج

تعزى حصائية إ إلى وجود فروق ذات داللة  اشارتأ  التي ( 2019  ،؛ درويش2021،عمارلمن )ا دراسة كل نتائج الدراسة الحالية مع نتائج اتفقت حيث 

 . ولصالح الخبرة العلى ملتغير الدورات التدريبية

عزى  شارت جميعها إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  أ ( والتي  2011،؛ فريحات2020،  ؛ الغيث2020،  واختلفت مع نتائج كل من )الشنواني
ُ
ت

 .ملتغير الدورات التدريبية

السؤال    . 3.4 عن  باإلجابة  املتعلقة  الثانوية :  الثالث النتائج  املدارس  مديرات  لدى  التعليمية  القرارات  اتخاذ  مهارات  لتطوير  املقترح  التصور  ما 

 بمحافظة الخرج في ضوء نظرية سايمون؟ 

 : ملقترحالتصور ا التي يستند إليها نطلقات امللإلجابة على السؤال الثالث قامت الباحثة بتحديد 

 : 2030رؤية اململكة العربية السعودية   •

ستراتيجي  وأهمية املوقع الجغرافي اال ، سالمي والقوة االستثمارية العربي واإل  مرتكزات: العمقم حيث تقوم على ثالث 2016في عام  2030طرحت رؤية 

تتطلب بيئات تعليمية ومحاضن تربوية   2030أن رؤية السعودية   الطموح. كماوالوطن ،  واالقتصاد املزهر، املجتمع الحيوي   هي: وتعتمد على ثالثة محاور 

 الرؤية.بداعها لتساهم في تحقيق إ وتنمية قدراتها وتطوير مهاراتها ودعم ابتكاراتها و  إلعداد القوى البشرية

، استقطاب املعلمين وتأهيلهم وتطويرهم   وتحسين  ،واالبتكار تحسين البيئة التعليمية املحفزة على االبداع    ومن أهم أهداف الرؤية في مجال التعليم:

 (.40 ،الرؤية التعليمية. )وثيقةالمور في العملية ولياء أ شراك وإ  ،تنمية املهارات وحسن االستفادة منهاوكذلك 

 التعليم: لتطوير  عبد هللامشروع امللك  •

العربية   في اململكةرحمه هللا لتطوير التعليم العام    عبد العزيزبن    عبد هللامبادرة وطنية وجدت لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين امللك  وهو  

 (. 479 ،2017 ،الثبيتياملختلفة. ) البرامج التطويريةالسعودية من خالل مجموعة من 

 سايمون: نظرية هربرت  •

ستاذ العلوم االجتماعية أ   وسايمون هو، اعتمدت نظرية هربرت سايمون في دراستها على مبادئ وأسس اإلدارة العلمية التي وضعها فريدريك تايلور 

وانتهى باالتجاه ، ا على الكفاءة مثل دراسة الزمن والحركة وسير العملبدأ دراسته مركز  ، بجامعة كارنجي ميلون في الواليات املتحدة المريكيةوالسياسية 

املتاحة في تحقيق   دارية املعقدة بشكل يحقق االستغالل المثل للمواردوتعني التطبيق والوسائل والفنيات العلمية لحل املشكالت اإل العمليات؛  نحو بحوث  

 ويمكن تلخيص   (.259 ،2008 ،الحريري النتائج. )أفضل 
ُ
 التالية: كر عن نظرية سايمون في الفكار ما ذ

 . التي تشتمل على تحديد وتشخيص مشكلة ماأن عملية اتخاذ القرار هي سلسلة من الحداث  .1

 تنظيمي. إطاردارة هي عملية اتخاذ قرار بواسطة فرد أو فريق في أن اإل  .2

 للقرار.دارة هي تزويد املرؤوسين بالبيئة الداخلية املالئمة كثر أهمية لإل أن الوظيفة ال .3

 الوظيفي.أن عملية اتخاذ القرار هو نمط عام للسوك االداري العملي في كل مجاالت العمل  .4

 .(81، 2003 ،بكرالقرار. )تتضمن مراحل وخطوات صنع البد من اتخاذ قرارات رشيدة بطريقة منطقية  .5

 الباحثة: كما تراها  أهداف التصور املقترح

 رصينة.سلوب علمي موضوعي قائم على أسس نظرية علمية اتخاذ القرارات بأ •
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 . املدارس(شراف التربوي ومدراء العليا والسفلى في اتخاذ القرارات )اإل  بين السلطةتحقيق االنسجام  •

 العمل. داري االيجابي التشاركي نحو تعزير السلوك اإل  •

 القرارات.العاملين في امليدان التعليمي من خالل املشاركة في اتخاذ زيادة دافعية  •

 يجابيات املدرسة وطرق حلها وعالجها.إ نشاء قاعدة بيانات خاصة بسلبيات و إ  •

 . في اتخاذ القرار الرشيدتطوير مهارات مدير املدرسة وتنمية قدراته  •

 املقترح: مراحل تطبيق التصور 

 التصور املقترح يجب أن يمر بعدد من املراحل هي:ترى الباحثة أن تطبيق 

الولى • إ   :املرحلة  أي  التأسيس:  التربوي  ،  التخاذ القرارفي كل مدرسة    نشاء فريق عملمرحلة  املدرسة واملشرف  ويطلق عليه مسمى  يختاره مدير 

 حيث    ،وحدة اتخاذ القرار التعليمي املدرس ي
ُ
 ع ت

ُ
 و   .واملقترحات ويعمل استفتاء لبعض القراراتستقبل الحلول  رض فيه املشكالت وت

 
ا  يعين مشرف

داريين )املدير( ونائب )الوكيل( وأعضاء من املعلمين واإل  يعين رئيس مسؤول و  ،ا من إدارة التعليم على وحدة اتخاذ القرار التعليمي في املدرسةعام  

 ولياء المور والطلبة. أ و 

 يجابيات املدرسة وطرق حلها وعالجها. إ شاء قاعدة بيانات خاصة بسلبيات و ويتم خاللها إن :التنظيم مرحلة  :املرحلة الثانية •

الثالثة • يتم   والتطوير:التدريب  مرحلة    :املرحلة  املرحلة  القرار من    ومن خالل هذه  اتخاذ  املدير في  التعليمي   خالل: وحدة تطوير مهارات  القرار 

 ، واالبتعاث تعقد من مركز التدريب  التطويرية التيعلى مستوى إدارة التعليم في البرامج التدريبية و ، باملدرسة في التدريب املستمر والتعلم الذاتي

 املنهي.على مستوى اململكة في الدورات التدريبية والبرامج التطويرية في معهد التطوير و 

 والطلبة.أولياء المور  التعليمي بمشاركةفي وحدة اتخاذ القرار  دورية لألعضاء اجتماعات يتم فيها عقد التنفيذ: حلةمر  :املرحلة الرابعة •

 الشريف  لبث روح التنافسصدار دليل خاص بالجائزة إ و لرشيد جائزة القرار التعليمي ا  استحداثالتقويم: حيث يجب  مرحلة: املرحلة الخامسة •

 اإلدارية.ودعم تبادل الزيارات بين القيادات ، الخرى  الناجح للمدارسمدير املدرسة  التعليم لقرار وتعميم إدارة  ،املدراءبين 

 للتصور املقترح:   متطلبات التنفيذ

 التالي: سيكون في  املقترح ترى الباحثة أن متطلبات التنفيذ لتصورها

 للتطبيق.عتمد هذا التصور من صاحب الصالحية في السلطة العليا حتى يكون قابل أن يُ  •

 صالحيات أكبر ملدير املدرسة مما هي عليه في الوقت الحاضر.  والتعليمات إلعطاءصياغة اللوائح  •

 القرار.والقدرات ملدير املدرسة على اتخاذ تنمية املهارات إعداد البرامج التدريبية ل •

 مدرسة. نترنت عالية الجودة من أدارة التعليم والوزارة لكل إ توفير شبكة  •

 ودقيقة. لكتروني معلوماتي يوفر قاعدة بيانات متكاملة إ توفير أجهزة حاسب تقنية الزمة إلنشاء نظام  •

 القرار.  شراكها في اتخاذإ تعزير سبل الشراكة املجتمعية وتطويرها و  •

 دارية والتعليمية في املشكالت املدرسية. الهيئة اإل  الدورية ملناقشةعقد االجتماعات  •

 املعنوية.ملدير املدرسة صاحب القرارات الناجحة والفعالة لرفع الروح  دارة العليادعم اإل  •

 اإلدارية. بين القيادات  التنافس الشريفإعداد دليل لجائزة القرار التعليمي الرشيد لبث روح  •

 اإلدارة. لبحوث العلمية في فن اتخاذ القرار الرشيد في ضوء نظريات دعم ا  •

 الخرى. الناجح للمدارسمدير املدرسة  التعليم لقرار تعميم إدارة مكانية إ  •

 . الناجح عن أهمية اكتساب مهارات اتخاذ القراراملدارس  بين مدراءاللقاءات التربوية عقد  •

 القرارات.توعية مديري املدارس بأثر فاعلية السلوك اإلداري على اتخاذ  •

 القرارات.  ومراحل اتخاذ ساليبأ يوضح طرق و  نشاء دليل من مدير املدرسةإ  •

دعم    نشاءإ  • املدرسة  وحدة  في  القرار  إلى مشاورة  واتخاذ  القرارا   ومتابعةتهدف  اتخاذ  في  املدارس  واملنهجية  ومساندة مديري  الطريقة  ت حسب 

 . العملية

 ملخص النتائج: . 4.4

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 

والقدرة على   ،مجال )القدرة على تحديد املشكلةأن مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج على كل من  •

 تحديد خطة عمل لتنفيذ القرارات التعليمية( جاءت بمستوى عال. 
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التعليمية( ج • القرارات  اتخاذ  )القدرة على  الخرج على مجال  بمحافظة  الثانوية  املدارس  لدى مديرات  التعليمية  القرارات  اتخاذ  مهارات  اء أن 

 بمستوى متوسط. 

نة الدراسة على جميع مجاالت مهارات اتخاذ القرارات التعليمية لدى مديرات املد •  
ارس  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد عيِّ

عزى ملتغيري الخبرة والدورات التدريبية.  
ُ
 الثانوية بمحافظة الخرج ت

 لدى مديرات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج في ضوء نظرية سايمون.  وضعت الباحثة تصور مقترح لتطوير مهارات اتخاذ القرارات التعليمية •

   :التوصيات واملقترحات . 5.4

 وبناء  على النتائج التي خلصت اليها الدراسة فإننا نوص ي بما يلي:

بعض   • باتخاذ  لهم  الصالحيات  تفويض  خالل  من  الثانوية  املدارس  ملديرات  القرارات  اتخاذ  عملية  مهارات  تتعلق  تطوير  التي  الهامة  القرارات 

 . بإداراتهم 

 . ملديرات املدارس على اتخاذ القرارات املتعلقة بمدارسهن التدريب العملي امليداني  •

املس • قبل  العمل من  واملحاضرات وورش  الندوات  إقامة  اتخاذ ؤ تبني  والتعليم حول عملية  للتربية  العامة  اإلدارة  في  التدريب  ولين عن عمليات 

 .نحوها من حيث املعرفة واملمارسةمديرات املدارس القرارات لزيادة وعي 

 ان التعليمي. عقد دورات وندوات تدريبية ملديرات املدارس على أساسيات البحث العلمي ملعرفة النظريات اإلدارية واالستفادة منها في امليد •

 موضوع املشاركة في اتخاذ القرارات على مجتمعات مختلفة في ثقافتها ومواقع متنوعة. إجراء املزيد من الدراسات التي تتناول  •

 :املراجع
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Abstract: The study aimed at standing on the educational decision-making skills of secondary school principals 
in Al-Kharj Governorate and presenting a proposed vision for developing them in the light of Simon's theory. As 
well as revealing the differences between the opinions of the study sample members according to the variables 
of experience and training courses. The study used the survey method to identify the educational decision-
making skills of secondary school principals. The study population consisted of (139) secondary school 
principals, and the study was applied to all members of the study community due to the small size of the study 
community by a comprehensive inventory method. A questionnaire was distributed to the study population, 
where the researcher obtained (85) responses from the study sample. The results of the study found that: The 
degree of approval of the study sample on all areas of educational decision-making skills came to a high degree, 
with a mean of (3,59) and a percentage of (70.8 %). The third domain, “the ability to define an action plan to 
implement educational decisions,” ranked first, with a high degree, and with a mean of (3,83) and a percentage 
of (76.6%). As for the first domain, "the ability to identify the problem", it came in second place with a high 
degree, with an arithmetic average (3.36) and a percentage (71.8%). The second domain, "the skill of decision-
making", came in third place, with an arithmetic average (3.36), a percentage (67.2%), and a medium degree. 
The study also found that there were no statistically significant differences between the opinions of the study 
sample members on all areas of educational decision-making skills due to the variable experience while there 
were statistically significant differences between the opinions of the study sample members on all areas of 
educational decision-making skills due to the variable of training courses. Finally, the researcher developed a 
suggested conception to develop the educational decision-making skills of secondary school principals in Al-
Kharj Governorate in the light of Simon’s theory. 

Keywords: Developing skills; educational decision-making; Simon’s theory. 
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 املقدمة:  .1

يشهد العصر الحالي تطور تكنولوجي وتقدم سريع في مجال العلم وطرائق التدريس، حيث أصبح من الصعب التخلي عن التكنولوجيا الحديثة في  

 مجاالت الحياة، وذلك ملميزاتها ولتقديمها مجموعة من التسهيالت للمتعلم واملعلم على حد سواء، ونتيجة لهذا التطور ظهرت مفاهيم جديدةمختلف  

 ساهمت في تحديث دور املعلم. 

 
ً

 ذلك على إمكانيِة املعلِم وقدرِتِه على   رئيًسا لنجاِح الطلبة في أداِء املهمات التعليميِة املُيَعدُّ التمكُن من مهارتي القراءِة والكتابة عامال
ُ
طلوبة، ويتوقف

 (. تحديًدا لدى طالِب املرحلِة األولى.2012،تعليِم هؤالء الطالِب، باستخداِم أساليَب وطرائَق متنوعٍة ومن بينها التعلُم املدمُج )أبو حمده 

أنها الكتابة تكمن في  للغة، وأهمية  املهارات األساسية  الكتابة إحدى  الكلمة واملعرفة وحفظها لتصل من جيل آلخر، وللكتابة    وتعد  وسيلة لنقل 

 (. 10 ،2006العربية أهمية خاصة؛ ألنها تصل بيننا وبين حضارة املسلمين التي قامت عليها حضارة الغرب )محيي الدين، 

طلب وهي عملية تتطلب وجود عدة مكونات منها:    وتعتمد الكتابة على فن االتصال الذي يعني نقل املعلومات أو إعطاء تعليمات، أو نقل تحية أو

من شخص آلخر،    املرسل )الكاتب(، واملستقبل )القارئ( وبينهما رسالة، ولقد لجأ اإلنسان إلى الكتابة عندما أحتاج لنقل املعاني املهمة وقضاء الحاجات 
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 امللخص: 

هدفت الدراسة الوقوف على أثر استخدام التعلم املدمج في تنمية مهارة الكتابة لدى طلبة الصفوف الثالث األولى في مديرية تربية الكرك  

مجموعتين مع التطبيق القبلي البعدي ألداة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من   ىباألردن، واستخدمت الدراسة املنهج شبة التجريبي القائم عل

( طالب وطالبة، موزعين على مجموعتين بالتساوي، ضابطة وتجريبية، وتكونت أداة الدراسة من اختبار مهارة الكتابة لدى طلبة الصفوف  60)

إلى وجود فرق الث الدراسة  املعلم، وقد توصلت  املدمج، وإعداد دليل  التعلم  القائمة على  التجريبية  املواد  بإعداد  الباحث  األولى، وقام  دال    الث 

كما   ا بين متوسطي درجات طلبة املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة الكتابة لصالح املجموعة التجريبية،إحصائيً 

إحصائيً  دال  التطبيق وجد فرق  لصالح  الكتابة  مهارة  والبعدي الختبار  القبلي  التطبيقين  في  التجريبية  املجموعة  درجات طلبة  بين متوسطي  ا 

باألردن،    البعدي، مما يل على وجود أثر الستخدام التعلم املدمج في تنمية مهارة الكتابة لدى طلبة الصفوف الثالث األولى في مديرية تربية الكرك

 .وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدم التعلم املدمج في التدريس لتحقيق مخرجات تعليمية مرغوبة

 طلبة الصفوف الثالث األولى.  ؛مهارة الكتابة ؛التعلم املدمج الكلمات املفتاحية:
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 فطلبات التوظيف وتبادل الرسائل بين األصدقاء، وما شابه ذلك من كتابات تتصل ات
ً

(  1ا بحياة اإلنسان وحاجته لالتصال مع الغير، وشكل ) وثيًق صاال

 (.  30 ،2014يوضح الطبيعية االتصالية للكتابة )شعبان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 30 ،2014 ،شعبان)الطبيعة االتصالية للكتابة من الكاتب للقارئ (: 1) شكل

ا على أن: يكتب الحروف والكلمات العربية من اليمين إلى اليسار، يرسم الطالب قادرً وتتنوع أهداف تعليم الكتابة باملرحلة األساسية، بحيث يكون  

م مجموعة من  الحروف بأشكالها ومواقعها املختلفة، يميز بين الحروف املتشابهة في الكتابة، ويكتب الحركات القصيرة والحركات الطويلة بالكلمات، ويض

 
ً

 الكلمات ليكون جمال
ً

  بخطي ، ويكتب جمال
ً

 قصيرة في حدود خمس كلمات في التعبير عن  النسخ والرقعة كتابة صحيحة، ويكتب ما يملي عليه، يكتب جمال

 صً مشاهدته، ويستخدم من عالمات الترقيم املناسبة، ويكتب ملخ
ً

ا من املراجع، ويكتب قصة قصيرة ا وعددً  وبرقية وإعالنً ا املوضوع قراه، ويكتب مقاال

 (. 2014ا رآه بالكتابة، ويمال استمارة، ويكتب في موضوعات متعددة )شعبان،جودتها، ويصف منظرً ا عناصرها ومعايير مراعيً 

بة في جو من  وكما تتعدد مؤشرات الكتابة الجيدة والتي تتمثل في: االهتمام بتعليم الكتابة في مواقف طبيعية حتى تؤدي اللغة وظيفتها، وتعليم الكتا

فع الطلبة عند الكتابة، واالهتمام باألفكار قبل األلفاظ التي تخدم املوضوع وتعبر عنه، وتقسيم املوضوع إلى مقدمة الحرية وعدم التكلف، واستثارة دوا 

املعلم مرشًد  بحيث يكون  الكتابة  التخطيط ملوضوع  وذلك عند  للطلبة  املوجهة  األسئلة  واستخدام  بمعايير  ا وموجهً وعرض وخاتمة،  الطلبة  وتزويد  ا، 

عند التحدث والكتابة، واختيار الجمل والتعبيرات الالزمة لكل فكرة بحيث تتصف بسالمة التفكير واملوضوعية، والرجوع إلى املواد  ومستويات تستخدم 

 فصل في تعليمالدراسية املتنوعة كمصادر للمعلومات يستقي منها التلميذ عند الكتابة، واالهتمام بالوعاء اللغوي الذي يعبر عن هذه األفكار، وعدم ال

ا، واالهتمام الشديد بالتدريب العالجي في تعليم الكتابة )سيد،  ا، وأسلوبيً ا، وخطيً ا، وإمالئيً الكتابة بين الفكرة املكتوبة وبين صحة األداء اللغوي، نحوً 

2015،  30 .) 

نقل أفكاره  من األمور الهامة واألساسية التي تمكنه من هارات الكتابة في اإلمالء والتعبير والخط ممارسة الطلبة مل ( بأن8 ،2006الدين )ويرى محيي 

الرغ النفوس والعقول. وعلى  التواصل والتفاعل االجتماعي، واستقبال ما تبوح به األقالم، ومما تموج به  م من أهمية  ومشاعره لآلخرين؛ إلتمام عملية 

(، 2016)إال أن الدراسات تشير إلى ضعف مستوى الطلبة في مهارات الكتابة، ومنها دراسة لطفي وآخرون    -وظيفية أم إبداعية    سواء أكانت  -مهارات الكتابة  

 والتي أكدت وجود ضعف في مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طلبة الحلقة اإلعدادية. 

إيجاِد وسائَل و   على 
ُ
الحديثة  

ُ
التربوية التوجهاُت  زت 

َّ
الفكريِة ا كما رك العملياِت  يزيُد من فرصِة ممارسِة  التدريس؛ مما  ستراتيجياٍت لتطويِر طرائِق 

 ِ
ِ والتعبير الكتشاِف الذاِت والتواصِل مع اآلخرين وفهمهم، وكذلك الوصول إلى فْهٍم أعمَق للمواد 

 الفن 
َ
املعرفية، وتنميِة املهاراِت    والرمزية، واستخداِمها لغة

ِ املشكالت )ابو عاذرة، األكاديمية، ومعالجِة 
 (.  2007 املؤثراِت البيئية، واستخدامه في سْيِر املناقشاِت واألفكاِر في أثناِء جلساِت العمِل لحل 

أن التعلم اإللكتروني يتميز بسهولة تحديث وتعديل املعلومات املقدمة، ويزيد من إمكانية التواصل    ( 33  ، 2008)  ويرى عبد العظيم، وعبد الجليل  

ق ضيق  مع  املتزايدة  األعداد  مشكلة  على  ويتغلب  البعض،  وبعضهم  الطلبة  وبين  ومعلميهم  الطلبة  بين  النظر  ووجهات  والخبرات  اآلراء  اعات لتبادل 

التعلم، وتنوع مصادر التعلم املختلفة، والتعلم في أي وقت وأي مكان وفًق الدراسة، ويمد الطالب بالتغذية الرا  ا لقدرته، جعة املستمرة خالل عملية 

 واعتماده على الوسائط املتعددة في إعداد املادة العلمية، وتقليل األعباء اإلدارية على املعلم، وتعدد طرق تقييم الطلبة.

بين مميزات كل من التعليم التقليدي والتعلم اإللكتروني والتغلب على جوانب القصور في كل منهما،  ومن هنا كانت الحاجة إلى مدخل جديد يجمع  

ا للتعليم ا طبيعيً رً فظهر ما يسمى بالتعلم املدمج، فهذا النوع من التعلم يجمع بين مميزات التعلم اإللكتروني والتعليم التقليدي، وبعد التعلم املدمج تطو 

ج متكامل ألنواع الوسائل املتعددة، وتطبيقه بالطريقة املثلى لحل املشكالت، فهو أحد املداخل الحديثة القائمة على استخدام اإللكتروني نحو برنام
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 &Bersin ,2003)تكنولوجيا املعلومات في تصميم مواقف تعليمية جديدة والتي تزيد من استخدام إستراتيجيات التعلم النشط واملتمركز حول املتعلم  

Associates).  ي  فالتعلم املدمج يجمع بين مميزات التعلم وجها لوجه والتعلم اإللكتروني املتزامن الذي يفاعل فيه املعلم والطالب على شبكة االنترنت ف

 نفس اللحظة، وغير املتزامن الذي ال يشترط تواجدهما في نفس الوقت على شبكة اإل 
ً

برامج التعليمية ا لصياغة ال جيًد نترنت، األمر الذي يجعل منه مدخال

 (.  100 ،2009القادرة على مراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين وتحقيق تعلم متميز )اسماعيل، 

1.1 .    : راسةِّ ِّ
 الد 

ُ
 مشكلة

ال  
ُ
ِ داخَل   دراسةتنبثُق مشكلة

العملي  التطبيِق  الهجين(، مع  أو  التكنولوجيا )املدمج  التعليِم على استخداِم   
َ
أجبَر منظومة أنَّ "فيروَس كورونا"  في 

ِ والتكنولوجيا اإلجبارية، وبالتال
َل األمُر في قطاِع التعليِم إلى الدمِج بين النظاِم التقليدي  ليم عن ُبْعد أمًرا ي أصبح التعاملؤسساِت التعليمية، وبذلك تحوَّ

ِم الطلبِة في الصفوف الثالثة األولى لتعليِم املهاراِت األساسيِة في ا 
ُّ
ا ال يمكُن االستغناُء عنه، وهذا ما ينطوي على تعل  ملناهج الدراسية.ضروريًّ

ُم اللغِة وتنميُتها من خالِل التقنيِة الحديثِة واحًدا من أهداِف استراتيجيات التعل
ُّ
 تشيُر داود )فُيَعدُّ تعل

ُ
 2012ِم الحديثة، حيث

ً
( إلى أنَّ هناك تكامال

جريْت في السنو 
ُ
ُد ذلك كثيٌر من كتابات املختصين، وكثيٌر من الدراساِت والبحوِث التي أ ِ

 
اِت األخيرِة في مجاِل اللغاِت قائًما بالفعِل بين التقنيِة واللغة، وتؤك

الع  العربية، واسُتخِدَمِت 
ُ
اللغة ، والكتابِة بصفٍة خاصة؛  عامة، ومنها 

ً
ِ في تدريِس اللغِة عامة

ِ والفكري 
التقنيِة املختلفِة في ُبْعَدْيها املادي  ديُد من األنماِط 

اإللك الحقائِب التعليمية، واملنظماِت املتقدمة، والتعلِم  ، والتعلِم لتنميِة مهاراِتها املختلفِة باستخداِم استراتيجيات تدريسيٍة حديثة مثل:  ِ
املدمج، تروني   

 (. 2021( ودراسة )الصقرية والساملي،2021)عسيري والعمري،ومن هذه الدراسات دراسة  والتعليِم التعاوني، والتعلِم حتى اإلتقان، وغيِر ذلك

 الدراسِة في ذهِن الباحِث بوصِفِه معلًما ملادة اللغِة العربية في املرحلِة االبتدائية
ُ
 صعو  ،وقد تبلورْت مشكلة

َ
ِ للمنهاج؛ فقد الَحظ

 باٍت في التعلِم الحالي 

 من مجتمع الدراسة مخارج عينتها، وطلب منهم ( طالبً 25قام الباحث بدراسة استطالعية طبقت على طلبة الصف الثالث األساس ي، وعددهم )
ً
ا وطالبة

يكتبون بإتقان وباستخدام عالمات الترقيم والتشكيل  % ال  65.5ا ونسبتهم  ( طالبً 19حيث وجد الباحث أن: )  ،كتابة بعض الجمل ثم وضع عالمات الترقيم 

 حيث أن هناك ضعف عند كل الطلبة في خطوات الكتابة وأساليبها.  ،املطلوب

 بمقابِل ذلك تطوًرا في املواد، وزيادة املهارات فيها
َ
ولة وعلى الرغِم من الجهوِد املبذ  ،بسبِب الظروِف التي فرَضْت نفَسها على عمليِة التعليم، والَحظ

ِ والتعليِم من القائميَن على التعليِم في اململكِة األردنية الهاشمية لتطويِر طرائِق التعليِم والتعلِم وتحسيِنها، والتوصياِت التي تدعو إلى  
دْمِج التعلِم اإللكتروني 

 
َ
 املعتادة

َ
ِم اللغة، إال أنَّ الطريقة

ُّ
ِ من أجِل تحسيِن التعليِم واالرتقاِء في تعل

 في معظِم مؤسساِتنا التعليميةالتقليدي 
ُ
م هي السائدة

ُّ
 في التعل

َ
األمُر  ، والتقليدية

 
َ
َب دراسة

َّ
 .أثر استخدام التعلم املدمج في تنمية مهارة الكتابة لدى طلبة الصفوف الثالث األولىالذي تطل

 العديَد من ا 
ُ
ِ والدراساِت السابقِة، وَجَد الباحث

 تدريِس مهاراِت اللغة العربية باستخداِم وبعد االطالِع على األدِب النظري 
َ
لدراساِت التي تناولْت أهمية

في   كما   ِ
اللغوي  والتذوق  واإلمالِء  والقراءِة  كاالستماِع  املختلفة؛  املهاراِت  لتنميِة هذه  املدمِج  والتعلِم   ِ

اإللكتروني  )التعلِم  الربابعة  ودراسِة  2019دراسِة   )

 (.       2018( ودراسِة عياض )2017( ودراسِة الشمري )2017الصراف )

 ملعرفِة أثِر التدريِس املدمِج؛  
ُ
راسة ِ

ِ في مدارِس تربيِة في  ومن هنا جاءت هذه الد 
ِ الثالِث األساس ي 

 
تنمية مهارة الكتابِة في اللغِة العربيِة لدى طلبِة الصف

راسة اآلتي:،  منطقِة الكرك ِ
ألسلوب التعلم املدمج في تنمية مهارة الكتابة في اللغة العربية لدى طلبة الصف  أثر  ما    وذلك من خالل اإلجابة عن سؤال الد 

 الثالث؟

 فروض الدراسة:. 2.1

 تختبر الدراسة الفروض التالية: 

( بين متوسطي درجات طلبة املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارة الكتابة لصالح  ≥ α 0.05ا )يوجد فرق دال إحصائيً  •

 املجموعة التجريبية. 

( بين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارة الكتابة لصالح  ≥ α  0.05ا )يوجد فرق دال إحصائيً  •

 يق البعدي.  التطب

راسة:اهدأ . 3.1 ِّ
 الد 

ُ
 ف

 ما إذا كان هناك أثر ألسلوب التعلم املدمج في تنمية مهارة الكتابة في اللغة العربية لدى طلبة الص
ُ
 إلى: معرفة

ُ
 هذه الدراسة

ُ
 ف الثالث.َتهدف

 الدراسة: . 4.1
ُ
 أهمية

راسِة في اآلتي:  ِ
 الد 

ُ
 تكمُن أهمية

•  :
ُ
 النظرية

ُ
 األهمية

ِ وإدخاِل الطرِق الحديثة للتدريس؛ كالتعلِم املدمج في التعليِم   .1
ِ والتكنولوجي 

 الدراسِة في مواكبِتها للتطوِر العلمي 
ُ
    تنبُع أهمية

ُ
ِ ومنها اللغة

لجميِع املواد 

 العربية. 
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 في    .2
ً
 رئيسة ومهمة

ً
العربية بوصِفها مادة اللغة  ملادِة  الطالِب  ِم 

ُّ
تعل تيسيَر  الدراسة  الثالث  تحاوُل  األولى كالصف  الصفوِف األساسيِة  تأسيس طلبِة 

 بصورة آلية.

ا للباحثيَن في املكتبة العربية.   .3  توفُر أدًبا نظريًّ

•  :
ُ
 التطبيقية

ُ
 األهمية

ِ كالتعلِم املد  .1
الِة للتعليم التقليدي  َزْت على البدائِل الفعَّ

َّ
 رك

ُ
 لألزمة؛ ملتابعة التعلم, حيث

ًّ
 حال

ُ
ُم هذه الدراسة ِ

 مِج.  تقد 

مين بشكل خاص الستخداِم هذه الطريقة في العملية  .2 ِ
 
ٍ واملعل

 لْفَت انتباِه املشرفيَن ومديري املدارِس بشكٍل عام 
ُ
 التعليمية.  تحاوُل هذه الدراسة

 حدود الدراسة:  . 5.1

 تحددت هذه الدراسة الحالية في ضوء الحدود، واملحددات اآلتية: 
.63والبالغ عددهم ) ،الحدود البشرية: اقتصرت أفراد الدراسة على  طلبة الصفوف الثالث األولى في مديرية تربية الكرك  •

ً
 ( طالًبا/ة

 م.2021/2022الحدود الزمانية: تم تطبيق أدوات الدراسة من العام الدراس ي   •

 ك.الحدود املكانية: الصفوف الثالث األولى بمدرسة رحمة في محافظة الكر  •

6.1 .   :
ُ
 التعريفاُت اإلجرائية

ُم املدمُج  •
ُّ
ُم من خالِل اإلنترنت" )الشرمان(Learning Blended)  التعل

ُّ
ُم الصفيُّ املباشُر والتعل

ُّ
 ، وهو:" التعلُم الذي يجمُع بين أفضِل ما يْحويه التعل

ٍط منظمٍة  2015
ْ
 مزٍْج وخل

ُ
ا: بأنه عملية  إجرائيًّ

ُ
ُه الباحث

ُ
ِ، من خالِل مصادَر وأدواٍت معينٍة،  (. ويعرف

ِ واإللكتروني 
ومرتبٍة بين عمليتي التدريس التقليدي 

ِ ما تحتاجه هذه العملية
 وذلك لتنمية مهارة الكتابة لدى طلبة الصفوف الثالث األولى في مديرية الكرك باألردن. وبواسطِة كوادَر خبيرٍة بكل 

 يقو مهاراُت الكتابة وهي •
ٌ
 ذهنية

ٌ
  ، ُم الفرُد من خاللها بتحويِل األفكاِر أو اآلراء واملعلوماِت املوجودة في الذهن إلى عمٍل مكتوب" )فضل هللا:" علمية

ا بأنها:  2003  إجرائيًّ
ُ
ها الباحث

ُ
إلى رموز   في ذهن طلبة الصفوف الثالث األولى  املجردة   عملية يتم من خاللها تحويل األفكار واملعاني والصور (. ويعرف

 ُس باختباراِت الكتابِة املستخدمِة ألغراِض الدراسِة الحالية.  ، وُتقا خطية

2.  
ُ
 : اإلطاُر النظريُّ والدراساُت السابقة

1.2 . :  اإلطاُر النظريُّ

التعليميِة التعاطَي مع التغيراِت  يمتاُز العصُر الحاليُّ بالتغييِر املتسارِع في جميِع جوانِب الحياة؛ مما ينعكُس أثُرُه على التعليم، فيفرُض على املؤسساِت  

ِ، مْن خال
عليِم اإللكتروني  ِع باستخداِم الت   إلى التوسُّ

ً
 عامة

ُ
هِت املؤسساُت التعليمية  التقنية، وقد توجَّ

ُ
ها التي أفرزْتها الثورة ِ

ِل تحويِل عدٍد من مقرراِتها ومواد 

 و دمج الطرق القديمة بالطرق التكنولوجية كالتعلم املدمج.التعليميِة من الصورِة التقليديِة إلى الصورِة اإللكترونيِة أ 

 وال يكتُب، ال يست 
ُ
 على الكتابة جانٌب مهمٌّ من جوانِب نجاِح الطالِب في املرحلِة األساسية، فالطالُب الذي ال يقرأ

َ
طيُع أْن يؤدَي ما هو  وتعتبر القدرة

 القراءِة والكتابِة في املدارِس  
ُ
 اللغِة العربية، وعلى وْجِه التحديِد مادة

ُ
ُه مادة

ُ
األساسيِة باعتباِرها إحدى الوسائِل املهمِة في تحقيِق مطلوٌب منه، ونظًرا ملا تمثل

 أهمُّ أداٍة لالتصاِل والتفاهِم بين الطالِب وبيئته، وهي األساُس الذي يعتمُد عليه في تربيته وت
َ
نشئته، ويعتمُد عليه كلُّ نشاٍط  املدرسِة لوظائفها؛ وألنَّ اللغة

ٍ داخَل املدرسة وخارَجها )مرجي،  
 (.  2007تعليمي 

الع يزيُد من فرصِة ممارسِة  التدريس؛ مما  إيجاِد وسائَل واستراتيجيات لتطويِر طرائِق   على 
ُ
الحديثة  

ُ
التربوية التوجهاُت  زت 

َّ
الفكريِة كما رك ملياِت 

ِ والتعبير الكتشاِف الذاِت والتواصِل مع اآلخرين وفهمهم، وكذلك الوصول إلى فْهٍم أعمَق 
 الفن 

َ
ِ املعرفية، وتنميِة املهاراِت  والرمزية، واستخداِمها لغة

 للمواد 

 (.  2007األكاديمية )ابو عاذرة، 

1.1.2.  :
ُ
 مهارة الكتابة

األفراِد والج بين   
ً
أداٍء مهمة  

َ
اإلنسان، ووسيلة في عْقِل  التي تعمُل  األفكاِر  التعبيِر وترجمِة  أدواِت   من 

ً
أداة  

ُ
الكتابة َعدُّ 

ُ
واملجتمعاِت،  ماعاِت واألمِم  ت

على النواحي النفسيِة    وتخضُع ألسٍس وأصوٍل يِجُب على املعلِم مراعاُتها، وهذه األسس تتمثل في قدرة املعلم وإيمانه على تعليم الكتابة، وأْن يكوَن مطلًعا

 
ً

 كافية، فضال
ً
 وثقافية

ً
 لغوية

ً
 عن استغالِلِه ميوَل الطالب إلى الكتابة، والتدرج معهم من السهِل والعقليِة لطالِبِه، وأْن يتمتَع بمهاراٍت وقدرات، ويمتلَك ثروة

 (. 2005إلى الصعِب، والتدريب على الكتابِة في حصِة القراءة؛ لتسيَر العمليتان جنًبا إلى جنب )الدليمي والوائلي، 

ُر الفرد من خاللها عن   ِ
 االتصاِل التي يعب 

َ
 هي وسيلة

ُ
ُن الفرَد من  أما مفهوُم الكتابِة: فالكتابة ِ

 
ها إلى اآلخرين، كما تمك

ُ
أفكاره ومشاعره ويدوُنها وينقل

 
ٌ
 عقلية

ٌ
 بأنها عملية

ُ
ُه من تطويٍر في حياِة األفراِد واملجتمعات، وتمتاُز الكتابة

َ
، يؤديها الفرد بعد أن يمرَّ االطالِع على أفكاِر غيره، والوقوِف على ما أحدث

ٌ
 فكرية

الن في  تِصُل  عديدة،  )مرجي،  بمراحَل  الورق  على  املكتوب  الكالم  أو   ِ
 
الخط إلى  ) . (2007هاية  عليان  بالتعقيِد  2008وعرَّف  تتسُم   

ٌ
عملية بأنها:  الكتابة   )

 والصعوبة؛ إذ يتمُّ فيها تحويُل األفكاِر واملعاني والصوِر الذهنيِة املجردة لدى منشئها إلى رموٍز خطيٍة.  
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: مراحلُ  • رِّ الكتابةِّ
 تطوُّ

 من مهاراِت اإن  
ً
َعدُّ واحدة

ُ
 اللغِة املكتوبِة التي ت

ُ
نا في هذا املقاِم مهارة ، وما يهمُّ

ً
 ومكتوبة

ً
 االستعماُل شفهية

ُ
ِ، وإحدى اللغة من حيث

التصاِل اللغوي 

 على املعاني التي قَصَدها الكا
ً
ا دالة

ً
ُر ألفاظ ِ

، تصو 
ٌ
 أو رموٌز مرسومة

ٌ
تُب من النصف املكتوب، ومن املعروف أنَّ  وسائل اإلرسال فيه، والكتابة: هي حروف

ة، إذ استخدَم اإلنساُن األصواَت؛ للتعبير بها عن حاجاته، والتواصل مع اآلخر  ين، وعندما تقدمت ظهوَر الكتابِة جاء متأخًرا عن استعمال اللغة الشفهيَّ

 إلى نْقل اآلراِء واألفكاِر إلى أشخاٍص آخرين ب
ُ
طريقٍة غيِر مباشرة، وال تقوُم على املواجهِة بين املرسِل واملستقبل، لجأ اإلنسان الحياة وتطورت، وظهرِت الحاجة

 تطورْت خالَل مراحَل هي )الدليمي والوائلي،
َ
 (:  2005إلى اختراِع الكتابِة لتحقيق ذلك، ومن املعروِف أنَّ الكتابة

 الصور: أي استخداُم الصوِر والرسوِم للداللة على املطلوب، فمثال .1
ُ
 بقرٍة للداللِة على البقرة، وصورة الحصان للداللة على مرحلة

َ
: يرسُم املعبُر صورة

 الحصان.  

رة،   .2 ِ
: فعندما وَجَد اإلنساُن أنه بحاجٍة إلى التعبير عن معنى معين، لجأ إلى ذلك باستخداِم الصور املعب  ِ

 التصويِر املعنوي 
ُ
 مرحلة

ً
: قام بتصويِر فمثال

 اللِة على  الحرب.  السيوف، والرماح، والخيول للد

 التصويِر الحرفي ِ  .3
ُ
، ومن مجموع الحروف    :مرحلة

ً
ِ حرٍف صورة

وهنا حدثْت ِنْقلة في الكتابة؛ إذ تمَّ تصويُر الحروف التي تتكوُن منها الكلماُت، وجَعَل لكل 

 تتكوُن الجمل. 

، وتمَّ بموجبها استبداُل الحر  .4
ُ
 األخيرة

ُ
 الحروِف األبجدية: وهي املرحلة

ُ
 وِف األبجدية بالصور.  مرحلة

 للتفكير، فتعليُم التفكيِر ال يجري بمعَزٍل 
ٌ
َهة  موجَّ

ٌ
 أداة

َ
 بين التفكير وتطوير الكتابة؛ ألنَّ الكتابة

َ
العلماُء العالقة َد 

َّ
 عن تعليم الكتابة، فالتعبير  وأك

 بالشكِل واملحتوى مًعا، بمعنى أنَّ عمل
ٌ
 تراكمية، متعلقة

ٌ
ياِت الكتابِة تتضمُن التفكير وما يالزُمُه من اضطراٍب أو تنظيٍم أو تحسين. الكتابيُّ عملياٌت بنائية

 على الورق إْن لم تكْن كذلك في ر 
ً
ة َمها لن تكوَن منطقيَّ ِ

أسه، وقاَد هذا الواقُع التربوييَن والكتابة فْعٌل يعكس تفكير الفرد، فاألفكاُر التي يريُد الفرُد أْن يقد 

 الكتابة من أصعِب مهاراِت  إلى مناصرِة قضيِة تعليم  
َ
؛ لكي يكتَب الفرُد بشكٍل أفضَل. ويبدو أنَّ مهارة ِ

املشكالت، والتفكير الناقد، والتفكير الجدلي   ِ
حل 

 للوقوِع في كثيٍر من األخطاء، وهذا ما يدعو إلى تعليم هذه املهارة وتع
ً
ِ مرٍة يكتُب فيها الطالُب جملة، يكوُن عرضة

ِمهااللغة؛ ففي كل 
ُّ
َق مستوياٍت متدرجٍة   ل

ْ
َوف

 في تحويِل ا 
ُ
ف

َّ
 هو ذلك االستخداُم املبدُع للنظم التي ُتوظ

َ
ألفكار إلى كلماٍت وجمٍل كتابية حتى تصَل إلى النهاية، أي إلى كتابٍة جيدة، فإنَّ ما يميُز اإلنسانية

 (.  2006)صومان، 

 تعليمِّ الكتابةِّ  •
ُ
 :أهداف

 تعليِم  
ُ
 أهداف

ُ
 مهاراِت اللغة العربية من استماٍع وقراءٍة وكتابٍة أنها ترتبط

ُ
ا وثيًقا؛ ذلك أنَّ الكتابة حصيلة

ً
،  الكتابة بأهداِف تعليم اللغة العربية ارتباط

 للتواصِل  
ً
 كبيرة

ً
 املجتمَع اإلنسانيَّ فرصة

ُ
 تعليم الكتابة بصورٍة عامٍة من األهمية الكبيرة لها، فقد أعطِت الكتابة

ُ
أفراده في مجاالِت الحياة بين وتأتي أهداف

َر عن أفكاِرِه وخلجاِت نفِسِه في قوالَب لغو  ِ
ِ األزمان واألجيال، وبها استطاَع أْن يعب 

 على مر 
َ
 التراث

َ
ها، فبالكتابة َحِفظ ِ

 
يٍة مكتوبة، وبذلك يعزُز ثقَتُه بنفسه كل

 
ً

 على وصْ من خالِل إقناِعها وإقناِع اآلخرين، فضال
َ
ِف األحداِث التي تجري معه أو تواجُهُه في املواقِف الحياتية املتنوعة، بتوظيِف ما   عن أنه يكتسُب القدرة

ٍ وخبراٍت سابقة، ووسيلة لتطوير مهاراته املعرفية )عامر، 
 (.  2000لديه من مخزوٍن لغوي 

 أهداٍف عامٍة لتعليم اإلمالء ضمن مهارات الكتابة، يمكُن السعُي إليها في جميِع دروِس 
ُ
(:  2006اإلمالِء وفروِع اللغة األخرى وهي )عطية،    وهناك عدة

ِ وتنظيم ما يكتبون ،  )تدريُب الطلبِة على رْسِم الحروف والكلمات رسًما صحيًحا
 
  ،تعويُد الطلبِة على النظافِة فيما يكتبون ،  تدريُب الطلبِة على حسِن الخط

لعون عليه م
َّ
 الثروِة اللغوية لدى الطلبِة من خالِل ما يط

ُ
 القدرِة لدى الطلبِة على   ،التمرُس على السرعِة في الكتابة  ،ن نصوص في درس اإلمالءزيادة

ُ
تنمية

ِر صور الكلمات(.  ،الفهم واإلفهام
ُّ
 تدريُب الطلبِة على حسِن اإلصغاِء واالستيعاب، وتذك

•  ِّ
ِّ الثالثِّ األساس ي 

 
 :مهاراُت الكتابةِّ لطالبِّ الصف

إجمال  الثالِث األساس ي ِ   يمكُن   ِ
 
الصف الكتابِة لطالِب  الكتابيُّ   (:2010)عاشور والحوامدة،    كالتالي  مهاراُت  الثالِث    ،الرسُم  بأشكاِلِه  التنوين   

ُ
كتابة

 
ً
 صحيحة

ً
 كلماٍت مشددةٍ   ،التفريُق بين التاِء املفتوحِة والتاِء املربوطِة والهاءِ   ،كتابة

ُ
 الكلماِت   ،التمييُز في الكتابِة بين الحروِف املتشابهِة في النطق  ،كتابة

ُ
كتابة

 
ً
 صحيحة

ً
 كلماٍت مختومٍة باأللِف والواِو والياءِ   ،التي تحتوي على الٍم شمسيٍة كتابة

ُ
 أسماِء اإل   ،كتابة

ُ
إتقاُن رْسِم الحروِف    ،شارِة واألسماِء املوصولِة كتابة

 املكتوِب بدقة
ُ
 قطعٍة مكونٍة من    ،والكلماِت ومحاكاة

ُ
 بعد النظِر إليها ثم حجبها  30كتابة

ً
 قطعٍة مكونٍة من    ،كلمة

ُ
 غيًبا  40كتابة

ً
رْسُم الحروِف والكلماِت   ،كلمة

 ا يكوُن تحَتُه، ومراعاة املسافاِت الالزمِة بين الكلمات. رسًما صحيًحا، مع مراعاِة ما يكوُن منها فوَق السطر وم

 ذلك على إمكانيِة  
ُ
 رئيًسا لنجاِح الطلبة في أداِء املهمات التعليميِة املطلوبة، ويتوقف

ً
املعلِم وقدرِتِه على تعليِم  وُيَعدُّ التمكُن من مهارة الكتابة عامال

. 2012،  ٍة ومن بينها التعلُم املدمُج )أبو حمده هؤالء الطالِب، باستخداِم أساليَب وطرائَق متنوع ِ
ِ الثالِث األساس ي 

 
 (. تحديًدا لدى طالِب املرحلِة األولى كالصف

 :التعلُم املدمُج  .2.1.2

ِ في 
 مواجهِة كورونا، وخاصة أنَّ هذا الوباءَ ُيعَتَبُر استمراُر الدراسِة باملدارس وكافِة القطاعاِت التعليميِة باستخداِم التعلم املدمج بمثابة كلمِة السر 

الوصوِل إلى    بسرعٍة في عدٍد كبيٍر من الدوِل والقارات، فال يستطيُع أعضاُء هيئِة التدريِس والطالب االجتماع مباشرة، مما مَنَع جميع األطراف منانتشر  
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 في تطبيِقِه وتدريِب الكوادر عليه؛ وذلك لتقليِل الكثافة الطالبية بالفصول  املؤسساِت التعليميِة لفترٍة طويلة، ولذلك لجأْت إلى التعلِم املدمج، وسارعْت 

, وقد جَمَع التعلُم املدمُج بين مميزاِت كل ٍ  ِ
 يمزُج النظاُم الجديُد بين التعليِم عن ُبْعد والتعليم الوجاهي 

ُ
ِ والتعلم  والغرف الصفية، حيث

 من التعلم التقليدي 

. وُيَعدُّ الت ِ
، وإنما يدمُج باإللكتروني  ِ، فهو ال ُيلغي التعلم اإللكترونيَّ وال التعلم التقليديَّ

ٍ للتعلِم اإللكتروني 
 تطوٍر طبيعي 

َ
 (.  2007ينهما )عالم،علُم املدمُج نتيجة

 تعليميٍة جديدٍة، وُيَعدُّ التعلُم املدمُج أحَد املداخِل الحديثِة القائمِة على االستفادِة القصوى من تطبيقاِت تكنولوجيا املعلومات 
َ
في تصميم مواقف

والتعلم فرًدا لفرد   Active Learningتمزُج بين التدريس داخَل الفصوِل الدراسيِة والتدريس عبَر اإلنترنت، وتفعيِل استخداِم استراتيجيات التعلِم النشط  

Peer to Peer  بأنماِطِه املختلفِة ِ
وبين مميزاِت ، واستراتيجيات التعلم املتمركز حوَل املتعلم؛ وذلك ملا يتميُز به من الجمع بين مميزات التعلِم االلكتروني 

ِ في حجراِت الدراسة تحَت إشراِف املعلم وتوجيهه )عبد املجيد، 
 (.  2009التعلِم الوجاهي 

 أدواِت التع
ُ
ِ املعتمدة على الحاسوِب وشبكاِتِه في الدروِس النظريِة والعملية التي تتمُّ في قاعاِت الدراسة الحقيقية،  والتعلُم املدمُج يوظف

لم اإللكتروني 

 يلتقي املعلُم مع طالبه وجها لوجه في الوقت ذاته )السيد، 
ُ
 (.  2011حيث

ٍة من ا أ   ، (2016ويرى العريني ) ِ ن التعلم املدمج هو: الجمُع بين أنماٍط ِعدَّ ، والتعلم الذاتي  ِ
ِ الوجاهي 

ِ مع التعلم التقليدي 
  ، لتعلم، التعلم اإللكتروني 

ِ تكلفة.  
ِة طرق؛ للحصوِل على أعلى إنتاجيٍة وبأقل   وأفضُل أسلوب للدمج هو الذي يجمع بين ِعدَّ

 خان  
ُ
 لتقديم تصميم تفاعٍل جي ِ   (Khan, 2005;3)ويعرف

ٌ
 مبتكرة

ٌ
ِ شخٍص وفي  التعلَم املدمَج:" بأنه طريقة

ٍد متمركٍز حول املتعلم، وإتاحة التعلِم ألي 

ِ مكاٍن وزمان، من خالِل االستفادة من سماِت التقنياِت الرقميِة املختلفة ومصادرها التي تعمُل بجانب أشكاٍل أخرى من املواد الت
عليمية املالئمة لتوفير أي 

 بيئٍة تعليميٍة مفتوحٍة، ومرنة".  

 التعلُم امل
ُ
ِ والتعلم عبَر اإلنترنت في نموذٍج متكامل، يستفيُد كما يعرف

ِ التقليدي 
دمج بأنه: "التعلم الذي يمزُج بين خصائِص كل ٍ من التعليم الصفي 

 .(Milneim, 2006: 44) من أقص ى التقنيات املتاحِة لكل ٍ منهما

• :  مستوياُت التعلمِّ املدمجِّ

 مستوياٍت للتعلم املدمج،  فهناك
ُ
 وفًقا لطبيعته، ودرجِة الدمِج بين مكوناته، ودرجة التعقيد، كما بينها الفقي )عدة

ُ
ف  ( باآلتي:  2011وُتصنَّ

1.  
ً

 بين األدواِت التي توصُل املعلومات، ومحتوى التعلم، ومثال ذلك، النموذُج ثنائيُّ املكون، ويتمُّ من خالل استخداِم  : املستوى املركُب:أوال
ُ
يتمُّ الربط

الحواِر واملناقشة واملحاضرة، وه ة، باستخداِم أسلوِب  الصفيَّ الغرفة  ٌم في 
ُّ
تعل يلي ذلك،  ، ثم  ِ

اإللكتروني  التعلِم  ُج ثالثيُّ  ناك نموذمصادَر وأدواِت 

م الطالب من خالل الطرق واألسال
ُّ
م الطالب من خالِل التغذيِة الراجعة، وبعد ذلك تصحيِح تعل

ُّ
يب االعتياديِة املكون، ويتمُّ بالوقوف على مستوى تعل

ِ إلثراِء عمليِة التعلم وتعزيزها.  
 في التدريس، ثم استخداِم التعلم اإللكتروني 

ِ، ومثال ذلك، الدمُج ما بين ثالثِة مكونات، كالدمِج بين مصدِر املعلوماِت  ي :ا: املستوى املتكاملُ ثانيً  .2
تمُّ التكامُل بين مختلِف عناصِر التعلِم اإللكتروني 

ه عبَر اإلنترنت.  
ُّ
 املتوافرة، ومجموعاِت املناقشِة املتواصلة، وعمليِة التقويِم املباشرة ويتمُّ ذلك كل

3.  
ً
: ويتمُّ ثالث سواًء  ،أو مجموعاِت التعلِم التعاونيِة من خالِل اإلنترنت  ، الدمُج بين املعلِم ومجموعاِت التعلم داخَل الغرفة الصفيةا: املستوى التعاونيُّ

ا، ومن األمثلِة على هذا املستوى  ا أم إلكترونيًّ ِ من خال، الدمُج بين األدواِر التقليدية للمعلم واملتعلم ،كان املعلم تقليديًّ
، ِل اإلنترنتواملعلم اإللكتروني 

 ِ
 
 ومجموعاِت التعلِم التعاونيِة من خالل اإلنترنت.  ، أو الدمج بين األدواِر التقليديِة للمعلم واملتعلم داخَل غرفِة الصف

التقليدية .4  ِ
 
الصف ِ داخَل غرفة 

التقليدي  التعلم  بين  الدمُج  يتمُّ  االمتداِد واالنتشاِر:  اإللكترون  ،رابًعا: مستوى  التعلِم  املتصلةومصادِر  ِ غيِر 
مثل   ،ي 

 والبرمجياِت املحوسبة، واألجهزِة الخلويِة املحمولة.  ،والوسائِط اإللكترونية ،البريِد اإللكتروني ِ 

•   :  عوامُل النجاحِّ في تطبيقِّ التعلمِّ املدمجِّ

 ((Vaughan,2007أشارِت األدبياِت إلى وجوِد عدٍد من عوامِل النجاِح الخاصِة بالتعلم املدمج ومن هذه العوامل ما يلي: 

1.  
ً

ُر النتائج، فضال
ْ
  عن ضرورِة استجابة نماذج التعلم املدمج لالحتياجاِت املؤسسيِة املحلية.  تقييُم املمارساِت املؤسسية بانتظام ونش

 استجابِة ن .2
ُ
 ماذِج التعلم املدمجة الحتياجاِت املعلميَن واستعداد الطالب. ضرورة

 يِجُب النظُر بعيِن االعتباِر إلى أعباِء الطالِب الكثيرة عند تطبيق التعلم املدمج.   .3

4.  
ً

ِمهم، فضال
ُّ
ل مسئوليِة تعل   عن تطويِر مهاراِت إدارة الوقت. تدريُب الطالِب على تحمُّ

 يتطلُب التعلُم املدمُج التطويَر املنهي املستمرَّ للمعلمين.   .5

ٍم منظمٍة، تضمُن م
ُّ
ا في توفيِر بيئة تعل ِ التعلِم املدمِج: حيث يلعُب املعلُم دوًرا مركزيًّ

 الطالب في عملية التعلم أما َدْوُر املعلِم واملتعلِم في ظل 
َ
 ، شاركة

مهم    Marsh(2012) وأشار "مارش"
ُّ
الطالِب في عمليِة تعل املتمركِز حوَل املتعلم يتمثل فيما يلي: )توجيُه  التعلِم   ِ

 أنشطِة   ،إلى أنَّ َدْوَر املعلِم في ظل 
ُ
إدارة

ِم الطالب  ،الطالب
ُّ
ِل مسمساعدة الطالَب عل  ،يساعُد الطالَب على تطويِر مهاراِتهم اللغوية  ،توجيُه عمليِة تعل ِمهم، كما يساعُد على تسهيِل ؤ ى تحمُّ

ُّ
ولية تعل

ُل عملية التعلم عبَر اإلنترنت من خالِل التواصل مع الطالِب عبَر من ِ
ِ ويسه 

ِ والتعاوني 
 عمليِة الدمج، ويشجُع على التعلِم الذاتي 

ً
 (.  تدياِت املناقشة مثال
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 الطالُب في عمليِة التعلم بفاعلية  إلى أنَّ َدْوَر الطالب في  Marsh (2012)كما أشاَر "مارش"  
ُ
ِ التعلم املتمركز حول املتعلم يتمثل فيما يلي: )ينخرط

  ، ظل 

الوقت املعلم طواَل  ِمهم على 
ُّ
تعل الطالُب في عمليِة  الطالُب مع بعِضهم في مجموعاٍت صغيرة   ،ال يعتمُد  أعماِل بعضهم   ،يتواصُل  بتقييم  الطالُب    ، يقوُم 

 يقوُم الطالُب بمساعدِة بعِضهم في عملية التعلم(.  ،يتعلُم الطالُب من أقرانهم  ،هم يتعاوُن الطالُب مع بعض

•   :  مميزاُت التعلمِّ املدمجِّ

ِ )التعلم الوجاهي( والتعلم اإللكترو 
ِ، ولقد أشار حربحيث أن هناك كثيٌر من املميزاِت للتعلم املدمج؛ وذلك أنه َجَمَع بين مميزاِت التعلم التقليدي 

 ني 

(Harb, 2013)   التفاعُل االجتماعيُّ بين كافِة أطراِف املوقِف التعليمي ِ   ،لهذه املميزاِت ومنها ما يلي: )الوصوُل بسهولٍة إلى مصادِر املعرفة،   
ُ
 من حيث

ُ
الفعالية

 
ُ
 مراجعِة املحتوى   ،التكلفة

ُ
 التفاعِل بين املعلِم والطالب  ،سهولة

ُ
 مشاركِة الطالِب في عمليِة التعليم   ،زيادة

ُ
 في التدريِس وبيئة التعلم   ،زيادة

ُ
وتحفيُز ،  املرونة

ِ ،  الطالِب من خالِل التفاعِل والتعاون   الفروِق الفرديِة بين الطالب  ،وتوفيُر فرٍص للتعلِم الذاتي 
ُ
 الطالِب على تطويِر مه  ،مراعاة

ُ
اراِت التعلِم الالزمِة مساعدة

الحادي والعشرين القرِن  التعلم   ،للعيش في  الطالِب على االستقالِل في   
ُ
املادية  ،مساعدة التكلفة  الطالب وتقليُل  ِم 

ُّ
تعل نتائِج   

ُ
التغلُب على مشكلِة   ،زيادة

 الفصوِل الدراسية املكتظة/ املزدحمة(. 

•  :  تحدياُت التعلمِّ املدمجِّ

ومن تطبيَقُه  تعيُق  التي  التحديات  من  عدًدا  هناك  أن  إال  املدمج،  التعلُم  بها  يتمتُع  التي  املميزاِت  من  عديًدا  هناك  أنَّ  من  ها  فالرغم 

(Vandermolen,2010)والقلِق اللذين قد ينتجان عن التفاعِل مع اآلخرين، واللذين    ،: )شعوُر بعِض الطالِب بالرهبِة من استخدام الحاسوب 
ُ
اإلحباط

َل م
ْ
 في التقييِم والرصِد وإدارِة الصف, يتطلُب التعلُم املدمُج من الطالب بذ

ُ
زيٍد من الجهد في عملية  يؤثران سلًبا على عملية التعلم, الصعوباُت املختلفة

عدُم ضماِن قدرِة الطالِب على استخداِم   ،يحتاُج التعلُم املدمُج إلى توفير مزيٍد من الدعم ،  هذا النوِع من التعلم   التعلم, عدُم توافِر الوقِت الكافي لتطبيِق 

 التقليدية أفضُل من التعلم املدمج(.   ،التكنولوجيا بنجاح
َ
 اعتقاُد كثيٍر من الطالب بأن الطرَق التدريسية

الوجاه التعلِم  استخداَم  املدمُج يعني  الفصل فالتعلُم  والتدريس؛ سواء كان داخَل  التعليم  في  الحديثة  باإلنترنت، والتكنولوجيا  ِ مع تعزيز ذلك 
ي 

ِ أم خارَجُه، ويتمُّ هذا الدمُج بوساطِة املعلم 
ِ   ،الدراس ي  ُم من النقد؛ بسبِب غياِب َدْوِر التفاعِل اإلنساني 

َ
ِ ال تْسل

 التعلِم اإللكتروني 
َ
 وبالرغِم من ذلك فإنَّ أنظمة

ِ، مما يؤثُر سلًبا على مخرجاِت التعلم 
ٍ ما. (Lim & Morris,2009))البشري( بين أطراف املوقف التعليمي 

 ، ويجعُل التعلَم املدمَج مميًزا إلى حد 

2.2 .   :
ُ
 الدراساُت السابقة

 إلى 
ً
 باالطالِع على العديِد من الدراساِت إلثراِء دراسِتِه، إضافة

ُ
االستفادة منها في تفسيِر النتائج، وفيما يلي استعراٌض للدراساِت السابقة  قام الباحث

 من األ 
ً
 : قدمإلى األ  حدثمرتبة

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم املدمج لتنمية مهارات التعبير الكتابي  (2021أجرى عبده والفقي ودرويش ) •

الثالث اإلعدادي. وفي سبيل تحقيق ذلك، أعدت الدراسة أدواتها والتي تمثلت في: إعداد قائمة بمهارات التعبير الكتابي  اإلبداعي لدى تالميذ الصف

لتالمي املبدئي  الكتابي  املستوى  تحديد  بهدف  اإلبداعي  الكتابي  التعبير  اختبار  وكذلك  اإلعدادي  الثالث  الصف  لتالميذ  الالزمة  عينة اإلبداعي  ذ 

 تطبيق البرنامج توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج املقترح في تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي. الدراسة وبعد 

•  ( النبي  وعبد  وإبراهيم  وطلبة  على  الكتابة   (2021أجرى  التالميذ  تعليم  خطوات  حيث  من  الوصفية  الكتابة  مهارات  تنمية  إلى  هدفت  دراسة 

الوصفية من خال الكتابة  تنمية مهارات  إلى  البحث  الوصفية، وسعي  الكتابة  الوصفية، ومعايير  الكتابة  التالميذ على  ل الوصفية، وطرق تدريب 

ث إلى فاعلية البرنامج القائم على التعلم املدمج في تنمية مهارات الكتابة الوصفية في مادة اللغة برنامج قائم على التعلم املدمج، وتوصلت نتائج البح

 العربية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية. 

ج قائم  دراسة هدفت إلى التعرف على ضعف املهارات املوسيقية لدى مشرفي التربية في دولة الكويت، وتم بناء برنام  ( 2021أجرت املبارك وكفافي )  •

ارة التربية على التعلم املدمج لتنمية املهارات، ولتحقيق ذلك اتبع منهج البحث شبه التجريبي، وتمثلت عينة البحث في مشرفي التربية املوسيقية بوز 

الكويت وعددهم ) املشرفين أفراد(، وتضمنت أدوات البحث: اختبار تحصيلي هدف لقياس الجانب املعرفي للمهارات املوسيقية    10في دولة  لدى 

بكثير، واختبار أداء وبطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي للمهارات املوسيقية، وأوضحت النتائج أن معدالت درجات املشرفين بعد التطبيق أكبر 

م الهيئات املسئولة عن واتضح أن البرنامج كان له تأثير كبير في تحسين جميع مهارات التربية املوسيقية لدى املشرفين، ومن توصيات البحث اهتما

 تدريب املشرفين واملعلمين للتربية املوسيقية بمثل هذه البرامج حتى يتسنى لهم أداء دورهم بالعملية التعليمية بنجاح. 

ي  دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام التعلم املدمج في تدريس وحدة الفقه على تحصيل طالبات الصف الثان ( 2021أجرت الصقرية والساملي )  •

( ضابطة. واستخدم املنهج شبه التجريبي. 30( تجريبية و)30( طالبة، قسمت إلى مجموعتين )60عشر ودافعيتهن للتعلم، تكونت عينة الدراسة من )

اختبار تحصيلي مكون من ) أعد  الدراسة  أهداف   20ولتحقيق 
ً

املحكمين، وأما ( سؤاال ، تم التحقق من صدق محتواه بعرضه على مجموعة من 

ثباته فبلغ ) )0.71معامل  التعلم، وهو مكون من  التحقق من صدق محتواه 67( كما استخدم مقياس دافعية  ( عبارة تقيس خمسة عوامل، تم 

( فبلغ  ثباته  وأما معامل  املحكمين،  إحصائيً 0.86بعرضه على مجموعة من  دالة  الدراسة وجود فروق  نتائج  أظهرت  وقد  داللة  (.  ا عند مستوى 
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(0.05≥α  )ن متوسطي درجات طالبات املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي ومقياس دافعية التعلم لصالح املجموعة التجريبية بي

 لم. التي درست باستخدام التعلم املدمج. وأوصت الدراسة باستخدام التعلم املدمج في تدريس التربية اإلسالمية نظرا لفاعليته في عملية التع

دراسة هدفت إلى تعرف أثر استخدام التعلم املدمج على تحصيل طالبات الصف الثالث املتوسط ملفردات اللغة  ( 2021ري والعمري)أجرت عسي •

لى اإلنجليزية ملحايل عسير، ولتحقيق هذا الهدف استخدام الباحثان املنهج شبه التجريبي، وذلك بإعداد اختبار تحصيلي، حيث طبق االختبار ع

( طالبة من 24( طالبة، ومجموعة ضابطة عددهن )29بة مقسمة إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية عددهن )( طال53عينة عشوائية مكونة من )

ه(، طبق على مجموعتين اختبار تحصيل مفردات 1441-ه1440طالبات الصف الثالث املتوسط من مدرسة "املتوسطة الثالثة" للعام الدراس ي )

قبليً  للبحث  كأداة  اإلنجليزية  وبعديً اللغة  املتوسط  ا،  ا  بحساب  وتحليلها  البيانات  جمع  وتم  وثباتها،  من صدقها  والتأكد  البحث  أداة  ضبط  بعد 

ر  الحسابي واالنحراف املعيار واختبار "ت" لحساب الفروق بين متوسطات درجات طالبات املجموعتين في كل من التطبيق القبلي والبعدي الختبا

لح إيتا  ومربع  اإلنجليزية،  اللغة  مفردات  اللغة  تحصيل  مفردات  )تحصيل  التابع  املتغير  على  املدمج(  )التعلم  املستقل  املتغير  أثر  حجم  ساب 

التطبيق   في  والضابطة  التجريبية  املجموعتين  درجات  بين متوسطات  إحصائية  داللة  البحث عن: وجود فروق ذات  نتائج  وأسفرت  اإلنجليزية(، 

لصال اإلنجليزية،  اللغة  تحصيل مفردات  بين  البعدي الختبار  إحصائية  داللة  النتائج عن وجود فروق ذات  أسفرت  كما  التجريبية،  املجموعة  ح 

أيضً  البعدي،  االختبار  لصالح  والبعدي،  القبلي  االختبار  في كل من  التجريبية  املجموعة  درجات  تحصيل  متوسطات  اإليجابي على  األثر  اتضح  ا 

 لتعلم املدمج.مفردات اللغة اإلنجليزية للصف الثالث متوسط عند استخدام ا 

هدفت الدراسة للكشف عن تنمية مهارات كتابة القصة القصيرة لتالميذ الصف األول   (2021أجرى علي وإبراهيم وعبد الرحمن وعبد النبي ) •

لصف عدادي من خالل أعداد برنامج قائم على التعلم املدمج، وقد تجددت مشكلة البحث في ضعف مهارات كتابة القصة القصيرة لتالميذ ا واإل 

ية وهي،  األول واالعدادي، ولتحقيق هدف البحث مزج الباحث بين املنهجين، املنهج الوصفي واملنهج التجريبي، وصمم لذلك األدوات واملواد التعليم

لغة العربية لتالميذ عدادي، واختبار مهارات كتابة القصة القصيرة في القائمة مهارات كتابة القصة القصيرة في اللغة العربية لتالميذ الصف األول اإل 

الصف األول اال  عدادي، الصف األول االعدادي، وبرنامج قائم على التعلم املدمج لتنمية مهارات كتابة القصة القصيرة في اللغة العربية لتالميذ 

   40وبعد التحقق من صدق األدوات وثباتها قام الباحث بتطبيق البحث على مجموعة بحثية بلغ عددها   
ً
ا، حيث انقسمت مجموعة البحث تلميذ

   20إلى  
ً
   20ا للمجموعة التجريبية وتلميذ

ً
ا للمجموعة الضابطة، وأظهرت النتائج بعد التحليل اإلحصائي فاعلية البرنامج القائم على التعلم  تلميذ

 البحث بتقديم التوصيات واملقترحات.املدمج في تنمية مهارات كتابة القصة القصيرة في اللغة العربية لتالميذ الصف األول اإلعدادي واختتم 

ِ  (2017وأجرى محمد ) •
 
 التعلم املدمَج في تنميِة املهاراِت الكتابيِة واإلمالئيِة لدى طلبِة الصف

ُ
ف ِ

 
 هدفْت إلى الكشِف عن فاعليِة برنامٍج يوظ

ً
دراسة

 الدراسِة من )  ،الثالث األساس ي ِ 
ُ
 من مدرسة68وتكونْت عينة

ً
 تمَّ اختياُر العينِة بالطريقِة القصدية  ( طالًبا وطالبة

ُ
 ، )أسماء االبتدائية املشتركة( حيث

الثالِث األساس ي ِ   ِ
 
َعٍب للصف

ُ
أربِع ش  على 

ً
تمَّ تقسيُمها على مجموعتين  ،وكانْت مقسمة )  ثم  بالطريقة  34)ضابطة( واحتوْت  ( طالًبا وطالبة ُدِرسوا 

 التعلَم املدمَج ( طالبً 34ومجموعة تجريبية احتوْت )  ،التقليدية
ُ
ف ِ

 
َق برنامٍج يوظ

ْ
 ُدِرسوا َوف

ً
  ، وكان منهُج الدراسِة هو املنهَج ِشْبَه التجريبي ِ   ،ا وطالبة

 التعلَم املدمَج استناًدا إلى دليِل املعلم 
ُ
ف ِ

 
ا لقياِس املهاراِت الكتابيِة واإلمالئية، يوظ  اختباًرا كتابيًّ

ُ
وجوَد  وأظهرْت نتائُج الدراسة    ،واستخدَم الباحث

ِ الختبار املهاراِت الكتابيِة  ،فروٍق ذاِت داللٍة إحصائيٍة بين متوسطي أداء طالب املجموعة التجريبية
وطالِب املجموعِة الضابطِة في التطبيق البعدي 

 لصالِح طالِب املجموعِة التجريبية.

 هدفْت إلى تقص ي أثِر استخداِم التعليِم املدم  ( 2010وأجرى محمد وقطوس ) •
ً
ِ في مادة اللغة دراسة

ِ الرابِع األساس ي 
 
ِج في تحصيِل طالبات الصف

 الدراسِة قصديًّ 
ُ
ِ، واختيرت عينة

َبَعا فيها املنهَج شْبَه التجريبي  َغ عدُدها )العربية، والتعرف على أثر الخبرة الحاسوبية في التحصيِل، اتَّ
َ
 بل

ُ
(  45ا، حيث

م ِ من 
األساس ي  الرابِع   ِ

 
الصف طالبات   من 

ً
املادة  طالبة لها  َمْت  ِ

د 
ُ
ق تجريبية  األولى  توزيُعها على مجموعتين:  وتمَّ  باألردن،  األنصارية  أم عطية  درسة 

ِ والطريق
ِ الذي يمزُج بين التعليِم اإللكتروني 

ِ الرابِع، من خالِل البرنامِج التعليمي 
 
 التعليمية من كتاِب اللغِة العربيِة للصف

ُ
ِة االعتيادية، واملجموعة

 
ُ
املتمثلة في:    الثانية الدراسة  أدواِت  إعداُد  تمَّ  الدراسِة  االعتيادية، ولتحقيِق هدِف  بالطريقِة  ذاَتها   

َ
التعليمية  

َ
املادة  دَرَست 

ٌ
ٍ،  ضابطة

برنامٍج تعليمي 

عالما متوسطاِت  بين  إحصائيٍة  داللٍة  ذاِت  فروٍق  وجوَد  النتائُج  أظهرِت  وقد  الطالبات،  تحصيِل  لقياس   ٍ
تحصيلي  املجموعة  واختباٍر  طالبات  ِت 

ذ الطالبات  بين  ا  إحصائيًّ دالٍة  التجريبية، كذلك وجوَد فروٍق  املجموعِة  لصالِح  الضابطة  املجموعة  ومتوسطات عالمات طالبات  واِت  التجريبية 

إحصائيًّ   
ٌ
دالة فروٌق  هناك  ْن 

ُ
تك لم  بينما  املتوسطة،  الحاسوبية  الخبرة  ذوات  والطالبات  القليلة  الحاسوبية  الخبرة  الخبرة  ذوات  الطالبات  بين  ا 

 الحاسوبية املتوسطة، والطالبات ذوات الخبرة الحاسوبية الكبيرة.

ِ في  (2007أجرى طوالبة والصوص ) •
ِ الرابِع األساس ي 

 
 هدفْت إلى تقص ي أثِر استخداِم استراتيجية التعلِم املدمِج في تحصيِل طالباِت الصف

ً
دراسة

َن أفراُد الدراسِة من إحدى وخمسين )   ( طالبة في إحدى املدارِس التابعِة ملديريِة التربيِة 51األنماِط والتراكيِب اللغويِة في مادة اللغة العربية. وتكوَّ

 تعليم
ٌ
 بطريقِة  والتعليِم ملنطقِة عماَن الثانية. واستخدم الباحثان أداتان للدراسة هما: البرنامُج املحوسُب بطريقِة التعلِم املدمج، ومادة

ٌ
 خاصة

ٌ
ية

ٍ في اللغة العربية. وأشارْت نت
 عن اختباٍر تحصيلي 

ً
 فكانْت عبارة

ُ
 الثانية

ُ
، أما األداة ِ

ِ االعتيادي 
ائُج الدراسِة إلى وجود فرٍق ذي داللٍة  التدريس الصفي 
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العربيِة   اللغويِة في مادِة اللغِة  ِ في األنماِط والتراكيِب 
إلى طريقِة التدريِس املعتمدِة على  إحصائيٍة في تحصيِل طالباِت الصف الرابع األساس ي  تعزى 

 التعلم املدمج. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

دمج كان تركيز بعض الدراسات على  الدراسات السابقة يمكن مالحظة أن معظم الدراسات التي تطرقت ملوضوع التعلم املومن خالل استعراض  

 (.  2021(  بينما استعرضت دراسات أخرى طلبة املرحلة اإلعدادية كدراسة الصقرية والساملي )2017طلبة الصفوف الثالث األولى كدراسة محمد )

( التي هدفت إلى تنمية مهارات  2021لتنمية مهارات الكتابة لطلبة الصفوف الثالث األولى كدراسة علي وطلبة وإبراهيم وعبد النبي )وجاءت دراسات 

 التعلم 2017الكتابة الوصفية من حيث خطوات تعليم التالميذ الكتابة الوصفية، ودراسة محمد )
ُ
ف ِ

 
( التي هدفْت إلى الكشِف عن فاعليِة برنامٍج يوظ

. ِ
ِ الثالث األساس ي 

 
 املدمَج في تنميِة املهاراِت الكتابيِة واإلمالئيِة لدى طلبِة الصف

الدراسات كانت   يتعلق بمنهجية  والفقي ودرويش )أما فيما  الحالية، فكانت دراسة عبده  الدراسة  والذي هو منهج  التجريبي  ( ملعرفة 2021شبه 

 نمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي. فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم املدمج لت

( التي هدفت ملعرفة أثر استخدام التعلم 2021أما أهداف الدراسات فقد تعددت وتنوعت فكانت بين أثر متغير بآخر، كدراسة الصقرية والساملي )

عشر ودافعيتهن للتعلم، وبين معرفة مستوى متغير ما، كدراسة علي وطلبة وإبراهيم املدمج في تدريس وحدة الفقه على تحصيل طالبات الصف الثاني  

 ( التي هدفت إلى تنمية مهارات الكتابة الوصفية من حيث خطوات تعليم التالميذ الكتابة الوصفية. 2021وعبد النبي )

 . وشبه التجريبي ة البرامج املستخدمة وهي ذات املنهج التجريبيوبالنسبة للنتائج فقد تنوعت نتائج الدراسات، ولكن أغلبها تشابه في إثبات فاعلي

التعلم املدمج وتنمية مهارة الكتابة لدى طلبة الصفوف الثالث   األولى وبينما لوحظ أن الدراسات التي تتشابه مع موضوع الدراسة الحالي بمتغير 

، وقد أفادت  الحالية تفردت باختيار هذه املتغيرات لكونها ذات صلة بواقع املعلمين والطلبة، حيث أن الدراسة  -في حدود علم الباحث  -كادت تكون نادرة 

  هذه الدراسة من الدراسات السابقة من حيث منهجية البحث وتصميم البحث واختيار العينةـ، واخيار أداة الدراسة.

 إجراءات الدراسة ومنهجيتها:  .3

   منهج الدراسة: . 1.3

لتنمية مهارة الكتابة  فقد استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي من خالل تطبيق استراتيجية قائمة على التعلم املدمج،  ا لطبيعة هذه الدراسة،  نظرً 

 في اللغة العربية لدى طلبة الصف الثالث األساس ي. 

 مجتمع الدراسة: . 2.3

وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية  ا وطالبة  ( طالبً 63مديرية تربية الكرك والبالغ عددهم )تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصفوف الثالث األولى في  

 امليسرة. 

 :عينة الدراسة . 3.3

تم توزيعهم على مجموعتين األولى املجموعة التجريبية وتكونت    رحمة األساسيةا وطالبة تم اختيارهم من مدرسة  ( طالبً 60تكونت عينة الدراسة من )

 .ا وطالبة، ومثلت املجموعة الضابطة ودرست بالطريقة االعتيادية( طالبً 30وطالبة ودرست بالتعليم املدمج واملجموعة الثانية بلغ عددها )  ا( طالبً 30من )

 أدوات الدراسة: . 4.3

 :واملواد التعليمية التاليةتم االعتماد على األدوات 

 قائمة بمهارات الكتابة في اللغة العربية املناسبة لطلبة الصف الثالث األساس ي.  •

 اختبار ملهارات الكتابة في اللغة العربية املناسبة لطلبة الصف الثالث األساس ي.  •

 الكتابة في اللغة العربية لدى طلبة الصف الثالث األساس ي. ةاالستراتيجية القائمة على التعلم املدمج لتنمي •

 تنمية الكتابة في اللغة العربية لدى طلبة الصف الثالث األساس ي.على التعلم املدمج ل دليل املعلم لالستراتيجية القائمة  •

تم إعداد اختبار ملهارات الكتابة في اللغة العربية لطلبة الصف الثالث األساس ي، وذلك باالستعانة بقائمة املهارات  عداد األدوات:  إ جراءات بناء و إ  •

 التي تم التوصل إليها، ومقياس التصحيح الخاص به.  

 ديالت في ضوء آرائهم واقتراحاتهم. عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من املحكمين؛ للتأكد من مناسبته وصحته اللغوية، ثم إجراء التع •

 تطبيق االختبار على مجموعة من طلبة الصف الثالث األساس ي، غير مجموعة الدراسة األساسية الضبط الخصائص السيكومترية لالختبار.  •
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  : هوثباتاالختبار صدق  . 5.3

 صدق االختبار: 

 عن طريق اآلتي: الختبارالتأكد من صدق ا ويقصد بصدق االختبار مقدرته على قياس ما وضعت من أجله، وقد تم 

تم حساب االتساق الداخلي لالختبار بحساب معامالت االرتباط بين العبارات واملحاور، وبين املحاور واالختبار ككل   صدق االتساق الداخلي لالختبار:

 وكانت النتائج كما يلي:

 معامل ارتباط العبارات باملحاور الرئيسة الختبار الكتابة الوصفية  :(1جدول )

 الكتابة رقم العبارة الكتابة رقم العبارة

1 **0.28 7 **0.76 

2 **0.35 8 **0.64 

3 **0.54 9 **0.75 

4 **0.36 10 **0.78 

5 **0.490 11 **0.68 

6 **0.51 12 **0.73 

إحصائيً  االرتباط جميعها دالة  أن معامالت  السابق  الجدول  بيانات  داللة )يتضح من  بين  0.01ا عند مستوى  الداخلي  االتساق  يدل على  (، مما 

 الفقرات واملحاور واالختبار ككل، األمر الذي يشير إلى صالحية االختبار لالستخدام والتطبيق. 

املحتوى:  املحكمين   صدق  من  مجموعة  على  وعرضه  األولية،  صورته  في  االختبار  إعداد  تم  حيث  املحتوى،  صدق  طريقة  استخدام  )  تم  ( 8وعددهم 

ا للتأكد من أن ، ملعرفة مدى صدقه من حيث املحتوى، ومدى سالمة صياغة العبارات ومالئمتها للموضوع، وأيضً تخصصهم مناهج وأساليب التدريس

اتفقوا عليهالعبارات   التي  التعديالت  أهم  وإجراء  املحكمين  بآراء هؤالء  االسترشاد  وبعد  أجلها.  التي وضعت من  املجاالت  عن  ومعبرة  ا شاملة وواضحة 

 أصبحت األداة في صورتها النهائية جاهزة للتطبيق.

 ثبات االختبار: 

وطريقة ألفا    ، طريقة الصورتين املتكافئتين، وطريقة التجزئة النصفيةالتحقق من ثبات األدوات بطرق متعددة منها: طريقة إعادة التطبيق، و   يتم 

أين بطرق كرونباخ، وقد تم حساب معامل الثبات لألدوات بطريقة معامل ألفا کرونباخ( وهو يمثل متوسط املعامالت الناتجة عن تجزئة املقياس إلى جز 

 مختلفة. 

 .ات الدراسة( وهو معامل ثبات مقبول لالستمرار بإجراء0.73تم التأكد من ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباخ وكان ) وقد

 قام الباحث باإلجراءات التالية:  ي:إعداد االستراتيجية القائمة على التعلم املدمج لتنمية الكتابة في اللغة العربية لدى   طلبة الصف الثالث األساس 

 االطالع على الدراسات السابقة واألدبيات التربوية املتعلقة بالتعلم املدمج. •

 اللغة العربية لدى لطلبة الصف الثالث األساس ي.  الكتابة فيتحديد أسس التعلم املدمج لتنمية  •

 اللغة العربية لدى طلبة الصف الثالث األساس ي.  الكتابة فيبناء االستراتيجية القائمة على التعلم املدمج لتنمية  •

 الكتابة في اللغة العربية لدى طلبة الصف الثالث األساس ي في صورته النهائية.وضع االستراتيجية القائمة على التعلم املدمج لتنمية  •

 بناء دليل املعلم لالستراتيجية القائمة على التعلم املدمج لتنمية الكتابة لدى طلبة الصف الثالث األساس ي.  •

 تطبيق التدريس باستخدام االستراتيجية القائمة على التعلم املدمج:

 ا على مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة(.اختبار مهارات الكتابة في اللغة العربية املناسبة لطلبة الصف الثالث األساس ي قبليً تم تطبيق  •

ملدة    القائمة على التعلم املدمج لتنمية الكتابة في اللغة العربية لدى طلبة الصف الثالث األساس ي على املجموعة )التجريبية(  تطبيق االستراتيجيةتم   •

 في حين درست املجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية فصل دراس ي

 على مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة(.  ااألساس ي بعديً تطبيق اختبار مهارات الكتابة الوصفية في اللغة العربية لطلبة الصف الثالث  •

 رصد النتائج، واستخالص النتائج وتفسيرها.  •

 وتفسيرها: نتائج الدراسة  .4

باألردن. ولإلجابة  نص سؤال الدراسة على "ما أثر استخدام التعلم املدمج في تنمية مهارة الكتابة لدى طلبة الصفوف الثالث األولى في مديرية تربية الكرك 

 :عن السؤال قام الباحث باختبار صحة فرضيتي الدراسة كالتالي

بين متوسطي درجات طلبة املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق   (α≤0.05) اإحصائي  يوجد فرق دال  "وتنص على أنه:    : الفرضية األولى  .1.4

 ."البعدي الختبار مهارة الكتابة لصالح املجموعة التجريبية
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املجموعة الضابطة في االختبار البعدي الختبار مهارة  للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باملقارنة بين درجات املجموعة التجريبية ودرجات 

 .( يبن نتائج التحليل2الكتابة، وذلك باستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين، والجدول )

 في التطبيق البعدي الختبار الكتابة نتائج )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات املجموعتين الضابطة والتجريبية  :(2جدول )

 الداللة * االنحراف املعياري  املتوسط  حجم العينة  املجموعة 

 13.44 42.50 30 الضابطة

 0.01دالة عند 
 16.02 94.67 30 التجريبية 

(، 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة املجموعة الضابطة والتجريبية عند مستوى داللة )يتضح من الجدول السابق  

( داللة  التجريبية عند مستوى  املجموعة  لصالح  وأبعادها  الكتابة  مهارات  البعدي الختبار  التطبيق  درجات طلبة 0.01في  يؤكد تحسن مستوى  (، مما 

 التجريبية عن الضابطة وفعالية التعلم املدمج في تنمية مهارة الكتابة لدي الطلبةاملجموعة 

والتي كانت تركز على   االستراتيجية،هذه  احتواها التعلم املدمج والذي ركز على  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى مدى أهمية وقيمة األنشطة التي  

على تدريب الطلبة   ركيز األنشطة املستخدمةوكذلك ت  الالزم،السليمة مع عالمات الترقيم والتشكيل  تدريب الطلبة على الكتابة من خالل معايير الكتابة

أن الكتابة يجب أن تكون بلغة    استراتيجية التعلم املدمجوكانت    الكلمات،على ربط الفقرات والجمل ببعضها واستخراج مرادف   في أنشطتها تؤكد على 

 لبعض األخطاء الشائعة في الكتابة. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة محمد فصيحة، خالية من املفردات العامية
ً
، وقد تضمنت األنشطة تصويبا

(2017 ِ
 
 التعلم املدمَج في تنميِة املهاراِت الكتابيِة واإلمالئيِة لدى طلبِة الصف

ُ
ف ِ

 
.( التي هدفْت إلى الكشِف عن فاعليِة برنامٍج يوظ ِ

 الثالث األساس ي 

بين متوسطي درجات طلبة املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي  (α≤0.05) ايوجد فرق دال إحصائي    والتي تنص على: "  :الفرضية الثانية  . 2.4

 ."والبعدي الختبار الكتابة لصالح التطبيق البعدي

في   التجريبية  املجموعة  درجات  بين  باملقارنة  الباحث  قام  الغرض  وذلك  للتحقق من صحة هذا  الكتابة،  ملهارة  البعدي  واالختبار  القبلي  االختبار 

 .( يبن نتائج التحليل3باستخدام اختبار "ت" لعينة مرتبطة، والجدول )

 نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في اختبار مهارات الكتابة   :(3جدول )

 الداللة* قيمة "ت"  االنحراف املعياري  املتوسط  حجم العينة  االختبار

 0.01دالة عند  16.96 12.64 40.67 30 القبلي  

 16.02 94.67 البعدي 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لصالح  

الكتابة لدى طلبة استخدام التعلم املدمج في تنمية مهارة  (، مما يؤكد فعالية 0.01التطبيق البعدي الختبار مهارات الكتابة وأبعادها عند مستوى داللة )

 املجموعة التجريبية. 

ثر واضح في رفع وتحسين مستوى مهارة الكتابة أ والقائمة على التعلم املدمج وما لها من    مواد التعلم املستخدمةويعزو الباحث هذه النتيجة لقوة  

إلى قدرتهم على الكتابة مع   ،الترقيم وكيفية ضبطها وشكلهالدى الطلبة حيث انتقلوا نقلة نوعية من مشاكل وصعوبات كتابة بعض الجمل مع عالمات  

ا. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مالئيً إ التشكيل والضبط واعطاء املرادف لبعض الكلمات والربط بين الجملة ومفهومها من خالل التعبير النص ي  

ِ في مادة اللغة العربية. ( التي هدفْت إلى تقص ي أثِر استخداِم التعليِم املدم2010محمد وقطوس )
ِ الرابِع األساس ي 

 
 ِج في تحصيِل طالبات الصف

 التوصيات:   . 3.4

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة يوص ي الباحث بما يلي: 

 إعداد املعلمين في املدارس للتعامل مع برامج التعلم املدمج في تدريس طلبة الصفوف الثالث األولى. •

 قدر اإلمكان.   إجراء زيارات ميدانية من قبل الدوائر الرسمية ومناقشة املعلمين في املعيقات التي تواجههم في تطبيق التعليم املدمج والعمل على حلها •

 إجراء دراسات مشابهة تتناول وجهة نظر املشرفين، ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة.  •

 قترحات:  امل . 4.4

 في ضوء البحث الحالي يقترح الباحث املوضوعات البحثية التالية: 

 .لدى طلبة الصفوف الثالث األولى والقراءة  دراسة أثر استخدام التعلم املدمج في تنمية مهارة الكتابة •

 إجراء دراسات مماثلة على مناهج أخرى لطلبة الصفوف الثالث األولى.  •
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Abstract: This study aimed to know the effect of the blended learning method on developing the writing skill of 
the students of the first three grades in the Karak Education Directorate. The students’ writing skills and their 
level were tested. The study sample consisted of (29) male and female students who took a pre-test for writing 
skill and their results were low. Students from the three divisions were randomly selected to join the application 
of the strategy or method based on blended learning. The writing test (prepared by the researcher, and the 
strategy based on blended learning) was used, and the results showed that there were statistically significant 
differences between the mean scores of the control and experimental group students in the post application to 
test writing skills and its dimensions in favor of the experimental group, and there were statistically significant 
differences between the average scores of members of the experimental group in the pre and post measurements 
in favor of the post application to test writing skills and its dimensions, which confirms the effectiveness of the 
training program in improving students' levels. The study recommended that attention should be paid when 
training in writing skills to access the main and common errors and focus on them, and not be satisfied with 
superficial education. 

Keywords: blended learning; writing skill; first three grades’ students. 
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 : املقدمة .1

والثقافية، والعلمية؛ نتيجة لظاهرة العوملة واملعرفة وثورة التكنولوجيا يشهد العالم اليوم تطوًرا وتغيًرا سريًعا في النواحي االجتماعية، واالقتصادية،  

في معاصرة  بتحديات  الناشئة  يشعر  التغيرات  هذه  ظل  وفي  واتجاهاتهم،  وميولهم  االجتماعية  األفراد  حياة  نمط  على  أثرت  والتي  الحياة   واملعلومات، 

 ظ على الهوية.املجتمعية مثل ضعف التمسك بالقيم الوطنية األصيلة والحفا

ادة ومواكبة املؤسسات التعليمية للتغيير والتطوير في هذا العصر ليس من باب الصدف، بل هي عملية مخططة ومدروسة؛ تهدف إلى االستقرار، وزي

مؤمن بربه، ومعتز بوطنه،   كفاءة العاملين فيها، وارتفاع النضج الفكري والثقافي لديهم، وإعداد جيل من الطلبة قادر على مواجهة التحديات املعاصرة،

(.  وتعد املواطنة قيمة من القيم التي كانت وما تزال موضوع اهتمام العلماء 2017قادر على العمل واالنتاج؛ لتحقيق أهداف املؤسسة التعليمية )العنزي،  

امل عن  واغترابهم  املواطنة،  مسؤوليات  تجاه  والشباب  الناشئة  في معارف  نقص  يالحظونه من  ما  بسبب  والعصور،  األزمنة  اختالف  جتمع واملربين على 

واألنشطة   البرامج  وقلة  بعملياته،  الوعي  وقلة  )محمود  ومؤسساته،  واملجتمع  املدرسة  في  املدنية  واملسؤوليات  والواجبات،  الحقوق  بتعليم  تهتم  التي 

 (.  2015وآخرون، 

القانون وحقوق  وتعليم قيم املواطنة تكسب أفراد املجتمع بكل فئاته القدرة على امتالك املهارات األساسية الالزمة إلعدادهم للحياة املدنية في دولة  

والديمقراط االجتماعية املواطنة  بواجباته  والتزامه  حقوقه،  على  لحصوله  الفرد  فرص  من  تحد  املواطنة  ثقافة  فغياب  ذلك  من  النقيض  وعلى  ية، 
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 :لخصامل

بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر الطلبة  هدفت الدراسة التعرف إلى دور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة  

الديموغرافية و مان،  أنفسهم في سلطنة عُ  للمتغيرات  تبًعا  الطلبة  بين متوسطات تقديرات  إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية  الكشف 

فقرة موزعة على  30نة مكونة من  )الجنس، والصفوف الدراسية(، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي بتصميم استبا

)  ثالثة على  والوجداني،  واملهاري ،  املعرفيمجاالت  طبقت  وثباتها  صدقها  دالالت  من  التأكد  وبعد  بالطريقة    530(،  اختيارهم  تم  وطالبة،  طالًبا 

الدراسة، باإلضافة   املعيارية لكل مجال من مجاالت  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  الدراسة تم استخراج  أسئلة  إلى املتيسرة، ولإلجابة عن 

املواطنة لدى الطلبة جاءت بدرجة كبيرة، كما   استخدام االختبار التائي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن دور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم 

تعزى ملتغير الجنس في جميع املجاالت واألداة الكلية، ووجود فروق   0.05أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

الداللة   إحصائية عند مستوى  داللة  الصفوف  0.05ذات  لصالح  الدراسية؛  الصفوف  ملتغير  الدراسة، قدمت 7  -  5)  تعزى  نتائج  وفي ضوء   ،)

ية  مجموعة من التوصيات أهمها: دعوة إدارات املدارس إلى إشراك الطلبة في وضع الخطة املدرسية، وقيام اللجنة املدرسية بتنفيذ برامج توعو 

 للطلبة عن املواقع السياحية بالسلطنة. 

 .مانسلطنة عُ  ؛الطلبة؛ محافظة جنوب الباطنة ؛املواطنةتنمية قيم  ؛برامج األنشطة املدرسية الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
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وقد أدى ذلك إلى توجه الكثير من الدول للبحث في كيفية إعداد أفرادها إعداًدا سليًما، من ،  (2018ية وغيرها )السعدني وأحمد،  والسياسية والقانون

تزويدهم  من   خالل  يواجههم  ما  على  التغلب  في  وتساعدهم  التطورات،  مواكبة  من  تمكنهم  التي  الضرورية،  والعادات  واالتجاهات  واملهارات  باملعارف 

الحياة )الشاعر وأ  البيئة ملواجهة مطالب  التي و ،  (2017بو عسكر،  مشكالت، والتكيف مع  البشرية  باملوارد  االهتمام  املواطنة تنطلق من فلسفة  فكرة 

 .(2011)العيسوي،  ت عبر التاريخ حضارة منيعة ونهضة شامخة وتنمية مستدامة في جو ساده السالم العاملي والتعاون العربي والتالحم حقق

على تنشئة الجيل الجديد على مرتكزات وموروثات الهوية والحضارة العمانية، من خالل الدور الفاعل التي تقوم به   2040وقد أكدت رؤية عمان  

مة من جانب  مؤسسات املجتمع املدني خاصة واملجتمع عامة في املحافظة على املوروثات التاريخية والثقافية، من خالل األنشطة التي تقوم بها واملدعو 

الخاص، والتي تهدف إلى تنسيق وتطوير البرامج الوطنية التي تعزز من التماسك االجتماعي، وااللتفات حول الهوية الوطنية والحضارة الحكومة والقطاع 

 (. 2019العمانية )املجلس األعلى للتخطيط، 

م املواطنة لديهم، ورفع درجة انتمائهم وسلوكهم  املدرسة األكثر تأثيًرا في حياة الطلبة عن البيئات التربوية األخرى في تنمية قي(أن 2014يرى صالح )و 

  فة املواطنبما يتناسب مع القيم اإلسالمية األصيلة من خالل األنشطة املدرسية، فما تقدمه املدرسة من برامج وأنشطة وممارسات ومناهج تسهم في معر 

لخلق الحسن واملعاملة الطيبة، والسلوك املستقيم لدى الطلبة، وتسهم  ن لألنشطة املدرسية دوًرا بارًزا في تنمية ا ، وأ (2013لحقوقه وواجباته )إدريس، 

حب اآلخرين، والنظافة، والتعارف، واإليثار واحترام الغير، كما تسهم في تنمية اتجاهات   :مثللقيم واألخالق اإلسالمية  كذلك في تعديل السلوك، وتطبيق ا 

هم األنشطة في توثيق الصلة بين الطالب وزمالئه  ه، وتعمل جاهدة على تنميتها، وتسمه، وأخالقياتمرغوبة مثل: اعتزاز الطالب بدينه، وعقيدته، ووطنه وقي

واالعتماد علي بالنفس  والثقة  االستقالل  جانب  وتعزز  وتبرز  أخرى،  جهة  واملجتمع من  واألسرة  املدرسة  وإدارة  وبين معلميه  جهة، وبينه  وتحمل  من  ها، 

يمكن أن يكون لها تأثير دائم ومستقل على املشاركة كما    (، 2010)البزم،    الطالب في األنشطة املناسبة له ولقدراته وميولهاملسؤولية من خالل اشتراك  

 .(Keating & Janmaat, 2016السياسية للشباب، وتوفر الدعم الستمرار التعليم من خالل املواطنة)

بسل استحداثها  تم  التي  املدرسية  األنشطة  برامج  الدراس ي  إن من ضمن  العام  في  كل    2017/2018طنة عمان  في  وتجربتها على مدارس معينة  م 

الدراس ي   العام  السلطنة في  الوطني وغرس روح   2018/2019محافظة، وتطبيقها لجميع مدارس  الحس  بتنمية  الوطنية والقيمية، والتي تعنى  البرامج  م 

لتنفيذ برامج تعمل على تأصيل القيم الحميدة لدى الطلبة لجعلهم مواطنين صالحين  االنتماء والوالء للوطن وقائده؛ حيث يمكن للمدرسة التخطيط  

وبناًء عليه فإن الباحث أدرك أهمية برامج األنشطة املدرسية في تكوين شخصية املتعلم، وتسعى ،  (2018)وزارة التربية والتعليم،  يقدرون مكتسبات وطنهم  

ويأمل أن تكون هذه الدراسة  ،  قة الثانية من التعليم األساس ياألنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى طلبة الحلهذه الدراسة التعرف إلى دور برامج  

املشرفين في   املدرسية، وأن يستفيد منها  األنشطة  التربية في مجال  التربية والتعليم في وضع برامج    دائرة إضافة علمية ألدبيات  التربوية بوزارة  األنشطة 

 ية تخص املواطنة.تطوير 

 :مشكلة الدراسة . 1.1

ين صالحين  إن املدرسة هي املؤسسة التعليمية األولى التي أوجدها املجتمع لتحقيق أهدافه الوطنية فإن هدفها األسمى إعداد األفراد ليكونوا مواطن

القي(2017فاعلين في وطنهم )الصمادي،   اثبتت فعاليتها بنجاح في ترسيخ  الالصفية والتي  املدرسية  األنشطة  اإليجابية في ، ويقع على عاتقها توظيف  م 

( إلى وجود قصور في التربية من  2020كما توصلت نتائج دراسة إبراهيم واملرزوقي )، (2016تجسد في سلوكياتهم )ملوح، نفوس الطالب بطابع ديني ووطني ي

االجتماعية، وغياب أدوار واضحة ملديري املدارس في  أجل املواطنة العاملية في برامج إعداد وتدريب املعلمين، والتركيز في املناهج الدراسية على الدراسات  

املج املدرسيةهذا  األنشطة  توظيف  وقلة  عمان  ،  ال،  رؤية  ركزت  مشاركتهم   2040وقد  ويعزز  للمستقبل،  ضماًنا  يعد  والذي  بالشباب  االهتمام  على 

 عن تمكينهم باالستفادة م
ً

ن قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز الحماية االجتماعية لهم )املجلس  السياسية واالجتماعية واالقتصادية وفي صنع املستقبل، فضال

 (. 2019األعلى للتخطيط، 

م املواطنة  وكون الباحث أحد العاملين باملؤسسات التعليمية، ومن خالل انخراطه بامليدان التربوي، فقد الحظ أن فئة من الطلبة تفتقد تدريجًيا لقي

متلكات العامة، مما يؤثر سلًبا على االنتماء والوالء للوطن.  ولألهمية البالغة لتنمية قيم املواطنة تسعى الدراسة نتيجة للهدر الذي يتم في املحافظة على امل

ما دور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة؛ لذا جاءت هذه الدراسة التي يمكن صياغة مشكلتها في السؤال اآلتي:  الحالية ملعرفة  

 رامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟ دور ب

 : أسئلة الدراسة . 2.1

 تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

 بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟ ما دور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة  •

غيرات  ( بين متوسطات تقديرات الطلبة تبًعا للمتα= 0.05عند مستوى الداللة )  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور برامج األنشطة املدرسية •

 (؟  ةالدراسي وفالصفو الديموغرافية )الجنس، 
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 :أهداف الدراسة . 3.1

 الدراسة إلى اآلتي: تهدف 

 . التعرف إلى دور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم  •

واطنة لدى لدور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم امل  الطلبةالكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات   •

 (. ةالدراسي وفالصفو الجنس، تبًعا للمتغيرات الديموغرافية )الطلبة 

 :أهمية الدراسة . 4.1

من أهمية موضوعها التي تتناوله، والفئة املستهدفة وهم طلبة الحلقة الثانية من التعليم األساس ي، والذين يعدون الثروة  أهميتها الدراسة تستمد

 أهمية الدراسة في جانبين: أهمية نظرية، وأهمية تطبيقية.الحقيقية للوطن، وتتمثل 

املحتملة، األهمية النظرية: أهمية املوضوع الذي تتناوله الدراسة؛ فموضوع املواطنة يحظى باهتمام دولي كبير في ظل الظروف الراهنة واملستقبلية  •

الواقع لجعل هذا السلوك ممارسة عملية يومية للطلبة. وقد تسهم هذه وتناول الدراسة للمواطنة في الحلقة الثانية التي يجب تحقيقها على أرض  

 . وبرامج األنشطة املدرسيةالدراسة في إضافة جديدة للمعرفة التربوية املتخصصة في مجال املواطنة 

قد  برامج تطويرية تخص قيم املواطنة، و  عبوزارة التربية والتعليم في وض دائرة التوجيه املنهي واإلرشاد الطالبيقد تفيد الدراسة األهمية التطبيقية:  •

 تفيد نتائج الدراسة وتوصياتها في إعداد دراسات مثيلة مقارنة في املحافظات األخرى بالسلطنة. 

  :حدود الدراسة . 5.1

 اقتصرت حدود الدراسة على اآلتي: 

 أبعاد تعلم دور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من خالل  تناولت الدراسة  :  الحد املوضوعي •

 البعد الوجداني. و  ،والبعد املهاري ، البعد املعرفياملواطنة وهي: 

 وطالبات الحلقة الثانية من التعليم األساس ي.  طلبةاقتصرت الدراسة على عينة من : الحد البشري  •

 م.  2022-2021تم تطبيق الدراسة في العام الدراس ي  :لزمنيالحد ا  •

، وقد تم اختيار املحافظة مانافظة جنوب الباطنة في سلطنة عُ تم تطبيق الدراسة في مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بمح:  الحد املكاني •

 مختلف البيئات بالسلطنة.لسهولة التطبيق وقربها من مقر سكن الباحث، إضافة إلى أنها تمثل 

 :مصطلحات الدراسة . 6.1

 املصطلحات الواردة في هذه الدراسة ما يأتي:

)  :برامج األنشطة املدرسية • األساس ي للصفوف من  التعليم  التربوية في مدارس  األنشطة  ما بعد  9-5يطلق هذا املصطلح على  التعليم  ( ومدارس 

ا مليولهم وقدراتهم )وزارة عالقة باألنشطة التربوية يتم التخطيط لها من قبل إدارة املدرسة والطلبة وفًق ( وهي مجموعة برامج ذات 12-10األساس ي )

 (.2018التربية والتعليم، 

ووالئه    املواطنة: • منه،  املطلوبة  للواجبات  وتأديته  الحقوق،  لهذه  الفرد  الوطنية، ومعرفة  وواجباته  تحدد حقوقه  التي  املواطن  "صفة  بها  يقصد 

 (.20، ص 2017لوطنه، وخدمته لبالده، وتعاونه مع املواطنين اآلخرين لتحقيق األهداف الوطنية" )إبراهيم، 

)  قيم املواطنة: • بأنها2015يعرفها منصر  الفرد ويحكم عالقته باآلخرين    (  إطار عمل يوجه سلوك  التي تمثل  املعايير واملبادئ  من جهة  "مجموعة 

باع  خرى، وتجعله قادًرا على القيام بمسؤولياته وواجباته، من خالل املشاركة الفاعلة في مجتمعه وتمسكه بحقوقه واحترام حقوق اآلخرين، واتأ 

لتحقيق الصالح العام على أساس العدل واملساواة، لربطهم بوطنهم وتعزيز التقارب بينهم ودفعهم  ؛ا وحيًدا الحوار والتعاون والعمل املشترك مسارً 

 (. 134جميًعا ملواصلة عطائهم وتفانيهم في أداء واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الوطن والعمل على حمايته واملحافظة على تماسكه" )ص 

الهادفة إلى تعزيز شعور الفرد باالنتماء إلى مجتمعه وقيمه ونظامه وبيئته وثقافته ليرتقي هذا الشعور إلى   يقصد بها "التربية   تنمية قيم املواطنة:  •

له حد تشبع الفرد بثقافة االنتماء، وأن يتمثل ذلك في سلوكه وفي دفاعه عن قيم وطنه ومكتسباته، وتتضمن تنمية معرفة الفرد بمجتمعه وتفاع

،  2010م في تكوين مواطنين صالحين متمكنين من الحكم على ما يعترضهم داخل مجتمعهم وخارجه" )أبو حشيش،  إيجابًيا مع أفراده بشكل يسه

بأبعادها الثالثة:   برامج األنشطة املدرسيةويعرف الباحث تنمية قيم املواطنة إجرائًيا بأنها تلك اإلجراءات واملهام واملتطلبات التي تقوم بها    (.259ص  

بهدف إعداد الطالب مواطن صالح يمارس حقوقه وواجباته، ووالئه وانتمائه لوطنه، ومسؤوليته االجتماعية نحو املعرفية واملهارية والوجدانية؛  

 نفسه واآلخرين.
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   والدراسات السابقة: اإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

 األنشطة املدرسية ودورها في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة. تناول اإلطار النظري برامج 

 : األنشطة املدرسية  .1.1.2

لك  األنشطة املدرسية جزًءا مهًما من املجاالت التي تحظى باهتمام كبير في مجال التعليم بصفة عامة، وقبل التعليم الجامعي بصفة خاصة، وذ  تعد

ل على عمللدور الكبير الذي تلعبه في إعداد شخصية الطالب، وتنميتها من مختلف الجوانب العقلية، والنفسية، واالجتماعية، حيث أن هذه األنشطة ت

األنشطة كسر الحواجز والعالقة التقليدية بين الطالب ومعلمه في الصفوف الدراسية من خالل املواقف املتنوعة التي يشارك فيها الطالب خالل هذه  

 (.2014)مزيو، 

ات التربوية واالجتماعية املرغوبة وتعمل هذه األنشطة على تنمية ميول ورغبات الطلبة، إضافة إلى إثراء عقولهم بالقيم السامية النبيلة وباالتجاه

 (.2015بما يتالءم مع استعداداتهم وقدراتهم وميولهم عبر املراحل التعليمية املختلفة )حياتي، 

عُ  التربوية املستجدات وفي بسلطنة  التربوية  لألنشطة   املعرفية جوانبه بتنمية واالهتمام املتعلم، الى النظرة  تغير من صاحبها وما مانالحديثة 

 للمناهج وعنصًرا  التعلمية، التعليمية العملية في اأساًس  ركًنا املدرسية األنشطة أصبحت واملهارية، فقد الوجدانيةو 
ً

 األهداف لتحقيق الدراسية مكمال

 والعلمية  والفنية والثقافية والرياضية والصحية واالجتماعية التعليمية أبعادها املنشودة، حيث تعدها بكافة التربوية
ً

إعداد الطلبة،  في يسهم  مهًما عامال

 تحمل من  تمكنهم  وقدرات مهارات الطلبة  يكتسب أنفسهم، حيث على واالعتماد ذاتهم، ،وتحقيق مواهبهم  وصقل  سلوكهم، وتهذيب شخصياتهم، وتكوين 

برامج خالل من  املسؤولية املدرسية مع بالتعاون  إعدادها يتم  املدرسية األنشطة برامج فيها تنفذ زمنية خطة  وفق  املدرسية األنشطة  تفعيل   اإلدارة 

 (. 2018واتجاهاتهم )وزارة التربية والتعليم ،  مع ميولهم  ينسجم  أنفسهم، وبما والطلبة

ا تلبي ميوله  تنبثق أهمية األنشطة املدرسية من قيمتها التربوية التي تحققها، فهذه األنشطة لها التأثير املباشر على السمات الشخصية للطالب، ألنه

وتعمل األنشطة املدرسية على إكساب الطلبة مهارات وقدرات خاصة ال يمكن تعلمها من خالل املناهج  (،  2018تؤثر على اتجاهاته )أحمد،  وحاجاته، و 

عله يشعر الدراسية، فعن طريقها يتعلم الطلبة كيفية استثمار الوقت فيما هو مفيد، وتمنحه القدرة على تحقيق التوازن بين العمل والراحة، مما يج

 (. 2015، وآخرونبالسعادة والتوفيق النفس ي )محمود 

وصقلها، وتتمثل أهمية األنشطة املدرسية في أنها: تعطي للطلبة الفرصة للتعبير عن اتجاهاتهم، ومناقشة احتياجاتهم، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم  

املختلفة، املوقف  التصرف في  الطلبة حسن  إليها، وتنمي لدى  ينتمون  الذين  الطلبة  بين  العالقات االجتماعية  تنمي  القرارات   كذلك  اتخاذ  والقدرة على 

فية والعقلية، السليمة في تلك املواقف، والثقة بالنفس، باإلضافة إلى أنها تساهم ممارسة األنشطة املدرسية في تنمية شخصية الطلبة من الناحية الثقا

التي يعيش فيها، واالستمتاع بها، والتعرف على أصدقاء جدد، وأخيًرا تساهم األنشطة املدرسية في إكساب خبرات   وتمكن الطلبة من التعرف إلى البيئة 

 (.2017جديدة وواقعية، وعدم االعتماد على املنهج الدراس ي في اكساب الخبرات )إبراهيم، 

س التعليم ( برامج األنشطة التي يتم ممارستها في مدار 2017  /19أعدت اللجنة املشكلة بوزارة التربية والتعليم بموجب القرار رقم )  مانسلطنة عُ وفي  

التعليم ما بعد األساس ي للصفوف من )9-5األساس ي للصفوف من ) املدرسة، حيث يقوم مدير 12- 10(، ومدارس  ( من خالل وضع برامج ضمن خطة 

و مجلس أولياء املدرسة بالتخطيط لها مع املعلمين األوائل واألخصائي نفس ي/ االجتماعي، وأخصائي األنشطة املدرسية، واألخصائي املالي واإلداري، وعض

اعاة املرحلة  األمور، وممرض الصحة املدرسية، وبمشاركة الطلبة وفًقا مليولهم واتجاهاتهم وقدراتهم، بما يخدم أهداف العملية التعليمة، مع أهمية مر 

 (.2018)وزارة التربية والتعليم،  العمرية للطلبة، وطبيعة املجتمع املحيط بالبيئة املدرسية

التخطيط لبرامج األنشطة املدرسية التي تكفل لها النجاح، ومن املهم في هذا املجال أن يكون هناك  في  ال بد من مراعاة بعض املعايير والشروط  و 

ا من املنهج جزءً   يقين بأن األنشطة املدرسية مكملة للعملية التعليمية، وتساعد على تنمية ميول الطلبة، وتطوير قدراتهم، وباعتبار أن األنشطة املدرسية

النشاط كجزء من األعمال املنوطة له، كما أنها تتيح للطلبة املشاركة في النشاط )الفي،   ومن ضمن هذه   (.2010املدرس ي، بحيث تتيح للمعلم ممارسة 

املدرسية  برامج  التي يجب توافرها فياملعايير والشروط   للمعلمي:  األنشطة  أهداف واضحة ومحددة  ن والطلبة، ووضع خطة عمل أن تكون موجهة نحو 

يجب أن تخضع برامج األنشطة لعملية ، كذلك  لتنفيذ تلك البرامج، حيث يشارك الطلبة في وضعها، ويتحملون مسؤولية تنفيذها بإشراف من املعلمين

يجب أن  ، إضافة إلى أنها دى الطلبةمالحظة دقيقة من قبل املعلم؛ للتعرف إلى ميول واتجاهات الطلبة، وتعزيز مواطن القوة، ومعالجة مواطن الضعف ل

يجب أن تكون برامج األنشطة على أساس قيمتها التربوية، التي تقود الطلبة إلى التفكير، ، و تكون مكملة للمنهج املدرس ي، ويستمد كل منهما أهميته من اآلخر

 لصقل   أن تكون متنوعة، بحيث يجد فيها الطلبة ، و والتخطيط والتنفيذ، واتقان العمل املكلف به
ً

أكثر فرصة للتعبير عن ميولهم، وإشباع رغباتهم، ومجاال

 (.2012)مقبل،  مواهبهم 
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   :املواطنة  .2.1.2

أهمية من  لها  ملا  الشاملة،  والتطوير  اإلصالح  ملشاريع  االنطالق  ونقطة  واالجتماعية،  البشرية  للتنمية  املهمة  القضايا  من  املواطنة  عظمى   تعد 

فؤ الفرص، للمواطن، ولقد أصبحت الحاجة ملحة إلى تنمية قيم املواطنة؛ الستقرار أمن البلد وتقدمه، حيث يشعر جميع أفراد املجتمع باملساواة وتكا

 (. 2018مما يسهم في تشكيل شعور حقيقي بالوالء واالنتماء للوطن )الباسل وآخرون، 

نالت  إن مفهوم املواطنة من أكثر املصطلحات حاجة إلى التعمق في الدراسة والفهم وذلك أن املواطنة ش يء متأصل في طبيعة النفس البشرية، وقد 

التي تتضمن حقوق وواجبات املواطن )يوسف،  املواطنة اهتماًما كبيًرا في مختلف املجتم  (؛  2010عات والشعوب ويتجلى ذلك في التشريعات والدساتير 

املج أفراد  املكفولة داخل نطاقه بحيث يشعر كل فرد من  الحقوق والواجبات كافة  في وطن واحد متساويين في  أن يكون كل من يعيش  تمع فاملواطنة 

أن   (Chanzanagh et al, 2011) (.  ويرى تشانزانج وآخرون 2015هود حتى يسهم في تقدم وطنه وتحضره )إبراهيم، باالنتماء لهذا الوطن ويبذل جميع الج

واطن داخل  املواطنة حالة مدنية تعد أعلى حالة اجتماعية، يستطيع الفرد تحقيقها في املجتمع الديمقراطي، كما أنها مزيج من الحقوق والواجبات للم

ا أساسًيا للمشاركة السياسية الرسمية، وثانيهما: املساواة بين األفراد في  دولته. ويتم تحليل امل
ً
املواطنة شرط واطنة بطريقتين مترابطتين: أولهما: حقوق 

 (. (Peucker & Akbarzadeh, 2014االجتماعية املجتمع، وتعزيز الوالء واالنتماء في الحياة 

واطن الصالح حيث جعلته الهدف العام من أهداف التعليم وتزداد أهمية تحقيق ذلك في ولقد أولت املؤسسات التعليمية عناية خاصة بإعداد امل

انتم إعداًدا يضمن  املجتمع إلعداد مواطنيه  التربية وسيلة  املعلوماتية والتكنولوجية، وتعد  الثورات  العالم من  الذي يشهده  التسارع  اءهم في ظل  ظل 

م ومهارات للتعامل مع اآلخرين واإلحساس باملسؤولية تجاه األعمال املنوطة بهم سواء كانت هذه األعمال  التغيرات السريعة وما يكتسبونه من معارف وقي

 (.2012فردية أم ضمن نطاق الجماعات شريطة أن يتم ذلك اإلعداد في ضوء معرفة الطلبة بحقوقهم وواجباتهم )عامر، 

( املواطنة بأنها "عالقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وما تتضمنه تلك  Encyclopedia Britannicaوتعرف دائرة املعارف البريطانية )

(، وتؤكد املعارف البريطانية على أن املواطنة تدل ضمًنا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها 110،  2012العالقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة" )كبر،  

دائ وتختتم  مسؤوليات،  حق  من  مثل  سياسية،  ا 
ً
حقوق املواطن  على  تسبغ  العموم  وجه  على  "املواطنة  بأن  للمواطنة،  مفهومها  البريطانية  املعارف  رة 

( فيعرف  Thomas Humphrey Marshall(.  أما عالم االجتماع البريطاني توماس همفري مارشال )218،  2017االنتخاب، وتولي املناصب العامة" )خليفة،  

أن أيًضا  املواطنة على  الحقوق واملؤهالت، ولكن  املواطن مجموعة من  العقد  الدولة والفرد واملجتمع، ويكسب هذا  بين  املعقدة  العالقة  ها "عقد يؤطر 

أن املواطنة هي الترجمة الحقيقية ملشاعر االنتماء والوالء للوطن    (. ويرى الباحثSyssner, 2011, 112مجموعة من الواجبات وااللتزامات إزاء املجموعة")

ة في صنع القرار،  بإدراك الحقوق والواجبات الخاضعة لدستور الدولة، بحيث يقدم املواطن الوالء للدولة وتقدم الدولة له األمن واألمان واملشاركة الفاعل

 مراعًيا بذلك حقوق اآلخرين من غير تمييز.

مفهو  مر  والتاريخية،  لقد  والدينية،  واالجتماعية،  االقتصادية،  العوامل  بفعل  اإلنسان  ذاكرة  في  تبلورت  عديدة  تاريخية  بمراحل  املواطنة  م 

باعتبارهم مواطنين يعيشون في ك الذمة  أهل  السامي مع  التعامل  الدولة اإلسالمية، حيث  أثينا، والرومان، وفي  اإلغريق في  الدولة والسياسية عند  نف 

ويعد زمن الثورة الفرنسية وما ،  (2014في القضاء )الزدجالي،  مية، لهم حقوق، وعليهم واجبات، مع الحرية التامة في ممارسة العبادات واملساواة  اإلسال 

 املدنية الحقوق على   اإلعالن هذا  اشتمل إذ املواطنة؛ مفهوم تاريخ في تحول  نقطة أول  م،  1789 عام واملواطن حقوق اإلنسان أعقبها من إصدار إعالن

 Johnوكان ملفكري عصر التنوير والنهضة األوروبية أمثال جون لوك )، (2010،  للمواطنة )أبو حشيش املعاصر  املفهوم يتضمنه الذي  باملعنى والسياسية

Locke( وتوماس هوبز ،)Thomas Hobbes( وجان جاك روسو ،)Jean Jacques Rousseau  ملفهوم املواطنة من خالل نظرية  ( الدور الكبير في التحول

 Thomasس هوبز )العقد االجتماعي بين أفراد املجتمع والدولة، وبدأ مفهوم املواطنة يأخذ داللته السياسية والفلسفية في القرن السابع عشر على يد توما

Hobbesه ضمان أمن األفراد في دائرة مجتمع يخضع لسلطة  ( الذي عرف املواطن بوصفه عضًوا في جماعة سياسية أبرمت عقًدا اجتماعًيا تتعهد بموجب

انون، واملشاركة مطلقة، وفي منتصف القرن التاسع عشر، بدأ مفهوم املواطنة يتحدد بالعالقة بين الفرد والدولة، من خالل املساواة بين األفراد أمام الق

فاعلة بامتالك املواطن الوعي املطلوب باالنتماء والروابط التي يسعى إليها املجتمع في الحياة العامة، وقد أصبح مفهوم املواطنة أنموذًجا مثالًيا للمشاركة ال

أما القرن الحادي والعشرين فقد شهد مفهوم املواطنة تطوًرا عاملًيا تحددت مواصفات املواطنة باالعتراف بوجود  ،  (2017العامة )محمود،  للمصلحة  

، باإلضافة إلى املشاركة في تشجيع السالم الدولي، واملشاركة في إدارة الصراعات بطريقة الالعنف )أحمد، ثقافات، وديانات مختلفة، واحترام الغير وحريته

2018 .) 

حقيق  ولذا فإن من أهم متطلبات املواطنة الحديثة هي تمكين املواطنين من إدارة الشؤون العامة من خالل مؤسسات برملانية منتخبة، تؤدي إلى ت

ليل من ظهور املشكالت الناتجة عن االستبداد بالرأي، والتحكم في اتخاذ القرار، الذي يمكن أن يكون لحساب فئات فئوية وليست  املصلحة العامة، والتق

ثل (.  وتتباين وجهات النظر بين الباحثين واملهتمين بدراسات املواطنة فيما يتعلق بأبعادها، حيث يرى البعض أن أبعاد املواطنة تتم2018وطنية )املعمري،  

 (.   2016في املسؤوليات الشخصية واملدنية، في حين يؤكد رأي آخر على األبعاد الفلسفية والقيمية والسياسية والقانونية واالجتماعية )الشقران، 
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واالنتماء واملشاركة الفاعلة من وتعد املواطنة من القضايا ذات األبعاد املتعددة سياسًيا وتربوًيا وثقافًيا وال تعبر هذه األبعاد إال عن معايير الوالء  

ي تواجه قبل أفراد املجتمع في حماية الوطن من خالل تعبيره عن الوعي بالحقوق والواجبات، كما انعكس دوره بصفته مواطن في مواجهة التحديات الت

 .(2012الدولة في آن واحد )عامر، املجتمع و 

الديمقراطية، واملعارف املدنية  يمكن بلورة الهدف من تعليم املواطنة بتدعيم وجود الدو  ولة كنظام سياس ي واقتصادي واجتماعي، وتنمية قيمة 

، واحترام الرأي اآلخر  وقيمة احترام حقوق اإلنسان، واملساهمة في الترابط االجتماعي واالستقرار في املجتمع، وتنمية مهارات التفكير الناقد، والحوار البناء

أهمها: التمسك بالعقيدة والعبادات والقيم، وتنمية   ( إلى العديد من هذه األهداف2020.  ويشير النيرب وعطا هللا )(2020واتخاذ القرارات )القحطاني،  

املساواة بين الطلبة، وتنمية استعداد الطلبة لدراسة املشكالت املح لية وكيفية الوعي لدى الطلبة بالحقوق والواجبات، وتحقيق الديمقراطية، ومبدأ 

راغ  لها، وغرس حب الوطن في نفوس الطلبة من أجل العمل على تقدمه وإعالء شأنه، باإلضافة إلى تبادل الخبرات واملعلومات، واستثمار وقت الفالتصدي  

 بالنسبة للطلبة بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع، وتوفير بيئة نظيفة، واملحافظة عليها، واالستخدام األمثل ملواردها. 

رة في تنمية قيم املواطنة، تعد األسرة اللبنة األساسية التي تسهم في تكوين شخصية الفرد، لذا يقع على عاتقها مسؤولية تقويم سلوك  أما دور األس

تي وانين الالفرد من صغره، وغرس كل القيم واملثل العليا كحب الوطن واملحافظة على ممتلكاته، والعمل على إعالء شأن الوطن، واحترام األنظمة والق

ية، واملشاركة في تسير شؤون الوطن، والتحلي باألخالق الحميدة مثل اإليثار، وحب الوحدة الوطنية، واملشاركة في خدمة املجتمع، واملبادرة لألعمال الخير 

 (.2017العمل التطوعي )الرشيدي، 

ليصبح مواطًنا صالًحا، وذلك من خالل أهداف تم تحديدها  في حين دور املدرسة في تنمية قيم املواطنة، تقوم املدرسة بدور مهم في إعداد الطالب 

املستويات ملا له من  من قبل وزارة التربية والتعليم على كافة املستويات املعرفية، واملهارية، والوجدانية، ويمثل اكتساب املعلومات واملعارف أحد أهم هذه 

م، والتي تمكن الطلبة من توجيه سلوكهم وتكوين شخصياتهم كمواطنين )الكندري والبيلي،  دور مهم في تنمية االتجاهات والقيم، وأساسيات التفكير السلي

ا 2016 الوطني، وقيم  الحس  لتنمية  ثقافًيا  التي تمثل رصيًدا  املدرسية  األنشطة  الطلبة من خالل  املواطنة لدى  تنمي قيم  أن  للمدرسة  لوالء  (. ويمكن 

لذي يحقق املواطنة اإليجابية لخدمة الوطن، ويتجسد ذلك من خالل البرامج التطوعية لخدمة املجتمعين واالنتماء، وغرس السلوك السليم، واالتجاه ا 

 (. 2019املحلي واملدرس ي )بن سليم وبولرباح،  

جاهات والقيم وتهدف األنشطة التربوية إلى توفير النمو املتكامل لشخصية الطالب، ودعم قيمه الدينية والسلوكية والخلق االجتماعية، وتكوين االت

الديمقراطية والقيم  األهداف  املدرس ي من خالل  النشاط  أهمية  تظهر  أنها  كما  املدرس ي،  املجتمع  أفراد  بين  وتكوين عالقات سوية  املرتبطة   املرغوبة، 

األنشطةتوالتي    ،باملواطنة االجتماعية  ،تحقق من خالل ممارسة هذه  القيم  في غرس  تتمثل  ومراعا  ؛والتي  والصدق  والقواعد كالعمل  السلوك  أدب  ة 

الذاتية والجماعية اإلدارة  القدرة على  تنمية  إلى  املجتمع، إضافة  للتكيف مع  املعارض  ،والقوانين؛  الرأي  الرأي واحترام  األغلبية  ،وحرية  وتحمل   ،وآراء 

وتعزيز ،  الوالء واالنتماء والشعور باألمن والصداقة تحقيق الحرية وروح الزمالة واملشاركة و الواجبات، كما يتم  والتمسك بالحقوق و   ،والتعاون   ،املسؤولية

 (.2012قيم الديمقراطية والتسامح )عامر، 

 : جهود السلطنة في تنمية قيم املواطنة . 3.1.2

 تم تناول جهود السلطنة في تنمية قيم املواطنة من خالل املحاور اآلتية:

 2040مان  املواطنة في ضوء رؤية ع   •

العُ   2040مان  تسعى رؤية عُ  املواطنة  أهداف  املحافظة على تراثه  إلى تحقيق  بهويته ومواطنته وثقافته، يعمل على  مانية من ضمنها: مجتمع معتز 

استثمار مس إلى  الهوية واملواطنة والترابط االجتماعي، باإلضافة  للتراث وتوثيقه ونشره عاملًيا، ومنظومة شراكة مجتمعية مؤسسية متكاملة تعزز  تدام 

كون الفنون يسهم في نمو االقتصاد الوطني، ومجتمع رائد عاملًيا في التفاهم والتعايش والسالم، وكذلك مجتمع أفراده يتصفون باملسؤولية مدر والثقافة و 

 (. 2019لحقوقهم وملتزمون بواجباتهم )املجلس األعلى للتخطيط،  

 : املواطنة في النظام التعليمي العماني •

الوسائل في   التعليم أفضل  املواطنة(، والتعليم من أجل يعد  املواطنة مصطلح )تربية  الطلبة على  املواطنة، وأطلق على عملية تنشئة  تنمية قيم 

مانية املتعاقبة في ممارسة أدوار املواطنة اإليجابية والنشطة في  ماني؛ إليمانه بالدور املنوط لألجيال العُ املواطنة يجد عناية تامة في النظام التعليمي العُ 

 (.2012مع )املعمري والغريبية، املجت

الضامن  وقد تطور مفهوم املواطنة في السلطنة خالل العقود املاضية بعد قيام الدولة، حيث تم تكريس االنتماء، والوالء للوطن الواحد، الذي يعد

ط املواطنة االبتعاد عن القبلية، والطائفية تحت  لحقوق املواطن، واملشرف على مؤسساتها، وكان العمل على تأثير البنى التقليدية للمجتمع، ألن من شرو 

 (.2018أو املذهب )املعمري،  لون مظلة االعتراف بجميع أفراد املجتمع دون تفرقة بالجنس أو ال

مانيين إال مع بداية العقد األول من القرن الحادي والعشرين، وكانت تربية ولم يظهر مفهوم املواطنة في النظام التعليمي، وفي دراسات الباحثين العُ 

املحلي حتى نهاية الصف املواطنة كممارسة منهجية تبدأ من املرحلة االبتدائية العليا وتستمر حتى نهاية املرحلة الثانوية آنذاك، وأنها كانت تركز على البعد  
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الحادي    -وعلى األبعاد العربية واإلسالمية، واإلنسانية في الصفين الثاني الثانوي، والثالث الثانوي   -حادي عشربما يسمى حالًيا الصف ال  -األول الثانوي  

عشر والثاني  الدراسات    -عشر  معلمو  املواطنة  بتدريس  يقوم  من  وكان  التطبيقية،  األنشطة  من  وتخلو  نظرية،  الدراسية  املواد  كانت  عامة  وبصفة 

 (.2013معلم متخصص لها، ومع ذلك فقد سعت تلك املواد إلى تحقيق أهداف كبيرة في التربية الوطنية )املعمري،  االجتماعية؛ حيث ال يوجد

مان مجموعة من املبادئ التي تنبثق منها األهداف التعليمية العامة، وتعد هذه املبادئ واألهداف موجًها لعملية  وتتضمن فلسفة التعليم في سلطنة عُ 

يأتي: الهوية واملواطنة، والعزة   ة التعليمية كافة وتطويرها في جميع مراحل التعليم وأنواعه، ومن املبادئ التي تعنى بقيم املواطنة مابناء عناصر املنظوم

إضافة   واملحاسبة،  واملسؤولية  وواجباته،  اإلنسان  والتربية على حقوق  الحميدة،  والسلوكيات  والقيم  الوطنية،  التربية على مبدأ  إ واملنعة  الشورى لى 

 (. 2017)مجلس التعليم، 

م بإنشاء "دائرة  11/2012/ 19( الصادر بتاريخ 2012/ 634م، ووفًقا للقرار الوزاري رقم ) 2012مان في عام وقامت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُ 

لها قسم برامج املواطنة، وقسم دراسات املواطنة وفًقا للقرار م تم تعديل مسمى الدائرة إلى دائرة املواطنة وإنشاء قسمين   2017برامج املواطنة"، وفي عام  

م، ومن أهم اختصاصات هذه الدائرة، متابعة تطبيق أبعاد ومجاالت التربية على املواطنة في   2017  /12  / 7( الصادر بتاريخ  2017  /381الوزاري رقم )

التع والبرامج  التربوي  واإلشراف  التربوي  والتقويم  الدراسية  للمعلمين املناهج  تدريبية  عمل  حلقات  إقامة  العالقة،  ذات  األخرى  املديريات  ومع  ليمية، 

امل املختصة، وكذلك تعزيز قيم  واطنة لدى واملشرفين واملختصين ذوي العالقة حول املواضيع املتعلقة بالتربية على املواطنة بالتنسيق مع التقسيمات 

لفة، والعمل على متابعة وتقييم برامج التربية على املواطنة ومعالجة املعوقات واقتراح سبل التحسين الطلبة من خالل البرامج والدراسات البحثية املخت

 (.2018البوسعيدي،  والتطوير املستمرين، إضافة إلى تفعيل الشراكة املجتمعية من خالل إقامة الفعاليات وتطبيق البرامج املتعلقة بالتربية على املواطنة )

 :الدراسات السابقة . 2.2

 األقدم على النحو اآلتي: إلى األحدث هناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية املرتبطة بموضوع املواطنة، وتم عرضها مرتبة من 

مان،  وإمكانية اإلفادة منها في سلطنة عُ التعرف إلى االتجاهات املعاصرة في التربية من أجل املواطنة العاملية    (2020هدفت دراسة إبراهيم واملرزوقي )  •

ربية من  واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، كما استخدمت تحليل الوثائق في جمع البيانات واملعلومات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود اهتمام بالت

ستراتيجية للتعليم، وبعض املشروعات املدرسية مثل مان يتمثل في فلسفة التربية وأهداف التعليم، والخطط اال أجل املواطنة العاملية في سلطنة عُ 

من أجل املدارس املنتسبة لليونسكو، وبعض البرامج مثل البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب، كما توصلت النتائج إلى وجود قصور في التربية  

وغياب أدوار واضحة ملديري املدارس في هذا املجال، وقلة توظيف    إعداد وتدريب املعلمين، والتركيز في املناهج الدراسية على الدراسات االجتماعية،

 األنشطة الالصفية.

التعرف إلى  دور ممارسة اإلدارة املدرسية لتنمية قيم املواطنة لدى طالبات املرحلة الثانوية في مدينة الرياض،    ( 2020هدفت دراسة القحطاني )  •

ة الدراسة من حيث )املؤهل العلمي، نوع التأهيل، الخبرة( حول درجة ممارسة القيادة املدرسية  والتعرف إلى درجة االختالف في استجابة أفراد عين

ة نظر معلمات ألساليب تنمية قيم املواطنة بأبعادها الثالثة )البعد املعرفي، البعد املهاري، البعد الوجداني( لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجه

الباحث املنهج الوصفي التحليل،  ض،  املرحلة الثانوية في مدينة الريا كما تم استخدام االستبانة كأداة لجمع  ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 

معلمة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة ممارسة القيادة املدرسية ألساليب تنمية قيم املواطنة   356البيانات، حيث طبقت على عينة مكونة من 

 (α= 0.05)الداللة   مستوى  عندة في مدينة الرياض جاءت بدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  لدى طالبات املرحلة الثانوي

 بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة تعزى للمتغيرات )املؤهل العلمي، التأهيل العلمي، سنوات الخبرة(. 

•  ( واإلبراهيم  دراسة يوسف  املدارس،   ( 2019وهدفت  نظر معلمي  الثانوية من وجهة  املدارس  في  الالصفية  األنشطة  فاعلية  درجة  الكشف عن 

الدراسة من ) االرتباطي، وتكونت عينة  الوصفي  املنهج  الطلبة، واستخدما  الوطني لدى  االنتماء  بتعزيز  املدارس 350وعالقتها  في  ( معلًما ومعلمة 

التابعة   الحكومية  تألفت من قسمين:  الثانوية  للدراسة، حيث  أداة  العشوائية، واستخدما االستبانة  بالطريقة  اختيارهم  إربد، تم  ملديرية قصبة 

( فقرة، والثاني: لقياس درجة االنتماء  26فاعلية األنشطة الالصفية في املدارس الثانوية الحكومية في قصبة اربد، وتكون من )ة  األول: لقياس درج

( فقرة، وأظهرت النتائج أن درجة فاعلية األنشطة الالصفية حسب  30دارس الثانوية الحكومية في قصبة إربد، وتكون من )امل  الوطني لدى طالب

األهداف الوجدانية، األهداف املهارية، األهداف املعرفية، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية    نوع األهداف جاءت مرتبة كاآلتي:

الطالب    األنشطةفي درجة فاعلية   االنتماء لدى  املدرسة، وعدم وجود فروق تعزى للجنس، وأّن درجة  الخدمة، وحجم  ملتغيرات:  الالصفية تعزى 

وعدم جاءت مرتفعة، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحديد درجة االنتماء الوطني تعزى ملتغيرات: الجنس، وحجم املدرسة،  

ايجابية دالة إحصائيا بين درجة فاعلية األنشطة الالصفية ودرجة االنتماء الوطني لدى للخبرة.  وجود فروق تعزى   و بينت الدراسة وجود عالقة 

 .الثانوية الطالب في املدارس

محلية الحصاحيصا،   الثانوية املرحلة طالب لدى  املواطنة  قيم  تعزيز في  املدرسية األنشطة دور  على التعرف (2018في حين هدفت دراسة أحمد ) •

يث  من حيث حقوق املواطنة، واجبات املواطنة، واالنتماء للوطن، معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين درجة تقديرات أفراد العينة من ح
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النوع،   استبانة تكونت من ثالثة محاور هيالسكن،  التحليلي، وتم تطبيق  الوصفي  املنهج  املواطنة، واجبات ولتحقيق ذلك تم استخدام  : حقوق 

االستبانة   وبلغ عدد فقرات  للوطن،  االنتماء  اختيار عينة مكونة من    26املواطنة،  وتم  طلبة   153فقرة،  العشوائية من  بالطريقة  وطالبة  طالًبا 

( توصلت الدراسة إلى SPSSية )وطالبات املرحلة الثانوية من محلية الحصاحيصا بالسودان، وباستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماع

 من تعزز ( عبارة   حصلت وقد،  1.69  املحور  متوسطات  مجموع بلغ حيث املواطنة واجبات تعزيز على املدرسية األنشطة تعمل  عدة نتائج أهمها:

،  1.72املحور   متوسطات  مجموع  بلغ حيث متوسطة للوطن بدرجة االنتماء تعزيز على األنشطة املدرسية ، تعمل1.91بلغ   متوسط على   )الوطن حب

 لدور  العينة أفراد تقديرات درجة بين  إحصائية دالله  ذات  فروق توجد،  1.98  بلغ متوسط  على بالوطن( االعتزاز من  تقوي  )عبارة   حصلت وقد

 املدرسية األنشطة  لدور  العينة أفراد تقديرات درجة بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ، اإلناث لصالح املواطنة  قيم  تعزيز في املدرسية األنشطة

 . الريف لصالح املواطنة قيم  تعزيز في

دراسة هدفت الكشف عن اتجاهات الطلبة في الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة عمان نحو املشاركة املدنية،    ( 2018وأجرى الحراص ي ) •

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج باإلضافة إلى تحديد أثر متغيرات النوع االجتماعي، والصف الدراس ي، واملحافظة التعليمية عليها،  

عبارة موزعة على أربعة أبعاد هي: اهتمام الطالب بشأن املشاركة املدنية، واملشاركة املدنية التي   73بإعداد استبانة مكونة من الوصفي، حيث قام  

 ينة مكونة منحدثت في املاض ي القريب، ودور املدرسة في تعزيز املشاركة املدنية، واملشاركة املدنية املتوقعة في املستقبل، وتم تطبيق األداة على ع

طالًبا وطالبة من مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بمحافظات مسقط وشمال الباطنة وظفار، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى  1008

 داللة ذات فروق وجود عدم  كما أظهرت النتائجبمستوى متوسط،    3.31مان بلغ  اتجاه الطلبة في الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة عُ 

 داللة ذات فروقتعزى ملتغير النوع االجتماعي في املتوسط العام ألبعاد األداة، كما كشفت النتائج وجود  (α= 0.05)الداللة  مستوى  عند إحصائية

الصف الدراس ي لصالح طلبة الصف السابع، كما كشفت أيًضا عن النتائج وجود    (α= 0.05)الداللة    مستوى  عند إحصائية  روقفتعزى ملتغير 

تعزى ملتغير املحافظة التعليمية في املتوسط العام ألبعاد املشاركة املدنية لصالح محافظة    (α= 0.05)الداللة    مستوى  عند إحصائية داللة ذات

 شمال الباطنة.

دراسة هدفت التعرف إلى دور األنشطة الطالبية في تحقيق تنمية املواطنة لدى طالب املرحلة الثانوية العامة، واستخدم   (2018كما أجرى دهيم )  •

تطبيقها على عينة مكونة من   تم  باستبانة  الوصفي  املنهج  االجتماعية   400الباحث  للعلوم  اإلحصائية  الحزم  برنامج  وطالبة، وباستخدام  طالًبا 

(SPSS  توصلت ):تنمي األنشطة الطالبية لدى الطلبة الوعي باملساواة وتكافؤ الفرص بين افراد املجتمع، وتجعل الطلبة   الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

  يعرفون حقوق وواجبات كل مواطن، كما أن األنشطة تعمل على تعديل سلوكيات الطالب تجاه )القوانين، اآلخرين، البيئة املحيطة(، وتشعر هم

لشعور اء والوالء للوطن والدفاع عنه، إضافة إلى أنها تعمل األنشطة الطالبية على اعتزاز الطلبة بهويتهم الوطنية والثقافية، وتنمي لديهم ا باالنتم

 بحريته واملحافظة على حرية اآلخرين.

الجامعة بمدينة الرياض، ولتحقيق   لدى طالبدور األنشطة في تنمية قيم املواطنة  التعرف إلى تحديد طبيعة    (2017إبراهيم )   في حين هدفت دراسة •

الباحث املنهج الوصفي املسحي باستبانة مكونة من   فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي: االنتماء والوالء، والتسامح   52أهداف الدراسة استخدم 

من   مكونة  عينة  على  تطبيقها  وتم  الجماعي،  والعمل  السياس ي،  الوعي  اآلخر،  الرياض،   928واحترام  بمدينة  الجامعة  طالب  من  وطالبة  طالًبا 

التالية: مستوى متوسط لدور عضو هيئة التدريس في تنمية قيم    وباستخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية تم التوصل إلى النتائج

املواطنة، توجد فروق لصالح الجامعات الخاصة، توجد فروق لصالح الكليات اإلنسانية، توجد فروق لصالح الذكور، توجد فروق لصالح مستوى 

 السنة الثانية. 

الس اإلدارة الطالبية في تنمية املواطنة لدى طلبة مدارس ما بعد األساس ي  دراسة هدفت التعرف إلى دور مج  (2017وأجرى إبراهيم والبوسعيدي )  •

من   مكونة  عينة  على  تطبيقها  تم  باستبانة  الوصفي  املنهج  الباحثان  واستخدم  عمان،  سلطنة  وباستخدام    360في  وطالبة،   املتوسطاتطالًبا 

وصلت نتائج الدراسة إلى أن دور مجالس اإلدارة الطالبية في تنمية املواطنة  ت، وت كرونباخ، اختبار ألفا املعيارية، معامل واالنحرافات الحسابية

مان جاء بدرجة متوسطة، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة لدى طلبة مدارس التعليم ما بعد األساس ي في سلطنة عُ 

 وع االجتماعي لصالح الذكور.الدراسة تعزى إلى متغير الصف الدراس ي، توجد فروق في متغير الن

لى تقديم نموذج ملفهوم التربية للمواطنة في القرن الحادي والعشرين والكشف عن درجة تمثل الطلبة  إ   ( 2017وهدفت دراسة التوبي والفواعير )  •

طالًبا من طلبة   104مان ملفاهيم املواطنة في ضوء انتمائهم الزمني معرفًيا وسلوكًيا ووجدانًيا، وقد تكونت عينة الدراسة من الجامعيين في سلطنة عُ 

البكالوريوس من عدة جامعات وكليات جامعية في سلطنة عُ  أنهوا مرحلة  الذين  التربوي  بإعداد  التأهيل  الباحثان  الدراسة قام  مان، ولغاية هذه 

املواطنة اشتمل على )وتطوير مقي املعرفية  66اس ملفاهيم  الجوانب  أبعاد زمنية )املاض ي والحاضر واملستقبل(، وتغطي  ( فقرة موزعة على ثالثة 

ا على املقياس ككل، والوجدانية والسلوكية للمواطنة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تمثل طلبة التأهيل التربوي ملفاهيم املواطنة كان كبيرً 

 ا ا أظهرت النتائج أن مستوى تمثل أفراد العينة في ملفاهيم املواطنة في بعد االنتماء للزمن الحاضر كان كبيرً كم
ً
ا في بعدي االنتماء  ، بينما كان متوسط

األ  املرتبة  الوجداني واالنفعالي في  الجانب  املواطنة في  التربوي ملفاهيم  التأهيل  للمستقبل. وجاء مستوى تمثل طلبة  أو  ا(، وجاء ولى )كبيرً للماض ي 
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ا(، بينما جاء مستوى تمثل أفراد العينة ملفاهيم املواطنة في مستوى تمثل أفراد العينة ملفاهيم املواطنة في الجانب السلوكي في املرتبة الثانية )كبيرً 

املرتبة الثالثة واألخيرة ضمن املستوى املتوسط، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود   فروق ذات داللة إحصائية في درجة تمثل الجانب املعرفي في 

معرفيً  الزمني  انتمائهم  ضوء  في  املواطنة  ملفاهيم  العينة  وسلوكيً أفراد  ووجدانيً ا  أو  ا  البكالوريوس  مرحلة  منها  الطالب  أنهى  التي  للجامعة  تعزى  ا 

 للتخصص الدراس ي.  

بدراسة هدفت التعرف إلى درجة إسهام برامج األنشطة الطالبية في تعزيز مفاهيم املواطنة لدى طالب جامعة أم القرى    (2016وأجرى الشقران ) •

طالًبا من    224باململكة العربية السعودية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي باستبانة تم تطبيقها على عينة مكونة من  

وباستخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية تم التوصل إلى أن تنمية قيم ومفاهيم املواطنة لدى طالب جامعة  طالب جامعة أم القرى،

 .  أم القرى من خالل املشاركة في األنشطة تتحقق بدرجة متوسطة

تعزيز أبعاد املواطنة من وجهة نظر طلبتهم  دراسة هدفت الكشف عن دور معلمي الدراسات االجتماعية في  ( 2016املعمري واملسروري )  كما أجرى  •

الوصف املنهج  الباحثان  الدراسة استخدم  أهداف  الدراسية، ولتحقيق  النوع واملرحلة  أثر متغيرات  إلى تحديد  الشرقية، باإلضافة  ي،  في محافظة 

النحرافات املعيارية تم التوصل إلى النتائج التالية: طالًبا وطالبة، وباستخدام املتوسطات الحسابية وا   500باستبانة تم تطبيقها على عينة مكونة من  

 3.47بلغت مان تعزيز أبعاد املواطنة لدى طلبتهم في محافظة جنوب الشرقية بسلطنة عُ لدور معلمي الدراسات االجتماعية في  الطلبة تقديرات أن

الجنس في جميع أبعاد األداة ما عدا   إلى تعزى   (α= 0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذات متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود فروق بدرجة أي 

= α)الداللة   مستوى  عند إحصائية  داللة ذات فروق وجود عن  النتائج كشفت بعد الحقوق والواجبات الذي ظهرت به فروق لصالح اإلناث، كما 

 التعليم األساس ي.مستويات املرحلة الدراسية في جميع األبعاد لصالح طلبة  بين (0.05

دراسة هدفت إلى التعرف على دور اإلذاعة املدرسية في تنمية املواطنة الصالحة لدى طلبة املرحلة األساسية العليا في لواء   ( 2016أجرت ملوح )و  •

(  111( عبارة وقد شملت عينة الدراسة )30بني عبيد، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج املسحي مستخدمة استبانة مكونة من )

وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية: وجود دور فعال لإلذاعة املدرسية في تنمية املواطنة الصالحة لدى طلبة املرحلة األساسية العليا ا وطالبة،  طالبً 

عزى (، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينة حول الدور التي تمارسه اإلذاعة املدرسية في تنمية املواطنة الصالحة ت2.52بمتوسط )

في تنمية إلى متغير الجنس ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إلى آراء أفراد العينة حول الدور الذي تمارسه اإلذاعة املدرسية 

 املواطنة الصالحة تعزى إلى متغير املؤهل العلمي لألب واألم. 

•  ( وجان مات  كيتنج  دراسة  في    التعرف  (2016Keating & Jan maat ,وهدفت  للشباب  السياسية  املشاركة  املدرسية حول  األنشطة  تأثير  على 

طالًبا، وتوصلت النتائج إلى أن التعليم من   746إنجلترا، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي من خالل استخدام مقياس املشاركة االنتخابية على  

التعبيرية واالنتخابية، وأن اآلثار اإليجابية كانت واضحة بشكل واضح فقط  خالل املواطنة له آثار دائمة وإيجابية على كل من املشاركة السياسية  

األنشطة للصف    11لألنشطة  للصفوف   املشاركة في نفس  أن  السياسية للشباب، وأن   7، في حين  املشاركة  تأثير مباشر دائم على  لها  لم يكن 

 ومستقل على التعليم من خالل املواطنة في املدرسة.املشاركة في األنشطة املدرسية لها بالفعل تأثير إيجابي 

 متغير ضوء  على املتوسط التعليم  أساتذة  نظر وجهة من املواطنة قيم  التعرف إلى دور املدرسة في تربية التلميذ على ( 2015وهدفت دراسة زقاوة )  •

 البرنامج مجاالت: دور  أربعة على فقرة موزعة 49من   املكونة االستبيان أداة  الباحث صمم  ذلك  ولتحقيق التدريس، ومادة  املهنية الخبرة  الجنس،

معلًما ومعلمة من والية غليزان بالجزائر،    180املدرسية، وقد تكونت عينة الدراسة من   األنشطة  ودور  املدرس ي دور املناخ  التعليمي، دور األستاذ،

 دور  توى مس أن األحادي تم التوصل إلى التباين ت(، تحليل) كرونباخ، اختبار ألفا ملاملعيارية، معا واالنحرافات الحسابية وباستخدام املتوسطات 

ا  املدرسة
ً
املواطنة، تنمية في كان متوسط  على ترتيبها كان  فقد  األخرى  املجاالت أما مرتفع، بمستوى  األولى الرتبة في األستاذ  دور  مجال  وجاء  قيم 

 فروق وجود  عدم النتائج  أظهرت كما متوسط،   بمستوى  جاءت وكلها املدرسية األنشطة دور  التعليمي، البرنامج  املدرس ي، دور  املناخ  دور :  التوالي

 التدريس.  ومادة  املهنية والخبرة  الجنس متغير إلى تعزى  إحصائًيا دالة

إلى استكشاف تصورات الطالب وتجاربهم في املواطنة   (Hampden-Thompson et al, 2015في حين هدفت دراسة همبدن ثومبسون وآخرون ) •

أن   132االستبانة طبقت على   أداة   تم تصميم    ذلك بإنجلترا، ولتحقيق الدراسة  نتائج  أظهرت  التحليلي، وقد  الوصفي  املنهج  معلًما، واستخدم 

العملية للتفاعل مع مجتمعاتهم، كما يرى املعلمون أن مدارسهم فعالة  الطالب يقومون بتطوير أدوارهم كمواطنين بشكل أكثر فعالية من املهارات 

شكل  للغاية في تقديم أنشطة املواطنة واملشاركة املجتمعية، وأن هناك تحديات كبيرة في مساعدة الطالب على فهم مجتمعاتهم واالنخراط فيها ب

جتمع، كما أظهرت النتائج وجود عالقة بين العمل في املدارس وحياة الشباب  بناء، ال سيما فيما يتعلق بمشاركة الوالدين وأنشطة التواصل مع امل

 خارج املدرسة.

التعرف إلى تصورات طالب الصف الثامن ملفاهيم تعليم املواطنة األساسية مثل الحقوق، واملساواة، دراسة هدفت    ( Yilmaz, 2013أجرى يلماز ) •

أثًرا جزئًيا على تصوراتهم  واملسؤوليات، والسيادة في خمس مناطق تعليمية مخت الطالب  أن لجنس  إلى  الدراسة  نتائج  لفة في اسطنبول، وأظهرت 

م جيد للمفاهيم كما هو مبين في تصورات الطالبات للمسؤوليات التي كانت أكثر تطوًرا وتمايًزا من الطالب الذكور، كما أن لدى معظم الطالب فه
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انتهاك حقوقهم، وكانت تصورات بعض الطالب عن املساواة واملواطنة والسيادة غير واضحة،  للحقوق واملسؤوليات ويعرفون ما يجب فعله عند  

 وكان لديهم الخلط في بعض املفاهيم خصوًصا في الحرية والحقوق واملسؤوليات.

في تنمية قيم املواطنة، يتضح التباين بينها، فقد تنوعت الدراسات العربية   دور برامج األنشطة املدرسيةبالنظر إلى الدراسات السابقة في موضوع  

يتضح من هذه الدراسات مدى االهتمام باملواطنة إال أن  و   ،واألجنبية، واختلفت الدراسات في استخدام املنهج واألسلوب، وتعددت طرق جمع البيانات

مانية املعلمين في التربية على املواطنة، وتحليل املناهج الدراسية، ولم يجد الباحث أي دراسة عُ معظم الدراسات العمانية اتجهت نحو االهتمام بقياس دور  

في   املدرسية  األنشطة  دور برامج  إلى  دفعهتطرقت  الذي  األمر  املواطنة،  الدراسات    تنمية  بعض  الحالية مع  الدراسة  وتتفق  الدراسة،  إجراء هذه  نحو 

الوصفي املنهج  الثانية من   السابقة في استخدام  الحلقة  الدراسة حيث تجرى في مدارس  إجراء  أهدافها، وتختلف في مكان  وتطبيق االستبانة لتحقيق 

انة(، وفي التعليم األساس ي في محافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان، وقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في إعداد أداة الدراسة )االستب

 دراسة والتعرف إلى األساليب اإلحصائية واإلجراءات املناسبة لها. تحديد اإلطار النظري لل

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:  .3

 :منهج الدراسة .1.3

  لتحقيق أهداف الدراسة، استخدم الباحثون املنهج الوصفي املسحي؛ ملالءمته لطبيعة هذه الدراسة، ويعرف بأنه: "هو الذي يستخدم في دراسة

لى (، حتى يمكن التوصل إ 46،  2019األوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها، وأشكالها، وعالقاتها، والعوامل املؤثرة في ذلك" )سيبوكر ونجاحي،  

، وذلك  الطلبة أنفسهم في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر    دور برامج األنشطة املدرسيةالنتائج التي تكشف عن  

 عن طريق وصف الظاهرة من خالل جمع البيانات ميدانًيا بواسطة أداة االستبانة. 

 :مجتمع الدراسة وعينتها .2.3

الدراسة على   والبالغ عددهم    طلبةاشتمل مجتمع  الباطنة  بمحافظة جنوب  األساس ي  التعليم  الثانية من مدارس  الحلقة  طالًبا    24227مدارس 

عليم،  م )وزارة التربية والت   2020/2021وطالبة حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم الواردة في الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية للعام الدراس ي  

 يلقي الضوء على مجتمع الدراسة. 1(، والجدول 2021

 مجتمع الدراسة موزع حسب متغير الجنس (: 1)جدول 

 النسبة العدد  الجنس 

 % 51 20887 ذكور 

 % 49 20102 إناث 

 %100 40989 املجموع

الدراسة من   نسبته    530تكونت عينة  ما  ويشكلون  وطالبة،  تمثيلها    %1.3طالًبا  لضمان  وذلك  متيسرة،  اختيار عينة  وتم  األصلي،  املجتمع  من 

بمحافظة جنوب الباطنة التابعين   الحلقة الثانية من التعليم األساس يمدارس    طلبةللمجتمع األصلي للدراسة نظًرا لطبيعة أفراد مجتمع الدراسة من  

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة.  2، والجدول ورقًيالوزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان، لسهولة التطبيق، فقد تم توزيع االستبانة 

ا ملتغيرات الدراسة (: 2)جدول 
ً
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق

 النسبة العدد  املستوى  املتغير 

 % 56,6 300 ذكر الجنس

 % 43,4 230 أنثى

 %100 530 املجموع

 % 40 212 (  7 – 5)  الصف الدراس ي

 (8 – 10  ) 318 60 % 

 %100 530 املجموع

 :أداة الدراسة .3.3

اطنة  لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها تم تطوير استبانة من خالل االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة في مجال قيم املو 

فقرة في صورتها األولية موزعة على ثالثة مجاالت   30(، وقد تكونت األداة من  2020؛ القحطاني،  2016؛ الشقران،  2018؛ أحمد،  2017كدراسة )إبراهيم،  

 فقرات. 10وله  الوجدانيجال امل، و فقرات 10املهاري وله  واملجالفقرات،  10املعرفي وله  املجالهي: 
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 :صدق األداة

تم التحقق من صدق أداة الدراسة باستخدام صدق املحكمين وصدق البناء ففي صدق البناء تم عرض األداة على مجموعة من املحكمين من ذوي  

رتها بإجراء التعديالت املناسبة، من حذف وإضافة وتعديل، وإخراج األداة في صو   الباحثاالختصاص التربوي والنفس ي، ومن خالل آرائهم ومالحظاتهم، قام  

(، متوسطة  4(، كبيرة )5ا )النهائية، وقد تم تبني مقياس تدريج ليكارت الخماس ي لحساب استجابات أفراد عينة الدراسة حسب ما يلي: درجة كبيرة جًد 

ملعرفة صدق االتساق قام الباحث بحساب معامل االرتباط لبيرسون  (.  وألغراض التحقق من صدق البناء ألداة الدراسة،  1ا )(، قليلة جًد 2(، قليلة )3)

حيث تم تحليل فقرات األداة، وحساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات، حيث أن معامل االرتباط هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة    الداخلي لالستبانة،

وقد  ال والدرجة الكلية من جهة ثالثة، مج لكل فقرة مع الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وارتباطها باملجال الذي تنتمي إليه من جهة أخرى، وبين كل

 . يوضح ذلك 3 (، والجدول 0.728 – 0.291(، ومع املجال )0.750 –  0.294تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين )

الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ككل قيم معامل ارتباط بيرسون لفقرات دور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى (: 3)جدول 

 واملجاالت التي تتبع له

رقم   املجال 

 الفقرة

معامل االرتباط   الفقرات 

 مع املجال 

معامل االرتباط  

 مع األداة 

 *0,411 **0,633 تعرفني بحقوقي وواجباتي.  1 املعرفي

 **0,728 **0,651 وزمالئي. على نشر مهارة لغة الحوار بيني  تحرص 2

 *0,444 **0,567 بااللتزام باألنظمة والقوانين املعمول بها في املدرسة. توجنهي  3

 **0,603 **0,658 باملناطق السياحية في السلطنة.  تعرفني 4

 **0,664 **0,688 بالتاريخ الحضاري للسلطنة. تعرفني  5

 0,327 0,390 لي نماذج من قصص نجاح الكفاءات الوطنية في مختلف املجاالت.  تعرض 6

 0,316 *0,454 تتيح لي حرية اختيار برامج األنشطة املدرسية.  7

 *0,505 **0,598 تطلعني بمستجدات امليدان التربوي.  8

 **0,593 **0,579 بأهمية البيئة وحمايتها.  تسهم في توعيتي 9

 **0,564 **0,579 على الوعي بأهمية الوقت وتقديره. تشجعني  10

 **0,607 **0,696 تتيح لي حرية التعبير عن رأيي.  11 املهاري 

 *0,463 **0,508 تمنحني املشاركة في املناسبات الوطنية.  12

 *0,481 *0,454 تتيح لي ممارسة هواياتي بحرية.  13

 **0,558 **0,711 االنتخابات املدرسية. تشجعني على املشاركة في  14

 **0,580 **0,714 تشركني في صنع القرارات املدرسية.  15

 *0,472 *0,477 تشركني في وضع خطة املدرسة.  16

 0,388 **0,506 على العمل بروح الفريق الواحد.  تدربني 17

 0,314 0,291 نحو املحافظة على املمتلكات العامة.  توجنهي 18

 **0,594 **0,650 تقودني إلى مبدأ إتقان العمل.  19

 **0,518 *0,479 تدعوني إلى ترشيد استخدام موارد املدرسة.  20

 

 الوجداني

 **0,544 **0,705 عندي روح الوالء واالنتماء للوطن.  تغرس 21

 0,326 **0,554 لدي احترام السالم السلطاني، وتحية العلم.  تنمي 22

 **0,608 *0,410 تحقق لي مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص.  23

 *0,481 **0,516 تغرس لدي التقيد بعادات املجتمع وتقاليده.  24

 *0,627 **0,750 قيمة احترام اآلخرين.  تنمي لدي  25

 **0,537 **0,644 على التضحية في سبيل الوطن.  تحثني 26

 *0,420 **0,524 االعتزاز بالتراث العماني.  تنمي عندي  27

 0,294 0,362 . تعظم لدي الحب واالعتزاز باللغة العربية والتحدث بها 28

 0,383 **0,674 تشجعني على التمسك بالزي العماني األصيل.  29

 *0,424 *0,402 باملسؤولية االجتماعية من خالل املشاركة في الفرق التطوعية.تنمي لدي اإلحساس   30

 (α= 0.05)* دالة إحصائية عند مستوى الداللة 

 (α= 0.01)** دالة إحصائية عند مستوى الداللة 

( مع 0.728 – 0.316مجالها، وتراوحت بين )( مع 0.688 – 0.390أن قيم معامالت ارتباط فقرات املجال املعرفي تراوحت بين )  3 يالحظ من جدول 

( مع األداة، وأن قيم 0.607  –  0.314( مع مجالها، وتراوحت بين )0.714  –  0.291تراوحت بين )  املهاري جال  املاألداة، وأن قيم معامالت ارتباط فقرات  

( مع األداة، وتجدر اإلشارة أن جميع 0.627 – 0.294حت بين )( مع مجالها، وتراو 0.750 – 0.362تراوحت بين ) الوجدانيجال املمعامالت ارتباط فقرات  

 معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائًيا، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات. 

  وجداني الفقرات،  10وله  املهاري فقرات،  10وله   املعرفيمجاالت هي: )  ثالثةفقرة موزعة على  30وبهذا أصبحت األداة في صورتها النهائية مؤلفة من 

 (.  فقرات 10ه ول
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دراسة وألغراض التحقق من صدق البناء الداخلي ألداة الدراسة ومجاالتها، تم حساب معامالت االرتباط بين مجاالت الدراسة من جهة وبين أداة ال

 يوضح ذلك.   4الكلية من جهة أخرى، باإلضافة إلى حساب معامالت االرتباط بين مجاالت أداة الدراسة ببعضها، وجدول 

 الطلبة أنفسهمفي تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر  دور برامج األنشطة الطالبيةقيم معامل االرتباط البيني ملجاالت أداة (: 4)جدول 

 وارتباطها باألداة ككل 

 الدرجة الكلية لألداة الوجداني املهاري  املعرفي املجاالت

     املعرفي

    **0,720 املهاري 

   **0,660 **0,597 الوجداني

 **0,842 **0,907 **0,887 الدرجة الكلية لألداة
 

 (α= 0.01)** دالة إحصائية عند مستوى الداللة 

معامالت االرتباط بين مجاالت الدراسة  (، وأن قيم  0.907  – 0.887أن قيم معامالت ارتباط املجاالت مع األداة ككل تراوحت بين ) 4يتبين من جدول  

 ومقبولة.  (α= 0.05)(، وهي قيم دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 0.720  – 0.597ببعضها قد تراوحت بين )

 :ثبات األداة

بطريقة حساب معامل ألفا كرونباخ، وذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصلت على قيمة خطوات التأكد من ثبات االستبانة  تم إجراء  

 يوضح ذلك.   5معامل ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستبانة، وكذلك لالستبانة ككل، وجدول 

 املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ككل ومجاالته قيم معامالت الثبات ألداة دور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم (: 5)جدول 

 عدد الفقرات  معامل ألفا كرونباخ  املجاالت 

 10 0,779 املعرفي

 10 0,741 املهاري 

 10 0,743 الوجداني

 30 0,892 الدرجة الكلية

استجابة الفرد الواحد في مرات متباعدة ألظهرت درجته شيًئا من االستقرار، وقد تم حساب  يقصد بالثبات االستقرار، أي أنه لو كررت عملية قياس  

 مرتفًعا يوحي بالثقة في النتائج التي تم التوصل إليها في األداة، حيث بلغ معامل ألفا بات باستخدام معامل ألفا كرونباخالث
ً

، وقد بلغ معامل الثبات معدال

، وبلغ 0.741، وأما املجال الثاني "املهاري" فبلغ معامل الثبات  0.779"املعرفي"   انة ككل، وبلغ معامل الثبات للمجال األول ، ألبعاد االستب0.892كرونباخ  

 ، ما يدل إلى أن جميع املجاالت جاءت بدرجة ثبات جيدة.0.743معامل الثبات للمجال الثالث "الوجداني" 

 :املعيار اإلحصائي لألداة

كبيرة،  )كبيرة جًدا،  الخمس  بين درجاته  واحدة من  درجة  بإعطاء كل فقرة من فقراته  الدراسة  أداة  لتصحيح  الخماس ي  ليكرت  سلم  اعتماد  تم 

  1.80ا، من قليلة جًد  1.79إلى  1، وقد تم اعتماد املقياس التالي ألغراض تحليل النتائج: من 1، 2، 3، 4، 5متوسطة، قليلة، قليلة جًدا(، وهي تمثل رقمًيا 

 كبيرة جًدا. 5إلى  4.20كبيرة، ومن   4.19إلى  3.40متوسطة، ومن   3.39إلى  2.60قليلة، من  2.59إلى 

 :إجراءات الدراسة .4.3

 م(   2022 /2021بعد االنتهاء من تطوير أداة الدراسة، والتأكد من صدقها وثباتها، تم تطبيق األداة على عينة الدراسة في العام الدراس ي )

 :متغيرات الدراسة .5.3

 اشتملت الدراسة على عدد من املتغيرات املستقلة والتابعة وهي: 

: املتغيرات املستقلة 
ً

 أوال

 الجنس وله فئتان: ذكر، أنثى.

 .(1-8)، (7-5)الصفوف الدراسية ولها فئتان: 

 ثانًيا: املتغير التابع

 املواطنة.دور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم 

 :املعالجة اإلحصائية. 6.3

الحزمة   SPSSاستخدم الباحث في الدراسة بعض أساليب اإلحصاء الوصفي واالستداللي في تحليل بيانات الدراسة، من خالل البرنامج اإلحصائي  

ؤال ( لتحديد معامل ثبات االتساق الداخلي،  ولإلجابة عن سAlpha Cronbachاإلحصائية للعلوم االجتماعية، وقد تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ )

بمحافظة جنوب  الدراسة األول: تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة  
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الحسابية واالنحرافات املعيارية   الباطنة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ومجاالته، مع مراعاة ترتيب املجاالت ترتيًبا تنازلًيا، باإلضافة إلى حساب املتوسطات

ا للمجاالت لفقرات مجاالت دور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وفًق 

اب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدور برامج ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: تم حسمراعاة ترتيب الفقرات تنازلًيا،    التي تتبع لها، مع

الديم للمتغيرات  أنفسهم )ككل(، وفًقا  الطلبة  الباطنة من وجهة نظر  الطلبة بمحافظة جنوب  املواطنة لدى  تنمية قيم  املدرسية في  وغرافية األنشطة 

 الجنس، والصفوف الدراسية. ي للدراسة بإجراء االختبار التائي ملتغير 

 : ج الدراسة ومناقشتهانتائ .4

 السؤال األول: ما دور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟  . 1.4

مثل دور لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة عن أداة الدراسة ككل، والتي ت

 ذلك. يوضح   6برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، والجدول 

افا (: 6)جدول  الطلبة  في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة نظر  ت املعيارية لدور برامج األنشطة املدرسيةاملتوسطات الحسابية واالنحر

 بالنسبة للعينة الكلية ومجاالتها مرتبة تنازلًيا  أنفسهم

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال  الرقم  الرتبة

 كبيرة  0,74 3,90 الوجداني  3 1

 كبيرة  0,67 3,72 املعرفي  1 2
 كبيرة  0,76 3,48 املهاري  2 3

 كبيرة  0,64 4,13 الدرجة الكلية 

الباطنة من وجهة نظر    6يتضح من جدول   الطلبة بمحافظة جنوب  املواطنة لدى  تنمية قيم  املدرسية في  األنشطة  جاءت    الطلبة  أن دور برامج 

(، وانحراف معياري بين  3.90 –  3.48(، كما تراوحت املتوسطات الحسابية بين )0.64(، وانحراف معياري )4.13بدرجة ممارسة كبيرة، بمتوسط حسابي )

 املعرفي جال  امل(، وبدرجة ممارسة كبيرة ، تاله  0.74(، وانحراف معياري )3.90في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )  الوجدانيجال  املفقد جاء  (،  0.76   –0.67)

بمتوسط حسابي رة  األخيفي املرتبة   املهاري جال  وأخيًرا جاء امل(، وبدرجة ممارسة كبيرة ، 0.67(، وانحراف معياري )3.72في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

 (، وبدرجة ممارسة كبيرة.0.64(، وانحراف معياري )4.13(، وبدرجة ممارسة كبيرة، وبلغ املتوسط الحسابي لألداة ككل )0.76(، وانحراف معياري )3.48)

إلى دور برامج   وقد يعزى حصول  أنفسهم بدرجة كبيرة،  الطلبة  الطلبة من وجهة نظر  املواطنة لدى  تنمية قيم  املدرسية في  األنشطة  دور برامج 

ملنوطة بإعداد  األنشطة املدرسية في صقل شخصية الطلبة، من خالل غرس القيم اإليجابية وتعميق الوالء واالنتماء ملجتمعهم؛ لذا فإن اللجنة املدرسية ا 

سنوية للمدرسية، والقائمة باإلشراف على تنفيذها يدركون أهمية برامج األنشطة املدرسية واستثمارها وتحويلها لطاقات فاعلة وبرامج األنشطة ال خطة

السوية، والوطنية  الدينية  واملفاهيم  القيم  تنمية  في  تسهم  مما  الطلبة،  لدى  فيها،    وإيجابية  املرغوبة  االتجاهات  يعزى  وتنمية  البرامج وربما  إلى  ذلك 

اطنة في املناهج الدراسية والفعاليات التي تقدمها دائرة برامج املواطنة بوزارة التربية والتعليم في السلطنة، من خالل التأكد من املعايير العامة لتربية املو 

 .والتقويم التربوي بالتعاون مع جهات االختصاص بالوزارة 

( أن هناك أدلة مقنعة على نجاح املدارس التي تنفذ استراتيجيات لتزويد  Hampden-Thompson et al, 2015ويرى همبدون ثومبسون وآخرون )

 الطلبة باملعارف واملهارات التي تساعدهم لفهم أدوارهم كمواطنين، كما أنها تساعدهم على تطوير مهاراتهم العملية للتفاعل مع مجتمعهم. 

درجة فاعلية األنشطة الالصفية في املدارس الثانوية  (، والتي توصلت إلى أن 2019) ف واإلبراهيم يوسوقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة  

إبراهيم   اختلفت مع دراسةأنها  في حين  (،  4.09جاءت بدرجة كبيرة وبمتوسط ) من وجهة نظر معلمي املدارس، وعالقتها بتعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة

(، 2016املعمري واملسروري )  ، كما أنها اختلفت مع دراسةمن أجل املواطنة العاملية  ، والتي أشارت إلى قلة توظيف األنشطة الالصفية(2020واملرزوقي )

 والتي توصلت إلى أن دور معلمي الدراسات االجتماعية في تعزيز أبعاد املواطنة جاء بدرجة متوسطة. 

إلى ما   الدراسة على فقرات كل مجال على حدة، مع إضافة  أفراد عينة  لتقديرات  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  تقدم، تم حساب 

 مراعاة ترتيب الفقرات تنازلًيا وفًقا ملتوسطاتها الحسابية، حيث كانت على النحو اآلتي:

 املجال األول: املعرفي

 واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة باملجال املعرفي.املتوسطات الحسابية  7يبين جدول  
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افات املعيارية للفقرات املتعلقة باملجال املعرفي مرتبة تنازلًيا  (: 7)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 كبيرة جًدا  1,08 4,22 باألنظمة والقوانين املعمول بها في املدرسة. بااللتزام توجنهي  3 1

 كبيرة  1,18 4,03 على الوعي بأهمية الوقت وتقديره. تشجعني  10 2
 كبيرة  1,10 4 بأهمية البيئة وحمايتها تسهم في توعيتي 9 3
 كبيرة  1,10 3,94 تعرفني بحقوقي وواجباتي. 1 4

 كبيرة  1,30 3,82 برامج األنشطة املدرسية. تتيح لي حرية اختيار  7 5
 كبيرة  1,10 3,75 على نشر مهارة لغة الحوار بيني وزمالئي.  تحرص  2 6
 كبيرة  1,30 3,55 بالتاريخ الحضاري للسلطنة. تعرفني  5 7

 كبيرة  1,27 3,43 لي نماذج من قصص نجاح الكفاءات الوطنية في مختلف املجاالت.  تعرض  6 8
 متوسطة  1,32 3,29 تطلعني بمستجدات امليدان التربوي.  8 9

 متوسطة  1,38 2,17 باملناطق السياحية في السلطنة. تعرفني 4 10

 كبيرة  0,67 3,72 الدرجة الكلية   

املتوسطات الحسابية لدور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة  أن  7يالحظ من جدول 

 (. 1.38 – 1.08(، وتراوحت االنحرافات املعيارية بين )4.22  – 2.17نظر الطلبة أنفسهم في املجال املعرفي تراوحت بين )

جه الطلبة نحو تو  أن لجنة برامج األنشطة املدرسية  قيم املواطنة لدى الطلبة بدرجة ممارسة كبيرة، إلى وقد يعزى حصول املجال املعرفي في تنمية

والواردة بالئحة شؤون الطلبة، كما تستثمر املناسبات الوطنية والدينية لعمل برامج تغرس القيم لدى   ،والقوانين املعمول بها في املدرسة  االلتزام باألنظمة

لضوء على بعض املمارسات اإليجابية وكيفية التعامل مع املمارسات السلبية، وتقوم بتوعيتهم بأهمية البيئة وحمايتها، من خالل عمل الطلبة، وتسلط ا 

املواقف الحالية مع دراسة يوسف واإلبراهيم )اسكتشات مسرحية تجسد بعض  الدراسة  الالصفية تكسب  2019، وتتفق  األنشطة  أن  (، والتي تشير 

عليهم الطلبة معلومات من خالل التطبيق العملي لألنشطة واالكتشاف الذاتي لهذه املعلومات واملعارف من خالل التجربة، كما تكسبه خبرات يصعب  

 تعلمها داخل الصف الدراس ي، كالتعارف وتحمل املسؤولية وضبط النفس وحرية التعبير عن امليول واالتجاهات األخرى.

" في املرتبة األولى، وبمتوسط حسابي بلغ  بااللتزام باألنظمة والقوانين املعمول بها في املدرسةتوجنهي  والتي نصت على "  3وقد جاءت الفقرة رقم  

ح جميع األنظمة والقوانين  توض  أن اإلدارة املدرسية املتمثلة في لجنة برامج األنشطة املدرسية(، وبدرجة ممارسة كبيرة جًدا، وقد يعزى ذلك إلى  4.22)

ل، وتتفق درسية للطلبة الواردة في الئحة شؤون الطلبة، وضرورة االلتزام بها، ويقوم رواد الفصول بالتوعية من خالل تطبيق حصة الريادة في الفصو امل

ألنظمة والقوانين (، إلى أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد الدراسة على أن القيادة املدرسية توضح جميع ا 2020هذه الدراسة مع دراسة القحطاني )

 املدرسية، وضرورة االلتزام بها. 

وبدرجة ممارسة (،  2.17باملرتبة األخيرة، وبمتوسط حسابي بلغ )  "باملناطق السياحية في السلطنة  تعرفني"والتي نصت على    4بينما جاءت الفقرة رقم  

ربما تترك هذه املهمة ملعلمي الدراسات االجتماعية، وربما تنظر لجنة  متوسطة، وقد يعود سبب ذلك إلى قلة برامج األنشطة املدرسية الداعمة لذلك، أو 

 األنشطة املدرسية أن هذا الدور تقوم به املؤسسات اإلعالمية املرئية منها واملقروءة.

 املجال الثاني: املهاري 

 املهاري.املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة باملجال  8يبين جدول  

افات املعيارية للفقرات املتعلقة باملجال املهاري مرتبة تنازلًيا  (: 8)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 كبيرة  1,13 4,18 نحو املحافظة على املمتلكات العامة. توجنهي 18 1

 كبيرة  1,24 3,82 على العمل بروح الفريق الواحد. تدربني 17 2
 كبيرة  1,28 3,80 تمنحني املشاركة في املناسبات الوطنية. 12 3
 كبيرة  1,20 3,76 تقودني إلى مبدأ إتقان العمل. 19 4

 كبيرة  1,21 3,73 تدعوني إلى ترشيد استخدام موارد املدرسة. 20 5
 كبيرة  1,32 3,57 رأيي.تتيح لي حرية التعبير عن  11 6
 متوسطة  1,44 3,26 تشجعني على املشاركة في االنتخابات املدرسية. 14 7

 متوسطة  1,47 3,12 تتيح لي ممارسة هواياتي بحرية. 13 8
 متوسطة  1,38 2,78 تشركني في صنع القرارات املدرسية. 15 9

 متوسطة  1,40 2,76 تشركني في وضع خطة املدرسة. 16 10

 كبيرة  0,76 3,48 الدرجة الكلية 
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لدور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة  أن املتوسطات الحسابية  8يالحظ من جدول 

 (. 1.40 – 1.13(، وتراوحت االنحرافات املعيارية بين )4.18  – 2.76تراوحت بين ) املهاري نظر الطلبة أنفسهم في املجال 

أن برامج األنشطة املدرسية تعمل على إكساب الطلبة وقد يعزى حصول املجال املهاري في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بدرجة ممارسة كبيرة، إلى  

حه القدرة على مهارات وقدرات خاصة ال يمكن تعلمها من خالل املناهج الدراسية، فعن طريقها يتعلم الطلبة كيفية استثمار الوقت فيما هو مفيد، وتمن

(، والتي 2017، وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة الشاعر وأبو عسكر )تحقيق التوازن بين العمل والراحة، مما يجعله يشعر بالسعادة والتوفيق النفس ي

كبرى عليها في إعداد وتأهيل النشء  تشير أن تعلم املهارات والتدريب مسؤولية كثير من املؤسسات التربوية وخاصة املؤسسات التعليمية تقع املسؤولية ال

لتفكير الناقد وتحمل من خالل املناخ املدرس ي وما يتم فيه من أنشطة يتعلم فيها الطلبة لهذه املهارات املتمثلة في مهارات حل املشكالت واحترام اآلخرين وا 

 واإلملام بأساليب املشاركة. املسؤولية

، (، وبدرجة ممارسة كبيرة 4.18" بمتوسط حسابي )نحو املحافظة على املمتلكات العامة توجنهيوالتي تنص على " 18وجاءت في املرتبة األولى الفقرة 

ربما لحرص إدارة املدرسة املتمثلة بلجنة برامج األنشطة املدرسية على تعزيز هذا السلوك لدى الطلبة من خالل البرامج املنفذة خالل وقد يعزى ذلك  

أن تقديرات إلى  التي توصلت  (، و 2016دراسة املعمري واملسروري )ذه املرافق حق للجميع يستفيد منه، وتتفق هذه الدراسة مع  العام الدراس ي؛ لكون ه

 (. 3.87أفراد العينة لعبارة "يحثنا املعلم على املحافظة على املرافق العامة للوطن" بدرجة كبيرة، وبمتوسط حسابي )

، وقد يعود  متوسطة(، وبدرجة ممارسة  2.76" بمتوسط حسابي )تشركني في وضع خطة املدرسةوالتي تنص على "  16وجاءت في املرتبة األخيرة الفقرة  

في  الطلبةبقدرة الطلبة على إبداء الرأي واملشاركة في وضع الخطة املدرسية، أو ربما تشرك بعض  لجنة األنشطة املدرسيةقلة اهتمام سبب ذلك ربما إلى 

 واألخذ بآرائهم.  وضع خطة املدرسةوضع خطة املدرسة قد ال يكونوا من ضمن العينة املستجيبة للدراسة، ويرى الباحث ضرورة إشراك الطلبة في 

 املجال الثالث: الوجداني

 ملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة باملجال الوجداني.ا  9يبين جدول  

افات املعيارية للفقرات املتعلقة باملجال الوجداني مرتبة تنازلًيا  (: 9)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 جًدا   كبيرة 1,01 4,39 لدي احترام السالم السلطاني، وتحية العلم. تنمي 22 1

 كبيرة  1,14 4,19 قيمة احترام اآلخرين. تنمي لدي 25 2
 كبيرة  1,15 4,15 عندي روح الوالء واالنتماء للوطن.  تغرس 21 3
 كبيرة  1,32 4 تشجعني على التمسك بالزي العماني األصيل.  29 4

 كبيرة  1,19 3,97 . تعظم لدي الحب واالعتزاز باللغة العربية والتحدث بها 28 5
 كبيرة  1,25 3,84 على التضحية في سبيل الوطن.  تحثني 26 6
 كبيرة  1,25 3,78 االعتزاز بالتراث العماني.  تنمي عندي 27 7

 كبيرة  1,24 3,65 تغرس لدي التقيد بعادات املجتمع وتقاليده.  24 8
تنمي لدي اإلحساس باملسؤولية االجتماعية من خالل املشاركة في الفرق   30 9

 التطوعية.

 كبيرة  1,36 3,55

 كبيرة  1,24 3,44 تحقق لي مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص.  23 10

 كبيرة  0,74 3,90 الدرجة الكلية

أن املتوسطات الحسابية لدور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بمحافظة جنوب الباطنة من وجهة   9يالحظ من جدول 

 (.1.36 – 1.01(، وتراوحت االنحرافات املعيارية بين )4.39 – 3.44تراوحت بين ) الوجدانينظر الطلبة أنفسهم في املجال 

أن برامج األنشطة املدرسية تسهم في غرس قيم   في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بدرجة ممارسة كبيرة، إلى  الوجدانيوقد يعزى حصول املجال  

املجتمع، وتسهم  م  الوالء واالنتماء للوطن في نفوس الطلبة، وتنمي لديهم اإلحساس باملسؤولية االجتماعية من خالل املشاركة في الفرق التطوعية، التي تخد

املواطنة في  2017وتتفق هذه الدراسة مع دراسة التوبي والفواعير )في نموه وتطوره،   (، التي توصلت إلى أن مستوى تمثل طلبة التأهيل التربوي ملفاهيم 

 (.3.66الجانب الوجداني واالنفعالي بدرجة كبيرة، وبمتوسط حسابي )

(، وبدرجة ممارسة  4.39" بمتوسط حسابي )لدي احترام السالم السلطاني، وتحية العلم   تنميوالتي تنص على "  22وجاءت في املرتبة األولى الفقرة  

 وقد يعزى ذلك إلى أن الرموز الوطنية )السالم السلطاني، وتحية العلم( تعد من العناصر املهمة لدى الشعب العماني تجاه الوطنية، ويحرص ، جًدا  كبيرة 

( إلى أن احترام الرموز الوطنية جاء بمستوى 2015ة في غرسها لدى أبنائهم منذ صغرهم، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة زقاوة )املجتمع بدًءا من األسر 

 . مرتفع

وقد ، كبيرة (، وبدرجة ممارسة 3.44" بمتوسط حسابي )تحقق لي مبدأ املساواة وتكافؤ الفرصوالتي تنص على " 23وجاءت في املرتبة األخيرة الفقرة 

اعتقاد بعض الطلبة أن برامج األنشطة الطالبية املنفذة خالل العام الدراس ي ال تحقق له املشاركة في البرامج الذي يود االلتحاق  يعود سبب ذلك ربما إلى

الرغم من أن الفقرة جاءت في به، ربما لكثرة العدد الذي تم تسجيله في البرنامج الواحد، وبذلك يعتقد بأن مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص لم تتحقق له، وب
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( كبيرة، وبمتوسط حسابي  بدرجة ممارسة  جاءت  أنها  إال  األخيرة  )  ويؤكد(،  3.44املرتبة  الشع(  2018دهيم  الطلبة  لدى  تنمي  الطالبية  األنشطة  ور أن 

 الطلبة عن املساواة كانت غير مكتملة. تشير إلى أن تصورات بعض  ( Yilmaz, 2013)إال أن نتائج دراسة يلماز باملساواة وتكافؤ الفرص بينهم،  

رات السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بين متوسطات تقدي  .2.4

افية )الجنس، والصف  (؟  ةالدراسي وفالطلبة أنفسهم تبًعا للمتغيرات الديموغر

 السؤال فقد تم التعامل مع كل متغير على حدة بالشكل اآلتي:لإلجابة عن هذا 

 متغير الجنس •

املعيارية    10يوضح جدول   الحسابية واالنحرافات  املدرسيةاملتوسطات  األنشطة  الطلبة من وجهة نظر   لدور برامج  املواطنة لدى  تنمية قيم  في 

 وفًقا ملتغير الجنس.  الطلبة أنفسهم 

افات املعيارية  (: 10)جدول  تبًعا ملتغير   الطلبة أنفسهمفي تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بين متوسطات تقديرات لدور برامج األنشطة املدرسية املتوسطات الحسابية واالنحر

 الجنس 

املتوسط   العدد  الجنس  املجاالت 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى   قيمة )ت(

 الداللة 

 0,070 1,814 0,635 3,77 300 ذكور  املعرفياألول: 

 0,704 3,66 230 إناث 

 0,895 0,132 0,713 3,47 300 ذكور  الثاني: املهاري 

 0,821 3,48 230 إناث 

 0,457 0,744 0,664 3,88 300 ذكور  الثالث: الوجداني

 0,832 3,92 230 إناث 

 0,774 0,287 0,584 3,71 300 ذكور  األداة ككل

 0,719 3,69 230 إناث 

في    0.05داللة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (، والنتيجة  1.814  –  0.132فقد تراوحت قيمة )ت( بين )  10من خالل جدول  

محافظة جنوب الباطنة، ولربما أن ويعزى ذلك ربما إلى تشابه ظروف العمل والبيئة، كون أن جميع العينة الذين شاركوا في الدراسة من جميع املجاالت، 

ويش واحد  التعليمات من مصدر  يأخذ  والفعاليات،  الجميع  البرامج  نفس  في  )تركون  الحراص ي  الحالية مع دراسة  الدراسة  نتيجة  والتي 2018وتتفق   ،)

م املواطنة لدى الطلبة يعزى ملتغير توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة قي

الحالية مع دراسة   الدراسة  بين  2017  إبراهيم والبوسعيدي ؛  2017)إبراهيم،  الجنس، وتختلف  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  (، والتي توصلت 

أحمد،  لصالح الذكور، كما تختلف مع دراسة )متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول درجة ممارسة قيم املواطنة لدى الطلبة يعزى ملتغير الجنس  

(، والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد Yilmaz, 2013؛  2016؛ ملوح، 2016املعمري واملسروري، ؛ 2018

 الدراسة حول درجة ممارسة قيم املواطنة لدى الطلبة يعزى ملتغير الجنس لصالح اإلناث. 

 لصفوف الدراسيةمتغير ا •

الطلبة من وجهة نظر   11يوضح جدول   املواطنة لدى  تنمية قيم  املدرسية في  األنشطة  املعيارية لدور برامج  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات 

 .الصفوف الدراسيةالطلبة أنفسهم وفًقا ملتغير 

افات املعيارية لدور برامج األنشطة املدرسية في تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة بين متوسطات تقديرات الط (: 11)جدول  لبة أنفسهم تبًعا ملتغير  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الصفوف الدراسية 

املتوسط   العدد  الجنس  املجاالت 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى   قيمة )ت(

 الداللة 

 0,000 7,325 0,541 3,97 212 ( 7 – 5) األول: املعرفي

(8 - 10 ) 318 3,56 0,693 

 0,000 7,832 0,593 3,78 212 ( 7 – 5) الثاني: املهاري 

(8 - 10 ) 318 3,28 0,796 

 0,000 6,190 0,549 4,13 212 ( 7 – 5) الثالث: الوجداني

(8 - 10 ) 318 3,74 0,810 

 0,000 8,129 0,479 3,96 212 ( 7 – 5) األداة ككل

(8 - 10 ) 318 3,52 0,676 

(، وجاءت جميع املجاالت بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  8.129  –  6.190فقد تراوحت قيمة )ت( بين )  11من خالل جدول 

وقد يعزى حصول هذه النتيجة إلى أنه وعلى الرغم من ظروف الدراسة املتشابهة بين الطلبة، وأن  ،  (7  - 5الصفوف )وتعزى تلك الفروق لصالح  ،  0.05
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ا 7  –5التعليمات تأتي من مصدر واحد، إال أن تنفيذ التوجيهات والنصائح غير متشابهة، فطلبة الصفوف )
ً
 للتوجيهات والنصائح، وأكثر تنفيذ

ً
( أكثر تقبال

قلة مشاركة الطلبة بالصفوف العليا في األنشطة الخارجية والتطوعية؛ باعتقادهم أن ذلك يؤثر على مستوى التحصيل الدراس ي  لها، وربما يعزى ذلك إلى 

وتوقع مدى اتصاله لديهم، وهذا االعتقاد يؤثر سلًبا على مستوى تنمية املجتمع وتطوره؛ ألن هذه املرحلة العمرية للطلبة هي الفترة التي يحاول فيها فهم  

الدراسة مع دراسة الحراص ي )با والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  (،  2018ملجتمع املحيط به، وتتفق هذه 

الصف الدراس ي لصالح الصف السابع في حين تختلف الدراسة الحالية مع ،  أفراد الدراسة حول درجة ممارسة قيم املواطنة لدى الطلبة يعزى ملتغير 

)  دراسة والبوسعيدي  درجة  (،  2017إبراهيم  الدراسة حول  أفراد  استجابات  بين متوسطات  إحصائية  داللة  إلى عدم وجود فروق ذات  توصلت  والتي 

 الصف الدراس ي.  ممارسة قيم املواطنة لدى الطلبة يعزى ملتغير

( اإليجابية ك (  Keating & Janmaat, 2016وتشير دراسة كيتنج وجان مات  اآلثار  الحادي  أن  انت واضحة بشكل واضح فقط لألنشطة  للصف 

 عشر، في حين أن املشاركة في نفس األنشطة للصف السابع لم يكن لها تأثير مباشر دائم على املشاركة السياسية للشباب.

 :توصيات الدراسة . 3.4

 التوصيات منها:بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوص ي الباحث بمجموعة من 

 دعوة إدارات املدارس املتمثلة في لجنة برامج األنشطة املدرسية إلى إشراك الطلبة في وضع الخطة املدرسية. •

 قيام لجنة إعداد وتنفيذ برامج األنشطة املدرسية بتنفيذ برامج توعوية للطلبة عن املواقع السياحية بالسلطنة. •

 األنشطة املدرسية بتضمين الخطة املدرسية قيم املواطنة، وإجراءات تفعيلها بطريقة صحيحة.قيام لجنة إعداد وتنفيذ برامج  •

 ( للمشاركة في األنشطة الخارجية والتطوعية باملجتمع. 10 - 8دعوة إدارات املدارس بتشجيع طلبة الصفوف ) •
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Abstract: This study aimed to identify the role of school activities programs in developing the value of citizenship 
among the students in Batinah South Governorate from the perspective of the students themselves in the 
Sultanate of Oman. As well as, it seeks to reveal whether there are statistically significant differences between 
the averages. The researcher used a descriptive survey approach and designed a questionnaire consisting of 30 
items which distributed into three domains (cognitive, skills &emotional). Additionally, this study was applied 
to 530 students and were chosen by an available approach. Subsequently, arithmetic averages and standard 
deviations were extracted. The results of the study revealed the role of school activities programs in developing 
the value of citizenship among the students, which was high. Additionally, the result showed that there are no 
statistically significant differences at the significance level of 0.05 from the perspective of the students due to 
the gender variable. There were statistically significant differences at the level of significance 0.05 in favor of 
classes (5-7). The overall findings recommend that: implementing school activities programs through the 
implementation of awareness programs for the students about the tourist sites. 

Keywords: School activities programs; Developing Citizenship Values; Batinah South Governorate; Students; 
Sultanate of Oman. 
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 : املقدمة .1

والقيمي،   والثقافي  الفكري  التحدي  أبرزها  ولعل  التحديات،  الّتكنولوجّية عديد من  ورة 
ّ
الث يواجهها    وخصوًصا فرض عصر  التي  العوملة  في عصر 

الحادي والعشرين، مما شكل   القرن  املجاالت وال سيما قويً   دافًعااإلنسان في  الحاصل في شتى  التطور والتقدم  الدول ملواكبة هذا  في مجال    ا لكثير من 

 التعليم، وذلك ألنتاج  
ً

للمناهج وطرق   قادًرا ،  واعًيا  جيل إبداعية مبتكرة، وهذا يتطلب تجديد وتطوير  التطور، وحل مشكلته بطرق  على مواكبة هذا 

ل مع هذه التحديات، ملواجهة  تدريسها، لتلبي االحتياجات والتغيرات املتسارعة، بهدف اكساب الطلبة مجموعة من الكفايات واملهارات، التي تؤهله للتعام

 الحياة املعاصرة. 

ت املختلفة، وذلك من خلل  الحياة  العالم في مجاالت  الذي شهده  التطوير  املنوطة بضرورة مسايرة  النظم  التربوية في مقدمة  األنظمة  طوير  تأتي 

الحادي والعشرين، فكان ال بد من إعادة النظر في املناهج، ومعرفة   العملية التربوية والتعليمية، وبالذات تطوير املناهج التربوية لتتكيف مع مهارات القرن 
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 :امللخص

للمرحلة األساسية في ضوء    على  التعرف  إلى  الدراسة هدفت السابقة  املطورة )كولنز( والكتب  العلوم  القرن  تقييم كتب  مضامين مهارات 

األردن في  املعلمين  نظر  وجهة  من  والعشرين  وتكونتالحادي  الدراسة .  تم  (454) من عينة  العشوائية،   معلًما،  الطبقية  بالطريقة  اختيارهم 

وثبات األداة، وتم   ا ألغراض هذه الدراسة، حيث تم التأكد من صدق  خصيصً  أعد اوقد تم استخدام استبيانً  واستخدام املنهج الوصفي املسحي

توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم مستوى  النتائج أن    أظهرت م.2021/2022العام الدراس ي   تطبيق الدراسة في الفصل األول من

الحسابي )املطورة )كولنز(،   املتوسط  بلغ  إذ  املتوسط،  املستوى  السابقة(، و3.48جاء في  العلوم  املست  في كتب  املتوسط  جاء في  بلغ  أ وى  إذ  يًضا، 

 في استجابات املعلمين ملدى توافر مهارات القرن الحادي  (،  2.70املتوسط الحسابي )
ً
وأشارت النتائج كذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية

بتوجيه انتباه أصحاب القرار إلى   والعشرين في كتب العلوم املطورة )كولنز( والكتب السابقة، لصالح كتب العلوم املطورة )كولنز(، واوصت الدراسة

 ضرورة إعادة النظر في كتب العلوم املطورة )كولنز( للمرحلة األساسية، وتعزيز توافر مهارات القرن الحادي والعشرين فيها.

 .والعشرينمهارات القرن الحادي  ؛املرحلة األساسية ؛كتب العلوم السابقة ؛كتب العلوم املطورة )كولنز( :املفتاحية الكلمات

http://www.refaad.com/
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ربية العلمية ومناهج العلوم وتدريسها بصورة 
ّ
خاصة، وبناًء    تسعى التوجهات التربوية في كثير من الدول إلى إصلح الّتعليم وتطويره بصورة عامة، والت

)املشروع   الحركات  ومن هذه  وتدريسها،  العلوم  ومناهج  العلمّية،  التربية  في  إصلحّية عاملّية عدة  ظهرت حركات  ذلك،  للجميع(،   (،2061على  و)العلم 

قافة العلمّية(،
ّ
قاعدة  و)املعايير الوطنّية للتربية العلمّية(، و)العلم والّتكنولوجيا واملجتمع(، وعليه أصبحت املادة الّدراسّية في مناهج العلوم و)معالم الث

مّية، ورياضّية وتكنولوجّية في ظل مجتمع صناعي تكنولوجي معرفّية تزود املتعلم بالحد األدنى من املعارف التي يوظفها في حياته، بهدف تحقيق ثقافة عل

الثة بواقعها ومشكلتها وتحدياتها املستقبلّية )زيتون، 
ّ
 (. 2010معلوماتي في القرن الحادي والعشرين وألفيته الث

كل فعال، والتي تعد ضرورية بالغة لتطور  ا في تحقيق مهارات القرن الواحد والعشرين بشا مهمً وتعد مناهج العلوم من أكثر املناهج التي تلعب دورً 

الطلبة ع العلوم على تعليم  الواحد والعشرين في مناهج  القرن  إذ يساعد دمج مهارات  اليوم،  الذي نعيشه  الثالثة  األلفية  التفكير املجتمع في عصر  لى 

األمر الذي دعا إلى مزيد من االهتمام في مناهج العلوم وضرورة    بداعية، وتنمي مهارات حل املشكلت لديهم، وتزودهم باملهارات الضرورية للتعلم،إ بطريقة  

 (. 2016تضمينها ملهارات القرن الواحد والعشرين )سبحي، 

أنه العلوم  القومية ملعلمي  الرابطة  العلوم، رأت  لتحقيق جودة تعليم   (National Science Teachers Association, 2011)  وفي مجال تدريس 

أن يسعى املتخصصون إلى دمج مهارات القرن الحادي والعشرين بالتوازي مع تدريس العلوم الجيد.   هارات القرن الحادي والعشرين، ينبغيالعلوم في ضوء م

وأن يمتلك الطلبة مهارات البحث واالستقصاء،  وهناك اتفاق في تدريس العلوم باالعتماد على املعايير القومية للتربية العلمية ومعايير الثقافة العلمية،  

ت استقصائية، والفهم الدقيق لطبيعة العلم، وتشجيع بناء املناهج القائمة على االستقصاء، والتركيز على توفير بيئات واقعية إلشراك الطلبة في عمليا

 وممارسة التفكير الناقد، وحل مشكلت واقعية، وتفسير الظواهر العلمية. 

قافة  وتشير "من
ّ
ظمة الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين" إلى أن مهارات القرن الحادي والعشرين هي: مهارات الّتعلم واالبتكار، والث

مثل: مهارة رئيسة  املعلوماتّية، واإلعلمّية، والّتكنولوجّية، ومهارات الحياة والعمل، وحتى يستطيع الفرد العيش بسهولة ويسر، البد من امتلك مهارات  

التّ  من  عالية  مستويات  والعشرين  الحادي  للقرن  العاملي  االقتصاد  ويتطلب  شارك، 
ّ
والت واالتصال  املشكلت،  حل  ومهارة  الحياة،  مدى  خيل، التعلم 

 (.2020ر )علي، واالبتكار، واإلبداع، من أجل تزويد السوق الكوني باختراعات وخدمات ومنتجات أفضل وجديدة تلبي متطلبات العصر، وبشكل مستم

راسة وأسئلتها:  . 1.1 ِّ
 مشكلة الد 

ربوي، عدم امتلك كثير من الطلبة ملهارات القرن الحادي والعشرين، مثل مهارات التفكير
ّ
العليا،    الحظ الباحثان من خلل عملهما في امليدان الت

القرن الحادي والعشرين في الكتب املدرسية بابعادها الخمسة وهذا ما يؤكده وعدم كفاية  توافر مهارات    وتوظيف التكنولوجيا والتواصل وحل املشكلت، 

الدولية للرياضيات والعلوم )تيمس( ) الوطني والدراسة  في مادة العلوم 2019) ( لعام )(TIMSS( الذي اشار إلى نتائج اململكة في اختبار  TIMSSالتقييم 

( من 13( دولة شاركت في أداء هذا االختبار، وفي املركز )58( من بين )53حلت اململكة في املرتبة )( نقطة، و 402للصف الرابع، بلغ متوسط أداء الطلبة )

ملادة ( دولة من دول مجموعة العشرين، التي شاركت في هذا االختبار، وهذا يشير إلى تدني مستوى تحصيل الطلبة في األردن في االختبار الدولي  14بين )

(، إذ يعتمد األختبار بشكل رئيس على عدة مهارات مثل مهارات التفكير العليا وحل املشكلت، والذي يعكس مدى 2020عليم،  العلوم )وزارة التربية والت 

ا للتجاهات ا منهاج العلوم للمرحلة األساسية، ونظرً تضمين هذه املهارات في منهاج العلوم، ونتيجة لتطوير وزارة التربية والتعليم كافة املناهج، وخصوصً 

تها، لكونها من عاملية واملحلية التي دعت إلى التحليل املستمر للمناهج األردنية املطورة، وبخاصة مناهج املرحلة األساسية، بهدف التعرف على مدى جودال

مشكلة الدراسة من خلل  على منهاج كولنز، وتقييمها، وفي ضوء املعطيات السابقة، يمكن تحديد   املراحل التعليمية املهمة واألساسية، مما يدعو الوقوف

 :اإلجابة عن السؤالين التاليين

املعلمي • للمرحلة األساسية من وجهة نظر  السابقة،  املطورة )كولنز( والكتب  العلوم  الحادي والعشرين في كتب  القرن  ن في  ما درجة توافر مهارات 

  األردن؟

درجة توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم املطورة )كولنز(، ( في  α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) •

 والكتب السابقة للمرحلة األساسية من وجهة نظر املعلمين في األردن؟ 

راسة . 2.1 ِّ
 :أهداف الد 

راسة إلى تحقيق الهدفين التاليين:   سعت هذه الّدِّ

 كتب العلوم املطورة )كولنز( والكتب السابقة للمرحلة األساسية من وجهة نظر املعلمين.معرفة درجة توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في  •

ا في درجة توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم املطورة )كولنز( والكتب السابقة للمرحلة  حصائيً إ الكشف عن وجود فروق دالة   •

 األساسية من وجهة نظر املعلمين في األردن. 
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راسة . 3.1 ِّ
 :أهمية الد 

لى تحسين املناهج  إ تكمن أهمية هذه الدراسة الحالية تماشًيا مع حرص املركز الوطني لتطوير املناهج وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم االردنية  

الحادي والعشرين، العامه وتطويرها، ومناهج العلوم خاصة، وذلك استجابة للتوجهات املحلية والعاملية الداعمة لتضمين مناهج العلوم مهارات القرن  

ا،  يد الباحثين ومصممي وواضعي مناهج العلوم في الّتعرف نقاط القوة وتدعيمها، والتعرف على جوانب القصور، والعمل على معالجتها، وتقويمهقوقد ت

وتضمينها مهارات القرن الحادي وقد تساعد مطوري كتب العلوم على إعادة تنظيم محتوى هذه الكتب من خلل التغذية الراجعة التي ستقدمها الدراسة،  

ي األردن، والعشرين، كما تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تحاول الوقوف على مدى تضمين كتب العلوم املطورة )كولنز( للمرحلة األساسية ف

انطباعً أ كما يمكن   الدراسة  العلو ن تقدم هذه  القرن الحادي والعشرين في كتب  العلوم  ا عن مدى تضمين مهارات  املطورة )كولنز(، مقارنة مع كتب  م 

يجابي في تقييم املناهج إ ن تساهم بشكل  أ السابقة، بحيث تبين مدى تقدم وتطور املناهج املطورة في ضوء مضامين مهارات القرن الحادي والعشرين ويمكن  

التجريبية من كتب العلوم للمرحلة األ املطورة ألنها تعتبر الطبعة األ  ردن وال زال املركز الوطني لتطوير املناهج يتلقى ملحوظات املعلمين   ساسة في األ ولى 

داة الدراسة بما أ طار النظري و ا االستفادة من اإل يضً أ لتحسين الكتاب وإثراء انشطته املتنوعه ومقارنتها  بالكتب السابقة بشكل مستمر لتحسين املناهج و 

 يخص مهارات القرن الحادي والعشرين.

 :الدراسةحدود  . 4.1

والخام والرابع  والثاني  )األول  للصف  األساسية  للمرحلة  السابقة،  والكتب  )كولنز(  املطورة  العلوم  كتب  تقييم  على  راسة  الّدِّ هذه  س اقتصرت 

املشكلت، مهارات التعاون والعمل )مهارات التفكير واالبداع وحل    بعاد:أ والسابع(، في ضوء مضامين مهارات القرن الحادي والعشرين املتمثلة بخمسة  

 نتاجية العالية.  اإل ضمن الفريق والقيادة، مهارات الثقافة الحاسوبية وتقنية املعلومات واالتصال، املهارات املهنية والتعليم املعتمد على الذات، مهارات 

ربد ومديرية  إ يات التربية والتعليم في مديرية تربية قصبة كما اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي ومعلمات العلوم في املدارس الحكومية في مدير 

 م(.2022-2021التربية قصبة عمان  ومديرية تربية قصبة الكرك، للعام الدراس ي )

 : التعريفات املفاهيمية واإلجرائية . 5.1

املوضوعات الدراسية واملقررة من وزارة التربية والتعليم  هي إحدى املواد التعليمية األساسية، واملتعلقة بمجموعة من  كتب العلوم املطورة )كولنز(:   •

- 2019ا، وتشمل كتب العلوم للصفوف )األول والثاني والرابع والخامس والسابع(، والتي طورت على مرحلتين: املرحلة األولى في عام )واملعمول بها حاليً 

للصفوف الثاني والخامس والسابع، ويدرسها الطلبة خلل السنة الدراسية ( 2021-2020( للصفين األول والرابع، واملرحلة الثانية في عام )2020

 وفق خطة محددة.

ا  هي إحدى املواد التعليمية األساسية، واملتعلقة بمجموعة من املوضوعات الدراسية، واملقررة من وزارة التربية والتعليم سابًق كتب العلوم السابقة:   •

ا، نتيجة تطوير هذه الكتب، يقاف العمل بها حاليً إ (، والتي تم  2020-2019ل بها لغاية العام الدراس ي )( وتم العم2016-2015من العام الدراس ي )

 وتشمل الصف )األول، والثاني، والرابع، والخامس، والسابع، األساس ي(. 

الدراسة الحالية كتب الصفوف )األول،  لزامية، والتي تشمل في  حدى مراحل التدريس العام، وتعد من مراحل التدريس اإلإ هي  :  املرحلة االساسية •

 والثاني، والرابع، والخامس، والسابع األساس ي(. 

لبة، للّتعلم واالبتكار والحياة، والعمل، واالستخدام األمثل   مهارات القرن الواحد والعشرين: •
ّ
هي مجموعة من املهارات والقدرات التي يحتاجها الط

الحادي  املتو للمعلومات، والوسائط والّتكنولوجيا،   القرن  الّنجاح في  للمرحلة األساسية، من أجل  املطورة والسابقة  العلوم  وقع تضمينها في كتب 

الباحثان خصيصً  ا لهذه الدراسة وقد تم استخدام خمس والعشرين، والتي سيتم رصدها من وجهة نظر املعلمين، باستخدام األداة التي اعدها 

 ي هذه الدراسة  وهي:مجاالت من مهارات القرن الحادي والعشرين ف

 .بداع وحل املشكلتمهارات التفكير واإل  .1

 . مهارات التعاون والعمل ضمن الفريق والقيادة  .2

 .مهارات الثقافة الحاسوبية وتقنية املعلومات واالتصال .3

 . املهارات املهنية والتعليم املعتمد على الذات .4

 نتاجية العالية.  مهارات اإل  .5

وهم  املعلمين • األساسية  :  للمرحلة  العلوم  ومعلمات  األساس ي(،معلمي  والسابع  والخامس،  والرابع،  والثاني،  في  )األول،  يدرسون  املدارس   الذين 

 م(. 2022-2021للعام الدراس ي ) ،ربد وقصبة عمان وقصبة الكركإ التربية والتعليم في قصبة  اتالحكومية التابعة ملديري
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 والدراسات السابقة:  طار النظري اإل  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

للمجتمع داخل وخارج  مؤسساته التربوية؛ ولذلك يعتبر   ةهداف العاماملناهج عنصر مهم من عناصر النظام التربوي وهو الطريق الذي يحقق األ 

في ذلك قدرتها على   الوعاءا الذي  يحتوى املعرفة االجتماعية و الطبيعية  واملهارات والقيم  واالتجاهات  ومهارات العمل والبحث واالستقصاء والتحليل بما

 (.2010، زيتون )حل املشكلت  ومواجهة التحديات 

التطوير بشكل مستمر الذي شهده العالم في شتى مناحي الحياة املختلفة، وذلك من خلل يعتبر النظام ا    التي تواكب   النظم  لتربوية في مقدمة 

،    النظر في املناهج تطوير العملية التربوية والتعليمية، وبالذات تطوير املناهج التربوية لتتكيف مع مهارات القرن الحادي والعشرين، فكان ال بد من إعادة 

 (.2020التي تعتمد على العقل البشري وعلى املعرفة العلمية الحديثة، والتوظيف األمثل للمعلومات، والتقنيات الحديثة وغيرها )العمري، 

 ( مجموعه من الخبرات واملعارف التي يكتسبها الفرد في حياته من خلل التعليم والعمل. 2010يمكن تعريف املنهج  كما أشار له زيتون )

في جمتعت املتكامل،  الشامل  النمو  أو خارجها ملساعدتهم في تحقيق  املدرسة  للطلبة سواء داخل  التي يكتسبها  الخبرات  الحديثة هي  املناهج  يع بر 

شكلت التي املالجوانب منها )الفكرية والثقافية والدينية واالجتماعية والنفسية( ويكفل لهم التفاعل الناجح مع بيئتهم ومجتمعهم، وتساعدهم  في حل   

 (.2010نظام يحتوي على خطة متكاملة تتكون من مدخلت وعمليات ومخرجات، ويعد الكتاب املدرس ي أحد مكونات املنهاج )الجعفري،  وهو تواجههم.

منه املتعلم معارفه   تعتبر الكتب املدرسية من الوسائل الهامة في العملية التعليمية، فهو الوعاء الحامل للمادة العلمية، وهو املرجع الذي يستقي

فاءة، من الكفاءة  أكثر من غيره من املصادر فهو يتضمن جميع الوحدات التعليمية املقترحة في املنهاج لبناء الكفاءات املحددة في مختلف املستويات من الك

د بالنسبة للمعلم واملـرجع املوثوق بالنسبة للمتعلم القاعدية إلى الكفاءة الختامية، حتى ينسجم مع قدرات املتعلمين وبناء كفاءاتهم املعرفية، فهو املرش

 (. 2017)الحسين، 

طلبة  وللكتاب املدرس ي أهمية كبيرة في تحقيق األهداف العامة والخاصة للعملية التعليمية من خلل األخذ في الحسبان مستويات التفكير عند ال

 لألفكار بواسطة الكلمات، أي إن الكتاب املدرس ي مصدر أساس ي لكل األفكار وحسب مراحلهم العمرية؛ إن أهمية الكتاب املدرس ي تنبع من كونه س 
ً

جل

للحاجات   ويتضمن تحديد الحقائق واملعارف واملعلومات والنظريات املرغوب في دراستها وإن سياسة الكتاب املدرس ي يجب أن تبنى على أساس االستجابة

 (.  2010املتزايدة لدى الطلبة والباحثين )زيتون، 

م  ليه تعتبر املناهج عنصر مهم في تقدم وتطور املجتمعات، حيث يعكس حاجات وتوجهات املجتمع الذي نعيش فيه، من أجل تعليم الطلبة وتربيتهوع

ويرها يزال هناك حراك تريوي لتطوير وإصلح املناهج على املستوى الدولي واملحلي، من أجل األرتقاء باملناهج وتط  على أسس علمية مدروسة، لذلك ال

 لتنسجم مع التوجهات العاملية. 

ي باألمم  تأتي مناهج العلوم في مقدمة اهتمامات املعنين بوضع سياسات التعليم والتخطيط لتطويرها؛ وذلك ملا للعلوم من أهمية ودور بارز في الرق

في عصرنا الحالي باهتمام بالغ وتطوير مستمر، ومن أبرز  (. ونظًرا ألهمية مناهج العلوم فقد حظيت  2017فكرًيا وحضارًيا واقتصادًيا )األحمد والبقمي،  

حث والتجريب؛  أهدافها تمركز التعلم حول املتعلم، وجعل الطالب محوًرا لعملية التعليم والتعلم، والتركيز على تقديم املعرفة على أساس التفكير والب

 (.2009حتى يكون للتعلم معنى لدى الطالب )الكرد، 

هج العلوم عملية مستمرة وتساهم بدور كبير في بناء شخصية الطالب. وقد بدأت حركات إصلح التربية العلمية منذ منتصف إن تحسين وتطوير منا

ويعدهم للحياة   القرن العشرين، وكانت جميعها تهدف إلى تطوير مناهج العلوم بما يتناسب مع التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل، ويحقق رغبات املتعلمين

قلية لدى جاءت األهمية ألن تنهج وزارة التربية والتعليم األردنية نهج تطوير مناهج العلوم بشكل مستمر ملا له من أهمية في تنمية العمليات الع  ومن هنا

والدة والرواشدة  الطلبة، وتطوير قدرتهم على اإلنخراط في البحث العلمي، بحث يكون لدى الطلبة تفكير قادر على تطوير املعرفة واملحتوى العلمي )الخ

 (.  2019والعبوس، 

 من مراعاة هذه املبادئ إذا أردنا لهذه املناهج أن تتصف بالتفاعل والتناسق البد أساسية مبادئ  على املدرسية تقوم املناهج  وإصلح تطوير عملية إن

 :املبادئ  هذه  ( أهم 2019)أهل،  واالتزان وتذكر

 طبيعة وبذلك يتم مراعاة  والنفسية، واالجتماعية، الفلسفية، وهي األسس السليمة املناهج عليها تقوم التي األسس بناء على املناهج تخطط أن •

 .املعرفة املختلفة حقول 

 .باالستمرارية وتطويرها املناهج تخطيط عملية تتصف أن •

بل األشخاص الذين للمناهج التخطيط عملية في يشترك أن •  االشتراك مباشر   ذلك كان  تطبيقها كاملعلمين سواء في يساهمون  أو بها يتأثرون من قِّ

 .مباشر غير أو

 البيئة املحيطة. املتوفرة لدينا في واملادية البشرية اإلمكانات جميع من وتطويرها املناهج تخطيط عند أن يتم االستفادة  •

 .ذلك وغير والتناسق الشمول، حيث من الفنية الناحية من املناهج  سلمة للمنهاج والتي تضمن  يجب مراعاة الخطوط الفنية العريضة •
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 درجات عالية من التطور  إلى الوصول  يمكن  ال املعرفي ألنه    التقدم إلى تسعى للدول التي التربوية  األنظمة  في النظر والتمعن إعادة  ينبغي علينا وبالتالي  

وتكنولوجي واسع  معلوماتي ومعرفي سباق في نعيش أننا حيث املختلفة، املراحل الدراسية في التقدم املعرفي ومواكبة املناهج تطوير خلل من إال العلمي

 مناهجنا التربوية.  ا في آلية تنظيم وإعدادموسعً  نفكر ومتطور باستمرار، وذلك يجعلنا

املهارات الضرورية لنجاح الفرد في الوقت    كانت املهارات األساسية املطلوبة في القرن العشرين هي مهارات القراءة والكتابة والحساب، وما زالت هي

 (.   2016الحالي )سبحي، 

ويعرف مصطلح مهارات القرن الحادي والعشرين كما اشارة له مؤسسة الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين انه عدة مهارات الزمة  

علمية والتكنولوجية، ومهارات الحياة والعمل، وهي استراتيجيات تساعد الفرد  للنجاح والعمل  مثل مهارات التعلم واالبتكار، والثقافة املعلوماتية واإل 

       (Binkley et al., 2011).على التعايش والتفكير والعمل  والتواصل  في ظل االنفجار اإلعلمي 

العقل وتنميته ودمج هذه املهارات في املناهج الدراسية ( هي مهارات يحتاجها الفرد  في املجتمع والحياة وتتمثل  في إعمال    2019كما عرفتها العيد )

)الناقد وحل املشكلت،  واالبتكار واإلبداع(، وتشجيع روح التعاون   حسب احتياجاتهم وخصائصهم النمائية ومتطلباتهم االساسية ومنها: مهارات التفكير

ال والتواصل الفاعل، واملهارات الحياتية وذاتية التعلم واملهنية في الحياة، وركز ومهارة القيادة، وتعزيز مهارات االتص  فراد وحب العمل الجماعي،بين األ 

 على  اكساب الفرد الثقافات املتعددة.  ايضً أ التعريف 

ت، ومن خلل املناقشات مع املئات من الكليات والجامعات حول أهداف تعلم الطلب الذي يبدأ باملدارس وينتهي بالكليات والجامعا 2007في عام 

إطارً  للكليات والجامعات  األمريكية  الجمعية  األعمال، وضعت  املجتمع لرجال  الحادي  ومن خلل تحليل توصيات وتقارير  القرن  الخريج في  ا ملواصفات 

  (Craig, 2009): والعشرين في صورة نواتج التعلم اآلتية

ل دراسة العلوم والرياضيات والعلوم االجتماعية واإلنسانيات، والتاريخ معرفة عن الثقافات البشرية وعن العالم الطبيعي والفيزيقي، وذلك من خل •

 .واللغات، والفنون 

ملعلومات، مهارات عملية وعقلية تتضمن االستقصاء والتحليل، والتفكير الناقد واالبتكاري، والتواصل الشفهي والتحرير، والثقافة الكمية، وثقافة ا  •

 .والعمل في فريق وحل املشكلت

األخلقؤ املس • والعمل  والتفكير  الثقافات،  بتنوع  واملعرفة  والعاملي،  املحلي  واالنخراط  املدنية،  املعرفة  وتتضمن:  والشخصية  االجتماعية  ي،  ولية 

 .ومهارات وأسس التعلم مدى الحياة 

 التعلم التكاملي ويتضمن: اإلبداع واإلنجاز املتقدم عبر دراسات عامة ومتخصصة. •

مت املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتقسيم مهارات القرن الحادي والعشرين إلى ثلثة مجاالت رئيسة كما يلي )ألكسو،  وفي ذات السياق قا

2014 :) 

 .واملبتكر، والذكاء اللفظيالتفكير النقدي والتحليلي، وحل املشكلت، والتفكير اإلبداعي    : مهارات التفكير املتقدمة، ويضم أربع مهارات، وهي:املجال األول 

مهارات التواصل، والعمل الجماعي والتعاون والقيادة ومهارة اتخاذ القرار، والتكيف مع   : املهارات الشخصية، ويضم إثنتا عشرة مهارة، وهي:املجال الثاني

 .بية، تقدير التنوع في بيئة العملالتغيير، اإلدارة الذاتية، الثقة بالنفس، أخلقيات العمل، الدافعية نحو العمل والروح اإليجا

الثالث  هي:املجال  مهارات  ست  ويضم  املعلومات،  تكنولوجيا  اإل   :  استخدام  ومهارات  والطباعة،  الحاسوبية،  األمية  استخدام محو  ومهارات  نترنت، 

 .ميكروسوفت أوفيس، ومحو األمية املعلوماتية، ومحو أمية وسائل اإلعلم
ا  ونظرً ،هذه األطر، فهو اعتماد أو عدم اعتماد املحتوى املعرفي اللزم تعلمه ضمن مهارات القرن الحادي والعشرينأما الفارق اآلخر بين مختلف  

وجود قائمة موحدة ملهارات القرن الحادي والعشرين، وبالتالي    ىلتباين أهداف التعليم بين املنظمات والكيانات االقتصادية الدولية؛ لم يتم االتفاق عل

درين على اإلبداع  تتباين مكونات مهارات القرن الحادي والعشرين وأطر عملها، كما أن الهدف األساس ي لهذه املهارات يتمثل في تعليم املتعلمين، وجعلهم قا

 ,Trilling and  Fadel)ات عصرية وضرورية للتعلم والحياة بفاعلية في املجتمع وفي العمل )واالبتكار، وتحمل املسئولية، وتساعدهم على أن يمتلكوا مهار 

2013 . 

عديد من املنظمات، وعلى الرغم من اختلف املصدرين، إال أن هناك  مهارات القرن الحادي والعشرين لل   ما سبق لتصنيف إطار م  ويرى الباحثان 

مهارات إجماًعا على جودة  أو  قوًيا  ا 
ً
املتعلقة   اتفاق واملهارات  والشراكة،  والتعاون  االتصال،  مهارات  ذلك  في  بما  والعشرين؛  الحادي  القرن  كفاءات  أو 

ت بشكل خاص في باالتصال وتكنولوجيا املعلومات، والوعي االجتماعي والثقافي، والقدرة على حل املشكلت، واإلبداع والتفكير الناقد، وتتجلى االختلفا

 ملهارات، وطريقة تضمينها وتقديمها، والوزن واألهمية املعطاة لكل منها. تنظيم وتوليف هذه ا 

أهمها الحقائق من  الحادي والعشرين برزت في مجموعة من  القرن  مهارات  إلى  الحاجة  التفكير  إن  أنماط  أفراد قادرين على ممارسة  إلى  الحاجة 

العمل،  اإل  بيئة  في  زملئهم  والتعاون مع  املختلفة  والوع بداعي  باإليجابية  البلدان   ي،ويتميزون  في  التعليم  تدني مستوى  العاملية  التقييمات  أظهرت  كما 

باملؤشرا  )  تالعربية، مقارنة  العاملي  املنتدى االقتصادي  الصادر عن  التقرير  العمل،  2015العاملية، كما أشار  القادة لسوق  األجيال  إعداد  أهمية  إلى   )
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القرن الحادي والعشرين التي يجب على الطلبة امتلكها، كما أشار التقرير الذي بني على نتائج تحليل شمل مائة دولة وضرورة التحديد الكامل ملهارات  

النتيجة علمة   إلى وجود تباين في بعض مؤشرات العديد من املهارات بين الدول املتطورة والدول النامية لصالح الدول املتطورة، واعتبر التقرير أن هذه 

 (. 2021الخليلة، ن الطلبة ال يحصلون على التعليم املطلوب من أجل النجاح في القرن الحادي والعشرين )واضحة بأ

لإلحصاء ) اليونسكو  العربية عمومً 2012وأشار معهد  املنطقة  في  الخريجين  مهارات  إلى ضعف  العمالة (  أزمة  تعميق  في  الضعف ساهم  وهذا  ا، 

ا هائلة من الشباب الذين يفترض بهم دخول سوق العمل، إال أن عدم تشهده املنطقة، مما يعني أن هناك أعدادً وبخاصة مع النمو الشبابي السريع الذي 

العمل، الحصول على فرص  الجيد، برغم من حصولهم على شهادات جامعية، يعوقهم من  للتعليم  اللزمة، وافتقارهم  للمهارات  وفي دراسة  امتلكهم 

الدراسية في عدة دول عربية، وجد أن مناهج التعليم األساس ي تفتقر إلى أهداف    ج ملقارنة دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في املناه مقارنة لليونسكو،  

املعلوماتية،   ومقررات الثقافة  رسمية  غير  بصورة  يتعلمون  الطلبة  معظم  أن  من  الرغم  على  هذا  للكمبيوتر،  األساسية  املهارات  تغطي  محددة 

والتطوالتك املعلومات  بغزارة  يتميز  ومعرفي  اقتصادي  نمو  في  يعيش  العالم  أن  من  بالرغم  داخلها،  لها  تعرضهم  من  أكثر  املدرسة،  خارج  ور نولوجية، 

 التكنولوجي املستمر.

ربويين من  وتعقيًبا على ماسبق يرى املختصون في املجال التربوي، أن تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في مناهج الّتعليم،  
ّ
سوف يمكن الت

امل الّتعلم واإلنجاز في  لبة من 
ّ
الط املهارات تمكن  يتمكنوا من تحقيقها لسنوات طويلة، وذلك ألن هذه  التي لم  األهداف  العديد من  الّدراسية  إنجاز  واد 

لب  ا، يضمن انخراط املتعلمين في عملية الّتعلم،  ا منظمً املحورية ملستويات عليا، كما أنها توفر إطارً 
ّ
عد الط

ُ
ومساعدتهم على بناء الثقة، وأن هذه املهارات ت

 (.2014للبتكار، والقيادة في القرن الحادي واملشاركة بفاعلية في الحياة )شلبي، 

 الدراسات السابقة: . 2.2

املدرجة   الدراسات  الدراسية  باملناهج  الحادي والعشرين ودمجها  القرن  تناولت موضوع مهارات  التي  الدراسات  األ أ ومن  لى إ   حدثدناه ورتبت من 

 : قدماأل

( في ضوء مهارات  8-5التي هدفت إلى تقويم كتب العلوم والحياة الفلسطينة للمرحلة األساسية العليا )  ( 2021دراسة أبو كميل وأبوشقير ودرويش )  •

ينة القرن الحادي والعشرين. أسفرت النتائج عن قائمة بمهارات القرن الحادي والعشرين الواجب توافرها في محتوى كتب العلوم والحياة الفلسط

( العليا  األساسية  املرحلة  )8-5في  التكرار  كان  السادس حيث  الصف  في  كان  للمهارات  تكرار  أعلى  أن  النتائج  وأظهرت  بنسبة مئوية  815(،  ( مرة 

(  687%( وتلى ذلك في الصف الثامن حيث بلغ التكرارات )25.90( مرة بنسبة مئوية )741%( تلى ذلك في الصف السابع حيث بلغ التكرار )28.49)

 %(.21.60( مرة بنسبة مئوية )618لى ذلك في الصف الخامس حيث بلغ التكرار )%(، وت24.01مرة بنسبة مئوية )

إلى التعرف على مدى توافر مهارات القرن الحادي والعشرين بكتب العلوم اليمنية للصف الخامس والكشف    (2021كما هدفت دراسة جعفر )  •

وقد توصلت الدراسة إلى وجود تدني وضعف عام في توافر مهارات القرن   عن مهارات القرن الحادي والعشرين التي يفتقر إليها محتوى كتب العلوم.

 الحادي والعشرين بمحتوى كتب العلوم للصف الخامس األساس ي.

دراسة هدفت إلى تقييم منهاج العلوم املطور )كولينز( للصف الرابع األساس ي من وجهة نظر املعلمين واملشرفين في   ( 2021أجرت صالح وجويفل ) •

الحسابي  محافظة مع املتوسط  بلغ  املتوسط، حيث  التقدير  املعلمين واملشرفين، في درجة  املنهاج من وجهة نظر  أن تقديرات  النتائج  أظهرت  ان. 

(، ودلت النتائج على أن جميع املجاالت قد حازت على تقديرات متقاربة تقع جميعها ضمن فئة  0.74( وبانحراف معياري )3.41إلجمالي التقدير )

 توسط.املستوى امل

إلى تقييم كتب العلوم الحديثة )كولينز(، والقديمة للصف الثاني األساس ي من وجهة نظر املعلمات في محافظة   (2021هدفت دراسة الشمايلة ) •

جاءت    الكرك، وأظهرت نتائج الدراسة، أن تقييم املعلمات لكتب العلوم، الحديثة )كولينز( والقديمة بشكل اجمالي، جاءت بتقدير متوسط، وكذلك 

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم املعلمات لكتب العلوم الحديثة )كولينز( والقديمة في جميع املجاالت  لجميع املجاالت، كما أظهرت

 الكلية، ولصالح كتب العلوم القديمة. ما عدا مجال )اإلخراج الفني(، وفي الدرجة

دراسة هدفت إلى التعرف على مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب الفيزياء للمرحلة األساسية العليا  ( 2020كما أجرت العمري ) •

ت التفكير في األردن. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين جاءت متدنية في جميع املهارات الرئيسة، ما عدا مهارا 

 كلت.الناقد وحل املش

( في فلسطين ملهارات القرن الحادي  9-7إلى معرفة مدى تضمين كتب العلوم للمرحلة األساسية للصفوف من )  ( 2018كما هدفت دراسة حجة )  •

ها ضمينوالعشرين الرئيسة والفرعية. وقد أشارت النتائج إلى تدني تضمين كتب العلوم ملهارات القرن الحادي والعشرين الرئيسة والفرعية، وعدم ت

 ملهارات أخرى، منها استخدام التكنولوجيا واملبادرة والتوجه الذاتي والقيادة واملسؤولية. 
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بمهارات القرن الحادي والعشرين في مجال التعليم    اهتمتدراسة هدفت إلى مراجعة الدراسات التي    Chalkiadaki, 2018)وأجرى تشالكيداكي ) •

( الفترة من عام  )2003األساس ي، شملت  )2017( وحتى عام  بتحليل محتوى نصوص  وذلك  الحادي 40(،  القرن  مهارات  اشتملت على  دراسة   )

 الت والعوملة واالبتكار. ا للتركيز على مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاوالعشرين. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك توجهً 

لتحديد ما إذا كانت املناهج الوطنية تتماش ى مع بيئات التعلم الرقمي؛ من أجل مساعدة صانعي    ( (Judy Tse, 2014هدفت دراسة جودي تس ي   •

هارات  القرار على دمج مهارت القرن الحادي والعشرين فى املناهج، واقتصرت الدراسة على مناهج كندا، وأسترالي، وفنلندا، وشمل اإلطار العام مل

تطبق كل  أكثر الدول التي  لدراسة في ضوءها، إحدى عشر مهارة جوهرية. أظهرت نتائج لتحليل أن فنلندا القرن الحادي والعشرين التي تم تنفيذ ا 

 مهارات الفرن الحادي والعشرين. 

في    عند استعراض الدراسات السابقة يتبين عدم وجود أية دراسة تناولت تقييم كتب العلوم املطورة )كولنز( والكتب السابقة للمرحلة األساسية

ق بينها ء مضامين مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر املعلمين في األردن، ومن خلل االطلع على هذه الدراسات تبّين بعض نقاط االتفاضو

الحالية مع الدراسة  اتفقت  الحالية، فقد  الدراسة  )  وبين  )2021)دراسة صلح وجويفل  الشمايلة  للمنهج  2021(؛ دراسة  تناولها  الوصفي (( من حيث 

(؛ دراسة أبو كميل وأبوشقير ودرويش  2021املسحي، بينما اختلفت مع باقي الدراسات التي اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي، مثل) دراسة جعفر )

(( التي (Judy Tse, 2014(؛ ودراسة جودي تس ي  2018، ودراسة حجة )Chalkiadaki, 2018)(؛ ودراسة تشالكيداكي )2020(؛ ودراسة العمري )2021)

ن الحادي اعتمدت على تحليل الكتب في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين، وقد اشارت نتائج هذه الدراسات إلى اختلف في درجة تضمين مهارات القر 

 والعشرين في كتب العلوم. 

ت السابقة بشكل رئيس في  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  للمرحلة األساسية في ضوء  تميزت  السابقة  املطورة )كولنز( والكتب  العلوم  قييم كتب 

كتب العلوم مضامين مهارات القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر املعلمين في األردن، كما تميزت باختيار كتب لم تتطرق لها الدراسات السابقة، وهي 

مقارنة مع الكتب السابقة، ملعرفة مدى التطوير والتحديث الذي حصل على كتب العلوم. كما تميزت    ا بتقييم هذه الكتباملطورة )كولنز(، كما تميزت أيضً 

سية لكل املراحل هذه الدراسة في مجتمع الدراسة وعينته، واملتمثلة في معلمي ومعلمات العلوم للمرحلة األساسية في األردن، فهي املنطلق والقاعدة األسا

 اللحقة.  

السابقة استفاد الباحثان من تلك الجهود في عدة مجاالت منها: االهتداء إلى بعض املصادر العربية واألجنبية التي تناولت موضوع   وفي ضوء الدراسات

السابقة في مناق الدراسات  للدراسة، كما تم االستفادة من  النظري  األدب  أركان  بناء بعض  الدراسة، واإلسهام في  نتائج الدراسة، وصياغة منهجية  شة 

ات السابقة في دراسة الحالية واملقارنة بين نتائج الدراسات السابقة ونتائج الدراسة الحالية، من حيث مدى االتفاق واالختلف، واالستفادة من الدراسال

 تطوير أداة الدراسة. 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:  .3

 .الدراسةتم استخدام املنهج الوصفي املسحي، في هذه الدراسة مللءمته أهداف 

   :مجتمع الدراسة . 1.3

العلوم للصفوف )األول، والثاني، والرابع، والخامس، والسابع( في املدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية   معلمي تكون مجتمع الدراسة من جميع  

 ذكور (.   283  ، ناثإ  1592) 1975لبالغ عددهم وا (، 2021/2022ربد، وقصبة عمان، وقصبة الكرك، للعام الدراس ي )إ والتعليم في مديرية قصبة 

   :عينة الدراسة . 2.3

العلوم للصف )األول، والثاني، والرابع، والخامس، والسابع(، حيث تكونت عينة  عشوائية من معلمي  ال  الطبقية   اختيار عينة الدراسة بالطريقةتم  

  11ناث،إ   79)  امعلمً   90قصبة عمان،من    ذكور(17،  ناثإ   94  )  امعلمً   111،  ربدإ من قصبة    ذكور(   60ناث،إ 193)  امعلمً   253ا  معلمً (  454الدراسة من )

 . من مجتمع الدراسة(، 0.23قصبة الكرك، بنسبة )من  ذكور(

 أداة الدراسة: . 3.3

،ودراسة حجة  (2020العمري )دراسة دب النظري ذي الصلة والدراسات السابقة مثل هداف باالعتماد على األ لتحقيق األ  لدراسةا تصميم أداة  تم 

بهدف تقييم كتب العلوم املطورة )كولنز( والكتب السابقة للمرحلة األساسية في ضوء مضامين مهارات القرن   ستبانة،اال تمثلت ب  (  2021جعفر )  (،2018)

والنفسية   سس الفلسفية،أل هج وهي ا التي يبنى عليها املن  ن تكون شاملة لألسس أ الحادي والعشرين من وجهة نظر املعلمين في األردن؛ اعتمد في بنائها على  

( فقرة، متضمنة 53حيث تكونت بصورتها األولية من )  ساسيةناهج العلوم للمرحلة األ باألهداف التربوية العامة ملوارتباطها    شموليتها  عيةواالجتمارفيه  واملع

املعلومات واالتصال، وتقنية    الثقافة الحاسوبة  مجال  في الفريق والقيادة،  والعمل  التعاون مجال    ، وحل املشكلت  بداعالتفكير واإل   )مجال   ( مجاالت5)

ا، بدرجة كبير، )بدرجة كبيرة جًد  :الخماس ي وهو ليكرت  خلل عليها من ، تمت اإلجابةنتاجبة العالية( ومجال اإل   ،والتعليم املعتمد على الذات  املهنية  مجال
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املقابلة  (ا بدرجة متوسط، بدرجة قليلة، بدرجة قليل جًد  للفقرات هي ) لهذه  والدرجات  أداة   التوالي. ( على1،2،3،4،5البدائل  الباحثة بتصميم  قامت 

 .للدراسة تمثلت باستبانة لجمع البيانات، واإلجابة عن أسئلة الدراسة

 صدق أداة الدراسة:

وملحظاتهم،  تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص، بهدف التحقق من صدقها، وقد تم األخذ بمقترحاتهم  

 .( مجاالت5( فقرة متضمنة )49وإجراء التعديلت املطلوبة، وقد تكونت أداة الدراسة في صورتها النهائية من )

 ثبات أداة الدراسة:

تم التحقق من ثبات األداة ومجاالتها ودرجتها الكلية  و ، من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتهستطلعية ا تم التحقق من ثبات األداة من خلل عينة 

 Cronbach Alphaباستخدام معامل 

 Cronbach Alphaثبات األداة ومجاالتها ودرجتها الكلية باستخدام معامل (: 1جدول )

 معامل الثبات  املجال 

 0.94 املشكلت  وحل بداع التفكير واإل  مهارات -1

 0.86 الفريق والقيادة والعمل ضمن  التعاون  مهارات -2

 0.94 واالتصال  املعلومات وتقنية  الحاسوبية  الثقافة  مهارات -3

 0.93 املهارات املهنية والتعليم املعتمد على الذات  -4

 0.91 نتاجية العالية مهارات اإل  -5

 0.97 األداة ككل

 :جراءات الدراسةإ . 4.3

 لتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع اإلجراءات اآلتية: 

 في بناء أداة الدراسة. عديد من الدراسات واالستفادة منها دب التربوي السابق، واستقراء أل الرجوع إلى ا   •

 .والتأكد من صدقهاوذلك بعد الرجوع إلى الدراسات والبحوث السابقة ، استبانة من قبل الباحثان تصميم تم  •

 .  ثباتهاكد من أتطبيق االستبانة على عينة استطلعية من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتتها، للت  •

حيث تم االستجابة من قبل   ،العلوم للصفوف )األول والثاني والرابع والخامس والسابع األساس ي( من معلمي الدراسة تم تطبيق االستبانة على عينة •

 . داة األ على ا ( معلمً 454)

(،  SPSSتفريغ البيانات ورصد نتائجها وإجراء التحليلت اإلحصائية املناسبة باستخدام )و  ،على االداة جمع البيانات لعينة الدراسة التي استجابت    •

 .هاللوصول إلى نتائج الدراسة ومناقشت

 املعالجات اإلحصائية:  . 5.3

 على النحو االتي: (SPSS)الدراسة تم استخدام املعالجات اإلحصائية باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  سؤالي ابة عن لإلج

 لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب.  •

 . املترابطةلإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام اختبار )ت( للعينات  •

 : عرض النتائج ومناقشتها .4

افر مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم املطورة )كولنز( والكتب السابقة، للمرحلة   نتائج السؤال األول والذي نصه:  . 1.4 "ما درجة تو

 "األساسية من وجهة نظر املعلمين في األردن؟

 ( يوضح ذلك. 2)  رقم الجدول ، و الكلية املستوى و  ألبعاد االداة لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 البد من تحديد معيار للحكم على املتوسطات الحسابية مرتفع ، متوسط، منخفض

 عدد املستويات= املدى لكل مستوى  القيمة الدنيا للبديل(÷ -)القيمة العليا للبديل 

 املدى  1.33= 3(÷5-1)

 وبذلك تكون املستويات: 

 ( منخفضة 2.33-1من ) •

 ( متوسطة 3.67-2.34من ) •

 ( مرتفعة5-3.68من ) •
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افات املعيارية أل: (2) جدول   الكلية لها املستوى بعاد االستبانة و املتوسطات الحسابية واالنحر

 

 البعد 

 الكتب السابقة  الكتب املطورة )كولنز(

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الوسط   املستوى 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى 

 متوسط  1.01 2.64 مرتفع  0.88 3.92 املشكلت  وحل  واالبداعالتفكير  مهارات 

 متوسط  0.98 2.76 متوسط 0.90 3.42 الفريق والقيادة  والعمل ضمن التعاون  مهارات 

 املعلومات  وتقنية  الحاسوبية  الثقافة مهارات 

 واالتصال

 متوسط  1.19 2.69 متوسط 0.81 3.35

 متوسط  1.11 2.69 متوسط 098 3.41 الذات املهارات املهنية والتعليم املعتمد على 

 متوسط  1.02 2.71 متوسط 0.92 3.30 مهارات االنتاجية العالية 

 متوسط  0.10 2.70 متوسط 0.28 3.48 األداة ككل

العلوم املطورة )كولنز(، توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب  ( أن املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ملستوى  2)  رقم جدول  اليتبين من  

كتب املطورة لل بعاد هذه االداة أ ، وجاءت (3.48، إذ بلغ املتوسط الحسابي )جاء في املستوى املتوسط، للمرحلة األساسية من وجهة نظر املعلمين في األردن

توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم أن املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ملستوى  كما يتبين    ،)كولينز( في املستويين املرتفع واملتوسط

 .داة لكتب العلوم السابقة في املستوى املتوسطبعاد هذه األ أ وجاءت ، (2.70، إذ بلغ املتوسط الحسابي )ايضً أ  ى املتوسطو في املست جاء السابقة

املتوسطات   تم حساب  مهاراتكما  يمثل  والذي  األول  البعد  لفقرات  والرتب  املعيارية  واالنحرافات  واإل  الحسابية  املشكلت،   وحل بداعالتفكير 

 ( يوضح ذلك. 3) الجدول رقم و 

افات املعيارية والرتب لفقرات البعد األول والذي يمثل: (3) جدول   ا املشكالت مرتبة تنازلي   وحل بداعالتفكير واإل  مهارات املتوسطات الحسابية واالنحر

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املطورة والذي يمثل "مهارات3)  الجدول رقم يتبين من   الكتب  األول في  البعد  أن  على متوسط حسابي  ل  حص  " املشكلت وحل بداعالتفكير واإل   ( 

ما أ   ،توسطامل  (، جاءت في املستوى 6( والفقرة )4)  باستثناء الفقرة   جاءت بمستوى مرتفع  البعدكذلك أن جميع فقرات    ويتبين،  ( وبمستوى مرتفع3.92)

 .البعد في املستوى املتوسطات هذا ، وجاءت جميع فقر (، وبمستوى متوسط2.64ل على متوسط حسابي )في الكتب السابقة فقد حصل البعد األو 

القيادة، كما تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لفقرات البعد الثاني والذي يمثل مهارات التعاون والعمل ضمن الفريق و 

 ( يوضح ذلك. 4) الجدول رقم و 

 الكتب لسابقة الكتب املطورة )كولنز( املشكالت وحل  التفكير واالبداع مهارات 

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط   الرتبة   املستوى 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى 

تفسير   2 على  الطلبة  املحتوى  يشجع 

 . االفكار وتوضيحها

 متوسط  1.13 2.68 1 مرتفع 0.92 4.21

ومواقف   7 مشكلت  املحتوى  يتضمن 

 .متعددة وغير مالوفة

 متوسط  1.09 2.50 2 مرتفع 0.94 4.20

املعلومات   10 تنظيم  على  املحتوى  يحث 

 . وفق أفكار جديدة

 متوسط  1.14 2.73 3 مرتفع 0.98 4.08

للطلبة   1 تسمح  بطريقة  املحتوى  يقدم 

 . ارائهمابداء 

 متوسط  1.28 2.59 4 مرتفع 1.10 3.98

مألوفة   9 تفسيرات غير  املحتوى  يتطلب 

 للبيانات واالشكال.

 متوسط  1.14 2.68 5 مرتفع 1.02 3.96

يتضمن املحتوى مواقف وانشطة تنمي   3

 مهارات اتخاذ القرار.

 ط متوس 1.13 2.68 6 مرتفع 1.09 3.94

املعلومات  ينمي املحتوى مهارات تفسير  5

 واآلراء واالحداث.

 متوسط  1.16 2.67 6 مرتفع 1.05 3.94

االبتكار   8 على  الطلبة  املحتوى  يساعد 

 وتوليد االفكار والتوسع فيها. 

 متوسط  1.13 2.71 8 مرتفع 1.12 3.90

يتضمن املحتوى تحليل بدائل وجهات   4

 النظر.

 متوسط  1.12 2.57 9 متوسط  1.06 3.51

على  يتيح   6 للحكم  فرصة  املحتوى 

 االجابات املختلفة. 

 متوسط  1.15 2.56 10 متوسط  1.11 3.44

 متوسط  1.01 2.64 مرتفع  0.88 3.92 ككل  البعد 
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افات املعيارية والرتب لفقرات  : (4) جدول   ا مهارات التعاون والعمل ضمن الفريق والقيادة مرتبة تنازلي   البعد الثاني والذي يمثلاملتوسطات الحسابية واالنحر

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جميع فقرات  ، ويتبين كذلك أن ( وبمستوى متوسط3.42صل على متوسط حسابي )( أن البعد الثاني في الكتب املطورة ح 4) رقم جدول اليتبين من 

ما في الكتب السابقة فقد حصل البعد أ   ،(3.99بمتوسط حسابي )  (، جاءت في املستوى املرتفع11الفقرة )ثناء  باست  هذا البعد جاءت بمستوى متوسط

 .جميع فقرات هذا البعد جاءت بمستوى متوسط ا، ويتبين كذلك أنيضً أ  (، وبمستوى متوسط2.76توسط حسابي )الثاني على م

مهارات الثقافة الحاسوبية وتقنية املعلومات  املعيارية والرتب لفقرات البعد الثالث والذي يمثلكما تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ( يوضح ذلك. 5)  الجدول رقم ، و واالتصال

افات املعيارية والرتب لفقرات البعد الثالث والذي يمثل: (5) جدول  ا مهارات الثقافة الحاسوبية وتقنية  املتوسطات الحسابية واالنحر  املعلومات واالتصال مرتبة تنازلي 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتب لسابقة الكتب املطورة )كولنز( مهارات التعاون والعمل ضمن الفريق والقيادة

املتوسط  الفقرات م 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  الرتبة املستوى 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى 

ينمي املحتوى اتجاهات ايجابية مثل العمل  11

 التعاوني ويحث عليها. 

 متوسط  1.20 2.63 1 مرتفع 1.02 3.99

 متوسط  1.17 2.71 2 متوسط  0.95 3.47 يحث املحتوى على النزاهة والتوازن واالعتدال.  12

يوجه املحتوى إلى استثمار نقاط القوة املتضمنة  18

 اآلخرين. في 

 متوسط  1.15 2.87 3 متوسط  1.06 3.39

يتضمن املحتوى مواقف تحث على املبادرة   16

 والقيادة. 

 متوسط  1.16 2.89 4 متوسط  1.02 3.36

يتضمن املحتوى مواقف تعليمية تهتم   17

 عات الجماعية ضمن الفريق الواحد. و باملشر 

 متوسط  1.14 2.78 5 متوسط  1.01 3.31

املحتوى مواقف تنمي مهارات التفاعل مع  يتضمن  15

 .اآلخرين )كاالصغاء والتحدث( 

 متوسط  1.12 2.79 6 متوسط  1.038 3.30

يحث املحتوى على االلتزام واكتسب الصفات   13

 . القيادية

 متوسط  1.20 2.66 7 متوسط  1.05 3.27

يحث املحتوى على املشاركة والتعاون مع االخرين   14

 بفاعلية. 

 متوسط  1.17 2.77 8 متوسط  1.07 3.26

 متوسط  0.98 2.76 متوسط  0.90 3.42 ككل  البعد 

 الكتب لسابقة  الكتب املطورة )كولنز(  مهارات الثقافة الحاسوبية وتقنية املعلومات واالتصال 

املتوسط  الفقرات م 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  الرتبة   املستوى 

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى 

تتطلب توظيف واستخدام  يتضمن املحتوى مواقف   23

 التقنيات الحديثة. 

 متوسط  1.12 2.73 1 متوسط  0.92 3.45

املحتوى  29 االعلم    يوجه  وسائل  من  للفادة  الطلبة 

 ووسائط التواصل االجتماعي. 

3.43 
 

 متوسط  1.17 2.60 2 متوسط  0.92

بشكل دقيق   27 يحث املحتوى على استخدام املعلومات 

 ومتخصص.

 متوسط  1.20 2.78 3 متوسط  0.94 3.39

املعلومات   28 فحص  تتطلب  املحتوى  عرض  طبيعة 

 
ً
.    وتقويمها تقويما

ً
 نقديا

 متوسط  1.21 2.82 4 متوسط  0.90 3.37

عالية   25 بكفاءة  املعلومات  فهم  على  املحتوى  يساعد 

 بأقل وقت. 

 متوسط  1.05 2.62 5 متوسط  0.90 3.36

21   
 

على تساعد  معلومات  املحتوى  استخدام    يتضمن 

 املستحدثات التقنية بفاعلية. 

 متوسط  1.15 2.64 6 متوسط  1.07 3.35

 متوسط  1.07 2.74 7 متوسط  0.92 3.34 يتطلب املحتوى جمع للمعلومات من مصادرها.  26

تواكب   20 معلومات  املحتوى  املستجدات  يتضمن 

ة.
ٌ
 الحاسوبية الحديث

 متوسط  1.13 2.71 7 متوسط  0.90 3.34

يحث املحتوى على اصدار االحكام على مدى فاعلية   30

 الوسائل والتقنيات املختلفة. 

 متوسط  1.11 2.53 9 متوسط  0.91 3.32

االتصال   24 مهارات   تنمي  مواقف  املحتوى  يتضمن 

 املكتوب. 

 متوسط  1.12 2.68 10 متوسط  0.91 3.30

يحث املحتوى على اصدار االحكام على نوعية مصادر   22

 . املعلومات

 متوسط  1.15 2.66 11 متوسط  0.87 3.26

مهارات  19 تنمي  يومية  حياتية  مواقف  املحتوى  يتضمن 

 االتصال الشفهي. 

 متوسط  1.13 2.78 12 توسط م 0.83 3.21

 متوسط  1.19 2.69 متوسط  0.81 3.35 املحور ككل 
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الكتب املط5)رقم  جدول  اليتبين من   الثالث في  البعد  أن   )( ا   ( بمستوى 3.35ورة حصل على متوسط حسابي  لبعد متوسط، وجاءت فقرات هذا 

املتوسط املستوى  الثالث على متأ ،  جميعها في  البعد  السابقة فقد حصل  الكتب  وجاءت جميع  ا،  يضً أ   (، وبمستوى متوسط2.69وسط حسابي )ما في 

 .ات هذا البعد في املستوى املتوسطفقر 

، املهارات املهنية والتعليم املعتمد على الذات  كما تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لفقرات البعد الرابع والذي يمثل

 ( يوضح ذلك.6) رقم  جدول الو 

افات املعيارية والرتب لفقرات البعد الرابع والذي يمثلاملتوسطات الحسابية : (6) جدول  ا  واالنحر  املهارات املهنية والتعليم املعتمد على الذات مرتبة تنازلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املطورة ح6)  رقم   جدول اليتبين من   الكتب  الرابع في  البعد  أن   )( ا ( وبمستوى متوسط3.41صل على متوسط حسابي  لبعد ، وجاءت فقرات هذا 

فقرات هذا ا، وجاءت يضً أ  متوسطمستوى (، وب2.69ع على متوسط حسابي )ما في الكتب السابقة فقد حصل البعد الرابأ  ،جميعها في املستوى املتوسط

 .املتوسط البعد جميعها في املستوى 

 الجدول رقم، و نتاجية العاليةمهارات اإل   كما تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لفقرات البعد الخامس والذي يمثل  

 ( يوضح ذلك. 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتب لسابقة الكتب املطورة )كولنز( املهارات املهنية والتعليم املعتمد على الذات

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط   الرتبة   املستوى 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى 

تهتم   35 تعليمية  مواقف  املحتوى  يتضمن 

 .
ً
 بمشروعات غير مالوفة وأكثر تعقيدا

 متوسط  1.19 2.65 1 متوسط  1.09 3.55

التحقيقات   33 إجراء  للطلبة  املحتوى  يتيح 

 بنفسه. العلمية والتأكد من النتيجة

 متوسط  1.18 2.76 2 متوسط  1.03 3.48

بادوار     31 للقيام  الطلبة  املحتوى  ييهئ 

 ومسؤوليات متنوعة. 

 متوسط  1.18 2.67 3 متوسط  0.90 3.46

متطلبات   39 لتجاوز  فرصة  املحتوى  يعطي 

إلى التقليدي  التعلم    املنهج  في  التوسع 

 باالستكشاف. 

 متوسط  1.21 2.75 4 متوسط  1.08 3.45

ويتيح  يوضح   36 التعليمية  األهداف  املحتوى 

 للطلبة حرية تحقيقها بالطريقة املناسبة. 

 متوسط  1.16 2.77 5 متوسط  1.02 3.41

يحفز املحتوى الطلبة على التساؤل والتأمل   38

 الذاتي.

 متوسط  1.13 2.71 6 متوسط  1.10 3.38

يقدم املحتوى بطريقة مشتقة من التجارب   32

 .الحياتية اليومية

 متوسط  1.13 2.59 7 متوسط  0.97 3.35

يشجع املحتوى على ابتكار املشاريع  وادارتها   37

 بكفاءة  عالية.

 متوسط  1.18 2.76 7 متوسط  1.06 3.35

إلى   34 املحتوى  التغذية  ا  يوجه  من  الفادة 

 الراجعة بفاعلية في تصويب ااثغرات.

 وسط مت 1.15 2.72 9 متوسط  1.01 3.34

وتحمل  ينمي   40 باملسؤولية  الشعور  املحتوى 

 النتائج.

 متوسط  1.22 2.53 10 متوسط  1.05 3.33

 متوسط  1.11 2.69 متوسط  0.98 3.41 ككل  البعد 
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افات املعيارية والرتب لفقرات البعد الخامس والذي يمثل: (7)جدول  ا مهارات اإل  املتوسطات الحسابية واالنحر  نتاجية العالية مرتبة تنازلي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لبعد  ، وجاءت فقرات هذا ا بمستوى متوسط(  3.30( أن البعد الخامس في الكتب املطورة حصل على متوسط حسابي )7)  رقم   جدول  اليتبين من  

وجاءت جميع  ا،  يضً أ   (، وبمستوى متوسط 2.71س على متوسط حسابي )ما في الكتب السابقة فقد حصل البعد الخامأ   ،املتوسط  املستوى جميعها في  

 .املتوسط املستوى ات هذا البعد في فقر 

     :ول السؤال األ  نتائج  عرض

 توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم املطورة )كولنز(،  مستوى عند استعراض البيانات املشار إليها في الجداول السابقة يتضح أن 

كما أشار لها  بداع وحل املشكلت ()التفكير واإل  ول مرتفع في البعد األ جاء بمستوى  كتب السابقة للمرحلة األساسية من وجهة نظر املعلمين في األردنوال

 في  ة وتمارين ملحق مع الكتاب نشطأ املدرس ي كتاب  كتاب ال لوجود معززات معويعزى ذلك جاءت بمستوى متوسط  6و4( ماعدا الفقرتين 3الجدول رقم )

ثراء كتاب العلوم املطور إ لى  إ ويعزى ذلك    البتكار كماا و بداعي وحل املشكلت  ير اإل لى تنمية التفكإ نشطة تهدف  أ تحوي تجارب و   (كولينز)  املناهج املطورة 

فقرة ا يعزى ارتفاع مستوى  يضً أ و   ،سئلة االختبارات الدوليةأ خرى تحاكي  أ و   ،ة عمال العقل لدى الطالبأ جابتها على  إ تثير التفكير وتعتمد    بأسئلة  )كولينز(

العلمية فالكتاب بشكل واضح  لى توظيف  إ حل املشكلت   الطريقة  الطلبة عليهخطوات  املشكلت وتدريب   ليها إ ا من خلل االنشطة كما أشارت  ي حل 

على  وهذا يتفق ها؛لعشرين فيالقرن الحادي ا  مهاراتمما يعزز  كبر في العملية التعليمية التعلميةعلى منح الطلبة الدور األ  النظرية البنائية التي اعتمدت

النتيجة متفقه م يضً أ و   بها مشكلت املجتمع وتحدياتهتزويد الطلبة بمادة علمية معرفية يواجه  أهمية  ( على  2010زيتون )  ليه إ ما أشار   ع  ا جاءت هذه 

  5و 4دعم املهارات العليا في التفكير وظهر ذلك في الفقرتين  بلوم التي تلى املستويات العليا من مستوى  إ ل وافتقرت  تصنيف بلوم  من فهم تفسير وتحلي

املتوسط   باملستوى  النظر و ا وهي تحليل بدحيث جاءت  اإل صدإ ئل وجهات  الحكم  على  املختلفةار  الدراسات   جابات  الدراسة مع  نتيجة هذه  واختلفت 

 . وضحأ دق و أ يصال املعلومات بشكل إ حدث ويعزى ذلك لتعود املعلمين على شكل ونمط كتب العلوم املطورة وكيقية السابقة كون هذ الدراسة هي األ 

)مهارات الثقافة الحاسوبية وتقنية   (5)  وجدول الفربق والقيادة (التعاون والعمل ضمن  ( )مهارات العمل  4رقم )  ت املشار لها في الجدول وتشير البيانا 

ن مستوى توافر مهارات  أب  نتاجية العالية()مهارات اإل   (7)  لرقم ل  )املهارات املهنية والتعلم املعتمد على الذات( وجدو   (6)  وجدول رقم   املعلومات واالتصال(

وهذا يشير إلى أن درجة توافر هذه املهارات في كتب العلوم املطورة تقع في نفس درجة توافر هذا املهارات  بمستوى متوسط  جاء  الحادي والعشرينالقرن 

في كتب العلوم   داة ا أن جميع أبعاد األ يضً أ ضح  كما يت  ،فر هذه املهاراتا في املتوسطات الحسابية بين درجة تو   ظاهري في كتب العلوم السابقة، مع فارق  

 الكتب لسابقة الكتب املطورة )كولنز( نتاجية العاليةمهارات اإل 

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط   الرتبة   املستوى 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 املستوى 

التي   47 التساؤالت  تحديد  املحتوى  يتضمن 

 . نتائج عمليةتؤدي إجاباتها إلى 

 متوسط  1.09 2.69 1 متوسط  1.07 3.45

متابعة  49 على  الطلبة  املحتوى    يحث 

في   التقدم  أجل  من  بانفسهم  انفسهم 

 انجاز الخطة. 

 متوسط  1.16 2.69 2 متوسط  1.12 3.41

تمكين الطلبة من االبتكار، والتحسين في   43

 . نوعية الرعاية االجتماعية

 متوسط  1.13 2.77 3 متوسط  1.06 3.35

يعرض املحتوى مواقف ايجابية  تتيح   41

 الفرصة لتحمل املخاطر. 

 متوسط  1.13 2.75 4 متوسط  1.09 3.34

ملعرفة   45 الطلبة   حاجة  املحتوى  يبرز 

طبيعة ونوعية املعلومات وطرق توظيفها  

 من اجل الحصول على التعلم املطلوب.

 متوسط  1.17 2.81 5 متوسط  1.02 3.25

أسئلة   46 توجيه  املقدرة على  املحتوى  يعزز 

عملية   توجيه  في  تساعد  مغزى  ذات 

 نحو املطلوب.  التخطيط 

 متوسط  1.12 2.67 5 متوسط  1.10 3.25

يعزز املحتوى حل املشكلت بفعالية   42

 وكفاءة لتحقيق األهداف. 

 متوسط  1.18 2.64 7 متوسط  1.07 3.24

املعلومات واملصادر  يتيح املحتوى اختبار  44

وآراء   أحكام  اصدار  اجل  من  الجديدة 

 . مثلى للعمل 

 متوسط  1.15 2.73 7 متوسط  1.04 3.24

لها   48 ويخطط  العقبات  املحتوى  يتوقع 

بخطط   والتعقيدات  التحديات  ويواجه 

 .بديلة

 متوسط  1.18 2.65 9 متوسط  1.10 3.18

 متوسط  1.02 2.71 متوسط  0.92 3.30 ككل  البعد 
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، وهذا يشير إلى التقارب في مدى توافر مهارات ت حسابية متفاوتة لكنها متقاربةوبمتوسطا املستوى املطورة )كولنز( وكتب العلوم السابقة جاءت في نفس 

العلوم السابقة للمرحلة األساسية من    القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم املطورة )كولنز(، ودرجة توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب

 في األردن.  املعلمين وجهة نظر

األ   ي يعزز الجانب املهار ن التطوير لم  أ ا  يضً أ و   ثراء باملهارات االساسيةإ لى  إ زالت املناهج املطورة كولينز بحاجة    نه الأ ذلك    ويعزى   ة ربع في الجوانب 

والعشرين جيل قيادات تحب  القرن الحادي    يصنع جيل  ه املهارات  والتركيز على هذعلى الجانب املهاري    في مناهجنان الجانب املعرفي يطغى أ لى إ وهذا يشير 

التعلم  مناهج على كيفية من حيث تركيزالعالم روجرز في النظرية االجتماعية  ه كدأ املهارية وهذا ما  هن وتعمل ضمن فريق يبحث عن املعرفلتعاو العمل وا 

والفنية التي يكتسبها الطالب من خلل مشاركته الفاعلة مع الطلب في  غرس كثير من االتجاهات والقيم واملهارات العلمية  وما تقدمه هذه ااملهارات من  

ال الطلبة فيها االصغاء والتحدث  يتعلم  العنف  حلقات ومنتديات فكرية جماعية  الفاعلة بعيد عن  العدل والنقيادة  ويكون منتج ويتحمل    ةزاهويسودة 

 . تعلمه ةمسؤولي

شارت إلى تدني وضعف  أ (، والتي  2021(، ودراسة جعفر )2020(، ودراسة العمري )2018كما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة حجة )

 تضمين كتب العلوم ملهارات القرن الحادي والعشرين. 

افر مهارات القرن الحادي α=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نتائج السؤال الثاني والذي نصه: "هل  . 2.4 ( في درجة تو

 والعشرين في كتب العلوم املطورة )كولنز(، والكتب السابقة للمرحلة األساسية من وجهة نظر املعلمين في األردن؟" 

ا تم استخدام اختبار )ت( للعينات  حصائيً إ ( عن وجود فروق ظاهرية، وملعرفة هل هذه الفروق دالة  7-2كشفت نتائج السؤال األول  )الجداول  

كتب السابقة، املترابطة للكشف عن وجود فروق في استجابات املعلمين عن مدى توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم املطورة )كولنز( وال

 ( يوضح ذلك. 8والجدول رقم )

افر مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم املطورة )كولنز( والكتب نتائج اختبار )ت( للعينات املترابطة لفحص الفروق : (8ل )جدو  في استجابات املعلمين عن مدى تو

 السابقة 

 مستوى الداللة  tقيمة   درجات الحرية  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  الكتب

 *0.000 19.02 450 0.28 3.48 454 املطورة 

    0.10 2.70 454 السابقة 

 ((≤0.05*داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

 في استجابات املعلمين عن مدى توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم 8يتضح من الجدول  رقم )
ً
( وجود فروق ذات داللة إحصائية

(، وبالرجوع إلى املتوسطات الحسابية نلحظ أن الفروق لصالح  0.000)كولنز( والكتب السابقة، بداللة قيمة )ت( ومستوى الداللة املرافقة لها )املطورة  

 كتب العلوم املطورة )كولنز(. 

   : عرض نتائج السؤال الثاني

تإ  الحسابية في درجة  املتوسطات  التباين في  الحادي والعوا ن  القرن  القرن    شرين في كتبفر مهارات  املطورة )كولنز(، ودرجة توفر مهارات  العلوم 

 .وانها دالة احصائيا وجاءت لصالح الكتب املطورة كولينز املستوى الحادي والعشرين في كتب العلوم السابقة، ووقوعها في نفس 

 ةواكبمل، والتي اشارت إلى ضعف وافتقار املناهج السابقة  أن كتب العلوم املطورة جاءت نتيجة تقييم وتحليل الكتب السابقة  وتعزى هذه النتيجة إلى

والعشرين الحادي  القرن  مهارات  يخص  فيما  وخصوًصا  والعاملية  التربوية  ما    ،املستجدات  )أ وهذا  العمري  دراسة  إليه  ودراسة جعفر 2020شارت   ،)

ملحظات   ا علىجاء تطوير مناهج العلوم اعتمادً   كذلك  ،م ملهارات القرن الحادي والعشرينوالتي اشارت إلى تدني وضعف تضمين كتب العلو (،  2021)

هذه تعزى    ، كما، ملعالجة الضعف في الكتب السابقةونتائج تقييم الكتب السابقة، فقد اهتم مطوري املناهج بهذه املهارات وتعزيزها في الكتب املطورة 

التأليف جهة عاملية، النتيجة   أن جهة  أي  للنشر،  للمرحلة األساسية، هي من تأليف دار كولنز  املطورة  العلوم  أن جميع كتب  الدولية   إلى  باملعايير  تهتم 

 ب العلوم املطورة )كولنز(، مما يدعو بالضرورة إلى وجود فروق في توافر مهارات القرن الحادي والعشرين في كت  كتب العلوم،  والعاملية ومدى تضمينها في

ردن واملركز الوطني الح كتب العلوم املطورة )كولنز(.وتعزى هذه النتيجة الى املساعي التي جمعت وزارة التربية والتعليم في األ صول  ،وكتب العلوم السابقة

املناهج   تحديثإ لتطوير  الطلبة    لى  بمستوى  لترتقي  وتحسينها  وتطويرها  الوطنية   ة واملهاري معتمد  املعرفي،املناهج  االختبارات  في  املشاركة  ذلك على  في 

 والدولية لتحسين مستوى الطلبة. 

 : التوصيات . 3.4

 تية: خرجت هذه الدراسة في ضوء النتائج بالتوصيات اآل

للمرحلة   • املطورة )كولنز(  العلوم  النظر في كتب  إعادة  إلى ضرورة  القرار  أصحاب  انتباه  الحادي ا األساسية، من حيث تو توجيه  القرن  فر مهارات 

 . (نتاجية العاليةمهارات اإل   املعتمد الذات، الثقافة الحاسوبية وتقنية املعلومات واالتصال،  والتعلم   ومنها )املهارات املهنية    والعشرين فيها، وتعزيزها
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 املطورة )كولنز( للمرحلة األساسية لتحسينها وإشراكهم في لجان التأليف والتطوير.األخذ بتقييم املعلمين في امليدان التربوي حول كتب العلوم  •

 .وم املطّورة بشكل مستمرإجراء املزيد من الدراسات حول تقييم كتب العل •

 . الدول املتقدمة في التعليم ومنها التجربة الفلنديةمن تجارب االستفادة  •

هج ومهارات القرن الحادي والعشرين بحيث يكون التخطيط لدمج هذه املهارات بشكل منظم  بناء املنهناك دراسة تجمع بين اسس ن يكون أنصح بأ  •

 وشامل . ومخطط له

العلوم  أ وقد   • مناهج  يخص  ما  في  العاملية  والتطورات  املستجدات  يتناسب مع  بما  العلوم  تطوير وتحديث كتب  إلى ضرورة  الدراسات  وصت هذه 

 .وتدريسها

 :املراجع

: املراجع العربية:
 

 أوال

إعداد الشباب العربي لسوق العمل: استراتيجية إلدراج ريادة األعمال ومهارات القرن الحادي والعشرين في قطاع التعليم  (.  2014)  .، سعدألكسو .1

 .  pwc . تونس: تونس، مطابع العربي

إقبال .2 األساس ي.  2021)  .جعفر،  التعليم  الخامس من مرحلة  اليمنية للصف  العلوم  الحادي والعشرين بكتب  القرن  مجلة  (. مدى توافر مهارات 

 . 173-149 :(20) :العلوم التربوية والدراسات األنسانية

 . والتوزيعللنشر العلمية  اليازوري  دار .  تقويمها – بناؤها-(.املناهج الدراسية :فلسفتها2010). ماهرلجعفري،ا  .3

 والتوزيع . مكتبة الكوثر للنشر. صناعة الكتاب املدرس ي (.2017). الحسين،احمد .4

- 163 :(3)45 :دراسات العلوم التربوية(. مدى تضمين كتب العلوم للمرحلة األساسية العليا ملهارات القرن الحادي والعشرين. 2018) .حجة، حكم  .5

178  . 

الحادي والعشريندرجة  (.  2021الخليلة، عرار. ) .6 القرن  ملهارات  األردن  التاسع األساس ي في  الكيمياء للصف  . رسالة ماجستير غير تضمين كتاب 

 شورة، جامعة آل البيت، األردن.من

 . دار الشروق.  االتجاهات العاملية املعاصرة في مناهج العلوم وتدريسها(. 2010) .زيتون، عايش .7

مجلة  (. مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في مقرر العلوم املطور للصف األول املتوسط باململكة السعودية.  2016)  .سبحي، نسرين .8

 . 44-9 :(1)1 :العلوم التربوية

  :ة املتخصصةاملجلة التربوي(. إطار مقترح لدمج مهارات القرن الحادي والعشرين في مناهج العلوم بالتعليم األساس ي في مصر.  2014)  .شلبي، نوال .9

3(10): 26 -52 . 

تقييم كتب العلوم الحديثة )كولينز( والقديمة للصف الثاني األساس ي من وجهة نظر املعلمات في مديرية التربية والتعليم (.  2021الشمايلة، ثناء. ) .10

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

(. تقييم منهاج العلوم املطور )كولينز( للصف الرابع األساس ي من وجهة نظر املعلمين واملشرفين في محافظة  2021)  .صلح، سهير وجويفل، مصطفى .11

 .128-110 :(1)1 :مجلة الشرق االوسط للعلوم اإلنسانية والثقافيةمعان. 

شرين ومدى امتلك معلمي العلوم لتلك املهارات  درجة احتواء كتاب العلوم للصف الرابع األساس ي ملهارات القرن الحادي والع(.  2020)  .علي، كريمة  .12

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، فلسطين.في مدارس محافظة رام هللا والبيرة 

األردن.  2020)  .العمري، وصال .13 العليا في  للمرحلة األساسية  الفيزياء  الحادي والعشرين في كتب  القرن  العلوم  (. تضمين مهارات  األردنية في  املجلة 

 . 475-461  :(4)16 :التربوية

لبة الصف  تحليل محتوى كتب التكنولوجيا للمرحلة األساسية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين ومدى اكتساب ط(. 2019) .العيد، سمية .14

 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسلمية، غزة. العاشر لها

( في ضوء مهارات القرن الحادي 8-5تقويم كتب العلوم والحياة الفلسطينة للمرحلة األساسية العليا )  (.2021)  .أبو كميل، ربا وأبو شقير، محمد .15

 . 235-209 :(1)29 :التربوية والنفسيةمجلة الجامعة االسلمية للدراسات والعشرين. 

اليونسكو لإلحصاء. ) .16 املعلومات  (.  2012معهد  التعليم في خمس دول عربية: تحليل مقارن لدمج تكنولوجيا  املعلومات واالتصاالت في  تكنولوجيا 

 . Communication/Documents une SCO.O. www.uis//: htt.  واالتصاالت والجاهزية اإلليكترونية في مدارس: مصر واألردن وُعمان وفلسطين وقطر

 https://moe.gov.jo/ar/node/18871 . (2019( لعام )TIMSSاالختبار الدولي للعلوم والرياضيات )(. 2020) .وزارة التربية والتعليم األردنية  .17

https://moe.gov.jo/ar/node/18871
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Abstract: The study aimed to evaluate developed science Ttextbooks (Collins) and previous textbooks for the 
basic stage in light of the implications of twenty-first-century skills from teachers' perspectives in Jordan. The 
study uses the descriptive survey method. The study sample consisted of 454 male teachers selected in the 
random stratified method. A questionnaire prepared specifically for the purpose of this study was used, and the 
validity and reliability of the instrument were confirmed. The study was applied in the first semester of the 
scholastic year 2021/2022. The results showed that the level of availability of twenty-first-century skills in the 
developed science textbooks (Collins) was in intermediate with an average of 3.48. In previous science 
textbooks, it was also intermediate with an average of 2.70. The results also indicated that there are statistically 
significant differences in teachers' responses to the availability of skills in the twenty-first century in advanced 
science textbooks (Collins) and previous textbooks in favour of the developed science textbooks (Collins). The 
study recommended that the attention of decision-makers be drawn to the need to revisit the Collins Textbooks 
for the basic stage and to enhance the availability of skills in the twenty-first century. 

Keywords: developed science Textbooks (Collins); previous science Textbooks; the basic stage; twenty-first-
century skills. 
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 املقدمة:  .1

الطالب   لكل من  كبيًرا  تحدًيا  يشكل  الذي  األمر  والتكنولوجي،  العلمي  والتقدم  املتسارع  بالتطور  الحالي  العصر  التعليميتميز  ومناهج    ،واملعلمين 

ينبغي إعداد مناهج دراسية تواكب التغيرات العاملية في جميع املجاالت والتوقف عن تقديم   لذا،  وخاصة مناهج العلوم لجميع مراحل التعليم املتعددة

نظرية تعتمد على الحفظ والتلقين، ويعد منحى )  لبةاملناهج التعليمية للط يتم تطبيق املعرفة  ( من املداخل الSTEAMبصورة  حديثة والتي من خاللها 

( والذي يتفق معه في العديد من STEMالعلمية للوصول إلى نتاجات تعليمية حقيقة، فهو ينمي تفكير الطالب ويصقل شخصيته، وهو املنحى املطور عن )

 . )2020،  )عقل وآخرون الخصائص وامليزات

الطل  عدوت التفكير خارج  بة  قدرة  )على  املميزة ملنحى  السمة  هي  إبداعية  وبناء حلول  وفي)STEAM( )Siekmann, 2016الصندوق  توظيف    ه.  يتم 

 .  )Felix, & Harris, 2013(التكنولوجيا والتصميم الهندس ي من أجل تحسين تعلم العلوم والرياضيات، وزيادة فاعلية الطالب في عملية التعلم 

إعداد جيل إلى  هدف  يمنحى تكاملي للعلوم والتكنولوجيا والتصميم الهندس ي والفنون والرياضيات    هأنلى  إ(  McComas, 2014(ويشير ماكوماس  

والتي تمثل  دراسة العالم الطبيعي املتضمن   )Science(يتضمن العلوم  نهأ )Dugger, 2013(متنور يواجه التحديات ويواكب سوق العمل. ويبين دوجر 
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 امللخص: 

(، والكشف عن فاعليتها في تنمية الدافعية العقلية لدى STEAMإلى تطوير وحدة تعليمية في مبحث العلوم وفق منحى )  ت الدراسةهدف

( طالبة 70تكونت العينة من )ة، و للدراس اةمقياس الدافعية العقلية كأد  اعتمدت الدراسة على، و بمحافظة غزةي طالبات الصف السابع األساس 

املنهج الوصفي التحليلي، واملنهج  الباحثان اعتمد، وقد بمديرية غرب غزة ساس ي بمدرسة السيدة رقية العلمي )ب(من طالبات الصف السابع األ 

جري عليهما القياس القبلي والبعد
ُ
أظهرت النتائج ي، و الوصفي التطويري، واملنهج التجريبي )تصميم شبه تجريبي( ملجموعتين تجريبية وضابطة، أ

إح داللة  ذات  )وجود فروق  البعدي α=0.05صائية عند مستوى  العقلية  الدافعية  في مقياس  املجموعتين  في  الطالبات  درجات  بين متوسطي   )

وفًقا ملعامل الكسب ملاك جويجان في تنمية   (0.50)يحقق فاعلية تزيد عن  (  STEAMلصالح املجموعة التجريبية، كما بينت النتائج أن منحى )

  (STEAMالوحدة التعليمية املطورة وفق منحى )بضرورة االستفادة من    يوص ي الباحثانمن نتائج    لبحثفي ضوء ما توصل إليه او    الدافعية العقلية،

 . بالدافعية العقلية لالهتمامإقامة ورشات عمل في تنمية الدافعية العقلية، و 

 الدافعية العقلية.  ؛(STEAM)منحى  تطوير وحدة تعليمية؛ تاحية:الكلمات املف 
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والك بالفيزياء  املرتبطة  التقنية  للقوانين  أما  الفروع،  بهذه  املرتبطة  واملفاهيم  واملبادئ  الحقائق  وتطبيقات  البيولوجي،  فتتضمن   )Technology(يمياء 

هيكل    )Engineering(الهندسة    دالتطبيقات العلمية والهندسية والرقمية وعلوم الكمبيوتر والقدرة على توظيف تلك التطبيقات لحل املشكالت، وتع

القاعدة  )Mathematics(عد الرياضيات تيتم التطبيق املنهجي ملبادئ العلوم والرياضيات لتصميم وإنتاج اآلالت واألدوات واألجهزة، و  املعرفة فمن خاللها

يتم التعامل مع األرقام والكميات واألشكال والفراغات والعالقات الداخلة، وقد تمت إضافة الفنون  ( STEAM (ملنحى )Art)  األساسية التي من خاللها 

 ( والتي تتضمن تنسيق األلوان واختيار الواجهة املناسبة للعرض والشكل العام. STEM (املطور عن 

التعلم القائم على املشكالت واملشاريع عن طريق توظيف األساليب اإلبداعية في البحث والتقص ي واالستنتاج، وال يقتصر على على نحى  امل ستندوي

ه  يتناسب مع جميع املراحل الدراسية ولجميع املواد الدراسية بشرط أن يتم تدريب وإعداد املعلمين حتى يتمكنوا من تطبيقمرحلة دراسية محددة فهو 

 (. 2020 صيام،) وبالتالي تتحول الفصول الدراسية إلى فصول إبداعية

فاعلية ( والتي أكدت  2020)دراسة صيام    مثلفي العملية التعليمية   )STEAM(  ولقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث السابقة على أهمية منحى

التي بينت أثر أنشطة   (2020)ودراسة السيد في مبحث العلوم لدى طالبات الصف الرابع األساس ي،  املفاهيم وتنمية مهارات حل املشكالت تنميةنحى في امل

  (، 2019)  نحى لتنمية الحس العلمي واالستمتاع بتعلم العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، ودراسة الحربياملثرائية لوحدة الكائنات الحية قائمة على  إ

توجه   قائمة على  استراتيجية  فاعلية  بينت  املتو املنحى  والتي  الثالث  الصف  تالميذ  لدى  املستقبلي  والتفكير  التحصيل  تنمية  العربية  في  باململكة  سط 

 . السعودية

 
ً
ا كي يتحقق الهدف من التعلم، ا أساسيً ولكي يتحقق الهدف من عملية التعلم في أي مجال من مجاالته املتنوعة ال بد وأن تتوفر الدافعية فهي شرط

الدافعية العقلية أحد أهم جوانب منظومة الدوافع  فالدافعية هي املحفز للبحث عن بدائل أكثر في الوقت الذي يكتفي اآلخرون بما هو موجود وتمثل  

 (2007أبو جادو، نوفل، (اإلنسانية ومن مظاهرها رغبة الفرد في التأمل في األشياء التي لم ينتبه إليها أحد

هي مهارات توليد   أن اإلبداع هو نتاج لحالة عرفت باسم الدافعية العقلية وتتمثل في مجموعة من املهارات،  )De Bono, 1998(ويرى دي بونو  

ملهارات اإلبداع تختلف عن رؤية من سبقوه من العلماء    )De Bono(ن رؤية دي بونوإو  .ادراكات جديدة، وأفكار جديدة، وبدائل جديدة، وإبداعات جديدة

وهذا واإلفاضة،  املشكالت  تجاه  والحساسية  واألصالة  واملرونة  الطالقة  في  اإلبداعي  التفكير  اختبارات   الذين حصروا مهارات  توفير  العمل على  يتطلب 

 . (2004 ،لنوففي: بونو )ومقاييس جديدة تستطيع قياس هذه املهارات التي نادى بها دي 

العقلية  وتعبر الدافعية العقلية عن حالة تؤهل صاحبها لحل املشكالت التي يواجها بطرق إبداعية ويمكن التوصل إلى األفكار املتولدة من الدوافع

أربعة أبعاد للدافعية العقلية وهي التركيز العقلي،   ( 2010) تحسين السبل املتبعة في التفكير وإزالة كل عائق أمام تلك السبل. وقد حدد دي بونوعن طريق 

 التوجه نحو التعلم، الحل اإلبداعي للمشكالت، والتكامل املعرفي.

لتفكير اإلبداعي وتحفيز قدراته العقلية الستخدامها فهي تجعل املتعلم يتطلع وتقوم الدافعية العقلية على افتراض أن كل شخص لديه القدرة على ا

ة العقلية الجمود العقلي والذي يشير إلى أن جميع الطرق ي إليجاد أفكار جديدة قيمة وهادفة وتعمل على زيادة فاعلية النشاط الذهني لديه، ويقابل الدافع

 (.2020)أبو عقل،  ربما تكون الطريقة الوحيدةالحالية لعمل األشياء هي أفضل طريقة أو 

في تنمية الدافعية العقلية، مثل دراسة خليفة توظيف االتجاهات الحديثة  اعليةفوهناك العديد من الدراسات والبحوث السابقة التي دللت على 

يجابي  ي كشفت عن األثر اإل ت( وال2019عقلية، ودراسة سالم )لى فاعلية البرنامج القائم على قبعات التفكير في تحسين الدافعية الإ( والتي توصلت 2019(

   .والتي وضحت فاعلية نموذج الفورمات وكيس في تنمية الدافعية العقلية (2015) للتعلم الخبراتي في تنمية الدافعية العقلية، ودراسة أحمد ومحمد

ذلك ملا أكده  يعتقد الباحثانيساهم في تنمية الدافعية العقلية، و ( يمكن أن STEAM(أن تطوير وحدة تعليمية وفق منحى  يرى الباحثانومما سبق 

في تغيير طرق عرض املحتوى التعليمي وتركيزه على التطبيقات الواقعية لحل املشكالت وتنمية    )STEAM(من دور منحى  والدراسات السابقة  األدب التربوي  

 مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلبة.

 مشكلة الدراسة:  .1.1

بعمل دراسة ان  قام الباحث  من خالل مقابلة مع مجموعة من معلمات العلوم، حيث الباتوجود ضعف في الدافعية العقلية لدى الطالباحثان    الحظ

 كشفتو  من أن هناك مشكلة لدى الطالبات في الدافعية العقلية، غزة للتأكداستطالعية على عينة من معلمات العلوم من مديريات مختلفة من قطاع 

 . % من الطالبات80الدافعية العقلية تمثل مشكلة عند ضعف أن  املقابلة نتائج

 مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة والتي أوصت بضرورة االهتمام بالدافعية العقلية وتنميتها مثل دراسة الشنيطيا  راجعً  انكما أن الباحث

بضرورة تبني  ( 2015) ونوآخر  بروصت بضرورة االهتمام بتنمية الدافعية العقلية لدى املتعلمين في جميع املراحل التعليمية، ودراسة جاأوالتي  (،2020)
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والتي أوصت  (، 2016ز )ودراسة الكبيس ي وعبد العزي القائمون بالعملية التعليمية استراتيجيات حديثة تعمل على تنمية الدافعية العقلية لدى التالميذ،

 التعلم تعمل على تنمية الدافعية العقلية. بضرورة املرونة في طريقة التفكير وذلك من خالل بيئة  تعليمية يسودها التشويق خالل عملية 

أنه إذا وظفت   يرى الباحثانو   ،ناسبة لتنمية الدافعية العقليةاملتعليمية  الطرق  الستراتيجيات و لقلة توظيف اال أن هذه املشكلة ترجع    يرى الباحثانو 

هناك حاجة إلى تدريس الطلبة ، لذا فإن مية الدافعية العقليةيؤدي ذلك إلى تن قد  (STEAM) منحىمثل وتوجهات حديثة في التعليم طرق تعليمية مناسبة 

 .الدافعية العقليةتنمية ل (STEAM) منحىب

 أسئلة الدراسة: .2.1

 سؤال الرئيس ي التالي: ال عن ت الدراسة الحالية لتجيبجاء 

 طالبات الصف السابع األساس ي؟"عينة من في تنمية الدافعية العقلية لدى  (STEAM)وحدة تعليمية مطورة في مبحث العلوم وفق منحى  أثر  "ما

 األسئلة التالية:  السؤال الرئيس ي ويتفرع من 

التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق بين متوسطي درجات املجموعة     (α≤0.05)داللةداللة إحصائية عند مستوى    اتذ   وقفر هل يوجد   •

 ؟ وأبعاده الفرعية  البعدي ملقياس الدافعية العقلية

 الفرعية لدى( في تنمية الدافعية العقلية وأبعادها 2η(وفًقا ملربع إيتا  0.14≥تأثير حجم )STEAM(املطورة وفق منحى هل تحقق الوحدة التعليمية  •

 عينة من طالبات الصف السابع األساس ي؟ 

 : الدراسة  وضفر  .3.1

 الصفرية التالية: وض الفر  الباحثان لإلجابة عن أسئلة الدراسة اختبر

ذات  ال   • إحصائتوجد فروق  التطبيق   بين   (α≤0.05)داللةعند مستوى    يةداللة  في  الضابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  درجات  متوسطي 

 دافعية العقلية وأبعادها الفرعية. الالبعدي ملقياس 

 الفرعية لدى( في تنمية الدافعية العقلية وأبعادها  2η(وفًقا ملربع إيتا   0.14≥حجم تأثير  )STEAM(ال تحقق الوحدة التعليمية املطورة وفق منحى   •

  .عينة من طالبات الصف السابع األساس ي

 أهمية الدراسة: .4.1

 تمثل األهمية النظرية للدراسة الحالية فيما يلي: ت

على   تركز   ابدوره  لتيوالتكنولوجي، وااستجابة للتقدم العلمي    هذه الدراسة  تعد، و تطرحهالذي  املوضوع املهم  في    ةالحالي  دراسةتتضح أهمية ال •

 فاعلية املتعلم في العملية التعليمية. 

تنمية   • العقليةأهمية  اإلبداعي،  الدافعية  التفكير  ملمارسة  املتعلمين  تهيئة  في  لدورها  نظًرا  واملثابرة  ،  املبتكرة،  الحلول  وتحملوتوليد   املستمرة 

 املسؤولية عند إنجاز األنشطة املطلوبة. 

 همية التطبيقية للدراسة الحالية فيما يلي: وتتمثل األ 

طلبة الصف السابع في التفاعل مع التوجهات الحديثة للتعليم من خالل التطرق لطرق واستراتيجيات حديثة في تدريس العلوم،  تفيد هذه الدراسة •

 يجابي ومشارك في العملية التعليمية.إمما يجعل الطالب قادًرا على مواجهة التطورات في املجتمع و 

 . الدافعية العقليةليب جديدة لتنمية معلمي ومعلمات العلوم للصف السابع في استحداث أساتفيد  •

 ( في التعليم.(STEAMمصممي ومطوري منهاج العلوم للصف السابع فيتم دمج  تفيد •

وتوجيه املشرفين التربويين لتدريب معلمي العلوم للصف السابع وفق منحى  (STEAM)أفًقا أمام تطوير منهج العلوم للصف السابع وفق منحى  تفتح •

(STEAM) . 

 أهداف الدراسة: .5.1

 إلى: دراسةال ههدف هذت

 ( للصف السابع األساس ي في مبحث العلوم. STEAMتطوير وحدة تعليمية وفق منحى ) •

طالبات الصف السابع األساس ي في مبحث   عينة من  ( في تنمية الدافعية العقلية لدىSTEAMالوحدة التعليمية املطورة وفق منحى )  أثرالكشف عن   •

 . العلوم

 : مصطلحات الدراسة  .6.1

تطوير وحدة ويعرف الباحثان   هي إجراء تعديالت على عناصر املنهج كافة لتلبية احتياجات الطلبة وطموحاتهم املستقبلية. تطوير وحدة تعليمية: •

بالوحدة التعليمية الثالثة "الحركة وقوانين نيوتن" من كتاب العلوم   اج الخاصعناصر املنههي إدخال تعديالت محددة على    إجرائًيا كما يلي:  تعليمية
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( في  STEAMوالحياة للصف السابع األساس ي وتشمل التعديالت األهداف واملحتوى واألنشطة والوسائل التعليمية والتقويم بقصد تضمين منحى )

 تدريس الوحدة التعليمية لتنمية الدافعية العقلية. 

ربطها  هو    : (STEAM)منحى   • خالل  من  والعلمية  الحياتية  املشكالت  حل  مهارات  تطوير  على  تعمل  والتي  التعليم،  في  الحديثة  التوجهات  أحد 

العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الفنون والرياضيات ويتحقق ناتج التعلم بشكل تفاعلي نشط لدى الطلبة من خالل   :بموضوعات تعلم خمسة وهي

إجرائًيا كما    ((STEAMمنحى  ويعرف الباحثان    إنتاج مشروعات تعليمية إبداعية تربط التعلم بالحياة وتسمح للطلبة باالستقصاء واالستكشاف.

أحد    يلي: وهيهو  تعلم خمسة  بموضوعات  ربطها  خالل  العقلية من  الدافعية  تنمية  تعمل على  والتي  التعليم،  في  الحديثة  العلوم،   :التوجهات 

 التكنولوجيا، الهندسة، الفنون، الرياضيات ويتحقق ناتج التعلم بشكل تفاعلي نشط لدى طالبات الصف السابع األساس ي. 

ز القدرات العقلية وتنشط العمليات املعرفية العليا عند الطلبة وتؤهلهم إلنتاج أفكار إبداعية تمكنهم من  حالة داخلية تحفهي  الدافعية العقلية: •

، التوجه  حل املشكالت واتخاذ القرارات، وتقاس الدافعية العقلية من خالل مقياس الدافعية العقلية واملكون من أربعة أبعاد وهي: التركيز العقلي

داخلية تؤهل طالبات الصف    إجرائًيا كما يلي:  الدافعية العقليةويعرف الباحثان    .إبداعًيا، التكامل املعرفي  نحو التعلم، حل املشكالت هي حالة 

( وتقاس من خالل مقياس الدافعية  STEAMنتاج أفكار إبداعية من خالل التعلم وفق منحى )إالسابع األساس ي لحل املشكالت واتخاذ القرارات و 

الدرجة الكلية من حاصل جمع الدرجات التي حصلت عليها الطالبات في أبعاد املقياس األربعة وهي: بعد التركيز العقلي، وبعد  العقلية، ويعبر عن  

 التوجه نحو التعلم، وبعد حل املشكالت إبداعًيا، وبعد التكامل املعرفي. 

، ويكون متوسط أعمار  أحد املراحل الدراسية األساسية اإللزامية العليا والتي تبدأ بالصف السادس وتنتهي بالصف العاشر هو السابع:الصف   •

 عام. (12)الطالبات فيه 

 : حدود الدراسة  .7.1 

  (STEAM)الوحدة الثالثة من كتاب العلوم والحياة "الحركة وقوانين نيوتن" واملطورة وفق منحى  الحد املوضوعي: اقتصرت الدراسة الحالية على   •

 (.بعد التكامل املعرفي ،ابداعيً إبعد حل املشكالت  ،بعد التوجه نحو التعلم ،بعد التركيز العقلي) والتي ركزت على أبعاد مقياس الدافعية العقلية

 طالبات الصف السابع األساس ي.  ينة من الدراسة على ع البشري: اقتصرتالحد  •

 .  مديرية غرب غزة –مدرسة السيدة رقية العلمي )ب( للبنات الحد املكاني:  •

 . أسابيع سةواستغرق التطبيق خم (2021-2022)العام الحد الزماني: الفصل الدراس ي األول من  •

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 : طار النظرياإل   .1.2

فكير، اآلونة األخيرة املداخل والتوجهات الحديثة التي تعمل على توفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على االبتكار واإلبداع وتنمية مهارات التتعددت في 

و  والحياتية  العلمية  املشكالت  بهدف حل  التطبيقي  العملي  بالجانب  وربطها  بشكل متكامل  املعرفة  تقديم  التعليمي من خالل  املحتوى  الى  وإثراء   
ً

صوال

 ( من أهم املناحي الحديثة والتي حظيت باهتمام كبير في معظم الدول.STEAMاالقتصاد املعرفي، ويعتبر منحى )

 : (STEAM) منحى  مفهوم •

وثائق    (STEAM)ظهر مصطلح   في  )ألول مرة  االمريكية  الوطنية  العلوم  وهي مؤسسة (،  1990(( عام  National Science Foundationمؤسسة 

ألربعة للحروف األولى    ا( اختصارً STEM)ويعد  ا في مجالي الهندسة والعلوم،  جراء األبحاث والتعليم في كل املجاالت عدا الطبية، وتحديًد إأمريكية تدعم  

(، بعد  2015( )جمال الدين،  Mathematics(، والرياضيات )Engineering(، والهندسة )Technology(، والتكنولوجيا )Scienceهي: العلوم )  تتخصصا

 (.STEAM( للمنحى التكاملي فأصبح )Artدخال الفنون )إذلك تم 

تناولت منحى ) للطلبة وتوفيره فرصة الفهم الشامل للعالم املحيط   ،(STEAMولقد تباينت التعريفات التي  فمنها من ركزت على أهميته بالنسبة 

نظام تعليمي يجمع بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في موضوع واحد    (Tsupros, 2009)بالطالب وهذا ما أشار إليه تسبروس   فعرفه بأنه 

 من تعلم أجزاء متناثرة من املهارات واملعارف. وبد
ً

وره يؤدي الفهم  متعدد التخصصات، يوفر للطلبة فرصة الفهم الشامل املتكامل لعامله املحيط به بدال

فعرفاه بأنه تعلم وتعليم العلوم والتقنية    (Britney & Hill, 2013)وهذا ما تطرق إليه بريتني وهيل    ،ى إنتاج عقول مفكرة ومبدعةالشامل واملتكامل إل

 والهندسة والرياضيات إلنتاج عقول مبدعة ومفكرة قادرة على حل املشكالت.

نظام تعليمي يهدف  فعرفه بأنه (White, 2014وايت )تها وهذا ما ذكره فالعقول املبدعة قادرة على تطبيق املعرفة في الحياة الواقعية وحل مشكال

وحتى يصل الطالب إلى التعلم عن   لقيادة تعلم الطالب نحو تطبيقات الحياة الواقعية وتوجيههم نحو سوق العمل من خالل دمج التخصصات املختلفة.

فعرفه بأنه نهج   (Gerlach, 2015)لعلمية بالظواهر الكونية، وهذا ما أشار إليه جيرالتش طريق تطبيق املعرفة في الحياة الواقعية ال بد من دمج املفاهيم ا

ذات معنى تدمج املفاهيم الع لمية  متعدد التخصصات يهدف الى تمكين الطلبة من تطبيق العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في سياقات متعددة 
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اجتهد التربويون في اختيار  و التعليم وفق املنحى هو الوصول إلى نتاج تعليمي حقيقي يربط التعلم بالحياة، بالظواهر الطبيعية. وبما أن الغاية الكبرى من 

على أن التعلم التعاوني بين الطالب القائم على املشاريع اإلبداعية أفضل هذه الطرق، ومن هؤالء  بعض التربويينأنفع الطرق لتحقيق ذلك، حيث اتفق  

   لى نتاجات تعليمية حقيقية.إيقوم على العمل الجماعي واملشروعات بهدف الوصول ، منحى تعليمي تكاملي والذي عرف املنحى بأنه( 2016زيد ) ينالتربوي

بداعية، يستخدم الطلبة االستقصاء واالستكشاف للوصول لحل املشكالت وهذا يتطلب من املعلم تخطيط وتنفيذ وأثناء إنتاج هذه املشاريع اإل 

(  2018أبو شقير وعقل وحسونة )بأنه منحى فهو أكبر من كونه استراتيجية أو طريقة وهذا ما أشار إليه    (STEAM)وتقويم مستمر ولهذا السبب ُعرف  

ولقد   يمي متكامل ألنه يحتاج إلى تخطيط وتنفيذ وتقويم للمحتوى التعليمي فهو أكبر من استراتيجية أو طريقة في التدريس.منحى تعل بأنه  نحى  فعرفوا امل

 إلى االقتصاد املعرفي وهذا املهمأثبتت املشاريع التعليمية اإلبداعية فاعليتها في تنمية مهارات حل املشكالت ودورها 
ً

 في تأهيل الطلبة لسوق العمل وصوال

( وأبو سكران  له عقل  تطرق  تطوير مهارات حل  2020ما  بهدف  واحد،  تعليمي  بناء  في  دمج عدة تخصصات  قائم على  تعليمي  بأنه منحى  ( فقد عرفاه 

 املشكالت وتأهيل الطلبة لسوق العمل من خالل إنتاج املشاريع اإلبداعية. 

أحد التوجهات الحديثة في التعليم، والتي تعمل على تطوير مهارات حل املشكالت الحياتية   بأنه(  STEAMمنحى )  يعرف الباحثانوفي ضوء ذلك  

الرياضيات ويتحقق ناتج التعلم بشكل تفاعلي نشط و العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الفنون    :والعلمية من خالل ربطها بموضوعات تعلم خمسة وهي

 تربط التعلم بالحياة وتسمح للطلبة باالستقصاء واالستكشاف.  داعيةنتاج مشروعات تعليمية إبإلدى الطلبة من خالل 

 : (STEAM) مبررات ظهور منحى •

أن ظهوره يرجع الى  إخفاق الواليات املتحدة في    (Thomasian, 2011)ظهور املنحى إلى سببين رئيسيين، السبب األول والذي ذكره ثوماسيان  يعود  

أن من أهم األسباب   (NGA) (National Governors Association)حيث أشار تقرير رابطة الحكام الوطنية  (TIMSS)نتائج االختبارات الدولية املوحدة 

ي تطبيق معايير العلوم والرياضيات في املراحل التعليمية العامة، وعدم إلخفاق الواليات املتحدة وتراجعها بالنسبة ملنافسيها الدوليين هو عدم الصرامة ف

 التكامل بين املواضيع التي يتعلمها الطلبة والحياة الواقعية، والقصور في تحفيز اهتمامات الطلبة نحو العلوم والرياضيات. 

أن سبب الفجوة يرجع إلى عدم كفاية املعلم   (Britney & Hill, 2013)لى الفجوة في اإلنجاز العلمي، حيث ذكر بريتني وهيل إأما السبب الثاني فيعود 

لوظائف في مجاالته إلنتاج املبدعين واملفكرين القادرين على حل املشاكل عبر العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات، إضافة إلى النمو املتسارع ل

واالتصاال  اآللي  الحاسب  علوم  مثل  املاضية  السنوات  واملستحضرات خالل  الحيوية  والتكنولوجيا  املعلومات  وتكنولوجيا  والالسلكية  السلكية  ت 

 الصيدالنية والطب.

ظهور منحى   أسباب  أن  إلى  الباحثان  توصل  املبررات  تلك  وحل   (STEAM)في ضوء  التفكير  تنمية مهارات  إلى  السعي  في  تكمن  تربوية  أسباب  هي 

ب التعلم  وربط  القرارات  واتخاذ  تهدف  املشكالت  اقتصادية  أخرى  وأسباب  التغير  إالحياة،  ضوء  في  العاملية  واملنافسة  املعرفي  لالقتصاد  الوصول  لى 

 االقتصادي املتسارع. 

 : (STEAM)تطبيق منحى  مبادئ •

مجموعة من املبادئ التي يمكن اتباعها في تطبيق دروس املنحى داخل الغرفة الصفية، وتتمثل هذه  (Vasquez et al, 2012) ينفازكويز وآخر ذكر 

 املبادئ فيما يلي:

 التأكيد على التكامل بين تخصصات املنحى وذلك بالجمع بين تخصصين أو أكثر. .1

 الجديدة.  إنشاء عالقة متينة بين معرفة املتعلم وحياته الواقعية حتى يسهل عليه تطبيق املعرفة .2

 توظيف مهارات القرن الحادي والعشرين.  .3

 تنوع السياق التعليمي عن طريق تنويع املخرجات التعليمية وتنويع االستراتيجيات الحديثة املتبعة في تدريس املنحى.  .4

 : (STEAM)أنشطة أسس تصميم  •

 ( وهي:STEAM( عدة أسس يجب مراعاتها عند تصميم أنشطة )2011ذكرت غانم )

ويشمل هذا توفير عدد من األنشطة التي تحقق التكامل بين هذه املوضوعات وتقديم الخبرات من خالل مشكالت  املنحى  التكامل بين موضوعات   .1

 واقعية. 

 . جراء عملية االستقصاء وتحفيز االبتكار والتفكير العلميإاعتماد مجموعة من األنشطة التي تعمل على تنمية طرق التفكير و  .2

 تطبيق التصميم الهندس ي لحل مشاكل واقعية واستخدام الخوارزميات واملهارات الرياضية وربط التدريس باإلنتاج التكنولوجي.   .3

 تقويم الطلبة باستخدام أدوات التقويم الواقعي والشامل.  .4

 جتمع. ربط الطلبة بالبيئة واملجتمع املحلي من خالل تعزيز األنشطة البحثية والتدريبية ذات الصلة بامل .5

لكتروني سواء كان التعليم بشكل متزامن أو غير متزامن،  على التعليم اإل (STEAM)تدعيم تعليم الطلبة باستخدام التكنولوجيا حيث تعتمد مناهج  .6

 لكتروني بالتعليم التقليدي. أو من خالل دمج التعليم اإل
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وحل املشكالت الحياتية ويتجلى ذلك من خالل تنفيذ األنشطة واملشاريع  أسس تصميم أنشطة املنحى في جوهرها املتعلمين على بناء املعرفة تساعد .7

 االبداعية التي تكون نتاًجا للمعرفة التي اكتسبها املتعلمون وفق املنحى. 

 (: STEAMأهداف منحى )  •

ودمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات بشكل تكاملي هو تطوير مهارات الطلبة في   نحىاملن الهدف الرئيس لتدريس الطلبة بإ

 ,Karhan et al)العلوم والرياضيات، وتنمية القدرة لديهم على توظيف الهندسة والفنون والتكنولوجيا في اختياراتهم التعليمية والوظيفية املستقبلية  

أهم  ،  (2015 أحد  قادرً   هأهدافولعل  يكون  بحيث  الفرد  إعداد  والعشرين هو  الحادي  القرن  وتنمية مهارات  املشكالت  وحل  التحديات    ا على مواجهة 

(Barakos et al, 2012) . 

( زيادة  الوطنية  2021وذكرت  األكاديمية  قدمتها  والتي  أهدافه  من  أن   )(National Academy) والتكنولوجيا   ي ف العلوم  "تكامل  بعنوان  تقرير 

 والهندسة والرياضيات في مرحلة رياض األطفال وحتى التعليم الثانوي، التوقعات وجدول أعمال البحث، حالة التعليم" تتمثل فيما يلي: 

 والرياضيات، ورفع كفاءة املتعلمين في تطبيق املعرفة.وزيادة الوعي بأدوار العلوم والتقنية والهندسة والفنون  (STEAM)محو األمية عن منحى  .1

لتنمية تنمية مهارات القرن الحادي والعشرون لدى املتعلمين كمهارات التفكير وحل املشكالت، ومهارات التشارك واملسؤولية واالتصال، ومهارات ا .2

 الذاتية واملبادرة. 

 كار. توفير قوى عاملة مختصة تقنًيا قادرة على االختراع واالبت .3

 ئف املهنية.تعزيز االهتمام لدى املتعلمين ومشاركتهم في مواضيع املنحى والتي لها األثر الواضح بعد ذلك في اختياراتهم للتخصصات الجامعية والوظا .4

تلك املفاهيم التي  قدرة املتعلمين على الربط بين تخصصات املنحى والتي تؤدي الى فهم أعمق للمفاهيم ومعرفة أكثر تكامل وتمايز وأوسع نطاق من .5

 تبنى في كل تخصص بشكل منفصل.

أورد  للحكام  وقد  الوطنية  الرابطة  أن  National Governors Association, 2009)ت  يهدف  امل(  والتكنولوجيا إنحى  العلوم  في  األمية  محو  لى 

 والهندسة والفنون والرياضيات، والتي يمكن توضيحها كما يأتي: 

القدرة على استخدام املعرفة العلمية في الكيمياء والفيزياء واألحياء وعلوم األرض لفهم العالم الطبيعي في مجاالته   محو األمية العلمية عن طريق  .1

 الثالث وهي: العلوم والصحة والحياة، العلوم في التكنولوجيا، واألرض والبيئة. 

إمكانية نقلها لآلخرين، ألنها تمثل حلول للمشكالت الرياضية وغير  محو األمية الرياضية عن طريق القدرة على تحليل األفكار املنطقية وتفسيرها و  .2

 الرياضية. 

محو األمية الهندسية عن طريق القدرة على حل املشكالت بواسطة التصميم الهندس ي واملشاريع ودمج مواد مختلفة، ويمثل التصميم الهندس ي  .3

 املفاهيم الصعبة ملموسة للطالب فيسهل بذلك فهمها. التطبيق اإلبداعي للمبادئ الرياضية والعلمية فيجعل 

فية محو األمية التكنولوجية عن طريق القدرة على استخدام التكنولوجيا وفهمها ومعرفة الكيفية التي يتم بها استخدام التقنيات الحديثة وكي  .4

 تطويرها ومدى أثرها علينا وعلى العالم الذي نعيش به. 

يتم في ست نقاط املنحى  ( أن أهداف تكامل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات في  Johnson et al, 2016)ون  وآخر جونسون  وأشار  

 وهي:

 ربط التعلم بالحياة اليومية من خالل استخدام الطلبة لتجارب تعليمية ذات معنى.  .1

 تطوير التفكير اإلبداعي من خالل استخدام التصميم الهندس ي.  .2

 ة للطلبة من الثقافة التكنولوجية. تقديم قاعدة أساسي .3

 تنمية حل املشكالت بطرق إبداعية، وتنمية التفكير العلمي عن طريق تغيير طرق تدريس العلوم والرياضيات.  .4

 التطبيق العملي لألنشطة االستكشافية واألنشطة البحثية سواء كان التطبيق في مجموعات تعاونية موجهة من قبل املعلم أو بتوجيه ذاتي. .5

 ريب الطلبة أثناء تنفيذ األنشطة التعليمية على التواصل والتعاون. تد .6

أيًضا إعداد طلبة قادرين على االنخراط في املجتمع كمواطنين منتجين من خالل إكسابهم مهارات   (STEAM)إن من أهداف تدريس الطلبة وفق منحى  

الحادي  التفكير املختلفة، وخصوًصا مهارات التفكير اإلبداعي، ورفع فضولهم نحو االكتشاف والتقص ي، كذلك إعداد معلم أكثر خبرة بمهارات القرن  

 وإكسابه مهارة دمج موضوعات املنحى في العملية التعليمية.   والعشرين، وأكثر معرفة بحاجات الطلبة،

 (: STEAMأهمية منحى )  •

 نحى على تغيير طريقة عرض املحتوى التعليمي وتغيير طرق التقييم ولذلك تكمن أهميته في: امليقوم 

 (. Elainj, 2014عن التقليدية فهو يركز على التطبيقات الواقعية لحل املشكالت )ه ابتعاد  .1

 . (Bybee, 2013يسهم في تنمية مهارات التفكير العليا واتخاذ القرارات وحل املشكالت )  .2
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، ويساعد في ترسيخ الثقافة ةيساعد في تنمية ميول الطلبة تجاه هذه التخصصات )العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات( في سن مبكر   .3

 (.Esther, 2017املهنية ) اإلنتاجية بهدف اكتساب املهارات الالزمة لبدء الحياة

اإل   .4 التفكير  مهارات  تنمية  في  التفكير  يسهم  ومهارات  والناقد  )أمبوسعيدي  االستقرائيبداعي  املشكالت  حل  على  والقدرة   واالستنباطي 

   (. 2015،وآخرون

 (. Popa & Cascai, 2017يؤثر على اختيارات الطلبة املستقبلية وتمكنهم من حل املشكالت الواقعية بطرق إبداعية ) .5

والري  .6 والهندسة  والتقنية  بالعلوم  املتعلقة  القضايا  في  والتفكير  وتفسيرها  املشكالت  لتحديد  الالزمة  واملعارف  املهارات  تطوير  في  اضيات يسهم 

 . (Thomasian, 2011)واستخدامه في اتخاذ القرارات وحل املشكالت 

التحليل    .7 ويدعم  الناقد  التفكير  واملهنية  يدعم عمليات  الحياتية  املهارات  تطوير  بهدف  والعمليات  املفاهيم  دمج  في   & Ndinechi)والتعاون 

Okafor, 2016). 

م الحقيقي  يزيد من قدرات املتعلمين على تعلم الرياضيات وتنمية التفكير الناقد لديهم وذلك لحاجتهم لتطبيق املفاهيم الرياضية وارتباطهم بالعال .8

 . (Robelen, 2011) (STEAM)أثناء تعلمهم بمنحى 

وتنفيذ  يسهم في اكتساب مهارات االبتكار واالختراع، حيث ينمي لدى املتعلمين اإلبداع في التصميم واالختبار وكذلك اإلبداع في إعادة التصميم   .9

 . (Morrison, 2006)  الحلول واستخدامهم ملبادئ العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والفنون في عملية التصميم الهندس ي

الفعلية تكمن في تقديمه للمعرفة بشكل متكامل، وتطبيق هذه املعرفة من خالل ربطها بمشكالت من الحياة اليومية فهو  (STEAM)إن أهمية منحى 

مية املنحى في العملية التعليمية،  يركز على التطبيقات الواقعية لحل املشكالت، وهذا بدوره يساعد على بقاء أثر التعلم وزيادة فاعليته، ومن هنا تتضح أه

 ملشكلة الدراسة،  (STEAM)منحى  انولهذه األسباب اعتمد الباحث
ً

 الدافعية العقلية.   تنميةالتوجهات الحديثة في  فقد يكون من أنسبحال

 (: STEAMأشكال التكامل في منحى )  •

 واحًدا، فقد 
ً

( الى خمس 2017أشار الجالل )إن من أهم مميزات املنحى أنه يدمج خمس موضوعات بشكل متكامل، وال ُيشترط لهذا التكامل شكال

 موضوعات املنحى وهي كما يلي: طرق لتكامل

 )املحتوى نفسه في مادتين دراسيتين بالتوازي(. يتم فيها عرض محتوى مادة دراسية بالتزامن في مادة دراسية أخرى طريقة التنسيق:  .1

 وربطها بهذا التخصص. من خاللها يختار املعلم أحد التخصصات للوصول ملوضوعات أخرى من املنهاجطريقة االتصال:  .2

فهم أوجه الشبه واالختالف و  املقارنة بينهما ليسهل على الطالب دراسيتين بين مادتينيتشابه يتم فيها ربط موضوع جوهري ومحوري طريقة الربط:  .3

 أثناء طرحهما في املادتين. 

 إبداعية تتطلب دمج تخصصين أو أكثر.تعليمية يقوم الطلبة من خاللها بتنفيذ مشاريع طريقة املزج:  .4

 أساس ي ملادة دراسية أخرى. يقوم فيها املعلم بعرض محتوى تعليمي ملادة دراسية من أجل استكمال محتوى تعليمي طريقة التكميل:  .5

تتيح للمعلمين اختيار شكل التكامل األنسب حسب  قد  إن املرونة في تطبيق املنحى والتي تعزى الى شكل التكامل املتبع بين التخصصات الخمسة،  

لربطه بباقي تخصصات املنحى  تخصص العلوم وتطبيقاته  التكامل باالتصال، فقد تم استخدام    انالباحثد  املنهج أو حسب فكرة املوضوع، وقد اعتم

 تخصصين أو أكثر من تخصصات املنحى.  دمجالتكامل باملزج من خالل تنفيذ املشاريع التعليمية اإلبداعية والتي تحتاج   ااألربعة، واعتمد

 : (STEAM)مستويات التكامل في منحى  •

بتحديد يعرف مستوى التكامل في املنحى بالعمق الذي يتبعه املعلمون في دمج تخصصات املنحى، فيقوم املعلمون بعد اختيار طريقة التكامل األنسب  

 إلى ثالث مستويات للتكامل في املنحى وهي كما يلي: (Drake & Burns, 2004)مستوى التكامل، ويشير دراك وبورنس 

 التخصصات متعدد  املستوى األول:

 يتعلم الطالب املفاهيم واملهارات منفصلة في كل تخصص، مع اإلشارة إلى موضوع جوهري شائع ومشترك بين التخصصات. 

 بين التخصصات  املستوى الثاني:

 يتعلم الطالب املفاهيم واملبادئ واملهارات من تخصص أو أكثر مرتبطين مع بعضهما على نحو وثيق بهدف تعميق معلوماتهم ومهاراتهم.  

 عبر التخصصات  املستوى الثالث: 

تخ واملفاهيم من  املعارف  الطالب  في يطبق  واقعية  أكثر لحل مشكالت  أو  النهائي  صصين  املنتج  ويكون  اليومية،  تعليمي   حياتهم  في صورة مشروع 

 بداعي. إ

للتدريس وفق    تكمن في التكامل بين موضوعات تخصصاته الخمسة والتي تتيح للمتعلمين فهم كيفية استخدام (STEAM)منحى  القوة الحقيقة 

وقام سوًيا،  واملهارات من تخصصات مختلفة  تنفيذ    الباحثان  املفاهيم  التكامل من خالل  التخصصات( من مستويات  )عبر  الثالث  املستوى  باعتماد 

 املشاريع التعليمية اإلبداعية. 
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 (: STEAMخطوات تطبيق منحى )  •

في تصميم وبناء نماذج لتطبيق   ( Isabelle & Zinn, 2017زابيل وزين )إ( وكذلك  Capraro & Morgan 2013, P. 30-32اتفق كابرارو ومورجان )

 وتقوم هذه النماذج العملية على الخطوات التالية:  (STEAM)منحى 

( طالب في كل مجموعة، بعدها يتم توزيع املواد التعليمية التي تشمل املخططات والحواسيب وأجهزة  4-3)لى عدة مجموعات من إيتم تقسيم الطلبة  .1

 املختبر وفكرة املشروع.

 وظيفة كل مادة من املواد التعليمية في تعلم املوضوع. توضيح  .2

 تقوم كل مجموعة بإعداد مخطط إلنتاج املشروع أو مخطط لعالج املشكلة البحثية.  .3

 كل طالب في املجموعة مسؤول عن مهمة يجب تنفيذها فال بد من تحمل الطلبة للمسؤولية.  .4

 دقيقة، ثم يتم عرض النتائج بين املجموعات.  (40-30)يقوم الطالب بتنفيذ العمل في مدة  .5

 يشجع املعلم الطلبة على االستفسار وتبادل األفكار واآلراء بينهم.  .6

 يعرض الطلبة املنتج النهائي الذي قاموا بتصميمه.  .7

 : (STEAM)تطوير املناهج وفق منحى  •

املناهج ر املتقدمة ملواكبة التقدم التكنولوجي والحضاري، كذلك يعتبر تطويالتي تحرص عليها معظم الدول املهمة تطوير املناهج من القضايا يعد 

أجل   للتربويين من  تلبي  إوسيلة  وقيم  واتجاهات  ومهارات  التطوير من معارف  هذا  يتضمنه  بما  املدرس ي  املنهج  في  املرجوة  والتغييرات  التعديالت  جراء 

 احتياجات املجتمع وطموحاته. احتياجات الطلبة وتناسب خصائصهم، وبالتالي فإنها تلبي

دخال بعض التعديالت الالزمة على جوانب املنهاج بهدف الوصول الى أفضل صورة للش يء املراد إأن تطوير املنهج هو  ( 2011)براهيم إوذكر سعادة و 

 تطويره مع مراعاة االقتصاد في املال والوقت والجهد.

استخراج الطاقات الكامنة عند الطلبة ويتطلب تغيير طرق التدريس القديمة واستراتيجياتها لى  إفي التعليم يهدف    (STEAM)وبما أن دمج منحى  

 
ً
 عداد معلمين ومعلمات على قدر عال من الكفاءة والتميز. إا، فال بد من بداعً إا و بطرق أكثر نشاط

سكران   وأبو  عقل  قام  شقير    (،2019)قنيبي  و   (،2020)ولقد  )وأبو  والسعيد2018وآخرون  وتاسديمز،  (2018)  (،   & ,Tertemiz)  وتيرتمز 

Tasdemiz, 2018)  ا ملنحى بتصميم نماذج تعليمية لتطوير املناهج وفًق(STEAM) ،  لى تحقيق األهداف التعليمية املطلوبة من خالل  إوتهدف هذه النماذج

 تحديد خطوات إجرائية واضحة للمعلم وملطوري املناهج. 

 : (STEAM)منحى وفق لتعليم لنماذج تعليمية تطويرية  •

بداعية، وبما أن النموذج إ  لى تطوير نموذج تعليمي إلنتاج مشاريع تعليميةإوالتي هدفت    (2020)لى دراسة عقل، وأبو سكران  إبالرجوع    انالباحث  قام

 منحى. لا لبه في تطوير الوحدة التعليمية في مبحث العلوم وفًق  االستعانةتم  (STEAM)قائم على أنشطة 

 مراحل رئيسية وهي كالتالي: ةويتكون النموذج من ست

 لى تحديد خصائص البيئة الصفية، وتحديد أهداف التعلم، وتحديد خصائص املتعلمين، وتحليل املحتوى التعليمي. إمرحلة التحليل وتهدف  .1

املسودات األولية واملخططات للمشاريع اإلبداعية املراد تصميمها، فيتم تحديد الشكل األولي للمشاريع اإلبداعية لى وضع إمرحلة التصميم وتهدف  .2

 ومدة تنفيذ املشاريع وآلية تقويمها. 

 لى سيناريوهات حقيقية. إلى تحويل أفضل املشاريع التي تم تصميمها بالصورة األولية إمرحلة بناء املشروع وتهدف  .3

 لى تبادل األفكار واآلراء حول املشاريع اإلبداعية املنتجة ورصد هذه األفكار لالستفادة منها في تطوير هذه املشاريع اإلبداعية.إمرحلة التبادل وتهدف  .4

اقعية وإظهار الطلبة لى توضيح مدى االستفادة من املشروع اإلبداعي وتحديد جوانب الربط بين املشروع اإلبداعي والحياة الو إمرحلة التوسع وتهدف  .5

 للنواحي اإلبداعية في هذا املشروع. 

 جراء التعديالت الالزمة عليه. إلى الوصول للصورة النهائية للمشروع اإلبداعي بعد إمرحلة اإلنتاج اإلبداعي والتي تهدف  .6

بين تعد استثارة الدوافع من أهم املشكالت التي تواجه املعلمين، ويسعى علم النفس إلى دراسة السلوك اإلنساني من أجل التعرف على العالقة  و 

خلية داالسلوك والعوامل الداخلية )الذاتية( والعوامل الخارجية التي تسبب هذا السلوك، ويشير مصطلح الدوافع إلى مجموعة العوامل )الظروف( ال

لفطرية التي تزود  والخارجية التي تحرك الفرد إلعادة التوازن الذي اختل، وإلى نزعة الفرد للوصول إلى هدف معين،  وتعبر الدافعية الداخلية عن النزعة ا

ما الدافعية الخارجية )السلوك( فهي األفراد بالقدرة الالزمة للتعامل مع البيئة املحيطة، وممارسة الجهد لتطوير املهارات )كقراءة كتاب بدون مكافآت(، أ

)أبو رياش وعبد   تأتي من الحوافز البيئية ونتائجها، ففيها يعمل الفرد بجد للحصول على النتائج املطلوبة )كاالجتهاد للحصول على شهادة أكاديمية عليا(

 ( 2007الحق، 
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الت بطرق إبداعية، ولذلك ال بد من تحفيز القدرات العقلية وتنشيط ا لتطوير الطلبة وتمكينهم من حل املشكامتالك املعرفة وحدها ليس كافيً  إن

بداعات جادة، فال بد من توافر الدافعية العقلية والتي تقوم على افتراض أساس ي مفاده  إالعمليات املعرفية العقلية لديهم حتى يصبحوا مؤهلين إلنجاز 

والتي تجعل الطلبة مهتمين باألنشطة واألعمال التي يقومون بها،  ية الستثارة الدافعية العقليةأن جميع الطلبة لديهم القدرة على التفكير اإلبداعي والقابل

 (. 2020يجاد أفكار جديدة ذات قيمة هادفة )أبو عقل، وُتمكنهم من إ

 : (Mental Motivation)مفهوم الدافعية العقلية  .2.1.2

 ,Giancarlo & Facione)جيانكارلو وفاشون    املشكالت بطريقة إبداعية، وهذا ما ذكرهتعد الدافعية العقلية حالة داخلية ُتمكن الفرد من حل  

وتتكون    ا غير منطقيةالدافعية العقلية بأنها حالة تؤهل املتعلم إلنتاج ابداعات جديدة وحل املشكالت بطرق غير تقليدية تبدو أحيانً فقد عرفا    (1998

التو  وهي:  أبعاد  أربعة  العقلية من  املتعلم من حل الدافعية  يتمكن  وحتى  املعرفي.  التكامل  العقلي،  التركيز  للمشكالت،  اإلبداعي  الحل  التعلم،  نحو  جه 

فقد عرف   (McInerny & Etten , 2001) وإيتن مكينيرنياملشكالت بطريقة غير مألوفة ال بد من استخدامه للعمليات العقلية املنظمة وهذا ما تطرق إليه 

العقلية   العقلية  الدافعية  للعمليات  الواسع  االستخدام  تتطلب  والتي  العلمية  املعرفية  األنشطة  في  واملشاركة  والتفاعل  لالنخراط  املتعلم  تحفيز  بأنها 

 املنظمة بهدف حل املشكالت واتخاذ القرارات.

واألنشطة   العلمية  التجارب  في  املشاركة  املتعلم على  يتم تشجيع  ما  وعندما  وهذا  اإلبداع  في  رغبته  تزداد   وآخرين  جيانكارلو  إليه  أشاراملعرفية 

(Giancarlo et al, 2004)  رغبة املتعلم الستخدام قدراته في االبداع والتفكير وتعبر الدافعية العقلية عن مجموعة  فقد عرفوا ال دافعية العقلية بأنها 

وُيشترط النخراط املتعلم في املوقف التعليمي توفر حالة نفسية تؤهله لذلك   القرارات وحل املشكالت.واسعة من العمليات املعرفية املستخدمة في اتخاذ 

بأنها هي الحالة الداخلية النفسية للمتعلم والتي تدفعه لالنتباه للموقف التعليمي بهدف االقبال عليه، كما تتمثل  (2014)العايش واملرغني وهذا ما ذكرته 

فإذا ما توفرت هذه الحالة سيتمكن املتعلم من حل املشكالت   لكل ما هو جديد وقدرته على آداء املهام بنشاط حتى يتحقق التعلم.في استجابة املتعلم  

ثعلب إليه  أشارت  ما  وهذا  ومتميزة  العقلية فعرفتها    (2019)  بطرق متنوعة  للدافعية  تعريفها  تمكنه من  في  التي  املتعلم  للمهام  إبأنها حالة  نجاز متميز 

رغبة  جميع التعريفات السابقة فعرفت الدافعية العقلية بأنها  ع( م2020وقد اتفقت زايد ) واألنشطة املطلوبة منه وسعيه لحل املشكالت بطرق مختلفة.

من العمليات املعرفية التي تستخدم لحل املشكالت واتخاذ القرارات، وهي حالة    املتعلم الستعمال قدراته في التفكير، وتعبر الدافعية العقلية عن مجموعة

 لذلك العمليات العقلية العليا.
ً
لكن هناك من رأى أن هذه الحالة النفسية هي مزيج    داخلية تحفز العقل للمشاركة في األنشطة الفكرية بفاعلية مستخدما

( فعرفت الدافعية العقلية بأنها حالة  2021ي يتمتع بها الطلبة املتفوقون، وهذا ما تطرقت له عبد املالك )من العوامل االنفعالية واملهارات العقلية والت

 مزاجية مركبة تشمل العوامل االنفعالية واملهارات العقلية والتي تمكن الطلبة املتفوقين من إدراك وفهم ما ال يفهمه اآلخرون.

نها: حالة داخلية تحفز القدرات العقلية وتنشط العمليات املعرفية العليا عند الطلبة وتؤهلهم إلنتاج الدافعية العقلية بأ  انعرف الباحثيوبذلك  

بعاد وهي:  أفكار إبداعية تمكنهم من حل املشكالت واتخاذ القرارات، وتقاس الدافعية العقلية من خالل مقياس الدافعية العقلية واملكون من أربعة أ

 التعلم، حل املشكالت إبداعًيا، التكامل املعرفي. التركيز العقلي، التوجه نحو

 أبعاد الدافعية العقلية:  •

 & Giancarlo) جيانكارلو وفاشون الذي أعده كل من  (California Measure of Mental Motivation)يعد مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية 

Facione, 1998)  من املقاييس الحديثة التي اهتمت بقياس التفكير اإلبداعي والذي يختصر عادة ب(CM3)،  لى قياس التفكير إولقد هدف هذا املقياس

 وهي:إلى أن الدافعية العقلية تتكون من أربعة أبعاد  (CM3)اإلبداعي لطلبة الجامعة من خالل قياس الدافعية العقلية لديهم، وأشار مؤلفا مقياس 

 
ً

 : التركيز العقلي أول

نهجي ونظامي ينجز أعماله في وقتها املحدد، ويركز على  يتميز املتعلم الذي يتصف بالقدرة على التركيز العقلي بأنه شخص منظم في أعماله، مثابر، م

ي تفكيره أكثر  املهام التي ينشغل بها، ويشعر بالراحة أثناء حل املشكالت واتخاذ القرارات، وفي املقابل الشخص الذي ال يتصف بالتركيز العقلي يكون ف

 (. 2008نوفل، و  مرعيفي: عشوائية، وغير مركز وغير منظم ويتشتت بسهولة )

 ا: التوجه نحو التعلم ثانيً 

لبحث يتمثل هذا البعد في قدرة املتعلم على توليد دافعية تزيد من قاعدة املعرفة لديه، حيث يغذي املتعلم الفضولية العقلية لديه من خالل ا

التحدي، ولديه اتجاه للحصول على املعلومة عند حل واالستكشاف، ويتصف بأنه متشوق لالنخراط في عملية التعلم، وُيظهر اهتمام لالندماج في أنشطة 

في: املدرسة ) املشكالت، ويجمع املعلومات ويقيم الدليل عليها ويقدم األسباب الكافية لدعم موقفه، ومن املتوقع أن يكون مندمًجا بشكل كبير وفاعل في

 (. 2020أبو عقل، 

 
ً
 اا: حل املشكالت إبداعيً ثالث

ل على حل املشكالت بأفكار فريدة وحلول متنوعة، ويتميز بطبيعة خالقة ا بأنه ُيقب  يتصف بالقدرة على حل املشكالت إبداعيً يتميز املتعلم الذي  

بداعي، فهو يمتلك طرق إبداعية يستخدمها في حل املشكالت،  إومن املتوقع أن يظهر إبداعه في أنشطة التحدي التي تتطلب تفكير  ،  ومتحدية  ومبدعة
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الذات عند انخراطه في األنشطة املعقدة، على عكس املتعلم الذي لديه مستوى ضعيف في هذا البعد فهو يفضل إنجاز املهام السهلة    ولديه رضا عن

 (. 2016ويتجنب التحدي )رف هللا، 

 ا: التكامل املعرفي رابعً 

موضوعي، فهو باحث عن الحقيقةـ متفتح الذهن، يأخذ بعين االعتبار يتميز املتعلم في هذا البعد على قدرته على استخدام مهارات التفكير بأسلوب  

اينة، على وفي الحسبان تعدد الخيارات البديلة، واختالف وجهات نظر اآلخرين، ويستمتع بالتفكير من خالل تفاعله مع اآلخرين في وجهات النظر املتب

والذ املعرفي  التكامل  بعد  في  لديه مستوى ضعيف  الذي  املتعلم  والتسرع عكس  الدقة  وعدم  العقلية  واملقاومة  الذهني  والجمود  القلق  يميزه  ما  أهم  ي 

 ( 2021، الحميد وشافعيعبد في: واالنتقاص من أفكار وآراء اآلخرين )

الباحث اعتمد  وقام  انوقد  العقلية،  للدافعية  كاليفورنيا  األربعة ملقياس  كل   ااألبعاد  الوحدة   بإعادة صياغة فقرات  يتناسب مع محتوى  بما  ُبعد 

 .(STEAM)التعليمية املطورة وفق منحى 

 النظريات التي فسرت الدافعية العقلية: •

فسرت ماهية الدافعية العقلية، ومن هذه النظريات نظرية تقرير الذات لصاحبيها ديس ي   وفق نماذج نظريةتم تناول موضوع الدافعية العقلية  

 بونو، ويمكن استعراض النظريتين كالتالي: وريان، ونظرية إدوارد دي 

 نظرية تقرير الذات لديس ي وريان .1

أن هذه النظرية تفترض أن جميع األفراد يميلون وبشكل فطري للرغبة في تخيل أنهم يشتركون في أنشطة   (Deci & Rayan, 1985)ذكر ديس ي وريان 

ضبط الداخلي،  بناء إرادتهم الخارجية، وهذا يجعلهم يشعرون بالفاعلية والكفاية في أداء مهمة ما، ويميز أصحاب هذه النظرية بين املواقف ذات مصدر ال

 ألن ُيدفعوا داخلًيا للمشاركة في أنشطة ومهام مختلفة، ويؤكد ديس ي وريان أن األفراد  واملواقف ذات مصدر الضبط ا
ً

لخارجي، فاألفراد يكونوا أكثر ميال

 يميلون المتالك الدافعية الداخلية ألداء وظيفة ما عند توفر عاملين وهما: 

 أ. الفاعلية الذاتية العالية 

 تعلم بأنه يمتلك املقدرة على أداء املهام بنجاح. تقض ي الفاعلية الذاتية العالية إلى اعتقاد امل

 ب. إدراك املحددات الذاتية 

 على التحكم بقدراته، وهذا ُيمكنه من اختيار األنشطة التي يستطيع التكيف معها. القدرة تقض ي إلى أن املتعلم يمتلك 

 نظرية إدوارد دي بونو .2

 إلى عدد من املبادئ األساسية التي تقوم عليها هذه النظرية وهي كالتالي: (De Bono, 1998) دي بونو أشار

 اإلبداع ليس موهبة موروثة.  •

 اإلبداع الجاد مخالف ومغاير للتفكير املنطقي ومتجاوز عنه.   •

 التفكير اإلبداعي شكل من أشكال التفكير يمكن التدرب عليه واكتسابه.   •

 هناك مظاهر لإلبداع الجاد، بحيث تكون هذه املظاهر منطقية في طبيعتها.  •

 دراكات ومفاهيم جديدة.إدراكات وتغيير املفاهيم وتوليد يتضمن مصطلح اإلبداع الجاد مجموعة من الفروق تستخدم لتغيير اإل  •

نو أن الدافعية العقلية ليست امتياًزا لألفراد الذين يمضون أوقات طويلة في تطوير أفكارهم، بل هي الفكرة بحد ذاتها، ويشير إلى أن ويرى دي بو  •

 األفكار الناتجة من الدافعية العقلية يتوصل إليها األفراد بطريقتين وهما:

 محاولة األفراد تحسين السبل املتبعة إلنتاج األفكار اإلبداعية.  .1

 إزالة كل العوائق التي من شأنها عرقلة تحسين هذه السبل املتبعة.  .2

 خصائص الدافعية العقلية:  •

 إلى مجموعة من الخصائص التي يتمتع بها األفراد الذين يتصفون بوجود دافعية عقلية مرتفعة لديهم وهي كما يلي: (2018)أشار عبد الرحيم 

مألوفة  .1 غير  حلول  إيجاد  بهدف  طويلة  لفترات  والتقص ي  البحث  من  يمكنهم  وهذا  والفضول  االستطالع  حب  من  مرتفعة  درجات  لديهم  تتوفر 

 للمشكالت التي يواجهونها. 

لدي .2 طويلة، كما تتوفر  زمنية  لفترات  لهم  بالنسبة  املثيرة  املهمات  في  االنخراط  بالقدرة على  ويتميزون  والصراحة،  الوضوح  درجات مرتفعة من  هم 

 وتتوفر لديهم القدرة على االندماج في املهمات الصعبة التي تتطلب التحدي.

مستمعون جيدون آلراء اآلخرين، وعند النقد يقومون بالنقد اإليجابي القائم يفضلون تقديم األدلة والبراهين التي تؤيد وتدعم مواقفهم، كما أنهم   .3

 على الفهم العميق واألدلة الواضحة. 
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ملشكالت القدرة على املشاركة في املواقف التعليمية واالجتماعية، وذلك ملا يتوفر لديهم من بنية معرفية تسهم بإعطائهم ثقل علمي عند مواجهة ا  .4

 واملواقف املختلفة. 

 يتميزون بأنهم باحثون عن الحقيقة واملعرفة، ومتفتحو الذهن لآلراء القابلة للتطبيق، ويفضلون التحدي واملنافسة في األنشطة املعقدة.  .5

يتسمون يتسم   .6 أيًضا  إبداعية،  أفكار  إلنتاج  تؤهلهم  وإمكانيات عالية  وامتالكهم قدرات  بالنفس،  بالثقة  بدافعية عقلية  يتمتعون  الذين   األفراد 

 بالقدرة على التخلي عن أفكارهم وآرائهم إذا ثبت عدم صحتها، وعدم مقاطعة اآلخرين واالنتباه الجيد لحديثهم وأعمالهم.

 أهمية الدافعية العقلية:  •

 الدافعية العقلية وأشار إلى إسهاماتها في مساعدة املتعلم على: ةأهمي (2020) ذكر جبر

 تنمية القدرة على اتخاذ القرارات وحل املشكالت بطرق إبداعية.  .1

 تحقيق التركيز واالنتباه عند حل املشكالت املطروحة. .2

 الجهد املتواصل واملثابرة املستمرة عند تنفيذ األنشطة املتنوعة.   .3

 ات العقلية العليا، بهدف توليد حلول مبتكرة. قيام املتعلمين بالعملي  .4

 تحمل املسؤولية واالعتماد على النفس عند إنجاز األنشطة املطلوبة     .5

 عدم االستسالم من أجل تحقيق األهداف، والرغبة في إنجاز املهام.   .6

 اكتشاف املعرفة الالزمة حول أي موضوع، مما يعزز لديه مفهوم الذات.  .7

 إلى أهمية تنمية الدافعية العقلية عند املتعلمين في مجموعة نقاط وهي كما يلي:( 2019وأشار سالم ) 

 تحقق الدافعية العقلية مبدأ التعلم باملتعة، حيث يسعد املتعلمون أثناء تأدية املهام املطلوبة.  .1

 تؤهل املتعلمين لحل املشكالت بطرق متنوعة، والقيام بأعمالهم بطريقة إبداعية.  .2

 تعلمين في اختيار األنشطة التي يستطيعون معالجتها بنجاح والتكيف معها. تزيد من مهارة امل  .3

 االندماج في أنشطة التعلم واملشاركة الفعالة في املواقف التعليمية.  .4

 ترفع مستوى التحصيل والرغبة في زيادة املعرفة واالتجاه نحو التعلم.   .5

 زيادة الرغبة في التحدي واملثابرة ومواجهة الصعاب.   .6

 الدراسات السابقة:  .2.2

ولقد ساهمت هذه البحوث والدراسات السابقة في إثراء الدراسة الحالية، ، السابقة املرتبطة بالدراسة الحالية البحوث والدراساتتناول الباحثان 

املحور الثاني ويتضمن الدراسات  ،  ((STEAMتتعلق بمنحى  املحور األول ويتضمن الدراسات السابقة التي  وتم تصنيف الدراسات السابقة إلى محورين:  

 العقلية.  تتعلق بالدافعيةالسابقة التي 

 : (STEAM)الدراسات السابقة التي تتعلق بمنحى  .1.2.2

ومنحى  (STEM)لى تقديم دراسة للتدخالت التعليمية التجريبية القائمة على منحى إ(Aguilera & Revilla, 2021) دراسة أجيوليرا وريفيال دفت ه •

(STEAM)    لى منحى  إدراج الفنون  إبداع الطالب، فبعد  إلتحديد مدى إمكانيتها في تنمية وتطوير(STEM)    بداع الطالب يوصف بأنه مهارة إأصبح

تدخل تعليمي  (14)فتم عمل بحث منهجي لجميع الدراسات على مدى عقد واحد ووجد الباحثان بأن هناك  ر،أساسية يجب أن تحظى باهتمام كبي

 ومنحى  (STEM)تائج الدراسة أن التدخالت القائمة على منحى للتحليل خالل الدراسة، وأظهرت ن Web of Science ,Scoupusعلى قواعد بيانات 

(STEAM)    لها أشكال مختلفة ومتناقضة من الناحية النظرية ومن الناحية العملية، وأن هناك تفضيل بين الباحثين الختبار نوع ليكرت املناسب

 لتقييم اإل 
ً

  (STEAM)بداع الطالب، وأن الجدال من أجل تنفيذ تعليم إعلى اآلثار اإليجابية على  ا واضًح بداع، وأن كال املنهجين أظهرا دليال
ً

 من  بدال

 . بداع الطالب ال يتفق مع أي دليل من الدراسات التجريبيةإبهدف تعزيز وتطوير  (STEM)تعليم 

الفيزياء من وجهة نظر املعلمين في العراق،  في تدريس مبحث    (STEM)لى التعرف على درجة توظيف منحى  إ  (2021)دراسة الدليمي    بينما هدفت  •

نبار، ولتحقيق أهداف الدراسة طور معلم ومعلمة من محافظة األ   (108)واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وتكونت عينة الدراسة من  

فقرة   (30)في تدريس مبحث الفيزياء من وجهة نظر املعلمين في العراق، وتكونت االستبانة من   (STEM)الباحث استبانة تقيس درجة توظيف منحى 

في تدريس الفيزياء من وجهة نظر املعلمين  (STEM)موزعة على ثالثة مجاالت وهي: التخطيط، التنفيذ والتقويم، وأظهرت النتائج أن مستوى منحى 

 
ً
كان متوسط العراق  التقويمفي  وجاء مجال  وأكدت   ا  التنفيذ،  األخيرة جاء مجال  الرتبة  وفي  الثانية،  الرتبة  في  التخطيط  ومجال  األولى،  الرتبة  في 

ملتغير الجنس والخبرة   افي تدريس الفيزياء من وجهة نظر املعلمين في العراق تبعً   (STEM)الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في منحى  

 . واملؤهل العلمي
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واثبات أهميته   "STEAM-Education"لى الكشف عن مضمون مفهوم  فقد هدفت إ   (Shukshina et al, 2021)ينا وآخرين  شوكش  دراسة أما   •

حدى األدوات الهامة إلحداث تغييرات ثورية في التعليم، ولقد استعرض الباحثون عرض إ  (STEAM)واملتطلبات األساسية لظهوره باعتبار منحى  

في روسيا، وتناول البحث دراسة نظرية ومنهجية شاملة أجريت بشأن املشكلة املعلن  (STEAM)تحليلي مقارن لالتجاهات التعليمية لتطوير تعليم 

دمجفي الت  (STEAM)عنها لتحديد مشكلة تكوين وتطوير منحى   في نظام التعليم املنهي   (STEM)  عليم الروس ي، وكان الهدف من هذه الدراسة هو 

ف الشامل  النظام  بشأن  العامة  العلمية  املقترحات  هو  للبحث  املنهجي  األساس  وكان  الروس ي،  االتحاد  في  اإلضافي  والتعليم  العام  ي مجال والتعليم 

لى ضرورة تحفيز تطوير تقنيات املعلومات إفي التعليم العالي في االتحاد الروس ي    (STEAM)  وتعليم  (STEM)البحث، وتشير الحالة الراهنة لتعليم  

 .في التعليم (STEAM)و (STEM)واالتصاالت في روسيا، كذلك أوص ى البحث بضرورة تطوير برامج شاملة تتبنى منحى 

في تدريس الرياضيات على مهارات  (STEMتدريس ي  قائم على منحى )إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج  (2020)  وآخرين دراسة إجبارهوهدفت  •

( تلميذ وتلميذة 88التفكير الناقد لدى طلبة املرحلة الثانوية في الرياض التعليمية وكان املنهج املستخدم املنهج شبه التجريبي ، وتكونت العينة من )

اختبار مهارة التحليل واختبار مهارة االستقراء واختبار مهارة االستدالل واختبار مهارة من تالميذ املدارس املتقدمة للتعلم الذكي، واعتمد الباحثون 

ل االستنتاج واختبار مهارة التقييم كأدوات للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مهارة التحلي

 . نتاج ومهارة التقييم لصالح املجموعة التجريبيةومهارة االستقراء ومهارة االستدالل ومهارة االست

( وبيان أثرها في تنمية مهارات حل  STEMلى تصميم وحدة تعليمية في الرياضيات قائمة على منحى )إ ( 2020) وآخرين دراسة الغصون  بينما هدفت  •

( تلميذة 53شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )املسألة الرياضية لدى تلميذات الصف العاشر األساس ي في األردن، واعتمد الباحثون املنهج 

لى مجموعتين تجريبية وضابطة، واستخدم الباحثون اختبار مهارات حل املسألة كأداة للدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود إتم تقسيمهم  

(، وأوصت  STEMي تم تدريسها باستخدام منحى )ت بية والفروق ذات داللة إحصائية في اختبار مهارات حل املسألة الرياضية لصالح املجموعة التجري

( التكاملية في املجاالت األربعة )العلوم، STEM( في تدريس الرياضيات وتدريب املعلمين على تصميم وتنفيذ أنشطة )STEMالدراسة باالهتمام بمنحى )

 .التكنولوجيا، الهندسة، الرياضيات(

)   وهدفت • وأبو سكران  أنشطة )  ( 2020دراسة عقل  قائم على  تعليمي  نموذج  تطوير  وقام STEAMإلى  اإلبداعية  التعليمية  املشروعات  إلنتاج   )

ومكوناته وقام الباحثان بتطوير نموذج تعليمي في ضوء  املنحىدبيات التي تناولت الباحثان باستخدام املنهج الوصفي التحليلي ملسح الدراسات واأل 

( من ست مراحل وهي: التحليل، التصميم، بناء املشروع، STEAMوتكون النموذج التعليمي القائم على أنشطة )  (STEAM)  النظرية ملنحى  األسس

ضمن    (STEAMبداعي، وأوص ى الباحثان بضرورة العمل على تدريب املعلمين واملعلمات على تنفيذ أنشطة متعلقة )التبادل، التوسع، واإلنتاج اإل 

 التعليمي املقترح، واالستفادة من النموذج املطور في انتاج املشروعات التعليمية اإلبداعية.  النموذج 

   :الدراسات السابقة التي تتعلق بالدافعية العقلية  .2.2.2

لى التعرف على مستوى الدافعية العقلية وعادات العقل وفحص العالقة بين الدافعية العقلية إهدفت  دراسة  ( 2021) الشهري وأبا الخيل  أجرى •

طالبة من طالبات الصف الثاني  (379)وأبعادها وعادات العقل، واعتمدت الباحثتان املنهج الوصفي االرتباطي املقارن وتكونت عينة الدراسة من 

للدافعية العقلية ومقياس عادات العقل، وأكدت النتائج وجود  اكاليفورني وات الدراسة في مقياس ثانوي والصف الثالث ثانوي في جدة، وتمثلت أد 

دالة بين الدافعية العقلية وأبعادها األربعة وعادات العقل وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات في الد افعية عالقة ارتباطية 

 . صص العلميالعقلية تعزى للتخصص لصالح طالبات التخ

املالك  وهدفت   • عبد  دراسيً إ(  2021) دراسة  املتفوقين  الطالب  لدى  الشخصية  الجودة  ومستوى  العقلية  الدافعية  مستوى  على  التعرف  ا، لى 

البحث من   وتكونت عينة  الوصفي  املنهج  الباحثة  الحاصلين على معدل    (217)واعتمدت  الطالب  من  وطالبة  الشهادة   (%95)طالب  في  فأكثر 

 اإلعدادية وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس الدافعية العقلية ومقياس الجودة الشخصية، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة

الذكور واالناث ا بين درجات الطالب في مقياس الدافعية العقلية ودرجاتهم في مقياس الجودة الشخصية، وعدم وجود فروق بين متوسطي احصائيً 

 في الدرجة الكلية ملقياس الدافعية العقلية ما عدا بعد التوجه نحو التعلم كان لصالح الذكور. 

الشنيطي  بينما هدفت   • استخدام  إ(  2020)دراسة  أثر  الكشف عن  لتدريس   استراتيجيةلى  لستيرنبرج  الثالثي  الذكاء  نظرية  قائمة على  مقترحة 

لي والدافعية العقلية لدى طالب الصف األول الثانوي، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي واملنهج شبه التجريبي الفلسفة في تنمية التفكير التخي

طالب، واعتمدت    (30)طالب وعدد طالب املجموعة الضابطة  (30)طالب حيث بلغ عدد طالب املجموعة التجريبية  (60)وتكونت عينة البحث من 

درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  للبحث  كأدوات  العقلية  الدافعية  ومقياس  التخيلي  التفكير  اختبار 

رات التفكير التخيلي املقترحة لها فاعلية كبيرة في تنمية مها  االستراتيجيةاملجموعتين في التطبيق البعدي لصالح املجموعة التجريبية مما يدل على أن  

  وتنمية الدافعية العقلية.
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خليفة  أما   • هدفت (  2019) دراسة  واالندماج إ  فقد  العقلية  الدافعية  في تحسين  الست  التفكير  قائم على قبعات  برنامج  فاعلية  الكشف عن  لى 

الدراسة من   وتكونت عينة  الدماغية،  السيطرة  أنماط  في ضوء  املعلمين  التالميذ  لدى  منهم    (99)األكاديمي  املجموعة   (54)طالب  يمثلون  طالب 

طالب يمثلون املجموعة الضابطة، واستخدمت الباحثة البرنامج القائم على قبعات التفكير ومقياس السيطرة الدماغية ومقياس   (45)التجريبية و 

لنتائج وجود فعالية للبرنامج القائم على قبعات التفكير كاليفورنيا املطور للدافعية العقلية واستبيان االندماج االكاديمي كأدوات للدراسة، وأظهرت ا

 الست في تحسين الدافعية العقلية واالندماج االكاديمي لدى التالميذ املعلمين في ضوء أنماط السيطرة الدماغية. 

وتنمية عمق املعرفة لدى تالميذ املرحلة  التعرف على تأثير التعلم الخبراتي في الجغرافيا في تنمية الدافعية العقليةإلى ( 2019) دراسة سالم وهدفت  •

داة في مقياس الدافعية العقلية  واختبار عمق املعرفة الجغرافية وطبقت تجربة البحث الثانوية، واتبع الباحث املنهج شبه التجريبي، وتمثلت األ 

تلميذ بمدرسة السالم الثانوية   (31)تلميذ والتجريبية وعددها    (33)  وفق التصميم التجريبي ذو املجموعتين املتكافئتين، الضابطة وكان عددها

لدى طالب   النموذجية، وأظهرت نتائج البحث وجود تأثير للتعلم الخبراتي في الجغرافيا على تنمية الدافعية العقلية وتنمية عمق املعرفة الجغرافية

 تقويم بحيث تركز على قياس الدافعية العقلية. املرحلة الثانوية، وأوص ى الباحث بضرورة إعادة النظر في أساليب ال

معرفة فاعلية استراتيجية املندوب املتنقل في تنمية التحصيل وتنمية الدافعية العقلية لدى تالميذ الصف   إلى  (2018)  دراسة الركابيبينما هدفت   •

طالب    (30)بي ذر الغفاري اإلعدادية للبنين، حيث بلغ عدد طالب املجموعة التجريبية  أتلميذ من مدرسة    (60)الرابع العلمي وتكونت العينة من  

الضابطة   املجموعة  طالب  تحص  (30)وعدد  اختبار  في  الدراسة  أدوات  وتمثلت  مقياس يطالب  الباحث  واستخدم  عقلية  دافعية  ومقاس  ل 

املندوب املتنقل فاعلية إيجابية في تنمية التحصيل وتنمية الدافعية   جيةالستراتيظهرت النتائج أن  أ( لقياس الدافعية العقلية و 2013)الجنابي،

 العقلية ولقد أوص ى الباحث بضرورة استخدام استراتيجية املندوب املتنقل في التدريس. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

كمتغير مستقل، ومع الدراسات السابقة في املحور   (STEAM)مع الدراسات السابقة في املحور األول في استخدام منحى    ةالحالي  دراسةال  تاتفق

بعض الدراسات اتبعت املنهج الوصفي والبعض اآلخر اتبع املنهج التجريبي ومنها من اتبع املنهج ، وهناك كمتغير تابع الدافعية العقليةالثاني في استخدام 

 ي. تجريب الشبه الوصفي واملنهج املنهج مع الدراسات التي اعتمدت  ت الدراسة الحاليةاتفقريبي، وقد شبه التج

عينة من طالبات الصف السابع   الدراسة الحاليةفي    الباحثان  استخدمت الدراسات السابقة عينة من مراحل تعليمية مختلفة بينما استخدمو 

مقياس الدافعية العقلية    انسابقة ما بين استبانة واختبار وبطاقة مالحظة ومقياس، لكن اعتمد الباحثتعددت األدوات في الدراسات ال، وقد  األساس ي

 للدراسة. اةكأد 

هميتهما لدى الطلبة وضرورة معالجتهما، أو   الدافعية العقليةمع الدراسات السابقة في املحور الثاني على ضرورة تنمية    ت الدراسة الحاليةاتفقو 

في تنمية   STEAM)مع الدراسات السابقة في املحور األول على أهمية منحى ) ت الدراسة الحاليةاتفق، كما طريقة املعالجة )املتغير املستقل(واختلفت في 

 مهارات متعددة ملراحل تعليمية مختلفة. 

 :مدى استفادة الباحثان من الدراسات السابقة 

  ، (STEAMخطوات تطوير وحدة تعليمية وفق منحى )و   ، ((STEAMلى أسس تصميم أنشطة  إاستفاد الباحثان من الدراسات السابقة في التعرف  

قائمة على أنشطة  و   ،(STEAMخطوات تطبيق منحى )و  تعليمية  وبناء مقياس الدافعية  ،  ثراء اإلطار النظري إتنظيم و (، و (STEAMالتعرف على نماذج 

ال  واالستفادةالعقلية،   بنتائج  نتائجها  ومقارنة  السابقة  الدراسات  وتحديدةالحالي  دراسةمن  املناسبة  ،  اإلحصائية  مراجع و   ،األساليب  على  التعرف 

 . التعرف إلى جهود اآلخرينو  ،الدراسات السابقة واالستفادة منها

 عن الدراسات السابقة: الدراسة الحالية به زت ما تمي

منحى   ت الدراسة الحاليةاملنحى، واستخدملوحدة تعليمية مطورة وفق    (STEAM)عن الدراسات السابقة بتضمين منحى    الحاليةت الدراسة  تميز 

(STEAM)    املطور عن(STEM)بتطوير وحدة تعليمية كاملة من حيث األهداف واملحتوى والوسائل واألنشطة والتقويم وفق منحى    ، كما قام الباحثان

(STEAM) منحى ت الدراسة الحالية ، وقد ربطمن كتاب العلوم والحياة للصف السابع األساس ي(STEAM) مًعا.  والدافعية العقلية 

 : إجراءات الدراسة .3

 منهج الدراسة: .1.3

جري عليهما القياس القبلي والبعدي،  ملجموعتين تجريبية وضابطة    التجريبي  شبه  املنهج  الباحثاناعتمد  
ُ
الوحدة التعليمية املطورة   أثربهدف دراسة  أ

تنمية  )STEAM(وفق منحى   وفق منحى    في  املطورة  التعليمية  الوحدة  تدريسها  تم  والتي  التجريبية  املجموعة  نتائج  العقلية من خالل مقارنة  الدافعية 

)STEAM( ( يوضح تصميم الدراسة.1، والشكل )بينهما بنتائج املجموعة الضابطة التي تم تدريسها بالطريقة العادية للكشف عن وجود فروق 
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 تصميم الدراسة : )1(شكل 

 :مجتمع الدراسة  .2.3

 .)2202-1202(للعام الدراس ي  طالبات الصف السابع األساس ي بمحافظة غزةيتكون مجتمع الدراسة من 

 الدراسة:  أفراد .3.3

طالبة من طالبات الصف السابع األساس ي من مدرسة السيدة رقية العلمي )ب( للبنات التابعة ملديرية   )70(تكونت العينة الفعلية للدراسة من  

، بالباحثينوتعاون مديرة املدرسة وترحيبها    ،ا لتوفر املصادر التعليمية الالزمة لتطبيق الدراسةغرب غزة حيث تم اختيار املدرسة بطريقة قصدية نظرً 

القرعة،  وتم   نظام  والضابطة بشكل متكافئ من خالل  التجريبية  املجموعتين  أفراد  السابع  توزيع  الصف  اختيار  تم  طالبة   )35(واملكون من    )3(حيث 

طورة  طالبة كمجموعة تجريبية والتي درست الوحدة التعليمية امل )35(واملكون من  )5(كمجموعة ضابطة والتي درست بالطريقة العادية، والصف السابع 

 ، بهدف تنمية الدافعية العقلية. )STEAM(وفق منحى 

 متغيرات الدراسة:  .34.

ج )املؤثر( وهو عبارة عن وحدة تعليمية مطورة وفق منحى  • عال 
ُ
 .)STEAM(املتغير املستقل: وُيعبر عنه باملتغير امل

 وأبعادها الفرعية.  العقلية وهو الدافعيةاملتغير التابع: وُيعبر عنه باملتغير الناتج )املتأثر( في الدراسة،  •

 الدراسة: اةأد .35.

تناسب طبيعة الدراسة والتي تتطلب قياس الدافعية العقلية، وتمثلت   اةببناء أد ان  قام الباحثفروضها  لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من  

 سة في مقياس الدافعية العقلية. الدرا اةأد 

 مقياس الدافعية العقلية:  

 ا للخطوات التالية: ببناء مقياس الدافعية العقلية وفًق  انقام الباحث

   تحديد الهدف من املقياس:   .1

 لى قياس الدافعية العقلية لدى طالبات الصف السابع األساس ي. إيهدف املقياس 

 مقياس الدافعية العقلية: )مجالت(  أبعاد تحديد  .2

، مثل دراسة ية العقليةالدراسات السابقة ذات العالقة بالدافعاألدب التربوي و لى  إلى مقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية وبالرجوع  إبعد الرجوع  

ونوفل   ودراسة جابر  )2008(مرعي  ودراسة عبد هللا  )2015(،  أبو عقل  )2018(،  ودراسة  أربعة  و   ، )2020(،  اعتمدوا  أن جميعهم  الباحثان  أبعاد  وجد 

في الدراسة الحالية  اناعتمد الباحث للدافعية العقلية وهي على الترتيب )التركيز العقلي، التوجه نحو التعلم، الحل اإلبداعي للمشكالت، التكامل املعرفي( ف

 .بعاد ( يوضح هذه األ1، والجدول التالي رقم )هذه األبعاد األربعة
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 العقليةمقياس الدافعية أبعاد (: 1جدول ) 

ائي التعريف اإل   األبعاد جر

يؤدونها ومدى ي ميل طالبات الصف السابع إلنجاز املهمات في الوقت املحدد ويقيس هذا املجال مدى تركيز الطالبات في األعمال الت

 اصرارهم ومثابرتهم لتحقيقها. 

 األول:  بعدال

 التركيز العقلي 

 التشوق النخراطقدرة طالبات الصف السابع على توليد دافعية تعمل على زيادة قاعدة املعارف لديهم ويقيس هذا املجال مدى 

 الطالبات في عملية التعلم. 

 الثاني: بعد ال

 نحو التعلم  التوجه

الطالبات في األنشطة االبداعية قيام طالبات الصف السابع بحل املشكالت من خالل أفكار مبدعة ويقيس هذا املجال مدى انخراط 

 وغير املألوفة التي تتميز بالتحدي. 

 الثالث: بعد ال

الحل اإلبداعي 

 للمشكالت

ميل الطالبات للبحث عن الحقيقة من خالل التفاعل مع اآلخرين في وجهات النظر املتباينة وحب االستطالع املعرفي والفضول العقلي 

س هذا املجال مدى استخدام الطالبات للمهارات التفكيرية بأسلوب موضوعي )محايد( والتفتح الذهني تجاه املوضوعات، ويقي

 يجابي. إوبشكل 

 الرابع:  بعدال

 التكامل املعرفي 

 :  قياسصياغة فقرات امل .3

الوضوح   فقرات املجاالتعند صياغة ان الباحث ى وقد راعفقرات،  )10(حيث بلغ عدد فقرات كل بعد فقرة  )40(تكون املقياس في صورته األولية من 

للطالبات مجموعة من التعليمات    انووضع الباحث،  واالنتماء للمهارة الفرعية والدقة العلمية واللغوية ومناسبة األسئلة ملستوى طالبات الصف السابع

 فقرات املقياس.لتسهيل اإلجابة على 

   قياس:تصحيح امل .4

ا( أما في الصورة األولية للمقياس تم اعتماد مقياس ليكرت الخماس ي )درجة كبيرة جًدا، درجة كبيرة، درجة متوسطة، درجة قليلة، درجة قليلة جًد 

كرت الثالثي )درجة  فقرة، وتم اعتماد مقياس لي )30(في الصورة النهائية وبعد تعديل املحكمين واألخذ بآرائهم أصبح املقياس في صورته النهائية يتكون من 

(، أما للفقرات السلبية  1، درجة منخفضة=  2، درجة متوسطة=  3مرتفعة، درجة متوسطة، درجة منخفضة( ويصحح للفقرات اإليجابية )درجة مرتفعة=  

 (.3، درجة منخفضة= 2، درجة متوسط = 1فيصحح )درجة مرتفعة= 

   التجريب الستطالعي ملقياس الدافعية العقلية: .5

جري  (5)( طالبة من طالبات الصف الثامن 37تطبيق املقياس على عينة استطالعية قوامها )تم 
ُ
من مدرسة السيدة رقية العلمي )أ( للبنات، وقد أ

 التجريب االستطالعي بهدف حساب صدق وثبات املقياس، وتحديد الزمن الالزم لحل املقياس.

 :
ً

 صدق املقياس:  أول

 املقياس من خالل: تم التحقق من صدق 

وعددهم ،  تم عرض مقياس الدافعية العقلية على مجموعة من السادة املحكمين املتخصصين في مناهج وطرق التدريس  صدق املحكمين: (أ

ا، ومدى مالءمة الفقرات ا ولغويً صحة صياغة فقرات املقياس علميً   انتماء الفقرات للمجاالت، والتأكد من  بهدف التأكد من،  محكًما  (14)

وتم إجراء التعديالت التي طلبها السادة املحكمون من تعديل ومدى مناسبة مقياس التدريج املتبع، ملستوى طالبات الصف السابع األساس ي، 

بدع في حل األلغاز  أ ، ومن أمثلة الفقرات التي تم حذفها بناًء عل طلب السادة املحكمين )أحب التعامل مع األسئلة الصعبة، لبعض الفقرات

  لست بحاجة لسماع آراء زمالئي(.أستطيع تحليل املشكلة العلمية،  الصعبة،

والدرجة الكلية ملقياس الدافعية العقلية،  وفقراتها  بحساب معامالت االرتباط بين مجاالت املقياس  ان  الباحث  قام  :صدق التساق الداخلي (ب

 االرتباط: ( ُتبين معامالت 3( و)2والجداول )

 )صدق البناء(:  معامالت الرتباط بين مجالت املقياس والدرجة الكلية للمقياس  •

 (: معامالت الرتباط لكل مجال من مقياس الدافعية العقلية مع الدرجة الكلية للمقياس 2جدول ) 

 معامل الرتباط  مقياس الدافعية العقلية 

 0**947. التركيز العقلي 

 0**851. العلومالتوجه نحو تعلم 

 0**763. الحل اإلبداعي للمشكالت 

 0**857. التكامل املعرفي 

 ( 0.01** قيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة )

املقياس والدرجة الكلية للمقياس، مما يؤكد  (مجاالت) أبعاد  ( بين0.01ا عند مستوى )( وجود ارتباط دال إحصائيً 2ويتضح من خالل جدول رقم )

 قبل تطبيق املقياس.  انأن املقياس على درجة عالية من االتساق الداخلي، وهذا يطمئن الباحث
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 معامالت الرتباط بين فقرات املقياس والدرجة الكلية للمجال:  •

 والدرجة الكلية للمجال (: معامالت الرتباط بين فقرات مقياس الدافعية العقلية 3جدول ) 

 معامل الرتباط  رقم الفقرة  معامل الرتباط  رقم الفقرة  معامل الرتباط  رقم الفقرة 

1 .822**0 11 .630**0 21 .545**0 
2 .715**0 12 .328*0 22 .345*0 
3 .523**0 13 .570**0 23 .533**0 
4 .775**0 14 .387*0 24 .824**0 
5 .660**0 15 .350*0 25 .699**0 
6 .444**0 16 .493**0 26 .654**0 
7 .488**0 17 .646**0 27 .437**0 
8 .469**0 18 .587**0 28 .753**0 
9 .798**0 19 .620**0 29 .699**0 

10 .667**0 20 .433**0 30 .623**0 

 ( 0.01** قيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة )                                         ( 0.05* قيمة معامل الرتباط عند مستوى دللة )     

( مما يؤكد مصداقية املقياس وأنه على درجة عالية من 0.05ا عند مستوى )( أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيً 3ويتضح من الجدول رقم )

 الدافعية العقلية. االتساق الداخلي، حيث تعبر فقراته عن مقياس 

 : ثبات املقياسثانًيا: 

( يوضح نتائج الثبات باستخدام 4بحساب ثبات املقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ ملجاالت املقياس واملقياس ككل، والجدول ) انقام الباحث

 معامل ألفا كرونباخ:

 ثبات املقياس ومجالته باستخدام معامل ألفا كرونباخ  :(4جدول ) 

 معامل الثبات  عدد الفقرات  املجال

 0.750 7 التركيز العقلي 

 0.618 8 التعلم التوجه نحو 

 0.621 8 الحل اإلبداعي للمشكالت 

 0.785 7 التكامل املعرفي 

 0.895 30 الدافعية العقلية ككل 

( الجدول  أن معامل  4يتضح من   )( بلغ  للمقياس  )0.895الثبات  الثبات عن  وتزيد جميع معامالت  وتطمئن 0.60(،  ثبات مقبولة  وهي معامالت   )

 قبل تطبيق مقياس الدافعية العقلية.  انالباحث

ا: 
ً
 : تحديد زمن املقياسثالث

الحسابي لزمن إجابة أول خمس طالبات، وآخر تم حساب زمن تأدية طالبات الصف السابع األساس ي ملقياس الدافعية العقلية عن طريق الوسط 

 ( دقيقة.40( دقائق لقراءة التعليمات أصبح الزمن الكلي )5( دقيقة، وبإضافة )35خمس طالبات، وكان متوسط زمن اإلجابة )

 الصورة النهائية ملقياس الدافعية العقلية:  .6

( ُيبين الصورة النهائية ملقياس الدافعية 5( فقرة، والجدول )30مكون من )  النهائيةمن صدق وثبات املقياس أصبح في صورته  ان  بعد تأكد الباحث 

 العقلية. 

 الصورة النهائية ملقياس الدافعية العقلية :(5جدول ) 

 الدرجة الكلية عدد الفقرات  أرقام فقرات املقياس  مقياس الدافعية العقلية 

 21 7 19، 18، 17، 4، 3، 2، 1 التركيز العقلي 

 24 8 23، 22، 21، 20، 8، 7، 6، 5 التوجه نحو تعلم 

 24 8 27، 26،  25، 24، 12، 11، 10، 9 الحل اإلبداعي للمشكالت 

 21 7 30، 29، 28، 16،  15، 14، 13 التكامل املعرفي 

 90 30 مقياس الدافعية العقلية 

 –التوجه نحو التعلم  -فرعية هي )التركيز العقلي تمجاال  أربع( فقرة موزعة على 30( أن مقياس الدافعية العقلية تكون من )5يتضح من الجدول )

التكامل املعرفي(. وبذلك تصبح الدرجة الكلية التي تحصل عليها طالبات الصف السابع األساس ي في مقياس الدافعية العقلية   -الحل اإلبداعي للمشكالت

 ( درجة. 90 –30تتراوح ما بين )

 ضبط متغيرات الدراسة: 

ا من حرص الباحثان على سالمة نتائج الدراسة، قام 
ً
 بضبط عدة متغيرات أهمها:ا انطالق

 عام. )12(العمر الزمني: متوسط أعمار جميع أفراد العينة  •

 الجنس: جميع أفراد العينة من الطالبات.  •



 عزام &  عقل                                                          ....                                                                   ( في تنمية الدافعية العقليةSTEAMأثر وحدة تعليمية مطورة في مبحث العلوم وفق منحى ) 

  1076-1051، ص: 2202 -5، العدد11املجلد  -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
1067 

 

للمجموعتين التجريبية والضابطة، فاستغرق التطبيق خمسة أسابيع بواقع   • للتجربة متساوية   )33(املدة الزمنية للتجربة: كانت املدة الزمنية 

 لكل مجموعة.  ةحص

 مقياس الدافعية العقلية. األداة فينفسها مع املجموعتين التجريبية والضابطة، وتمثلت  الباحثان األداة املستخدمة: استخدماألدوات  •

 بعملية التدريس للمجموعتين التجريبية والضابطة. ان الباحث وآثارها: قاماإلجراءات التجريبية  •

أفراد عينة   • بيئة واحدة، وهذه البيئة متقاربة في املستوى االقتصادي واالجتماعي إلى حٍد  املستوى االقتصادي واالجتماعي: جميع  الدراسة من 

 كبير، وهذا بدوره ساعد على تجانس املجموعتين التجريبية والضابطة. 

 تكافؤ البيئة الصفية للمجموعتين التجريبية والضابطة.  الباحثان من تأكدالبيئة الصفية:  •

 مقياس الدافعية العقلية القبلي.ل والضابطة قبل تطبيق التجربة، من خال ةالتجريبيضبط التكافؤ بين املجموعتين  •

 التكافؤ في الدافعية العقلية: ضبط 

استخدم العقلية،  الدافعية  في  والضابطة  التجريبية  املجموعتين  تكافؤ  داللة    انالباحث  للتحقق من  للكشف عن  لعينتين مستقلين  اختبار "ت" 

 ( يوضح النتائج: 6الفرق بين متوسطي املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي ملقياس الدافعية العقلية، والجدول )

 الضابطة في التطبيق القبلي ملقياس الدافعية العقلية (: نتائج اختبار "ت" للكشف عن دللة الفرق بين متوسطي املجموعة التجريبية واملجموعة 6جدول ) 

 املجال
مجموعة 

 التطبيق

 مقياس "ت"  اإلحصاء الوصفي 

د  عدد أفرا

 املجموعة

الدرجة 

 الكلية

املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية

"ت" 

 املحسوبة
قيمة 

Sig 
 الدللة 

 التركيز العقلي 
 35 ضابطة

21 
16.86 2.00 

68 0.341 0.734 
ال يوجد فرق 

 2.20 17.03 35 تجريبية دال إحصائًيا 

التوجه نحو 

 التعلم 

 35 ضابطة
24 

20.06 2.83 
68 1.358 0.179 

ال يوجد فرق 

 2.98 19.11 35 تجريبية دال إحصائًيا 

 الحل اإلبداعي

 للمشكالت 

 35 ضابطة
24 

17.20 2.78 
68 0.040 0.968 

ال يوجد فرق 

 3.17 17.17 35 تجريبية دال إحصائًيا 

 التكامل املعرفي 
 35 ضابطة

21 
17.03 2.13 

68 1.148 0.255 
ال يوجد فرق 

 2.82 16.34 35 تجريبية دال إحصائًيا 

 الدافعية العقلية 
 35 ضابطة

90 
71.14 8.13 

68 0.735 0.465 
يوجد فرق  ل

 8.77 69.66 35 تجريبية دال إحصائًيا 

( الجدول  )6يتضح من  الجدولية  قيمتها  أقل من  ومجاالته  العقلية  الدافعية  في مقياس  املحسوبة  أن قيمة "ت"   )1.995( درجة حرية  (  68( عند 

املجموعتين التجريبية  ( بين متوسطي درجات الطالبات في 0.05(، وهذا ُيشير إلى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )0.05ومستوى داللة )

من تكافؤ املجموعتين في مقياس الدافعية العقلية    انحقق الباحثيت وبذلك    والضابطة في التطبيق القبلي ملقياس الدافعية العقلية ومجاالته الفرعية.

 قبل بدء تنفيذ التجربة. 

 مواد الدراسة:  .36.

   باعتماد ما يلي كمواد للدراسة: قام الباحثان

 (.STEAM(الوحدة الثالثة من كتاب العلوم والحياة )الحركة وقوانين نيوتن( للصف السابع األساس ي واملطورة وفق منحى  •

 . )STEAM(دليل املعلم لتنفيذ تدريس الوحدة املطورة وفق منحى  •

 اإلبداعية.  )STEAM(مشاريع  •

 : )STEAMتطوير وحدة تعليمية وفق منحى )

فاعليتها في تنمية الدافعية العقلية لدى طالبات   )STEAM(قام الباحثان بتطوير وحدة )الحركة وقوانين نيوتن( وفق منحى   بهدف الكشف عن 

 الصف السابع األساس ي، وقد تم اختيار وحدة الحركة وقوانين نيوتن لعدة أسباب منها: 

 وتطبيق التعلم باملشاريع ضمن خطة تدريس الوحدة.  )STEAM(مناسبة الوحدة لتطوير أنشطتها وفق منحى  •

 العلمية واملهارات الرياضية في الوحدة. التكامل بين جوانب املعرفة •

 سهولة إثراء الوحدة باملشكالت الواقعية التي تواجه الطالبات في حياتهم اليومية.  •

من خالل التعلم وبالتالي تنمية الدافعية العقلية إلنتاج أفكار إبداعية وحل املشكالت واتخاذ القرارات موضوعات الوحدة املتنوعة تدفع الطالبات  •

 . )STEAM(نحى وفق م
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ائية لتطوير الوحدة التعليمية وفق منحى    : STEAMالخطوات اإلجر

  )2020(من دراسات مختلفة مثل دراسة عقل وأبو سكران  )STEAM(على مجموعة من النماذج التعليمية القائمة على منحى  انبعد اطالع الباحث

والتي اقترحت نموذج لتطوير منهاج  )2018( ون وآخر إلنتاج املشاريع اإلبداعية ودراسة أبو شقير  )STEAM(والتي اقترحت نموذج تعليمي قائم على أنشطة 

والتي  ) & ,Tasdemiz, 2018Tertemiz( تيرتميز وتاسديمز ، ودراسة)2018(ودراسة السعيد  )2019(ودراسة قنيبي  )STEAM(التنشئة االجتماعية وفق 

  )STEAM(اعتمد الباحثان في تطوير الوحدة التعليمية وفق منحى و ، )STEAM(اقترحت كل منهم استراتيجيات تدريسية ومداخل تعليمية قائمة على منحى 

 والذي يتكون من: )2020(على نموذج عقل وأبو سكران 

 املرحلة األولى: مرحلة التحليل وتتضمن  •

 ،تحديد األهداف التعليمية وعناصر املعرفة العلمية للوحدة الثالثة من كتاب العلوم والحياة للصف السابع األساس ي، و خصائص الطالبات ليلتح

 . دليل املعلم ، وإعداد خصائص البيئة الصفية ليلتحو 

 املرحلة الثانية: مرحلة التصميم   •

املشاريع اإلبداعية، حيث تم تحديد الصورة األولية واملدة الزمنية لكل مشروع من املشاريع في هذه املرحلة تم وضع املخططات األولية لتصميم  

 اإلبداعية وآلية التقويم. 

 املرحلة الثالثة: مرحلة بناء املشروع  •

تم تنفيذ مشاريع فردية الصفية مع  إتهدف هذه املرحلة الى اختيار أفضل املشاريع وتحويلها   الطالبات بهدف نقل لى سيناريوهات حقيقية، وقد 

تجارب في   لى البيئة املحيطة، وتمثلت املشاريع الفردية في كتابة تقارير باستخدام برنامج الوورد، واستخدام برنامج البوربوينت والرسام، وتنفيذإالتعلم  

 فيديو موثق للمعلمة على مجموعة الواتساب. وإرسالالبيت 

بشكل  اإلبداعيةالصف، مختبر العلوم، مختبر الحاسوب، ساحة املدرسة( ونفذت هذه املشاريع كذلك تم تنفيذ مشاريع جماعية داخل املدرسة )

 جماعي بواقع ست مجموعات تعاونية متجانسة كل مجموعة تضم ست طالبات.

ابعة: مرحلة التبادل  •  املرحلة الر

إلبداعية التي أنتجوها، والقيام بتسجيل ورصد هذه األفكار حتى لى تبادل الطالبات ألفكارهن وآرائهن حول املشاريع التعليمية اإوتهدف هذه املرحلة 

 يتم االستفادة منها في تطوير هذه املشاريع اإلبداعية. 

 املرحلة الخامسة: مرحلة التوسع •

من املشروع اإلبداعي  لى توضيح الطالبات لجوانب الربط بين املشاريع التعليمية اإلبداعية والحياة الواقعية، ومدى استفادتهنإوتهدف هذه املرحلة 

 جميع الجوانب اإلبداعية في املشروع.  إظهارفي الحياة اليومية، وكذلك 

 املرحلة السادسة: مرحلة اإلنتاج اإلبداعي •

 التعديالت الالزمة.  إجراء املشروع التعليمي اإلبداعي في صورته النهائية بعد  إخراجلى إتهدف هذه املرحلة 

 :الدراسة خطوات تنفيذ . 37.

  والدافعية العقلية. )STEAM(بمنحى االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة  •

 اختيار الوحدة الثالثة من كتاب العلوم والحياة للصف السابع األساس ي والتي بعنوان " الحركة وقوانين نيوتن".   •

 دليل املعلم لتدريس الوحدة املطورة.  بإعداد وقاما  )STEAM(قام الباحثان بتطوير الوحدة وفق منحى  •

وتم تعديل ما يلزم في   امحكمً  )14(، والبالغ عددهم من املحكمينمجموعة املعلم على  ودليل )STEAM( منحىعرض الوحدة التعليمية املطورة وفق   •

 ضوء آرائهم.

 الدافعية العقلية لدى طالبات الصف السابع األساس ي.  والذي يقيس مقياس الدافعية العقليةبناء  •

وحذف وتعديل   املقياسللتحقق من صدق املحكمين عن طريق إبداء آرائهم حول    ،على مجموعة من املحكمينمقياس الدافعية العقلية    عرض •

 وإضافة ما يلزم. 

 . وحساب صدقه وثباتللمقياس على عينة استطالعية من طالبات الصف الثامن األساس ي لحساب الزمن الالزم  مقياس الدافعية العقليةتطبيق  •

 . ئيةتعيين املجموعتين التجريبية والضابطة بطريقة عشوا  •

 ا على املجموعتين التجريبية والضابطة. قبليً  مقياس الدافعية العقليةتطبيق  •

درست نفس الوحدة "قبل   للمجموعة )STEAM (منحىتدريس وحدة " الحركة وقوانين نيوتن " املطورة وفق   • التجريبية، أما املجموعة الضابطة 

 حصة خالل هذه الفترة.  )33(بواقع  )2021/12/6(إلى  )2021/10/31(، في الفترة الزمنية الواقعة من التطوير" بالطريقة العادية

 ا على املجموعتين التجريبية والضابطة. بعديً  مقياس الدافعية العقليةتطبيق  •
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 النتائج ومعالجتها باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة ومناقشتها وتفسيرها. رصد  •

 في ضوء ما أسفرت عنه النتائج.  واملقترحات تقديم التوصيات •

 األساليب اإلحصائية:  .38.

املجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق اختبار "ت" لعينتين مستقلتين، ولذلك للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالبات في  •

 قياس الدافعية العقلية. البعدي مل

 طالبات الصف السابع األساس ي. عينة من لدى تنمية الدافعية العقلية على  )STEAM(معامل إيتا تربيع لحساب حجم تأثير منحى  •

 ومناقشتها وتفسيرها:  نتائج الدراسة  .4

 : ومناقشتهااألول النتائج املتعلقة بالسؤال  .1.4 

فر  على: هل يوجد  السؤال  ذاتينص  )  وق  دللة  مستوى  عند  إحصائية  واملجموعة  (  α≤0.05دللة  التجريبية  املجموعة  درجات  متوسطي  بين 

 ؟وأبعاده الفرعية  الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس الدافعية العقلية 

الفروق   داللة  قام وللتحقق من  العقلية،  الدافعية  البعدي ملقياس  التطبيق  في  الضابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  درجات  بين متوسطي 

اآلتي:  اختبارب  انالباحث الصفري  )  الفرض  داللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذو  يوجد فرق  التجريبية  (  α≤0.05ال  املجموعة  درجات  بين متوسطي 

مقياس "ت" لعينتين مستقلتين للكشف   انالتطبيق البعدي ملقياس الدافعية العقلية. والختبار صحة الفرض استخدم الباحثواملجموعة الضابطة في  

 ( يوضح النتائج: 7بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس الدافعية العقلية، والجدول )فرق  عن داللة ال

 املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس الدافعية العقلية ق بين متوسطي وفر للكشف عن دللة ال "ت" اختبار نتائج (: 7جدول ) 

 املجال
مجموعة 

 التطبيق

 مقياس "ت"  اإلحصاء الوصفي 

عدد 

أفراد 

 املجموعة

الدرجة 

 الكلية

املتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية

"ت" 

 املحسوبة
قيمة 

Sig 
 الدللة 

 التركيز العقلي 
 35 ضابطة

21 
13.34 1.51 

68 13.322 0.001 
يوجد فرق دال 

 1.55 18.23 35 تجريبية إحصائًيا

التوجه نحو 

 التعلم 

 35 ضابطة
24 

17.06 3.07 
68 9.264 0.001 

يوجد فرق دال 

 1.32 22.29 35 تجريبية إحصائًيا

 الحل اإلبداعي 
 35 ضابطة

24 
13.89 1.88 

68 16.036 0.001 
يوجد فرق دال 

 1.52 20.43 35 تجريبية إحصائًيا

 التكامل املعرفي 
 35 ضابطة

21 
13.71 2.82 

68 11.148 0.001 
يوجد فرق دال 

 1.54 19.77 35 تجريبية إحصائًيا

الدافعية 

 العقلية 

 35 ضابطة
90 

58.00 6.45 
68 17.551 0.001 

يوجد فرق دال 

 4.12 80.71 35 تجريبية إحصائًيا 

( الجدول  في  7يتضح من  املحسوبة  أن قيمة "ت"  العقلية  (  الدافعية  )  أكبروأبعاده  مقياس  الجدولية  قيمتها  )1.995من  درجة حرية    ( 68( عند 

)  ومستوى  إلى  وهذا  (،  0.05داللة  )  وجود فرق ُيشير  إحصائية عند مستوى  داللة  التجريبية  بين  (  0.05ذو  املجموعتين  في  الطالبات  درجات  متوسطي 

البعدي التطبيق  في  الضابطة  املجموعة  طالبات  درجات  أن متوسط  النتائج  ويتضح من  العقلية.  الدافعية  البعدي ملقياس  التطبيق  في  بلغ   والضابطة 

امل58.00) طالبات  درجات  بلغ متوسط  بينما   ،)( البعدي  التطبيق  في  التجريبية  املجموعة  80.71جموعة  املتوسطين لصالح  بين  الفرق  يكون  وبذلك   ،)

 التجريبية. 

بين  (  α≤0.05الفرض البديل الذي ينص على "يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  يقبالالفرض الصفري و   انفض الباحثير وعليه  

 ملجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس الدافعية العقلية لصالح املجموعة التجريبية".  متوسطي درجات املجموعة التجريبية وا

 دراسة إجبارهفي التدريس بشكل عام ومنها    (STEAM)وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة التي أظهرت وجود فاعلية لتوظيف منحى  

لدى طلبة  مهارات التفكير الناقدتنمية في تدريس الرياضيات على (STEM)  على منحى  تدريس ي قائماستخدام برنامج  والتي أكدت فاعلية( 2020) وآخرين

في اكتساب مهارات حل  (STEAM)تدريس الجغرافيا وفق منحى في لكترونية إفاعلية حقيبة تعليمية  والتي بينت (2020)دراسة شحاته و  املرحلة الثانوية،

في تدريس  (STEAM)والتي أثبتت فاعلية توظيف منحى  (2020) ن وآخريندراسة الغصو ، و عداديلدى طالبات الصف األول األ  ير الناقداملشكالت والتفك

ودراسة األساس ي،  العاشر  الصف  طالبات  لدى  الرياضية  املسألة  تنمية مهارات حل  منحى    (2020)وآخرين    عقل  الرياضيات على  فاعلية  بينت  والتي 

(STEAM)   .في تنمية مهارات اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثاني 
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متوسطي درجات الطالبات في املجموعتين التجريبية والضابطة في بين    (α = 0.05)وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى    ويعزو الباحثان

 التطبيق البعدي ملقياس الدافعية العقلية إلى مجموعة من العوامل من أهمها: 

الفيديوهات عبر   (STEAM)ساعد منحى   • في مشاهدة  تمثلت  والتي  الالصفية  الفردية  املشاريع  للطالبات من خالل  العقلية  الدافعية  تنمية  على 

 ب. اليوتيوب، وكتابة التقارير باستخدام برنامج الورد والبوربوينت، كذلك تنفيذ التجارب في البيت وإرسال فيديوهات للمعلمة عبر الواتس ا

 Crocodile)ى توظيف برامج تعليمية إلكترونية، مثل برنامج الكاهوت واملختبر االفتراض ي في الفيزياء كركودايل الفيزياء عل (STEAM)ساعد منحى  •

Physics) ضفاء جو من املتعة لدى الطالبات. إ، فساعدت تلك البرامج على بقاء أثر التعلم و 

 واملشاركة الفاعلة أثناء التطبيق وعرض املشاريع اإلبداعية. الطالبات على إيجاد جو من التنافس فيما بينهم  (STEAM)شجع منحى  •

 على العصف الذهني، وجذب االنتباه وهذا بدوره ساعد الطالبات في تنمية الدافعية العقلية.  (STEAM)ساعد منحى  •

لم، ودفعهم للقيام بعملية البحث ( في تحفيز الطالبات، وإثارة اهتمامهم نحو موضوع التع(STEAMأسهمت الوحدة التعليمية املطورة وفق منحى   •

 املستمر وتوليد األفكار اإلبداعية.

 : ومناقشتها ثانيالنتائج املتعلقة بالسؤال ال .2.4

التعليمية املطورة وفق منحى  ينص السؤال على:   إيتا   0.14≥حجم تأثير  (STEAM)هل تحقق الوحدة  ( في تنمية الدافعية العقلية  (η2وفًقا ملربع 

 وأبعادها الفرعية لدى عينة من طالبات الصف السابع األساس ي؟

بحساب حجم التأثير من خالل حساب مربع إيتا  انالدافعية العقلية، قام الباحثتنمية في  (STEAM)منحى وللكشف عن الداللة العملية لتوظيف 

(2η ،)  التأثير: ( املعادلة التالية لحساب حجم 480،  2018 ،عفانة ونشوان)وذكر 

 
 حيث أن:

: η2 قيمة حجم التأثير 

 t2 : مربع قيمة(t)  املحسوبة 

: df  درجة الحرية  

 والذي يحدد مستويات حجم التأثير.  (8)من خالل الجدول  (η2)ويمكن تحديد قيمة 

 : مستويات حجم التأثير (8) جدول 

 حجم التأثير 

 كبير متوسط  قليل  األداة املستخدمة

2 0.01 0.06 0.14 

 من خالل حجم التأثير.  (STEAM)منحى ( يوضح نتائج الداللة العملية لتوظيف 9والجدول )

 باستخدام حجم التأثير  الدافعية العقليةتنمية في  STEAMمنحى توظيف (: فاعلية 9جدول ) 

 درجة الحرية قيمة ت     مقياس الدافعية العقلية 
 حجم التأثير 

 التأثير حجم  η2قيمة 

 كبير 0.723 68 13.332    التركيز العقلي 

 كبير 0.558 68 9.264    التوجه نحو تعلم 

 كبير 0.791 68 16.036    الحل اإلبداعي للمشكالت 

 كبير 0.646 68 11.148    التكامل املعرفي 

 كبير 0.819 68 17.551    املقياس ككل 

كبيًرا في تنمية الدافعية العقلية، إذ جاء حجم التأثير باستخدام )إيتا تربيع( كبيًرا في املقياس  اتأثيرً حقق  STEAMمنحى ( أن 9يتضح من الجدول )

في بعد التوجه و  ،((0.723فبلغ حجم التأثير في بعد التركيز العقلي ( ألبعاد املقياس، 0.791-0.558ككل وأبعاده الفرعية، حيث تراوح حجم التأثير ما بين )

   .(0.646)املعرفي بلغ بعد التكامل  (، وفي(0.791 بلغ وفي بعد الحل اإلبداعي للمشكالت  ،((0.558 بلغ التعلمنحو 

%( من التغير في املتغير التابع )الدافعية العقلية( يعود  81.9وهذا معناه أن ) (،0.819) الكلية ملقياس الدافعية العقلية حجم التأثير للدرجة وبلغ

            (، فيما تعود باقي النسبة إلى عوامل أخرى.STEAMمنحى املتغير املستقل )إلى أثر 

طالبات الصف السابع األساس ي. عينة من  في تنمية الدافعية العقلية لدى    (STEAM)منحى    كبير لتوظيفمن وجود تأثير    انوبذلك تحقق الباحث 

 من أسئلة الدراسة.  ثانيوبذلك تمت اإلجابة عن السؤال ال
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ام وآخرين دراسة عز ومنها  في التدريس بشكل عام    (STEAM)لتوظيف منحى  تأثير  وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة التي أظهرت وجود  

والرياضيات  (2020 والفن  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  بين  التكامل  قائمة على منحى  نشاطات  فاعلية  أكدت  والتي   )(STEAM)   التحصيل تنمية  في 

التكاملي في (STEM)منحى فاعلية وحدة مصممة وفق   والتي أظهرت (2019دراسة أبو موس ى )و  والتفكير الرياض ي لدى تلميذات الصف الثامن األساس ي،

العلمية املمارسات  زيادة    تنمية  ودراسة  التاسع،  الصف  طالبات  فاعلية منحى    (2019)لدى  أكدت  في   (STEM)والتي  الناقد  التفكير  تنمية مهارات  في 

ودراسة مختار الحادي عشر،  الصف  طالبات  لدى  وفق    ((2019  الرياضيات  املطور  الفيزياء  منهج  فاعلية  أثبتت  املفاهيم   (STEM)والتي  اكتساب  في 

   الفيزيائية، وتنمية مهارات التفكير العلمي واالتجاهات العلمية لدى تالميذ املرحلة الثانوية.

الصف السابع األساس ي إلى مجموعة من طالبات  عينة من  في تنمية الدافعية العقلية لدى    (STEAM)منحى  لتوظيف    تأثيرويعزو الباحثان وجود  

 العوامل من أهمها: 

على التطبيقات الواقعية لحل املشكالت من خالل تنفيذ الطالبات للمشاريع التعليمية اإلبداعية والتي ُنفذت بشكل جماعي    (STEAM)ركز منحى   •

 ا كبيًرا في تنمية الدافعية العقلية. وكان لذلك أثرً  تعاوني داخل املدرسة، فقد ساعدت الطالبات على ربط التعلم بالواقع

 الخمسة ساعد الطالبات على تنمية التفكير اإلبداعي وربط املعلومات مع بعضها.  (STEAM) دمج موضوعات •

زيارات ميدانية لكلية العلوم بأقسامها األربعة وكلية تكنولوجيا املعلوم   (STEAM)عمل منحى   • ات على تنمية معارف ومهارات الطالبات من خالل 

 وكلية الهندسة في الجامعة اإلسالمية بغزة. 

في إتاحة الفرصة للطالبات على التعلم بشكل أفضل، من خالل التعاون مع بعضهم البعض   (STEAM)أسهمت الوحدة التعليمة املطورة وفق منحى  •

   في حل املشكالت، وذلك من خالل بيئة صفية تسمح بالتفكير والتأمل والتعاون.

 : التوصيات .3.4

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

 . الدافعية العقلية في تنمية (STEAM)االستفادة من الوحدة التعليمية املطورة وفق منحى  •

 . إقامة ورشات عمل لالهتمام بالدافعية العقلية •

 في منهاج العلوم للصف السابع األساس ي.  (STEAM)دمج منحى  •

 .(STEAM)تدريب معلمي ومعلمات العلوم على توظيف منحى  •

 املقترحات:  .4.4

 ملراحل تعليمية ومواد دراسية أخرى. (STEAM)إجراء دراسات وبحوث قائمة على دراسة أثر التدريس وفق منحى  •

 في تنمية مهارات ومعارف أخرى.   (STEAM)إجراء دراسات وبحوث توظف منحى  •

 .(STEAM)إجراء دراسات وبحوث قائمة على تطوير وحدات تعليمية مختلفة وفق منحى  •

 املراجع: 

 
ً
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Abstract: The study aimed to investigate the effect of an educational unit developed in the science subject 
according to the (STEAM) approach in developing mental motivation among a sample of seventh-grade students 
in Gaza Governorate. An intentional sample of (70) female students from the seventh grade at Al-Sayeda 
Ruqayya Al-Alami School (B). The researchers adopted the quasi-experimental approach. To achieve the 
objectives of the study, the mental motivation scale was used, and the results showed that there were statistically 
significant differences at the level (α = 0.05) between the mean scores of the female students in the experimental 
and control groups in the post mental motivation scale and its sub-dimensions in favor of the experimental 
group. The results also showed that the (STEAM) approach had a significant impact on the development of 
mental motivation. In light of the results of the research, the researchers recommend the need to take an 
advantage of the educational unit developed according to the (STEAM) approach in developing mental 
motivation and holding workshops to take care of mental motivation.  

Keywords: development of educational unit; STEAM approach; mental motivation; Seventh grade. 
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 قدمة:  امل  .1
بمستوياته وقطاعاته املختلفة، إذ يوفر االقتصاد مدخالت نظام التعليم ويزوده باملتطلبات يعّد االقتصاد الركيزة األساسية للبنية التحتية للتعليم 

احتياجات  التي تدفع به نحو العمل لتحقيق أهدافه املنشودة، كما أن املؤسسات التعليمية تعمل لتلبية احتياجات القطاع االقتصادي من خالل توفير 

ية قادرة على الدفع بعجلة االقتصاد وتطويره؛ وعليه فالعالقة بين كل من التعليم واالقتصاد عالقة وثيقة  سوق العمل من كوادر بشرية ذات كفاءة عال

رز الدول التي انعكس  ومتبادلة، إذ يرتبط كل طرف باآلخر ويعتمد عليه في تطوره وفي القيام بدوره املطلوب في املجتمع. ولعل فنلندا وكوريا وسنغافورة من أب

 لتعليمية على االزدياد في النمو االقتصادي بكافة قطاعاته ورفع مستوى دخل الفرد فيها. دور أنظمتها ا

توفير التمويل الالزم لإلنفاق على التعليم العالي، ال سيما وأن هذا االنفاق في زيادة مضطردة ل ا من دول العالم عديد من التحديات  وتواجه كثير  

مان على ا من حكومة سلطنة عُ التعليم العالي مما يستدعي ضرورة توفير فرصة لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي. وحرص  نتيجة للزيادة في الطلب على 

   ،العملماني بالتنمية وسوق  ربط االقتصاد العُ 
 
ا ملسؤوليتها ودورها في توفير تعليم عال بجودة عالية، فإنها تقوم باإلنفاق على مؤسسات التعليم  وإدراك

  السلطنة، بل وتدعم الخاصة منها. العالي الحكومية في

ذ أدى ارتفاع نسبة السكان إلى انخفاض في معدالت  إولقد تأثر النظام التعليمي باملتغيرات االقتصادية التي تواجه املجتمع العماني في اآلونة األخيرة، 

 
 

ها مؤسسات التعليم العالي. ومن هذا املنطلق تناولت  عن عدم التوافق بين حاجة سوق العمل لبالتوظيف في سوق العمل، فضال عض املؤهالت التي تعد 
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 امللخص:  

  م توصيات استهدفت الدراسة الحالية التعرف على املتغيرات االقتصادية في املجتمع العماني، وانعكاساتها على تمويل التعليم العالي، ومن ثم تقدي

من أعضاء هيئة التدريس ( 100ملواجهة املتغيرات االقتصادية وتحدياتها. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي؛ وذلك من خالل عينه عشوائية تتكون من )

ا عن طريق العاملين بالكليات والجامعات بسلطنة عمان. تم تطبيق استبيان لجمع املعلومات والبيانات الالزمة للدراسة، وبمعالجة البيانات إحصائي  

( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  اSPSSالرزمة  التحديات  أن  إلى  أشارت  والتي  الدراسة  نتائج  إلى  التوصل  تم  تمويل (  تحديات  أكبر  تمثل  لتكنولوجية 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من املقترحات التي تساهم في مواجهة املتغيرات  مان من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.التعليم العالي في سلطنة عُ 

 االقتصادية وانعكاسها على تمويل التعليم العالي.

 . مانسلطنة عُ  ؛أعضاء هيئة التدريس ؛املتغيرات االقتصادية ؛الكلمات املفتاحية: تمويل التعليم العالي
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مصادر    هذه الدراسة البحث عن البدائل املتاحة للتأهيل في املجاالت التقنية والحرفية التي سوف تسهم في التقليل من معوقات سوق العمل وتنويع

 ماني.   األفراد في املجتمع العُ  الدخل لدى

 :الدراسة  مشكلة  .1.1

العُ  املجتمع  بعد  ماني  بدأ  التطور  نحو  رد 
ّ
تغير مط واالقتصادي 1970عام  في  التعليمي  القطاعين  في  ث  ،السيما  بدأت  وبعد  املاض ي  القرن  مانينات 

ر، وكذلك عدد الطالب امللتحقين  يتوسع قطاع التعليم العالي بشكل مستم  ا التعليم العالي؛ اذ عليم وخصوص  رات االقتصادية تؤثر بشكل كبير على التتغيامل

يس ي  تغيرات االقتصادية بعد األزمة االقتصادية العاملية املتعلقة باملنتجات النفطية والتي تعتبر مصدر الدخل الرئكما طرأت العديد من امل   يتزايد،به  

تغيرات االقتصادية  مان؛ لذلك كان من الضروري دراسة هذه املمعظم دول العالم بما فيها سلطنة عُ جائحة كورونا التي أثرت على زمة  ا أللسلطنة، وأيض  

 وانعكاساتها على تمويل التعليم العالي.   ،مانيفي املجتمع العُ 

)وزارة  حصائيات  إل ا  ووفق   واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  كان(،  2019التعليم  الطالب    فقد  في   املقبولينالجدد  عدد  العالي  التعليم  بمؤسسات 

البكالوريوس،  ا  طالب   26084السلطنة   العالي خالل عامي  إوذلك حسب  بمؤهل  التعليم  وزارة  كان  2020-2019حصائيات  بينما  الطلبة أجمالي  إ،  عداد 

 .(2021 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،)من كافة املؤهالت العلمية  30970الجدد في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة 

ذلك، بلغ عددهم    عالوة على  الحكومية قد  باملؤسسات  املقيدين  الجدد  الطلبة  بأن  اإلحصاءات  املؤ 16080أوضحت  في  بينما عددهم  سات س، 

 ا وطالبةطالب   14890الخاصة كان 
 

أما بالنسبة ملؤسسات   . 16080مانيين من أصل ا وطالبة عُ طالب   9144 لهؤالء بعدد ، وكانت الكليات التقنية األكثر قبوال

. من جهة أخرى بلغ عدد الطلبة املبتعثين للدراسة في مؤسسات  14890ا وطالبة من أصل  طالب   1301الخاصة فقد كانت جامعة نزوى وجهة  التعليم  

جمالي املبتعثين، تلتها الواليات املتحدة األمريكية  إ% من  31.5لى بريطانيا تمثل  إا، وقد كانت نسبة الطلبة املبتعثين  طالب   2040التعليم خارج السلطنة  

 (2021)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،  % من املبتعثين.20.3بنسبة 

أسعار ، بسب أزمة فايروس كورونا وتدني 2020% في 6.4مان انكمش بنسبة وعلى النحو االقتصادي فقد أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد عُ 

بإصدار سندات خارجية، والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن   مانية؛ لذا ممول العُ  النفط مما استنزف خزائن الدولة، واتسع عجز امليزانية

العمانية  املالي  وتخفيف ضغوط التمويل هو التنفيذ الناجح لخطط الضبط  املالية،  حصيلة الخصخصة، كما ذكر بأن الشرط األساس ي لتقوية االستدامة  

 . (2021رويترز، وكالة )

 وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

انعكاساتها أن تؤثر تمويل التعليم العالي في سلطنة ُعمان؟   كيف يمكن للمتغيرات االقتصادية و

 ومن هذا السؤال تتفرع األسئلة التالية:

 ماني؟ االقتصادية في املجتمع العُ تغيرات ما امل •

 التمويلية؟ تغيرات االقتصادية على مؤسسات التعليم العالي ومؤسساتها ما انعكاسات امل •

 تغيرات؟ ما جهود السلطنة في التكيف مع هذه امل •

 تغيرات االقتصادية؟ مواجهة هذه املالتوصيات التي يمكن أن تساعد في ما  •

 أهداف الدراسة: .2.1

مان، وفي  الهدف الرئيس للدراسة في تسليط الضوء على املتغيرات االقتصادية وانعكاساتها التي لها األثر في تمويل التعليم العالي في سلطنة عُ يتمثل 

 ضوء ذلك يسعى البحث إلى:

 ماني. تغيرات االقتصادية في املجتمع العُ التعرف على امل •

 االقتصادية على تمويل التعليم وتحدياتها. تغيرات التعرف على انعكاسات امل •

 التعرف على جهود السلطنة في التكيف مع هذه املتغيرات. •

 تغيرات االقتصادية في املجتمع العماني وانعكاساتها على تمويل التعليم.حول املللتعامل  توصيات   تقديم •

 أهمية الدراسة: .3.1

قد تساعد املسؤولين القتصادية وتمويل التعليم العالي، كما أنها وجود عالقة ارتباطية بين املتغيرات اتتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها تؤكد على 

قد  في ضوء هذه املتغيرات االقتصادية؛ باإلضافة إلى أنها والقائمين على برامج تمويل التعليم العالي في السلطنة على تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة 

 مان. عُ تسهم في تحديد انعكاسات املتغيرات االقتصادية على تمويل التعليم العالي بسلطنة 
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  :منهج الدراسة  .4.1

الباحث دراستها، وجمع أوصاف ومعلومات ( بأنه "يصف الظاهرة التي يريد 2016استخدم البحث الحالي املنهج الوصفي والذي أشار إليه الشمري )

مات عنها  دقيقه عنها. ويعتمد األسلوب الوصفي على دراسة الواقع ووصفه بشكل دقيق." وهو املنهج الذي يقوم على وصف الظاهر وجمع الحقائق واملعلو 

تمهيد   النتائج  تفسير  يتضمن  بل  وتحليلها  وتصنيفها  البيانات  جمع  على  يقتصر  إلىوال  للوصول  الدراسة   ا  موضوع  الظاهرة  بشأن    تعميمات 

 (. 56 ،2019)املحمودي،

  :حدود الدراسة  .5.1

ماني وانعكاساتها على تمويل مؤسسات التعليم العالي في سلطنة الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على املتغيرات االقتصادية في املجتمع العُ  •

 مان. عُ 

 م.  2022-2021مان خالل لعام الدراس ي عينه من أعضاء التدريس بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُ الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على  •

 (.2022-2021الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول ) •

 :مصطلحات الدراسة  .6.1

و  من البيئة املحلية أو اإلقليمية أ  تطورات ذات بعد اقتصادي نابعة"  :نهابأ املتغيرات االقتصادية  (  2020  ، )العمري   عّرف :  تغــيرات االقتصاديــة امل •

وتعرف املتغيرات االقتصادية "ذلك على التعليم العام  التنمية، ويؤثرا على مستقبل ا وتهديد  الدولية. وفي حال عدم التحسب لها؛ فإنها تشكل خطر  

في   ةوقد تشكل هذه التغيرات أزماالدخار،  قتصادية القابلة للزيادة أو النقصان كالدخل أو االستهالك أو االستثمار  نها التحوالت االجرائيا على أإ

 ا على مستقبل التنمية والتعليم العام في حالة عدم التأهب لها. ا يؤثر سلب  وتهديد  الدولية، البيئة املحلية أو اإلقليمية او 

الوظيفة اإلدارية التي تختص بعمليات التخطيط لألموال والحصول عليها من مصادر " نه أتمويل التعليم ب( 2015 ،النعمى)  يعّرف :تمويل التعليم  •

لتوفير االحتياجات املالية املناسبة ألداء األنشطة املختلفة بما يساعد على تحقيق هذه األنشطة وتحقيق التوازن بين الرغبات املناسبة؛  التمويل  

بأنه مجموعة املوارد املالية املخصصة ملؤسسات التعليم العالي من "(  2018)الشنيفي  فه  عرّ . كما  للمنظومة"واستمرارا    املؤثرة،رضة  للفئات املعا 

أخرى،   أو من مصادر  للدولة  العامة  العالي مثل:  املوازنة  التعليم  برامج  لدعم  والخارجية  املحلية  املعونات  الطالبية،  الرسوم  التبرعات،  الهبات، 

تختص  إدارية عملية: جرائي للتمويل العالي هووالتعريف اإل  فتره زمنية محددة".يم الجامعي خالل وأنشطته، وإدارتها بفاعلية لتحقيق أهداف التعل

 الهبات،املوازنة العامة للدولة،  :أهمهاومناسبه، من مصادر تمويل متنوعة مان في سلطنة عُ  ؤسسات التعليم العاليملالالزمة  املوارد املالية بتوفير 

ويمكنها من أداء مهامها   املؤسساتهذه  االحتياجات املالية ل  والرسوم الطالبية وغيرها بما يضمن مقابلة  ،والخارجية  املحليةواملعونات    ،والتبرعات

 وتحقيق أهدافها املنشودة. 

 والدراسات السابقة:  اإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري:  .1.2

 املتغيرات االقتصادية: .1.1.2

قتصادية تغيرات اممر الذي نتج عنها  يدولوجيات  التي من أبرزها حدوث اختالالت بصوره متسارعة األ األفكار واأل شهد االقتصاد العاملي على مستوى  

ا تلك املتمثلة في املؤسسات الدولية ودورها في االقتصاد العاملي الجديد واملتمثلة في صندوق النقد  سواء على مستوى هيكلية االقتصاد العاملي وخصوص  

ت  الدولي ومنطقة التجارة العاملية أو على مستوى الفكر االقتصادي الراهن واملتمثلة في ظهور ظاهرة العوملة وما تمثله من تحوالت وتحدياالدولي والبنك 

الدول املستوى  وتداعياتها على  الظاهرة  هذه  تحديات  في  االستراتيجي  والتفكير  الوقوف  يفرض  الذي  وبالشكل  العاملي  املستوى  وااقتصاديه على  ملحلي  ي 

 ومن هذه املتغيرات: (2014 ،)املعرفي

   العاملية: تذبذب أسعار النفط  •
 وغيرها من القطاعات،  والعقارات،  والصحة،  والتعليم  ،التعدين ومصائد األسماك:  على جميع القطاعات مثل  ةيجابي إو ثار مهمة  آأن قطاع النفط له  

سرية، التي  املبادرات التجارية الفردية واأل  نظمة االقتصادية، وزادتتغيرات االقتصادية، حيث سنت األ ولقد كان لظهور النفط أثره في امل  ،(2016الشين )

املدخرات، وانتشرت شهدها املجتمع والفرد، وتمثل ذلك في ارتفاع مستوى الدخل، وتغير أنماط النشاط االقتصادية، وتغير جيل العمالة ومهاراتها، وزادت  

ا زادت كفاية  الحديثة، كما  للتقنية  باستخداماتها  الزراعة  وتطورت  التقليدية،  االستهالكية  الصناعات  بجانب  والخفيفة  الثقيلة  ملؤسسات  الصناعات 

 .(2012املالية، وظهرت املدن الصناعية فالته )
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 ا: ومحلي  ا كورونا دولي   انتشار جائحة  •

ا، فقد أصبح العالم كله يعاني أزمة اقتصادية حادة يؤكد علماء  االقتصاد وخبراؤه، على أن التداعيات االقتصادية لجائحة فيروس كورونا كبيرة جدًّ

ا في  ئة عام مضت؛ إذ لم تمر بها البشرية منذ أكثر من ما  أكبر سببت سلسلة من الهزات املالية العنيفة التي هوت بمعظم االقتصادات العاملية، وخصوص 

 .(2021مجلة حراء،منها )وأقوى وأحدث النظم الرأسمالية 

 4.9 و 2021% في 5.9ومن املتوقع أن يحقق االقتصاد العاملي نموا قدره  أطول،ستستمر لفترة  19-ويبدو أن التصدعات التي أحدثها مرض كوفيد

في   بانخفاض قدره  %2022  أي  في   0.1،  يوليو   2021نقطة مئوية  تنبؤات  في  ورد  لعام  2021عما  التوقعات  تخفيض  ويعكس  املتعلق   2021.  الخفض 

وكذلك املتعلق بالبلدان النامية منخفضة الدخل، الذي يرجع في معظمه  -ا إلى االنقطاعات في سالسل اإلمداد والذي يرجع جزئي    -باالقتصادات املتقدمة

 . (2020 البنك الدولي،إلى تفاقم ديناميكية الجائحة. )مدونات 

وتأتي السلطنة ضمن الدول ، 19 كوقيدفي الدخل جراء جائحة كورنا  ةولقد كان هناك انخفاض ملحوظ في أسعار النفط الذي تسبب بأضرار وخيم

بقطاعات التنمية في السلطنة، وقد  ( 19-التي تراجع اقتصادها بسبب الجائحة فقد عصفت التأثيرات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا املستجد )كوفيد

ا في إنفاق املستهلكين في جميع أنحاء العالم، إذ توقف السفر وقطاع السياحة بشكل عام، وتباطأت الصنا عة بسبب شهدنا خالل هذه الجائحة انخفاض 

 )البحث  .نخفاض االستهالك إلى انخفاض الطلبالقيود التي فرضت على الحركة، وإعاقة النشاط االقتصادي عبر الخدمات واملواصالت والتسوق، وأدى ا

 (.2021العلمي،

 : تنامي التكتالت االقتصادية العاملية  •

االقتصادي التكتل  شيوع   إن  وأكثرها  املترادفات  العديد من  له  االقتصاديلفظ  التكامل  إل ا  يشير  إقليم    ى والذي  في  املشتركة  الدول  بين  التعاون 

بمصطلح   ويشار عادة الي هذه االتفاقيات في قاعدة بيانات منظمة التجارة الدوليةاإلقليمي. ا التكامل االقتصادي جغرافي واحد، ولذلك يطلق عليه أيض  

التكامل أما    (.2021،  عبد القادر)خر  لل الواحد منها كبديل    هذه املصطلحات كمرادفات لنفس الش يء ولذلك يستخدمتعامل  و اإلقليمية.  اتفاقيات التجارة  

دول األعضاء في مشروع تكامل   عملية إزالة كافة العوائق التجارية وتحرير عناصر اإلنتاج من عمل ورأس املال بين مجموعة من"يشير إلى  فاالقتصادي  

 . ((Balassa, 2011 "اقتصادي

ا على واجتماعي   اواقتصادي   اوجغرافي  ا  ة من الدول املــتقاربة تاريخي  التكتالت االقتصادية تعني التكامل االقتصادي بمعنى أن تتفق مجموع  ويتضح أن

  تركة مشـ بـهدف تحـقيق مصالح االقتصادية أو توحـيد سياسـاتهم العمل( دمج جميع أسواقها في فضــاء اقتصادي موحد )أسواق السلع والخدمات وأسواق 

 االقتصادية اإلقليمية الشاملة.  ـا الشـراكةأيض  ويسـمى 

م، رغم أن بعض هذه  2019إن اتفاقيات التكامل االقتصادي بأنواعها املختلفة قد تنامت خالل الفترة من بعد الحرب العاملية الثانية حتى عام  

يتضح أن أكبر عدد من اتفاقيات التكامل االقتصادي بأنواعها    (، إذ 1التكتالت يتضح في الشكل )  التوزيع الجغرافي لهذه. و التكتالت قد اختفي وتفكك

قل املناطق الجغرافية للتكتالت االقتصادية في منطقة الكاريبي  الجنوبية، ثم أمريكا الشمالية. وأيوجد في منطقة أوروبا، ويتلوها شرق آسيا، ثم أمريكا  

 ىلإوصلت إذ  االتفاقاتوسطة بالنسبة لعدد ا والشرق األوسط فان عدد االتفاقيات املبرمة بين أعضائها يقع في الفئة املت ومنطقة وسط آسيا، أما أفريقي

 .(2021 ،عبد القادر) .التوالياتفاقية على  29و 35

 

 

 

 

 

 

 

 : ازدياد التضخم االقتصادي •

موجودات الدولة من العمالت النقدية مقابل ما يتوفر في تلك الدولة من السلع ( التضخم االقتصادي بأنه" تلك العالقة بين 2006عّرف البطوش )

منها  وله أنواع عديدة،  لألسعار النسبة املئوية لالرتفاع السنوي في املستوى العام فهو (Inflation rate) التضخممعدل   والخدمات القابلة للتداول". أما
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 التضخم السريعا: ا؛ وثاني  سنوي   أو حتى مليار باملائة أو مليون  1000قد تصل إلى هو تضخم ذو معدالت عالية و  (Hyperinflation) التضخم الجامح: أوال

(Rapid inflation)   التضخم املعتدلا: باملائة؛ وثالث   200أو  100أو  50ومعدله (Moderate inflation)  األسعار وهو ارتفاع في مستوى األسعار ال يحرف

بحدة املداخيل  أن.  أو  التجارة    وال شك  وحركة  املشاريع،  إنجاز  وعلى  الوطنية،  العملة  وعلى  املعيشة،  على مستويات  كبيرة  اقتصادية  آثار  للتضخم 

 . االستثمار األجنبي وغير ذلك من مجاالت االقتصاد املختلقةالخارجية، و 

بيانات املركز    االستهالكي. وذكرتنفاق  في مؤشر على نمو اإل   2021في عام  %1.59بنسبة    التضخمارتفاع    رسميةمان أظهرت بيانات  وفي سلطنة عُ 

ارتفعت أسعار    كذلك  .% 4.07والتبغ    ،% 6.46ه مثل النقل بنسبة  اء نتيجة زيادة أسعار مجموعات رئيس االرتفاع ج إن    حكومي(،الوطني لإلحصاء العماني ) 

الرقم القياس ي   ويغطي .% 0.07بنسبة  والفنادق( )املطاعم. في املقابل انخفضت مجموعتي % 1.94ومجموعة الترفيه %  3.18 والخدمات( بنسبة)السلع 

أو أي أصول  ، شراء املنازل واألسهم  الدخل، أو و ضريبة يشمل االنفاق على أقساط القروض أ وال ، ألسعار املستهلك االنفاق االستهالكي الذي تحملته األسر

نتيجة التبعات السلبية لتفش ي جائحة كورونا وتذبذب وفرة    ؛ا خالل العام املاض يوشهد الطلب املحلي على االستهالك في السلطنة انكماش    أخرى.  ةمالي

 .(2021ا )حاتم،ذاء والوقود عاملي  السيولة على الرغم من ارتفاع أسعار الغ

 االتجاه نحو الخصخصة: •

اندة خصخصة التعليم هو إشراك القطاع الخاص لإلسهام في حركة التعليم في البلد بعد زيادة الطلب عليه وتنوع مصادره، وأساليبه، وحاجاته ملس 

وضمان   املواطنين  لجميع  لتوفيره  املترتبة عليها  التكاليف  في  )الشين،الحكومة  لهم  املتساوية  و2016الفرص  نحو خصخصة (.  املتنامي  االتجاه  أطار  في 

وتتخذ خصخصة التعليم   سواء،دول العالم املتقدم والنامي على حد  أصبحت خصخصة التعليم توجها رئيسا في العديد من    قطاعات العمل واإلنتاج،

الرسوم الدراسية على الطالب.    عن زيادةالخاص، فضال  لي والتوسع في التعليم العالي  العالي عدة صور منها: ترشيد االنفاق على مؤسسات التعليم العا

 .(2016،املعولي والبلوش ي )

ا من رأسمالها، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص سلطنة ُعمان نحو خصخصة بعض الشركات الحكومية، أو التي تمتلك جزء   تعمل

ا، بينما تحوز الحكومة  ا، وأداء قوي  شركة مملوكة للدولة في شتى القطاعات، بينها شركات تحقق أرباح   60االعتماد على النفط ولدى السلطنة أكثر من  

ط مقارنة بجيرانها الخليجيين، إال أن عوائدها النفطية، وميزان املدفوعات الخاص ا في كثير من الشركات املدرجة، ورغم أن ُعمان منتج صغير للنفحصص  

ا، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية ملواجهة األزمة، وبلغ العجز باملوازنة العمانية املتوقعة للعام الحالي، نحو بها، تضرر جراء هبوط أسعار الخام عاملي  

مليار دوالر(، وأعلنت السلطنة هذا العام عن خطة  8.6مليار ريال ) 3.3املقدر بحوالي  2016، مقارنة بالعجز املتوقع لعام مليار دوالر( 7.8مليارات ريال ) 3

لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض االعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، مع ضغط هبوط أسعار الخام على املالية العامة للبالد،   2016-2020

 106من خالل استثمار   2020% فقط بحلول العام  22% من الناتج املحلي اإلجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى  44ة النفط بـ  وتساهم صناع

ديق سيادية  مليارات دوالر على مدى خمس سنوات، وفي العام املاض ي، بدأت وزارة املالية العمانية في نقل حصص تملكها في شركات مدرجة وخاصة إلى صنا

ا لخصخصتها في املستقبل، وحددت مسقط بالفعل، الخطوط العريضة لخططها الرامية إلى بيع أصول حكومية، في ركات أخرى مملوكة للدولة تمهيد  وش

الة  ظل سعيها للتأقلم مع عجز املوازنة عقب هبوط أسعار النفط، وقالت الحكومة إن تنفيذ برنامج الخصخصة سيستمر خالل السنوات القادمة. )وك 

وفي ضوء ما سبق يتضح أن خصخصة التعليم هي مساهمة القطاع الخاص في سير عملية التعليم بهدف مساندة الحكومة في تمويل  (2017االناضول،

 ساليبه. أالتعليم بعد زيادة الطلب عليه والتنوع املستمر في مصادره و 

     تمويل التعليم العالي في سلطنة ُعمان .2.1.2

، فقد أصبح تأهيل الشباب م1970التي انطلقت منذ عام    منذ مطلع النهضة املباركة  باالهتمام  التعليمية، ويحظىاملراحل    العالي في أعلىيأتي التعليم  

ا  علمي  السلطنة من الكوادر املؤهلة  احتياجاتالتعليم العالي في تلبية  تسهم مؤسسات وبالفعلحاجة ُملحة لتنفيذ متطلبات التنمية الشاملة. وتدريبهم 

ل.  اوتقني  
ّ
دفع بالجهات املعنية للبحث عن مصادر لتمويل هذه املؤسسات وتنويع مصادر  ا كبير  اليوم تحدي  التعليم العالي    مؤسسات  تمويل  ويشك ا مما 

 
 

( )مليار 1940.9م( )2014-2011الفترة )فقد بلغ إجمالي اإلنفاق على التعليم العالي خالل بالدرجة األولى.  الحكومي من االعتماد على التمويل التمويل بدال

ذاتها )املركز الوطني لإلحصاء  32ا وتسعمائة ألف ريال ُعماني( وهو ما يمثل )مليون    وتسعمائة وأربعون  %( من إجمالي اإلنفاق على التعليم خالل الفترة 

 .م2014-2011على التعليم العالي خالل الفترة ( إجمالي اإلنفاق 1وضح الجدول )(، وي2014واملعلومات، 

 م 2014- 2011(: إجمالي اإلنفاق على التعليم العالي خالل الفترة 1جدول ) 

 السنة م 2011 م 2012 م 2013 م 2014 اإلجمالي

 إجمالي اإلنفاق على التعليم العالي )مليون ر.ع( 355,6 447,2 512,2 625,9 194,9

 نسبة اإلنفاق من إجمالي اإلنفاق على التعليم العالي%  83,9 80,2 74,7 73,6 77,3

 م 2014- املصدر: الحسابات الختامية السنوية، وزارة املالية 
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هي ضعف مساهمة التعليم العالي  مؤسسات  تنويع مصادر تمويلها  محاوالت وجهود  قوى التحديات التي  ن من أأإلى  (  2020املهدي )  وتشير دراسة

 يتمثل في القطاع الخاص 
 
الزيادة في اإلنفاق على مؤسسات   استمراريةوقلة الدعم املالي من املجتمع املحلي لهذه املؤسسات. ومن املالحظ أن هناك اتجاها

  منها: العواملمن  تأثير العديدبسب التعليم العالي 

% 5,8أنه النمو السكاني للسلطنة قد بلغ  واملعلومات إلىت بيانات املركز الوطني لإلحصاء زيادة معدالت النمو السكاني في سلطنة ُعمان، فقد أشار  •

 . الحكومية والخاصةالطلب على التعليم العالي وزيادة معدالت اإلنفاق للمؤسسات  ارتفاع الذي سيتطلبم(، األمر 2016-2011للسنوات )

، ومعدات حديثة من أجل تطوير مهارات ومختبراتتوظيف التقنيات الحديثة، واألساليب التكنولوجية في التعليم من وسائل تعليمية، وأجهزة   •

 ية والعملية. الطالب العلم

 .  في جميع التخصصات، األمر الذي ينعكُس في زيادة اإلنفاق على األجور وتدريب املعلمينتأهيل  •

أسعار النفط، التي قد تؤثر في مستوى  واالنخفاض في املثال: االرتفاعالتي تشهدها السلطنة على املستوى املحلي، على سبيل  ةاالقتصاديالتغيرات  •

 .    والخدمات األخرى اإلنفاق الحكومي على التعليم 

 : مصادر تمويل التعليم العالي في سلطنة عمان 

، والكلياتعليم العالي في تقديم الدعم الكافي للوصول إلى تحقيق الجودة الشاملة في الجامعات  تواجه وزارة الت   والتحديات التي وللتغلب على العوامل  

  ا تصور  (  2الشكل )  ويوضح  مؤسسات التعليم العالي. والتعليمية فيتسهم في رفع الكفاءة العلمية    منظمة ومتنوعةتمويل   استراتيجياتينبغي أن يكون هناك  

 (. 2021)جودت والحضرمي، إلطار التمويل في مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؤسسات املشاركة في تمويل التعليم العالي  :(2لشكل ) ا

يمكننا   أعاله،  الشكل  القطاع    االستنتاجومن خالل  كاآلتي:  وهي  السلطنة،  في  العالي  التعليم  لتمويل  الجهات  العديد من  تشترك  أن  أنه يجب  إلى 

إليجاد    إمكاناتها كافة ومواردها الذاتيةكافة    استثمارالحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع األهلي باإلضافة إلى املؤسسات التعليمية نفسها، من خالل  

املمول األساس ي في قطاع التعليم العالي في السلطنة، لذلك كان ينبغي عليها   وتعتبر الحكومة.  ُيطلق عليه بالتمويل الذاتيمصادر دخل إضافية، وهذا ما  

، تشجيع اإلدارة الذاتية للجامعات (:2021، )والحضرميجودت وهي كما لخصها   ،والكلياتالقيام بالعديد من اإلجراءات لتعزيز الدخل لدى الجامعات 

الجودةو  أساس ضمان  للمؤسسات على  الدعم  و تقديم  التعليمي،  الوقف  تفعيل  و العمل على  بالجامعة  ،  ما يسمى  و املنتجةالتركيز على  تطبيق مبدأ  ، 

 املحاسبة أو املساءلة على العاملين في مؤسسات التعليم العالي. 

في قطاع   طرق بديلة لرفع نسبة االسهام ناألمر الذي يتطلب البحث ععالي، % في تمويل التعليم ال9أما بالنسبة للقطاع الخاص الذي يسهم بنسبة 

، تخصيص نسبة من األرباح لدعم التعليم العالي، و توفير القروض امليسرة بدون فوائد ربحية، و في التعليم  االستثمارتسهيل إجراءات    ضمنها:  التعليم، ومن

 . لدعم املشاريع البحثية االستثمارو 

 املالية من أصحاب رؤوس األموال، إنشاء ينبغي الحرص على تشجيع االسهامات وكذلك 
 

دور الجمعيات   عن تعزيزودعم الصناديق األهلية، فضال

  املنتجة، بما يسمى الجامعة    االهتمام( من خالل  2019وآخرون )التعاونية في زيادة نسبة األرباح. ومن حيث املؤسسات التعليمية فقد حددها عيسان  

               التعليم الجامعي كمنظومة متكاملة.   والتطبيق والنظر إلىالتي تقوم بالربط بين النظرية  وهي
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انعكاساتها على التعليم:  جهود السلطنة في مواجهة املتغيرات االقتصادية   و

ثقافي لقد حققت سلطنة عمان مراكز متقدمة في مؤشرات تطور التعليم العالي طبقا لتقرير حالة التعليم العالي في العالم الذي أصدره املجلس ال

التعليم العالي الذي يرصد    ا في مؤشر انفتاح نظما والتاسع عاملي  وجاءت السلطنة في املركز الثاني عربي  ،  دولة حول العالم 38البريطاني والذي يتضمن  

البنية التي    توفر  والباحثيناألساسية  الطالب  تنقل  الثاني عربي    ،تسهل  املركز  في  السلطنة  التقرير  الوطنية، كما صنف  الجامعات  إلى  الطالب  ا وجذب 

ا في مؤشر ا والثانية عشر عاملي  واملركز الثاني عربي   ،فر متطلبات الكفاءة التعليميةالعتراف والذي يرصد تو ا في مؤشر ضمان الجودة ودرجة اوالتاسع عاملي  

ا في مؤشر ا والخامس عشر عاملي  السياسة الوطنية والبيئة التنظيمية لدعم حركة الطالب، كما جاءت السلطنة من خالل التقرير في املركز الثاني عربي  

تقوم على التعاون. وقد  املشاركة البحثية الدولية والذي يرصد الدعم املقدم من قبل الحكومات بم شاركة الطالب والباحثين في البحوث الدولية التي 

مان وتعتبر الحكومة هي املصدر  نتيجة اإلنفاق الكبير الذي يعتمد على اإلنفاق الحكومي في تمويل التعليم العالي في سلطنة عُ   ؛حققت السلطنة هذه املراكز

تعتمد مؤسسات التعليم    اإلنفاق؛ إذ املساندة الحكومة في  ا محدودية املصادر األخرى  وأيض    ومية،الحك الرئيس ي لإلنفاق على مؤسسات التعليم العالي  

 .(2019)البحراني،  العالي الخاصة بشكل كبير على الرسوم الدراسية كمصدر أساس ي للتمويل من خالل البعثات التي تخصصها الحكومة للطلبة العمانيين  

مان ومن واقع أن حكومة سلطنة عُ  تعد قضية تمويل التعليم من القضايا التربوية املعاصرة على املستويين العاملي وحكومات دول الخليج العربية

ل عبئ  
ّ
القطاع والتطور    ا بعد زيادة املنتسبين لهذاا عليها الحق  تكفلت بالصرف على التعليم العالي من مبدأ مجانية التعليم واتاحته للجميع، والذي شك

بهدف استدامة   ؛  التكنولوجي والعلمي، ظهرت ضرورات سياسية واجتماعية واقتصادية تفرض على الحكومات البحث عن بدائل و مصادر جديدة للتمويل

املمول الرئيس ي للتعليم العالي    مانيةالتعليم واالنفاق عليه بما يتماش ى مع فلسفاته وأهدافه التطويرية على املستوى الكمي والنوعي، وتعد الحكومة العُ 

)العتيبي،  الخاص لإلسهام في هذا املجال.  ي السلطنة موجه إلى إعطاء دور للقطاعوهناك اهتمام في اآلونة االخيرة ف ،واملتمثل في جامعة السلطان قابوس

2005). 

وفي املؤتمر الدولي جامعة القرن  ، ح العديد من الكليات الخاصة في السلطنةالتعليم العالي وافتتطاع الخاص في مان تشجع الدولة استثمار القوفي عُ 

تستطيع  مان أكد عميد كلية التربية في جامعة السلطان قابوس على أن الدالئل في العالم كله تشير إلى أنه لن الحادي والعشرين الذي عقد في سلطنة عُ 

ولكل معلم ووالد  ، وصانع قرار، لذلك البد لكل مفكر وعالمفوق عبء التعليم األساس ي للجميع ا في التعليم  أن تتحمل عبئ  الحكومات في املستقبل القريب 

أنفسهم لإلسهام في تعليم أبناء األمة وأعلن ذلك بأن أسهم املؤسسات اإلنتاجية في   واا أن يهيئة جميع  واألغلبي وكل مؤسسة، أعمال، وكل بنك، وصاحب

  ة القتصاد ومنحا إلى الربط العضوي املحكم واملباشر بين التعليم واالتعليم لن تؤدي فقط إلى تخفيف األعباء املالية عن الدولة وإنما ستؤدي أيض  نفقات 

مع جامعة صحار   ودخلت جامعة كوينزالند األسترالية في شراكة ،ستثمارات التعليمية والتدريبية املوافقة على تأسيس جامعة صحارالشركة العمانية لال 

ما  توصياته لتقديم خبرتها وتجربتها التعليمية. كما أن املؤتمر الدولي حول جامعة القرن الحادي والعشرين والذي يعقد في سلطنة عمان أصدر من ضمن 

 :(2005)العتيبي، يأتي 

 . يترك لعامل الربح أن يسود في هدف على حساب جودة التعليم وأالالعالي، ا عن تمويل التعليم مسؤولة جزئي  الدولة أن تظل  •

 . ادفع واعمل ثمأن يتم إنشاء نظام تمويل البعثات الدراسية على أساس مبدأ تعلم  •

في مجال   • الستنباط شركات جديدة  في مجال  الخاص خاصة  والقطاع  الجامعات  بين  والعالقات  الصلة  وتطوير تقوية  املشترك  والبحث  التمويل 

 . مؤسسات خاصة للتعليم العالي

لداخلية وتعتمد الجامعات والكليات الخاصة في تمويلها على رؤوس األموال التي يخصصها املالكون والقروض الحكومية امليسرة والبعثات الحكومية ا

ومع  . (2021)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،  تقدمها الدولة لهذا القطاعالكاملة والجزئية إضافة إلى الدعم املالي واإلعفاءات الضريبية التي 

م لتتولى عملية التنظيم ملؤسسات التعليم العالي التي تشرف 1994تطور التعليم العالي ولتنظيم العملية التعليمية أنشئت وزارة التعليم العالي في عام  

م، ومجلس االعتماد األكاديمي في عام 1998عليها، وتنفيذ الخطط والبرامج في املجاالت التربوية والتعليمية كما تم إنشاء مجلس التعليم العالي في عام  

مان على تبني اإلجراءات تعمل سلطنة عُ و  .(2020)عيسان،  لحكومية والخاصة  م، يشرف على جميع جوانب الجودة في مؤسسات التعليم العالي ا2001

 ؛ التي قد تقود إلصالح التعليم العالي
 

 ( : 2021)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،  ومن أهمها ما يلي ،ا في اإلنجازعالي   حتى تحقق معدال

التصورات   • بوضع  يهتم  الذي  االستراتيجي  التخطيط  بأسلوب  املشكالت    املستقبلية،االلتزام  ملعالجة  على املتوقعة،  واالستعداد  القدرة  وتنمية 

 واالنعكاسات الناتجة عنها. بآثارها، وإيجاد الحلول لها والتنبؤ لها، التصدي 

وتطو  • وتحسينها  ومناهجها  والكليات  الجامعات  برامج   مراجعة 
 
التصاق أكثر  لتصبح  واحتياجات  يرها  الطالب  بحاجات  تنمية املجتمع،  ا  في  ولتسهم 

 وتقوية ثقتهم بأنفسهم وأعدادهم للعمل املنتج. واالبتكارية، وتنمية قدراتهم اإلبداعية الطالب، مهارات 

سوق   • في  االختصاص  ذات  والجهات  الجامعات  بين  والتنسيق  التعاون  وتعزيز  الحوار  الخطط  العمل؛  تفعيل  لوضع  والسياسات، وذلك 

 البرامج واملناهج التعليمية.  املطلوبة، وتطويروتخدم مطالب التنمية وتساعد في استحداث التخصصات التكامل، تحقق  واالستراتيجيات التي
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مراجعة دورية في ضوء رؤية مستقبلية للحاجات التنموية ومطالب سوق  تقدمها،  تخصصات والبرامج واملناهج التعليمية التي  مراجعة الجامعة ال •

 العمل العماني 

ية، تركيز الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على بحوث احتماالت التغير وتوقعاته مثل تغير السكان، األوضاع االقتصادية، التغيرات املجتمع  •

 في االعتبار.  وأخذ ذلكتغيرات في مجال الصناعة والتقنية ال

مساعي السلطنة الحثيثة على تطوير تمويل التعليم العالي تؤتي ثمارها في السنوات األخيرة، كما أن التخطيط االستراتيجي املعني بوضع  ا كانتوختام  

املستقبلية   باملشكالتالتصورات  واالستعداد ملعالجت  والتنبؤ  املاملتوقعة  الخروج بسالم من  في  الكبير  الدور  له  كان  التي عصفت ها  االقتصادية  تغيرات 

 بالعالم. 

 : الدراسات السابقة  .2.2

لى األقدم وفيما يلي إتناولت العديد من الدراسات املتغيرات االقتصادية وتمويل التعليم العالي وعرضت مرتبة على حسب املتغيرات، ومن األحدث 

 عرض ألهم الدراسات املتعلقة بموضوع الدراسة: 

 الدارسات املرتبطة باملتغيرات االقتصادية: . 1.2.2

إلى تقديم استراتيجية مقترحة لتطبيق التخطيط املالي بوزارة التعليم العالي في ضوء املتغيرات االقتصادية في اململكة   (2021هدفت دراسة العمري ) •

لى عدد من النتائج، إتوصلت الدراسة  العربية السعودية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي الذي يجمع بين األسلوبين الكمي والكيفي.  

 ستراتيجية مقترحه لتطبيق التخطيط املالي في وزارة التعليم في ضوء املتغيرات االقتصادية. أبرزها: تقديم ا

القادر )  • ا عن العوملة، والتوجه نحو اإلقليمية على حجم  إلى دراسة أثر التفكك االقتصادي العاملي واالتجاه بعيد    ( 2021بينما سعت دراسة عبد 

استخدم البحث ملنهج  .تأثير هذا التوجه العاملي على حجم التجارة الدولية لجمهورية مصر العربية في املستقبلومدى  التجارة الدولية حول العالم.

لى أن التفكك االقتصادي العاملي سوف يكون له تأثير إاالستنباطي؛ إذ يختبر النظرية االقتصادية في ظل الواقع االقتصادي، وتوصلت الدراسة  

ا من حجم  %سنوي   10يث لو خرج من اثنين من اتفاقيات التكامل االقتصادي، من املتوقع أن تخسر مصر في املتوسط سلبي على الحالة املصرية ح

 .اتجارتها، وهذا األثر قد يتضاعف في حالة أن هاتين االتفاقيتين كانت مع الشركاء األكثر تأثير  

•  ( يحيى  دراسة  امل  ( 2021وهدفت  السياسية  املتغيرات  أثر  من  التحقق  االقتصادية إلى  واملتغيرات  والديمقراطية،  السياس ي  االستقرار  في  تمثلة 

حصائية للمتغيرات السياسية إ وتشير النتائج عن وجود أثر ذي داللة  EGX30 واملتمثلة في سعر الفائدة وسعر الصرف والتضخم على أداء مؤشر

 EGX30 معدل التضخم( على أداء مؤشر  -سعر الفائدة  -االقتصادية )سعر الصرفالديمقراطية(، وأيضا أثر للمتغيرات    -)االستقرار السياس ي

 ا لألحداث السياسية واالقتصادية. ويظهر هذا التأثير بقوة عند تقسيم فترات الدراسة وفق  

ت املنهج الوصفي التحليلي، إلى دراسة املتغيرات االقتصادية واالجتماعية وتأثيرها على النظم التعليمية واستخدم (2017وهدفت دراسة الشين ) •

يم وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: تزايد مستمر في متوسط تكلفة الطالب في التعليم، وتختلف تكلفة الطالب الواحد باختالف مستويات التعل 

 .وأنواعه، وكذلك بقية املتغيرات االقتصادية واالجتماعية لها تأثير مباشر على النظم التعليمية في سلطنة عمان

دراسة  • تناولت  )التضخم  ( (Ngeny & Mutuk, 2020  بينما  الكلي  االقتصاد  وأربعة من متغيرات  األسهم  أسعار  بين  الديناميكية  سعر    - العالقة 

إلى  1997سندات الخزانة( بالتطبيق على دولة كينيا، تم استخدام منهجية التكامل املشترك، وذلك عن الفترة من  -الناتج املحلى اإلجمالي -الصرف

سهم، وأكدت نتائج الدارسة أن سوق األوراق املالية ليس وسيله مثلى للتحوط ضد ن التضخم له تأثير سلبي على سوق األ أاظهرت النتائج   2010

 . االقتصاد الكلى يفسر إلى حد كبير سلوك سوق األسهم على املدى الطويلالتضخم، وأن أداء 

بـ: "عتبة التضخم والنمو االقتصادي في الجزائر )دراسة قیاسیة للفترة من    (2012وهدفت دراسة یوسفات ) • وقد ) م 2019الى   1970املعنونة 

باستخدام نموذج "خان وصنهاجي"   -(2019الى   1970ل الفترة من )لى البحث عن العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي خال إهدفت الدراسة  

بمعنى أن معدالت التضخم األكبر من هذه العتبة قد تسبب   6%لتحديد عتبة التضخم، وكانت نتيجة الدراسة أن عتبة التضخم في الجزائر هي  

 الضرر للنمو االقتصادي. 

املتحدة،  (Keshab Bhattarai, 2011) دراسة   تناولت • اململكة  في  والفائدة  والتضخم  النمو  في معدالت  النقدي  واملعروض  الصرف  سعر  تأثير 

وخلصت إلى أن انخفاض قیمة الجنيه اإلسترليني أسهم في نمو الناتج في اململكة   SLS3و 2SLS، ILS3باستخدام نموذج املعادالت اآلنية بتقنية  

 .دولية لديها ومن ثم تحقیق معدل أعلى من نمو املعروض النقدياملتحدة من خالل تعزيز القدرة التنافسية ال

 دراسات مرتبطة بتمويل التعليم املالي:  .2.2.2

التعرف إلى التحديات التي تواجه تمويل التعليم في اململكة العربية السعودية والحلول املقترحة للتمويل، وتم استخدم   (2021سعت دراسة الفراج ) •

لى أن أهم التحديات التي تواجه تمويل التعليم العالي في جامعة شقراء هي: اعتماد الجامعة على الدعم إاملنهج الوصفي املسحي، وتوصلت الدراسة 
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وضعف اعتمادات النفقات االستثمارية مقارنة باعتماد النفقات الجارية. كما أن أهم الحلول للتمويل هي: تطوير النظام التمويل  الحكومي فقط،

 . ها، وترويج البحوث العلمية وتسويقها وشجيع االبتكارات واألنشطةاملالية بواإلداري في جامعة شقراء، وستثمر الصناديق 

التعرف إلى واقع التمويل في مؤسسات التعليم في سلطنة عمان، والكشف عن التحديات التي تقف دون ذلك.   (2021وهدفت دراسة سعادة ) •

ل  واستخدم املنهج الوصفي وتوصلت الدراسة إلى أن التعليم العالي في سلطنة عمان حظي باهتمام كبير وتمثل الحكومة العنصر األساس في تموي

 ي املختلفة في السلطنة. التعليم ملؤسسات التعليم العال

مان من وجهة نظر إلى التعرف على التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم في تنويع مصادر تمويلها بسلطنة عُ   (2020وهدفت دراسة املهدي ) •

داريين العاملين بها. وقد استخدمت الدراسة منهج البحوث الوصفية وتوصلت الدراسة إلى أن من أقوى التحديات التي تواجه مؤسسات عينه من اإل 

سهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العالي، وقلة  إ التعليم العالي في تنويع مصادر تمويلها هي التحديات املالية ومن أبرز هذه التحديات هي ضعف 

 دعم املالي من املجتمع املحلي لهذه املؤسسات.  ال

إلى التعرف على دور الشراكة املجمعية في تمويل التعليم العالي املصري من خالل أحد املوارد البديلة وهي )الكراس ي   (2020وسعت دراسة محمدين )  •

 اس ي البحثية ما بين القطاع الخاص والجامعات والتبرعات.العلمية(، واستخدم البحث املنهج الوصفي وتوصلت الدراسة إلى تنوع مصادر تمويل الكر 

اني ) • إلى معرفة التحديات التمويلية في مؤسسات التعليم العالي الحكومي. واستخدم البحث املنهج الوصفي، وأظهرت   ( 2019وهدف دراسة البحر

 مسؤولية الدولة في اإلنفاق على التعليم.  الدراسة أن هناك تحديات كثيره في تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية واستمرار

العتيبي )  • إلى التعرف على تجارب تمويل التعليم العالي في بعض الدول املتقدمة )أمريكا وبريطانيا واليابان وأستراليا.(  (2018وبينما هدفت دراسة 

ن الضروري االستفادة من تجارب تلك الدول في تنويع نه مأليه من نتائج إواستخدمت املنهج الوصفي التحليلي ووجدت الدراسة في ظل ما توصلت 

فراد في تمويل وتسهيل اإلجراءات البيروقراطية بما يشجع شراك املؤسسات وقطاعات االعمال واأل إمصادر التمويل في اململكة العربية السعودية و 

 على االستثمار في التعليم وجلب املستثمرين. 

إلى مناقشة التعليم العالي في أوروبا، إذ تناولت الدراسة قضية التمويل على التعليم العالي من عدة جوانب:    ( (Jongnloed,2008وهدفت دراسة  •

لى أن ميزانية املؤسسات تعتمد على اختيار الطالب أكثر  إمن يمول التعليم العالي، وكيفية تخصيص التمويل الحكومي للجامعات وتوصلت الدراسة 

بية لزيادة االستقالل الذاتي و لى الحكومات األورإاملركزي وكانت من أهم التوصيات التي اقترحتها الدراسة هي الحاجة  من اعتمادها على التخطيط  

 لجامعاتها الوطنية وإعادة النظر في هياكلها التنظيمية. 

مان، مثل دراسة  النظم التعليمية في سلطنة عُ لى أن املتغيرات االقتصادية لها انعكاسات مباشره على  إفي ضوء ما سبق تؤكد الدراسات السابقة  

( أنه من اقوى التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في تنويع مصادر تمويلها هي التحديات املالية  2020وأكدت دراسة املهدي ) .(2017الشين )

ي في بعض الدول املتقدمة )أمريكا وبريطانيا واليابان وأستراليا(  لى ضرورة التعرف واالستفادة من تجارب تمويل التعليم العالإوأن هذه التحديات أدت  

ثراء اإلطار النظري إ(. واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة التي تناولت املتغيرات االقتصادية، وتمويل التعليم العالي في  2018العتيبي: )

( ودراسة  2020ة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي، مثل دراسة: املهدي )للدراسة، وفي بناء أداة الدراسة الحالية. واتفقت الدراس

 (.  2017( دراسة الشين )2018العتيبي )

 : إجراءات الدراسة .3

  :مجتمع الدراسة وعينتها .1.3

تم اختيار عينة عشوائية للدراسة بلغت حيث    مان،عُ بالجامعات والكليات بسلطنة  العاملين  أعضاء هيئة التدريس  جميع  من   مجتمع الدراسةتكّون  

 التالية: من الكليات والجامعات  ( أستاذ 101)

 جامعة السلطان قابوس •

 جامعة الشرقية  •

 جامعة تقنية والعلوم التطبيقية  •

 جامعة صحار •

 جامعة ظفار •

 جامعة نزوى  •

 التكنولوجية)شناص( جامعه التقنية والعلوم  •

 الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا  •

 الجامعة العربية املفتوحة  •
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 كلية الخليج  •

 الكلية الحديثة للعلوم والتكنولوجيا  •

 كلية البريمي الجامعية  •

 الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا  •

 الكلية العلمية للتصميم  •

 كلية البيان  •

 واملالية كلية الدراسات املصرفية  •

 كلية الشرق األوسط  •

 كلية مجان  •

 كلية مزون •

 كلية مسقط  •
الذكور    األعضاء  الدراسة  شكل  باإلناثفي عينة  )نسبة عالية مقارنة  الذكور  نسبة  بلغت  اإلناث%55.4، حيث  ونسبة  شكل  ؛  (44.6%)  (،  بينما 

 من نسبةأعلى  ( وهي  %63.4)درجة املاجستير    من  األعضاء املشاركون   وبلغت نسبة،  (%20.8األعضاء من جامعة السلطان قابوس نسبة عالية بلغت )

 .  (%10.9) وهي األعضاء املشاركين من درجة البكالوريوس

 : صدق األداة وثباتها .2.3

  :للتأكد من صدق االستبانة اتبعت الدراسة االتي

 الظاهري(   )الصدقصدق املحكمين  •

ا، لالسترشاد بآرائهم ومقترحاتهم، 6املبدئية لالستبيان تم عرضه على مجموعة من املحكمين بلغ عددهم )بعد االنتهاء من إعداد الصورة   ( محكم 

وكانت أهم مالحظات املحكمين إجراء بعض التعديالت اح ما يرونه من تعديالت وإضافات.  وتحديد مدى اتساق بنوده وعباراته مع أهداف البحث، واقتر 

، وبعد أن كان  األداة، وحذف بعض العبارات، وتعديل صياغة بعض العبارات، وإضافة عبارات أخرى تتناسب مع الهدف من البحثعلى مسميات محاور 

 . %97وكانت نسبة االتفاق بين املحكمين  فقرات بعد التحكيم، 10فقرات قبل التحكيم، أصبح عددها  8عدد فقرات كل بعد في األداة 

 صدق االتساق الداخلي  •

( يبين ارتباط كل بعد مع البعد الكلي. من  3( بين درجات كل بعد من الثالثة والبعد الكلي والجدول )Personحساب معامل االرتباط بيرسون )تم  

(  **0.737)دنى ملعامالت االرتباط ( حيث كان الحد األ 0.01ا عن مستوى الداللة )ن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائي  أدناه نجد أخالل نتائج الجدول 

 ا مع البعد الكلي لألبعاد مما يثبت صدق االتساق الداخلي لعبارات كل بعد.بعاد متسقة داخلي  ( وعليه فأن جميع األ**0.796بينما كان الحد االعلى )

 بيرسون ألبعاد أداة الدراسة  معامل االرتباط  (: تحليل2جدول ) 

 رقم البعد  أبعاد الدراسة بيرسون معامل االرتباط 

 1 انعكاسات مادية ومالية **0.796

 2 انعكاسات تكنولوجية **0.787

 3 انعكاسات بشرية **0.737

 0.01** ذات داللة عند مستوى الداللة 

الهدف ( مما يشير إلى توجه جميع املحاور نحو قياس 0.01ا عند مستوى داللة )أن معامالت االرتباط جميعها دالة إحصائي   (2يتضح من الجدول )

 نفسه األمر الذي يؤكد صدق األداة وصالحيتها الستخدام والتطبيق. 

 ثبات االستبيان: .3.3

الدراسة على عينة الدراسة املكونة من  للتأكد من ثبات أداة   Cronbach's Alpha)بار ألفا كرونباخ )تلقياس مدى ثبات االستبيان تم استخدام اخ

( يوضح معامالت الثبات لكل بعد من  2( موظف وموظفة من أعضاء هيئة التدريس في املؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان والجدول )101)

 ( 0.602بعاد ما بين )أل( بينما تراوح ثبات ا0.803)ن معامل الثبات العام ألبعاد الدراسة مرتفع حيث بلغ  أدناه  أأبعاد الدراسة. يتضح من خالل النتائج  

 ن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات. أوهذا يدل على  ،( كحد أعلى0.743كحد ادنى و)
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 ألبعاد أداة الدراسة  تحليل معامل الثبات الفا كرونباخ (:3جدول ) 

 ن األبعاد عدد فقرات البعد  معامل الثبات كرونباخ الفا  مستوى الثبات

 1 انعكاسات مادية ومالية  10 0.743 عالي

 2 انعكاسات تكنولوجية 10 0.658 مقبول 

 3 انعكاسات  بشرية  10 0.602 مقبول 

 معامل الثبات الكلي  30 0.803 عالي 

ككل، حيث تتراوح قيمة معامل االتساق الداخلي   لالستبيانأن قيمة معامل الثبات مرتفعة إلى حد كبير بالنسبة    (3)يتضح من الجدول السابق  

(، وهو معامل ثبات عالي، وبالنسبة لكل محور من  0.803( وبلغ معامل الثبات الكلي لفقرات االستبانة )0.602  –  0.803ملحاور االستبانة تتراوح ما بين )

استبيان، مما يدل على الثبات القوي لالستبيان، وبالتالي تجانس عبارات االستبيان وبذلك تصبح األداة صالحة للتحقق من األهداف التي  محاور كل  

 أعدت من أجلها. 

  الدراسة:الحكم على عبارات أبعاد  .4.3

لكل محور الدراسة  أبعاد  للحكم على عبارات  الثالثي  ليكرات  استخدام مقياس  الحسابي  تم  املتوسط  باعتبار  درجة ممارسة  1  - 1.66،  يمثل 

 تكون فيه درجة املمارسة عالية.  2.34 - 3يمثل درجة ممارسة متوسطة، واملتوسط الحسابي  1.67 - 2.33منخفضة، واملتوسط الحسابي 

 بعاد الكلية: تحليل األ •

(  2.33( لبعد انعكاسات تكنولوجية و)2.67حيث تراوحت بين ) لألبعاد ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الكلية 4يوضح الجدول رقم )

 (. 2.54لبعد انعكاسات بشرية ومتوسط حسابي كلي بلغ )

افات املعيارية الكلية لألبعاداملتوسطات (: 4جدول )   الحسابية واالنحر

 الرتبة  البعد  املتوسط الحسابي  االنحراف املعياري  مستوى املوافقة 

 1 انعكاسات تكنولوجية 2.67 0.25  عالي

 2 انعكاسات مادية ومالية  2.63 0.32  عالي

 3 انعكاسات بشرية  2.33 0.31  متوسط

 البعد الكلي  2.54 0.23 عالي  

يتضح تصدر البعد انعكاسات التكنولوجيا بالرتبة األولى تليها انعكاسات مادية ومالية تليها انعكاسات بشرية،   لألبعاد ومن خالل التحليل الكلي  

دراسة   نتائج  مع  الدراسة  هذه  و2017،الشين)وتختلف  في تصدر  2020  ،املهدي)  (  تصدرت  (  في حين  التحديات  قائمة  في  التكنولوجية  االنعكاسات 

 واملادية كال الدراستين. االنعكاسات املالية 

 تحليل البعد األول )انعكاسات مادية ومالية(:   •

 يلي:  األول كمااستجابات افراد العينة على عبارات البعد  جاءت

افات املعيارية لعبارات البعد األ 5جدول )   ول (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 مستوى املوافقة
االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي
 الرتبة  ن العبارة 

 1 5 ضعف آليات االستثمار في مؤسسات التعليم العالي الحكومي  2.80 0.45 عالي

 1 8 قلة فاعلية الوحدات االستثمارية في تحقيق التمويل الذاتي للمؤسسات 2.80 0.42 عالي

 3 10 التعليم العالي ندرة االستفادة من الوقف اإلسالمي كمصدر لتمويل مؤسسات  2.77 0.49 عالي

 4 9 قلة استخدام املؤسسات ملنشآتها لتحقيق عائد مادي إضافي  2.75 0.50 عالي

 5 6 قلة الدعم املالي من املجتمع املحلي ملؤسسات التعليم العالي  2.74 0.50 عالي

 6 7 ضعف مساهمات القطاع الخاص في تمويل التعليم العالي  2.70 0.54 عالي

 7 4 غياب استراتيجية واضحه للموارد املالية بالتعليم العالي  2.66 0.57 عالي

 8 3 الفاقد املادي في تقديم تخصصات لم تعد مطلوبة بسوق العمل  2.52 0.59 عالي

 9 2 زيادة في معدل التضخم واالرتفاع في نفقات التعليم العالي  2.47 0.73 عالي

 10 1 األبنية واملختبرات واالمكانيات املتوفرة الهدر في توظيف  2.04 0.85 متوسط

 البعد الكلي  2.63 0.32 عالي 

(  2.04( و)2.80( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات البعد األول، حيث تراوحت املتوسطات الحسابية بين )5يوضح الجدول رقم )

 ( وانحراف معياري على التوالي2.80( في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )5( والعبارة رقم )8العبارة رقم )(، حيث جاءت  2.63ومتوسط حسابي كلي بلغ )
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( ونصتا على أن " قلة فاعلية الوحدات االستثمارية في تحقيق التمويل الذاتي للمؤسسات" و"ضعف آليات االستثمار في مؤسسات التعليم 0.45( و )0.43)

( ونصت على أن "الهدر في توظيف األبنية  0.85( وانحراف معياري )2.04( في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )1الحكومي" بينما جاءت العبارة رقم )العالي 

 .واملختبرات واالمكانيات املتوفرة"

 تحليل البعد الثاني )انعكاسات تكنولوجية(:   •

 يلي:عد الثاني كما على عبارات الب  الدراسة فراد عينةأجاءت استجابات 

افات املعيارية لعبارات البعد الثاني6جدول )   (: املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف  مستوى املوافقة

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

 الرتبة  ن العبارة 

 1 8 تزايد الحاجة الى برامج تكنولوجية متقدمة  2.92 0.27 عالي

 2 10 البرامج بمقررات تكنولوجية متقدمة تزايد الحاجة الى دعم  2.90 0.30 عالي

 3 9 تزايد الحاجة الى إنشاء قواعد بيانات شاملة 2.87 0.37 عالي

 4 1 ارتفاع تكلفة األنظمة التكنولوجية الداعمة للتعليم والتعلم عن بعد  2.83 0.43 عالي

التقنية والعلمية للشركات القصور في إيجاد نظام الكتروني لتسويق املنجزات  2.69 0.52 عالي

 مقابل عائد مادي

6 5 

ارتفاع تكلفة البرامج االلكترونية الداعمة ملتابعه وتقييم الصرف على الخطط  2.67 0.51 عالي

 التشغيلية 

4 6 

 7 3 قلة توافر البرامج االلكترونية إلدارة االستثمارات املالية  2.63 0.52 عالي

 8 2 تقنيات إدارة املوازنات بمؤسسات التعليم العالي تذبذب في  2.57 0.52 عالي

 9 5 ضعف توظيف التكنولوجيا في تقديم التعليم االلكتروني املدفوع عن بعد  2.37 0.63 عالي

 10 7 قلة الكوادر البشرية القادرة على تشغيل وصيانة األنظمة التكنولوجية الداعمة  2.19 0.77 متوسط

 الكلي البعد  2.67 0.25 عالي 

( للعبارة 2.92( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات البعد الثاني، حيث تراوحت املتوسطات الحسابية بين )6يوضح الجدول رقم )

( بلغ ونصت 0.77وانحراف معياري )( للعبارة رقم 2.19لى برامج تكنولوجية متقدمة " و )إ( وتنص على أن "تزايد الحاجة 0.27( وانحراف معياري )8رقم )

 (. 0.25( وانحراف معياري )2.67على أن "قلة الكوادر البشرية القادرة على تشغيل وصيانة األنظمة التكنولوجية الداعمة" ومتوسط حسابي كلي بلغ )

 تحليل البعد الثالث )انعكاسات بشرية(: •

 يلي:  جاءت استجابات افراد العينة على عبارات البعد الثالث كما 

افات املعيارية لعبارات البعد الثالث7جدول )   (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 مستوى املوافقة
االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي
 الرتبة  ن العبارة 

  عالي
0.54 2.63 

تعدد الجهات املشرفة على مؤسسات التعليم العالي يخلق نوعا من االزدواجية في 

 أدوارها 
8 1 

 2 3 صعوبة تغطية نفقات التعليم العالي لألعداد املتزايدة من طالبي االلتحاق  2.59 0.55  عالي

 3 9 ضعف فاعلية البرامج التدريبية املقدمة ألعضاء التدريس 2.54 0.61  عالي

  عالي
0.70 2.44 

ارتفاع نسبة الطالب الى املحاضرين في بعض كليات وأقسام مؤسسات التعليم 

 العالي
4 4 

 5 10 إعادة توظيف الكوادر البشرية وفق تخصصاتهم الدقيقة  2.41 0.60  عالي

 6 2 نقص الكوادر املؤهلة الستثمار املوارد املتاحة بمؤسسات التعليم العالي  2.39 0.71  عالي

 7 7 ازدياد عدد السنوات التي يقضيها كل طالب في الدراسة الجامعية  2.31 0.75 متوسط

 8 5 ندرة توفر اإلمكانات البشرية القادرة على إدارة موازنات التعليم العالي  2.28 0.65 متوسط

 9 6 ضعف خبرة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بآليات السوق ومتطلباته  2.11 0.91 متوسط

 10 1 ارتفاع أعداد املوظفين عن حجم األعباء املوكلة لهم  1.65 0.80 متوسط

 البعد الكلي  2.33 0.31  عالي

(  1.65( و)2.63( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات البعد الثالث، حيث تراوحت املتوسطات الحسابية بين )7يوضح الجدول )

( ونصت على أن "تعدد  0.54) ( وانحراف معياري 2.63( في املرتبة األولى بمتوسط حسابي )8(، حيث جاءت العبارة رقم )2.33ومتوسط حسابي كلي بلغ )
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( 1.65( في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )1العبارة )ا من االزدواجية في أدوارها" بينما جاءت  الجهات املشرفة على مؤسسات التعليم العالي يخلق نوع  

 ( ونصت على أن "ارتفاع أعداد املوظفين عن حجم األعباء املوكلة لهم". 0.80وانحراف معياري )

 ج والتوصيات: النتائ .4

  العامة للدراسة: النتائج .1.4

تمويل من خالل استعراضنا لإلطار النظري، والدراسة امليدانية يظهر مما سبق ذكره أن املدرسة أوضحت االهتمام الكبير الدي توليه الحكومة في 

البشرية، والقيام بتنمية املجتمع، واإلنفاق العالي لتمويل هدا التعليم. وقد هدفت مان، وأهمية التعليم العالي في تنمية املوارد التعليم العالي في سلطنة عُ 

 : النتائج اآلتيةمان. وقد توصلت الدراسة إلى في تحديد املتغيرات االقتصادية التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الحكومي في سلطنة عُ 

مان من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية كس على تمويل التعليم العالي في سلطنة عُ جاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة على التحديات التي تنع •

 بدرجة كبيرة. 

ة حصل بعد التحديات التكنولوجية على أعلى درجة موافقة في التحديات التي تنعكس على تمويل التعليم العالي، في حين حصل التحديات البشري  •

 على أقل استجابة.

بعد   • قلة  حصل  العالي "  التعليم  في مؤسسات  االستثمار  آليات  و"ضعف  للمؤسسات"  الذاتي  التمويل  تحقيق  في  االستثمارية  الوحدات  فاعلية 

على  "الهدر في توظيف األبنية واملختبرات واالمكانيات املتوفرة"على أعلى درجة موافقة في أبعاد التحديات املادية واملالية، في حين حصل الحكومي"

 . أقل استجابة

"قلة الكوادر البشرية على أعلى درجة موافقة في التحديات التكنولوجية، في حين حصل  لى برامج تكنولوجية متقدمة"إ"تزايد الحاجة  حصل بعد   •

 على أقل استجابة.  القادرة على تشغيل وصيانة األنظمة التكنولوجية الداعمة"

على أعلى درجة موافقة في التحديات البشرية من االزدواجية في أدوارها" اخلق نوع  "تعدد الجهات املشرفة على مؤسسات التعليم العالي يحصل بعد  •

 على أقل استجابة.  "ارتفاع أعداد املوظفين عن حجم األعباء املوكلة لهم"في حين حصل 

 التوصيات:  .2.4

 تقترح الدراسة التوصيات التالية: ها على تمويل التعليم العالي اتفي سبيل مواجهة املتغيرات االقتصادية وانعكاس

 إجراءات مرتبطة بالجوانب املالية: 

 مان.ي سلطنة عُ لذاتية ملؤسسات التعليم العالي فتنمية املوارد املالية ا •

لك من خالل إقامة ندوات ومؤتمرات يشارك فيها جميع العاملين ني ثقافة املشاريع االستثمارية وذ تشجيع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة على تب •

 معة واملجتمع بمؤسساته املختلفة. على الجا للجامعة، وأثرهتوضح فيها الفكر االستثماري  ؛والهيئات املهتمة باملجتمعوالجهات، بالجامعة 

ن واملوظفين وأعضاء الشركات ويعمل بها كل من الطلبة والباحثي تؤسس هده إذ  والقوانين،ا لألنظمة جامعة وفق  نشاء شركات لألعمال الخاصة بالإ •

 . هيئة التدريس

 لها. و الخدمية في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة بما ينمي املوارد الذاتية أتشجيع نشاط الوحدات االستثمارية اإلنتاجية  •

وتبني سياسة مفتوحة بالقبول   ،مل الطلبة وجدب الطلبة الدوليين الوافدينزيادة تفعيل دور الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلبة أو تدفعها جهة ع •

 صروفات. املب

العاليإ • للتعليم  استثمار  ويستثمرنشاء صندوق  وطني  رأس مال  ويمول من خالل  وبيع    ،  وشراء  والسندات  األسهم  بيع  أو  شراء  أمواله من خالل 

 ي بأرباح تدعم ميزانيتها. األراض ي والعقارات مما يعود على مؤسسات التعليم العال

   :إجراءات مرتبطة بالجوانب التكنولوجية 

 مان. إلداري بسلطنة عُ اتباع نهج حوكمة مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان وإدخال نظم اإلدارة اإللكترونية في اختيار العاملين بالنظام ا •

نظام  إ • بمؤسسات  إتاحة  املتاحة  للموارد  للمعلومات  بهدة لكتروني  املتاحة  للموارد  األمثل  االستخدام  يساعد على  السلطنة مما  في  العالي  التعليم 

  .ملؤسسات والتسويق الجيد لخدمتهاا

   :إجراءات مرتبطة بجوانب املوارد البشرية 

   .ماناملتميزين في البحث العلمي من قبل مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عُ  األكاديميينليات استقطاب آتعزيز  •
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ذ االهتمام بتطوير البرامج التدريبية التي تقدم للعاملين بمؤسسات التعليم العالي بما يوفر عائد يعود عليها • يتطلب تنفيذ  لك اتخاد بعض ، وقد 

 يلي:من أهمها ما اإلجراءات، 

دلك ببرامج التدريب داخل مؤسسات التعليم    ؛ل واثناء الخدمة في جميع القطاعاتتحديد احتياجات التدريب قب .1 ملقابلتها والوفاء بها وربط 

 العالي 

املتدربين .2 احتياجات  بكافة  تفي  بحيث  التدريبية  البرامج  االكفاء عنها،  واالعالن    ،تنويع  املدربين  املختلفة    ،وتوفير  التدريبية  األساليب  وتنويع 

 التدريب.  يتطلبهاات املادية التي ان ير اإلمكواملبتكرة وتوف

ي  تقديم البرامج التدريبية في مجاالت العمل املختلفة وفق احتياجات ومتطلبات العاملين وسوق العمل وفي التخصصات العلمية واإلدارية الت .3

 رسوم ماليه. تاجها الشركات ومؤسسات املجتمع بتح

األ  • الدخول  تشجيع رجال  العلميعمال على  البحث  في ميدان  العالي  ،بفاعليه  التعليم  الالزمة ملؤسسات  األموال  في عالج بعض    ؛وتوفير  لإلسهام 

 التمويل. مشكالت 

نمية زيادة كفاءة أعضاء هيئة التدريس التسويقية وتهيئتهم لتحقيق أساليب التمويل الذاتي من خالل انشاء مركز بكل مؤسسه للتعليم العالي لت •

 لتدريس مما يساعدهم على تحقيق أدوارهم في إدارة املشاريع البحثية التعليمية واإلنتاجية واالستثمارية. أعضاء هيئة ا

 املراجع: 

 :
 
 :املراجع العربية أوال

1. ( أحمد.  بن  العلوم 2019البحراني، ماهر  كليات  نظر موظفي  وجهة  سلطنة عمان من  في  الحكومية  العالي  التعليم  تمويل مؤسسات  تحديات   .)

 (. 4)1 :مجلة أكاديمية شمال أوروبا املحكمة للدراسات والبحوثالتطبيقية. 

 https://alroya.om/p/231937  .. الرؤيةالتعليم العالي في سلطنة عمان وتحدياته(. 2019البحراني، منى. ) .2

 . (8)47  :هدى اإلسالم(. التضخم في املفهوم االقتصادي. 2003البطوش، عاطف. ) .3

   /https://hiragate.com/24188 :مجلة حراء (. االثار االقتصادية لجائحة كورونا. 2021جابر، عبد القادر. ) .4

 املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. . ابحاث في السياسات. تمويل التعليم العالي في البالد العربية(. 2012جالل، أحمد، وكنعان، طاهر. ) .5

 /14https://www.aa.com.tr/ar. معدل التضخم في سلطنة عمان. (2021) .حاتم أحمد .6

 . جدارا للكتاب العاملي للنشر والتوزيع . عالم الكتب الحديثةاقتصاديات التعليم وتخطيطه(. 2007خلف، فليح حسن. ) .7

(. واقع تمويل التعليم العالي بسلطنة عمان وتحدياته. دراسات عربية في التربية 2021سعادة، جودة أحمد، الحضرمي، أحمد بن سعيد بن ناصر. ) .8

 .153وعلم النفس. ع 

 . https://www.aa.com.tr/arسلطنة عمان تتجه نحو خصخصة الشركات الحكومية وكالة االناضول.  .9

(. البدائل املقترحة لتمويل التعليم العالي في اململكة العربية السعودية على ضوء تجارب بعض الدول املتقدمة. 2018الشنيفي، علي بن عبد هللا. ) .10

  (.10)2 :النفسيةمجلة العلوم التربوية و 

 . (2: ). املجلة العلمية لالقتصاد والتجارةالتفكك االقتصادي ومستقبل التجارة الخارجية في مصر(. 2021عبد القادر، حسام الدين محمد. ) .11

 . (53) :أفاق سياسية(. عوملة االمراض املعدية. كورونا وتداعيات االقتصادية واالجتماعية. 2020عبد املجيد، ريم. ) .12

املجلة السعودية للتعليم (. تمويل مؤسسات التعليم العالي في دول الخليج العربية بين الجهود الذاتية وااللتزام املجتمعي.  2005العتيبي، منير. ) .13

 العالي. 

  . دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع.تمويل التعليم العالي واقتصاديات؛ نظرة معاصرة(. 2014العمري، بسام مصطفى. ) .14

 .(4)61 :اإلدارة العامة .(. كفاءة التخطيط املالي بوزارة التعليم في ضوء املتغيرات االقتصادية: استراتيجية مقترحة2021العمري، مها بنت مرعي. ) .15

 .املجلة التربوية الدولية املتخصصة(. تحديات تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان. 2020عيسان، صالحه. ) .16

(. تمويل التعليم العالي في اململكة العربية السعودية: التحديات والحلول: جامعة شقراء نموذجا. 2021الفراج، لولوه بنت محمد صالح إبراهيم. ) .17

 .(150)38 :شؤون اجتماعية

رؤية  –. املؤتمر العلمي األول مقومات شخصية املعلم في ضوء املتغيرات املجتمعية املعاصرة: املعلم السعودي نموذجا(. 2012فالته، أحمد محمد. ) .18

 . املعاصرةاستشراقيه ملستقبل التعليم في مصر والعالم العربي في ضوء التغيرات املجتمعية 

(. املتغيرات االقتصادية واالجتماعية وتأثيرها على النظم التعليمية في سلطنة 2017الخنبشيه، خوله خليفه محمد. )الشين، محمد عبد الحميد،  .19

  (.18)2 :مجلة البحث العلمي في التربيةعمان. 
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Abstract: This study aims to identify the economic factors and their implications on the financing of higher 
education in the Sultanate of Oman. It intends to develop a proposed vision to deal with the economic changes 
and its challenges. A descriptive approach was adopted and a questionnaire was utilized, data were collected 
from (100) faculty members working in colleges and universities in Sultanate of Oman. The data were analyzed 
statistically through SPSS. The results of the study sample show that challenges associated with financing of 
higher education in the Sultanate of Oman were more common, among the faculty members, than the 
technological challenges. The study concluded with a number of recommendations that can contribute to facing 
economic changes and their impact on financing higher education. 

Keywords: Financing higher education; Economic factors; Faculty members; Sultanate of Oman. 
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 :قدمةامل .1

كيفية إدراكنا للمعرفة، الهدف من التدريس اليوم ليس فقط نقل املعرفة عن طريق حدث منذ سنوات تغيير كبير في األهداف التربوية لتدريس وفي  

دة للتمكن  التعليم التقليدي، ولكن تمكين الطالب من اكتساب املعرفة بشكل مستقل، املتمركز حول الطالب او املتعلم مما يتطلب امتالك مهارات متعد

 من رفع التحصيل الدراس ي. 

( وجائحة كورونا، مكنت وزارة التعليم  2030جي حول العالم والتطورات واالنفجارات املتالحقة والسريعة، ومن خالل رؤية )من خالل التقدم التكنولو 

لتعليمية )منصة في اململكة العربية السعودية من تحويل العملية التعليمية إلى التعليم عن بعد وذلك الوصول املوحد لجميع الطلبة إلى مختلف املنصات ا 

والوثائق، مدرست التعليمية،  الوسائط  في  والتنوع  واالكتشاف،  البحث  خالل  من  بعد  عن  بالتعليم  مهتمة  التعليم  وزارة  فأصبحت  )عين(.  وبوابة  ي( 

 (.2020والصوتيات )وزارة التعليم، 

منخرطين، ويبحثون عن  تدويرها، بل أصبحوا إن الطالب الذين تم اكتسابهم مهارات التعلم الذاتي ال يقومون ببساطة بتخزين املعلومات وإعادة  

ويبحثون عن الروابط بين  املعاني، ويقيمون املعلومات بناء على تجربتهم وأهدافهم الخاصة، وهم على استعداد لتعديل ومراجعة تفسيراتهم ومعرفتهم،  
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 امللخص:

طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف،  هدفت الدراسة الحالية التعرف على مستوى مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد وأبعادها لدى  

املتغيرات  من  مجموعة  باختالف  الطائف  بمدينة  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  بعد  عن  التعليم  أثناء  الذاتي  التعلم  مهارات  اختالف  ومعرفة 

في، وتكونت أداة استبانة مهارات التعلم  )الجنس، الفئة العمرية، السنة الدراسية(. ولتحقيق هذه األهداف تم استخدام املنهج الوص  الديموغرافية

التفاعل املعرفية،  االستراتيجيات  بالذات،  الوعي  الوسائط،  مع  التعامل  محاور  أربعة  من  الباحثة(،  )إعداد  بعد  عن  التعليم  أثناء  وفهم   الذاتي 

الثانوية بمدينة الطائف، وباستخدام املتوسط الحسابي واختبار ا وطالبة باملرحلة  ( طالب  806( عبارة، وتم تطبيقها على عينة بلغت )46االخرين، )

توافر جميع أبعاد استبيان مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم    )ت( ملجموعتين مستقلتين واختبار تحليل التباين األحادي تم التوصل للنتائج التالية:

مهارات التعلم   استبانةات درجات طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف على  عن بعد والدرجة الكلية له بدرجة مرتفعة، ووجود فرق بين متوسط

ا في مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن الذاتي أثناء التعليم عن بعد التي تعزى للجنس لصالح اإلناث، باإلضافة لعدم وجود فروق دالة إحصائي  

التوصي الباحثة بعض  الدراسية. قدمت  أثناء  بعد تعزى للسنة  الذاتي  التعلم  نتائج مثل تحسين مهارات  الدراسة من  إليه  ات في ضوء ما توصلت 

يب تعليمية  التعليم عن بعد لدى الذكور من طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف، مراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين، فلكل متعلم قدرات وأسال

 مختلفة. 

 طلبة الرحلة الثانوية. ؛التعليم عن بعد ي؛لذاتمهارات التعلم ا  الكلمات املفتاحية:
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أفك املشكالت واستكشاف  إلى تحديد  للتفكير )األفكار واملفاهيم ويتحملون مسؤولية تعلمهم، ويسعون  ،  2021ار جديدة، والكشف عن طرق جديدة 

Bashir) . 

القر  في  ألهميتها  وذلك  البحثية  الجهود  تتابع  من  بد  ال  التي  املتغيرات  من  بعد  عن  التعليم  أثناء  الذاتي  التعلم  مهارات  متغير  يعد  الواحد  لذا  ن 

 ناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف.  والعشرين، لذلك قامت الباحثة بالتعرف عن مستوى مهارات التعلم الذاتي أث

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها . 1.1

ا في ظل التطورات التكنولوجية واستخدام الشبكة العاملية للمعلومات في مختلف مجاالت املؤسسات التعليمية أصبح ضروري  إن االهتمام بتطوير 

وجهت   لذلك  التعليمية،  بعد  العملية  عن  التعليم  تفعيل  على  التعليم  وزارة  عملت  حيث  بعد،  عن  التعليم  نظام  لتفعيل  السعودية  العربية  اململكة 

مهارات التعلم الذاتي ويعتبر مهما على نتائج التعلم في القرن الحادي والعشرين.  املنصات التعليمية )عين، مدرستي( أثناء جائحة كورونا، كما ان  باستخدام  

(Lasfeto and Ulfa,2020  السابقة الدراسات  وأوصت  بمهارات(  والطرق    باالهتمام  االستراتيجيات  العديد من  في  الطالب  لدى  وتنميتها  الذاتي  التعلم 

د الحاجة، والتفاعل املباشر، وتخزين املعلومات للرجوع إليها عنوالبرامج للحصول على املعلومات والبحث واالكتشاف، والتنوع في الوسائط التعليمية،  

وأظهرت النتائج إلى   (.2021وتوصلت الدراسات السابقة لنتائج متباينة ففي دراسة الجنهي )  نتهاء كورونا،إ ا من االهتمام بعد وأعطى التعليم عن بعد مزيد  

ئج الدراسة عند تقييم عينة الدراسة أثناء ( كشفت نتا2020على فاعلية التعليم عن بعد جاءت بدرجة مرتفعة، وفي دراسة الربابعة )تأثير التعلم الذاتي 

 
 
اكتساب الطالب مهارات التعلم الذاتي بدرجة  متوسطة، ومن خالل نتائج وتوصيات  ( فتوصلت 2020عثمان) ا، أما دراسة التعليم عن بعد كان متوسط

حث الدراسة في محركات البحث عدم وجود دراسة مهارات  الدراسات السابقة وأهمية موضوع مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد، ومن خالل ب

ا من خالل الحاجة لدراسة مدى اختالف مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد ثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية، وأيض  أ التعلم الذاتي  

دينة الطائف؛ وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل باختالف بعض املتغيرات الديموغرافية لدى طلبة املرحلة الثانوية بم

 ما مستوى مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف؟ التالي:
 ويتفرع عنه التساؤالت التالية: 

 لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف؟ ما مستوى مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد  •

 إناث(؟  - يختلف مستوى مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف باختالف الجنس )ذكور هل  •

الثانوية بمدينهل   • املرحلة  التعليم عن بعد لدى طلبة  أثناء  الذاتي  التعلم  الدراسية )مسار يختلف مستوى مهارات  السنة  الطائف باختالف  ة 

 مشترك، ثاني علوم طبيعية، ثاني إنساني، ثالث علوم طبيعية، ثالث إنساني(؟

 :أهداف الدراسة . 2.1

 هدفت الدراسة إلى: 

 التعرف على مستوى مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف.  •

  - )ذكور   التعرف على اختالف درجات مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف باختالف كل من الجنس •

 إناث(، والسنة الدراسية )مسار مشترك، ثاني علوم طبيعية، ثاني إنساني، ثالث علوم طبيعية، ثالث إنساني(.

 أهمية الدراسة: . 3.1

 أهمية الدراسة من جانبين: تتضح

 األهمية النظرية: 
 تفيد أهمية دراسة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد في نشر التعلم الذاتي.  •

 تفيد أهمية دراسة مهارات التعلم الذاتي في تحسين مخرجات التعليم عن بعد •

 تفيد أهمية الدراسة ملهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد أل  •
 

  وأنها من مهارات القرن الحادي والعشرين.هميتها مستقبال

 األهمية التطبيقية: 

 قد تفيد نتائج الدراسة الحالية في تقديم برامج تدريبية لتحسين مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد.  •

 ت أخرى. تساعد نتائج الدراسة التمهيد لدراسات مستقبلية تدرس تأثير هذه املتغيرات على عينا •

•  
 

  بناء على هذه املتغيرات. تمكن التربويين واملختصين من التخطيط للدورات التدريبة مستقبال

 حدود الدراسة: . 4.1

 تقتصر الدراسة الحالية على:

 الحدود املكانية: مدارس املرحلة الثانوية بمدينة الطائف. •
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 ه. 1443، 1442الحدود الزمنية: خالل العام الدراس ي  •

 الحدود البشرية: طبق البحث على طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف.  •

 الحدود املوضوعية: مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد.  •

 مصطلحات الدراسة: . 5.1

بأنها "النشاط التعليمي الذي يقوم به الطالب من خالل رغبته الذاتية، واقتناعه بهدف تنمية استعداداته وإمكانياته وقدراته،   :مهارات التعلم الذاتي •

تنمية شخصيته وتكاملها، والتفاعل واإلسهام مع مجتمعه عن طريق االعتماد على نفسه والث بما يحقق  قة مستجيبا لحاجاته وميوله واهتماماته، 

عرف مهارات التعلم الذاتيالتعريف اإلجرائي:  (.  71،2019ملهيري، بقدراته" )ا 
ُ
بأنها مجموعة من املهارات التي تتمثل في التعامل مع الوسائط، والوعي  ت

 بالذات، واالستراتيجيات املعرفية، والتفاعل وفهم اآلخرين، لتحقيق أغراض شخصية. 
هداف التي تتطلب تواجد الطالب، ولذلك فإن االتصال فيها اهداف التعلم بما في ذلك األ مجموعة من طرائق التدريس تشترك هو  التعليم عن بعد: •

التعريف    (.244-243،  2019و إلكترونية وغيرها. )اإلزيرجاوي،  أ و وسائط مطبوعة أو ميكانيكية  أبين املعلم واملتعلمة ينبغي تدعيمها بواسطة أي مواد  

لى الطالب وتكون إويعرف التعليم عن بعد في الدراسة الحالية: هو العملية التعليمية التي تنقل التعليم باستخدام التكنولوجيا من املعلم    جرائي:اإل 

 .بمسافات بعيده بين بعضهم عن بعض وتحدث بينهم تواصل وتشارك وتقوم على تحمل املسؤولية

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

 مفهوم التعلم الذاتي: .1.1.2

النجاح  ألجل  ليس  ألجل  معلم،  بدون  أنفسنا  على  معتمدين  والجامعة،  واملدرسة  الصف  خارج  واملهارات  املعلومات  اكتساب  في  االستمرار  هو 

 (.4، 2016)الجرف،والشهادة، بل لتحقيق أغراض شخصية لإلجابة عن سؤال أو حل مشكلة أو البحث عن عمل. 

 :مميزات التعلم الذاتي •

م للتعلم  يعد التعلم الذاتي من الطرق الفعالة في معرفة الفروق بين األفراد في التعليم بحيث يختلفون في ميولهم واتجاهاتهم وقدراتهم ودافعيته 

تي يختارها، وهو املسؤول والتي يقرر فيها املتعلم متى ومن أين يبدأ ومتى ينتهي وما هي الوسائل والبدائل الوتجاربهم السابقة،  وكذلك في مستوى اإلنجاز  

 (. 35،  2011عن معرفة النتائج التي حققها والقرارات التي يتخذها. )الشربيني والطناوي،  

 :دواعي ومبررات التعلم الذاتي •

 : دعت الحاجة إلى التعليم عن بعد

 للتغلب على املشاكل التربوية. .1

 الفصل.ا لكثرة عدد الطالب في الفصل، وقلة الوقت املخصص في نظر    .2

 إضافة إلى النقص في عدد املعلمين.ا في شرح هذه املعلومات، ا كبير  بذل املعلم جهد    .3

 مما أدى إلى عدم تحقيق األهداف التعليمية. التربوي املناسب عدم قدرة املعلم على أداء دوره   .4

 مبررات اقتصادية تعاني معظم البلدان النامية من نقص املوارد املادية. .5

فردية بين املتعلمين كذكاء والقدرة على التحصيل وامليول واالتجاهات والقدرات واالهتمامات وغيرها من الجوانب العقلية واالنفعالية    وجود فروق  .6

 والجسمية. 

 (. 218- 215، 2019اإلزيرجاوي،   ؛36-35، 2011إلغفال كل من الطالب املتفوق والطالب الضعيف في عملية تعلمهم. )الشربيني والطناوي،   .7

 مفهوم التعليم عن بعد:  .2.1.2

املتعلم   إلى  املعرفة  املعرفة هي عملية نقل  إيصال  التعليمية، وهو مبني على أساس  املؤسسة  إلى  انتقال املتعلم  أو عمله بدال من  إقامته  في موقع 

يكون   تقنية مختلفة، حيث  وأساليب  املتعلم عبر وسائط  إلى  التعليمية  واملواد  بعيد  واملهارات   املتعلم 
 

أو منفصال العملية ا  القائمين على  أو  املعلم   عن 

 (.14، 2020ا لوجه. )الهمامي وإبراهيم، التعليمية وتستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بين كل من الطرفين بما يحاكي االتصال الذي يحدث وجه  

 :أهداف التعليم عن بعد •

م خدمات تعليمية ملن فاته فوق فرص تعليمية في جميع مراحل التعليم، وانخفاض التكلفة واملصاريف، للتعليم عن بعد أهداف متعددة منها تقدي

فية للمجتمع، والوصول إلى شرائح مختلفة من مختلف األعمار وإظهار خصائصها، والنظر إلى القيم اإلنسانية، وتغيير البنية االجتماعية واألنماط الثقا
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الثقافية، وزيادة قني املستمر، وتقليل الضغط على التعليم التقليدي، واملساهمة في محو األمية وتعليم الكبار، وتوفير البرامج  وقضايا التطوير املعرفي والت

احة الذاتي، وإتالوعي وتوفير املعرفة والعلوم في مختلف املجاالت لكل فرد، توفر متطلبات سوق العمل في املجتمع، واستبدال التعليم التلقيني بالتعلم  

 (.260-252، 2019فرص جلب املعلومات من املؤسسات التعليمية العربية واألجنبية )اإلزيرجاوي، 

 :مكونات التعليم عن بعد •

  :إن هذا النوع من التعليم عن بعد

 املؤسسات النظامية. .1

 املسافة بين املعلم والطالب. .2

 االتصاالت أو التفاعل متزامنا أو غير متزامن.  .3

 (. 2-1، 2015عزمي، ا، مما يعني أن هناك مدرسين يتفاعلون مع الطالب. )وجود رابط بين املتعلمين واملوارد واملعلمين مع    .4

 : مميزات التعليم عن بعد •

   :هناك مجموعة من املميزات في التعليم عن بعد منها

 الزمن واملكان املرغوب لديه.إمكانية التعليم في  .1

 تقدم هذا النوع من التعليم في حل اكتظاظ القاعات وتوسيع فرص القبول في أماكن الدراسة.  .2

 تدعم التواصل بين الطلبة وبين الطلبة واملدرسة وتساهم في مختلف وجهات نظر الطالب، واإلحساس باملساواة.   .3

 حجم العمل في املدرسة.  سهولة الوصول إلى املعلم مما عمل على تقليل    .4

 سهولة تحوير طريقة التدريس بما يتناسب مع الطالب.   .5

 الحديثة في التدريس. واعتماد أساليب التدريس املستخدمة على تفعيل تقنيات التعلم   .6

 وتزويد الطالب باملعرفة، ومساعدته على التفاعل من وقت آلخر مع املعلمين.  .7

 (. 82- 79، 2010، ؛ عبد الحي23-21، 2015التعليمية بالتعليم عن بعد )الخفاجي،  التحاقهم بدورات داخل وخارج املؤسسة  .8

 الدراسات السابقة: . 2.2

  ،ا(تأثير التعلم الذاتي لدى طلبة الدراسات العليا على فاعلية التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا )جامعة الطائف أنموذج    (2021دراسة الجنهي ) •

نظرهم،   معرفة تصورات طلبة الدراسات العليا في جامعة الطائف حول تأثير التعلم الذاتي في فاعلية التعليم عن بعد في ظل جائعة كورونا من وجهة

أن مستوى التعلم الذاتي ا وطالبة من الدراسات العليا، وأظهرت النتائج  ( طالب  234م املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )واستخد

الطائف جاي بدرجة مرتفعة،   وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس في كل من والتعليم عن بعد لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة 

ا وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين التعلم الذاتي لم الذاتي، والتعليم عن بعد وجاءت الفروق لصالح اإلناث، وأظهرت النتائج أيض  التع

 والتعليم عن بعد في ظل جائعة كورونا.

  ،جنوب شرق الواليات املتحدة ،  لطالب الدراسات العليانترنت لتعلم الذاتي  لتعلم عبر اإل   استبانةتقييم     (Yang et al., 2020)قام بهافي دراسة   •

فحص تصورات طالب الدراسات العليا في فاعلية بيئة التعلم عبر اإلنترنت كما يتضح من قدرتهم على تحمل مسؤولية التعلم الخاص    إلى  هدفت  

الذاتية،  ونت من بعدين  وتكاملنهج املسحي غير تجريبي، قامت الدراسة بمقياس تصنيف راش  بهم، وقد استخدم    الخصائص النفسية، واإلدارة 

الدراسة من   بأن ( طالبة،  188ا )( طالب  50مشاركا )  238وتكونت عينة  النتائج  باعتباره سليم    وتشير  املقياس  النفسية،األدلة تدعم  الناحية    ا من 

اإلنتر وأيض   للتعلم عبر  الذاتية  اإلدارة  الطالب على  في قدرة  املساهمة  والحد من  ا  اإلنترنت للطالب،  التعلم عبر  وفعالية  تحسين  في  نت، فيساهم 

 التسرب عبر اإلنترنت. 

الذاتي والتحصيل األ  ( et al., 2020)Khalid   وفي دراسة قام بها  • نترنت التعلم عن بعد كاديمي لطالب الجامعات: حالة من اإل العالقة بين التعلم 

تسليط الضوء على العالقة بين التعلم املوجه ذاتيا واإلنجاز األكاديمي ومقارنة امليول املوجه   إلى  هدفت    ،جامعة غالسكو  ،والجامعات التقليدية 

واختار عينة الدراسة املكون من باستخدام استبيان موثق،  املنهج الوصفي، قام ا عبر اإلنترنت والتعلم التقليدي الغير مباشر، وقد استخدم  ذاتي  

بين التعلم الذاتي لطالب الجامعات عبر اإلنترنت وطالب   (0.01عند مستوى الداللة) ذات داللة إحصائيةإلى وجود فرق  توصلت النتائج  وا،  طالب    590

تعلم الذاتي نترنت، ووجود عالقة إيجابية بداللة إحصائية مشتركة بين الالجامعات التقليديين تعزى لصالح التعلم الذاتي لطالب الجامات عبر اإل 

 والتعلم عبر اإلنترنت. 

إلى الكشف دور التعليم عن بعد في تعزيز التعلم الذاتي لدى طلبة جامعة الزرقاء الخاصة، فلسطين، التي هدفت    (2020كما كانت دراسة الربابعة ) •

هم، عن الدور الذي يوديه التعليم عن بعد في تنمية التعلم الذاتي لدى طلبة جامعة الزرقاء الخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر 
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ا وطالبة، كشفت نتائج الدراسة عند تقييم عينة الدراسة أثناء التعليم عن بعد طالب    138وعينة الدراسة تكونت من  واستخدمت املنهج الوصفي،

 
 
 ا، وأنه توجد عالقة إيجابية بداللة إحصائية بين التعليم عن بعد والتعلم الذاتي.  والتعلم الذاتي كان متوسط

األردنية حول فاعلية استخدام منصات التعلم االلكترونية في تنمية مهارات التعلم الذاتي تصورات طلبة الجامعة  ( 2020وأجرى الزبون وآخرون ) •

دراك التعليمي  ا التعرف إلى تصورات طلبة الجامعة األردنية حول فاعلية استخدام منصة  إلى  دراسة هدفت  ،  ردناأل ، لديهم في مادة الثقافة الوطنية

الوصفي، وطبق فيها مقياس    املنهج  تم استخدام    )كإحدى منصات التعلم اإللكترونية( في تنمية مهارات التعلم الذاتي لديهم في مادة الثقافة الوطنية،

 745عددهم وقد استخدم أبعاد املهارات التنظيمية، التحكم التوجيه، استخدام مصادر التعلم، التقويم الذاتي، على عينة ي مهارات التعلم الذات

وقد كشفت   الوطنية،  الثقافة  مادة  يدرسون  الذين  األردنية  الجامعة  طلبة  فاعلية جميع  األردنية حول  الجامعة  طلبة  تصورات  أن  إلى  الدراسة 

، وعدم وجود فروق ذات داللة  التعليمية اإللكترونية في تنمية مهارات التعلم الذاتي ملادة الثقافة الوطنية جاءت بدرجة مرتفعة    استخدام املنصات

( في تصورات طلبة الجامعة األردنية حول فاعلية استخدام املنصات التعليمية اإللكترونية في تنمية مهارات التعلم 0.05إحصائية عند مستوى )

 ملادة الثقافة الوطنية تبعا املتغيرات الجنس.  الذاتي

هدفت   ،ندونيسياأ  ،نترنتالعالقة بين التعلم الذاتي والتفاعل االجتماعي للطالب في بيئة التعلم عبر اإل   Ulfa, 2020) (Lasfeto & وفي دراسة قام بها   •

املنهج التجريبي، وأعد  إلى التحقق من أن االستعداد للتعلم الذاتي يرتبط بالتفاعل االجتماعي للطالب في بيئة التعلم عبر اإلنترنت، وقد استخدم  

الذاتي  الباحث مقياس   التعلم  أبعاد  مهارات  أربعة  الطالب و واستخدم  بين  املعلمين والطالب، والتفاعل  بين  التفاعل  بين هي:  الطالب، والتفاعل 

إيجابية بداللة  أن هناك عالقة  وأظهرت النتائج  ( طالبة، 46ا و)( طالب  52وتكونت العينة من )املعلمين واملوضوع، والتفاعل بين الطالب واملوضوع، 

ا  تفاعل الطالب في بيئة التعلم عبر اإلنترنت استناد  بين التعلم الذاتي وتفاعل الطالب في بيئة التعلم عبر اإلنترنت، وكان هناك اختالف في إحصائية 

 إلى مستوى استعدادهم للتعلم الخاص بهم. 

" في تنمية مهارات التعلم الذاتي والوعي بأبعاد املواطنة الرقمية  Quest Webفاعلية استراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب "  (2020أجرى عثمان ) •

املالب بشعبة  املعلمين  الطالب  التربيةلدى  بكلية  الجاهز  حلوان   -س  إلى    ،جامعة  بأبعاد دراسة هدفت  البيئي  والوعي  الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية 

التربيةاملواطنة الرقمية لدى الطالب املعلمين   الرحالت املعرفية عبر    -تخصص مالبس جاهزة بكلية  جامعة حلوان، وذلك من خالل استراتيجية 

التجريبي وطبق فيها مقياس  ام  تم استخد  (، Web QUESTالويب) الذاتي  املنهج  التعلم  إدارة وقت  مهارات  للتعلم،  التخطيط  أبعاد  وقد استخدم 

التقويم الذاتي، عرض نتاجات التعلم، ال البحث في الوسائط الرقمية، تحمل املسؤولية التعليمية،  الوسائط الرقمية،  التعامل مع  تعلم  التعلم، 

)  املستمر، على عينة مشاركة )وجود فرق  ا معلم،  طالب  (  15فيها  إحصائية عند مستوى  داللة  املجموعة  0.01ذات  درجات  رتب  بين متوسطي   )

ا وجود عالقة ارتباط موجبة بين نمو مهارات  التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي ملقياس مهارات التعلم الذاتي لصالح التطبيق البعدي، وأيض  

 عينة البحث. عي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى طالب التعلم الذاتي ونمو والو 

تأثير استخدام الفصول الدراسية املنقلبة على تطوير مهارات التعلم الذاتي بين الطالب في جامعة االمير     ,Al-Shaikh)(2020 وفي دراسة قام بها  •

السعودية  ،سطام بن عبدالعزيز العربية  تأثير  هدفت    ،اململكة  املنقلبة  إلى تحديد  الدراسية  التعلم  الفصول  العقل ومهارات  على تطوير عادات 

استخدم   وقد  العزيز،  عبد  بن  سطام  األمير  جامعة  في  الطالبات  بين  مقياس  الذاتي  الباحث  وأعد  التجريبي،  شبه  الذاتي املنهج  التعلم  مهارات 

وتكونت العينة من  اف والتخطيط للتعلم، وتنظيم ورصد التعلم، والبحث عن املعلومات، والتقييم الذاتي، تحديد األهد  واستخدم أربعة أبعاد هي:  

 املجموعة التجريبية. املنقلبة على تطوير العقل ومهارات التعلم الذاتي بين الطالبات في  تأثير للفصول الدراسية وأظهرت النتائج وجود  طالبة،   68

فحص تصورات    إلى  هدفت   نترنت للتعلم الذاتي لطالب الدراسات العليا،تقييم مقياس التعلم عبر اإل (JianSu et al, 2020)   وفي دراسة قام بها •

بهم، وقد استخدم   الخاص  التعلم  اإلنترنت كما يتضح من قدرتهم على تحمل مسؤولية  التعلم عبر  بيئة  العليا لي فاعلية  الدراسات  املنهج  طالب 

   238وتكونت عينة الدراسة من  الخصائص النفسية، واإلدارة الذاتية،  وتكونت من بعدين  تجريبي، قامت الدراسة بمقياس  املسحي غير  
 
(  50ا )مشارك

( بأن ( طالبة،  188طالبا  النتائج  باعتباره سليم    وتشير  املقياس  النفسية،األدلة تدعم  الناحية  اإل وأيض    ا من  الطالب على  املساهمة في قدرة  دارة ا 

 الذاتية للتعلم عبر اإلنترنت، فيساهم في تحسين وفعالية التعلم عبر اإلنترنت للطالب، والحد من التسرب عبر اإلنترنت. 

أثر برمجية تعليمية محوسبة في تنمية مهارات القراءة والكتابة ومهارات التعلم الذاتي في مادة القراءة والكتابة لدى طلبة    ( 2019قامت املهيري ) •

الكشف عن أثر برمجية تعليمية محوسبة في تنمية مهارات القراءة والكتابة، ومهارات التعلم الذاتي في إلى بدراسة هدفت  ،دنر األ  ،عة األردنيةالجام

أربعة  وقد استخدم مهارات التعلم الذاتي  املنهج شبه التجريبي، واستبانة لقياس تم استخدام  مادة القراءة والكتابة، لدى طلبة الجامعة األردنية،  

)أب تنظيمية،  مهارات  طالب  30عاد:  مجموعة  (  لكل  وطالبة  درست  ا  تعليمية ضابطة  برمجية  باستخدام  درست  وتجريبية  االعتيادية،  بالطريقة 

مهارات التعلم الذاتي تعزى لطريقة   استبانة  على أبعاد(  0.05وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )محوسبة،  

 التدريس لصالح املجموعة تجريبية.
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 التعليق على الدارسات السابقة: 

 أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 

تنمية  ( إلى الكشف عن الدور الذي يوديه التعليم عن بعد في  2020دراسات السابقة، حيث هدفت دراسة الربابعة )اتفقت معظم    :من حيث األهداف

الذاتي لدى طلبة جامعة الزرقاء الخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظرهم، وكذلك دراسة الجنهي) ( هدفت إلى الكشف عن 2021التعلم 

ظرهم، وأما دراسة تصورات طلبة الدراسات العليا في جامعة الطائف حول تأثير التعلم الذاتي على فاعلية التعليم عن بعد في ظل جائعة كورونا من وجهة ن

( هدفت للكشف عن تصورات طلبة الجامعة األردنية حول فاعلية استخدام املنصة التعليمية اإللكترونية في تنمية مهارات التعلم 2020الزبون وآخرون)

للطالب في بيئة التعلم عبر االنترنت،  ( الكشف عن العالقة بين التعلم الذاتي والتفاعل االجتماعيLasfeto and Ulfa,2020ا هدفت دراسة )الذاتي، وأيض  

تسليط الضوء   (khalid.et al 2020( هدفت لفحص تصورات فاعلية التعلم الذاتي لتعليم عبر اإلنترنت. وهدفت دراسة )jiansu. at al,2020)  ودراسة

هدفت تحديد تأثير الفصول  (AL Shaikh,2021. ودراسة )نترنت والتعليم التقليدي إلى العالقة بين التعلم الذاتي والتحصيل العلمي بين التعليم عبر اإل 

 املنقلبة على تطوير العقل ومهارات التعلم الذاتي بين الطالبات.الدراسية 

أن تقييم عينة الدراسة ملستوى التعليم عن بعد والتعلم الذاتي كانا مرتفعا، تشابهت بوجود فروق ذات داللة تشابهت دراسة حيث كان   :في مجال النتائج 

ن  الزبو وتختلف مع نتائج دراسة  (،  2020إحصائية تعزى ألثر الجنس في كل من التعلم الذاتي والتعليم عن بعد وجاءت الفروق لصالح اإلناث )الجنهي،  

 .تعزى ملتغير الجنسفي مهارات التعلم الذاتي  (0.05عند مستوى الداللة )التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 2020وآخرون )

 : بالنسبة للمنهج وإجراءاته

  khalid.et al,2020)0؛  2020؛ الربابعة،  2021؛ الجنهي،  2020تشابهت معظم الدراسات السابقة في املنهج الوصفي من أمثلتها )الزبون وآخرون،   •

 .  and Ulfa, 2020 (Lasfeto؛  2019؛ املهيري، 2020بينما اختلفت الدراسات األخرى اتبعت املنهج التجريبي ومنها دراسة )عثمان، 

 khalid.et al,2020؛2021؛ الجنهي،  2019؛ املهيري،  2020؛ الزبون وآخرون،  2020اختلفت الدراسات األخرى في العينة للمرحلة الجامعية مثل )عثمان،   •

 . ( and Ulfa,2020Lasfeto؛ ALshaikh, 2021 ؛  ALshsikh,2021؛ 

الدراسة (   ALshaikh, 2021؛  2021؛ الجنهي،  2019؛ الحربي،  2020أجريت دراسات في اململكة العربية السعودية مثل دراسة )صبري،   • وهذا يتفق مع 

 اململكة العربية السعودية لطلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف أثناء التعليم عن بعد.الحالية التي أجريت في 

 وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة من طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف. 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

وصياغة   االستبانة  أبعاد  وتحديد  السابقة،  الدراسات  لها  تطرق  لم  التي  الجانب  أو  الفجوة  بمعرفة  السابقة  الدراسات  من  الباحثة  استفادت 

 فاق جديدة. آ العبارات، وصياغة األسئلة، وبناء اإلطار النظري، وتفسير نتائجها، واكتشاف 

 فروض الدراسة:

 صياغة الفروض التالية:من خالل عرض الدراسات السابقة يمكن 

( بين متوسطات أبعاد مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد والدرجة الكلية 0.05عند مستوى )  ا الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائي   •

 فعة.( الحد األدنى لفئة التحقق بدرجة مرت3.67لها لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف واملتوسط الفرض ي )

ا عند مستوي داللة ) •  استبانة ( بين متوسطات درجات طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف على  0.05الفرض الثاني: ال يوجد فرق دال إحصائيًّ

 مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد يعزى ملتغير الجنس. 

ا عند مستوي داللة ) •  استبانة( بين متوسطات درجات طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف على  0.05الفرض الثالث: ال يوجد فرق دال إحصائيًّ

 مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد تعزى للسنة الدراسية. 

 جراءات الدراسة: إ .3

 منهجية الدراسة: . 1.3

املدروس وجمع   الظاهرة  الوصفي وهو وصف  املنهج  استخدام  الوصفي  تم  املنهج  يقوم  الدراسة، حيث  متغيرات  لطبيعة  ملناسبته  بيانات عنها، 

قع، من خالل ي الوا بالتعرف على مستوى مهارات التعلم الذاتي اثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف بدراسة املتغيرات كما هي ف

 دواته وهو االستبيان. أ االعتماد على أحد 

 مجتمع الدراسة: . 2.3

حيث بلغ عدد    549066والبالغ عددهم  هـ 1442/1443تكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية بمدينة الطائف للعام الدراس ي  

 طالبة.  27398ا، وعدد الطالبات  طالب    26668الطالب 
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 : عينة الدراسة . 3.3
الطائف، وعددها   املرحلة الثانوية بمدينة  للدراسة على مختلف مدارس  الطبقية  العشوائية  العينة  بلغ عدد ا وطالبة،  طالب    806اشتملت  حيث 

 %.  50بنسبة  403% وعدد الطالبات  50بنسبة  403الطالب 

 املتغيرات الديموغرافية )الجنس، الفئة العمرية، السنة الدراسية(. والجدول التالي يوضح األعداد والنسب املئوية لعينة الدراسة حسب 

افية )الجنس، الفئة العمرية، السنة الدراسية(. )ن=  :(1جدول )  ( 806األعداد والنسب املئوية لعينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغر

 اإلحصاء  البدائل  املتغير 

 النسبة العدد 

 

 الجنس

 % 50.0 403 ذكور 

 % 50.0 403 إناث 

 

 الفئة العمرية 

 % 6.9 56 سنة  15

 % 22.6 182 سنة  16

 % 29.8 240 سنة  17

 % 30.8 248 سنة  18

 % 9.9 80 سنة  18أكبر من 

 

 السنة الدراسية 

 % 36.2 292 مسار مشترك 

 % 22.1 178 ثاني علوم طبيعية 

 % 5.8 47 ثاني إنساني

 % 24.1 194 ثالث علوم طبيعية 

 % 11.8 95 إنساني ثالث 

 أداة الدراسة:  . 4.3

وية بمدينة لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة من أجل معرفة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثان

االطالع   خالل  من  محور  كل  أهمية  ضوء  في  وترتيبها  العبارات  صياغة  تمت  حيث  )الجنهي،الطائف،  كدراسة  السابقة  والدراسات  ؛ ٢٠٢١الكتب 

 وتكونت االستبانة من األقسام التالية:  (، JianSu et al., 2020؛ 2020؛ الزبون واخرون، 2020الربابعة،

 التعليمي، السن(.: البيانات الشخصية للطلبة، وتضمن هذا القسم بيانات أفراد العينة للمتغيرات التالية )الجنس، املستوى القسم األول  •

( عبارة،  46مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف، املتضمنة )عبارات االستبيان  القسم الثاني: •

شكالها املرئي واملسموع والتفاعلي موزعة على أربعة أبعاد كالتالي: البعد األول: التعامل مع الوسائط ويقيس القدرة على إيصال املعلومة بجميع أ 

( عبارات، والبعد الثاني: الوعي بالذات ويقيس قدرة الفرد على اكتشاف نقاط القوة وجوانب 10ليعطي الطالب مهارات اإلبداع الذاتي ويشمل )

البعد الثالث: االستراتيجيات املعرفية ( عبارة، و 13الضعف وتحديها والعمل على مراقبة الذات مما يؤدي إلى الشعور باملزيد من الرضا، ويشمل )

ويختلف   املشكالت  لحل  املعلومات  وتخيل  واالستذكار  والتنظيم  الفهم  تحليل  عملية  في  الطالب  يستخدمها  التي  واإلجراءات  األفكار  ويقيس 

املتباد11استخدامها من فرد آلخر، ويشمل ) العملية  التفاعل وفهم اآلخرين وهي  الرابع:  بين فردين،  ( عبارة، والبعد  و فرد وجماعة وسط  أ لة 

ا ملقياس ليكارت الخماس ي، ( عبارة، يتم االستجابة عليها وفق  12)  محيط اجتماعي بينهم عالقات مشتركة الكتساب مهارات وقيم ومعارف، ويشمل

الترتيب. ثم قامت الباحثة بالتحقق من  ( على 1،  2،  3،  4،  5)أوافق بشدة، أوافق، أوافق لحد ما، ال أوافق، ال أوافق بشدة( حيث تأخذ الدرجات )

ات  صالحية ودقة األداة في قياس مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد من خالل التحقق من الخصائص السيكو مترية لها من خالل الخطو 

 التالية: 

 التحقق من الخصائص السيكو مترية ألداة الدراسة: . 5.3

 الصدق الظاهري:  •

( محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في الجامعات السعودية والعربية من تخصص القياس والتقويم وعلم النفس،  8االستبانة على )تم عرض  

( عبارات، وفي ضوء 6إلبداء الرأي حول سالمة العبارات العلمية واللغوية، وصحة انتماء كل عبارة للبعد، وبعد األخذ بمقترحاتهم وتوصياتهم تم حذف )

 هاتهم تم التعديل في صياغة بعض الفقرات وبهذا تحقق الصدق الظاهري الستبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد.توجي

 حساب الثبات والصدق بالطرق اإلحصائية:  •

أفراد عينة عشوائية طبقية املكونة  تم تطبيق استبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف على  

 ( من طالب وطالبات املرحلة الثانوية بمدينة الطائف، وتم حساب ثبات وصدق االستبانة على النحو التالي: 260من )
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ً

 : ثبات استبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف  أوال

امل ألفا تم حساب ثبات عبارات استبيان مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف بطريقتين هما مع

 ة، وبيان نتائجهما كما يلي: كرونباخ والتجزئة النصفي

 معامل ألفا كرو نباخ. •

 بطريقة التجزئة النصفية.  •

 ( 260ئة النصفية )ن =  (: معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي الستبيان مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد بطريقتي ألفا كرو نباخ والتجز 3جدول )

عدد   األبعاد  االستبانة 

 العبارات  

معامل الثبات بطريقة التجزئة   نباخ  كرو   ألفامعامل  

 براون  - النصفية لـ سبيرمان

مهارات التعلم  

الذاتي أثناء  

التعليم عن  

 بعد  

 0.779 0.845 10 البعد األول: التعامل مع الوسائط 

 0.855 0.919 13 البعد الثاني: الوعي بالذات 

 0.844 0.906 11 البعد الثالث: االستراتيجيات املعرفية 

 0.826 0.887 12 البعد الرابع: التفاعل وفهم اآلخرين

 0.909 0.964 46 التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد ككلمهارات  

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

، 0.845ترتيب )أن جميع قيم معامالت ألفا كرو نباخ لألبعاد األربعة الستبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد كانت مرتفعة وبلغت على ال

( وهي قيم مرتفعة 0.964بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ الستبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد ككل )(، في حين  0.887،  0.906،  0.919

عن بعد عن طريق  تدل على تحقق ثبات االستبانة وأبعاده. وتم حساب ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي الستبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم  

، فُوجد أن معامالت ثبات األبعاد الفرعية الستبانة مهارات التعلم الذاتي Spearman-Brownبراون   - بات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمانمعامل الث

التجزئة النصفية معامل الثبات بطريقة  (، في حين بلغت قيمة  0.862،  0.844،  0.855،  0.779أثناء التعليم عن بعد جاءت مرتفعة وكانت على الترتيب )

  (.0.964براون الستبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد ككل ) -لسبيرمان

 ا: صدق استبيان مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد:   ثانيً 

ملي االستكشافي، وصدق االرتباط وبيان  تم حساب صدق عبارات استبيان مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد بطريقتين هما التحليل العا

 نتائجهما كما يلي:

 التحليل العاملي االستكشافي:  •

املك طريقة  باستخدام  بعد،  عن  التعليم  أثناء  الذاتي  التعلم  مهارات  استبانة  لعبارات  االستكشافي  العاملي  التحليل  بإجراء  الباحثة  ونات قامت 

 باستخدام الفار يماكس، والنتائج موضحة بالجدول التالي:األساسية وعن طريق تدوير املحاور 

 ( 260التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد )ن= مهارات استبانة (: نتائج التحليل العاملي باستخدام طريقة الفار يماكس عن طريق التدوير لعبارات4جدول )

نسبة التباين  الجذر الكامن  العامل 

 املفسر 

 التشبع العبارة  التشبع العبارة  التشبع العبارة  

 1 % 18.956 8.720 األول 
4 
7 

10 

0.362 

0.538 

0.627 

0.505 

2 

5 

8 

0.375 

0.490 

0.541 

3 

6 

9 

0.337 

0.536 

0.516 

 الثاني

 

6.052 13.157 % 11 
14 
17 
20 
23 

0.441 
0.454 
0.584 
0.578 
0.653 

12 
15 
18 
21 

0.391 
0.349 
0.570 
0.642 

13 
16 
19 
22 

0.530 

0.624 

0.449 

0.727 

 الثالث  

 

4.699 10.215 % 24 
27 
30 
33 

0.488 
0.577 
0.516 
0.492 

25 
28 
31 
34 

0.639 
0.446 
0.545 
0.622 

26 
29 
32 
 

0.614 
0.644 
0.536 

 

 الرابع  

 

4.360 

 

9.696 % 35 
38 
41 
44 

0.610 
0.409 
0.382 
0.589 

36 
39 
42 
45 

0.554 
0.574 
0.610 
0.574 

37 
40 
43 
46 

0.503 
0.532 
0.430 
0.526 

  % 52.024  اإلجمالي 
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%( من استبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد ككل، وهي  52.024وأظهرت النتائج وجود أربعة أبعاد )عوامل( تفسر نسبة تباين قيمتها )

التحليل العاملي. كما أظهرت النتائج ارتفاع قيم تشبعات العبارات حيث تراوحت نسبة جيدة تكفي العتبار هذه العوامل األربعة صادقة من خالل نتائج  

 (، وانتماء نفس العبارات لنفس األبعاد مما يعني توافر صدق العبارات في قياس األبعاد التي تنتمي لها.0.727( حتى )0.362قيم التشبعات من )

  :مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد )تمييز الفقرات(  الستبانةصدق عبارات  .1

ية تم حساب صدق عبارات الستبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد عن طريق حساب معامل ارتباط بين درجة العبارة والدرجة الكل

العبارة من الدرجة الكلية للبعد الفرعي الذي تنتمي إليه العبارة باعتبار أن بقية عبارات البعد للبعد الفرعي الذي تنتمي إليه العبارة في حالة حذف درجة 

ا للعبارة )معامل ارتباط بيرسون املصحح(. والجدول رقم )
 
 ( التالي يوضح معامالت صدق عبارات األبعاد الفرعية: 5الفرعي محك

 ( 260الذاتي أثناء التعليم عن بعد )ن= مهارات التعلم استبانة معامالت صدق عبارات :(5جدول )

البعد األول: التعامل مع  

 الوسائط 

البعد الثالث: االستراتيجيات   البعد الثاني: الوعي بالذات 

 املعرفية 

 البعد الرابع: التفاعل وفهم اآلخرين 

 االرتباط معامل  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة 

1 0.553** 1 0.664** 1 0.676** 1 0.700** 

2 0.549** 2 0.627** 2 0.809** 2 0.730** 

3 0.547** 3 0.731** 3 0.763** 3 0.717** 

4 0.692** 4 0.647** 4 0.736** 4 0.656** 

5 0.688** 5 0.641** 5 0.505** 5 0.754** 

6 0.678** 6 0.766** 6 0.825** 6 0.746** 

7 0.752** 7 0.778** 7 0.767** 7 0.412** 

8 0.714** 8 0.756** 8 0.719** 8 0.784** 

9 0.662** 9 0.645** 9 0.778** 9 0.639** 

10 0.656** 10 0.720** 10 0.696** 10 0.708** 

11 0.788** 11 0.738** 11 0.628** 

12 0.793** 12 0.657** 

13 0.753** 

 (0.01(                        ** دال إحصائًيا عند مستوى ) 0.05* دال إحصائًيا عند مستوى ) 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

العبارة من الدرجة الكلية إن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الفرعي الذي تنتمي إليه العبارة )في حالة حذف درجة  

ا عند مستوى ) (، لجميع عبارات استبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج الثبات  0.01للبعد الفرعي( دالة إحصائي 

 كرونباخ. –بطريقة ألفا 

 :)الصدق الداخلي(صدق أبعاد استبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد   .2

فرعي  تم حساب صدق األبعاد الفرعية الستبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد 

ا عن ( مما يدل على صدق  0.01د مستوى )والدرجة الكلية الستبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد، فُوجد أن معامالت االرتباط دالة إحصائي 

 ( التالي: 6األبعاد الفرعية الستبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد، كما بالجدول رقم )

 ( 260مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد)ن=ة (: معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية الستبان6جدول )

 معامل االرتباط وداللته  األبعاد 

 **0.847 البعد األول: التعامل مع الوسائط 

 **0.913 البعد الثاني: الوعي بالذات 

 **0.930 البعد الثالث: االستراتيجيات املعرفية 

 **0.875 البعد الرابع: التفاعل وفهم اآلخرين

 (0.01** دال إحصائًيا عند مستوى )    (   0.05* دال إحصائًيا عند مستوى )                     

 ( عبارة. 46وبذلك تأكد للباحثة ثبات وصدق استبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد الذي يتكون في صورته النهائية من )

 األساليب اإلحصائية:  .6.3

للتحقق من فروض   اإل تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية  الحزمة  للعلوم االجتماعية  الدراسة، من خالل استخدام برامج  حصائية 

 وهذه األساليب هي:  spssوالنفسية 

 تالي: املتوسط واالنحراف املعياري للتحقق من الفرض األول للدراسة، والحكم على مستوى التوافر من خالل املعيار اإلحصائي املوضح بالجدول ال •

 : والحكم على مستوى التوافرتصحيح االستبانة 
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افر مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد وأبعاده* :(7جدول )  املعيار اإلحصائي للحكم على مستوى تو

افر   قيمة املتوسط   مستوى التو

 منخفض  (2.34( حتى أقل من )1من )

 متوسط  ( 3.67( حتى أقل من )2.35من )

 مرتفع ( 5.00( حتى )3.68من )

افر =  4أقل درجة =  - * املدى= أعلى درجة  1.33، طول الفئة  3، عدد فئات التو

 للتحقق من الفرض األول للدراسة.  One sample T-test اختبار )ت( ملجموعة واحدة  •

 للتحقق من الفرض الثاني للدراسة.  Independent samples T-testاختبار )ت( ملجموعتين مستقلتين  •

 للتحقق من الفرض الثالث للدراسة. One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  •

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها:  .4

أثناء    تعرض الباحثة في هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها، والتي أجابت على الفرضيات التي ُوضعت بشأن دراستها حول مهارات التعلم الذاتي

 لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف. التعليم عن بعد 

 التحقق من الفرض األول للدراسة ومناقشته وتفسيره:   . 1.4

( بين متوسطات أبعاد مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم  0.05ينص الفرض األول للدراسة على "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

( الحد األدنى لفئة التحقق بدرجة مرتفعة". وللتحقق من  3.67طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف واملتوسط الفرض ي )عن بعد والدرجة الكلية لها لدى  

ات التعلم هذا الفرض قامت الباحثة بحساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واختبار )ت( ملجموعة واحدة لدرجات كل بعد من أبعاد استبانة مهار 

 ( الحد األدنى لفئة التحقق بدرجة مرتفعة، والنتائج موضحة بالجدول التالي:3.67التعليم عن بعد والدرجة الكلية له، املتوسط الفرض ي ) الذاتي أثناء

ن بعد والدرجة الكلية له أبعاد استبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عكل بعد من (: املتوسط واالنحراف املعياري واختبار )ت( ملجموعة واحدة لدرجات 8جدول )

 ( 806( )ن=3.67)املتوسط الفرض ي = 

املتوسط   أبعاد مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد  

 الوزني

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

افر  aالتو

قيمة )ت( وداللتها  

 اإلحصائية 

 **20.725 مرتفع 0.614 4.118 البعد األول: التعامل مع الوسائط 

 **20.144 مرتفع 0.670 4.145 البعد الثاني: الوعي بالذات 

 **15.753 مرتفع 0.706 4.062 البعد الثالث: االستراتيجيات املعرفية 

 **20.390 مرتفع 0.669 4.151 البعد الرابع: التفاعل وفهم اآلخرين

 ** 21.024 مرتفع  0.606 4.119 مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد ككل

(a)  ( 5.00( حتى ) 3.67(. مرتفع = من ) 3.67( حتى أقل من ) 2.34(، متوسط = من )  2.34( حتى أقل من ) 1منخفض = من    .) 

 عند مستوى الداللة ) 
ً
 . (0.01** دالة إحصائيا

 يتضح من نتائج الجدول السابق ما يلي: 

التعليم عن بعد بدرجة مرتفعة، كما تتوافر الدرجة الكلية ملهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم  توافر جميع أبعاد استبانة مهارات التعلم الذاتي أثناء  

 عن بعد بدرجة مرتفعة.

(، يليه  4.151ا هو البعد الرابع )التفاعل وفهم اآلخرين( بمتوسط بلغت قيمته )كان أكثر أبعاد مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد توافر  

(، 4.118(، ويأتي في الترتيب الثالث البعد األول )التعامل مع الوسائط( بمتوسط بلغت قيمته )4.145البعد الثاني )الوعي بالذات( بمتوسط بلغت قيمته )

 (.  4.062ت قيمته )، بمتوسط بلغا أما البعد الثالث )االستراتيجيات املعرفية( كان أقل أبعاد مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد توافر  

أثناء التعليم عن بعد والدرجة الكلية لها لدى  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الذاتي  ( بين متوسطات أبعاد مهارات التعلم 

األبعاد والدرجة الكلية،  ( الحد األدنى لفئة التحقق بدرجة مرتفعة لصالح متوسطات  3.67طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف واملتوسط الفرض ي )

املر  التعليم عن بعد وأبعادها لدى طلبة  أثناء  الذاتي  التعلم  األول، وهو توافر مستوى مرتفع من مهارات  الفرض  إلى تحقق  النتائج  الثانوية وتشير  حلة 

 بمدينة الطائف.

النتيجة مع دراسة )الجنهي،   نتائجها بمستوى مرتفع،  (.2020وتتفق هذه  أظهرت  ،  التي  )الربابعة  نتائج دراسة  أنها تختلف مع  الزبون 2020إال  ؛ 

 2020خرون،آ و 
 
 ا.( التي كشفت نتائجها كان متوسط

رجع إلى توفر وترى الباحثة أن توافر مستوى مرتفع من مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف ربما ي

املتنوعة في )منصة مدرستي( ومن خالل ما تم بذله من جهود من قبل اإلدارة التعليمية في البرامج التدريبية على مهارات التعلم الذاتي   التطبيقات التعليمية
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دراسة الزبون   ا من خالل املهام واألنشطة التي يقودها املعلم للطلبة  تتفق معأثناء التعليم عن بعد باعتباره توجها من اململكة العربية السعودية، وأيض  

التعامل م   (2020) إيصال املعلومة بجميع أشكالها املرئي واملسموع والتفاعلي وبالتالي تحقيق مستوى مرتفع في  ع  حيث تساعد على تحسين القدرة على 

الرضا وبالتالي تحسين الوعي ا على مساعدة الطلبة على اكتشاف نقاط القوة وجوانب الضعف مما يؤدي إلى الشعور باملزيد من الوسائط، كما تركز أيض  

املشك املعلومات لحل  الفهم والتنظيم واالستذكار وتخيل  الطلبة على تحليل  التدريبية تدريب  البرامج  الطلبة، كما تتضمن بعض  الت مما بالذات لدى 

عالقات مشتركة الكتساب مهارات وقيم ومعارف  يحسن االستراتيجيات املعرفية لديهم، باإلضافة إلى أن هذه البرامج التدريبية تساعد الطلبة على تكوين 

در  مع  تتفق  مختلفة،  مشاريع  توفر  بعد  عن  التعليم  اثناء  التفاعلية  الجلسات  تبين  كما  لآلخرين  وفهمهم  الطلبة  تفاعل  تحسين  في  يساعد   اسة مما 

(khalid.et al, 2020)  طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف. وبالتالي تحسين مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى 

 التحقق من الفرض الثاني للدراسة ومناقشته وتفسيره:  . 2.4

( ا عند مستوي داللة  للدراسة على: "ال يوجد فرق دال إحصائيًّ الثاني  الفرض  الثانوية بمدينة  0.05ينص  املرحلة  ( بين متوسطات درجات طلبة 

إناث(". للتحقق من الفرض الثاني للبحث تم استخدام اختبار )ت(   -الذاتي أثناء التعليم عن بعد تعزى للجنس )ذكور الطائف على استبانة مهارات التعلم 

( لدراسة داللة الفرق بين متوسطات درجات طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف على استبانة Independent Samples T-Testملجموعتين مستقلتين )

 إناث(، والجدول التالي يوضح النتائج: -تي أثناء التعليم عن بعد التي تعزى للجنس )ذكور مهارات التعلم الذا 

هارات التعلم الذاتي أثناء  (: نتائج اختبار )ت( ملجموعتين مستقلتين لدراسة داللة الفرق بين متوسطات درجات طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف على استبانة م 9جدول )

 )806التي تعزى للجنس )ن=التعليم عن بعد 

املتوسط   العدد  النوع  املتغير 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 مستوى الداللة  قيمة )ت(

مهارات التعلم الذاتي أثناء  

 التعليم عن بعد  

 *0.028 2.206 0.649 4.072 403 ذكور 

 0.557 4.166 403 إناث 

 عند مستوى الداللة )
ً
 عند مستوى الداللة )  .(0.05* دالة إحصائيا

ً
 (. 0.01** دالة إحصائيا

أثناء   يتضح من الجدول السابق أن قيم )ت( للفرق بين متوسطات درجات طلبة املرحلة الثانوية بمدينة الطائف على استبانة مهارات التعلم الذاتي

ح اإلناث، وهذا يعني أن مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم (، وكانت الفروق لصال 0.05ا عند مستوى )التعليم عن بعد التي تعزى للجنس دالة إحصائي  

 عن بعد لدى اإلناث أكثر من الذكور. مما يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل. 

خرون  آ زبون و التي أظهرت اختالف في املهارات على أساس نوع الجنس، وتختلف مع نتائج دراسة ال(  2020وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الجنهي )

 ( في مهارات التعلم الذاتي تعزى ملتغير الجنس.  0.05( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )2020)

ملنصات التعلم    اناث اكثر استخدام  ن اإل أ وترى الباحثة أن وجود مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد  لدى اإلناث أكثر من الذكور  بسبب  

الذكور، وأيض   الفردية والجماعية، و عن بعد من  الواجبات  الطالبات مع معلماتهن، وادائهن  اعتماد  ا ا تواصل  الذكور، استغالل  كثر  ا على لنفسهن من 

بحضور الدورات، مناقشة الطالبات   ااملعلمة وقت الحصة بفاعلية، امتالك املعلمة مهارات التدريس، التقويم املستمر للطالبات، املعلمات أكثر التزام  

يم عن بعد أكثر من  والتفاعل، تقديم التغذية الراجعة باستمرارية من خالل االختبارات واملشاريع، مما يتيح لهن اكتساب مهارات التعلم الذاتي أثناء التعل

 الذكور لتوافر أوقات أطول للممارسة. 

 تفسيره:  التحقق من الفرض الثالث للدراسة ومناقشته و . 3.4

ا عند مستوي داللة ) ( بين متوسطات درجات طلبة املرحلة الثانوية بمدينة  0.05ينص الفرض الثالث للدراسة على أنه "ال يوجد فرق دال إحصائيًّ

ت الفرض تم حساب  وللتحقق من صحة هذا  الدراسية".  التعليم عن بعد تعزى للسنة  أثناء  الذاتي  التعلم  مهارات  استبانة  التباين  الطائف على  حليل 

 ، وكانت النتائج كما يلي:  One way ANOVA األحادي 

 ( 806(: تحليل تباين األحادي للفروق في مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد حسب السنة الدراسية  )ن=10جدول )

درجات   مجموع املربعات  مصدر التباين

 الحرية 

 قيمة )ف( متوسط املربعات 

(F) 

 الداللة 

 0.453 0.918 0.337 4 1.350 املجموعات بين 

 0.368 801 294.492 داخل املجموعات  غير دالة 

  805 295.842 الكلي 

( وهذا يؤكد عدم معنوية الفروق في مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن Sig    =0.453( عنــد مستـوى ثقة )0.918( قد بلغـت )Fيتبـين أن قيمـة )

 السنة الدراسية، وهذا يعني تحقق الفرض الرابع بقبول الفرض الصفري.بعد حسب 
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( في مهارات  0.05( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )2020وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الزبون )

 التعلم الذاتي تعزى ملتغير املستوى التعليمي. 

ا في مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد بين السنوات الدراسية يرجع إلى أن الخطط املوجهة  وجود فروق دالة إحصائي    وترى الباحثة أن عدم

املختلفة على حد سوا  الدراسية  السنوات  الثانوية في  املرحلة  التعليم عن بعد مقدمة لجميع طلبة  أثناء  الذاتي  التعلم  ء، وهذا ما نحو تحسين مهارات 

 رته النتائج من عدم وجود فروق في بين السنوات الدراسية. أظه

 :التوصيات والبحوث املستقبلية املقترحة . 4.4

 :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن للباحثة تقديم التوصيات التالية

 .التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعداالهتمام بتقديم برامج تدريبية للطالب الذكور باملرحلة الثانوية. لتحسين مهارات  •

 مراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين، فلكل متعلم قدرات وأساليب تعليمية مختلفة.  •

 :كما يمكن اقتراح العناوين التالية كعناوين لبحوث ودراسات مستقبلية . 5.4

 .التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة الثانوية دراسة العالقة بين مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد واالتجاه نحو •

 .لكتروني لدى طلبة املرحلة الثانويةدراسة العالقة بين مهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد وكفاءة التصفح اإل •

 الثانوية. دراسة أساليب التعلم كمنبئات بمهارات التعلم الذاتي أثناء التعليم عن بعد لدى طلبة املرحلة  •
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Abstract: The current study aimed to identify the level of self-learning skills during distance education and its dimensions 
among secondary school students in Taif city, and to know the difference in self-learning skills during distance education 
among secondary school students in Taif according to each of the demographic variables (sex, age, school year). To achieve 
these goals, the descriptive approach was used, and a tool for the questionnaire of self-learning skills during distance 
education (prepared by the researcher) consisted of four parts: dealing with media, self-awareness, cognitive strategies and 
interaction and understanding others, (46) phrases, and it was applied to a sample of (806) male and female students at the 
secondary stage in Taif. By using the arithmetic mean and the independent samples t-test as well as the simple analysis of 
variance test ANOVA. The following results were reached: Availability of all dimensions of the self-learning skills scale during 
distance education and its total score were at a high degree, and there was a significance difference between the mean scores 
of secondary school students in Taif on the scale of self-learning skills during distance education that are attributed to gender 
in favor of females, in addition there were not a significance differences in the skill Self-learning during distance education 
attributed to school year. Some recommendations were presented in light of the results of the study, such as improving self-
learning skills during distance education for male secondary school students in the city of Taif and taking into account the 
individual differences between learners because each learner has different abilities and learning methods. 

Keywords: Self-learning skills; distance education; High school students. 
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 املقدمة:  .1
ا جائحة  متسارعة في امليادين واألصعدة كلها وتحديات عصفت بنظمنا التعليمية؛ ومن أبرزها مؤخر  يشهد عاملنا املعاصر تطورات حضارية هائلة  

على التعامل مع   كورونا، لذا بات من الضرورة أن يواكب ذلك تطورات وإصالحات في امليدان التربوي، حيث إن التربية هي األداة التي تبني اإلنسان القادر

راهنة، وعلى ذلك فقد احتلت مسألة التعليم املدمج مركز الصدارة في فكر التربويين وضمن أولوياتهم لتجاوز التحديات  معطيات وخصوصيات املرحلة ال
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 امللخص:

التعليم املدمج، في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوسطة، من وجهة نظر معلماتهن،  هدفت الدراسة إلى التعرف على دور  

املدمج من وجهة نظرهن، ولتحقي التعليم  أثناء تطبيق  الدراس ي،  التحصيل  تنمية  املعلمات في  التي تواجه  الصعوبات  أبرز  الضوء على  ق هذا وإلقاء 

البيانات، وطبقت على عينة )الهدف استخدم الباحثان املنهج الو  ( معلمة للمرحلة املتوسطة في منطقة  277صفي، وقاما ببناء االستبانة أداة لجمع 

، هو بعد تحليل البيانات، جاءت  1442/1443الجوف، وزعت االستبانة بشكل عشوائي على معلمات املرحلة املتوسطة، في الفصل الدراس ي الثاني لعام  

مثلت محور التعليم املدمج، في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوسطة، من وجهة نظر معلماتهن، في درجة نتائج جميع العبارات التي 

(، كما جاءت الصعوبات التي تواجه املعلمات، في تنمية التحصيل الدراس ي أثناء تطبيق  4.04( و)3.64)مرتفعة(، حيث كانت محصورة بين املتوسطين )

املدم (، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، عند 3.84ج، من وجهة نظرهن، في درجة )مرتفعة(، وبمتوسط حسابي )التعليم 

املرحلة  (α ≤ 0.05)مستوى داللة الدراس ي، لدى طالبات  التحصيل  تنمية  املدمج في  التعليم  الدراسة، حول دور  بين متوسطات استجابات عينة   ،

وفق   نظر معلماتهن،  إحصائية عند املتوسطة، من وجهة  ذات داللة  وتوجد فروق  املدمج(،  التعليم  نمط  استخدام  في  الخبرة  )عدد سنوات  ملتغير  ا 

داللة طا (α ≤ 0.05) مستوى  لدى  الدراس ي،  التحصيل  تنمية  في  املدمج  التعليم  دور  الدراسة، حول  استجابات عينة  املرحلة    لباتبين متوسطات 

 5ا ملتغير )عدد الساعات التدريبية في التعليم املدمج(، وفي اتجاه املعلمات الالتي لديهن ساعات تدريبية )من توسطة، من وجهة نظر معلماتهن، وفق  امل

وسطات  بين مت   (α ≤ 0.05) ساعات(، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، عند مستوى داللة  10ساعات( و)أكثر من    10  –

أثناء تطبيق التعليم املدمج، من وجهة نظرهن،   املعلمات في تنمية التحصيل الدراس ي،  ا وفق  استجابات عينة الدراسة، حول الصعوبات التي تواجه 

 ملتغيري: )عدد سنوات الخبرة في استخدام نمط التعليم املدمج، عدد الساعات التدريبية في التعليم املدمج(. 

 .التعليم املدمج؛ التحصيل الدراس ي؛ املرحلة املتوسطة املفتاحية:الكلمات 

mailto:Alaberah2009@hotmail.com
http://www.refaad.com/
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م ا سلبي  التي فرضتها جائحة كورونا، التي أثرت تأثير  
ُّ
م عامة، فكان األفضل استخدام نظام يجمع  ،ا في التعليم والتعل

ُّ
فسيطر التعليم اإللكتروني على التعل

ة التعليمة إلجراء تحسين عليها؛ مما استوجب على األنظمة أن تخرج من  ب هذه األزمة وهي ين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني، وتوظيفه في العمليَّ

ة ق نتائج إيجابيَّ ِّ
ة ال بدَّ أن ندرك كيف نسدُّ ا  ،أقوى من ذي قبل، وتحق  ة التعليميَّ ة تجاه العمليَّ ِّ املسؤوليَّ

لفجوات التي حدثت في التعليم في أثناء فمن حس 

ة بقياس  "Weare Social (، وبحسب تقرير صادر في يناير املاض ي ملؤسسة2021أزمة كورونا، مما يضمن نتائج جيدة متساوية )سارة وشيماء،   ، املعنيَّ

رنت, زاد عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي؛ ، املتخصصة في أبحاث اإلنت"Hootsuite"استخدام وسائل التواصل االجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة

ة بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت  ، في حين وصل 2018% عن 15% من السعوديين(، بزيادة  93مليون ) 32.2بسبب سهولة الوصول لإلنترنت، ففي السعوديَّ

؛ كان ال بدَّ من فكرة  2020مليون )منتدى تواصل،   25عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي إلى   ٍ
(، ومع ازدياد انتشار استخدام اإلنترنت بشكٍل عام 

ة مدرستي للتعليم عن ُبعد   (؛ غايتها تقديم املعلومات  2020)واس،  استخدامه في التعليم، فعلى سبيل املثال، قامت وزارة التعليم باململكة بإطالق منصَّ

سهم على نحو كبير في اختصار الجهد والوق
ُ
دة، وت ِّ

م، وذلك باستخدام الوسائط املتعد  ِّ
 
ة التي نقوم بتقديمها للمتعل ت، من خالل إيصال والخبرات التربويَّ

ة ال ة وجاذبيَّ مين في أسرع وقت عبر اإلنترنت، وتزيد من فاعليَّ ِّ
 
م، وتمكن  املعلومات للمتعل

ُّ
ا في تحسين التعل سهم أيض 

ُ
ة بشكل ملحوظ، وت التعليميَّ ة  عمليَّ

مين )شوملي وقسطندي،  ِّ
 
م من تقييم وقياس أداء املتعل ِّ

 
 (. 2007املعل

مجموعة جلبتها  التي  املزايا  مع  باملعلم،  املوجه  التقليدي  التدريب  فوائد  بين  يجمع  أنه  منها  متعددة؛  بفوائد  املدمج  التعلم  من    ويمتاز  متنوعة 

اد، والحضور في التكنولوجيات إليجاد البرنامج األمثل، والتعلم املدمج هو استخدام التقنية الحديثة في التدريس دون التخلي عن الواقع التعليمي املعت

حاسوب والشبكات واإلنترنت، غرفة الصف، ويتم التركيز على التفاعل املباشر داخل غرفة الصف عن طريق استخدام آليات االتصال الحديثة؛ مثل: ال

ددة التي توفرها ويمكن وصف هذا التعليم بأنه الكيفية التي تنظم بها املعلومات واملواقف والخبرات التربوية التي تقدم للمتعلم عن طريق الوسائط املتع

 .التقنية الحديثة أو تكنولوجيا املعلومات

الدراسات فا د عدد غير قليل من 
َّ
أك السياق؛  الغامدي )وفي هذا  الدراس ي؛ منها: دراسة  التحصيل  املدَمج في  التعليم  ة  إلى 2015عليَّ التي هدفت   )

املتوس ِّ  الثاني  الصف  تالميذ  لدى  الهندس ي  التفكير  والتحصيل وتنمية  الهندسة،  تدريس  في  املدَمج  م 
ُّ
التعل ة  إستراتيجيَّ ة  فاعليَّ ط، وطبقت مواد  معرفة 

ة ت راَسة املكونة من برمجيَّ ِّ
ق الد  راَسة عن تفوُّ ِّ

ة، لوحدة الهندسة واالستدالل املكاني، التي تم تقديمها عبر اإلنترنت، وقد أسفرت نتائج الد  ة تفاعليَّ عليميَّ

قها في اختبار التف ر، والفهم، واملهارة، وحل املشكالت، والتحصيل الكلي، وتفوُّ
ُّ
ة في التحصيل، عند مستوى التذك ِّ  كير الهندس املجموعة التجريبيَّ

ي، وفي كل 

 .مستوى من مستوياته

جنبي، حيث تعد  من املشكالت أم األ عربية سواء على الصعيد املحلي أم الوتنتشر ظاهرة ضعف التحصيل الدراس ي في املقررات واملباحث الدراسية 

ا منقطع النظير في اململكة العربية السعودية اهتمام  املهمة التي تواجه القائمين على العملية التعليمية، ومع تنامي هذه الظاهرة فقد أولت وزارة التعليم  

ا كان ا واسع  ا انتشار  ا، ومع انتشار التعليم املدمج محلي  لتجاوزها والوقوف على التحديات واملعوقات التي تقف حائلة دون الرقي بمستوى التالميذ تحصيلي  

يم املدمج في  علِّ
ةال بد من وقفة علمية ملعرفة دور التَّ

َ
ط ة املَتوس ِّ

َ
البات املرحل

َ
دى ط

َ
راس ي ل ِّ

ْيل الد  حصِّ  .َتنمية التَّ

  ذهوفي ضوء ما سبق؛ يعد  البحث خطوة متواضعة نحو تطوير العملية التعليمية في اململكة العربية السعودية ومحاولة الوقوف على إيجابيات ه

 التجربة وإيجاد السبل لتجاوز معوقاتها.

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

ا مع التغيرات العاملية واملحلية وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية باستخدام التعلم املدمج في العملية التعليمية عامة؛ وذلك انسجام   قامت

املجتمع السعودي؛ إال أن هذه املتعددة التي فرضت بقوة وجوب استخدام هذا النوع من التعليم، بغية إيجاد السبل الكفيلة لضمان حق التعليم ألفراد 

ا كان هدف العملية التعليمية يتمحور حول التحصيل الدراس ي فق
 
د الحظ الباحث التجربة كونها تجربة حديثة تخللتها الكثير من الصعوبات واملعوقات، ومل

التجربة ك  أن هذه  األمور  املعلمين وأولياء  امليدانية ولقاءات أجراها مع زمالئه  أن مستوى من خالل خبرته  الدراس ي؛ منها:  التحصيل  أثر سلبي في  لها  ان 

أن نتائج التحصيل لم تكن نتائج صادقة تعبر عن املستوى الحقيقي للتالميذ، إضاف ة إلى تحصيل التالميذ انخفض عن السنوات السابقة، إضافة إلى 

التعليم املدمج؛ منها: دراسةا غير قليل  املشكالت والصعوبات التي يعانيها املعلمون، وعلى الرغم من أن عدد    (2021)  جاسم   من الدراسات أكد فاعلية 
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م (  2019)  حمدان  ودراسة
ُّ
ا   املدَمج  حيث اهتمتا بالتعل ا   بوصفه نموذج  ا  فيه  يكون   الذي   اإللكتروني،  التعليم   أنتجه  ما  خالل  من  للتعليم،  حيويًّ  جنب   إلى  جنب 

  التقليدي  التعليم  مع
 

ال دت له، ومكم ِّ
َّ
ِّ  وقد أك

م  تأثير راَستانالد 
ُّ
ر  تطبيق في املدَمج التعل  الطالب. أداء تحسين بهدف الدراس ي، املقرَّ

م   خالل  من  التحصيل  تنمية  التي أكدت  (2019)  الديوشوي   ودراسة
ُّ
م   عن أثر(  2020  وآخرين،  عيطة  )أبو  دراسة  وما كشفته  املدَمج،  التعل

ُّ
 التعل

جاهاتهم  لدى  الدراس ي التحصيل في املدَمج ِّ
ة الحوسبة  إلى املستندة  التطبيقات أحد باستخدام نحوها، التالميذ وات   . (جوجل فصول ) السحابيَّ

ة :(2019 الحجاوي، ؛ Ridwan et al, 2020) ودراسة م  نموذج استخدام فعاليَّ
ُّ
 . املودل تطبيقات مع املختلط التعل

ة، نتائج وجود إلى: 2021)) الجنهي وأشار عزى  إيجابيَّ
ُ
ة في باستخدامه وأوصت الدراس ي،  التحصيل في وأهميته املدَمج إلى التعليم  ت ة؛   العمليَّ  التعليميَّ

ا   لفاعليته. نظر 

م   اإليجابي الستخدام  األثر(  2018)  الحازمي  وأكد
ُّ
مها،  نحو  ودافعيتهم   التحصيل،  في  املدَمج  التعل

ُّ
مين  بتشجيع  وأوصت  تعل ِّ

 
م  تبني  على  املعل

ُّ
 التعل

ة  واملقررات  التدريس،  في  وتطبيقه  املدَمج، ة،  املراحل  جميع  في  املختلفة،  الدراسيَّ ة  دورات  وتنظيم   التعليميَّ فة  تدريبيَّ
َّ
ة   مكث مين  -ومستمرَّ ِّ

 
 - الطالب  أو  للمعل

م  موقع استخدام على
ُّ
م  وبرامج وأساليب التدريس، لتطوير اإللكتروني التعل

ُّ
 املدَمج.  التعل

راَسات  بعض  أن  إال ِّ
مت  الد  م   ووجدت أن  مختلفة،  نتائج  قدَّ

ُّ
ا  التعل م   من  أفضل  إيجابي  تأثير  له  لوجه  وجه 

ُّ
 2016)  هيسل  دراسة:  منها  املدَمج،  التعل

Heissel,  .)زت
َّ
راَسة  ورك ِّ

ة   الد   ,Heppen, Sorensen, Allensworth)  وتايلور،وميميكمان  وريليس،  ووالترز،  واولينورث،  وسورينسن،  لهيبن   االستقصائيَّ

Walters, Rickles, Taylor, & Michelman, 2017 )إال  العناصر، من العديد في تختلفا لم  التالميذ مجموعَتي أن من الرغم  على أنه الباحثون  وجد فقد 

م  تالميذ نتائج  أن
ُّ
م  في صعوبة مواجهتهم  إلى إضافة أدنى، كانت املدَمج التعل

ُّ
ا التعليم  تالميذ مجموعة من أكثر التعل   حرحش) أجرتها دراسة وفي لوجه، وجه 

ة  نتائج  أظهرت  ،(2021  ويوسف، م   نحو  عكسيَّ
ُّ
ع  وأوصت  اإللكتروني،  التعل م،  التعليم   مصادر  استخدام  في  بالتنوُّ

ُّ
 من   أكثر  بين  الجمع  يضمن  بما  والتعل

ق  مما  التدريس،  في  أسلوب ِّ
جاهات  يحق  ِّ

ة  ات   وجود   عدم  عن  نتائجها  التي كشفت(  2021  وأسماء،  عبد)  ودراسة  اإللكتروني.  التعليم  نحو  الطالب  لدى   إيجابيَّ

جاهات  من أن  على الرغم   لوجه،  اوجه    والتعليم   اإللكتروني  التعليم   بين  فرق  ِّ
 يسمى   ما  وهو  -والتقليدي   اإللكتروني  النظامين  بين  للجمع  التدريس  هيئة  ات 

ة -املدَمج بالتعليم   التدريس.  هيئة تواجهه صعوبات وجود عن حيث كشفت( 2019 والزعبي، املواضية) ودراسة ومرتفعة، إيجابيَّ

ْعِلْيِم   ما َدْور    وعلى ذلك؛ يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال الرئيس ي اآلتي: دَمِج   التَّ
 
ِمَيِة   ِفيْ   امل

ْ
ن
َ
ْحِصْيِل   ت يْ   التَّ َراس ِ ِ

َدى  الد 
َ
ِة   ل

َ
ْرَحل

َ ْ
اِلَباِت امل

َ
ِة   ط

َ
ط ِ

َوس 
َ
ت
 
  امل

ِر  ِوْجَهِة  ِمْن 
َ
ظ
َ
َماِتِهنَّ  ن ِ

 
َعل ِطِقةِ  ِفيْ  م 

ْ
ْوِف؟ َمن  الج 

 الدراسة:   أسئلة . 2.1

؟  • ماتهنَّ ِّ
 
طة، من وجهة نظر معل  ما دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

؟ ما الصعوبات التي  • مات في تنمية التحصيل الدراس ي، أثناء تطبيق التعليم املدَمج من وجهة نظرهنَّ ِّ
 
 تواجه املعل

• ( داللة  ة، عند مستوى  إحصائيَّ داللة  ذات  توجد فروق  تنمية α ≤ 0.05هل  في  املدَمج  التعليم  دور  مات، حول  ِّ
 
املعل تقديرات  طات  بين متوس ِّ  ،)

ة التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة امل َري )عدد سنوات الخبرة في استخدام نمط التعليم املدَمج، عدد الساعات التدريبيَّ ِّ
طة، تعزى ملتغي  توس ِّ

 في التعليم املدَمج(؟

ة، عند مستوى داللة ) • مات في α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ ِّ
 
مات، حول الصعوبات التي تواجه املعل ِّ

 
طات تقديرات املعل (، بين متوس ِّ

الساتن عدد  املدَمج،  التعليم  نمط  استخدام  في  الخبرة  سنوات  )عدد  َري:  ِّ
ملتغي  تعزى  املدَمج،  التعليم  تطبيق  أثناء  الدراس ي،  التحصيل  عات  مية 

ة في التعليم املدَمج(؟   التدريبيَّ

 أهمية الدراسة: . 3.1

 : باآلتي إيجازها يمكن  نقاط؛ مجموعة من أهميتها الدراسة تكتسب

 النظرية: ألهمية ا

ته، والعوامل التحصيل املدَمج، ومميزاته، وجدواه، وأهم إستراتيجياته، ومن ثم تعرف مفهوم التعليم  إلقاء الضوء على مفهوم رة   الدراس ي، وأهميَّ ِّ
 
  في  املؤث

 التعليم.  تكنولوجيا  الدراس ي، ونظريات التحصيل

 األهمية العملية: 

مين  توجيه • ِّ
 
ا  الطلبة،  ميول   ا يناسبالتعلم املدمج في العملية التدريسية استخدام    استخدام  إلى ضرورة   واملشرفين  املعل ا،   حيث يعد  ذلك مطلب    مهمًّ

جاهات ومن ِّ
م  لبناء الحديثة االت  ِّ

 
 . والعشرين الحادي  القرن  متعل

مين؛ بغية تعزيز جوانب القوة وتالفي نواحي    لدى   الدراس ي  التحصيل  بيان جوانب القوة والضعف في استخدام التعلم املدمج ودوره في تنمية • ِّ
 
املتعل

م  على تساعدهم  عالية، مستويات إلى بهم   الضعف للوصول 
ُّ
 . وغيرها األزمات وقت خالل التعل

ة، مدَمجة تشخيص الواقع بغية إيجاد بيئة • ة، الفروق وتراعي ذكاء التالميذ، مستوى  تراعي تفاعليَّ ة  املشاركة نحو يدفعهم  قد مما  الفرديَّ  في اإليجابيَّ

ة املواقف  . املختلفة التعليميَّ
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م   أساليب  بعض  استخدام  خالل  من  الدراس ي،  التحصيل  في تنمية  املناهج،   وتوصياته مطوري   قد تفيد النتائج البحث •
ُّ
ق  بما  اإللكتروني؛  التعل ِّ

  ُيحق 

 .التقنياتب الخاصة املناهج  في املطروحة املوضوعات ضمن املدَمج التعليم  على التركيز

ة دورات العمل على إقامة البحث في قد تفيد نتائج • ة الجودة  لتحسين املدَمج للتعليم  الصحيح االستخدام على للتدريب تدريبيَّ  . التعليميَّ

ق  فيما  العلمي الدراس ي،  قد تثري نتائج البحث املحتوى  •
َّ
ة  اململكة   في  املدَمج  التعليم   مجال  في  باألبحاث   يتعل ة؛  العربيَّ ا   السعوديَّ   الوضع   في  ألهميته  تأكيد 

 . الحالي

 أهداف الدراسة: . 4.1

 إلى:  دراسةال ه هدف هذت

• . ماتهنَّ ِّ
 
طة، من وجهة نظر معل  التعرُّف على دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

مات في التعرُّ  • ِّ
 
 تنمية التحصيل الدراس ي، أثناء تطبيق التعليم املدَمج.ف على الصعوبات التي تواجه املعل

ة في التعالكش • َري: )سنوات الخبرة في استخدام التعليم املدَمج، الخبرة، الساعات التدريبيَّ ِّ
ة، تعزى ملتغي  ليم املدَمج(، ف عن فروق ذات داللة إحصائيَّ

م املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي. 
ُّ
 عن دور التعل

ة في التعليم املالكشف عن فر  • َري: )سنوات الخبرة في استخدام التعليم املدَمج، الخبرة، الساعات التدريبيَّ ِّ
ة، تعزى ملتغي  دَمج(، وق ذات داللة إحصائيَّ

مات في تنمية التحصيل الدراس ي ِّ
 
 .حول الصعوبات التي تواجه املعل

 تعريفات الدراسة االصطالحية واإلجرائية: .5.1  

م املناسبة للموقف التعليمي، لزيادة    املدَمج:التعليم   •
ُّ
م وتعليم مختلفة، وفق نظريات التعل

ُّ
"هو تكامل استخدام تكنولوجيا التعليم، وأساليب تعل

ة والخرابشة،   م والتعليم ")أبو عطيَّ
ُّ
ة التعل ة عمليَّ ا بأنه: هو أسلوب تعليمي  ُيعرف التعليم املدمج  و   .(2019فاعليَّ يجمع بين التعليم املباشر إجرائيًّ

ة ة التعليميَّ ا لوجه والتعليم عبر اإلنترنت؛ بهدف تحسين ُمخَرجات العمليَّ  وجه 

الدراس ي: • )  التحصيل  والنجار  ِّفه شحاتة 
عنها  89، ص.2011ُيعر  ا  ر  ِّ

ُمعب  مهارات  أو  ومعارف  الطالب من معلومات  يحصل عليه  "مقدار ما  بأنه:   )

 ِّ
املعد  دة   بدرجات في االختبار  الدراس ي  يُ و   ."بشكل يمكن معه قياس مستويات محدَّ التحصيل  ا:  عرف  املعلوماتإجرائيًّ  في املكتسبة واملهارات بأنه 

ة لهذا من خالل إجابات املعلمات عينة البحث عن بنقاس ويُ  املوضوعات الدراسية املختلفة عامة في أثناء تطبيق التعلم املدمج، ود االستبانة املعد 

 تعليم املدمج في ذلك.معرفة جدوى الالغرض؛ بغية 

 :حدود الدراسة . 6.1

ل في الحدود 
َّ
 التالية: تتمث

ِّ في منطقة الجوف، وتشمل: )سكاكا  •
مات مدارس التعليم العام  ِّ

 
ة: وتشمل عينة من معل  (. طبرجل –صوير  –دومة الجندل  –الحدود املكانيَّ

طة، من وجهة نظر  • ة: معرفة دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ . الحدود املوضوعيَّ ماتهنَّ ِّ
 
 معل

طة في منطقة  • ِّ
مات املرحلة املتوس  ِّ

 
ة: معل  الجوف. الحدود البشريَّ

ة:  •  هـ.. 1443 - 1442العام الدراس ي  من الثانيالفصل  طبق البحث فيالحدود الزمانيَّ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة  .2

 : النظري  اإلطار   . 1.2

 املدَمج:التعليم  .1.1.2

 املدَمج:مفهوم التعليم  •

 أدوات توظف واحد، حيث إطار في التقليدي  التعلم  اإللكتروني مع التعلم  فيها يندمج أو يتكامل التي التعلم  أو صيغ التعليم  أحد املدمج يعد  التعليم 

أم على املعتمدة  سواء اإللكتروني، التعلم  التي في الشبكات املعتمدة على الحاسوب  التعليمية،  بإمكانية في اغالب   تتم  الدروس  املجهزة  الصفية   الغرف 

 .بالشبكات االتصال

 تكون  ما اوغالب   التعليم، في Offline املتصلةغير   والنماذج Online املتصلة النماذج  بين يجمع التعليم  من  نوع  إلى يشير املدمج التعليم  ومصطلح 

 .التقليدية في الفصول  تحدثالتي  املتصلة غير والنماذج اإلنترنت خالل من املتصلة النماذج
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 الحديثة والتقنيات التقليدية بين الطرائق املزج على تعمل التي التدريسية الطرائق من اواسع   مدى  واملتعلم  املعلم  أمام املدمج التعلم  أنماط وتتيح

 الفئات لجميع متساوية تعليمية افرص   ويتيح التعليمية، لكترونيةاإل لوجه والتقنيات اوجه   املباشر التعلم  ميزات من االستفادة  يحقق مما التعلم، عملية في

 .املستهدفة

ا في مجال  
 
ة،  يعتبر مفهوم التعليم املدَمج من املفاهيم التي ظهرت حديث التعليم، ولم يكن استخدام هذا املفهوم باألمر الشائع في األدبيات التربويَّ

( الحادي عشر  القرن  املراد منه، وكان من  Bliuc, Goodyear & Ellis, 2007وذلك في بداية  الدقة في فهم  املفهوم يستخدم بقليل من  (، وقد كان هذا 

ِّ أهدافه تخفيف وقت التفاعل  أسباب ذلك عدم وضوحه، وقد يكون هناك لبس في استخدا 
ة، وإن من أهم  ة في التعليم، وذلك داخل الغرفة الصفيَّ م التقنيَّ

التقليدي، مع تغيير جزء من وقتها لقضائه خارج غرفة الصف، من خالل استخدام   ة ضمن التعليم  م، خالل الحصة الصفيَّ ِّ
 
أدوات  بين الطالب واملعل

الباحثين    نترنت.إل ا  ُيشير عدد من  املباشر، والتعليم من خالل شبكة كما  الصفي  التعليم  ما في  الذي يجمع أفضل  التعليم  املدَمج، هو  التعليم  أن  إلى 

 ( Bourne & Seaman, 2005; Saunders & Werner, 2002; Troha, 2002اإلنترنت )

 :، وأهدافهثانًيا: مميزات التعليم املدَمج  •

م املدَمج،  Krause, 2010وقد أشار كراوس )
ُّ
ة، مقارنة بالتعليم اإللكتروني( إلى أن مميزات التعل ة التكاليف املاليَّ

َّ
ل في قل

َّ
, كما يعتبر بمفرده،  تتمث

ة ة واإلنسانيَّ ز العالقات االجتماعيَّ ِّ
ميهم، وُيعز  ِّ

 
مين، إذ يمنحهم الفرصة للتفاعل مع زمالئهم ومعل ِّ

 
بعض من  بين التالميذ بعضهم مع    وسيلة ممتعة للمتعل

ة بين الطلبة بحسب احتياجاتهم وأنماطهم، وبحسب   ناحية وبينهم وبين معلميهم من ناحية أخرى  ميهم، كما يراعي الفروق الفرديَّ ِّ
 
بين الطلبة وزمالئهم ومعل

التعليميَّ  واملنتجات  التعليم  كفاءة وجودة  يرفع من  ة؛ مما  التقنيَّ للمستحدثات  تعليم مواكب  وأنه  ة،  العمريَّ يزيد  فئاتهم  كما  مين،  ة؛  ِّ
 
املعل كفاءات  من 

مين على الثقافات األخرى بسهولة.  ِّ
 
ِّ ما يستجدُّ من العلوم األخرى املختلفة، ويساعد على اطالع املتعل

الع على كل  ِّ
 
 ويجعلهم على اط

 أن املميزات تدور جميعها حول:  الباحثان ويرى 

مين، تراعي  .1 ِّ
 
ة. الحصول على وسيلة ممتعة للمتعل ة، وأنماطهم ومستوياتهم التعليميَّ  فروقهم الفرديَّ

 االقتصاد في نفقات التعليم.  .2

 سهولة الوصول للمعلومات والتفاعل معها.  .3

ل أهداف التعليم املدَمج في في حين   
َّ
ةأنه يعمل على تتمث ة التعليميَّ ال بدَّ  وعلى ذلك؛ من مشاركة الطلبة في التعليم، يزيد و  ،تحسين مخرجات العمليَّ

د 
َّ
ة التدريس أن من التأك م الطلبة؛ ألنه  يمتاز بالتعليم املزيج الذي يتمُّ تصميمه في عمليَّ

ُّ
ر من إتقان تعل ِّ

م ُيطو 
ُّ
الجودة العالية، فمن املفترض أن هذا التعل

دة وقابلة للقياس، وأن الغرض من التقييم هو التطوير لألهدا  ة للطلبة.يبنى على أهداف واضحة ومحدَّ  . (Tony et al., 2020) ف اإليجابيَّ

 ستراتيجيات التعليم املدَمج:ا •

امل وهما  األسلوبين،  خصائص  جمعت  املدَمج  التعليم  بيئة  فإن  املتزامن،  واألسلوب  املتزامن  غير  التعليم  أسلوب  بين  املدَمج  التعليم  رونة  يجمع 

ة. وقد وضع باباس )  هي على النحو اآلتي: ، إستراتيجيات للتعليم املدَمج( Pappas, 2016والتفاعليَّ

 تحديد أهداف التعليم املدَمج بوضوح:  .1

ع
ُ
ا كانت  املسار الصحيح،    علىلسير  بغية ا   ،األهداف خارطة للتعليم املدَمجد   ت

 
مل على: املهارات  تفهي تش  ،ال بدَّ من تحديدهاكان  بداية أي عمل  ومل

ة للتعامل مع التعليم املدَمج،   م املختلفة  ،األدوات املستخدمةو الضروريَّ
ُّ
إضافة إلى    ،التي تستخدم في تقديم املحتوى   ،ونماذج التصميم أو نظريات التعل

ت إضافتها املحتو  ِّ التي تمَّ
 لتعليم املدَمج. إلى ا ى واملواد 

 :تحديد خطة ومفردات منهج التعليم املدَمج  .2

مين  اأساسي  ا  في التعليم املدمج يعد  أمر    مفردات املنهج التعليميو   الدراسية  وضوح الخطة إن   ِّ
 
ويتجلى هذا الوضوح    ، لتحقيق تقدم دراس ي ناجح  للمتعل

ة،  :  اشتماله على اآلتيمن خالل   ة، والواجبات، واالختبارات، والعروض التقديميَّ مواعيد تسليم إلى  حضور ومشاركة الطلبة، إضافة  و األهداف التعليميَّ

 وغيرها.  .....األعمال

 تحديد مستوى التفاعل في التعليم املدَمج:  .3

بد    اإللكترال  التعليم  أدوات  ة تحقيقها باستخدام  آليَّ الطلبة، ومعرفة  يتفاعل خاللها  التي  املستويات  التنفيذ من معرفة  ة  البدء بعمليَّ وني، قبل 

ةو  ِّ تطبيق ووسيلة إلكترونيَّ
اأ سواء  ،لتفاعل معهاوا ومدى قبول األفراد والجماعات  ،تحديد ما يتناسب مع طبيعة كل   غير متزامن.  مأ  كان التعليم متزامن 

  تكامل أنشطة العمل الجماعي: .4

ة في التعليم املدَمجالتعاون من العند   يع ا  ا كبير  ا إسهام  إذ إنه ُيسهم    ؛اصر املهمَّ ويساعدهم على تبادل املعلومات واملعارف   ،في تفاعل الطلبة اجتماعيًّ

 استخدام التطبيقات واألدوات املختلفة عبر شبكة اإلنترنت.خرين، من خالل االستفادة من مهارات الطالب اآل و مع زمالئهم، 

املثال:   أو   ،مناقشة عدد من املشكالت  اغير متزامن، يتم من خالله  ممتزامن أ أكانت على نحو  سواء    ،غرف الدردشة عبر اإلنترنتإن  فعلى سبيل 

دة.  ِّ
 تبادل األفكار واآلراء عبر وسائل التواصل االجتماعي املتعد 
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 ة التواصل والتغذية الراجعة: تحديد كيفيَّ  .5

ِّ على استفسارات الطلبة واإلجابة عنه
مين، وذلك للرد  ِّ

 
ة واضحة للتواصل مع املعل فق عليها، سواء بطر اينبغي تحديد آليَّ يقة مباشرة ، عبر وسائل يتَّ

ةو عن طريق البريد اإللكتروني، بحيث ال يتجاوز الرد  أكثر من يومين، و  ،طريقة غير مباشرة ب مأ  ا  ،بهذه الطريقة يشعر الطلبة بالجديَّ ا قويًّ وأن لديهم نظام 

ة. التغذية اليسهل عليهم الحصول على   راجعة بصورة مستمرَّ

 تحديد قائمة باملصادر واملراجع:  .6

مين تحديد املصادر األكثر أهميَّ  ِّ
 
واألفضل أن تكون املراجع متاحة عبر    ،مراجع املنهجفي  وضع قائمة لهم  من خالل  وذلك    ،ة للطلبةينبغي على املعل

ا أن يقوم عضو هيئة التدريس بترتيبها حسب مواضيع املنهج ،اإلنترنت ع في القراءة. ،ويفضل أيض   وإدراج مراجع لالستزادة والتوسُّ

الة للتقويم:  .7  وضع خطة فعَّ

ة التقويم  تعد    م الطلبة عملية  عمليَّ ة في قياس تقدُّ ة ال بدَّ من  املدمج ذا  لتعليم  ا يكون  ومعرفة مستواهم وأدائهم التحصيلي، ول  ،الدراس ي  مهمَّ فعاليَّ

ر ألتقويم إضافة إلى وجود تكون فاعلة،  يةوضع خطة تقويم ة أ   ،نشطة املقرَّ دها ا  مسواء بالطريقة التقليديَّ ِّ
ة املباشرة التي ُيحد  م. اإللكترونيَّ ِّ

 
 ملعل

 التحصيل الدراس ي: .2.1.2

 :مفهوم التحصيل الدراس ي •

 في الطلبة تقدم مقدار تحديد بموجبه يتم  يرئيس  معيار فهو املنهجية واإلدارية، التربوية تا القدر  معظم  في اأساسي  ا  ر  معيا س يا الدر  التحصيل يعد  

 املعرفة وحفظ الحقائق واستخدام تذكر على القدرة ، وهو تناسبهم  التي التعليمية مجا البر  اختيار وكذلك، املختلفة التعليم  أنواع على سة وتوزيعهم ا الدر 

 كل مختلفة، أو    تعليمية تا خبر ب مروره  نتيجة معينة أساسيةدراسية   مادة  في تعليمية أهداف  من  املتعلم  ماحققه مقدار، وهو  مكتوبة صورة ب وتوليدها

 اتباختبار  قياسه يمكنب املدرسية، و الكت في عليهم  مقرر  هو ما نتيجة  املشكالت حل   على تا وقدر  تفكير وأساليب  تا ومهار  معارف من التالميذ يكسبه ما

 ة لهذا الغرض. معد  

ون في 2009يذكر أبو حطب ) ين يهتمُّ ِّ
م، هذا السبب جعل املختص 

ُّ
ا بين مفهومي التحصيل الدراس ي ومفهوم التعل ا وثيق 

 
التحصيل  ( أن هناك ارتباط

سة التعليميَّ  م يعتبر هو األوسع واألشمل؛ ألنه يشمل جميع املمارسات والتدريب الذي يحدث داخل املؤسَّ
ُّ
ة، تساعد الطلبة الدراس ي، إال أن مفهوم التعل

ِّز ثقة الطلبة بأنفسهم  ،على اكتساب عدد من املهارات واملعلومات
عز 

ُ
ة التي ت ٍ من القيم التربويَّ

ر نظرتهم إلى ذواتهم.  ،وحصوله على كم  ِّ
غي 
ُ
 وت

ة التحصيل الدراس ي: •  أهميَّ

ة املادة الدراسيَّ مه في  ة معرفة الطالب ملستوى تقدُّ ة التعليميَّ رة في جودة العمليَّ ِّ
 
ة واملؤث م، كما يسهل على   ،من العوامل املهمَّ ز له للتقدُّ ِّ

فهي محف 

للتدريس الطلبة  مين معرفة مدى استجابة  ِّ
 
للطلبة  ،املعل الدراس ي  بنتيجة تحصيل  التدريس تقاس  ة  إستراتيجيَّ فكلما    ،ومن ثمَّ فإن مدى االستفادة من 

ة جيدة  ا )الخفاجي،  ،كانت اإلستراتيجيَّ  (.2013كان التحصيل الدراس ي جيد 

ي التحصيل الدراس ي من  مشكلة تد   وتع ِّ
 
قاتمدن ِّ

مين   ،العملية التعليمية برمتها   عو  ِّ
 
ا أمام تأدية رسالتها على الوجه األكمل، فكلُّ املعل حيث تعدُّ عائق 

ٍ دراس ي ٍ 
 
ِّ صف

ون بوجود هذه املشكلة في كل  ة على املدارس  ،ُيقرُّ م بعض    ،فال بدَّ من االهتمام بها؛ ملا لها من آثار سلبيَّ راَسة؛ لتقدُّ ِّ
ا في الد  سبب اضطراب 

ُ
حيث ت

ر البعض اآلخر  (.2003ويصبحون مصدر إزعاج وشغب داخل الفصل )هريدي،  ،الطلبة وتأخُّ

املوضوعات الدراسية املختلفة عامة في أثناء تطبيق التعلم املدمج، وُيقاس   في املكتسبة واملهارات املعلومات  هوأن التحصيل الدراس ي    الباحثانويرى  

ة لهذا الغرض؛ بغية   تعليم املدمج في ذلك.معرفة جدوى المن خالل إجابات املعلمات عينة البحث عن بنود االستبانة املعد 

التعل مة للمحتوى  الوسيلة املقدَّ م لقياس مقياس يمكن من خالله معرفة جدوى  التي ُتصمَّ ل في االختبارات 
َّ
يمي، فقياس التحصيل الدراس ي يتمث

 باعتباره املحكَّ الحقيقي ملعارف الفرد. ؛املهارات واملعرفة التي حصل عليها الفرد

رة في التحصيل الدراس ي: • ِ
 
 العوامل املؤث

الطلبة     أداء  ر في  ِّ
 
تؤث العوامل  ببيئة    الدراس ي،وفي تحصيلهم    ،هناك عدد من  املحيطة  ة  الخارجيَّ بالعوامل  ق 

َّ
يتعل إلى قسمين: قسم  مت  س ِّ

ُ
وقد ق

ق بالجانبين املعرفي والنفس ي للطالب
َّ
ة التي تتعل ق بالعوامل الداخليَّ

َّ
ة الطلبة  ،الطلبة، وقسم يتعل ح شخصيَّ ِّ

وتميزهم عن أقرانهم،   ،وهي الجوانب التي ُتوض 

ة التي سهم في تنمية تحصيل الطلبة )الهابط،  وهذه من العوامل املهمَّ
ُ
 (.1997ت

التحصيل دراسات عديدة عن  وبعد  والتربية،  النفس  بين علم  التحصيل  تلك    ،ويربط  مة  ِّ
في مقد  املعرفي  الجانب  أن  اتضح  رات؛  ِّ

املتغي  وعدد من 

رات ِّ
قة    ،املتغي  ِّ

 
ة، والذكاء، باإلضافة إلى الجوانب املتعل الحصول   ،باألسرة واملجتمع. ويعدُّ الهدف األساس ي من التحصيل الدراس يومنها: التقديرات الوجدانيَّ

ة، باإلضافة إلى التعرُّف على قدرات الطلبة ِّ الدراسيَّ
ة ملدى إتقان الطلبة للمواد  ف   ،على معلومات وصفيَّ  عن التعرُّ

 
ة، فضال ة أو عقليَّ سواء كانت معرفيَّ

ة، والخصائص الوجدانيَّ  مات الشخصيَّ ة )نصر هللا، على الس ِّ جاه نحو املادة الدراسيَّ ِّ
 (. 2010ة، ومدى االت 
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 الدراسات السابقة: . 2.2

طة املتوس ِّ املرحلة  الدراس ي، لدى طالبات  التحصيل  تنمية  املدَمج في  التعليم  التعرُّف على دور  إلى  ة  الحاليَّ راَسة  ِّ
الد  وذلك من وجهة نظر    ،تهدف 

ت بالتعليم املدَمج، وإبراز  راَسة، تم رصد عدة دراسات اهتمَّ ِّ
مات، وبالنظر إلى األدب البحثي السابق ذي العالقة بموضوع الد  ِّ

 
ة تنمية التحصيل  املعل أهميَّ

طة.  ،من خالل التعليم املدَمج ،الدراس ي  لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

ا للتعليم   (Hadiyanto et al., 2021)و(  2019راسة حمدان )( ود2021اهتمت دراسة جاسم ) ا حيويًّ م املدَمج باعتباره نموذج 
ُّ
من خالل ما    ،بالتعل

ر    ،أنتجه التعليم اإللكتروني م املدَمج في تطبيق املقرَّ
ُّ
راَستان تأثير التعل ِّ

دت الد 
َّ
 له، وأك

 
ال ا إلى جنب مع التعليم التقليدي ومكم ِّ الدراس ي، والذي يكون فيه جنب 

ضح أن للطالب في الفصل املختلط إنجازات أعلى في املعدل التراكمي  ، بهدف تحسين أداء الطالب ة  ،ويتَّ ة وا   ،مقارنة بالفئة التقليديَّ راَسة الحاليَّ ِّ
تفقوا مع الد 

ا لـ م املدَمج كأسلوب إلكتروني حديث، فأصبح من الضروري تحسين املدارس بالتعليم املدَمج، وإنه وفق 
ُّ
م املدَمج Lynch,2017) باهتمامها بالتعل

ُّ
( فإن التعل

ة اليوم؛ ألنه الطريقة التي ستحتاجها الفصول الد  ة التعليميَّ ا للعمليَّ ة في املستقبل للعمليعدُّ مهمًّ م املدَمج ضمن الفرص التي أتيحت    ،راسيَّ
ُّ
كما يأتي التعل

ر الهائل الذي يحدث في تقنيات املعلومات واالتصاالت ة  ،للمدرسين في املدارس؛ لالستفادة من التطوُّ ة التعليميَّ مع مراعاة ظروف    ،وتوظيفها في العمليَّ

ا لوجه ٍ ومعرفة ) وما يحدث داخله ،الفصل الدراس ي وجه 
ة 2015؛ هورن وستاكر، Gepp & Kumar, 2019من عمليات نمو  راَسة الحاليَّ ِّ

(، كما سعت الد 

ة.  ة التعليميَّ  إلى إبراز دور التعليم املدَمج في العمليَّ

ة التحصيل الدراس ي ا إلى إبراز أهميَّ راَسة أيض  ِّ
ة وآخرين  2019كما في دراسة الديوشوي )  ،وذلك باستخدام التعليم املدَمج  ،وسعت الد  ( وأبو عطيَّ

(2020( )Ridwan et al. 2020)( و)2019( والحجاوي  الديوشوي  التحصيل  2019: حيث هدفت دراسة  املدَمج في  التعليم  ة  إستراتيجيَّ أثر  إلى قياس   )

ةواستبقاء املعلومات لدى طالبات الصف ال ،الدراس ي ة في تنمية التحصيل من خالل   ، وقدحادي عشر األدبي في مادة الجغرافيَّ راَسة الحاليَّ ِّ
اتفقت مع الد 

املدَمج، كما كشفت دراسة   م 
ُّ
الرياضيات2020  ، أبو عيطة وآخرون(التعل الدراس ي في  التحصيل  املدَمج في  م 

ُّ
التعل أثر  الرابع   ،( عن  لدى تالميذ الصف 

نحوها جاهاتهم  ِّ
في مستوى باس  ،وات  ة  إحصائيَّ دالة  ا 

 
نتائجها فروق وأظهرت  )فصول جوجل(،  ة  السحابيَّ الحوسبة  إلى  املستندة  التطبيقات  أحد  تخدام 

جاهات نحو الرياضيات ،التحصيل الدراس ي ِّ
م املدَمج، ات ،واالت 

ُّ
َّ لصالح مجموعة التعل ؛ الحجاوي،  Ridwan et al, 2020فقت في نتائجها مع دراسة )ّ 

م املختلط مع تطبيقات املودل2019
ُّ
ة استخدام نموذج التعل راَسات مع    ،( التي سعت إلى معرفة مدى فعاليَّ ِّ

فقت هذه الد  ة، اتَّ لطالب املرحلة االبتدائيَّ

را  ِّ
ة باستخدام املنهج التجريبي كمنهج معتمد للتوصل للنتائج، واختلفت معها في منهج الد  راَسة الحاليَّ ِّ

واتفقت مع   ،حيث اعتمد على املنهج املسحي  ،َسةالد 

ة وآخرين 2019دراسة )الديوشوي،   . (2019، الحجاوي، 2020، أبو عطيَّ

( ةRidwan et al., 2020)أشار  إيجابيَّ نتائج  إلى وجود  الدراس ي  ،:  التحصيل  في  وأهميته  املدَمج  للتعليم  عزى 
ُ
ة   ،ت العمليَّ في  باستخدامه  وأوصت 

لفاعليته ا  نظر  ة؛  منه  ،التعليميَّ د 
ُّ
والتأك إلثباته  ة  الحاليَّ راَسة  ِّ

الد  تسعى  ما  )  ،وهذا  الحازمي  أكد  في 2018وقد  املدَمج  م 
ُّ
التعل استخدام  أثر  في دراسته   )

ط في الرياضياتتحصيل طالب الصف الثالث امل مها   ،توس ِّ
ُّ
م املدَمج في تحصيل طالب   ،ودافعيتهم نحو تعل

ُّ
باملدينة املنورة، هدفت إلى التعرُّف على أثر التعل

املدَمج م 
ُّ
التعل تبني  على  مين  ِّ

 
املعل بتشجيع  راَسة  ِّ

الد  أوصت  وقد  مها، 
ُّ
تعل نحو  ة  والدافعيَّ الرياضيات  في  ط  املتوس ِّ الثالث  ف  ،الصف  تدريس  وتطبيقه  ي 

ة املختلفة  ،الرياضيات ة   ،واملقررات الدراسيَّ فة ومستمرَّ
َّ
ة مكث ة، وتنظيم دورات تدريبيَّ مين أو الطالب  -في جميع املراحل التعليميَّ ِّ

 
على استخدام موقع   - للمعل

م اإللكتروني لتطوير تدريس الرياضيات
ُّ
م املدَمج  ،التعل

ُّ
راَس   ،وأساليب وبرامج التعل ِّ

مت نتائج مختلفةإال أن بعض الد  ا لوجه  ،ات قدَّ م وجه 
ُّ
ورأت أن التعل

دراسة هيسل   منها:  املدَمج،  م 
ُّ
التعل أفضل من  إيجابي  تأثير  للغاية(Heissel, 2016) له  ا  ا مختلف  اتخذ منهج  الثامن    ،حيث  الصف  طلبة  نتائج  ملقارنة 

ر الجبر لتحسين معدالتهم  مها مدر  ،املتقدمين لدراسة مقرَّ ِّ
ة، حيث تم تدريس بعض الطلبة عبر North Carolinaسة نورث كارولينا " والتي تقد  " االفتراضيَّ

ا  الذين درسوا عبر  أداء طلبة جامعة نورث كاروالينا  ا لوجه، وكان  اإل اإلنترنت وبعضهم اآلخر وجه  الثامن في   ،نترنت منخفض  الصف  بأقرانهم في  مقارنة 

ة لهيبن وسورينسن، واولينورث، ووالترز، وريليس، وتايلور،وميميكمان ) راَسة االستقصائيَّ ِّ
ا لوجه. وركزت الد  ة وجه   ,Heppen, Sorensenالفصول الدراسيَّ

Allensworth, Walters, Rickles, Taylor, & Michelman, 2017)  ا لوجهعلى املقارنة بين التع م وجه 
ُّ
املدَمج والتعل م 

ُّ
من   ،لتالميذ الصف التاسع  ،ل

في   تختلفا  لم  التالميذ  أن مجموعَتي  الرغم من  أنه على  الباحثون  وقد وجد  ذلك،  إلى  وما  الرياضيات،  في  الثقة  الصعوبة،  اعل،  التف  العديد من حيث: 

م املدَمج كانت أدنى، إضافة
ُّ
ا لوجه  العناصر، إال أن نتائج تالميذ التعل م أكثر من مجموعة تالميذ التعليم وجه 

ُّ
وفي دراسة   ،إلى مواجهتهم صعوبة في التعل

ة الزراعة نحو التعليم اإللكتروني ، (2021أجرتها )حرحش ويوسف،   جاهات طالب كليَّ ِّ
ِّ انتشار جائحة كورونا ،هدفت للتعرُّف على ات 

أظهرت نتائج   ،في ظل 

م اإللكتروني
ُّ
ة نحو التعل م   ،عكسيَّ

ُّ
ع في استخدام مصادر التعليم والتعل ق   ،وأوصت بالتنوُّ ِّ

بما يضمن الجمع بين أكثر من أسلوب في التدريس، مما يحق 

ة لدى الطالب نحو التعليم اإللكتروني، اختلف عن دراسة )عبد وأسماء،   جاهات إيجابيَّ ِّ
م اإللكتروني في املستوى 2021ات 

ُّ
( التي هدفت للكشف اثر التعل

ِّ أزمة كورونا  ،ياإلدراك 
جاهات هيئة التدريس   ،وقد كشفت نتائجها عن عدم وجود فرق بين التعليم اإللكتروني والتعليم وجهة لوجه  ،في ظل  ِّ

بالرغم أن ات 

ة ومرتفعة -وهو ما يسمى بالتعليم املدَمج -للجمع بين النظامين اإللكتروني والتقليدي  راَسة 2019كما في دراسة )املواضية والزعبي،  ،إيجابيَّ ِّ
( وكشفت الد 

في أثناء تطبيق   ،( إلى أن هناك صعوبة في تقويم وقياس مستوى الطالبات2018عن وجود صعوبات تواجهه هيئة التدريس، وقد أشارت )العجمي والعرفج،  

دت دراسات أن مستوى الصعوبات التي تواجه استخدام التعليم املدَمج في التدريس جاءت 
َّ
جاه التعليم املدَمج، وأك ِّ

عزى النتيجة لالت 
ُ
طة، وت بدرجة متوس ِّ

مين ِّ
 
مين على التكنولوجيا له دور كبير   ،(2019ونظرتهم للتكنولوجيا واملشكالت التي تواجه الطلبة )املطيري،    ،السلبي للمعل ِّ

 
وأظهرت النتائج أن تدريب املعل
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د 
َّ
مين يواجهون   ،( التي أجراها في الكويت2018ت دارسة )الرشيدي،  في القضاء على كثير من الصعوبات التي قد تواجههم وتواجه طالبهم، وأك ِّ

 
أن املعل

في عملهم  املشكالت  ة  ،العديد من  التدريبيَّ للدورات  افتقارهم  أبرزها  أمام    ،لعلَّ  ل فرصة  ِّ
 
يشك قد  املدَمج  التعليم  أن  كما  الحديثة،  ة  التربويَّ واألساليب 

التعليم   استخدام  تجاه  ما  ا  نوع  ايجابي  جاه  ِّ
ات  لديهم  مين  ِّ

 
املعل أن  كما  الحديثة،  التقنيات  استخدام  في  مهاراتهم  لتطوير  مين  ِّ

 
ذون للمعل ِّ

ويحب  املدَمج، 

األحيان بعض  في  الرغم من    ،استخدامه  التعليم على  إلى  التقليدي  التعليم  االنتقال من  في  الرغبة  لديهم  يكون  وعليه  كبيرين،  إلى وقت وجهد  حاجته 

ة، والقدرة على الجمع بين التدريس التقليدي والتدريس اإللكتروني، والرغبة األ كيدة في الدخول اإللكتروني، والرغبة في الدخول إلى الصفوف االفتراضيَّ

اإللكتر م 
ُّ
التعل )املطيري،  إلى  ة  اإللكترونيَّ واالدارة  تنمية  48،  2019وني  في  مات  ِّ

 
املعل تواجه  التي  الصعوبات  التعرُّف على  إلى  ة  الحاليَّ راَسة  ِّ

الد  وتسعى   ،)

م املدَمج. 
ُّ
 التحصيل الدراس ي، في أثناء تطبيق التعل

ري )الص ِّ
ة ملتغي  راَسة للكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائيَّ ِّ

التحصيل الدراس ي  ،فكما تسعى الد  عزى للتعليم املدَمج،   ،الخبرة (، في تنمية 
ُ
ت

ا للنوع االجتماعي2019، حمدان، 2019حيث كشفت دراسة )الحجاوي،  طات أداء الطلبة وفق  ة بين متوس ِّ لصالح   ،( عن وجود فروق ذات داللة إحصائيَّ

ة2020اإلناث، وأظهرت نتائج دراسة )سها وآخرين،  
َّ
ة لواقع التعليم املدَمج  ( وجود فروق دال ا على الدرجة الكليَّ مين  ،إحصائيًّ ِّ

 
تعزى    ،من وجهة نظر املعل

ر الجنس، ولصالح الذكور، واختلفت مع دراسة )املطيري،   ِّ
راَسة2019ملتغي  ِّ

ة الستجابات عين الد  على استخدام   ،( في عدم وجود فرق ذي داللة إحصائيَّ

ِّ   ،التعليم املدَمج في التدريس
 
طة، والصعوبات التي تواجههم من وجهة نظرهم في الكويتلدى معل ة للمرحلة املتوس ِّ ر الجنس وفق    ،مي التربية االجتماعيَّ ِّ

  ، ا ملتغي 

ة مع دراسة )املطيري،  راَسة الحاليَّ ِّ
فقت الد  ر، واتَّ ِّ

ة في اختيار املتغي  راَسة الحاليَّ ِّ
ر  ( 2020، سها وآخرين،  2019، حمدان، 2019كما اختلفت مع الد  ِّ

في متغي 

راَسة ،الخبرة  ِّ
ة الستجابات عينة الد  نت النتائج عدم وجود فرق ذي دالله إحصائيَّ ر الخبرة. ،على استخدام التعليم املدَمج في التدريس ،حيث بيَّ ِّ

 وفقا ملتغي 

ابقة:  راَسات السَّ ِ
 التعقيب على الد 

راَسات السابقةعدد من على  بعد إطالع الباحثان ِّ
ن  الد  ة؛ تبيَّ ة واألجنبيَّ  ما يأتي:  م لهالعربيَّ

نة،   • صات معيَّ رات وتخصُّ ة إلى تعرُّف دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي  في حين تسعى  أنها اقتصرت على مقرَّ راَسة الحاليَّ ِّ
على نحو الد 

 . ٍ
 عام 

الدراسات   • التحصيل  بينت  تنمية  املدَمج في  التعليم  م دور 
ُّ
للتعل الطالبات  ة  الطالبات، وزيادة دافعيَّ أثر    ،الدراس ي، لدى  ة  في زياد  اإيجابي  ا  تأثير  مما 

 .التحصيل الدراس ي في دول مختلفة

يأن   • الدراس ي، وقد  التحصيل  أثر سلبي في  له  املدَمج  الدراسات  هذا االختالفعود  التعليم  نتائج  العينة، واختالف إجراءات  في  اختيار  ة   إلى كيفيَّ

راَسة، واالقتصار على تخ ِّ
نالد  ص معيَّ راَسات ألهميتها ؛ لذا فنحن بحاجة إلى إجراء صُّ ِّ

م املدَمجبافي ضوء االهتمام املحلي والدولي مزيد من الد 
ُّ
 ، لتعل

ِّ األزمات
   ."19-كوفيد " كورونا جائحة :مثل  ؛في ظل 

املدمج في   • التعليم  تناول دور  إلى  الحالي  البحث  تناول دور  سعى  إلى  السابقة  الدراسات  الدراسية كلها، في حين سعت  املواد  الدراس ي في  التحصيل 

الدراس ي، في  التعليم املدمج في مادة دراسية بعينها، وقد كان االختالف في نتائج الدراسات السابقة فبعضها أكد فاعلية التعليم املدمج في التحصيل 

 وهو ما دفع بالباحث إلى تناول أثر التعليم املدمج في التحصيل عامة.  حين عارض بعضها األخر األثر اإليجابي،

ل إلى  الل التو أفاد البحث من الدراسات السابقة من خ • إضافة إلى بناء اإلطار النظري، وتحديد اإلجراءات   ،دقيقعلى نحو  وصياغته    البحث  عنوانصُّ

 . تفسير نتائج البحث وتقديم املقترحات والتوصياتو   البحث،  وصياغة فقراتها. ومنهج بحث املناسبة )االستبانة(  اختيار أداة ال؛ مثل:  بحثملناسبة للا 

 : إجراءات الدراسة  .3

 منهج الدراسة:  . 1.3

راَسة، الذي يتمُّ في أثنائه استجابة عينة ك ِّ
راَسة املنهج الوصفي املسحي؛ باعتباره املنهج العلمي املناسب لطبيعة الد  ِّ

بع الد 
َّ
بيرة منهم؛ أو جميع أفراد تت

راَسة )العساف،  ِّ
 (.2006مجتمع البحث؛ وذلك بهدف وصف الظاهرة محلَّ الد 

 مجتمع الدراسة:  .2.3  

طة في منطقة الجوف، والبالغ عددهنَّ )في ضوء ما   مات املرحلة املتوس ِّ ِّ
 
ن من جميع معل راَسة؛ يتكوَّ ِّ

مة، يتوزَّعن على  888تقتضيه طبيعة الد  ِّ
 
( معل

ة اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف.   -دومة الجندل  -صوير -مكاتب تعليم الجوف: سكاكا ا على إحصائيَّ  طبرجل، اعتماد 

 : الدراسةعينة  . 33.

راَسة من ) ِّ
نت عينة الد  ة، من مكاتب التعليم في منطقة الجوف277تكوَّ راَسة، ثم اختيارهنَّ بطريقة عشوائيَّ ِّ

مة من مجتمع الد  ِّ
 
( يبين  1)وجدول  .  ( معل

 ملتغيرات الدراسة .توزيع عينة 
 
 من املعلمات وفقا
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راسة  وضحي :(1)جدول  ِ
 ملتغيرات الد 

ً
 توزيع عينة الدراسة من املعلمات وفقا

 املتغير                         مستويات املتغير  العدد           النسبة املئوية     

 15.9% 

19.9% 

10.8% 
53.4% 

100.0% 

44 

55 

30 
148 

277 

 سنة 

 سنتان 

 ثالث سنوات 

 أكثر من ثالث سنوات 

 املجموع 

 عدد سنوات الخبرة 

 31.4% 

27.1% 

19.1% 

22.4% 
100.0% 

87 

75 

53 

62 
277 

 ال يوجد 

 ساعات 4 – 1من 

 ساعات 10 – 5من 

 ساعات  10أكثر من 

 املجموع 

عدد الساعات 

ة في التعليم   التدريبيَّ

 املدَمج

رات  . 4.3 ِ
راَسةمتغي  ِ

  :الد 

•  : ر املستقلُّ ِ
  .التعليم املدَمجاملتغي 

ر التابع:  • ِ
 الدراس ي. التحصيل املتغي 

رات الوسيطة:  • ِ
ة في التعليم املدَمج(. املتغي  مات )الخبرة، الساعات التدريبيَّ ِّ

 
رات املعل ِّ

 تشمل متغي 

راَسة: . 5.3 ِ
 أداة الد 

 . وتشخيصه من وجهة نظر القائمين على استخدام التعليم املدمج على واقع تطبيق التعليم املدمج تعرف المنهج البحث هو منهج وصفي يسعى إلى 

راسة املقاييس اآلتية:  ِّ
 استخدمت الد 

 
ً

 ملعرفة دور التعليم املدمج: االستبانة: أداة أوال

 وصف املقياس:

راَسات والبحوث، منها: عياصر  االستبانة تم تصميم  ِّ
الع على عدد من الد  ِّ

 
نت في صورتها ال2021(، القيق والهدمي )2014) ة بعد االط   نهائية(، وقد تكوَّ

 :جزأين موزعة على التحكيم،بعد  ( فقرة 23) من

ة باألول:  ةيانات عامَّ  ديموغرافيَّ

 : فقرة، موزَّعة على محورين وهي كالتالي 32محاور االستبانة، واشتملت على الثاني: 

• ( . ماتهنَّ ِّ
 
طة، من وجهة نظر معل  فقرات(  12دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

مات في تنمية التحصيل الدراس ي، في أثناء  • ِّ
 
 ( فقرة 11تطبيق التعليم املدَمج. )الصعوبات التي تواجه املعل

املدَمج،   التعليم  باستخدام  الدراس ي،  التحصيل  تنمية  لقياس  الخماس ي؛  )ليكرت(  راَسة مقياس  ِّ
الد  بموا واستخدمت  يبدأ  ة  فق  والذي  ( 5)بشدَّ

ة درجتان( 2) ، ال أوافق(درجات3) ، محايد(درجات4) ، أوافقتدرجا  .)درجة واحدة( ، ال أوافق بشدَّ

 املقياس:صدق 

د من صدق فقرات االستبانة بطريقتين:
ُّ
 تم التأك

ة على )  الصدق الظاهري: .1 مات التي أرغب بقياسها، وذلك بعرضها بصورتها األوليَّ مين  9من خالل تطابق محتوى االستبانة وفقراتها للس ِّ
َّ
( من املحك

راَسة )ملحق  ِّ
صين في مجال الد  ِّ

ومدى تحقيقها  ،من حيث: مدى مناسبة العبارات ،وإبداء آرائهم فيها  ،(؛ وتم الطلب منهم دراسة االستبانة 3املتخص 

واإلخر أل  ة،  اللغويَّ الصياغة  مستوى  وتقييم  له،  تنتمي  الذي  للمحور  عبارة   ِّ
كل  ومناسبة  محتواها،  ع  وتنوُّ وشموليتها،  راَسة،  ِّ

الد  ة هداف  وأيَّ اج، 

راَسة، وأثرت اال   ،مالحظات يرونها مناسبة ِّ
موا مالحظات قيمة أفادت الد  ق بالتعديل، أو التغيير، أو الحذف. وقد قدَّ

َّ
ستبانة، وساعدت على فيما يتعل

الصياغة وإضافة، وُوضعت في ص مون، من تعديل في 
َّ
املحك فق عليه  اتَّ بناء على ما  التعديالت،  إجراء بعض  تمَّ  ورتها  إخراجها بصورة جيدة. وقد 

ة، لتحتوي على ) قت ما يسمى بالصدق الظاهري أو املنطقي. ،( فقرة 23النهائيَّ  وبذلك تكون االستبانة قد حقَّ

 من خالل: ،تم حساب صدق البناء الداخلي لعبارات االستبانة :البناء الداخليصدق  .2

ة للمحور الذي تنتمي له كلُّ عبارة  • ِّ عبارة، والدرجة الكليَّ
ة( بين درجة كل  ح  2والجدول )  ،حساب معامل االرتباط بيرسون )العالقة االرتباطيَّ ِّ

( يوض 

 نتائج ذلك.  

ة لالستبانةمعامل االرتباط بيرسون )العالقة اال  • ِّ محور والدرجة الكليَّ
ة( بين درجة كل   ( يوضح نتائج ذلك. 3والجدول ) ،رتباطيَّ
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ة للمحور الذي تنتمي له كلُّ عبارة  :(2جدول ) ِ عبارة، والدرجة الكليَّ
ة( بين درجة كل   معامل االرتباط بيرسون )العالقة االرتباطيَّ

مات في تنمية التحصيل   ِ
 
الصعوبات التي تواجه املعل

 الدراس ي، أثناء تطبيق التعليم املدَمج 

الدراس ي، لدى طالبات املرحلة  دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل  الرقم 

ماتهن  ِ
 
طة، من وجهة نظر معل ِ

 املتوس 

 الرقم 

.629** 1 .900** 1 

.497** 2 .841** 2 

.491** 3 .916** 3 

.771** 4 .771** 4 

.679** 5 .681** 5 

.679** 6 .711** 6 

.770** 7 .859** 7 

.556** 8 .691** 8 

.810** 9 .836** 9 

.751** 10 .833** 10 

.709** 11 .614** 11 

  .847** 12 

ا عندم مستوى داللة أقل من ) إ دال   **  (0.01حصائيًّ

ضح من الجدول ) ا؛ مما يدلُّ على 2يتَّ ة للمحور الذي تنتمي له كلُّ عبارة دالة إحصائيًّ ِّ عبارة، والدرجة الكليَّ
( أن قيم معامل االرتباط بين درجة كل 

راَسة. تماسك هذه  ِّ
 العبارات وصالحيتها للتطبيق على عينة الد 

ة لالستبانة :(3جدول ) ِ محور، والدرجة الكليَّ
ة( بين درجة كل   معامل االرتباط بيرسون )العالقة االرتباطيَّ

 الرقم  املحور  معامل االرتباط  

.824** 
طة، من وجهة نظر  دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات  املرحلة املتوس ِّ

ماتهن  ِّ
 
 معل

1 

.780** 
مات في تنمية التحصيل الدراس ي، في أثناء تطبيق التعليم املدَمج  ِّ

 
 2 الصعوبات التي تواجه املعل

ا عندم مستوى داللة أقل من )   **  (0.01دال إحصائيًّ

ضح من الجدول ) ِّ  3يتَّ
ا، مما يدلُّ على تماسك هذه املحاور، ( أن قيم معامل االرتباط بين درجة كل  ة لالستبانة دالة إحصائيًّ محور، والدرجة الكليَّ

راَسة.  ِّ
 وصالحيتها للتطبيق على عينة الد 

راَسة: . 6.3 ِ
 ثبات أداة الد 

ح النتائج الخاصة بذلك.  4تم التحقق من ثبات االستبانة بمعادلة كرونباخ ألفا، والجدول ) ِّ
 ( يوض 

 بمعادلة كروبناخ ألفا االستبانة معامل ثبات  :(4جدول )

 كرونباخ آلفا  عدد العبارات   املحور  الرقم 

طة، من وجهة   1 ِّ
دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس 

ماتهن  ِّ
 
 نظر معل

12 .946 

مات في تنمية التحصيل الدراس ي، في أثناء تطبيق التعليم  الصعوبات التي  2 ِّ
 
تواجه املعل

 املدَمج
11 .869 

 911. 23 االستبانة ككل 3

ضح من الجدول ) ا، حيث يشير )أبو هاشم،    ،قيم الثبات بمعادلة كرونباخ ألفا لجميع محاور االستبانة، ولالستبانة ككل  ( أن4يتَّ مقبولة إحصائيًّ

ا إذا كانت قيمته أعلى من )304، ص.2003  إحصائيًّ
 

ة االستبانة للتطبيق على عينة البحث. 0.70( إلى أن معامل الثبات يعتبر مقبوال  (، مما ُيشير إلى صالحيَّ

 رض نتائج الدراسة:ع .4

راَسة األول، والذي ينصُّ على: "ما دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتو   . 1.4 ِ
طة، من لإلجابة عن سؤال الد  ِ

س 

ماتهن؟"  ِ
 
 وجهة نظر معل

ط الحسابي  وتقدير الدرجة. ،والترتيب ،واالنحراف املعياري  ،تم استخدام املتوس ِّ
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ط الحسابي واالنحراف املعياري والترتيب وتقدير الدرجة لدور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة :(5جدول ) ِ
طة، من وجهة نظر   املتوس  ِ

املتوس 

ماتهنَّ  ِ
 
 معل

ط  العبارة  م  ِ
 الدرجة  الترتيب االنحراف  املتوس 

ر  10 ِّ
 
ة للتغذية الراجعة. يوف ا إضافيَّ  مرتفعة  1 0.854 4.04 التعليم املدَمج فرص 

 مرتفعة  2 0.892 4.04 يعمل التعليم املدَمج على تنمية مهارات البحث واالستقصاء لدى الطالبات. 6

ِّعة.  9
 مرتفعة  3 0.912 4.03 يساعد التعليم املدَمج على استخدام إستراتيجيات متنو 

الطالبات يساعد   11 ما  سيَّ )ال  ماتهنَّ  ِّ
 
معل مع  الطالبات  تفاعل  على  املدَمج  التعليم 

 الخجوالت(. 

 مرتفعة  4 0.965 4.01

م الذاتي. 5
ُّ
ز التعليم املدَمج من مبدأ التعل ِّ

 مرتفعة  5 0.894 3.97 ُيعز 
ا مختلفة للتفاعل مع املحتوى   12

 
 مرتفعة  6 0.922 3.97 ُيتيح التعليم املدَمج طرق

ِّعة ملتابعة أداء الطالبات. 7
ر التعليم املدَمج أدوات متنو  ِّ

 
 مرتفعة  7 0.863 3.96 ُيوف

)بصري، سمعي،   8 املختلفة  م 
ُّ
التعل أنماط  مع  التعامل  على  املدَمج  التعليم  يساعد 

 حس ي( 

 مرتفعة  8 0.945 3.93

ز التعليم املدَمج تفاعل الطالبات مع بعضهنَّ البعض   4 ِّ
 مرتفعة  9 1.034 3.69 ُيعز 

 مرتفعة  10 1.072 3.69 ُيسهم تطبيق التعليم املدَمج في زيادة التحصيل الدراس ي للطالبات  1
م    3

ُّ
ة الطالبات نحو التعل  مرتفعة  11 1.036 3.68 ُيسهم استخدام التعليم املدَمج في زيادة دافعيَّ

ة جيدة   2 ق التعليم املدَمج مخرجات تعليميَّ ِّ
 مرتفعة  12 1.036 3.64 ُيحق 

دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة   

طة، من وجهة  ِ
ماتهناملتوس  ِ

 
   نظر معل

 مرتفعة  0.787 3.89

ضح من الجدول ) ماتهنَّ ما يلي:5يتَّ ِّ
 
طة، من وجهة نظر معل ِّ بدور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

 ( والخاص 

ط الحسابي في فئة التقدير ) ،أن )جميع( العبارات جاءت في درجة )مرتفعة( •  (.4.20إلى أقلَّ من  3.40حيث جاء املتوس ِّ

ما • ِّ
 
طة، من وجهة نظر معل في درجة   ،تهنَّ لقد جاء املحور ككل والخاصُّ بدور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

ط حسابي ) ،)مرتفعة(  (. 3.89وبمتوس ِّ

راَسة الثاني، والذي ينصُّ علىلإلجابة عن سؤال  . 2.4 ِ
وجهة نظر "ما الصعوبات التي تواجه تطبيق التعليم املدمج في مدارس منطقة الجوف من  : الد 

   معلمات املرحلة املتوسطة؟ 

ط الحسابي، واالنحراف املعياري، والترتيب، وتقدير الدرجة، والجدول ) ح  6تم استخدام املتوس ِّ ِّ
 نتائج ذلك. ( يوض 

ط الحسابي واالنحراف املعياري والترتيب وتقدير الدرجة  :(6جدول ) ِ
للصعوبات التي تواجه تطبيق التعليم املدمج في مدارس منطقة الجوف من وجهة نظر معلمات  املتوس 

 املرحلة املتوسطة 

ط  العبارة  م  ِ
 الدرجة  الترتيب االنحراف  املتوس 

ا  1 0.820 4.34 مشكالت االتصال أثناء استخدام الفصل اإللكتروني.   7  مرتفعة جد 

ا  2 0.884 4.25 عدم قدرة بعض الطالبات على توفير خدمة اإلنترنت  9  مرتفعة جد 
 مرتفعة  3 0.991 4.08 غياب اهتمام األسرة في متابعة الطالبة أثناء التعليم املدَمج 11
ة من أجهزة حاسوب وللتعليم املدَمجعدم اكتمال البنية  4  مرتفعة  4 0.920 4.04 التحتيَّ

ة الحديثة  6 ة التعامل مع التطبيقات اإللكترونيَّ  مرتفعة  5 0.995 3.95 حاجة الطالبات إلى دورات لكيفيَّ
مات أثناء ممارسة التعليم املدَمج  2 ِّ

 
 مرتفعة  6 1.029 3.92 زيادة العبء التدريس ي للمعل

د عدم  5 ِّ
بات التعليم املدَمج بشكل جي 

َّ
مات ملتطل ِّ

 
 مرتفعة  7 1.077 3.78 تأهيل املعل

الة   10 ة فعَّ مات على تصميم دروس إلكترونيَّ ِّ
 
 مرتفعة  8 1.101 3.68 عدم قدرة املعل

ة التعليم املدَمج  8 مات بأهميَّ ِّ
 
ة الوعي لدى املعل

َّ
 مرتفعة  9 1.089 3.52 قل

ة أثناء ممارسة التعليم املدَمج ضعف استخدام  1 مات للمستجدات التقنيَّ ِّ
 
 مرتفعة  10 1.080 3.44 املعل

ا  3 طة  11 1.222 3.20 عدم القدرة على إدارة الصف إلكترونيًّ  متوس ِّ

مات في تنمية التحصيل الدراس ي، أثناء تطبيق    ِ
 
الصعوبات التي تواجه املعل

 التعليم املدَمج من وجهة نظرهنَّ 

 مرتفعة  0.687 3.84

ضح من الجدول ) مات في تنمية التحصيل الدراس ي، أثناء تطبيق التعليم املدَمج من وجهة نظرهنَّ 6يتَّ ِّ
 
ما    ،( والخاص بالصعوبات التي تواجه املعل

 يلي:

ط الحسابي في فئة التقدير )2أن ) • ِّ
ا(، حيث جاء املتوس   (.5.00إلى  4.20( من الصعوبات جاءت في درجة )مرتفعة جد 

ط الحسابي في فئة التقدير )8أن ) •  (. 4.20إلى أقل من  3.40( من الصعوبات جاءت في درجة )مرتفعة(، حيث جاء املتوس ِّ

ط الحسابي في فئة التقدير )1أن ) • طة(، حيث جاء املتوس ِّ  (. 3.40إلى أقل من  2.60( من الصعوبات جاءت في درجة )متوس ِّ

مات في تنمية التحصيل الدراس ي، أثناء تطبيق التعليم املدَمج من وجهة نظر  • ِّ
 
، في درجة  لقد جاء املحور ككل والخاصُّ بالصعوبات التي تواجه املعل هنَّ
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ط حسابي )  (. 3.84)مرتفعة(، وبمتوس ِّ

راَسة الثالث، والذي ينصُّ على  . 3.4 ِ
ة عند مستوى داللة  لإلجابة عن سؤال الد  طات استجابات  (  α ≤ 0.05): هل توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ بين متوس ِّ

، و  ماتهنَّ ِّ
 
طة، من وجهة نظر معل راَسة، حول دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ ِّ

ري: )عدد سنوات عينة الد  ِّ
ا ملتغي  فق 

ة في التعليم املدَمج(في استخدام ن الخبرة   تم استخدام:  ؛مط التعليم املدَمج، عدد الساعات التدريبيَّ

حان نتائج ذلك. 4- 4( و)3-4" والجدوالن )One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي " • ِّ
 ( يوض 

ة، والجدول )Scheffeاختبار شيفيه" • ح نتائج ذلك.  5-4"؛ للمقارنات البعديَّ ِّ
 ( يوض 

ر عدد سنوات الخبرة  .1 ِ
ا ملتغي 

ً
 في استخدام نمط التعليم املدَمج: الفروق وفق

راَسة، حول دور التعليم املدَمج، في تن  :(7جدول ) ِ
طات استجابات عينة الد  ِ

مية التحصيل الدراس ي، لدى  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للتعرُّف على الفروق بين متوس 

ر )عدد سنوات الخبرة في استخدام نمط التع ِ
ا ملتغي 

ً
، وفق ماتهنَّ ِ

 
طة، من وجهة نظر معل ِ

 ليم املدَمج( طالبات املرحلة املتوس 

ة  مجموع املربعات  مصدر التباين املحور  ط   درجات الحريَّ ِ
متوس 

 املربعات 

مستوى   Fقيمة 

 الداللة 

دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل 

الدراس ي، لدى طالبات املرحلة  

ماتهنَّ  ِ
 
طة، من وجهة نظر معل ِ

 املتوس 

 263. 1.337 825. 3 2.476 بين املجموعات 

   617. 273 168.531 املجموعات داخل 

    276 171.007 الكلي 

ضح من الجدول رقم )  (:7يتَّ

ة عند مستوى داللة   • راَسة، حول دور التعليم املدَمج في تنمية   ( α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ ِّ
طات استجابات عينة الد  بين متوس ِّ

ر )عدد سنوات الخبرة  ِّ
ا ملتغي  ، وفق  ماتهنَّ ِّ

 
طة، من وجهة نظر معل في استخدام نمط التعليم املدَمج(،   التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

 (.  0.05حيث إن مستوى الداللة أكبر من )

ة في التعليم املدَمج:الفر  .2 ر عدد الساعات التدريبيَّ ِ
ا ملتغي 

ً
 وق وفق

راَسة، حول دور التعليم املدَمج، في تن  :(8جدول ) ِ
طات استجابات عينة الد  ِ

مية التحصيل الدراس ي، لدى  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للتعرُّف على الفروق بين متوس 

ة في التعليم ا ر )عدد الساعات التدريبيَّ ِ
ا ملتغي 

ً
، وفق ماتهنَّ ِ

 
طة، من وجهة نظر معل ِ

 ملدَمج( طالبات املرحلة املتوس 
ة  مجموع املربعات  مصدر التباين املحور  ط   درجات الحريَّ ِ

متوس 

 املربعات 

مستوى   Fقيمة  

 الداللة 

دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل 

الدراس ي، لدى طالبات املرحلة  

ماتهنَّ  ِ
 
طة، من وجهة نظر معل ِ

 املتوس 

 007. 4.124 2.471 3 7.414 بين املجموعات 

   599. 273 163.593 املجموعات داخل 

    276 171.007 الكلي 

ضح من الجدول رقم )  (:8يتَّ

داللة   • ة عند مستوى  إحصائيَّ داللة  ذات  تنمية    ( α ≤ 0.05)توجد فروق  في  املدَمج  التعليم  دور  راَسة، حول  ِّ
الد  استجابات عينة  طات  بين متوس ِّ

ة في التعليم   ر )عدد الساعات التدريبيَّ ِّ
ا ملتغي  ، وفق  ماتهنَّ ِّ

 
طة، من وجهة نظر معل املدَمج(، حيث إن التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

جاه هذه الفروق؛ تم استخدام اختبار شيفيه"  (. وللتعرُّف0.05مستوى الداللة أقلُّ من ) ِّ
ح في  Scheffeعلى ات  ة، كما هو موضَّ " للمقارنات البعديَّ

 (.  9جدول )

راَسة، حول دور التعليم املدَمج، في  للتعرُّف على ( Scheffeنتائج اختبار )شيفيه :(9جدول ) ِ
طات استجابات عينة الد  ِ

جاه الفروق التي ظهرت بين متوس  ِ
 
تنمية التحصيل ات

ة في التعليم املدَمج(  ر )عدد الساعات التدريبيَّ ِ
ا ملتغي 

ً
، وفق ماتهنَّ ِ

 
طة، من وجهة نظر معل ِ

 الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس 

ة املحور  ط  العدد   الساعة التدريبيَّ ِ
 4 – 1من    ال يوجد  املتوس 

 ساعات 

 10 – 5من  

 ساعات 

 10أكثر من  

 ساعات 

التعليم املدَمج في  دور 

تنمية التحصيل 

الدراس ي، لدى طالبات  

طة، من   ِ
املرحلة املتوس 

ماتهنَّ  ِ
 
 وجهة نظر معل

 *36998. *39453. ×   3.65 87 ال يوجد 

 × ×    3.93 75 ساعات 4 – 1من 

 ×     4.05 53 ساعات 10 – 5من 

      4.02 62 ساعات  10أكثر من 
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ضح من الجدول رقم ) راَسة، حول دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، 9يتَّ ِّ
طات استجابات عينة الد  ( أن الفروق التي ظهرت بين متوس ِّ

ة في التعليم املدَمج(، كانت كم ر )عدد الساعات التدريبيَّ ِّ
ا ملتغي  ، وفق  ماتهنَّ ِّ

 
طة، من وجهة نظر معل  ا يلي: لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

م • ِّ
 
مات الالتي لديهنَّ )من  بين املعل ِّ

 
ة في التعليم املدَمج، واملعل ة في التعليم   10  –  5ات الالتي )ال يوجد( لديهنَّ أي ساعة تدريبيَّ ساعات( ساعة تدريبيَّ

مات الالتي لديهنَّ )من   ِّ
 
ط الحسابي  10 – 5املدَمج، لصالح املعل ة في التعليم املدَمج، حيث إن املتوس ِّ  (.  4.05لهنَّ هو األعلى )ساعات( ساعة تدريبيَّ

مات الالتي لديهنَّ )أكثر من  • ِّ
 
ة في التعليم املدَمج، واملعل مات الالتي )ال يوجد( لديهنَّ أي ساعة تدريبيَّ ِّ

 
ة في التعليم  10وبين املعل ساعات( ساعة تدريبيَّ

مات الالتي لديهنَّ )أكثر من  ِّ
 
ة في ال 10املدَمج، لصالح املعل ط الحسابي لهنَّ هو األعلى )ساعات( ساعة تدريبيَّ  (.  4.02تعليم املدَمج، حيث إن املتوس ِّ

راَسة الرابع، والذي ينصُّ على  . 4.4 ِ
ة عند مستوى داللة  لإلجابة عن سؤال الد  طات استجابات  (  α ≤ 0.05): هل توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ بين متوس ِّ

التي تواجه   الصعوبات  راَسة، حول  ِّ
الد  املدَمجعينة  التعليم  أثناء تطبيق  الدراس ي،  التحصيل  تنمية  مات في  ِّ

 
ري )عدد   ، من وجهة نظرهنَّ   ،املعل ِّ

ملتغي  ا  وفق 

ة في التعليم املدَمج(  تم استخدام:  ؛سنوات الخبرة في استخدام نمط التعليم املدَمج، عدد الساعات التدريبيَّ

 ( توضح نتائج ذلك. 8( و)7والجدولين )" One Way ANOVAاختبار تحليل التباين االحادي" •

مات  :(10جدول ) ِ
 
راَسة الصعوبات التي تواجه املعل ِ

طات استجابات عينة الد  ِ
في تنمية التحصيل الدراس ي،  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للتعرُّف على الفروق بين متوس 

ا ملتغي ِ  ،أثناء تطبيق التعليم املدَمج، من وجهة نظرهنَّ 
ً
 ر )عدد سنوات الخبرة في استخدام نمط التعليم املدَمج( وفق

 

 

 

 

 (:10يتضح من الجدول رقم )

ة عند مستوى داللة  • مات    (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ ِّ
 
راَسة، حول الصعوبات التي تواجه املعل ِّ

طات استجابات عينة الد  بين متوس ِّ

ر )عدد سنوات الخبرة في استخدام نمط التعل ِّ
ا ملتغي  ، وفق  يم املدَمج(، في تنمية التحصيل الدراس ي، أثناء تطبيق التعليم املدَمج، من وجهة نظرهنَّ

 (.  0.05حيث إن مستوى الداللة أكبر من )

ِ  :(11) جدول 
 
راَسة، حول الصعوبات التي تواجه املعل ِ

طات استجابات عينة الد  ِ
مات في تنمية التحصيل  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للتعرُّف على الفروق بين متوس 

ة في التع ر )عدد الساعات التدريبيَّ ِ
ا ملتغي 

ً
، وفق  ليم املدَمج(الدراس ي، أثناء تطبيق التعليم املدَمج، من وجهة نظرهنَّ

ة  مجموع املربعات مصدر التباين  املحور  ط املربعات درجات الحريَّ ِ
 مستوى الداللة  Fقيمة  متوس 

دور التعليم املدَمج في تنمية التحصيل 

طة،   ِ
الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس 

ماتهن  ِ
 
 من وجهة نظر معل

 634. 572. 271. 3 814. بين املجموعات 

   475. 273 129.623 املجموعات داخل 

    276 130.437 الكلي

ضح من الجدول رقم )  (:11يتَّ

ة عند مستوى داللة   • راَسة، حول دور التعليم املدَمج، في تنمية    (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ ِّ
طات استجابات عينة الد  بين متوس ِّ

ة في التعليم   ر )عدد الساعات التدريبيَّ ِّ
ا ملتغي  ، وفق  ماتهنَّ ِّ

 
طة، من وجهة نظر معل املدَمج(، حيث إن التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

    (. 0.05مستوى الداللة أكبر من )

 : ة الخاتم .5

 : النتائج  . 1.5

راَسة إلى النتائج التالية:  ِّ
لت الد   توصَّ

، في درجة )مرتفعة(،   • ماتهنَّ ِّ
 
طة، من وجهة نظر معل املتوس ِّ املرحلة  الدراس ي، لدى طالبات  التحصيل  تنمية  املدَمج في  التعليم  ط  جاء دور  وبمتوس ِّ

 (. 3.89حسابي )

، في جاءت جميع العبارات التي مثلت محور التعليم   • ماتهنَّ ِّ
 
طة، من وجهة نظر معل املدَمج في تنمية التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

طين )  (.4.04( و)3.64درجة )مرتفعة(، حيث كانت محصورة بين املتوس ِّ

مات في تنمية التحصيل الدراس ي، أثناء تطبيق التعليم املدَمج، من وجهة  • ِّ
 
ط  جاءت الصعوبات التي تواجه املعل ، في درجة )مرتفعة(، وبمتوس ِّ نظرهنَّ

ة  مجموع املربعات  مصدر التباين املحور  ط   درجات الحريَّ ِ
متوس 

 املربعات 

مستوى   Fقيمة  

 الداللة 

مات في   ِ
 
الصعوبات التي تواجه املعل

تنمية التحصيل الدراس ي، أثناء تطبيق  

 التعليم املدَمج من وجهة نظرهنَّ 

 694. 483. 230. 3 689. املجموعات بين 

   475. 273 129.748 داخل املجموعات 

    276 130.437 الكلي 
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 (. 3.84حسابي )

الدراس ي، أثناء تطبيق التعليم املدَمج، من وجهة 2جاءت ) • مات في تنمية التحصيل  ِّ
 
لت محور الصعوبات التي تواجه املعل

َّ
( من الصعوبات التي مث

طين ) ا(، حيث كانت محصورة بين املتوس ِّ ، في درجة )مرتفعة جدًّ  (.  4.34)( و4.25نظرهنَّ

الدراس ي، أثناء تطبيق التعليم املدَمج، من وجهة 8جاءت ) • مات في تنمية التحصيل  ِّ
 
لت محور الصعوبات التي تواجه املعل

َّ
( من الصعوبات التي مث

طين ) ، في درجة )مرتفعة(، حيث كانت محصورة بين املتوس ِّ  (. 4.08( و)3.44نظرهنَّ

لت محور ال1جاءت ) •
َّ
الدراس ي، أثناء تطبيق التعليم املدَمج، من وجهة ( من الصعوبات التي مث مات في تنمية التحصيل  ِّ

 
صعوبات التي تواجه املعل

ط حسابي ) طة(، بمتوس ِّ ، في درجة )متوس ِّ  (.  3.20نظرهنَّ

ة عند مستوى داللة ) • راَسة، حول دور الα ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ ِّ
طات استجابات عينة الد  تعليم املدَمج في تنمية (، بين متوس ِّ

ر )عدد سنوات الخبرة في استخدام نمط الت ِّ
ا ملتغي  ، وفق  ماتهنَّ ِّ

 
طة، من وجهة نظر معل  عليم املدَمج(.التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

• ( ة عند مستوى داللة  تنمية α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ املدَمج في  التعليم  راَسة، حول دور  ِّ
الد  طات استجابات عينة  بين متوس ِّ  ،)

ة في التعليم   ر )عدد الساعات التدريبيَّ ِّ
ا ملتغي  ، وفق  ماتهنَّ ِّ

 
طة، من وجهة نظر معل جاه التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ ِّ

املدَمج(، وفي ات 

مات الالتي لديهنَّ ساعات ت ِّ
 
ة )من املعل  ساعات(.   10ساعات( و)أكثر من   10 –  5دريبيَّ

ة عند مستوى داللة ) • مات  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ ِّ
 
راَسة، حول الصعوبات التي تواجه املعل ِّ

طات استجابات عينة الد  ( بين متوس ِّ

، و  ر )عدد سنوات الخبرة في استخدام نمط التعليم املدَمج(. في تنمية التحصيل الدراس ي، أثناء تطبيق التعليم املدَمج من وجهة نظرهنَّ ِّ
ا ملتغي   فق 

ة عند مستوى داللة ) • راَسة، حول دور التعليم املدَمج في تنمية α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّ ِّ
طات استجابات عينة الد  (، بين متوس ِّ

طة، من وجهة ن  ة في التعليم املدَمج(. التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ ر )عدد الساعات التدريبيَّ ِّ
ا ملتغي  ، وفق  ماتهنَّ ِّ

 
 ظر معل

 : التوصيات . 2.5

 على النتائج التي خلصت اليها الدراسة فإننا نوص ي بما يلي:وبناء  

ةتزويد   • سات التعليمة بالبنية التحتيَّ ذات جودة   )اإلنترنت(  تصالاالوشبكات    الحاسوبية  جهزة الالزمة والكافية لتطبيق التعليم املدمج؛ مثل: األ   املؤسَّ

 .  بغية تجاوز معوقات تطبيقهعالية؛ 

ة. امتالكهم القدرة على  لى تهدف إ لطلبة ل يةتدريبإجراء دورات   • ة التعليميَّ  استخدام التعليم املدَمج في العمليَّ

ة استخدام، تهدف إلى  متخصصة بالتعليم املدَمجبية للمعلمات  تدري  دوراتإجراء   • مات على كيفيَّ ِّ
 
تصميم تقنياته في العملية التعليمية، و   تدريب املعل

 . املختلفةس و ر دال

ماتالعمل على  • ِّ
 
 . ية تدريسعملية الالتعليم املدَمج في الطبيق ليتمكنَّ من ت التدريسية؛ تخفيف أنصبة املعل

 . تطبيقهأثناء في متابعة الطالبات ضرورة حثهم على بين أفراد أسر الطالبات، و  استخدام التعليم املدَمجنشر ثقافة  •

 . تطبيق التعليم املدمج في العملية التعليمية الصعوبات التي تواجهتجاوز العمل على  •

 املقترحات )إن وجدت(:  . 5.3

ة للكشف عن أثر التعليم  • طة.إجراء دراسات تجريبيَّ  املدَمج في التحصيل الدراس ي، لدى طالبات املرحلة املتوس ِّ

ة أخرى. • ة على حدود مكانيَّ راَسة الحاليَّ ِّ
 إجراء دراسة مماثلة للد 

ة.  •  إجراء دراسة مماثلة للمرحلة االبتدائيَّ

طة • مات املرحلة املتوس ِّ ِّ
 
 ، في منطقة الجوف، والحلول املقتَرحة لها. إجراء دراسة حول الصعوبات التي تواجه استخدام التعليم املدَمج لدى معل

 شكر وتقدير : 

 . عمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميتم دعم هذا البحث مشكورا من قبل 

 املراجع:

 
ً

 : املراجع العربية: أوال

1. ( الجوف.  بمنطقة  للتعليم  العامة  الدراس ي  2021اإلدارة  العام  في  طة  املتوس ِّ املرحلة  مات  ِّ
 
معل أعداد  ة  إحصائيَّ هـ.  1442/1443(. 

https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/About/Pages/Statistics.aspx   
ِّ الظروف الطارئة وجودة التعليم (. 2021جاسم، أماني مؤيد. ) .2 ة في ظل  راَسة الجامعيَّ ِّ

ة أسلوب التعليم املدَمج للد   التربية. جامعة بغداد. . كليَّ
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رات. 2020جالد، سها. ) .3 ِّ
ة في ضوء بعض املتغي  ة تربية قلقيليَّ مين بمديريَّ ِّ

 
ة  (. واقع التعليم املدَمج من وجهة نظر املعل راَسات التربويَّ ِّ

ة للد  املجلة الدوليَّ

ة:  . 747-730 :(9)3 والنفسيَّ

4. ( الرياض.  2021الجنهي، منصور بن مصلح.  ط بمدينة  الثالث متوس ِّ املدَمج على تحصيل طالب  التعليم  أثر استخدام  ة(.  اإلنسانيَّ العلوم   : مجلة 

ة، ) ة السعوديَّ  .84-59 :(10اململكة العربيَّ

ر العلوم(.  2019الحجاوي، سحر محمود محمد. ) .5 م املدَمج في تحصيل طلبة الصف الرابع األساس ي في مقرَّ
ُّ
في مدارس محافظة    أثر استخدام التعل

ة. جامعة الشرق األوسط،  .العاصمة عمان جامعة الشرق األوسط ]رسالة ماجستير[ ة العلوم التربويَّ  . 93-1كليَّ

ِّ انتشار جائحة كورونا(. 2021حرحش، مها السيد، ويوسف، ماجدة محمود. ) .6 ة الزراعة نحو التعليم اإللكتروني في ظل  ِّجاهات طالب كليَّ
. دراسة  ات 

ة بجامعة دمنهور،   . 1153-1177 :(42)2ميدانيَّ

ة. علم النفس التربوي (. 2013أبو حطب، فؤاد. ) .7  . مكتبة األنجلو املصريَّ

8. ( العراق  (.  2019حمدان، فرج مشحن.  في  نظرهم  ة من وجهة  اإلعداديَّ املرحلة  في  املدَمج  م 
ُّ
للتعل ة  اإلنجليزيَّ اللغة  استخدام مدرس ي  ]رسالة  واقع 

ة. جامعة آل البيت. ماجستير غير منشورة[ ة العلوم التربويَّ  . كليَّ

. رسالة فاعلية إستراتيجية خرائط التفكير القائمة على الدمج في تحصيل طالبات املرحلة اإلعدادية في مادة التاريخ  (.2013الخفاجي، سحر حسين. ) .9

 .االنسانيةجامعة ديالى. كلية التربية للعلوم  ماجستير.

10. ( الحكيم.  املهيمن عبد  الصف  2019الديرشوي، عبد  املعلومات لدى طالبات  الدراس ي واستبقاء  التحصيل  املدَمج على  م 
ُّ
التعل ة  إستراتيجيَّ أثر   .)

ة بمركز دهوك.  ة:الحادي عشر األدبي في مادة الجغرافيَّ ة، ) دراسات العلوم التربويَّ  . 286-271: (46جامعة األردنيَّ

ة املعاصرة (.  2018) .دي، محمد ظاهرالرشي .11 ة في دولة الكويت للمفاهيم التربويَّ مي املرحلة الثانويَّ ِّ
 
]رسالة ماجستير غير منشورة[.  .درجة امتالك معل

ة. جامع ة العلوم التربويَّ  آل البيت.  ةكليَّ

طة من  2021الرشيدي، يوسف عبد هللا. ) .12 املتوس ِّ باملرحلة  ة  الفنيَّ التربية  ر  التقليدي في تدريس مقرَّ املدَمج والتعليم  التعليم  بين  (. دراسة مقارنة 

ةالتعليم األساس ي في دولة الكويت.  ة. جامعة القاهرة، ) :بحوث في التربية النوعيَّ ة التربية النوعيَّ  . 43-22 :(39كليَّ

ة. (2011شحاته، حسن، والنجار، زينب. ) .13 ة والنفسيَّ ة. معجم املصطلحات التربويَّ ة اللبنانيَّ  . الدار املصريَّ

املتمازج(.  2007شوملي، قسطندي. ) .14 التعليم  أو  الوسائط  د  ِّ
املتعد  اإللكتروني  التعليم  العالي  التعليم  الحديثة في  املؤتمر    .األنماط  إلى  م  بحث مقدَّ

اتحاد الجامعات العربي، ضمان جودة التعليم واالعتماد األكاديمي ]ندوة[. البحث العلمي    السادس لعمداء كليات اآلداب في الجامعات األعضاء في

راَسات العليا. جامعة الجنان.  ِّ
 والد 

ِّ أزمة كورونا. 2021عبد، أسماء غازي. ) .15
م اإللكتروني على املستوى اإلدراكي في ظل 

ُّ
 (.101) :مجلة األكاديمي(. أثر التعل

ة بدولة الكويت من وجهة 2018حمد، والعرفج، عبير محمد عبد اللطيف. )العجمي، سارة علي  .16 قات تطبيق التعليم املدَمج في املرحلة الثانويَّ ِّ
(. معو 

ة املتخصصة مات. املجلة التربويَّ ِّ
 
 . 55-46 :(3)7 : نظر املعل

ة )ط2006العساف، صالح بن حمد. ) .17  مكتبة العبيكان. (. 4(. املدخل إلى البحث في العلوم السلوكيَّ

18. ( الرحمن.  عبد  بنان  الخرابشة  درويش  جوهرة  ة،  عطيَّ العلمي  2019أبو  التفكير  في  املدَمج  والتعليم  اإللكتروني  التعليم  أثر  في  دراسة مقارنة   .)

ة في األردن.  م لطلبة املرحلة األساسيَّ
ُّ
ةوالتحصيل الدراس ي وبقاء أثر التعل  .مجلة العلوم التربويَّ

ة،   .19 )أبو عطيَّ ملك محمد.  وإسماعيل،  درويش، وعطيات، هبة،  التحصيل  2020جوهرة  في  "فصول جوجل"  باستخدام  املدَمج  م 
ُّ
التعل ة  فاعليَّ  .)

جاهاتهم نحو الرياضيات.   ِّ
ة:الدراس ي لتالميذ الصف الرابع األساس ي وات  ة والنفسيَّ راَسات التربويَّ ِّ

- 138  : (1)15جامعة السلطان قابوس،    مجلة الد 

154 . 

م املدَمج في تدريس الهندسة على التحصيل الدراس ي وتنمية التفكير الهندس ي 2015)  .الغامدي، إبراهيم بن محمد علي .20
ُّ
ة التعل ة إستراتيجيَّ (. فاعليَّ

ط.  ةلدى طالب الصف الثاني متوس ِّ  (.  27)2جامعة امللك سعود، :مجلة العلوم التربويَّ

21. ( صالح.  سعد  صالح  الثاني    (.2018الغامدي،  الصف  طالب  لدى  اآللي  الحاسب  ومهارات  التحصيل  تنمية  في  مقتَرحة  ة  تعليميَّ ة  برمجيَّ ة  فاعليَّ

ة التربية ط. مجلة كليَّ  . 124- 90 :(34)4جامعة أسيوط،  :املتوس ِّ

مي املدارس في التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا.  2021القيق، زيد، والهدمي، آالء. ) .22 ِّ
 
ة للنشر العلمي(. الصعوبات التي واجهات معل  :املجلة العربيَّ

(29.) 

طة والصعوبات التي (. 2019املطيري، فهد حمود شريد. ) .23 ِّ ة للمرحلة املتوس  مي التربية االجتماعيَّ ِّ
 
واقع استخدام التعليم املدَمج في التدريس لدى معل

ة. جامعة آل البيت. اجههم من وجهة نظرهم في الكويت ]رسالة ماجستير[تو  ة العلوم التربويَّ  . كليَّ

ا  2020أرقام وإحصائيات  (.  2020منتدى التسويق واإلعالم الرقمي. ) .24 ا وعربيًّ https://tawasulforum.org/article/digital-.  عن التكنولوجيا واإلنترنت عامليًّ

marketing 
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ة التعليم املدَمج باستخدام "2021إبراهيم محمد، ومبارك، شيماء مصطفي مبارك. )مهران، سارة   .25 م  Microsoft Teams(. فاعليَّ
ُّ
" لتحقيق نواتج تعل

ة،  ر تصميم النماذج وتنفيذ مالبس األطفال. مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعيَّ  . 1119 - 1158 :(33)7مقرَّ

املدَمج والصعوبات 2019والزعبي، طالل عبد هللا. )املواضية، رضا سالمة،   .26 ة نحو التعليم  جاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنيَّ ِّ
(. ات 

ةالتي تواجههم في تطبيقه.  راَسات اإلنسانيَّ ِّ
 . 48-38 :(20)1عمادة البحث العلمي،  -جامعة الزرقاء :مجلة الزرقاء للبحوث والد 

ِّي مستوى التحصيل واإلنجاز املدرس ي: أسبابه وعالجه(.  2010نصر هللا، عمر. ) .27
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Abstract: The aim of this study was to identify the role of blended education in developing academic achievement 
among female students of intermediate stage according to the point of view of their female teachers. The study also 
shows the most difficult challenges that female teachers face in developing academic achievement, during the 
application of blended education according to their viewpoint. In order to achieve this aim, the researcher used the 
descriptive method, and prepared a questionnaire as a tool for collecting data, this questionnaire was applied to a 
sample contained (277) female teachers of middle stage in Al-Jouf region. The questionnaire was distributed randomly 
to the female teachers of intermediate stage in the second semester of academic year 1443 / 1443. After analysing the 
data, the results of all the phrases that represented the axis of blended education in developing academic achievement 
among female students of intermediate stage, from the point of view of their female teachers, were of high degree, as 
they were confined between the averages (3.64) and (4.04), and the challenges that faced the female teachers in 
developing academic achievement during the application of blended education, according to their viewpoint were of 
high degree with arithmetic mean of (3.84). The results also showed that there were not any significant statistical 
differences at the indicator level of ( ɑ≤ 0.05) among averages of study sample’s responses about the role of blended 
education in developing academic achievement among female students of intermediate stage according to the 
viewpoint of their female teachers that were related to the variable (number of years of experience in using the method 
of blended education). Moreover, the results also showed significant statistical differences at the indicator level of ( ɑ≤ 
0.05) among averages of study sample’s responses about the role of blended education in developing academic 
achievement among female students of intermediate stage according to the viewpoint of their female teachers that 
were related to the variable (number of training hours that were spent in blended education), and in the trend of 
female teachers who have training hours (5-10 hours) and (more than 10 hours). Furthermore, the results also 
showed that there were not any significant statistical differences at the indicator level of ( ɑ≤ 0.05) among averages 
of study sample’s responses about the challenges that face the female teachers in developing academic achievement 
during the application of blended education according to their viewpoint that were related to the two variables: ( the 
number of years of experience in using the method of blended education, the number of training hours that were spent 
in blended education). 

Keywords: Blended learning; academic achievement; Saudi Arabia. 
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 املقدمة:  .1

ا بالعصور اإلسالمية التي أنشئت العديد من املدارس بدأ االهتمام بالتعليم املنهي في فلسطين منذ نشأة الحضارة ولجوء اإلنسان للزراعة، ومرور  

الخاضعين للحكم العثماني بإنشاء املدارس (، عندما تم  السماح للسكان 1856ا بعهد العثمانيين الذين أسسوا أول مدرسة باملفهوم الحديث عام )ومرور  

فت بمدرسة "شنلر"، املناسبة لهم، فانتشرت املدارس سواء العربية، واإلسالمية والتبشيرية األجنبية، وكان من بينها مدرسة دار األيتام السورية والتي ُعر 

وأنش واليدوي،  والحرفي،  املنهي،  بالتدريب  اهتمت  للتأوقد  مشاغل  عدة  بعد  فيما  األحذية، ت  وصناعة  والطباعة،  الكتب،  وتجليد  كالخياطة،  دريب 

 (. 2005)أبو عصبة،  1863والفخار، وكان الهدف إكساب األيتام مهنة إلعالة أنفسهم، ومن ثم نشأت مدرسة الساليزيان في بيت لحم عام 

؛ لتحقق نفس أهداف  1922ام اإلسالمية في القدس عام  وفي عهد االنتداب البريطاني تّم إنشاء مدارس صناعية، وجمعيات، منها مدرسة دار األيت

الزراعية عام   ومدرسة خضوري  للذكور فقط،  ولكنها خصصت  شنلر،  االبتدائية على  1930مدرسة  املرحلة  إنهائهم  بعد  الطلبة  لتدريب  طولكرم،  في 

(، أن  التعليم املنهي ارتبط 2011في حيفا، وقد ذكرت هالل )، تم إنشاء أول مدرسة مهنية حكومية 1933أسلوب الزراعة العامة، وملدة سنتين، وفي عام 

)النكبة( تأسست الكثير من املراكز الحرفية واملهنية في سبيل تحسين أوضاع الناس السيئة، قدمت األونروا   1948بواقع فلسطين التاريخي، فبعد حرب 

وعندما اإلناث.  دون  الذكور  اقتصرت على  ولكنها  املنهي،  للتدريب  املرحلتين:   خدمات  في  املنهي  التدريب  بدأ  الغربية،  الضفة  األردنية  الحكومة  تسلمت 

 1964تأسست مدرستين في القدس ونابلس، وعام   1962وفي عام   ،1952الثانوي، وما بعد الثانوي، وتم افتتاح مركز لتدريب املعلمين في رام هللا عام  

 (.2015تأسست مدرسة العروب الزراعية للذكور في الخليل )عفونة، 

( شهور، وكانت تهدف  8إنشاء مراكز مهنية تقليدية تنظم دورات ال تزيد عن ) أما في ظل االحتالل اإلسرائيلي، فقد تراجع التعليم والتدريب املنهي، وتمّ 

 (.2009ملة بأجور متدنية )الحداد، إلى خدمة اقتصاد االحتالل؛ بهدف استقطاب الخريجين كأيدي عا
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 امللخص: 

مشكالت مدارس التعليم املنهي في محافظات الشمال من فلسطين وسبل التغلب عليها، ولتحقيق أهداف  هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى

املنهج   الباحثات  استخدمت  تتعلق  الدراسة  وجود مشكالت  النتائج  وأظهرت  للدراسة،   كأداتي  واملقابلة  البؤرية  املجموعات  واستخدمت  الكيفي، 

قبل املجتمع،   بالبنية التحتية في مدارس التعليم املنهي، وقلة عدد املدارس واملشاغل، ونقص باملعدات واألجهزة، والنظرة الدونية للتعليم املنهي من

رة، وتدني تحصيل الطلبة، وضعف موائمة املناهج مع التطورات الحديثة ومستويات الطلبة، ولتطوير مدارس التعليم  وغياب الوعي، ونقص الخب

التربوي في توعية  املنهي، وأوصت الدراسة بضرورة توفير ميزانية،  وتوفير األجهزة، وزيادة عدد املدارس، وتوفير املعدات واألجهزة، وتفعيل دور األعالم 

 عالم التربوي.مية التعليم املنهي، وإرسال بعثات من املعلمين للخارج،  وتوفير املشاغل املهنية، وتطوير املناهج وتعزيز دور اإل املجتمع بأه

 املحافظات الشمالية.  ؛مدارس التعليم املنهي ؛: املشكالتالكلمات املفتاحية 
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اهتمام   املنهي  للتعليم  أصبح  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  تأسيس  وتمّ ومع  واألهلية،  الرسمية  املؤسسات  تقدم    ا من قبل  افتتاح مراكز مهنية 

ربية والتعليم العالي، ووزارة الشؤون تخصصات مهنية مختلفة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وكانت تخضع للمتابعة واإلشراف من قبل وزارة الت

 (. 2010االجتماعية )خليفة وعبد العزيز، 

للتعليم والتدريب املنهي والتقني عام    وتمّ  بهدف خلق القوى العاملة التي تتميز بالكفاءة 1999وضع استراتيجية  ، وتّم تحديث هذه االستراتيجية 

الفقر، وتطوير عملية التنمية في املجالين االجتماعي واالقتصادي، وذلك بتوفير تعليم وتدريب والقدرة والدافعية واإلبداع، بهدف الحد من مستويات  

 (. 10: 2010تقني ومنهي بجودة عالية يتوافق مع متطلبات العمل )وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة العمل، 

ا واكسابه الخبرة املهارية، في سبيل تأهيلهم ية والتعليم؛ بهدف تهيئة الطالب معرفي  ويعد التعليم املنهي عملية تعليمية وتعلمية، تشرف عليها وزارة الترب 

وفي ظل التغيرات التكنولوجية املتسارعة كان من الجدير بمدارس التعليم املنهي أن  لالنخراط بسوق العمل، وتدريبه على إتقان املهارات املتعلقة باملهنة،

يدية، تتحول من مدارس تقليدية إلى مدارس تكنولوجية صناعية متطورة، ومواكبة لعصر املعلومات في مجال العمل؛ وذلك لقلة جودة األساليب التقل

 (.2013ادر البشرية، خاصة في ظل عصر التكنولوجيا سريع التغير، )أحمد، وعدم كفاءتها في توفير احتياجات سوق العمل من الكو 

%(، من  2.1زيادة نسبة االلتحاق إلى التعليم املنهي من ) فيوقد وضعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مجموعة من األهداف االستراتيجية تتمثل 

؛ للمساهمة في الحد ة املؤهلة واملدربة%(، وذلك من أجل إعداد القوى العامل5.0) 2019عام  ، إلى أن تصل في 2015مجمل طلبة املرحلة الثانوية في عام 

احتياجات سوق العمل واحتياجات الطلبة، وتطوير البنية ب من الفقر، واملساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية، من خالل ربط التعليم املنهي  

رفع الوعي املجتمعي ألهمية التعليم املنهي في تنمية القدرة واملهارة على استخدام  افؤ الفرص للجميع في التعليم، و التحتية ومرافق التعليم وتحقيق مبدأ تك 

م التعلمية  التعليمية  العملية  في  الحديثة  التربوية  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  نسبة  وزيادة  استدامة،  أكثر  الطبيعية بصورة  الوسائل املوارد  ن 

وتخصيص ميزانية للمؤسسات املهنية جية في مؤسسات التعليم املنهي، قمية والوسائل غير الرقمية، وذلك من خالل تعزيز الكفاءة التكنولو التعليمية الر 

خالل تطوير   ، وتطوير وإصالح نظام اإلشراف واملتابعة في املدارس املهنية، منم لنظام التعليم املنهي والتقنيأسوة بغيرها من الجامعات، وتوفير تمويل دائ

 (.2017، املوارد البشرية الالزمة لنظام التعليم املنهي، من خالل توفير إدارة فعالة ومنفذة للنظام) وزارة التربية والتعليم

ا في نهضة املجتمعات وتطورها، كما يربط التعليم بالحياة العملية من خالل تزويد ا هام  محور  يعد  التعليم املنهي  (، أّن 2015ويرى القزاز والقطب )

لألعمال واملهارات ذات الطابع التكنولوجي واملضمون االقتصادي، ومن خالل ممارسة الطلبة  سوق العمل بالخريجين من الجامعات والكليات التقنية، 

واتقانه، العمل  وتقدير  العمل،  نفوسهم حب  في  العملية،  فتنمو  املجاالت  في  االبتكاري  والنشاط  اإلبداعية،  القدرات  تنمية  آفاق    ويعمل على  وتوسيع 

 
 

ي،  إلى عالم العمل من خالل دراسة املواد، واألساليب التقنية واملهنية، وعملية اإلنتاج والتوزيع، وتوجيه الدارسين نحو التعليم املنهالتعليم بجعله مدخال

 ن من مزاولة مهنة معينة، والتحاقهم بالعمل من خالل مواصلة تدريبهم املنهي وتعلمهم الشخص ي. وتمكين الطلبة املتسربي

 أنه لم يحقق التقدم ملطلوب، مقارنة بالتعليم األكاديمي، فلم
ّ

  ورغم الجهود املبذولة لالرتقاء بمستوى التعليم املنهي في فلسطين، إال
 

 بين يلق إقباال

(، التي أظهرت بياناتها نسب اإلقبال على الفروع التعليمية املختلفة، 2009ت الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام )الطلبة، وقد أثبتت ذلك دراسا

%(،  1.72%(، وقد زادت نسبة االلتحاق بالتعليم املنهي حوالي )6حيث وصلت النسبة املئوية إلقبال الطلبة على التخصصات املهنية بفروعها ما يقارب)

ا، وقد يعود ذلك الضعف إلى عدة أسباب منها: النظرة الدونية من قبل  (، وهذه نسبة ضعيفة جد  2019، )وزارة التربية والتعليم،  2019عام    حتى نهاية

نه من مناهج يتضم األهالي، والطلبة واملجتمع املحلي للتعليم املنهي، عدم توافق برامج التعليم املنهي مع احتياجات سوق العمل، ضعف البنية التحتية بما

ي في املدارس وكوادر بشرية، وتجهيزات، ومعدات، وأنظمة، وأبنية؛ ما جعل نسبة البطالة بين الخريجين مرتفعة، نقص في اإلشراف واملتابعة للجانب املنه

 (.    2017املهنية، تضارب سياسات الجهات املمولة وتعارضها )وزارة التربية والتعليم العالي،

ا ( أن  هناك معوقات تتعلق بالنظرة الدونية لهم من قبل املجتمع؛ بسبب الفصل بين التعليم األكاديمي والتعليم املنهي، وأيض  2012وقد ذكر حلبي )

ليم ماهية التعال يوجد ارتباط وثيق بين املناهج الدراسية والواقع العملي للمهنة؛ أي عدم مواءمة البرامج التعليمية لسوق العمل، إضافة إلى الجهل ب

ا، ( أن  هناك معوقات تتعلق بنقص الجهود الحكومية، حيث تدعم الحكومة التعليم املنهي معنوي  2015املنهي والتقني، ودوره في بناء املجتمع، وذكر سرحان)

تعليم، وبناء مناهج تساهم وتركز على الجانب السياس ي أكثر من االقتصادي، والتي تصب في دعم التعليم املنهي، واملطلوب من الحكومة تحسين نوعية ال

 في تجويد التعليم املنهي والتقني، وضعف في آليات التخطيط، وضعف بناء القدرات البشرية لكل من مؤسسات التعليم املنهي والتقني. 

(، أن  هناك معوقات تتعلق بتدني مستوى مناهج التعليم التقني واملنهي، ضعف إعداد املعلمين، وإهمال عملية التدريب أثناء 2015ويرى مساد )

 الخدمة، عجز املختبرات عن تلبية حاجات الطلبة إلى التدريب العملي، ضعف التحصيل العلمي للطلبة امللتحقين بالتعليم املنهي. 

    الدراسات السابقة:   .1.1

 : تناولت الدراسات السابقة مشكالت التعليم املنهي ومقترحات تطويره

الكشف عن الكفايات التربوية والفنية إلدارات التعليم والتدريب املنهي في املحافظات الشمالية من فلسطين   ( 2018دراسة عاص ي )  فقد هدفت  •

البالغ عددهم املنهي  والتدريب  التعليم  ومديرات  الدراسة من جميع مديري  وتكون مجتمع  نظرهم،  وجهة  املحافظات ( مدير  31)  من  في  ومديرة  ا 

م، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، أظهرت النتائج إلى أّن الكفايات التربوية 2017/2018ثاني للعام الدراس ي الشمالية من فلسطين في الفصل ال
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، وبناء والفنية إلدارات التعليم والتدريب املنهي من وجهة نظرهم موجودة بدرجة عالية، في حين جاءت الدرجة متوسطة في تنفيذ البحوث اإلجرائية

لكتروني، وأوصت الدراسة تبني برامج تدريبية لتنمية وتطوير كفاءات مديري التدريب والتعليم املنهي عبر بيئات التواصل اإل مجتمعات التعلم املهنية

 . من قبل الوزارات

اع البناء إلى اقتراح سياسات مستندة إلى األدلة ملعالجة نقص وفجوة املهارات التي يعاني منها أرباب العمل في قط (2018وهدفت دراسة عبد هللا ) •

تجربة عين  عن  جمعها  التي  األولية  املعلومات  البحث على  اعتماد فريق  التجريبي، من خالل  املنهج  الباحث  واعتمد  الفلسطينية،  ة واإلنشاءات 

واملقاولين  عشوائية من الشركات العاملة في قطاع البناء، واإلنشاءات في مختلف املحافظات الفلسطينية، وخاصة املكاتب الهندسية االستشارية،

دمين للوظائف املصنفين، يبين تحليل البيانات العديد من النتائج الهامة، وكان من بين أبرزها: أن هناك فجوة في املهارات املعرفية والحياتية للمتق

تها في أمكنة العمل. أوصت  العليا، ومن عدم توفر التعليم املستمر في جميع التخصصات الهندسية، وأن معظم الكوادر في هذه الفئة اكتسبت مهارا

 . ا في السوق الدراسة بإيجاد إطار وطني لتصنيف، وتوصيف، وتنظيم االعتراف باملهن الوسطى وتمييزها قانوني  

( بدراسة تحليل واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعليم والتدريب 2017وقامت عفونة والجيتاوي )  •

)ا العينة  بلغت  واستبانة،  إجراء مقابلة  التحليلي، من خالل  الوصفي  املنهج  اتبعت  وقطاع غزة،  الغربية  الضفة  في  طالب  433ملنهي  وطالبة من (  ا 

للمقابلة، أظهرت نتائج املقابلة أن البرامج والتخصصا  ت مؤسسات التدريب والتعليم املنهي، وخمسة عشر من عمداء ومدراء املؤسسات املهنية 

سة إلى املطروحة تناسب اإلناث واإلقبال على تخصصات التجميل والخياطة ما زالت أكبر، وهذا اإلقبال يرتبط بثقافة املجتمع وأشارت نتائج الدرا

الت الدراسة أن واقع التعليم والتدريب املنهي والتقني في فلسطين من منظور النوع االجتماعي في مؤسسات التعليم املنهي من وجهة نظر الطلبة ملجا

 . كان بين املتوسط والكبير، وأوصت الدراسة بضرورة تطوير املناهج والبرامج التدريبية لتكون مناسبة للنوع االجتماعي

البحث في دراسة الصعوبات التي تواجه التعليم الثانوي الصناعي نظامي السنوات الثالث، والسنوات الخمس في    (2016وتناولت دراسة شرارة )  •

تطوير مصر، من ح اتجاهات  واالستفادة من  املعلم،  وتدريب  وإعداد  العملي،  والتدريب  والقبول  االلتحاق  وسياسة  ونظام  وتمويله،  إدارته،  يث 

في مصر غير    التعليم الفني الصناعي في كوريا الجنوبية، اعتمدت الباحثة املنهج املقارن، وتوصلت الدراسة إلى: أّن التعليم الثانوي الفني الصناعي

 در على الوفاء بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته؛ وذلك يعود إلى أسباب عديدة منها: ضعف البنية التحتية، وقصور محتوى ومكونات املنظومة قا

 . التعليمية من الفلسفة

فقد هدفت تعرف التحديات التي تواجه برامج التعليم والتدريب املنهي والتقني   (,Ayonmike and others 2015أيون ميك وآخرون)أما دراسة   •

( الدراسة من  وتكونت عينة  نيجيريا،  في  الجودة  الدراسة،  160ذات  في  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  النيجيرية،  املهنية  الرابطة  أعضاء  ( من 

ا، ومن أهم النتائج: ضعف التمويل، وتدني مستوى األساليب ( عضو  160نت من )وأخذت العينة من أعضاء الرابطة املهنية النيجيرية حيث تكو 

 والتقني.   التقني وكفاءة املعلمين، وأوصت الدراسة بتوفير الدعم املالي الكافي للتعليم املنهي، وتوفير التدريب الكافي ملعلمي التعليم املنهي 

,( من حيث التحديات التي تواجه التعليم ,Ayonmike and others 2015أيون ميك وآخرون )ا على الدراسات السابقة يتبين أن دراسة  وتعقيب  

( من حيث املنهج 2018(، واختلفت مع دراسة عاص ي)2016التقني ضعف التمويل، وتدني مستوى األساليب التقني وكفاءة املعلمين، ودراسة شرارة)

( التي أظهرت واقع التعليم التقني في فلسطين بيت املتوسط والكبير، واتفقت  2017لجيتاوي )واألداة وموضوع الدراسة، واختلفت مع دراسة عفونة وا

في محافظات  مع توصياتها في تطوير املناهج املهنية،  وفي ضوء الدراسات السابقة جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على مشكالت مدارس  التعليم املنهي

 . الشمال من فلسطين  وسبل التغلب عليها

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:   .2.1

ا اقتصادية صعبة نتيجة ملا تفرضه ممارسات االحتالل من تدمير وإغالق، وفرض الحواجز، والضرائب ومصادرة األراض ي تعيش فلسطين أوضاع  

أفقدته   الضعف  لحالة من  الفلسطيني  االقتصاد  وتعرض  الطرق،  بشتى  ومحاربته  الفلسطيني  التعليم  وتحكم ومواجهة  والنمو؛  التطور  القدرة على 

ا على ، ما أثر سلب  االحتالل بكافة املوارد االقتصادية والقطاعات اإلنتاجية، والسيطرة على كافة املداخل واملعابر واملوانئ، وسيطر االقتصاد اإلسرائيلي

دى لتدني مستوى املوازنات املرصودة لتطوير التعليم وأثر أوضاع الفلسطينيين، وهذا بدوره انعكس على قدرات الحكومة الفلسطينية، فنقص املوارد أ 

 (.2015على تدني املستوى التحصيلي للطلبة)عفونة، 

ي  وأمام هذه املعطيات، هناك املئات من الخريجين من الجامعات والكليات الفلسطينية من مختلف التخصصات األكاديمية يفتقرون إلى فرصتهم ف

وأصبح ال بد من توسيع قاعدة األعمال وجذب املستثمرين  ا أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة املقنعة في صفوف الخريجين،الوظيفة أو الحصول على عمل مم

فايات الالزمة، إلقامة املشاريع التي تنعش االقتصاد وتستوعب الخريجين، والعمل على توفير نظام تعليم وتدريب قادر على استيعاب وتطوير املهارات والك

ا ومتعلمة تستطيع أن تبتكر وأن تبدع وأن تستجيب ملتطلبات سوق العمل املحلي والدولي، وبتنفيذ هذه االستراتيجية ى عاملة مدربة جيد  وتوفير قو 

 (. 2017يمكن معالجة التحديات التي تواجه االقتصاد الفلسطيني )وزارة التربية والتعليم، 
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ي فلسطين بحكم عملهن في قطاع التعليم، ومن خالل ما خرجت به بعض  الدراسات السابقة طالع الباحثات على واقع التعليم املنهي فإومن خالل 

( الحظت أن التعليم املنهي في فلسطين يعاني من تدني نسبة التحاق الطلبة بالتعليم املنهي بسبب النظرة الخاطئة ومفادها أن من 2017كدراسة عفونة)

عيف، كما أنه يعاني من قلة الدعم املادي الكافي إلقامة املزيد من املدارس املهنية،  واملشاغل املهنية، وشراء يلتحق بهذا النوع من التعليم هو الطالب الض

%(، من نسبة الدخول 2.99) 2018اآلالت واملعدات الالزمة لكافة التخصصات املهنية، وتعد نسبة االلتحاق بالتعليم املنهي منخفضة، حيث بلغت عام 

%، وكانت نسبة الطلبة امللتحقين بمدارس التعليم املنهي من ذوي اإلعاقات مرتفعة، 1.70بينما معدل الدخول للصف العاشر املنهي  للمرحلة الثانوية،  

 بغيرهم من الشباب، حيث بلغت  
 
ي، %، وقد يعزو ذلك إلدراكهم لدور التعليم املنهي بإعدادهم للحياة املستقبلية )وزارة التربية والتعليم العال15مقارنة

2017.) 

 ا إلى ذلك جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن تساؤلي الدراسة اآلتيين: واستناد  

 ما مشكالت مدارس التعليم املنهي في املحافظات الشمالية من فلسطين؟  •

 ما سبل التغلب على مشكالت مدارس التعليم املنهي في املحافظات الشمالية من فلسطين؟  •

 أهداف الدراسة: .3.1

 الدراسة الحالية إلى الخروج بمقترحات تطويرية للتعليم املنهي في فلسطين من خالل: سعت 

 الكشف عن مشكالت مدارس التعليم املنهي في املحافظات الشمالية من فلسطين.  •

 التعرف إلى سبل التغلب على مشكالت مدارس التعليم املنهي في املحافظات الشمالية من فلسطين.  •

 أهمية الدراسة: . 4.1

تستمد الدراسة الحالية أهميتها النظرية من خالل تسليطها الضوء على التعليم املنهي ومشكالت التعليم املنهي في فلسطين وسبل التغلب   األهمية النظرية:

بالتعليم املنهي الذي أصبح  عليها، وتقديم املادة البحثية التي تثري املكتبات الجامعية بموضوع الدراسة، وما تقدمه من أدب نظري ودراسات سابقة تتعلق 

 
 
 ا من خالل ربط التعليم بسوق العمل. ا تسعى العديد من الدول على تطويره واالرتقاء بالدولة اقتصادي  ا استراتيجي  هدف

التطبيقية:  تستمد الدراسة أهميتها التطبيقية من خالل وقوفها على واقع التعليم املهنية في مدارس التعليم املنهي في املحافظات الشمالية من   األهمية 

 ل العقبات فلسطين بهدف كشف مشكالته، وسبل التغلب عليها، وتقديم مقترحات تطويرية تفيد  أصحاب القرار باالهتمام بالتعليم املنهي وتحسينه وتذيي

 التي تحول دون تطويره في فلسطين. 

 حدود الدراسة: .5.1

  تحددت الدراسة  بالتعرف إلى مشكالت مدارس التعليم املنهي في املحافظات الشمالية من فلسطين وسبل التغلب عليها، واقتصرت الدراسة على

 (. 2020\2019ا في  العام )مشرفي ومشرفات مدارس التعليم املنهي، وطبقت ميداني  

 مصطلحات الدراسة: .6.1

املنهي • "التعليم  تربوي   :  الطلبة  إعداد  إلى  يهدف  النظامي،  التعليم  النوع من  تعليمية ذلك  وإكسابهم مهارات معرفية مهنية، من خالل مؤسسات  ا 

 ، 2012إلنتاج" )حلبي،نظامية من أجل إعداد عمال مهرة في مختلف التخصصات الزراعية والصناعية والتجارية والصحية، قادرون على التنفيذ وا

407.) 

هي املدارس التي تقوم على تدريس التخصصات املهنية، والفنية، والتدريب التقني، ولها خصوصيتها في توفر األجهزة واملعدات مدارس التعليم املنهي:   •

 (. 2018التعليم العالي،  الالزمة للتطبيق العملي أثناء التدريب، ويشرف على مدارس التعليم املنهي وزارة التربية والتعليم العالي في الدولة )وزارة التربية و 

ي يقوم بها الفرد مستخدم    املشكالت: • ي التغلب على موقف  ،ا املعلومات واملعارف التي  سبق له تعلمهامجموعة العمليات الت 
 
ي اكتسبها ف واملهارات الت 

 (. 2016)الشراح والعجمي،  بشكل جدي

 منهجية الدراسة:  .7.1

املحافظات الشمالية من فلسطين، اعتمدت الباحثات املنهج الكيفي )النوعي( لكونه املنهج  من أجل التعرف إلى مشكالت مدارس التعليم املنهي في  

ويقوم هذا املنهج على أساس املشاهدات واآلراء ويشمل املقابالت والتجمعات بؤرية والتركيز على ما تمثله الظاهرة بالنسبة ألفراد  ، املالئم لطبيعة الدراسة

 .العينة

 الدراسة وعينته: مجتمع  .8.1

( وحدة تعليمية، 11( مدارس، و)6تم تطبيق هذه الدراسة في مدارس ووحدات التعليم املنهي في محافظات شمال الضفة الغربية، والبالغ عددها )

الصن الثانوية  قلقيلية  الصناعية،  الثانوية  الظهر  سيلة  الصناعية،  الثانوية  طولكرم  الصناعية،  الثانوية  مدارس)نابلس  الثانوية وهي  جنين  اعية، 

س، ذكور طوباس  الصناعية، سلفيت الثانوية الصناعية، أما الوحدات املهنية فكانت في املدارس اآلتية: ذكور اليامون بنات الخنساء الثانوية، بنات طوبا
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وبنات عقاب املفض ي، بورين الثانوية للذكور(،  الثانوية، بنات طمون الثانوية، ذكور جماعين، بنات جماعين، ذكور عرابة الثانوية، ذكور عقربا الثانوية،

(، وتكّون مجتمع الدراسة وعينته من جميع املشرفين واملشرفات املكلفين بمتابعة مدارس التعليم املنهي 2020\2019في الفصل األول من العام الدراس ي )

 ا.( فرد  48والبالغ عددهم)

 الدراسة وصدقها:   تأداو  .9.1

(  24(، وفي كل مجموعة )2للحصول على البيانات واملعلومات بواقع التعليم املنهي ومشكالته على املجموعات البؤرية، وعددها )اعتمدت الباحثة  

 
 
( من املختصين إلبداء رأيهم حول األسئلة ومدى توافقها مع موضوع ومشكلة الدراسة، وتم 3ا ومشرفة، وتم التحقق من صدقها بعرضها على )مشرف

 أسئلة املجموعة بناء على رأي بعضهم.تعديل صياغة 

 نتائج الدراسة:  .2

 ما مشكالت مدارس التعليم املنهي في املحافظات الشمالية من فلسطين؟  النتائج املتعلقة بالسؤال األول والذي نصه:. 1.2

والجلسة الثانية  18/1/2020تاريخ الجلسة األولى بتم االستجابة على سؤال الدراسة من خالل توجيه السؤال على أفراد املجموعة  البؤرية األولى في 

ت  ، والتركيز على أربعة محاور رئيسة )البنية التحتية،  املجتمع املحلي، املتعلمين، املنهاج( وتم االستماع إلى استجابتهم حول املشكال 19/1/2020بتاريخ  

 (: 1ح في الجدول)التي تواجه مدارس ووحدات التعليم املهن ، فكانت االستجابة كما هو موض

 ( 48التكرارات والنسب املئوية املتعلقة باملشكالت التي تواجه مدارس ووحدات التعليم املنهي)ن=  :(1جدول) 
 النسبة املئوية  التكرار  البنية التحتية  الرقم 

 %100 48 قلة اإلمكانيات من معدات وأجهزة للتدريب املنهي. 1

لعامة من املدارس املهنية فيها   عدم توفر جامعات 2  %96 46 يؤدي إلى اإلحباط. مهنية كافية تتيح التحاق طلبة الثانوية ا

لصفية وعدم استقالليتها.  3  %83 40 قلة الغرف ا

للتعليم املنهي ما يؤدي إلى قلة املدارس.   4  %65 31 الكلفة العالية 

لبيئة غير املناسبتين.   5  %60 29 املباني  وا

 %58 28 صعوبة املواصالت إلى املدارس املهنية وقلتها. 6

 %52 25 عدم توفير بيئة صحية وتهوية وتكييف,  7

 النسية املئوية  التكرار  املجتمع املحلي  املجموع  

 %94 45 الجهل بأنظمة التعليم املنهي من قبل شرائح املجتمع  8

للتعليم املنهي. عدم  9 بالشكل الكافي   %94 45 مساندة املجتمع املحلي 

 %83 40 األفكار الخاطئة لدى الطلبة واألهل املتعلقة بالتوجه إلى التعليم املنهي ومعرفة أهميته. 10

بأهمية التعليم املنهي 11  %83 40 عدم وعي املجتمع 

 %81 39 التعليم امنهيغياب القناعة لدى أولياء األمور ألهمية  12

 النسبة املئوية  التكرار  املتعلمين املجموع

لتعليم املنهي.  12  %96 46 تدني تحصيل الطلبة السابق في الصف العاشر وبالتالي صعوبة رفع مستواهم في ا

 %94 45 زيادة عدد الطلبة. 13

يوجد  14  %94 45 شركات للخريجين.سوق العمل غير مفتوح يعتمد على ذات صلة القرابة وال 

توفير تدريب واقعي في مواقع العمل للطالب. 15  %73 35 نقص في إمكانية 

لصالح الطالب واإلترنت دون ثقافة. 16 نين   %65 31 النظام والقوا

ثقافة. 17 لصالح الطالب واإلنترنت دون  نين   %65 31 النظام والقوا

 %63 30 الطلبة. عدم مالءمة املادة مع مستوى  18

 النسية املئوية  التكرار  املجموع                    املنهاج 

بط منهاج العاشر مع الحادي عشر والتوجيهي. ضعف  19  %96 46 ترا

 %88 42 توفر خطط مدرسية وعدم التنسيق بين األقسام املختلفة مثل املناهج مع اإلدارة العامة للتعليم املنهي  قلة  20

يتم إعداد املناهج من قبل متخصصين. 21  %88 42 لم 

لواقعية.احتواء املادة املهنية على مقتطفات بسيطة عن بعض املهن املتوفرة في السوق ما يؤدي إلى عدم  22  %83 40 ا

يتناسب مع التعليم املنهي  23  %83 40 الجانب األكاديمي ال 

تخصص على حدة.  24 لتعليم وعدم أخذ خصوصيات كل   %79 38 النظرة والتعامل املوحد مع فروع وتخصصات هذا ا

 %63 30 وقت التدريب طويل وحصص كثيرة.  25

( وبنسبة  48)  تواجه   املدارس ووحدات التعليم التقنية في محور البنية التحتية جاءت  أعلى التكرارات( أن املشكالت التي  1يتبين من الجدول )

املنهي100)  مئوية للتدريب  وأجهزة  اإلمكانيات من معدات  قلة  تكرار    ،( مع  وبنسبة مئوية46)  ايليها  إلى  96)  (  يؤدي  توفر جامعات  وجاءت مع عدم   )%

%(، 65( وبنسبة مئوية )31ا )%( وجاءت مع الفقرة قلة الغرف الصفية وعدم استقالليتها، ويليها تكرار  83( وبنسبة مئوية )40)  ااإلحباط، ويليها تكرار  

ة غير %(، وجاءت مع الفقرة املباني  والبيئ60( وبنسبة مئوية )29) اوجاءت مع الفقرة الكلفة العالية للتعليم املنهي ما يؤدي إلى قلة املدارس، ويليها تكرار  

)58)  ( وبنسبة مئوية28)  ااملناسبتين، ويليها تكرار  
 
 ( وبنسبة مئوية 25%(، وجاءت مع الفقرة صعوبة املواصالت إلى املدارس املهنية وقلتها، واألقل تكرارا

 %( وجاءت مع الفقرة عدم توفير بيئة صحية وتهوية وتكييف.52)
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امليزانية والتمويل إلى "محدودية مصادر التمويل"، وذكر مكلف، "عدم وجود الدعم املادي الكامل"، وأشار فقد أشار املشرفون فيما يتعلق بجانب 

بالقول: "نقص التمويل   فأشار أحد أفرد املجموعة األولى  آخرون إلى "عدم توفر اإلمكانات املادية في الوقت املناسب" وأكدت على ذلك املجموعتين البؤرية،

يحتاج إلى تمويل كبير"، وأشار آخرون "اعتماد التمويل على املجتمع املحلي"، وآخرون أشاروا إلى نقص امليزانية الخاصة باملدرسة التي ألن هذا البرنامج  

هزة واألدوات"،  فقد أشاروا إلى" قلة املوارد لألج  -تقوم بدعم الوحدات املهنية، وإلى عدم وجود موازنة لإلنفاق على املنهاج، أما حول  املوارد والتجهيزات:

ي، وعدم توفر وذكر بعضهم إلى "صعوبة توفير التجهيزات"، وتحدث آخرون إلى أن اإلمكانات املادية والتجهيزات ال يفيان بالغرض ملتطلبات التعليم املنه

لعمل،  وأكدوا باإلجماع إلى نقص املوارد البنية التحتية، لتنفيذ ما يلزم املنهاج، وكذلك عدم تحديث املعدات بما يتناسب مع التطور التكنولوجي وسوق ا

واألساليب واألجهزة بقول أحدهم " توفير وحدات دون توفير أدوات ومشاغل وأجهزة"،  وأجمعوا على: عدم االستمرار في التحديث والتطوير في الوسائل 

لألفراد واألجهزة، وكذلك  قلة الوسائل واملصادر التعليمية   ومواكبة التطورات التكنولوجية، وأكدت املجموعات األولى والثانية على قلة توفر السالمة

ات املهنية، املستخدمة في الجانب األكاديمي، وأن هناك نقص التجهيزات واألدوات في الوحدات املهنية، وأنه ال يوجد مشاغل للتعليم املنهي في الوحد

املجموعة   في  األفراد  نقص    الثانيةوأشاروا  هناك  في مختبرات  بأن  ونقص  ا  املهنية،  املدارس  في  والكيمياء  األكاديمي" الفيزياء  للجانب  الصفية  الغرف  في  ا 

يص كبيرة  ميزانية  إلى  املهنية  املدارس  لحاجة  يعود  أحدهم  وأوضح  املنهي  التعليم  واألدوات ملدارس  التجهيزات  في  النقص  أن  توفيرها والتعليم على  عب 

 اجة إلى تضافر كل الجهود في القطاعات كافة؛ من أجل توفير مستلزماتها. باالعتماد على الوزارة وأن تلك املدارس بح

بيرة وفيما يختص ببناء املدارس والجامعات، أشار أفراد  إلى أن "عدد املدارس غير كافية"، وأشار أخرون إلى " عدم وجود مدرسة ذات مساحات ك 

لخضراء"، وأوضح أحدهم أن "بناء مدرسة مهنية يحتاج فترة زمنية طويلة ألنها وتخصصات متنوعة لتخدم جميع فئات الطلبة، وأنها تفتقر للبيئة ا

 تحتاج إلى بنية تحتية مكلفة من حيث املباني والتجهيزات املطلوبة للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل".  

ملعدات واألجهزة الالزمة للتخصصات املهنية املختلفة وتعزو الباحثات هذه النتائج أن مدارس  التعليم املنهي تحتاج إلى تكاليف مالية عالية لشراء ا

تت وأجهزة حديثة  ثقيلة  تحتاج ملعدات  التي  التخصصات  وغيرها من  الطاقة  وهندسة  األملنيوم،  وتركيب  والكهربائية،  امليكانيكية،  وافق مع كالهندسة 

البناء املدرس ي يحتاج لدعم لتجهيز الغرف الصفية، واملشاغل ، ومن  التخصصات املهنية وتكلفتها عالية، وبعضها بحاجة إلى تحديث  أو صيانة، كما أن

طولكرم،  ناحية أخرى فإن الجامعات املخصصة للتعليم التفني قليلة مقارنة مع الجامعات األكاديمية، حيث يوجد جامعة فلسطين التقنية بفروعها في 

بوليتكنيك الخليل، وكلية الحجاوي ب نابلس، وهذا يعزف كثير من الطلبة عن االلتحاق بالتعليم التقني، باإلضافة لذلك ورام هللا، والخليل، وجامعة 

لشمالية فنقص الغرف الصفية يؤدي إلى قلة استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة  وهذه مشكلة بحد ذاتها خاصة أن عدد املدارس املهنية في املحافظات ا

ا خاصة أن ا وإياب  املنهي، ناهيك عن بعد هذه املدارس وحاجة الطلبة لوجود  مواصالت مؤمنة ذهاب  مدارس وهذا يزيد من إشكالية التعليم  8ال تزيد عن 

 الية. كثير من الطلبة يلتحق بالورش التدريبية لوقت متأخر ولذلك هو بحاجة ملواصالت مؤمنة ملناطق سكناهم البعيدة وهذا يزيد من األعباء امل

%( وجاءت مع الفقرتين الجهل بأنظمة التعليم املنهي من 94) ( وبنسبة مئوية45) تمع املحلي أن اعلى التكراراتوأظهرت النتائج  املتعلقة بمحور املج

تكرار   يليها  املنهي،  للتعليم  الكافي  بالشكل  املحلي  املجتمع  وعدم مساندة  املجتمع،  شرائح  )40)  ا قبل  وبنسبة مئوية  األفكار  83(  الفقرتين  وجاءت مع   )%

( وبنسبة 39ا )طلبة واألهل املتعلقة بالتوجه إلى التعليم املنهي ومعرفة أهميته، وعدم وعي املجتمع بأهمية التعليم املنهي، واألقل تكرار  الخاطئة لدى ال

 %(.   81) مئوية

لدونية كما أشار بعضهم فقد اتفق املشرفون أن أهم املشكالت التي تواجه مدارس ووحدات التعليم املنهي فيما يتعلق باملجتمع املحلي هي النظرة ا

رة العامة إلى التعليم بالقول: "النظرة السلبية نحو التعليم املنهي، النظرة الدونية عند األهل للتعليم املنهي"، وأشار بعضهم إلى " ضعف اإلقبال بسبب النظ

امل أفراد   ذلك  وأكد على  املنهي"،  التعليم  يحبذان  ال  واتجاهها  السائدة  الثقافة  وميل  األمور املنهي،  أولياء  "نظرة  املشرفين:  أحد  بقول  البؤرية  جموعتين 

املجموعة) في  أحدهم  أشار  التربوية:  بالسياسات  يختص  وفيما  والتقني"،  املنهي  للتعليم  الدونية  النظرة  املنهي،  التعليم  نحو  ضعف  2الدونية   " إلى   )

املهن املدارس  تقدمها  التي  والنتاجات  الخدمات  االستفادة من  وأشار  ومحدودية  والعمل"،  التربية  وزارتي  بين  التنسيق  " غياب  إلى  آخر  أشار  بينما  ية"، 

" عدم الوضوح   الجميع إلى غياب اإلعالم والتوعية من قبل املستوى الرسمي، وعدم وضوح الهدف الرئيس ي للتعليم املنهي عند أولياء االمور، بقول أحدهم:

ع الخاص تشجع عقد شراكات مع القطاع العام، وعدم دعم املؤسسات الوطنية واملحلية للتعليم املنهي بأهداف التعليم املنهي، وعدم وجود حوافز للقطا

يه املجموعة البؤرية بشكل عام"،  وفيما يتعلق بقلة الوعي بأهمية التعليم املنهي: أشار جميع املكلفين إلى "قلة الوعي املجتمعي للتعليم املنهي" وأكدت عل

أهمية  ن: " نقص الوعي بأهمية التعليم املنهي لدى الطلبة وأولياء االمور واألهالي، وقلة الوعي بأهمية التعليم املنهي، وقلة وعي األهالي ب( بقول أحد املشرفي1)

 التعليم املنهي".   

التميز هو بالجانب العلمي أو   ويعتقد الغالبية أن  وتعزو الباحثات أن الثقافة السائدة في املجتمع هي أن التعليم األفضل هو التعليم األكاديمي،

ا لرغبتهم وميولهم، والبعض يجبرون أبنائهم على اختيار ل ويتفاخر الكثيرون أن أبنائهم  سيدرسون الطب أو الهندسة حتى لو كان ذلك مخالف  باألدبي، 

باملدرسة كما يعتقدون، أو تحصيله األكاديمي متدني، وهذا يعكس جهل  الجانب العلمي أو األدبي، ويرون أن التعليم املنهي ال يتوجه إليه إال من ال يفلح  

 األهالي بواقع التعليم املنهي، وتخصصاته، ومستقبله، وأصبح من الضرورة بمكان توجيه اإلعالم التربوي لتغيير هذه القناعة. 
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( وجاءت مع الفقرة تدني تحصيل الطلبة السابق في الصف 96) ( وبنسبة مئوية46وأظهرت النتائج املتعلقة بمحور املتعلمين أن أعلى التكرارات ) 

%( وجاءت مع الفقرتين زيادة عدد الطلبة، وسوق العمل غير 94) ( وبنسبة مئوية45) االعاشر وبالتالي صعوبة رفع مستواهم في التعليم املنهي، يليها تكرار  

%(،  65( وبنسبة مئوية )31)  ا%(  ويليها تكرار  73)  ( وبنسبة  مئوية35ا )يها تكرار  مفتوح يعتمد على ذات صلة القرابة وال يوجد شركات للخريجين، ويل 

 %(.63) ( وبنسبة مئوية30ا )واألقل  تكرار  

ل خمسة فقد اتفق الغالبية في املجموعتين على أن أهم املشكالت التي تواجه مدارس ووحدات التعليم املنهي فيما يتعلق بمجال املتعلمين تدور حو 

( : "األعداد 1ب هي: عدد الطلبة، وتدني التحصيل، وعدم الوعي، الجانب األكاديمي، والسياسات التربوية، أما عدد الطلبة فقال أحدهم في املجموعة)جوان

التعليم املنهي" وترى  املتزايدة للطلبة الذين يودون االلتحاق بالتعليم املنهي ومحدودية االستيعاب داخل املشاغل باملقابل هناك عدم إقبال للطلبة على  

ا في نسبة اإلقبال على بعض املدارس املهنية، ما جعل تلك املدارس غير قادرة على استيعاب األعداد الباحثات أن املقصود من هذا القول أن هناك ارتفاع  

اإلقبال على مدارس التعليم املنهي، في محافظات املتزايدة من الطلبة، بسبب نقص اإلمكانات املادية كاملشاغل، وعلى النقيض من ذلك هناك تدٍن في نسبة  

ى طلبة مميزين أخرى، وفيما يتعلق بتدني التحصيل، أشار أحدهم إلى "تدني تحصيل الطلبة في املدارس املهنية"، وأفاد آخر " أن الجانب املنهي بحاجة إل

ا إلى أن "طبيعة الطالب املنتسبين للتخصص وتدني مستوى وأشاروا أيض    بالجانب النظري من أجل التعامل مع املعدات الجديدة والقدرة على استيعابها"،

تحصيلهم، من حيث متوسط العالمات بحيث يكون مجمل عالمات الطلبة تحت املتوسط" وأكدت على ذلك املجموعات البؤرية األولى والثانية حيث 

املجموعة با2)  أشارت  امللتحقين  الطلبة  "تتراوح مستويات  أحدهم:  بقول  العالمات  (  القليل من  وهناك  واملقبولة  املتوسطة  العالمات  بين  املنهي  لتعليم 

ا، هو سبب ضعف  املرتفعة"، وأشار آخر إلى أن" مستويات الطلبة تختلف باختالف التخصص، ونوعية الطلبة من ذوي التحصيل املتوسط واملتدني غالب  

كاديمي للطلبة امللتحقين بالتعليم املنهي يعيق تخريج كفاءات عالية في الجانب املنهي، وهذا التحصيل لدى الطلبة"، كما أكد أحدهم أن تدني املستوى األ

طلبة  ا يحتاج إلى جهد مضاعف ووصفه بأنه يصعب ضبطه، وأشارت املجموعتين البؤرية إلى وجود مشكالت عند الطلبة تمثلت فيما يأتي:  قلة وعي الأيض  

( بقول  1ما في كثرة الغياب، واعتقاد الطلبة بأن التعليم املنهي يعتمد على الجانب املنهي فقط، وأشارت املجموعة )ألهمية هذا الفرع، واالنضباط الصفي ك

ا لدى الطلبة أن التخصص املنهي يخلو من الجانب األكاديمي وأنه يعتمد فقط على الجانب العملي واملنهي التطبيقي فقط"، ا مسبق  أحدهم: "هناك تصور  

حد فالتعليم يتعلق بالجانب األكاديمي: أشار معظم املشرفين إلى: أن العالقة بين الجانبين األكاديمي واملنهي عالقة متينة وقوية وطردية باتجاه واأما فيما 

ا ا أو سلب  يؤثر إيجابي    املنهي يحتاج إلى التعليم األكاديمي فدراسة تخصص النجارة يحتاج إلى معرفة القياسات واألشكال والزوايا في مادة الرياضيات؛ ما

ا إلى "إهمال الطلبة للجانب األكاديمي في املدرسة املهنية نتيجة الضعف في الجانب األكاديمي" وكذلك أشاروا على الجانب املنهي، كما أوضح احدهم أيض  

يشكل عائق   األكاديمي قد  املستوى  أثر ضعف  أن  أماإلى  أو  الجامعية،  دراسته  إكمال  في  الطالب  أمام  يكون ا  العلمية، فعندما  املهارات  إتقان بعض  م 

ى ما املستوى األكاديمي ضعيف يقلل من مستوى كفاءة الخريجين ألنه القاعدة األساسية بما يشمله من معلومات هامة تغذي هذا الجانب، وأكدت عل

ام الدراسة للجانب األكاديمي، وأن مستوى الطلبة األكاديمي ( إلى: "أن كثرة غياب الطلبة في أي2سبق املجموعتين البؤرية، وأضافت املجموعات البؤرية )

ا، وأوضحت وجود فرق  في مدارس التعليم املنهي أقل من مستويات الطلبة بالفروع األخرى، فبعض الطلبة يتفوق في الجانب العملي دون أن يتفوق أكاديمي  

جع ذلك لضعف مستوى الطلبة األكاديمي، الذي  يوفر املهارات األساسية للتخصص شاسع في التحصيل العلمي ملستويات الطلبة األكاديمية واملهنية، وير 

ملنهي، وأوضحت أن  ولذا نجد املخرجات بالكفاءة غير املطلوبة، كما أشاروا إلى وجود فجوة كبيرة بين املستويين املنهي واألكاديمي للطلبة لصالح الجانب ا

للتعليم املنهي، وبينت أن سبب الضعف األكاديمي في بعض األحيان هو: "محاولة الطالب امتهان مهنة فقط   ا ال يعني بالضرورة أنه يصلحالضعيف أكاديمي  

يؤثر سلب   ما  األكاديمي،  الجانب  سلب  فيهمل  يؤثر  ما  املتوسط،  دون  للمتعلمين  األكاديمي  املستوى  أن  كما  ويضعفه،  املنهي  الجانب  املستوى ا على  ا على 

ء  التعليمي األكاديمي بشك ل عام، ويزداد التأثير عندما يتم التركيز على املسار املنهي في املجال النظري، لذا نرى أن املستوى األكاديمي املنخفض سيخلق أدا

 ا". ا دون التفوق أكاديمي  ا في املسار املنهي، واملستوى املنهي للطلبة ال يؤثر على الجانب األكاديمي فقد يتفوق مهني  منخفض  

ياسات التربوية: فقد أشارت املجموعتين البؤرية إلى هذا الجانب على النحو اآلتي: " إن عدم التكامل بين التدريب في مواقع العمل وعلى صعيد الس 

والتدريب في املؤسسة التعليمية، والتحويل والنقل من تخصص إلى تخصص دون دراسة الصف الحادي عشر، واقتصار التخصصات على الذكور دون 

 ظاظ الصفوف في الحصص األكاديمية نتيجة جمع أكثر من تخصص منهي. اإلناث، واكت

ن من يتوجه إليه هم الطلبة ذوي التحصيل أوتعزو الباحثات ذلك أن عدم وعي املجتمع بالتخصصات املهنية املطروحة في التعليم املنهي وقناعتهم 

ملهنية املطروحة، والتي تحتاج إلى متابعة ومثابرة واجتهاد، وتفوق في الجوانب املتدني ولذلك عندما يلتحقون باملدارس املنهي يدركون حجم التخصصات ا

الطلبة يختارون  الفيزيائية والحسابية، ولذلك كثير منهم يفشل ألن غالبيتهم لم يكونوا مجتهدين قبل التحاقهم بالتعليم املنهي، ومن جانب آخر كثير من 

ا مع غياب املهارة واإلبداع وسوء االختيار هذا نابع من الثقافة العامة والنظرة السلبية الت عالية رقمي  الجانب األكاديمي ملجرد أنهم يحصلون على معد

اراتهم وقدراتهم للتعليم املنهي، وهذا يدعو إلى تبني سياسات تربوية تعمل على توزيع الطلبة إلى تخصصات ليس ملجرد ميولهم ورغبتهم بل ملقاييس تقيس مه

 ي والذهني تحدد التخصص األنسب لهم.واستعدادهم العقل

%( وجاءت مع الفقرة عدم ترابط منهاج العاشر مع الحادي عشر  96) ( وبنسبة مئوية46) وأظهرت النتائج املتعلقة بمحور املنهاج ان اعلى التكرارات 

%( وجاءت مع الفقرتين عدم توفر خطط مدرسية وعدم التنسيق بين األقسام املختلفة مثل املناهج 88)  (  وبنسية مئوية42)  اوالتوجيهي، ويليها تكرار  
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%( وجاءت مع الفقرتين احتواء املادة 83( وبنسبة مئوية )40)  ا مع اإلدارة العامة للتعليم املنهي، لم يتم إعداد املناهج من قبل متخصصين،  ويليها تكرار  

  اعن بعض املهن املتوفرة في السوق ما يؤدي إلى عدم الواقعية، والجانب األكاديمي ال يتناسب مع التعليم املنهي، ويليها تكرار  املهنية على مقتطفات بسيطة 

%( وجاءت مع الفقرة النظرة والتعامل املوحد مع فروع وتخصصات هذا التعليم وعدم أخذ خصوصيات كل تخصص على حدة،  79( وبنسبة مئوية )38)

 %(  وجاءت مع وقت التدريب طويل وحصص كثيرة. 63) (  وبنسبة مئوية30) اواألقل تكرار  

، والتخصص، قد اتفق األغلب على أن أهم املشكالت التي تتعلق باملنهاج تدور حول أربعة جوانب منها ما يتعلق بالوقت وآخر يتعلق باملادة التعليمية

الوق إلى  باإلشارة  الجميع  اتفق  حيث  التربوية،  الحصص والسياسات  وعدد  الدوام  ومدة  باملدرسة،  املقررة  الحصص  عدد  طول  باآلتي:  الدراس ي  ت 

( إلى أن "عدد حصص اللغة اإلنجليزية غير كاٍف وهي  2األسبوعية كبير، باملقارنة مع باقي الفروع بالنسبة للوحدات املهنية، بينما أشار أحدهم باملجموعة )

اديمية"، وأما حول املنهاج التعليمي: فقد أشار أحد املكلفين "بعدم تطوير املادة التعليمية العملية بما ا، وكذلك تأخير الحصص األك ( حصص أسبوعي  3)

اتفقت املجموعة يتناسب ومؤهالت سوق العمل" وأشار آخر إلى "قلة الربط بين املادة العملية واملادة التدريبية الحقيقية التي يحتاجها سوق العمل" كما 

جود مشكالت حول املادة التعليمية كقول أحدهم في أن "بعض املواد التعليمية ال تتناسب مع مستوى الطلبة التعليمي وتخصصاتهم ( على و 1) البؤرية

حيث يتراوح  خاصة منهاج الرياضيات والفيزياء والكيمياء"، وقول آخر إن "املادة التعليمية ال تتناسب مع مستوى الطلبة ألن مستوى طلبة املنهي ضعيف

قتصاد بين املتوسط واملتدني"، وقول آخر: إن "بعد املادة التعليمية في الجانب األكاديمي عن تخصص الطلبة كمادة الكيمياء بعيدة عن تخصص االما 

لتي تواجه املقررات املنزلي، وكذلك دروس العلوم بعيدة عما يحتاجونه في التعليم املنهي، وهناك وحدات ال عالقة لها بالتعليم املنهي" ومن أهم املشكالت ا

مي واملنهي، فمن املفترض الدراسية فيما يتعلق في املنهاج قول أحدهم "إن الفصل بين املواد األكاديمية واملواد املهنية ال يعزز الترابط والتكامل بين األكادي

حول التخصص: فأشار البعض بـ "أن التخصصات   بمادة اللغة اإلنجليزية على سبيل املثال أن تطرح مصطلحات لها عالقة بالتخصصات املهنية"، أما

البؤرية،   املهنية اليوم ليست كالسابق ألنه أصبح لديهم مادة الرياضيات والفيزياء وغيرها توازي مواد التخصص العلمي" وأكدت على ذلك املجموعتين

لوجي الهائل في املهن املختلفة، واختالف الكتب الدراسية بين وإضافة إلى ذلك اتفقت املجموعتين البؤرية على: قلة التخصصات املواكبة للتقدم التكنو 

 التخصصات.

ء مقابل وفيما يختص بجانب السياسات التربوية: أجمعت املجموعتين البؤرية على أن املساقات املختارة في الثانوية العامة غير متكافئة كالفيزيا

 في الصف الحادي عشر والثاني عشر؛ أي يعود لدراسة منهاج علمي، الرسم، وأن الطالب يدرس وحدات مجمعة في الصف العاشر منهي  
 
وتختلف كليا

( ال  6-7(، بقول أحدهم: "إن تأليف املنهاج األكاديمي يعتمد على مشرفين ومعلمين أكاديميين فقط، وكذلك بالنسبة )1إضافة إلى ذلك أكدت مجموعة )

 يوجد كتاب مطبوع بل يوجد دليل معلم فقط وال يوجد عالمة بل تقدير )مرض أو غير مرض(".   

وكما هو متعارف التعليم األساس ي  2018-2017ويعزى ذلك أن  رؤيا الوزارة نحو االرتقاء بالتعليم املنهي لم تتضح من خالل خطط ثابتة منذ عام 

يقر  ثم  ومن  األساس ي،  العاشر  الصف  يتناول لغاية  منهاج  هو  العاشر  الصف  في  للمنهاج  وبالنظر  معدلة،  حسب  سيختاره  الذي  التوجه  الطالب  ر 

اختيار التعليم التخصصات العلمية واألدبية وال يراعي جوانب تبرز قدرات الطالب املهنية ولذلك هناك اعتقاد لدى األغلب من الطلبة وأولياء األمور أن 

في الجانبين العلمي واألدبي وهذه نظرة خاطئة، فمنهاج الصف العاشر ال يخدم التعليم املنهي كما أن كثير من التخصصات املنهي يكون بعد اخفاق الطالب  

صات الحديثة املهنية الحديثة كالهندسة الكهربائية والطاقة على سبيل املثال تحتاج إلى خبراء وأساتذة جامعات لصياغة مناهج جديدة تتوافق مع التخص

 لتفني. والتطور ا

دراسة شرارة) ( والتي أظهرت أّن التعليم الثانوي الفني الصناعي في 2016ولدى مقارنة هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع 

منها: ضعف البنية التحتية، وقصور   بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته؛ وذلك يعود إلى أسباب عديدة  محتوى ومكونات مصر غير قادر على الوفاء 

    املنظومة التعليمية من الفلسفة.

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه: ما سبل التغلب على مشكالت مدارس التعليم املنهي في املحافظات الشمالية من فلسطين؟  .2.2

 وهي:  تم عرض أهم مشكالت مدارس التعليم املنهي في املحافظات الشمالية من فلسطين الذين تحدثوا  عنها لإلجابة عن هذا السؤال

 مشكالت تتعلق بتمويل التعليم املنهي، وتكلفة املعدات املالية.   •

 قلة املوارد واألجهزة وعدم جاهزية البنية التحتية بصورة متكاملة في املدارس املهنية.  •

 التخصصات املهنية الجامعية الحديثة التي تلبي احتياجات السوق، تخدم خريجي طلبة الثانوية العامة عند االلتحاق بالجامعة. قلة   •

 غياب دور اإلعالم التربوي في توعية املجتمع وأولياء األمور بأهمية التعليم املنهي.  •

 النظرة الدونية من قبل أولياء األمور نحو التعليم املنهي.   •

 ني تحصيل الطلبة لن معظم من يتجه للتعليم املنهي من ذوي التحصيل املتدني. تد  •

 عدم التوافق بين  التدريب ومواقع العمل والتدريب. •

 . املناهج التعليمية بحاجة إلى  تطوير املناهج •
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تم االستجابة لآلراء املجموعتين البؤرية األولى والثانية، ومن ثم قامت الباحثات بتفريغ البيانات وترتيب التكرارات كما    وبعد ذكر أهم املشكالت، 

 (.  2هو موضح في الجدول)

 (: التكرارات والنسب املئوية  املتعلقة بالسؤال الثاني2جدول ) 
 النسبة املئوية  التكرار  البنية التجلية  الرقم 

 %98 47 األجهزة وتوفير اإلمكانيات املادية واالحتياجات الالزمة.توفير  1

 %98 47 توفير الدعم الخارجي وامليزانية املالية.  2

 %94 45 التطوير املستمر لألجهزة واملشاغل واملعدات. 3

 %94 45 توفير مباني متخصصة كاملدارس والجامعات.  4

 %92 44 زيادة عدد الغرف الصفية.  5

 النسبة املئوية  التكرارات  املجموع                        املجتمع املحلي

للطالب املهنيين. 6 تقدم املساعدة والتدريب  لضرائب على الشركات التي   %98 47 تقديم مساعدات حكومية وتخصيص ا

 %98 47 باستخدام وسائل اإلعالم.التوعية ألصحاب الشركات والتجار بسوق العمل الستيعاب طالب التعليم املنهي  7

نشاء وزارة مستقلة. 8 لوزارة باملدارس بشكل دائم وإ  %92 44 االهتمام من قبل ا

 النسبة املئوية  التكرارات  املجموع                                 املتعلمين

لصناعية.  16  %98 47 وضع معايير لقبول الطلبة في املدارس ا

لطالب مع سوق العمل. ربط  17  %98 47 ا

 %98 47 توفير دورات تطويرية للطالب املهنيين ومتابعة الخريجين.  18

لشركات.  19  %98 47 توفير منح جامعية للتخصصات املهنية خاصة مع عقود عمل في ا

توظيف الطالب املهنيين. 20  %96 46 بناء شركات ومصانع حكومية تتبنى 

لتعليم. فرض القوانين  21  %83 40 ضابطة بحق املخالفين من ا

بين املعلم والطالب واملعلم واإلدارة. 22 لعالقة   %83 40 التركيز على ا

 النسب املئوية التكرارات  املجموع                 املنهاج 

 %98 47 زيادة عدد التخصصات لتواكب سوق العمل. 23

لطلبة. وضع مقررات تتناسب مع مستوى  24  %96 46 ا

 %63 30 زيادة عدد الحصص لبعض املواد. 25

 %38 18 تخفيض عدد الحصص. 26

%( أن سبل التغلب على املشكالت املتعلقة بمدارس التعليم املنهي من خالل 98( وبنسبة مئوية)47أظهرت أعلى التكرارات في محور البنية التحتية )

%( وجاءت مع 94) ( وبنسبة مئوية45ا )اإلمكانيات املادية واالحتياجات الالزمة، وتوفير الدعم الخارجي وامليزانية املالية، ويليها تكرار  توفير األجهزة وتوفير 

 الفقرتين التطوير املستمر لألجهزة واملشاغل واملعدات، وتوفير مباني متخصصة كاملدارس والجامعات. 

لى دعم مادي متواصل لتطوير بيئتها التعليمية، وأن املدارس املهنية بحاجة إلى ميزانية إأوضحت املجموعتين إلى أن التخصصات املهنية بحاجة فقد 

 . كي تتمكن من توفير معدات توائم السوق املحلي، واعتبار املدارس مركز تعليم مستمر من أجل الحصول على دخل لتحديث معداتها

( على: اعتماد تمويل الوحدات املهنية واملدارس املهنية من قبل وزارة التربية والتعليم، ومن ثم دراسة البنية التحتية للمدرسة 1) موعةواتفقت املج

لتواكب  املعدات بشكل مستمر؛  "تحديث  إلى  أحدهم  أشار  واألجهزة،  باألدوات  يتعلق  وفيما  دراسية،  وإضافة صفوف  توفير مشغل منهي،  ناحية   من 

، ودعوة طورات في علم االتصاالت والسيارات وغيره من العلوم األخرى" وأشار أخرون إلى ضرورة  "مواكبة السوق املحلي وتحسين األجهزة، واألدواتالت

تمويل قطاع التعليم املنهي" الخاص للمساهمة في  بناء ( إلى "توفير غرف صفية تخصصية، و 1وأشارت مجموعة )  .املجتمع املحلي ومؤسسات القطاع 

عات األخرى إلى وحدات تعليم منهي في بعض املناطق التابعة للمديرية، بحيث يأخذ البرنامج في التعليم املنهي ما يستحق من قبل اإلدارة" وأشارت املجمو 

تجهيزات مالئمة، بمختبرات، و "زيادة عدد الوحدات مع توفير ما يلزمها من أدوات وأجهزة ومشاغل، وميزانية تتناسب مع متطلبات املنهاج، ودعم املدارس 

( بقول أحدهم "زيادة في توفير األدوات واألجهزة الالزمة للتدريب حسب التخصص ملحاكاة الواقع وتنظيم البناء 1وأوضحت املجموعة )ووسائل تعليمية"،  

مشغل ميكانيك السيارات وأكثر من مشغل كهرباء  تطويرل ( إلى الحاجة1) أفراد املجموعةاملدرس ي الجاذب وتطوير البنية التحتية واملختبرات" وأشارت 

جهزة للوحدات سيارات، وفتح صفوف وشعب جديدة في الفروع املنهي، وإنشاء وحدات مهنية في املدارس األكاديمية، وتوفير املشاغل املجهزة باألدوات واأل 

تطوير البيئة التعليمية الشيقة واملشجعة كتوفير األجهزة اإللكترونية في توفير مختبرات حاسوب في املدارس الصناعية، و و املهنية في املدارس األكاديمية، 

األبنية الالزمة تعليم الجانب األكاديمي، وتوفير ساحات تتالءم مع عدد الطلبة، وتوفير بيئة صفية مناسبة للطلبة في الجانب األكاديمي، ورفد املدارس ب

 في املشاغل،  لتحقيق األهداف املطلوبة، مراعاة السالمة العامة

أشارت املجموعتين البؤرية بقول أحدهم إلى "تمكين املدارس الصناعية من زيادة دخلها عن طريق توفير الخدمات  .ومن جانب السياسات التربوية

 واألعمال اإلنتاجية للمجتمع املحلي".

( إلى ضرورة توفير أجهزة وأدوات تواكب التطور في املهن املختلفة، وتحديث املشاغل، وتوفير التدريب 2أشار آخرون سواء في املجموعة البؤرية)

ملدارس بالتجهيزات الالزم للكوادر البشرية، وتحديث املعدات التدريبية في املدارس، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة من حيث املساحة والبيئة، وكذلك تزويد ا 

زنة مستقلة لدعم التعليم املنهي، إضافة إلى تحسين نوعية األجهزة واألدوات؛ ملواكبة السوق املحلي، واحتواء جميع الوحدات في الالزمة، وتخصيص موا 

مع س األكاديمية بناء واحد )مدرسة مهنية(، واإلسراع في تجهيز املشاغل بما يتناسب مع املنهاج الجديد، وأشار أحدهم، زيادة الوحدات املهنية في املدار 
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السنوات القلة املاضية  توفير املستلزمات واألدوات واملشاغل والكادر املنهي الالزم لها ما يشجع الطلبة على اإلقبال على التعليم املنهي وهذا ما نلمسه خالل

نفيذ وتوفير ميزانية كافية " وأكد على ذلك أحدهم بضرورة "التخطيط املسبق ألي عمل يمكن القيام به قبل الخروج للتوخاصة على مستوى اإلناث"،

ياجات والبناء للتعليم املنهي"، وأشار آخرون إلى "رفد املدارس بتخطيطات مناسبة من قبل املهندسين، وعمل خطة استراتيجية طويلة لرفد املدارس باالحت

إلى "تسهيل فتح   البعضذكر  و   رة للتطبيق العمليا؛ لتحقيق األهداف املطلوبة، والعمل على توفير جميع املعدات الحديثة، واملتطو على املوجود سنوي  

في  املناطق  لتشمل مختلف  بالوحدات  والتوسع  الالزمة،  التخصصات  يتناسب من  بما  املحافظات  في  وبناء مدارس مهنية  ومؤسسات صناعية،  ورش 

إنشاء قسم في الوزارة لغرض املتابعة، وإنشاء املزيد املحافظة، وأشارت إلى أهمية إنشاء جامعة خاصة للتعليم املنهي، بعد الدبلوم أي شهادة جامعية،  

الخاصة لالزمة يم املنهي أي توفير االستحقاقات من الكليات املتوسطة التي تمنح شهادات لخريجي املدارس املهنية، وأن يكون هناك قاعدة أساسية للتعل 

ذلك التخصص، وأن يكون مبنى لألكاديمي ومبني منهي، وضرورة زيادة عدد للتعليم املنهي، قبل التوعية واإلرشاد للطلبة وأولياء األـمور إلى االت  جاه إلى 

ا بحيث تحتوي القرى القريبة من بعضها على مدرسة واحدة، لتمكين الطلبة من دراسة الجانب املنهي في القرى البعيدة، ا مدروس  املدارس وتوزيعها توزيع  

ة، ورفع مخصصات التجمعات املهنية في املدارس وإعطاء حرية أكثر في عمليات الشراء، وفيما يتعلق وتوفير جامعة للتخصصات املهنية للمدارس املهني

 ".  الضرورية بدور اإلدارة املدرسية، أشار البعض إلى "رصد اإلمكانيات وفق خطة قابلة للتنفيذ وعمل خطة استراتيجية لرفد املدارس ببطاقة التجهيزات

بمور املتعلقة  النتائج  )  وأظهرت  التكرارات  أعلى  أن  املحلي  وبنسبة مئوية47املجتمع  تقديم  98)  (  الفقرتين  وجاءت مع  املشكالت  للتغلب على   )%

والتجار بسوق  الشركات  والتوعية ألصحاب  املهنيين،  للطالب  والتدريب  املساعدة  تقدم  التي  الشركات  الضرائب على  وتخصيص  مساعدات حكومية 

%( وجاءت مع الفقرة االهتمام من قبل الوزارة 92)  ( وبنسبة مئوية44)  ا ملنهي باستخدام وسائل اإلعالم، واألقل تكرار  والعمل الستيعاب طالب التعليم ا

 باملدارس بشكل دائم وإنشاء وزارة مستقلة. 

التعليم املنهي" بينما أشار املشرفون في  ( إلى " دعوة القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في تمويل قطاع  1)  فقد أشار املشرفون في املجموعة البؤرية

احتياجاته، ( إلى "تقديم الدعم الوطني واملجتمعي للتعليم املنهي" وأكد آخرون باإلشارة إلى" وضع خطة وطنية واالهتمام بالتعليم املنهي  وتوفير  2املجموعة )

ية، وأيدت نتائج املجموعات البؤرية أهمية الشراكة الفاعلة مع املؤسسات وإلى التعاون مع املجتمع املحلي لفتح وحدات مهنية تخصصية في مدارس أكاديم 

(  إلى" تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص"، وأكد آخرون بنفس املجموعة بأن ذلك يقع على عاتق املجتمع 1املجتمعية كإشارة أحدهم في مجموعة )

(: إلى أهمية "الشراكة الفاعلة واملستمرة مع املجتمع 1ياسات التربوية: أشار مشرفو املجموعة )وفيما يتعلق بالس ،والدولة في تيسر هذا الجانب للطلبة

 
 

ا إضافة إلى اعتماد هيئة وطنية مستقلة  ومتابع  املحلي"، وأشار أحدهم إلى دورهم في "املتابعة من خالل وضع قسم خاص في مكاتب التربية يكون مسؤوال

( بقول أحدهم " تفعيل وسائل اإلعالم؛ من أجل رفع نسبة الوعي حول أهمية التعليم املنهي 2به" بينما أشارت املجموعة )تعنى بالتعليم املنهي بكل جوان

نهي والتقني بالتعاون وتدريب املعلمين على التعليم املنهي" وأشارت املجموعة إلى أهمية "التعاون مع الدول املتقدمة، وعمل حمالت توعية ألهمية التعليم امل

الي والبحث مع البلديات، واملجالس الضرورية ومجلس التشغيل، وأكدت على تنسيق منظومة متكاملة ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الع 

 أهمية ذلك في تسهيل عملية توظيف مخرجات التعليم املنهي، والتواصل من مؤسسات التعليم للتنسيق معها لصياغة منها
 
ج فيه تكامل العلمي، موضحة

( بقول أحدهم: "اعتماد شهادة املدرسة املهنية 1)  مع ما يأخذه في املرحلة الثانوية والجامعة، تبادل الخبرات مع الجامعات"، وكذلك أشارت مجموعة

"إدخال تخصصا أهمية  إلى  أشار  وهناك من  أو منح رخص عمل"،  للتوظيف،  ومتطلب  العمل  في سوق  منها  االستفادة  يمكن  تتناسب مع كشهادة  ت 

راكز املدن تبث  احتياجات املجتمع املحلي، وتواكب التطورات العاملية في مجال التعليم املنهي، والتوعية للمجتمع من خالل توفير شاشات إلكترونية في م

الستقبال الطلبة الخريجين من معلومات عن أهمية التعليم املنهي، وتخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية توضح أهمية هذا القطاع، وتهيئة سوق العمل  

( باالتفاق مع  2خالل التعاون مع املؤسسات والشركات، وأشارت املشرفون بقول أحدهم وإجماع اآلخرون "املتابعة من قبل الوزارة"، وأشارت املجموعة )

 قول أحدهم "االهتمام بالجانب املنهي؛ ألهميته في تطوير وتنمية املجتمع". 

%( جاءت مع الفقرات وضع معايير 98)  ( وبنسبة مئوية47)  بمحور املتعلمين أن أعلى التكرارات  للتغلب على املشكالت  أظهرت النتائج املتعلقة

للطالب املهنيين ومتابعة الخريجين، وتوفير منح جامعية   لقبول الطلبة في املدارس الصناعية، وربط الطالب مع سوق العمل، وتوفير دورات تطويرية 

%( وجاءت مع الفقرة بناء شركات ومصانع حكومية تتبنى 96( وبنسية مئوية )46) اخاصة مع عقود عمل في الشركات، يليها تكرار    للتخصصات املهنية

%( وجاءت مع الفقرتين فرض القوانين ضابطة بحق املخالفين من التعليم، والتركيز على 83) ( وبنسبة مئوية40) ا توظيف الطالب املهنيين، واألقل تكرار  

 القة بين املعلم والطالب واملعلم واإلدارة.  الع

( بقول أحدهم" التوعية واإلرشاد للطلبة للتوجه إلى التعليم املنهي من خالل مجالت توعوية ونشرات، ووسائل اإلعالم"، كما 1كدت املجموعة )أ

وفيما يتعلق بجانب السياسات التربوية على ذلك بإشارة أحدهم "   ا"،إلى" إلحاق املدارس املهنية باملرشدين املهنيين لتوعية الطلبة مهني    أحدهم  أشار

شاروا إلى إيجاد توفير تدريب مكثف للطلبة والتنسيق املستمر مع املؤسسات التعليمية، ووضع معايير الختيار الطلبة لاللتحاق باملدارس املهنية، وكذلك أ

ومتطلباتها في املدارس املهنية الطالع الطلبة عليها كي يتمكن من تحديد مساره وفق ما   دليل واضح من الجامعة مع التخصصات الالزمة للتعليم املنهي

ا، تحصيل متدني  يناسبه، وأشارت أحدهم: "أن ارتفاع مستوى تحصيل الطلبة امللتحقين بالفرع املنهي سيؤثر على مستوى امللتحقين بهذا الفرع فكلما كان ال

ا ارتفع املستوى املنهي للطالب؛ وبالتالي ا والعكس صحيح، وأشارت أخريات إلى أنه كلما كان املستوى األكاديمي عالي  يض  ا أكان التحصيل للفرع املنهي متدني  
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توى األكاديمي يتمكن من إكمال دراسته الجامعية خاصة بالفروع الهندسية، وزيادة وعي الطالب بهذه العالقة يدفعه إلى االهتمام بهذا الجانب، وأن املس

ي ا على املستوى التعليمي املنهي وال يتأثر به، وأن العالقة بينهما قوية، فاملستوى األكاديمي يساعد على التمكن من رفع املستوى املنهلمين يؤثر إيجابي  للمتع

 نهي ووعيه". ا للتطور املنهي، وكذلك املستوى األكاديمي يرفد املستوى املنهي بالخبرة النظرية وزيادة ثقافة املتعلم املويكون حافز  

البؤرية)و  املجموعة  قدراتهم  2أكدت  حسب  وتوجيههم  املنهي،  تخصص  الختيار  وكذلك  املنهي،  الطالب  الختيار  مخصصة  معايير  وضع  على"   )

ناسب"، العامة على وأن يكون املستوى العقلي م ، وأن يكون الخيار بقناعة تامة، واستعدادهم إلى التعليم املنهي وأهميتها في الحياة ومجاالتها املستقبلية

ا بعد ارتفاع نسبة االلتحاق بالفروع املهنية، وأن يخصص ألوائل الوطن للفروع املهنية مسار الكفاءة املهنية، مستوى الوطن للفروع املهنية وخصوص  

كد آخرون على " التركيز على اتجاهات  وأشار آخر إلى " تعزيز الكفاءة املهنية للطلبة لحماية ذوي التحصيل املتدني من التسرب والفشل في الحياة" وأ

التشعيب من وقدرات الطلبة حتى تكون منسجمة مع متطلبات التعليم املنهي، وتنظيم زيارات الطلبة ملختبرات الحاسوب والهندسة في الجامعة، وأن يبدأ 

لتوعية الطلبة، وتحديد معايير القبول بحيث تنسجم الصف العاشر أو التاسع، وأن يكون منهاج منهي من الصف التاسع، إضافة إلى توفير مرشد منهي 

ا وتوجيهه للتخصص املناسب لقدراته واستعداداته، ورفع كفاءة املتعلمين ا ونظري  مع الطلبة والتخصص، وذلك من خالل اختبار قدرات ومقابلة شفوي  

ن تسود، تشجيع املتعلمين على االنخراط  في سوق العمل من  بوضع منهاج يناسب مستواهم، والعمل على تحقيق األهداف هي لغة التخاطب التي يجب أ

على   التركيز  أهمية  إلى  أشاروا  وآخرون  التخصص"،  على  ويعتمد  الغالب  في  تكاملية  "العالقة  أحدهم  وأشار  املهنية"،  الفروع  اتقانهم  الجانب  خالل 

أحدهم: " توجيه وإرشاد الطلبة ذوي  وأشار    قة، وتكاملية، وطردية باتجاه واحد،  األكاديمي؛ لتأثيره اإليجابي على الجانب املنهي وتكون العالقة بينهما وثي

ا بالرغم من ي بعض التخصصات هناك طلبة متميزين مهني  "فالتحصيل املرتفع للتوجه للتعليم املنهي؛ كي يرفع الكفاءة املهنية للخريجين"، وذكر أحدهم 

 
 
ا، ويخفق بالجانب األكاديمي، ولكن تفوقه وجود عالقة بين املستويين، فقد يتفوق الطالب مهني  ا ضعف مستواهم األكاديمي"، وقول آخر:" ليس شرط

ا أن ال يكون هناك عالقة بينهما ا دون تفوق أكاديمي"، وآخر أشار بقوله: "األصل تربوي  بالجانب األكاديمي يزيد من تفوقه في الجانب املنهي، قد يبدع مهني  

ال يمثل بالضرورة املستوى املنهي، ولكن الواقع يشير إلى أن العالقة بينهما عالقة تكاملية، تجمع ما بين النظرية والتطبيق؛ لذا  ذلك أن املستوى األكاديمي

نهي، وأن  ملستوى املمن الضرورة مواكبة الجانب األكاديمي للجانب املنهي، بحيث ينعكس كال منهما على اآلخر، وأنه البد من رفع املستوى األكاديمي لتعزيز ا

غرس االنتماء باملدرسة االستعداد له تأثير كبير على املستوى التعليمي للطلبة املهنيين"، وفيما يتعلق بآلية اختيار الطلبة: اتفقت املجموعات البؤرية على "

ي نفس اليوم إن أمكن، ألن الفصل بينهما  واالنخراط في سوق العمل بسبب التعليم والعمل، وزيادة التدريب العملي للطلبة، بحيث يأخذ الطالب جانبين ف

تتالءم مع بحيث  التخصصات  في  التنوع  وكذلك  السيارات،  في مجال ميكانيكا  تلمذة  وإضافة  األكاديمي،  الجانب  أيام  في  الطلبة  تغيب  إلى  قدرات    أدى 

الف في التوجهات، ومتابعة املتعلمين والواجبات الطلبة، وعدم جمع التخصصات في الصفوف األكاديمية؛ ألنها تؤدي إلى تشتيت الطلبة بسبب االخت

 واملهمات التعليمية، ورفع معدالت الطلبة". 

%( وجاءت مع  زيادة عدد التخصصات 98( وبنسبة مئوية )47وأظهرت النتائج املتعلقة بمحور املنهاج أن اعلى التكرارات  للتغلب على املشكالت )

( وبنسبة 30)  ا%( وجاءت مع الفقرة وضع مقررات تتناسب مع مستوى الطلبة.، ويليها تكرار  96)  وبنسبة مئوية(  46)  التواكب سوق العمل، يليها تكرار  

 %( وجاءت مع الفقرة تخفيض عدد الحصص. 38) ( وبنسبة مئوية18) ا %( وجاءت مع الفقرة زيادة عدد الحصص لبعض املواد، واألقل تكرار  63) مئوية

" البؤرية على  املجموعتين  الجديدة   أكدت  التخصصات  وذكرت بعض  التطورات،  وتواكب  العمل  وفق متطلبات سوق  التخصصات  التركيز على 

( إلى "تجديد 1كتخصص تكنولوجيا املباني الذكية، والتركيز على الجانب الزراعي، وإضافة تخصصات حول هذا الجانب، وكذلك أشارت املجموعة )

تهم"، وفيما يتعلق باملناهج: أشارت إلى "تحسين املدخالت إلى التعليم املنهي، ومراجعة برنامج املواد املقررات"، بحيث تناسب مستوى الطلبة وتخصصا

( إلى "تحديث املناهج وإشراك  1)  الدراسية واملحتوى بما يناسب التخصصات، مثل الكيمياء، والفيزياء كما ذكر أحدهم" بينما أشار البعض بمجموعة

أجل الخروج بمنهج يتالءم مع حاجات سوق العمل"، وأكد آخر بالقول: " تطوير املادة التعليمية العملية بما يتناسب مع القطاع الخاص في التأليف؛ من 

(  2019-2018ودعا غيره إلى "تطوير املناهج املهنية بشكل مستمر ملواكبة سوق العمل، مع العلم أن املناهج املهنية تم تطويرها العام )  سوق العمل"،

الحادي أيض    للصف  وتم  املهنية،  الفروع  لجميع  واستحداث تخصصات  عشر  العام،  املهنية خالل  الفروع  لجميع  الثاني عشر  تطوير مناهج صفوف  ا 

 (: "إيجاد مناهج جديدة وتخصصات جديدة وفق احتياجات سوق العمل.1جديدة"  وذكر أحدهم في مجموعة )

نهجية بما يتناسب مع مستويات الطلبة وتخصصاتهم، وجعل املنهاج الدراس ي األكاديمي ( بتعديل املناهج وامل 1) وأوضح آخرون أهمية  في مجموعة

حدهم  ذا عالقة مباشرة باملهن خاصة في مسار التلمذة" وأشار أحدهم إلى أن يكون التطوير والتحديث للمناهج كل خمس سنوات على األقل، وأشار أ

الجانب تقني وفي تطور مستمر، ويجب إعادة النظر بمدى جدوى وجود بعض املواد، خاصة   ا ذلك بكون هذا"بعدم التوقف عند مقرر بعينه، موضح  

 
 

 ضعاف في التحصيل في املواد العلمية"، واقترح آخر بإدخال التكنولوجيا بعد توفرها، من أجل األبحاث لطالب الكفاءة املهنية والتلمذة املهنية، وهم أصال

 2جموعة البؤرية )التعليمية، وأشار أحد املشرفين في امل
 

، واملراسالت، والوظائف،  (: "بإدخال موضوع التعبير في مادة اللغة العربية، كالتعبير الوظيفي مثال

ر منهي، حتى وتحديد مقررات خاصة للتعليم املنهي كما في تخصص اللغة العربية"، وأشار آخرون إلى "تحديد مقررات للفروع املهنية، وتقوية حلقة العاش

اديمي، طالب من متابعة العملية األكاديمية في الصفوف الالحقة، وإلى ربط املنهاج مع سياقات حياتية، من ثم الربط بين الجانبين املنهي واألك يتمكن ال

تتوافق مع  تجهيزات  وتحديث  العلمي،  الطلبة  ومستوى  املطروحة  التخصصات  بالتوافق مع  الصناعية،  املدرسة  لطلبة  دراسية  وكذلك تصميم كتب 
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يشترك في  املناهج" وأن يشتمل التطوير األنشطة، واملضمون، والتخصصات، واملواضيع املطروحة بما يتناسب مع التطور السريع في العصر الحالي، وأن 

ي، وهناك من أشار تصميم املناهج الجانبين األكاديمي واملنهي، وأن تتالءم املناهج وتنسجم مع اتجاهات الطلبة، وميولهم، ورغباتهم، ومستواهم التعليم

ا ذلك لتوفير التكامل بينهما، وتوافقت اآلراء ما بين املجموعات البؤرية واملقابالت الفردية حول إلى إشراك مشرفين من كال الجانبين على وضع املنهاج مبرر  

ة توضيحية في بعض األسئلة، إن لم يكن وضع املنهاج، بإشراف معلمين ومشرفين من كال الجانبين، كما ويجب منح خصوصية للمنهاج، أو إضافة نشر 

(" إلى إيجاد كتب مطبوعة للصفوف من سابع إلى تاسع، وأن يكون 1باإلمكان تخصيص منهاج يناسب مستوى الطلبة وتخصصهم، وأضافت املجموعة )

تعليمي وااللتزام بخطط دراسية واضحة في هناك تغطية شاملة للمقرر، ويكون الكتاب نقطة انطالق، وليس املرجع الوحيد للمعلم، وتحليل املحتوى ال

( إلى "التنسيق بين التعليم التربوي ووزارة التعليم العالي؛ كي يتم التكامل 1)  تنفيذ املقررات"، وفيما يختص بالسياسات التربوية: أشارت املجموعات البؤرية

االهتمام بالجانب الزراعي في املدارس املهنية؛ ألنه من املالحظ أن املدارس املهنية تركز على بين منهاج املرحلة الثانوية وبرامج التعليم العالي، وكذلك إلى 

بوضع مسار الجانب اإللكتروني والصناعة، وتهمل جانب الزراعة، وهو املورد األهم الذي تتوفر مقوماته في األراض ي الفلسطينية، وذكرت مجموعة أخرى 

أكاديمية في املدارس املهنية، واقترح آخر النظر في قضية برنامج الحصص األكاديمية بإيجاد برنامج مقترح للحصص   خاص للتعليم املنهي خالص دون مواد 

( إلى تطوير املناهج األكاديمية املهنية؛ بحيث تتناسب مع البرامج املوجودة باملدرسة )تلمذة، منهي، كفاءة(، 2األكاديمية والنظرية"، وأشارت مجموعة)

 تعليم األكاديمي هو قاعدة التعليم املنهي، وأن كليهما مهمان ويعتمدان على بعضهما بعض، ويساعد على سهولة التوظيف، فإذا كانت منعزلة وبينت أن ال

ة من خارجيتشعر الطالب بمشكلة حقيقية، وهو محفز لرفع املستوى املنهي، وهناك من أشار إلى أن التأثير يكون إيجابي، إذا تم استبعاد املشتتات ال

اع، ومنهم من معلم ومنهج وبيئة ووضع أسري، وأن مدخالت اآلن مخرجات الغد، واملستوى األكاديمي للمتعلمين يتبعه املستوى التعليمي املنهي في االرتف

لطلبة األكاديمي، واملستوى ا تؤكد الجانب العملي، فيرفع مستواه ويعززه، لذا يجب وضع منهاج يتناسب مع مستوى انظر إليها على أن تعزيز املادة نظري  

سب الطالب الخبرات املنهي، وبين بعضهم أهمية التعليم املنهي بالقول:" أنه وجد لرفد املجتمع بالكفاءات والطاقات الفنية املثمرة، لذلك من األصل أن يكت

 
 

 ". الفنية والتعليمية التي تنعكس على أدائه في مهنته وتخصصه مستقبال

تتفق مع توصيات دراسة عفونة والجيتاوي )مقارنة النتائج  ولدى   ( والتي أوصت بضرورة 2017مع نتائج وتوصياتها الدراسات السابقة تبين أنها 

(، والتي   ,Ayonmike, et.al 2015تطوير املناهج والبرامج التدريبية لتكون مناسبة للنوع االجتماعي،  ومع توصيات  دراسة دراسة أيون ميك وآخرون  )

 الدعم املالي الكافي للتعليم املنهي، وتوفير التدريب الكافي ملعلمي التعليم املنهي والتقني.  أوصت بتوفير

جهزة الضرورية وتعزو الباحثات النتائج السابقة أن سبل مواجهة مشكالت التعليم املنهي يتطلب توفير الدعم املالي الكافي والالزم لشراء املعدات واأل 

ت املهنية الحديثة، كما يتطلب األمر الشراكة املجتمعية من خالل دعم املؤسسات، ومساندتها للتعليم املنهي، والعناية والتي تلبي احتياجات التخصصا

ملتدني، ولذلك بمستوى الطلبة وتدريبهم ووضع معايير الختيارهم وذلك ألنها ما زالت لدى أولياء األمور أن من يتوجه للتعليم املنهي هم ذوي التحصيل ا

التعليم  احثات أنه ال بد من توعية املجتمع، وربط مناهج الصف العاشر بالتعليم املنهي، وحتى يتسنى نجاح التعليم املنهي ال بد من تطوير مناهجترى الب

كما أكد ، واحتياجات سوق العمل، والتخصصات املهنية الجديدة، فبعض املناهج ال تنسجم مع هذه التخصصات ـ21املنهي لتناسب مع متطلبات القرن 

 بعض املكلفين بمتابعة التعليم املنهي من خالل لقاءات دراسيو أجرتها الباحثات. 

 التوصيات:   .3.2

 توفير مشاغل مجهزة بمعدات وأدوات متطورة ومالئمة للتخصصات املطروحة.  •

املهنية،   • املدارس  املزيد من  وإنشاء  املنهي،  للتعليم  الالزم  املالي  الدعم  للطلبة توفير  تتيح  وجامعات مهنية  املتوسطة،  والكليات  املهنية،  والوحدات 

 إكمال دراستهم الجامعية. 

 تفعيل وسائل اإلعالم املختلفة في توعية املجتمع املحلي، والطلبة، وأولياء األمور، بأهداف وأهمية التعليم املنهي.  •

 عقد الندوات واملحاضرات التوعية وتقديم اإلرشادات للطلبة. •

 ف الدورات التدريبية للمعلمين، وتوفير مشرفين ملتابعة معلمي الجانب املنهي من قبل الوزارة وإرشادهم وتوجيههم. تكثي •

توفير تطوير مناهج التعليم املنهي بحيث تواكب التطورات من جهة ويكون تكامل بين شقيها املنهي واألكاديمي ما يسهم بتقوية مخرجات التعلم، و  •

 دارس املهنية. مكتبة مدرسية في امل

 املقترحات:  .4.2

 إجراء دراسات بحثية مشابهة في محافظات الجنوب من فلسطين ومقارنتها مع نتائج الدراسة الحالية.  •
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Abstract: The study aimed to identify the problems of vocational education schools in the northern governorates 
of Palestine and ways to overcome them, and to achieve the objectives of the study, the researchers used the 
qualitative approach, and used focus groups and interviews as tools for the study. With equipment and devices, 
the inferior view of vocational education by society, lack of awareness, lack of experience, low student 
achievement, inconsistency of curricula with modern developments and student levels, and for the development 
of vocational education schools, the results recommended the necessity of providing a budget, providing 
equipment, increasing the number of schools, providing equipment and devices, activating the role of 
educational media in educating the community about the importance of vocational education, and sending 
missions of teachers abroad. The study recommended providing concerns, developing curricula and enhancing 
the role of educational media . 

Keywords: problems; vocational education schools; northern governorates. 
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 املقدمة:  .1

   جه  يوا فالفرد  ،  جحس4الآية    حجسالَبلَد  ىجس٤حمسلََقۡد َخلَۡقنَا ٱلِۡإنَسََٰن فِي َكبٍَد    :لىاقال تع
ً

 مختلفة من الضغوط ومن مصادر متعددة؛ كاألسرة  في حياته أشكال

الجامعة   والعمل والدراسة والضغوط الجتماعية والنفعالية واملادية وأحداث الحياة الصعبة، األمر الذي يستدعى مواجهة هذه الضغوطات، إّن طلبة

املختلفة، إنهم يتعرضون  الحياتية والصراعات  الظروف واملواقف  ينتج عنها   إلى  ليسوا بعيدين عن هذه  تغيرات نمائية نفسية واجتماعية وفسيولوجية 

 .س يمطالب وحاجات تستدعي إشباًعا، وطموحات وأهداف تستدعي تحقيًقا، ورغبة ملحة لتحقيق الستقاللية والتفرد، وحاجة للتوافق والتكيف النف
وما تبع انتشاره   2021جائحة وتحوره خالل عام    إلىوتحوله    2020وانتشاره حول العالم خالل عام    2019ولعل ظهور فايروس كورونا في نهاية عام  

ال املنزلي، وحظر  الحجر  في  اإلجراءات  تلك  وقد تمثلت  العالم،  دول  في جميع  احترازية  إجراءات  الجتماعي  من  التباعد  اإلجراءات تجوال، وفرض  كأحد 

وعنا هو قيام جميع دول العالم بال استثناء بتعليق الدراسة باملدارس والجامعات ملا املرتبطة بموض من اإلجراءات و  ؛ الحترازية ضد انتشار فايروس كورونا

ا أكاديميً  اإللكترونيأنظمة التعليم والتعلم   إلىعامين دراسيين والتحول  عنيربو 
ً
ا غير طبيعي على الطلبة وخاصة طلبة عن بعد، وهو ما قد يشكل ضغط
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 امللخص:

ا،  هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة استخدام ميكانزمات الدفاع النفس ي وعالقتها بالتحصيل األكاديمي في التعليم عن بعد خالل جائحة كورون

األكاديمي للطالبة الجامعية تبًعا لختالف مستوى استخدام ميكانزمات الدفاع الن فس ي، ومعرفة  وكذلك تحديد إذا ما كانت هناك فروق في املستوى 

املسحي من  الفروق في نوع امليكانزمات املستخدمة تبًعا لختالف مستوى التحصيل األكاديمي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الستعانة باملنهج الوصفي  

األساليب اإلحصائية   تم اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة، تم استخدام.  من طالبات جامعة طيبة (270خالل مقياس طبق على عينة قوامها )

 املتمثلة في التكرارات والنسب املئوية واختبار )ت( وتحليل التباين أحادي التجاه، لتحليل بيانات الدراسة.   

قد تضيف نتائج    من ميكانزمات الدفاع النفس ي لدى الطالبات،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  كان أهمها: وجود مستوى متوسط  

النفسيين في وضع أشخاص متخصصين ملراقبة مست الجامعات واملرشدين  التعليم ومدراء  املختصة واملعنية كوزارة  الكثير للجهات  الدراسة  وى هذه 

اصة لإلرشاد  تحصيل الطالبات واألسباب املتعلقة بانخفاض التحصيل، وللحفاظ على مستوى استخدام ميكانزمات الدفاع النفس ي، ووضع برامج خ

 د. والتوجيه لتحسين قدرة الطالبة في استخدام ميكانزمات الدفاع النفس ي ورفع مستوى التحصيل الدراس ي لديهّن، وتحسين مستوى التعليم عن بع

 جائحة كورونا.   ؛التحصيل األكاديمي ؛ميكانزمات الدفاع النفس ي الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/


 ...                                                                               إسراء الحارثي وعالقتها بالتحصيل األكاديمي لدى طالبات الجامعة في التعليم عن بعددرجة استخدام ميكانزمات الدفاع النفس ي  

  1156-1141، ص: 2202 -5، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
1142 

 

آثار نفسية سلبية، ولقد زاد الهتمام   إلى  يؤدي ترفض النعزال والتباعد، وهو ما    - مرحلة املراهقة والشباب    -رية  الجامعات والذين يعدون في مرحلة عم

 .خطر الذي يواجهه يومًيا في حياتهمنذ سنوات عدة بالوسائل والطرق التي يلجأ إليها الفرد عند شعوره بالضغط والقلق والتوتر أو لدرء ال

وعندما يستخدم الناس تلك الطرق واألساليب إنما يستجيبون بطريقة من شأنها أن تساعدهم على تجنب ذلك املوقف الضاغط أو الهرب منه أو  

ة معالجة تحدث التوازن، فإن ميكانزمات الدفاع النفس ي )آليات الدفاع( على جانب كبير من األهمية في حيا  إلىحتى التقليل من شدته؛ بغية الوصول  

سه أو من املجتمع، الفرد، فهي تخفض من وطأة العقبات املادية واملعنوية التي تعترض الفرد، فهي ذرائع تقي الفرد من اآللم التي تأتيه من جسمه أو من نف

ع حبيسة الالشعور من أن تظهر ومن هنا اكتسبت ميكانزمات الدفاع النفس ي قيمة كبيرة في تفسير السلوك وفهم األسباب الكامنة وراءه، ألنها تمنع الدواف

 عن التعبير عنها في الواقع، في الوقت نفسه تتيح للدوافع املكبوتة قدًرا من التعبير غير املباشر، إذا اله
ً
دف الرئيس ي منها إدامة  في مجال وعي الفرد، فضال

 .(362، 2016التوازن داخل الجهاز النفس ي )هبة، 

لدراسة تبحث عن هذه اآلليات الدفاعية عند طالبات الجامعة باململكة العربية السعودية، وخاصة في  عليه؛ رأت الباحثة أن هناك حاجة ملحة  

 انظ  فيمشكلة كارثية  في  ظل أزمة صحية عاملية كأزمة كورونا التي تسببت  
ً
ومعرفة العالقة والتأثير    ،ا غير عادية على الطالباتم التعليم مما شكل ضغوط

ميكانزمات الدفاع، ألن الستخدام املفرط  نمن خالل استخدامه اتمي، وتحديد مدى التنبؤ بمستوى التحصيل لدى الطالببينها وبين التحصيل األكادي

تنامي الشخصية النهزامية، واضطرابات الشخصية، فاآلليات الدفاعية الالسوية تموه على الذات وتشوه الواقع   إلىمليكانزمات الدفاع الالسوية يؤدي  

ا تربوًيا بل هو رؤية وإستراتيجية وطنية تعين على تحقيحتى ل ينال ا 
ً
ق ملوقف من معنويات الفرد، كما أن الهتمام بطالبات املرحلة الجامعية ليس ترف

 اإلبداع الفكري، والتطور الحضاري، والتجديد الثقافي، ويحقق لوطننا املعاصرة والتقدم. 

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

استطاع الستمرار في الحياة وإل  و تغيير سلوكها تبًعا للظروف املحيطة بها، فطاملا استطاع اإلنسان التكيف والتوافق    إلىتميل املخلوقات الحية  

ار بن برد(2015اضطرب نفسًيا وجسدًيا وروحًيا وفقد حياته. وقد أشار حامد صدقي )
ّ
أن حيل الدفاع  ( في دراسته بعنوان )دراسة آليات الدفاع لدى بش

تفاقم   إلىالتكيف السليم وإيجاد حلول ملشاكله أو التعايش معها بصورة جيدة، أو قد تكون سلبية تؤدي    إلىتؤدي بالشخص    إيجابيةالنفس ي قد تكون  

  برد وقياس مدى تأثيرها على شعره. املشكلة، واقتصرت الدراسة على البحث عن ميكانزمات الدفاع عند الشاعر بشار بن

الدراسة تكمن  م إيجاد حلول مناسبة لصراعاته ومشاكله ما سبق، فإّن مشكلة  املرء عن  تتدّخل عندما يعجز  النفس ي  الدفاع  أّن ميكانزمات  في 

استخدام   الجامعية عند  الطالبة  املترتب على مستوى تحصيل  األثر  الدراسية وغيرها..، فما هو  أو  الوظيفية  أو  مات  ميكانز النفسية في حياته األسرية 

ذكر جميع املتغيرات، لكنها تحاول فقط التعرف    إلىالدفاع النفس ي في ضوء جائحة كورونا والتحول ألنظمة التعليم عن بعد؟، ولم تتطرق هذه الدراسة  

نواع األساليب على مستوى تحصيل الطالبة الجامعية الدراس ي ومدى تأثره باستخدامها ميكانزمات الدفاع النفس ي، وتستهدف الدراسة أيًضا إحصاء أ 

 الدفاعية املستخدمة في حياة الطالبات في الجامعة، عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤلت  التالية: 

 ما مدى استخدام طالبات جامعة طيبة باململكة العربية السعودية مليكانزمات الدفاع النفس ي؟ •

 مرتفع(؟ -متوسط -لختالف مستوى استخدام ميكانزمات الدفاع النفس ي )منخفضا هل توجد فروق في مستوى الطالبة األكاديمي تبعً  •

 لختالف املستوى الدراس ي )جيد •
ً
 ممتاز(؟ -ا جيد جًد  -هل توجد فروق في نوع امليكانزمات الدفاعية التي تستخدمها الطالبة تبعا

 أهمية الدراسة: . 2.1

 :جازها فيما يليتكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط، يمكن إي

املتميزون بالهمة والطموح وحيث    تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها تدرس شريحة من أهم شرائح املجتمع وهم طلبة الجامعات  الجانب النظري: •

السلوكية مع ندرة   نوتصرفاته  ناألكاديمي واتجاهاتهن  يتعرضن ألزمات وصراعات نفسية وضغوط بيئية كثيرة تنعكس على مستوى تحصيلهن  نهإ 

 .الدراسات التي ترتبط بتحديد امليكانزمات الدفاعية للطالبات الجامعيات بصورة خاصة

مشكالت نفسية   إلىوأدت   ،كما تتمثل األهمية النظرية للدراسة في كونها تناقش أزمة من أخطر األزمات التي واجهت النظام التعليمي بالعالم أجمع

ملواجهة خطر الجائحة وما تبعه من إيقاف الدراسة وما يترتب   ندفاع نفس ي تؤهله  مليكانزمات  طلبة تطلبت استخدام الطالباتلدى ال  واجتماعية

 .عليه من مشكالت متعلقة بالتحصيل

درجة ومعرفة    في إرشاد الطالبات وتوجيههن التوجيه الصحيح أثناء األزمات والكوارث،  في كيفية توظيف نتائج البحث  تتمثل  التطبيقي:الجانب   •

التعليم عن بعد خالل جائحة   الجامعة في  األكاديمي لدى طالبات  بالتحصيل  النفس ي وعالقتها  الدفاع  مما يساعد   كورونا.استخدام ميكانزمات 

-برامج توجيهية إرشادية للطالبات الجامعيات في استخدام ميكانزمات الدفاع النفس يالكثير من الجهات املختصة واملرشدين النفسيين بتصميم  

 .هّن التوافق النفس ي والجتماعي ورفع مستوى التحصيل الدراس ي ل إلحداث -الالسوية
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وبد نواة  تكون  وقد  والعربية  السعودية  الجامعية  للمكتبة  يسيرة  إضافة  لكونها  التطبيقية  الدراسة  أهمية  تعود  آخرين  كما  باحثين  لقيام  اية 

 .مات الدفاعية لشرائح أخرى من الطلبة باملدارس والجامعات وأثر ذلك على تحصيلهم الدراس يميكانز للبالتوسع في بحث اآلثار النفسية 

 أهداف الدراسة:  . 3.1

 : إلى دراسةال ه هدف هذت

 مليكانزمات الدفاع النفس ي.تحديد مدى استخدام طالبات جامعة باململكة العربية السعودية  •

 مرتفع(.  -متوسط -ا لختالف مستوى استخدام ميكانزمات الدفاع النفس ي )منخفضالتعرف على مدى الفروق في مستوى الطالبة الدراس ي تبعً  •

 ممتاز(.  -ا جيد جًد  -ا لختالف املستوى الدراس ي )جيدالتعرف على مدى الفروق في نوع امليكانزمات الدفاعية التي تستخدمها الطالبة تبعً  •

 فرضيات الدراسة: . 4.1

 .ل تستخدم طالبات جامعة طيبة باململكة العربية السعودية ميكانزمات الدفاع النفس يالفرضية األولى:  •

إحصائيً  • دالة  توجد فروق  ل  الثانية:  )الفرضية  الدللة  مستوى  تبعً α ≤ 0.05ا عند  الدراس ي  الطالبة  في مستوى  استخدام  ا لختالف  (  مستوى 

 .مرتفع( -متوسط -ميكانزمات الدفاع النفس ي )منخفض

ا لختالف ( في نوع امليكانزمات الدفاعية التي تستخدمها الطالبة تبعً α ≤ 0.05ا عند مستوى الدللة )الفرضية الثالثة: ل توجد فروق دالة إحصائيً   •

 ممتاز(.  -ا جيد جًد  -املستوى الدراس ي )جيد

 :حدود الدراسة.5.1

طالبات • لدى  األكاديمي  بالتحصيل  النفس ي وعالقتها  الدفاع  ميكانزمات  استخدام  درجة  املوضوعية:  بعد خالل    الحدود  التعليم عن  في  الجامعة 

 . جائحة كورونا

  .الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على الطالبات املنتظمات في املرحلة الجامعية •

 .باململكة العربية السعوديةالحدود املكانية: جامعة طيبة  •

 . هـ1442-م2021الحدود الزمانية: العام الدراس ي  •

 : مصطلحات الدراسة . 6.1

 ميكانزمات الدفاع النفس ي: •

 وظائفهتأدية   في الستمرار للفرد تتيح ةتكيفي دفاعات تعتبر أنها بمعنى الشديد، الضارة للقلق  اآلثار من  الفرد حماية على تعمل لشعورية  وسائل هي

 (.  2014لالضطرابات. )العارف،   وتؤدي  والواقع الحقيقة تشويه إلى تؤدي  مما بشكل مفرط عليها اعتمد إذا  تكيفية غير تكون  وقد للقلق، املثيرة  املواقف في

الطالبة من الشعور بالقلق والتوتر والتفكير ا وتكون ناتجة عن اإلحباط في املرحلة الجامعية تخلص التي تتم ل شعوريً تلك السلوكيات   التعريف اإلجرائي:

 ا على تحصيلها األكاديمي، والتي ستقيسه أداة هذه الدراسة. املستمر، مما ينعكس سلًبا أو إيجابً 

 التحصيل األكاديمي: •

 املوضوعات في الطالب به يقوم أداء كل هو مجال تعليمه، أي  أو دراسية مادة  في إليه يصل الذي  النجاح ومستوى  الفرد التي يحققها الدرجة هو

 .( 2018كليهما )أحمد،  املدرسين أو وتقديرات اختبار درجات طريق عن للقياس إخضاعه يمكن املختلفة والذي  الدراسية

طالبات جامعة طيبة باململكة العربية السعودية في نهاية السنة الدراسية بعد تقويم الطاقم األكاديمي والختبارات   دلتدرجات ومعالتعريف اإلجرائي:  

 النصفية والنهائية.  

 جائحة كورونا: •

الصغيرة التي تنطلق من  ينتشر الفيروس من الجسيمات السائلة التنفس ي؛ حيث  يصيب الجهاز والذي ( 19-فيروس كورونا )كوفيدهي انتشار عام ل

 (.2019)منظمة الصحة العاملية،  ، وقد أدى انتشاره إلى شلل عام لدى معظم دول العالم في جميع مجالت الحياة فم الشخص املصاب بالعدوى أو من أنفه

 التعليم عن بعد:  •

تقديم فرص تعلم ناجحة وثرية للطلبة، وقد يأخذ شكل التعليم املتزامن حيث يتم التواصل بين املشاركين في الوقت نفسه    إلىبيئة منظمة تهدف  

 (.2020، ويسمح للمعلمين التواصل مع عدد كبير من املتعلمين )املركز العربي للبحوث التربوية في الخليج العربي،غير املتزامنأو 

م ول يشترط في التعليم عن بعد التقيد و الذي يتم عن طريق اإلنترنت، عبر املنصات أو البرامج الخاصة، مثل البالك بورد أو زو التعليم  التعريف اإلجرائي:

  .بوقت ما أو من وجود تفاعل بين املعلم واملتعلم في الوقت نفسه
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 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 النظري:  اإلطار   . 1.2

 : Defence Mechanismsميكانزمات الدفاع النفس ي   .1.1.2

يتم تعريف آليات الدفاع على أنها   من الدوافع والعواطف.  لحماية أنفسها  آليات الدفاع هي سلسلة من العمليات التي تستخدمها الكائنات الحية

لوعي لحماية الناس من القلق، لزيادة احترام الذات، أو لحماية مجموعة من العمليات العقلية إلبعاد األفكار والدوافع والرغبات غير املقبولة عن مجال ا 

القلق النفس ي     إلىؤدي  والستخدام غير املناسب يمكن أن يمن األداء الشخص ي، ولكن اإلفراط في الستخدام    ا تعتبر آليات الدفاع جزءو الستقامة الذاتية.  

(Teimouri, Y., Goetze, 2019   .) 

الدفاع   والتقمص  ميكانزمات  والتعويض  اإلعالء  مثل  النفس ي،  توافقه  وتحقيق  النفسية  أزمته  حل  في  الفرد  وتساعد  عنيفة  غير  وهي  السوية: 

ة السعودية، واإلبدال، وهنا تكمن أهمية الدراسة في وضع برامج إرشادية تنمي الجانب السوي مليكانزمات الدفاع لدى طالبات الجامعة باململكة العربي

الدفاع غير السوية: فهي عنيفة ويلجأ إليها الفرد عندما تخفق ميكانزمات الدفاع السوية فيظهر لتزيد من مستو  ى تحصيلهن الدراس ي، أما ميكانزمات 

 ( . Colovic, O., Tosevski (2016, سلوكه ُمرضًيا، مثل اإلسقاط النكوص والتثبيت والعدوان والتحويل والتفكيك والسلبية

 ( :  Cramer, P. ,2015) ات الدفاع النفس ي التي اختبرتها الدراسةوفيما يلي تعريف مليكانزم

ا ل   إلىهو أن ينسب الفرد ما في نفسه من عيوب وصفات غير مرغوبة  :  Projectionاإلسقاط   •
ً
غيره من الناس ويلصقها، ويعتبر اإلسقاط اعتراف

ات باألنانية والغش والكذب في حين  اتهام األشخاص  الناس، واإلسقاط عكس الحتواء، مثل:  لغيره من  اتهاًما  أكثر منه  النفس  صاف  شعورًيا على 

 الشخص نفسه بهذه األوصاف. 

الرجوع  :  Regressionالنكوص   • أو  الردة  أو  العودة  تناسب عمره   إلىهو  الشخص ملستوى تصرفات ل  أي عودة  السلوك  مستوى غير ناضج من 

 ، مثل: رجٍل يسلك سلوك فتى مراهق. كلة أو موقف محبطلتحقيق نوع من األمن والتوافق حين تعترض الفرد مش

فعل:  Negativismالسلبية   • يتجنب  أو  منه  يطلب  ما  غير  الشخص  يفعل  حيث  والضغوط  املسئوليات  مقاومة  واملقاومة هي  الصمت  مثل:  ه، 

 واملعارضة والرفض. 

 األعداء.   إلىهو هجوم يوجه نحو شخص أو ش يء مسؤول عن إعاقة بالغة، مثل: التشهير أو الهجاء الالذع أو النكت املوجهة  :  Aggressionالعدوان   •

مصادر التوتر والقلق وعن مواقف اإلحباط والصراع  هو الهروب والبتعاد عن عوائق إشباع الدوافع والحاجات وعن  :  Withdrawal االنسحاب •

 الشديد، والنسحاب سلوك سلبي، مثل: العزلة الجتماعية لتجنب اإلحباط في مجال التفاعل الجتماعي. 

اللجوء  :  Fantasyالتخيل )أحالم اليقظة(   • بالنجاح واملراتب    إلىوهو  الحلم  الواقع، مثل:  الخيال لتحقيق ما عز تحقيقه في  العليا إلخفاء  عالم 

 الفشل.

هو تحويل الصراعات النفعالية أو الدوافع املكبوتة وتعبيرها عن نفسها خارجًيا من خالل العمليات الحسية والحركية أو  : Conversionالتحويل  •

 العمى الهستيري.  إلىالعمليات الفسيولوجية، مثل: مثل الصدمة التي تصيب الجنود في ميدان الحرب وتؤدي 

هو تفسير السلوك الفاشل أو الخاطئ وتعليله بأسباب منطقية ومعقولة وأعذار مقبولة شخصًيا واجتماعًيا، والتبرير  :  Rationalizationالتبرير  •

 يختلف عن الكذب فهو ل شعوري يخدع الفرد به نفسه أما الكذب فيخدع به اآلخرين، مثل: التبرير عن التأخر على العمل بزحمة الطرق. 

، مثل: إنكار موت عزيز أو إنكار لق أو إدراكه أو مواجهته وهو حيلة تعبر بوضوح عن الهروبوهو رفض الواقع املؤلم أو املسبب للق:  Denialاإلنكار  •

 خطر خارجي.

الخطير :  Repressionالكبت   • أو  املخزية  أو  املؤملة  الدوافع واألفكار  إبعاد  الشعور    ة هو  للقلق من حيز  الالشعور حتى  ح  إلىاملؤدية  ُتنس ى، وهو  يز 

توقي إدراك الدوافع التي يفضل الفرد إنكارها وكأنه يهذب ذاته خشية الشعور باإلثم والندم وإيالم الذات، والكبت عبارة عن دفن خبرات    وسيلة

  إلىا الخروج حية، تحاول دائمً 
ً

 أو الغيرة املكبوتة. وزلت اللسان، مثل: الحقد املكبوت  في األحالم حيز الشعور، ويمكن أن تظهر مثال

 د غير مرغوب أو اسم شخص مكروه. عن الوعي واإلدراك، مثل: نسيان فر   هو إخفاء الخبرات واملواقف غير املقبولة أو املهددة :  Forgettingالنسيان   •

حد كبير للهدف أو السلوك  لىإ هو اتخاذ بديل لتحقيق هدف أو سلوك غير مقبول اجتماعًيا، ويكون البديل عادة مشابًها  : Substitutionاإلبدال  •

 تحطيم دمية. إلىغير املقبول اجتماعًيا، مثل: إبدال السلوك العدواني املوجه ألحد الوالدين 

هو تعميم تجربة معينة على سائر التجارب والخبرات املشابهة أو القريبة منها، مثل: الذي ُيقرصه الثعبان فأصبح يخاف  :  Generalizationالتعميم   •

 من الحبل. 

هو التعبير عن الدوافع والرغبات املستنكرة سلوكًيا في شكل معاكس أو مقبول، مثل: التدين كتكوين  :  Reaction Formationالتكوين العكس ي   •

 عكس ي لإللحاد، أو اإلفراط في الحب كتكوين عكس ي للكراهية. 
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الفرد عن حقيقة الش يء ويحرمه من النظرة املوضوعية، مثل: املبالغة هو املبالغة في التقدير ورفع الشأن بما ُيعمي  :  Idealizationالتقدير املثالي  •

 في تقدير شخص ووصفه بكل املحاسن وتنزيهه من كل املساوئ. 

هو محاولة الفرد النجاح في ميدان لتعويض إخفاقه أو عجزه في ميدان آخر، مثل: طفل يعاني من اضطراب الكالم :  Compensationالتعويض   •

 يصبح خطيًبا مفوًها فيما بعد.يدفعه بأن 

نفسه ما في غيره من صفات مرغوبة، مثل: تقمص شخصيات األبطال    إلىهو أن يجمع الفرد ويستعير ويتبنى وينسب  :  Identificationالتقمص   •

 والنجوم والوالدين واألساتذة. 

مستوى أعلى والتعبير عنها بوسائل مقبولة اجتماعًيا، مثل إعالء  ىإل هو الرتفاع بالدوافع التي ل يقبلها املجتمع وتصعيدها : Sublimationاإلعالء  •

 إشباع الدافع الجنس ي بكتابة الشعر الغرامي. 

 التحصيل األكاديمي:   .2.1.2

التحصيل تتوقف  نعني بالتحصيل حدوث عمليات التعليم التي نرغبها، ومادام هناك كلمة )نرغبها( فإنه بالتالي يتضمن حكًما تقييًما بمعنى أن قيمة 

ا تعلم أنماط السلوك على ما إذا كانت عمليات التعلم تسير في التجاه الذي يعتبر أساسًيا في نظر صاحب اختبار التحصيل، كما أن التحصيل يتضمن أيضً 

 (. 2001فضة ، )تعلم التي تصبح سمات تميز الشخصية، والتحصيل هو نتيجة تفاعل عوامل ثالثة هي: الستعداد للتعلم والدافعية وفرصة ال

لخروج  أن ميكانزمات الدفاع النفس ي تعد من التصرفات والسلوكيات التي قد تلجأ إليها الطالبة الجامعية لتساعدها في التخلص من موقف ما، أو ا 

م تفرط وتتجاوز حدودها أو تخرج عن من مشكلة، وتتجنب بذلك اآللم، وتحافظ بها على كرامتها واحترامها، وهذه اآلليات قد تعود بالفائدة عليها، إذا ل

ا  لتحصيلها  املستمر  النخفاض  الجامعية  للطالبة  تسبب  وقد  وموضوعية،  بتركيز  معه  تتعامل  ول  الواقع،  تميز  ل  وتجعلها  املعقول،  لدراس ي، اإلطار 

ح املؤسسة التعليمية أو فشلها، ولذلك فإن التعرف فالتحصيل الدراس ي أساًسا في جميع مراحل التعليم، حيث أن النجاح األكاديمي، يعد مؤثًرا على نجا

 ( . 2014على العوامل التي تؤثر عليه مسألة مهمة تستحق البحث والدراسة)العارف، 

 الدراسات السابقة: . 2.2

 ميكانزمات الدفاع لدى طلبة الجامعة وعالقتها بالتحصيل أو متغيرات أخرى: دراسات اهتمت ب .1.2.2

 الدفاع آليات استخدام مستوى  عن  الكشف إلى.  الكوفة جامعة طلبة لدى  النفس ي الدفاع بعنوان آليات (:2018دراسة  هاشم، وباقر)هدفت   •

في الختالف ودرجة الكوفة، جامعة طلبة يستخدمها التي وأنواعه، النفس ي  الجنس ملتغيري  تعزى  والتي املستخدمة، الدفاع آليات أنواع بينهم 

 الصيدلة(  العلمي التخصص كليات من وطالبة اطالبً    95عشوائية، بصورة  وطالبة اطالبً  ( 90) بلغت    عينة اختيار وتم  .األكاديمي والتخصص

 أهداف ولتحقيق.  واإلناث الذكور  بين بالتساوي  موزعين  )والقتصاد واإلدارة  الفقه(  اإلنسانية العلوم كليات من ا وطالبةطالبً   (95و) والهندسة

 هي مجالت، ثالثة إلى الحالي البحث في هذه اآلليات تصنيف ثم  املستخدمة، النفس ي الدفاع آليات أهم  إلى للتعرف مقياس بناء تم  البحث، هذا 

أو   البحث، لهذا  املختارة  العينة على تم تطبيقه للمقياس، السيكومترية الخصائص توافر من التحقق وبعد. الناضجة وغير والناضجة، العصابية،

 آليات بين من األول  الترتيب حصلت على العصابية الدفاع آليات وأن ،مرتفعة بدرجة النفس ي الدفاع آليات استعملوا  الطلبة أن النتائج ظهرت

 من مجموعة الباحثان الدراسة، قدم نتائج على وبناء. الناضجة غير الدفاع آليات جاءت ا وأخيرً  ،الناضجة الدفاع آليات تلتها املستخدمة، الدفاع

 مفرط، النفس ي بشكل الدفاع آليات باستعمال املؤذية الصراعات املشكالت حدة  من للتخفيف إرشادية برامج إعداد ضرورة  منها التوصيات،

 والجتماعي، وبالتالي النفس ي التكيف إلى لتؤدي  النفسية الدفاع آليات باستعمال يتعلق فيما الجامعة لطلبة النفسية التوعية نشر على والعمل

 .أفضل أكاديمي نجاح على الحصول  من تمكينهم 

 فوجارات جامعة طلبة بين آليات الدفاع استخدام في الجنسين بين الفروق إلى التعرف إلى هدفتدراسة   (Abid and Riaz, 2017) الباحثان أجرى و  •

 40 الدفاع نمط لستبيان اوطبًق  ( الذكور  من 40 و من اإلناث 60  وطالبة ( طالب100) قوامها بلغ عينة الباحثان استخدم الباكستانية، حافظ

(The Defense Style Questionnaire- 40 )     في ذكرت التي الدفاع آليات من ( 20من) الذي يتكون ( DSM-IV .)  فقرة  40 الستبيان هذا  يضم 

 ذات فروق توجد ل أنه البحث هذا  نتائج أظهرت ،)والعصبية الناضجة غير النرجسية، الناضجة،(:  هي الدفاع، من آليات مجموعات أربع تقيس

 وجود فروق عدم إلى البحث هذا  توصل  كذلك .البحث شملهم  الذين الجامعة طلبة بين اآلليات هذه  استخدام في الجنسين  بين  دللة إحصائية

 . )والعصبية الناضجة وغير الناضجة،( الدفاع آليات في الجنسين بين  إحصائية دللة ذات

بدراسة ملعرفة نوع العالقة بين آليات الدفاع النفس ي والضطرابات السيكوسوماتية والعصابية بالصراع النفس ي، وقد   (2014قامت ليلى )  كما •

املترددي  املرض ى  التي تكونت من بعض  الدراسة  املتعددة، على عينة  الساللم  املغلقة ذات  املغلقة والستبانة  الباحثة الستبانة  ن على  استخدمت 

إناث( وبلغ عدد املرض ى  210ذكور( و) 200)الخمس، وزليتين( وتجاوزت أعمارهم )األربعين فما فوق( )  ت واملختبرات في مدينتياملستشفيات واملصحا

مريض عشوائي(، واعتمدت الباحثة املنهج )الوصفي الرتباطي( في هذه الدراسة، وقد قامت الباحثة باستخدام األساليب اإلحصائية    410الكلي )
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وأليس(، وقد نتج عن هذه الدراسة أن األفراد الذين ترتفع درجاتهم على مقياس -، النحدار الخطي، اختبار كروسكال2راسة )مربع كاالتالية في الد

ترت الذين  األفراد  وأن  النفس ي،  الصراع  درجاتهم على مقياس  ل ترتفع  الذين  أولئك  النفس ي من  الدفاع  أكثر ممارسة آلليات  النفس ي  فع  الصراع 

 لى مقياس اآلليات الدفاعية أكثر معاناة من األمراض السيكوسوماتية من الذين ل ترتفع درجاتهم على نفس املقياس. درجاتهم ع

الحيل الدفاعية في مرحلة املراهقة لدى عينة من السعوديين واملصريين، وتم اختيار العينة من عين   إلى بيان  ( 2012دراسة محمد بكر )وأشارت   •

  70من مصر،    140( مراهق ومراهقة، )280( عاًما والبالغ عددهم )18-15شمس بمصر، والجوف باململكة العربية السعودية، وأعمارهم ما بين )

وأيًضا استبانة امليل نحو استخدام   ،TATإناث(، واستخدم الباحث اختبار تفهم املوضوع   70كور،  ذ 70من السعودية،   140إناث(، و)  70ذكور،  

)الختبار التائي، طريقة كرونباخ، عامل ألفا، معامل    :الحيل الدفاعية من إعداد الباحث، واستعان إلظهار النتائج باألساليب اإلحصائية التالية

لتالية: الحيل الدفاعية املستمدة من استجابات العينة في مصر والسعودية باستخدام اختبار تفهم املوضوع  الرتباط(، وقد أظهرت أهم النتائج ا 

TAT   للحيل العينة  استجابات  في  اختالف  يوجد  ول  واإلسقاط(،  اليقظة  وأحالم  العكس ي  والتكوين  والتبرير  والنكوص  والنسحاب  )الكبت  هي 

 في الدولتين(. الدفاعية باختالف الدولة أو 
ً
 باختالف الجنس ذكوًرا وإناثا

إلى بيان ميكانزمات الدفاع وعالقتها بالتحصيل الدراس ي لدى طالب الجامعة، وأثر اختالف الجنس والبيئة في تشكيل   ( 2001هدفت دراسة فضة )  •

قيق هذا الهدف ببناء مقياس ميكانزمات الدفاع ميكانزمات الدفاع السوية واملرضية لدى طالب الجامعة ومدى ارتباطها بالتحصيل الدراس ي، ولتح

طالب وطالبة من كليتي التربية بجامعة بنها وجامعة   300النفسية املرضية لدى طالب الجامعة، وقام بتطبيق أداة الدراسة على عينة تكونت من  

دم لتصنيف العينة مقياس املستوى الجتماعي والذي  سنة، واستخ 21و 20الزقازيق بالفرقة الرابعة من أبناء القرى واملدن وتراوحت أعمارهم بين 

بإعداده عام   بينهما على  1997قام  للتفاعل  أو  للجنس  أو  للبيئة  أثر  إلى عدم وجد  توصل  املركب  التباين  تحليل  وباستخدام  النتائج  ، وتم رصد 

 ميكانزمات الدفاع السوية لدى الطالب عينة الدراسة، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين م
ً
ا  يكانزم اإلعالء والتحصيل الدراس ي بينما ترتبط ارتباط

 عكسيً 
ً

الدراس ي دال إحصائيً  إحصائيً ا ودال التحصيل  بينه وبين  ارتباط  اإلنكار فال يوجد  املرضية عدا ميكانزم  الدفاع  أنه  ا مع ميكانزمات  ا رغم 

ا  لدى  األعلى  باألنا  اإلعالء  ميكانزم  ارتباط  إلى  ذلك  الباحث  وأرجع  الجد  عكس ي،  الطالب على  تساعد  ثرية  إيجابية  للفرد طاقة  يعطي  لفرد حيث 

والجتهاد ومن ثم تحصيل دراس ي مرتفع على عكس امليكانزمات املرضية حيث تعطي طاقة نفسية فقيرة مما تؤثر بالسلب على التحصيل الدراس ي 

 لدى طلبة الجامعة. 

 الطالب باملرحلة الجامعية: دراسات اهتمت بأثر جائحة كورونا على  .2.2.2

وتنفيذ التعليم   COVID-19)معرفة خطة الستجابة لتفش ي مرض )  إلىهدفت    (Draissi, Yong, 2020) وفي دراسة أجراها كل من دريس ي ويونج  •

حف اليومية والتقارير عن بعد في الجامعات املغربية، في هذه الدراسة قام الباحثون بفحص وثائق مختلفة تتكون من مقالت إخبارية خاصة بالص

جائحة أن  هو  املقلق  األمر  أن  الدراسة  نتائج  وأشارت  املحتوى،  تحليل  منهج  الدراسة  استخدمت  الجامعات.  موقع  من  -COVID واإلشعارات 

وجهودها  19 العلمي  البحث  في  والستثمار  واألساتذة،  الطالب  من  كل  تواجه  التي  الصعوبات  على  التغلب  ملواصلة  الجامعات  املستمرة  يتحدى 

زيادة الستقاللية للطالب، وكانت الواجبات اإلضافية املخصصة لألساتذة للحفاظ على    إلىلكتشاف لقاح. واستندت أساليب التدريس الجديدة  

 املدفوعة أو قواعد بيانات.  اإللكترونيعدد قليل من منصات التعلم  إلىزخم أعمالهم من املنزل، وتوفير حرية الوصول 

 الطلبة تجربة تقييم  هدفت دراسة ( Wolfgang, Ben-Slimène, Caron & Wombacher, 2020) ومباكر وكران سليمان وبن وأجرى ولفكان •

 ا (فردً 127تكونت من) عينة على وسويسرية، أملانية فرنسية جامعات ثالث بين  مشرك برنامج في كورونا،  ظل جائحة  في بعد عن التعلم  مع والتكيف

الدراسة   وأظهرت إحصائية، ومؤشرات مقارنات استخدمت الثالثة، الجامعات من  بشدة  ملتزمون  األساتذة  أن يعتقدون  الطلبة أن إلى نتائج 

 إلى التعلم  للتحول  الزمنية الفترة  لقصر ا ونظرً  الجديدة، التعلم  بيئة إلى الطلبة انتقال  عملية تسهيل  ويعملون على بعد، عن  التعليم  مع بالتكيف

 في أكبر اندماج على قادرين يكونوا  أن قبل خطة التدريس، لتعديل األساتذة  بعض يحتاج إذ منهم، األساتذة  يتوقعه ما للطلبة يتضح  لم  بعد، عن

التنسيق   عدم من يتحملونه الذين الثقيل العبء بسبب الجديد الوضع مع التعامل جراء الضغط حالة من الطلبة يعيش بحيث بعد؛ عن التعليم 

 يفضل بينما مناسبة،  التحتية والبنية هي ، وتعتبر  WebEx, Email, Moodle في للتعلم  املستخدمة األدوات تتمثل كما املطلوبة؛ املهام في املواد بين

بالصوت مع التقديمية العروض الطالب  أكثر من الجلسات  أن الطالب يرى  كما املهام،  وتوضيح للمناقشة ا  أحيانً  مباشرة   جلسات  املصحوبة 

 .فعالة غير ساعتين

أن ميكانزمات الدفاع النفس ي مستخدمة بكثرة وتم ربطها بمتغيرات عديدة ومنها الصراع النفس ي كما في دراسة    يتضح من عرض الدراسات السابقة:

 بينهم في الختالف ودرجة الكوفة، جامعة طلبة يستخدمها التي وأنواعه، النفس ي الدفاع تآليا استخدام (، وتوجد دراسات تناولت مستوى 2014ليلى )

دراسة هاشم  والتخصص الجنس ملتغيري  تعزى  والتي املستخدمة، الدفاع آليات أنواع الفروق2018وباقر)،  األكاديمي مثل  بحثت عن   بين  (. ودراسة 

وهناك دراسة تناولت الحيل الدفاعية في مرحلة املراهقة   (Abid and Riaz, 2017)الجامعة مثل دراسة   طلبة  بين آليات الدفاع استخدام في الجنسين
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واملصريين السعوديين  من  عينة  )  لدى  بكر  محمد  دراسة  فضة  2012مثل  ودراسة  واملرضية (  2001)(،  السوية  الدفاع  ميكانزمات  عالقة  بينت  التي 

 الجامعة. بالتحصيل الدراس ي لدى طالب 

-Wolfgang, Ben) ومباكر وكارون و سليمان وبن ولفكانأما الدراسات التي تناولت التحصيل األكاديمي خالل جائحة كورونا، فتمثلت في دراسة  

Slimène, Caron & Wombacher, 2020 )     كورونا، ودراسة دريس ي  ظل جائحة في بعد عن التعلم  مع والتكيف الطلبة تجربة تقييم   إلى هدفت والتي

 وتنفيذ التعليم عن بعد في الجامعات املغربية.  COVID-19)تناولت  خطة الستجابة لتفش ي مرض ) (Draissi, Yong, 2020)  ويونج 

األساليب    اختلفت الدراسات من حيث األهداف، واألهمية، ونوع العينة وعددها، والنتائج، وتشابهت بعضها في نوع املنهج املستخدم، وبعضها في 

درجة استخدام ميكانزمات الدفاع اإلحصائية وتميزت الدراسة الحالية عنهم بربط املتغيرين مًعا حيث لم تجد الباحثة دراسة مشابهة للدراسة الحالية )

( والتي اختلفت 2001اسة فضة )غير در (  لدى عينة من طالبات جامعة طيبة في التعليم عن بعد خالل  جائحة كورونا  النفس ي وعالقتها بالتحصيل األكاديمي

 ، وتشابهت مع بعضهم في األساليب اإلحصائية ومنهج الدراسة املستخدم.موضوع الدراسةمعها في عينة الدراسة وفي ميكانزمات الدفاع 

 : إجراءات الدراسة  .3

 منهج الدراسة:  . 1.3

النتائج    إلىلقدرته على تزودينا باملعلومات والبيانات ومن ثم تحليلها وتفسيرها للوصول  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي )الرتباطي املقارن( وذلك  

 التي ساهمت في تحقيق أهداف الدراسة. 

 عينة الدراسة:  . 2.3

(، بمتوسط  27-18ن بين )، تراوحت أعمارهطالبة  2450تألف مجتمع الدراسة من جميع طالبات املرحلة الجامعية بجامعة طيبة، حيث بلغ عددهن  

 (. 1عاًما، ويمكن وصف عينة الدراسة وخصائصها وفق جدول رقم ) 1.67عام وانحراف معياري قدره  19.31عمري قدره 

 ( 270خصائص عينة الدراسة من طالبات الجامعة )ن=  :(1جدول )

 اإلجمالي  تحصيل ممتاز  تحصيل جيد جًدا  تحصيل جيد املتغيرات 

 % ك  % ك  % ك  % ك 

 الثانية 

 الثالثة

 الرابعة 

107 

2 

3 

39.6 

0.7 

1.1 

105 

4 

4 

38.9 

1.5 

1.5 

41 

3 

1 

15.2 

1.1 

0.4 

253 

9 

8 

93.7 

3.3 

3 

 100 270 16.7 45 41.9 113 41.5 112 اإلجمالي 

 تطلب البحث الحالي استخدام عينتين كما يلي:

، وذلك بهدف التأكد من الخصائص السيكومترية من مجتمع الدراسة وخارج عينة البحث األساسيةطالبة(  20تكونت من )العينة االستطالعية:   •

 ملقياس آليات الدفاع النفس ي.

 %( من مجتمع الدراسة، وذلك بهدف اإلجابة عن تساؤلت البحث.11طالبة( بنسبة ) 270تألفت من )العينة األساسية:  •

 :أدوات الدراسة . 3.3

 مقياس آليات الدفاع النفس ي: •

أل منى ) املقياس  املقياس من  2006أعد  اليقظة )  45( ويتكون  أبعاد وهي أحالم    9بنود(، واإلسقاط )  9بنود(، والتبرير )  9بند موزعة على خمسة 

بدائل   ة درجة حيث يتم اإلجابة على املقياس بثالث  135  إلى  45بنود(، وتتراوح الدرجة على املقياس ككل ما بين    8بنود(، والتقمص )  10بنود(، والسلبية )

  0.84معامل ألفا كرونباخ  ، وكما بلغ  0.86(، ويتمتع املقياس بخصائص سيكومترية جيدة حيث بلغ ثبات إعادة التطبيق  1، نادًرا=  2، أحياًنا=  3)دائًما =  

 %. 80مين على بنود املقياس تجاوزت للمقياس ككل، وكما يتسم املقياس بنسبة اتفاق للمحك

 قامت الباحثة بالتالي: وللتحقق من ثبات وصدق مقياس آليات الدفاع النفس ي لدى عينة الدراسة الحالية 

 
ً

 : الصدق الظاهري:أوال

للدراسة الحالية تم عرضه في صورته األولية على املشرف على البحث، ثم علي عدد من املحكمين والختصاصين في للتأكد من صالحية املقياس  

،  وذلك لإلدلء بآرائهم والحكم على كل عبارة من عبارات املقياس  ا من أساتذة  جامعة طيبةمحكمً  15بلغ عددهم    مجال اإلرشاد النفس ي التربوي بالجامعة

ن على أن خيارات اإلجابة مالئمة وأن عبارات الختيار ، واتفق املحكمو لغة ووضوح املعنى وصالحية العبارة لقياس ما وضعت لقياسهمن حيث سالمة ال

 
ً

 .لدراسة وأن املقياس مالئم لتطبيقه الجوانب املطروحة في ا مفهومه وهي تقيس فعال

 



 ...                                                                               إسراء الحارثي وعالقتها بالتحصيل األكاديمي لدى طالبات الجامعة في التعليم عن بعددرجة استخدام ميكانزمات الدفاع النفس ي  

  1156-1141، ص: 2202 -5، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
1148 

 

 ا: صدق االتساق الداخلي:ثانيً 

( لألبعاد  0.732،  0.831،  0.732،  0.768،  0.854الداخلي بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس حيث بلغت )حيث أمكن حساب التساق  

تقمص على التوالي، وهي قيم جيدة تؤكد على أن املقياس الفرعية ملقياس آليات الدفاع النفس ي وهي )أحالم اليقظة، والتبرير، واإلسقاط، والسلبية، وال

 اق داخلي بين أبعاده وبين املقياس ككل.ع بصدق اتستيتم

 
ً
 ا: ثبات املقياس: ثالث

،  0.772،  0.733،  0.769،  0.821،  0.732حيث بلغت معامالت ألفا كرونباخ )للمقياس وألبعاده الفرعية    حساب ثبات ألفا كرونباخ  ب  قامت الباحثة  

الكلية آلليات  0.865 اليقظة، والتبرير، واإلسقاط، والسلبية، والتقمص، والدرجة  النفس ي وهي )أحالم  الدفاع  آليات  الفرعية ملقياس  الدفاع  ( لألبعاد 

وجاءت  اون(  بر   - استخدام التجزئة النصفية معادلة ) سبيرمانب  حساب الثبات   ، وتم للمقياس مرتفع  النفس ي على التوالي، وهي قيم جيدة تدل على ثبات  

 تي: الجدول اآلالنتائج كما يعرض 

 باستخدام التجزئة النصفية يوضح معامالت الثبات ألبعاد املقياس  :(2) جدول 

 براون  -معامل الثبات تعديل  سبير مان  معامل االرتباط بين النصفين  أبعاد املقياس 

 أحالم اليقظة

 رالتبري

0.720 

0.641 

0.84 

0.78 

 0.81 0.680 اإلسقاط

 0.86 0.752 السلبية

 0.851 0.741 التقمص

 0.91 0.835 املقاس الكلي 

، مما يعنى أنه تتمتع هذه األبعاد والدرجة  (2)املالحظ من الجدول 
ً
أن جميع معامالت الثبات لألبعاد املختلفة والدرجة الكلية للمقياس عالية جدا

 . الثباتبدرجة كبيرة من الكلية للمقياس 

 :الصدق الذاتيا: رابعً 

وبعد حساب الجذر التربيعي لهذه القيمة تم التوصل (  0.843) تم استخراج الصدق الذاتي من خالل معامل الثبات حيث بلغت قيمة معامل ثبات

 وتؤكد هذه القيمة أن مقياس آليات الدفاع النفس ي يتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق الذاتي. ،  (0.918)قيمة  إلى

يها بعد تطبيق هذا سيكومترية مرتفعة من الصدق والثبات وإلى النتائج التي ستحصل علوبذلك تطمئن الباحثة إلى أن املقياس يتمتع بخصائص  

 املقياس على عينة الدراسة األساسية.

 التحصيل األكاديمي •

 لتحديد التحصيل األكاديمي لعينة الدراسة تم العتماد على تقديرات الطلبات خالل العام املاض ي.  

 :األساليب اإلحصائية . 4.3

 تتمثل األساليب اإلحصائية في اآلتي: 

 معادلة ألفا كرونباخ. •

 الرتباط.معامل   •

 براون. -معادلة سبيرمان •

 املتوسطات والنسب املئوية املوزونة. •

 تحليل التباين األحادي. •

 .LSDاختبار املقارنات الثنائية التتبعية   •

 عرض نتائج الدراسة: .4

الدراسة من طالبات الجامعة باململكة " ما مستوى ميكانزمات الدفاع النفس ي لدى عينة ينص السؤال األول على:  نتائج السؤال األول وتفسيره:  . 1.4

 ؟ العربية السعودية"

وأبعاده  ميكانزمات الدفاع النفس ي    مقياس  هذا السؤال تم حساب املتوسط الحسابي والنحراف املعياري لدرجات عينة الدراسة علىعن  ولإلجابة  

 ا للمعيار التالي: الفرعية، وتم تقدير املستوى وفًق 

قياس  تم تحديد املستوى بناء على قيمة املتوسط الحسابي واألوزان النسبية وفي ضوء درجات قطع املقياس أداة البحث، حيث تم تحديد طول فترة م

ول على طول (، والذي تم تقسيمه على عدد فترات املقياس الثالثة للحص2= 1-3(، وتم حساب املدى )3:  1ليكرت الثالثي املستخدمة في هذه األداة  )من 



 ...                                                                               إسراء الحارثي وعالقتها بالتحصيل األكاديمي لدى طالبات الجامعة في التعليم عن بعددرجة استخدام ميكانزمات الدفاع النفس ي  

  1156-1141، ص: 2202 -5، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
1149 

 

( وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى، وهكذا بالنسبة لباقي الفترات 1أقل قيمة في املقياس وهي )  إلى( ثم تم إضافة هذه القيمة  0.67=  2/3الفترة أي )

 كما هو مبين بالجدول التالي: 

 الفترات وتحديد درجة االنطباق واألوزان النسبية  :(3جدول )

 درجة االنطباق  املتوسط الحسابي  الفترة النسبيالوزن   م 

 منخفضة 1.67 – 1 ( 1.67أقل من ) إلى( 1) % 55.67 – 33.33 1

 متوسطة  2.34 – 1.67 ( 2.34أقل من ) إلى( 1.67) % 78 - 55.67 2

 مرتفعة 3 –  2.34 ( 3أقل من ) إلى( 2.34) % 100 -78 3

( تعنى أنه 78) إلى( 55.67( تعني أن مستوى منخفض، ومن )55.67) إلى( 33.33أنه: من ) إلىمعيار الحكم على قيمة املتوسط الحسابي تم التوصل 

 ( تعنى أنه مستوى مرتفع، وفيما يلي عرض لنتائج السؤال األول:100) إلى( 78مستوى متوسط، ومن )

 ( 270مستوى مليكانزمات الدفاع النفس ي لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة باململكة العربية السعودية  )ن=  :(4جدول )

املتوسط   الحسابي املتوسط األبعاد الفرعية 

 املوزون 

 االنحراف 

 املعياري املوزون 

 الوزن

 النسبي

 املستوى 

 أحالم اليقظة 

 التبرير 

 اإلسقاط 

 السلبية 

 التقمص 

 الكلية الدرجة  

12.70 

12.09 

14.79 

20.79 

17.38 

77.74 

9 

9 

9 

10 

8 

45 

1.41 

1.34 

1.64 

2.08 

2.17 

1.73 

47.04 

44.78 

54.78 

69.30 

72.42 

57.5957.59 

 منخفض 

 منخفض 

 منخفض 

 متوسط 

 متوسط 

 متوسط 

( أن مستوى مع مليكانزمات الدفاع النفس ي لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة باململكة العربية السعودية تراوحت ما 4تبين من خالل جدول )

 إلى % وهي نسب مئوية تعبر عن مستوى منخفض 72.42 إلى%  44.78املرتفع حيث تراوحت النسبة املئوية للمستويات ما بين  إلىبين املستوى املنخفض 

 ع. املستوى املرتف

  

 

 

 

 

 

 ( 270ملكة العربية السعودية )ن= مستوى مليكانزمات الدفاع النفس ي لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة بامل :(1شكل )

الختالف   في ميكانزمات الدفاع نتيجة"توجد فروق ذات داللة إحصائية  والذي ينص على أنه  نتائج الفرض الثاني،  نتائج السؤال الثاني وتفسيره: . 2.4

 . مستوى التحصيل الدراس ي )جيد، جيد جًدا، ممتاز( لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة باململكة العربية السعودية "

وفق لختالف  للتعرف على طبيعة الفروق   One -Way ANOVAوللتحقق من صحة الفرض أمكن للباحثة استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

، كما دراس ي )جيد، جيد جًدا، ممتاز( على امليكانزمات الدفاعية لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة باململكة العربية السعوديةمستوى التحصيل ال

 (، كما يلي:5هو موضح بجدول )
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افات املعيارية وفق الختالف مستوى التحصيل الدراس ي )جيد، جيد جًدا، ممتاز( على امليكانزمات الدفاعية لدى عينة ال :(5جدول ) دراسة من طالبات املتوسطات واالنحر

 ( 270الجامعة باململكة العربية السعودية  )ن= 

 املعياري االنحراف  املتوسط  العينة  مستويات التحصيل املحاور والدرجة الكلية 

 جيد  أحالم اليقظة 

 جيد جًدا 

 ممتاز 

 الدرجة الكلية 

112 

113 

45 

270 

12.06 

12.55 

14.64 

12.70 

2.37 

3.08 

3.68 

3.05 

 جيد  التبرير 

 جيد جًدا 

 ممتاز 

 الدرجة الكلية 

112 

113 

45 

270 

11.58 

11.89 

13.82 

12.09 

2.35 

2.87 

3.24 

2.84 

 جيد  اإلسقاط 

 جيد جًدا 

 ممتاز 

 الكلية الدرجة 

112 

113 

45 

270 

14.29 

14.65 

16.36 

14.79 

2.71 

3.33 

3.04 

3.11 

 جيد  السلبية 

 جيد جًدا 

 ممتاز 

 الدرجة الكلية 

112 

113 

45 

270 

20.70 

20.65 

21.40 

20.79 

2.77 

2.85 

3.01 

2.85 

 جيد  التقمص 

 جيد جًدا 

 ممتاز 

 الدرجة الكلية 

112 

113 

45 

270 

17.20 

17.57 

17.38 

17.38 

2.19 

1.99 

2.59 

2.18 

 جيد  الدرجة الكلية 

 جيد جًدا 

 ممتاز 

 الدرجة الكلية 

112 

113 

45 

270 

75.83 

77.30 

83.60 

77.74 

6.47 

8.64 

8.15 

8.16 

( الجدول  الدفاع، وملعرفة  5ويظهر من  الطالبات على مقياس ميكانزمات  بين متوسطات درجات  هل هي فروق ذات دللة ( وجود فروق ظاهرية 

 ( يوضح ذلك. 6إحصائية من عدمه قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين أحادي التجاه ملعرفة ذلك والجدول )

تالف مستوى التحصيل الدراس ي )جيد، جيد جًدا، ممتاز( على امليكانزمات الدفاعية لدى عينة الدراسة من وفق الخ  One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  :(6جدول )

 ( 270طالبات الجامعة باململكة العربية السعودية )ن= 

 مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط املربعات  درجة الحرية مجموع املربعات  مصدر التباين املتغيرات 

 املجموعات بين  أحالم اليقظة 

 داخل املجموعات 

 املجموع 

218.240 

2282.856 

2501.096 

2 

267 

269 

109.120 

8.550 

12.763 0.001 

 بين املجموعات  التبرير 

 داخل املجموعات 

 املجموع 

168.461 

1996.580 

2165.041 

2 

267 

269 

84.230 

7.478 

11.264 0.001 

 بين املجموعات  اإلسقاط 

 داخل املجموعات 

 املجموع 

140.112 

2463.429 

2603.541 

2 

267 

269 

70.056 

9.226 

7.593 0.001 

 بين املجموعات  السلبية 

 داخل املجموعات 

 املجموع 

20.066 

2158.319 

2178.385 

2 

267 

269 

10.033 

8.084 

 غير دال  1.241

 بين املجموعات  التقمص 

 داخل املجموعات 

 املجموع 

7.699 

1268.009 

1275.707 

2 

267 

269 

3.849 

4.749 

 غير دال  0.811

 بين املجموعات  الدرجة الكلية 

 داخل املجموعات 

 املجموع 

1975.505 

15938.347 

17913.852 

2 

267 

269 

987.753 

59.694 

16.547 0.001 
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وفق لختالف مستوى التحصيل الدراس ي )جيد، جيد جًدا، ممتاز( على امليكانزمات الدفاعية لدى عينة   ا ( أن هناك تأثير 6ل )يتضح من خالل جدو 

( ملتغيرات  16.547،  7.593،  11.264،  12.763الدراسة من طالبات الجامعة باململكة العربية السعودية ) طالبات جامعة طيبة(، حيث بلغت قيمة ف )

والي وهي قيم دالة لألبعاد الفرعية ملقياس آليات الدفاع النفس ي وهي )أحالم اليقظة، والتبرير، واإلسقاط، والدرجة الكلية آلليات الدفاع النفس ي على الت

ير دالة إحصائًيا مما يعني عدم وجود  ( ملتغيرات السلبية والتقمص على التوالي وهي قيم غ 0.811،  1.241في حين بلغت قيمة ف )  0.001عند مستوى دللة  

أبعاد )أح الدراس ي )جيد، جيد جًدا، ممتاز( على  التحصيل  الفروق وفق لختالف مستوى  املختلفة، وللتعرف على  التحصيل  الم فروق وفق ملستويات 

لجامعة باململكة العربية السعودية حيث أمكن تتبع اليقظة، والتبرير، واإلسقاط، والدرجة الكلية آلليات الدفاع النفس ي لدى عينة الدراسة من طالبات ا 

 (. 7كما في جدول ) LSDاملقارنات الثنائية بين املجموعات باستخدام اختبار 

One Way ANOVAتحليل التباين األحادي :(7جدول ) وفق الختالف مستوى التحصيل الدراس ي )جيد، جيد جًدا، ممتاز( على أبعاد )أحالم اليقظة، والتبرير، واإلسقاط(،     

 ( 270والدرجة الكلية آلليات الدفاع النفس ي لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة  )ن= 

الفروق بين   املقارنات الثنائية املحاور والدرجة الكلية 

 املتوسطات 

 الداللة  عياري الخطأ امل 

 جيد  ممتاز  أحالم اليقظة 

 جيد جًدا 

2.58194 * 

2.09577 * 

0.51608 

0.51543 

0.001 

0.001 

 جيد  ممتاز  التبرير 

 جيد جًدا 

2.24187 * 

1.92842 * 

0.48264 

0.48203 

0.001 

0.001 

 جيد  ممتاز  اإلسقاط 

 جيد جًدا 

2.06091 * 

1.70954 * 

0.53610 

0.53542 

0.001 

0.001 

 جيد  ممتاز  الكلية الدرجة  

 جيد جًدا 

7.76964 * 

6.29912 * 

1.36364 

1.36191 

0.001 

0.001 

جيد جًدا( على أبعاد ممتاز( مقارنة بأصحاب التقدير )جيد/ و بين مجموعة أصحاب التحصيل الدراس ي )ق ( أن هناك فر 7يتضح من خالل جدول )

لسعودية ) طالبات  )أحالم اليقظة، والتبرير، واإلسقاط(، والدرجة الكلية آلليات الدفاع النفس ي لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة باململكة العربية ا 

الفروق دالة عند مستوى   الحاصلين على    0.001جامعة طيبة(، وكانت  اتجاه  بالتفي  املقارنة قدير جيد و تقدير )ممتاز( مقارنة  جيد جًدا على متغيرات 

باململك الجامعة  طالبات  من  الدراسة  لدى عينة  النفس ي  الدفاع  آلليات  الكلية  والدرجة  واإلسقاط(،  والتبرير،  اليقظة،  )أحالم  وهي  العربية جميعها  ة 

 السعودية.

  وميكانزمات "توجد عالقة ارتباطية بين مستوى التحصيل الدراس ي  والذي ينص على أنه    نتائج الفرض الثالث،  نتائج السؤال الثالث وتفسيره:   . 3.4

 .الدفاع لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة باململكة العربية السعودية"

أمكن   الفرض  صحة  من  التحصيل  وللتحقق  مستوى  بين  الرتباطية  العالقة  طبيعة  من  للتحقق  بيرسون  اختبار  استخدام  الدراس ي للباحثة 

 (، كما يلي: 8) وميكانزمات الدفاع لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة باململكة العربية السعودية، كما هو موضح بجدول 

 ( 270 معامالت االرتباط بين مستوى التحصيل الدراس ي وميكانزمات الدفاع لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة باململكة العربية السعودية )ن= :(8جدول )

 االرتباط  املتغيرات 

 أحالم اليقظة 

 التبرير 

 اإلسقاط 

 السلبية 

 التقمص 

 الدرجة الكلية 

0.268** 

0.244** 

0.208** 

0.069 

0.049 

0.301 ** 

 0.001** دال عند مستوى داللة      

أغلبها دالة بين التحصيل الدراس ي  8)يتضح من خالل جدول   انزمات الدفاع وهي )أحالم اليقظة، والتبرير، يكم و ( أن معامالت الرتباط جاءت في 

باململكة العربية السعودية حيث تراوحت معامالت الرتباط الدالة واإلسقاط(، والدرجة الكلية مليكانزمات الدفاع لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة  

، وكانت جميع الرتباطات دالة بصورة موجبة مما يفسر بأن زيادة التحصيل الدراس ي  0.01( ، وهي قيم دالة عند مستوى دللة 0.301 إلى 0.208ما بين )

اليقظة، والتبرير، واإلسقاط(، والدرجة الكلية مليكانزمات الدفاع لدى عينة الدراسة من طالبات انزمات الدفاع  وهي )أحالم  يكتستدعي زيادة في استخدام م

وهما )السلبية، والتقمص( لم يرتبطا  في حين نجد أن العالقة بين بعدي ميكانزمات الدفاع، .الجامعة باململكة العربية السعودية ) طالبات جامعة طيبة(

 لدى طالبات الجامعة باململكة العربية السعودية.بصورة دالة بالتحصيل الدراس ي 
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 : الخاتمة  .5

 :النتائج  .1.5

 مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:  إلىخلصت الدراسة 

أن مستوى ميكانزمات الدفاع النفس ي لدى عينة الدراسة من طالبات جامعة طيبة متوسطة، اختلفت هذه النتيجة مع بعض الدراسات منها دراسة   •

( التي 2014مرتفعة. كذلك اتفقت مع دراسة ليلى ) بدرجة  النفس ي الدفاع آليات استعملوا  الطلبة  أن  النتائج أظهرت  والتي (: 2018وباقر)هاشم،  

على    أوضحت أن األفراد الذين ترتفع درجاتهم على مقياس الصراع النفس ي أكثر ممارسة آلليات الدفاع النفس ي من أولئك الذين ل ترتفع درجاتهم 

 وصدمات ضغوط  من  لهن  تعرضن ما يفسر  الدفاع النفسية آلليات    جامعة طيبةتعزو الباحثة ذلك أن استخدام طالبات    مقياس الصراع النفس ي،

النفس ي بسبب جائحة كورونا و اإلغالق التام ملؤسسات التعليم  األمن وانخفاض املسؤولية، تحمل على القدرة  وعدم األكاديمي التحصيل وانخفاض

استخدام    ارتفعضمن اإلجراءات  الحترازية ملواجهة الوباء التي أثرت على تعليم الطالبات وتحصيلهن األكاديمي، فسبب ذلك ضغط نفس ي لهن،  

 آليات الدفاع النفس ي. 

،  12.763ممتاز( على امليكانزمات الدفاعية لدى طالبات الجامعة، حيث بلغت قيمة ف ) ستوى التحصيل األكاديمي )جيد، جيد جًدا،ملهناك تأثير  •

( ملتغيرات لألبعاد الفرعية ملقياس آليات الدفاع النفس ي وهي )أحالم اليقظة، والتبرير، واإلسقاط، والدرجة الكلية آلليات 16.547،  7.593،  11.264

( ملتغيرات السلبية والتقمص على التوالي  0.811،  1.241في حين بلغت قيمة ف ) 0.001مستوى دللة  الدفاع النفس ي على التوالي وهي قيم دالة عند

لبات ااملستوى التعليمي لبعض الط  تأثرأن    الباحثة  ترى و ا ملستويات التحصيل املختلفة.   وهي قيم غير دالة إحصائًيا مما يعني عدم وجود فروق وفًق 

  ا لوجه الحضور وجهً على    ألنهن تعودنمع التعليم عن ُبعد،  طالبات لم يتكيفن  ، حيث إن هناك  قد سبب بعض األزمات النفسية  فيروس كورونا 

أدى  م، مالجامعة  الدفاع والخاصة   إلىا  الطالبات يدفعهن لستخدام ميكانزمات  الالوعي لدى  العلمية لعدد منهن؛ مما جعل  الدرجات  انخفاض 

هذا التراجع في املعدل الدراس ي عن أنفسهن وإلحاق السبب بكورونا وبالنظام الجامعي لحتفاظهم بأن أعلى منضبطة ل تقوم الالسوية في إبعاد  

على الرغم من بذل جهود جبارة من ِقبل الحكومات واملسؤولين إلتمام عملية التعليم عن ُبعد، ولكن هذه الجائحة كشفت أنه ل   بلومهن على ذلك؛

النتيجة مع دراسة محمد بكر )بد من الستعد أقوى للتعليم عن ُبعد وتدريب املعلمين على ذلك. اتفقت هذه  ( والتي أظهرت أهم 2012اد بشكل 

هي )الكبت والنسحاب   TATالنتائج التالية: الحيل الدفاعية املستمدة من استجابات العينة في مصر والسعودية باستخدام اختبار تفهم املوضوع 

( والتي أكدت وجود عالقة ارتباطية  2001، وكذا اتفقت مع دراسة حمدان فضة )رير والتكوين العكس ي وأحالم اليقظة واإلسقاط(والنكوص والتب

س ي لدى  موجبة بين امليكانزمات السوية وبين التحصيل الدراس ي، ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين امليكانزمات املرضية الالسوية والتحصيل الدرا 

 ة. طلبة الجامع

  هناك فروق جوهرية بين مجموعة أصحاب التحصيل الدراس ي )ممتاز( مقارنة بأصحاب التقدير )الجيد/ والجيد جًدا( على أبعاد )أحالم اليقظة، •

في    0.001والتبرير، واإلسقاط(، والدرجة الكلية آلليات الدفاع النفس ي لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة، وكانت الفروق دالة عند مستوى  

اإلسقاط(،  اتجاه الحاصلين على تقدير )ممتاز( مقارنة بالتقدير الجيد والجيد جًدا على متغيرات املقارنة جميعها وهي )أحالم اليقظة، والتبرير، و 

حصلن على تقدير ممتاز ويمكن تفسير النتيجة بأن الطالبات الالئي    والدرجة الكلية آلليات الدفاع النفس ي لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة.

ن لم يحتجن إلى استخدام حيل دفاعية بصورة كبيرة؛ ألنهن بالفعل قد تأقلمن مع التعليم عن بعد، بينما من تراجعت معدلتهن الدراسية هن م

 احتجن إلى استخدامها إلسقاط النتيجة على كورونا والتعليم عن بعد. 

ا  • الدفاع وهي )أحالم اليقظة، والتبرير، واإلسقاط(، والدرجة الكلية   انزماتيكلتحصيل الدراس ي بمأن معامالت الرتباط جاءت في أغلبها دالة بين 

( وهي قيم دالة عند 0.301  إلى  0.208مليكانزمات الدفاع لدى عينة الدراسة من طالبات الجامعة حيث تراوحت معامالت الرتباط الدالة ما بين )

 ميكانزمات ، وكانت جميع الرتباطات دالة بصورة موجبة مما يفسر بأن زيادة التحصيل الدراس ي تستدعي زيادة في استخدام    0.01مستوى دللة  

الجامعة. في حين نج الدراسة من طالبات  الدفاع لدى عينة  مليكانزمات  الكلية  اليقظة، والتبرير، واإلسقاط(، والدرجة  أن الدفاع وهي )أحالم  د 

 ميكانزمات الدفاع وهما )السلبية، والتقمص( لم يرتبطا بصورة دالة بالتحصيل الدراس ي لدى طالبات الجامعة.  العالقة بين بعدي 

ا من ا مظهرً أن آليات الدفاع النفسية عندما تستعمل بشكل معتدل تكون ضرورية في تعامل الفرد مع املجتمع وتكون أيضً   إلىا  توصلت الدراسة أيضً  •

 .س ي، إل أن ممارستها بشكل مفرط تشكل خطورة على صحته النفسية والجسميةمظاهر شخصيته للتكيف النف

أن   • التطبيقي  الجانب  السابقة وما أسفر عنه  النظري والدراسات  العالقات كن تبين من خالل اإلطار  إدراك  األعلى في  الدرجات  الطالبات ذوات 

الكبت وتكوين رد الفعل، والنكوص   ميكانزماتالستنتاج كن يستخدمن    الدفاع ماعدا الكف، والطالبات األعلى في  ميكانزماتيستخدمن جميع  

لطالبات واإلعالء، واإلنكار والتعويض، والطالبات األعلى في الستدلل كن يستخدمن اإلعالء واإلنكار، والتعويض والتقمص، والكف والعزل، أما ا 

والكف، والتقمص  والنكوص،  الكبت  يستخدمن  الستنباط كن  في  استخدامً   األعلى  أكثر  الستقراء كن  في  األعلى  الكبت    مليكانزماتا  والطالبات 

، والتي قام بها في كلية التربية (2018واإلسقاط، وتكوين رد الفعل والنكوص واإلعالء والتعويض واإلزاحة. وأكد هذه النتائج دراسة )غسان املنصور،  
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نتائجهاطالب وطالبة    283بجامعة دمشق على   بين    وكانت  ارتباطية  أ   ميكانزماتوجود عالة  الرتبة كما  ملتغير  الدفاع والتفكير عالي  أثر  نه يوجد 

   .الدفاع ميكانزماتالجنس ومتغير التخصص في الدراسة على استخدام 

 التوصيات:   .2.5

 بما يلي: وبناًء على النتائج التي خلصت إليها الدراسة فإن الباحثة توص ي

مستمرة لتحقيق أكبر قدر من التوافق النفس ي والجتماعي  قيام الجهات املختصة واملعنية بتحمل مسئولياتها تجاه الطالبات بعمل دورات إرشادية  •

 لهم.

 توعية الطاقم األكاديمي بالطرق واألساليب التربوية للتعامل مع الطالبات. •

 مساهمة املناهج الجامعية في تنمية التوافق النفس ي والجتماعي لدى الطالبة. •

أساليب التنشئة الجتماعية التي تدعم الصحة النفسية وتعزز اإلدراك الذاتي للفرد وتوجيهه  ضرورة توجيه أولياء األمور واملربين واملرشدين اتجاه   •

 سلوكه.

وغير   على املربون من معلمين وأساتذة جامعة ومرشدين وأولياء أمور بالتركيز على مالحظة والكشف عن املظاهر السلوكية والشخصية غير املألوفة •

   .الدفاعية، والتي قد تنعكس على شعور التحصيل الدراس ي امليكانزماتا ما تؤثر في ظاهر غالبً السوية لدى الطلبة، حيث أن هذه امل

لدى الطلبة، ومحاولة تخليصهم منها ومعالجتها من خالل الكشف عن أسبابها وما   امليكانزماتعلى املرشد الجامعي التدخل في حال ظهور مثل هذه  •

 يكمن وراءها من دوافع ل شعورية، وبالتال
ً
 ي تقوية األنا فيصيح الطالب أو الطالبة أكثر حيوية ونشاط

ً
ا في مختلف املجالت الحياتية  نجازً إ  و ا وتفاعال

 . وخاصة التحصيل الدراس ي

حول   • والدراسات  األبحاث  من  املزيد  والقتصادي،    ميكانزماتإجراء  الجتماعي  املستويين  مثل:  املتغيرات  ببعض  عالقتها  في  والبحث  الدفاع، 

  .وبأساليب املعاملة الو الدية وباملناخ األسري والدراس ي

همة في تحسين  تثقيف املهتمين بالعملية التربوية )املرشدون، واملعلمون، وأولياء األمور( في تفهم حاجات ومتطلبات املراهقين واملراهقات، واملسا •

 الرضا عن الذات لديهم.  

 ة واملكتبات الرقمية وتشجيعهم على التعلم عن بعد.  اإللكترونيتقديم الدعم الالزم لطلبة الجامعة للتمكن من اإلفادة من املصادر  •

 تهم في كافة املجالت. تطوير برامج اإلرشاد التربوي املوجهة لطالب الجامعات وتشجيعهم على التعلم الذاتي وتنمية خبراتهم ومهارا  •

 ومصدرها. توثيق عالقات الشراكة بين املؤسسات التعليمية واألسر من جهة وبين املؤسسات اإلعالمية من جهة اخرى لحتواء األزمات أًيا كان نوعها   •

 ا وقت األزمات. تنظيم برامج لنشر ثقافة العمل التطوعي بين طلبة الجامعة خصوصً  •

 الثقافية لطلبة الجامعة وفقا ملتطلبات األلفية الثالثة.  الهتمام ببرامج التنمية •

 الهتمام بالبرامج الرياضية والبدنية والصحية بالجامعات لتحسين الصحة البدنية والعقلية للطلبة.  •

 ملقترحات البحثية:ا  .3.5

 للموضوع تقترح الباحثة القيام بدراسة ما يلي:
ً

 في ضوء النتائج املتوقعة واستكمال

 القيام ببحوث ودراسات توضع خطط إرشادية وتوجيهية للطالبات حسب نتائج البحث الحالي.  •

التعميم( عند طالبات الجامعة باململكة العربية   -السلبية  -العدوان  -الكبت   -إجراء دراسة تختص بالبحث عن ميكانزمات الدفاع التالية:)التبرير •

 السعودية.

 اع النفس ي وعالقتها بالذكاء النفعالي والجتماعي عند طالبات الجامعة باململكة العربية السعودية. إجراء دراسة تبحث عن ميكانزمات الدف •

 إجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي على عينات أخرى ومقارنة نتائجها مع نتائج البحث الحالي.  •

 املراجع:

 
ً

 : املراجع العربية: أوال

الريس .1   ). الدواسر بوادي  سطام األمير جامعة  ). والحلول  الجامعي األسباب للطالب األكاديمي التحصيل في التعثر  .(2018)   .أحمد ، ياسر أحمد 

 . 130-124 ،الدواسر بوادي  التربية كلية سطام، األمير جامعة

 . 140-134 : مجلة اإلرشاد النفس يالحيل الدفاعية في مرحلة املراهقة لدى عينة من السعوديين واملصريين، مصر،  .(2012) .بكر، محمد .2

-70  .مؤتة القصر جامعة لواء في الذات عن الثانوية بالرضا املرحلة طلبة لدى  الدفاع ميكانزمات استخدام مدى   .(2016حمدان ) عامر  ،الدهيسات .3

74  . 



 ...                                                                               إسراء الحارثي وعالقتها بالتحصيل األكاديمي لدى طالبات الجامعة في التعليم عن بعددرجة استخدام ميكانزمات الدفاع النفس ي  

  1156-1141، ص: 2202 -5، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
1154 

 

 .220. دراسة آليات الدفاع النفسية لدى بشار بن برد .(2015) .صدقي، حامد .4

ليلى .5 النفس ي  .(2014)  .العارف،  بالصراع  النفس ي والعصابية وعالقتها  الدفاع  السيكوسوماتية وآليات  اإلنسانية   :الضطرابات  العلوم  مجلة جيل 

 .120-118 :والجتماعية

 .70-67: مجلة كلية اآلدابآليات الدفاع النفس ي لدى املعاقين سمعًيا، بغداد،  .(2016) .عبد الحسين، هبة .6

 .  204 - 80 (:47)12: مجلة كلية التربية(. ميكانزمات الدفاع لدى طالب الجامعة وعالقتها بالتحصيل الدراس ي. 2001فضة، حمدان محمود. ) .7

 . (6)4 . التعليم عن بعد )الستجابة لجائحة كورونا( .(2020) .املركز العربي للبحوث التربوية في الخليج  .8

ميكانزمات الدفاع وعالقتها بالتفكير عالي الرتبة : دراسة ميدانية على عينة من طلبة قسمي علم النفس واإلرشاد النفس ي   . (2018) . غسان ،املنصور  .9

 .  (2)16 :مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية  وعلم النفس ،جامعة دمشق )سوريا( .مشقفي كلية التربية بجامعة د

10. ( الهادي  باقر عبد  الرسول،  أميرة جابر و عبد  الكوفة2018هاشم،  النفس ي لدى طلبة جامعة  الدفاع  آليات  األمريكية    .(.  العربية  الجامعة  مجلة 

 . 153- 126 (: 1)4 :للبحوث

 ا: املراجع األجنبية:  ثانيً 

1. Abid. M, Riaz M (2017). A study on Gender differences and Defense Mechanisms among University Students. International 
Journal of Engineering Research and General Science, (5) 1, 28-3. 

2. Colovic, O., Tosevski, D. L., Mladenovic, I. P., Milosavljevic,  M., & Munjiza, A. (2016).  Defense mechanisms in “pure”  anxiety 
and “pure” depressive disorders. The Journal of  Nervous and Mental Disease, 204(10), 746-51. 

3. Cramer, P. & Gaul, R, (1988). The Effects of Success and Failure on Children's Use of defense mechanisms. Journal of 
Personality, 56 (4): 729- 742. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1988.tb00474.x 

4. Cramer, P. (2015). Understanding defense mechanisms.  Psychodynamic Psychiatry, 43(4), 523-52. 
https://doi.org/10.1521/pdps.2015.43.4.523 

5. Draissi, Z & Yong, Q. (2020). COVID-19 Outbreak Response Plan: Implementing Distance Education in Moroccan Universities. 
School of Education, Shaanxi Normal University. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm 

6. Gleser, G., & Sacks, M. (1973). Ego defenses and reaction to stress: A validation study of the Defense Mechanisms Inventory. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 40 (2),181- 187. https://doi.org/10.1037/h0034487 

7. Sara. Aloraini, (2012). The impact of using multimedia on students’ academic achievement in the College of Education at King 
Saud University. Journal of King Saud University - Languages and Translation, 24 (2), 75- 82. 
https://doi.org/10.1016/j.jksult.2012.05.002 

8. Teimouri, Y., Goetze, J., & Plonsky, L. (2019). Second language  anxiety and achievement: A meta-analysis. Studies  in Second 
Language Acquisition, 41(2), 363-87. https://doi.org/10.1017/s0272263118000311 

9. Wolfgang S-G., Ben-Slimène I., Caron V. & Wombacher J. (2020). Distance Learning in an Extraordinary Circumstance (COVID-
19). An Initial Assessment of Student Experience and Coping, Preprint.  

 

 

 

  



 ...                                                                               إسراء الحارثي وعالقتها بالتحصيل األكاديمي لدى طالبات الجامعة في التعليم عن بعددرجة استخدام ميكانزمات الدفاع النفس ي  

  1156-1141، ص: 2202 -5، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
1155 

 

The Degree of Using Psychological Defence Mechanisms and its Relationship to 
Academic Achievement in Distance Education During the Corona Pandemic 

Esraa Atyah Alharthi 

Master’s in educational psychological counseling, KSA 
alharthiesraa@gmail.com 

Received : 21/12/2021     Revised : 8/1/2022    Accepted : 27/6/2022         DOI : https://doi.org/10.31559/EPS2022.11.5.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References: 

1. Al'arf, Lyla. (2014). Aladtrabat Alsykwswmatyh Walyat Aldfa' Alnfsy Wal'sabyh W'laqtha Balsra' Alnfsy: Mjlt Jyl Al'lwm 
Alensanyh Walajtma'yh: 118-120. 

2. 'bd Alhsyn, Hbh. (2016). Alyat Aldfa' Alnfsy Lda Alm'aqyn Sm'yana, Bghdad, Mjlt Klyt Aladab: 67-70. 

3. Ahmd , Yasr Ahmd Alrys.  (2018). Alt'thr Fy Althsyl Alakadymy Lltalb Aljam'y Alasbab Walhlwl.(Jam't Alamyr Stam Bwady 
Aldwasr.( Jam't Alamyr Stam, Klyt Altrbyh Bwady Aldwasr, 124-130. 

4. Bkr, Mhmd. (2012). Alhyl Aldfa'yh Fy Mrhlt Almrahqh Lda 'ynh Mn Als'wdyyn Walmsryyn, Msr, Mjlt Alershad Alnfsy:  134-
140. 

5. Aldhysat, 'amr Hmdan (2016). Mda Astkhdam Mykanzmat Aldfa' Lda Tlbt Almrhlh Althanwyh Balrda 'n Aldat Fy Lwa' Alqsr 
Jam't M'th. 70-74.  

6. Fdh, Hmdan Mhmwd. (2001). Mykanzmat Aldfa' Lda Tlab Aljam'h W'laqtha Balthsyl Aldrasy. Mjlt Klyt Altrbyh: 12(47): 80 
- 204.  

7. Hashm, Amyrh Jabr W 'bd Alrswl, Baqr 'bd Alhady (2018). Alyat Aldfa' Alnfsy Lda Tlbt Jam't Alkwfh. Mjlt Aljam'h Al'rbyh 
Alamrykyh Llbhwth: 4(1): 126-153. 

8. Almnswr, Ghsan. (2018). Mykanzmat Aldfa' W'laqtha Baltfkyr 'aly Alrtbh : Drash Mydanyh 'la 'ynh Mn Tlbt Qsmy 'lm Alnfs 
Walershad Alnfsy Fy Klyt Altrbyh Bjam't Dmshq. Jam't Dmshq (Swrya), Mjlt Athad Aljam'at Al'rbyh Lltrbyh W'lm Alnfs: 
16(2).  

9. Almrkz Al'rby Llbhwth Altrbwyh Fy Alkhlyj. (2020). Alt'lym 'n B'd (Alastjabh Lja'hh Kwrwna). 4(6). 

10. Sdqy, Hamd. (2015). Drash Alyat Aldfa' Alnfsyh Lda Bshar Bn Brd. 220. 

 

 

 
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 study aimed to identify the degree of use of psychological defence mechanisms and their 
relationship to academic achievement in distance education during the Corona pandemic. As well as determining 
if there are differences in the academic level of the university student according to the different level of using 
psychological defence mechanisms and knowing the differences in the type of mechanisms used according to the 
different level of academic achievement. Taibah University students were selected in a simple random way. The 
statistical methods of frequencies, percentages, t-test and ANOVA were used to analyse the study data. The 
results showed that the level of psychological defence mechanisms for female students of Tayeb University 
ranged from medium to high, and there is an effect according to the difference in the level of academic 
achievement on the defence mechanisms (daydreams, justification, projection, and the total degree of 
psychological defence mechanisms while there is no difference in the negative variables). The results of this 
study may add a lot to the competent and concerned authorities such as the Ministry of Education, university 
directors and psychological counsellors in setting up specialized persons to monitor the level of female students’ 
achievement and the reasons related to low achievement, and in setting up special programs for guidance and 
direction to improve the student’s ability to use psychological defence mechanisms and raise the level of 
academic achievement for female students, improving the level of distance education. 

Keywords: psychological defense mechanisms; academic achievement; corona pandemic. 
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 املالحق 

 عزيزتي الطالبة: 

بين يديك مجموعة من الفقرات تقيس جوانب شخصيتك، يرجى أن تجيب بدقة وصراحة عن كل فقرة. وأن تحدد إجابتك وفق ما ينطبق عليك، وذلك  

 تحدده، ويرجى أن ل تترك أية فقرة دون إجابة، علًما أن إجابتك سرية وهي ألغراض البحث العلمي، ول داعي لذكر السم. بوضع عالمة تحت الختيار الذي  
  الفقرات  م

ً
  دائما

ً
  أحيانا

ً
 نادرا

    أجد من حق كل فرد أن يتخيل ألن التخيل أمر مقبول.  1

    بتخيالتي أستطيع أن أحقق رغباتي. 2

 على إنها أي عمل. أتخيل نفس ي في  3
ً
    أكثر األحيان قادرا

    أجد في تخيالتي راحة وتسلية لي.  4

 ما أسرح في تخيالتي.  5
ً
    كثيرا

6  .
ً
    أتخيل أن عاملنا هذا سوف يكون أكثر سعادة ومحبة مستقبال

    التخيل عندما ل أستطيع تحقيق ش يء في الواقع.  إلىأحاول اللجوء  7

    سواء بالكالم أو الفعل.  إلىأتخيل أنني أنتقم من الذين أسأوا  8

 ما أتخيل حصولي على ثروة كبيرة.  9
ً
    كثيرا

    ل أرغب في الخروج من املنزل لن اآلخرين ينتقدونني.  10

    يشجعهم على الكسل. أرفض مساعدة املحتاجين ألن ذلك  11

    أشعر أن سبب فشلي هو حسد اآلخرين لي. 12

13 .
ً
    أرى أن الفقر نقمة والثروة تجل الفرد قلقا

    ل أدفع أجرة الباص ألن املحصل لم يطالبني بها. 14

    ابتعد عن الحديث في أمور ثقافية ألني أخش ى نقد اآلخرين وسخريتهم مني.  15

 لألعراف والتقاليد. ابتعد عن  16
ً
    مخالطة الجنس اآلخر تنفيذا

 ما يطردني املدرس من الصف بسبب كرهه لي.  17
ً
    غالبا

    إن سبب كره اآلخرين لي هو حقدهم علي.  18

    أشعر أن أصدقائي يسيئون لي.  19

    باعتقادي أن معظم الطلبة يغشون في المتحانات. 20

    أصدقائي يكذبون علي. إني واثق بأن  21

    أشعر بأن اآلخرين ل يثقون بي.  22

    أرى أن أغلب الذين تعرفت عليهم بخالء.  23

    أرى أن صديقي يكرهني مهما حاولت أن أكسب وده. 24

    أصدقائي يشعرون بالنقص واحتقار الذات.  25
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   :قدمةامل .1

من آفات املجتمع املعاصر، وظاهرة كثر انتشارها في اآلونة األخيرة، نتيجة لتراكمات عاشتها املجتمعات،    بصوره واشكاله املختلفة آفة  ُيعد الفساد

أمر هللا تعالى  عند العديد من الناس، وقد والتساهل واالنتقائية في تطبيق القوانين ابتعاده عن القيم واألخالق، وقلة الوازع الديني،  :ألسباب متعددة منها

ۡصلِۡح َولَا تَتَّبِۡع َسبِيَل ٱلُۡمۡفِسِديَن  باإلصالح في األرض ونهى عن الفساد واتباع سبيله فقال تعالى:  
َ
ۡعَراف  ىجس١٤٢حمس َوأ

َ
حمسَولَا ُتۡفِسُدواْ ، وقال عز وجل :  جحس142الآية    حجسالأ

ۡرِض َبۡعَد إِۡصَلَِٰحَها ىجس
َ
ۡعَراف فِي ٱلۡأ

َ
 .   جحس56الآية  حجسالأ

والفساد ليس بظاهرة غير مرغوب فيها فحسب، بل هو ظاهرة خطيرة عرفها اإلنسان منذ القدم، فمنذ أن خلق هللا عز وجل األرض عرف اإلنسان 

وهي ظمتها  الفساد بأنواعه وأساليبه، بهدف تحقيق أهداف فئوية وفردية ضيقة، وهذه الظاهرة الخطيرة تشهدها املجتمعات اإلنسانية جمعاء باختالف أن

ا من األعمال غير املشروعة التي تقوض عمليات التنمية وتقود للفساد األعظم أال وهو انهيار الدول واملجتمعات ا واسع  تغذي نفسها بنفسها وتخلق مناخ  

 (. 2011)الشمري، والفتلي،
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 امللخص:

مكافحة الفساد بين كتب الدراسات االجتماعية في األردن ومن أجل تحقيق هدف  ا ملفاهيم الكتب األكثر تضمين  هدفت الدراسة إلى التعرف على 

املنهج الدراسة  اتبعت  املحتوى   الدراسة،  التحليلي بأسلوب تحليل  الدراسة.  الوصفي  املحتوى  ، لتحقيق هدف  الّدراسة من بطاقة تحليل  أداة  تكونت 

، وتم التأكد من صدقه وثباته. وأظهرت النتائج أن مفاهيم مكافحة ن األساسية والثانويةأعدتها الباحثة لتحليل كتب الّدراسات االجتماعية للمرحلتي

%( من مجموع الكتب. وجاء  61( وبنسبة )253الفساد في كتب الدراسات االجتماعية جاءت كما يأتي: جاء في املرتبة األولى كتب التربية الوطنية بتكرار )

التاريخ بتكرار الثانية كتب  املرتبة  التربية االجتماعية والوطنية بتكرار )17( وبنسبة )73)  في  الثالثة كتب  املرتبة  الكتب. وجاء في  (  64%( من مجموع 

ا جاء في %( من مجموع الكتب. وأيض  7( وبنسبة )28%( من مجموع الكتب. وجاء في املرتبة الرابعة كراس التربية الوطنية واملدنية بتكرار )15وبنسبة )

األولى ك الوطنية بمساحة )املرتبة  التربية  التربية االجتماعية واملدنية بمساحة )60( صفحة وبنسبة )45.5تب  الثانية كتب  املرتبة  (  4.25%(. وجاء في 

ب %(. وجاء في املرتبة الرابعة كتا9( صفحة وبنسبة )7.25%(. وجاء في املرتبة الثالثة كتب التربية االجتماعية والوطنية بمساحة )23صفحة وبنسبة )

%(. بينما لم يرد في كتب التاريخ من الصف السادس إلى الصف األول ثانوي أي 13( صفحة وبنسبة )17التاريخ للصف الثاني ثانوي فقط بمساحة )

م مكافحة ي مفهوم ملفاهيم مكافحة الفساد. وكما أنه لم يرد في كتب الجغرافيا أي مفهوم ملفاهيم مكافحة الفساد. وأوصت الدراسة بضرورة تضمين مفاه

 الفساد في كتب التربية االجتماعية لكافة املراحل كل حسب مستواه، ودراسة مفاهيم مكافحة الفساد وتحليلها. 

 . ؛ كتب مدرسيةالدراسات االجتماعية ؛مفاهيم مكافحة الفساد الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
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الدراسية؛ ألنه من   املراحل  بجميع  التعليمية  املنظومة  في  رئيسة  مكانة  الدراسية  املناهج  تحقيق  وتحتل  يتم  املناهج  العامة خالل هذه  األهداف 

فاملنهج نظام مفتوح يتأثر ويؤثر في املنظومة التي يعمل في إطارها ،  ألي مجتمع, من خالل املناهج الدراسية املختلفةللعملية التعليمية بمراحلها املختلفة  

 وتعريفهم  ردني،األ  الدستور  في الواردة  بحقوقهم وواجباتهم  وتعريفهم  الطلبة، لدى  والفّعالة الصالحة املواطنة ثقافة (، وتعمل على تعميق2017)جاب هللا،

، حيث  املجتمع في والتنوع التعددية وتقبل اآلخر، وتقّبل والتسامح املساواة، واحترام القانون، سيادة  على أساس تقوم يتال الصالحة املواطنة بقيم  اأيض  

 . ا في تعزيز منظومة القيم التي تسهم في مكافحة الفساد مثل: النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة يض  أ تسهم املناهج 

عد كتب  
ُ
والقيم التربوية الصالحة، ومكافحة املفاهيم   املفاهيم االجتماعية من أكثر الكتب الدراسية التي تساعد على إكساب وتنمية    الّدراساتوت

 االجتماعية هي األ  الّدراسات الضارة التي منها مفاهيم الفساد بكل ما يتضمنه هذا املفهوم من مفاهيم؛ ألن  
 
ا بالبيئة املجتمعية من ممارسات كثر ارتباط

 (.2008معية )الرشايدة،وقيم وسلوكيات مؤثرة في املواطنة واملمارسات القانونية ووعاء الثقافة املجت

كان من الواجب    والعدل والشفافية والتي تستهدفها املناهج الدراسية،  املعززة للنزاهةعلى غياب املفاهيم    -في أصلها  -وكون ظاهرة الفساد مرتكزة  

فحة الفساد وتنمية املسؤولية االجتماعية في إلى أهمية مراجعة محتوى تلك املناهج للتأكد من قدرتها على غرس قيم النزاهة ومكا االلتفاتعلى التربويين 

 نفوس الطلبة.  

ألن هذه املناهج    ؛مدى تضمين مفاهيم مكافحة الفساد في كتب الدراسات االجتماعية في األردنا بهذا الواقع اتجهت الباحثة إلى البحث  وإحساس  

وتعزز لدى الطلبة ضرورة العمل والتعاون على رفعة شأن وطنه  الوطني،موضوعات مفاهيم وقيم تتعلق باالنتماء    التي تتناول من أهم املناهج الدراسية  

 ومحاربة الفساد بشتى أشكاله.

   :الّدراسةمشكلة  . 1.1

احترام   وعدم  الجوهرية،  القيم  لسيادة  فقدانه  نتيجة  املجتمع  تعتري  التفكك  من  حالة  جوهره  في  الفساد  مفهوم  ُيعد  تكريس  وعدم  القانون، 

من أولويات   املواطنة، وغياب ثقافة حقوق اإلنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي، ومن هنا تبرز الحاجة إلى جعل مشكلة الفساد وتفشيه أولوية رئيسة

 (. 2010)مشعال، ولة في العالم وتضعفهااملجتمعات، فآثاره املدمرة على املجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية تهدد قوة ومكانة أية د

مية كبيرة  وبعد االطالع على العديد من الدراسات السابقة وعلى توصياتها التي أكدت ضرورة تضمين مفاهيم مكافحة الفساد في املناهج ملا لها من أه

الحميدة فيه،   القيم األخالقية  اوأكدت  في نمو املجتمع وتطوره وانتشار  املناهج  ضالدراسات على    أيض  الفساد في  رورة إضافة الجهود املبذولة ملكافحة 

اصلة وتنفيذ التعليمية، ويمكن تضمين مفاهيم مكافحة الفساد من خالل املناهج الخفية واملنهج التكاملي، وضرورة لحفاظ على االلتزام واالتساق في مو 

الفساد وتحسينها أهمينماذج تعليم مكافحة  الدراسات تؤكد  بينت  ، وما جعل هذه  التي  نتائجها  الفساد،  ن درجة تضمين مفاهيم أ ة مفاهيم مكافحة 

(، وهذا ما جعل لهذا املوضوع أهمية Shilmy, 2017( ودراسة )2019( ودراسة )العصيل،  2020مكافحة الفساد في املناهج ضعيفة كدراسة )القميزي،  

  .مدى تضمين مفاهيم مكافحة الفساد في كتب الدراسات االجتماعية في األردنكبيرة بالنسبة للباحثان للبحث عن 

الوقائية واالستباقية جراءات  على اإل   -جانب إنفاذ القانون   إلى  -  2025-2020وقد ركزت االستراتيجية املحدثة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لألعوام  

ا، عمال واملشاريع النوعية في هذا املجال، ملا لها من أثر كبير في إحباط ممارسات الفساد ونشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد قبل وقوعهمن خالل األ 

يجاد بيئة تعمل وفق معايري النزاهة والوطنية، ووفق  ما تم تحقيقه في مجال التوعية املجتمعية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية واملشاركة إل   إلىإضافة  

لل نابذة  ثقافة مؤسسية ومجتمعية  وإرساء  الفساد،  أفعال  ارتكاب  والحد من فرص  القانون،  وإنفاذ  النزاهة  تعزيز  أجل  الفضلى من  فساد  املمارسات 

   (.2020)هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، ؤسس يواملفسدين، إضافة إلى خلق مفاهيم جديدة في قاموس مؤشرات األداء االستراتيجي وامل

النشء  النزاهة في نفوس  الفساد وغرس وتنمية قيم  الدراسية في مكافحة مفاهيم  املناهج  أن تقوم به  الذي يمكن  الكبير  الدور    يتضح مما سبق 

واستراتيجيات تدريس، وما يمارسه الطلبة من أنشطة ومحاربة الفساد لديهم، وذلك من خالل ما تقدمه هذه املناهج وما يستخدمه املعلمون من طرائق  

 األخالقي، ونظامه وهويته لشخصيته املتعلم  فهم  أساس إلى بشكل تهدفاالجتماعية التي    الّدراساتتعليمية داخل املدرسة وخارجها، وخاصة في مناهج  

 بمقدار عليه ويحكم  يقاس  اإلنسان  سلوك  أن  على املناهج  هذه  وتؤكد  العاملي، أوالوطني  أو اإلنساني  الحس وتنمية واألخالق، والقيم  املعرفة اكتساب أو

 اإليجابية، ومعالجة واالتجاهات القيم  تنمية إلى تهدف ونظم، وقوانين ضوابط من يحكمها وما الشرعية، واألحكام الحقائق الكونية مع وانسجامه توافقه

 .(2018ردنية،واإلنسانية )وزارة التربية والتعليم األ  الوطنية مسؤوليته لتحمل املتعلم  تهيئة على وتعمل املتعلمين، لدى  السلبية والظواهر القيم 

ا ملفاهيم مكافحة الفساد بين كتب الدراسات  الكتب األكثر تضمين  العلمية الحالية للكشف عن    الّدراسةومن هذا املنطلق قامت الباحثة بإجراء  

 : التالية عن األسئلةوالتي تتمثل في االجابة  االجتماعية في األردن

 ؟  ا ملفاهيم مكافحة الفساد بين كتب الدراسات االجتماعية في األردنما هي الكتب األكثر تضمين   •

 في كتب الّدراسات االجتماعية؟املتضمنة مساحة مفاهيم مكافحة الفساد نسبة ما  •
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 الّدراسة:أهداف  . 2.1

 باآلتي:  الّدراسةحددت أهداف هذه  

االكتب األكثر عن الكشف  •  . ملفاهيم مكافحة الفساد بين كتب الدراسات االجتماعية في األردن تضمين 

 . نسبة مساحة مفاهيم مكافحة الفساد املتضمنة في كتب الّدراسات االجتماعية تحديد •

 :الّدراسةأهمية  . 3.1

 األهمية النظرية: 

 أهميتها من موضوع مكافحة الفساد طرح   الّدراسةتكتسب  •
 

 والذي برز وتعمقت أهميته في السنوات األخيرة بحكم قضايا الفساد املنظورة ا وتأصيال

ة والوطنية االجتماعية وأثرها في غرس القيم االجتماعي  الّدراساتأمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتقارير السنوية لديوان املحاسبة، وأهمية 

 الفضلى لدى الطلبة.

االجتماعية في وزارة التربية والتعليم بتزويدهم بمعلومات عن مدى تضمين هذه الكتب   الّدراساتمصممي مناهج  الّدراسةتفيد هذه من املتوقع أن  •

، وعلى درجة االنسجام والترابط بين هذه ملفاهيم مكافحة الفساد وتوزيعها على مجاالتها وتركيزها في مجال دون األخر، وعلى أشكال هذا التضمين

ا على مستوى الصف الواحد، وعموديا بين الصفين.   الكتب، أفقيًّ

  .إضافة الجديد في مجال مكافحة الفساد، وإثراء املعرفة اإلنسانية واملكتبة العلمية •

 األهمية التطبيقية: 

االجتماعية مما   الّدراساتفي الحد من انتشار ظاهرة الفساد من خالل التركيز على مفاهيم مكافحة الفساد في كتب    الّدراسةسهم نتائج هذه  تقد   •

 يعمل على تحصين الطلبة ضد الفساد وانتشاره. 

نتائج هذه  قد   • للطلبة والعمل على حسن   الّدراسةتسهم  ينبغي تدريسها  التي  الفساد  املعلمين واملشرفين في معرفة مفاهيم مكافحة  في مساعدة 

 . االجتماعية بما يعكس هذه املفاهيم  الّدراساتاستخدام كتب 

الوازرة في تعرف درجة تضمين هذه الكتب ملفاهيم مكافحة الفساد وتوزيعها على مجاقد   • التها وتركيزها، واتخاذ القرارات تفيد أصحاب القرار في 

 الالزمة لتحسينها. 

التي من ش • املقترحات  أهم  به كتب  أالوقوف على  تسهم  الذي  الدور  فاعلية  زيادة  طلبة    الّدراسات نها  لدى  الفساد  تعزيز مكافحة  في  االجتماعية 

 خالل بناء مصفوفة املدى والتتابع.  والثانوية مناملرحلتين األساسية 

فاق جديدة أمام الباحثين وتوجيههم نحو للقيام ببحوث مستقبلية في مجال دراسات مكافحة الفساد، وربطها  في فتح آ  الّدراسةتسهم نتائج هذه قد  •

 فئات أخرى.  بمتغيرات أخرى أو

 :التعريفات اإلجرائية . 4.1

َعرف مفاهيم مكافحة الفساد إ •
ُ
 التصورات العقلية املجردة التي تعطي اسم    ا:جرائيً وت

 
ا لتدل على مكافحة الفساد، وهي كل املفاهيم التي ا أو لفظ

االجتماعية للمرحلتين األساسية والثانوية في األردن، والتي سيتم حصرها في أداة التحليل   الّدراساتلها عالقة بمكافحة الفساد واملتضمنة في كتب 

 .  الّدراسةالتي ستعد لهذه 

  الّدراساتعلى هذا املفهوم تتضمن ته االجتماعية والطبيعية، وبناء  التي تعنى باإلنسان وبتفاعله مع بيئ الّدراسات هي : االجتماعية الّدراساتكتب  •

 االجتماعية املعارف واملهارات وأ 
 

ا في جماعات مختلفة، وتتناول عالقات الكائنات  ا عضو   بوصفه شخص  لوان النشاط الالزمة للفرد لكي يصبح فعاال

 -البشرية 
 

 أ و   ونساء  رجاال
 

الدراسات االجتماعية  وكتب .وكذلك عالقاتها بالبيئة الطبيعية التي تعيش وتعمل وتلعب فيها اآلخرببعضها  بعضها  -طفاال

 . (2022-2021للعام الدراس ي ) ليها في هذه الدراسة هي كتب الدراسات االجتماعية األردنية والتي تدرس في املدارس األردنيةالتي تطرق إ 

 : والدراسات السابقة اإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

 الفساد:  .1.1.2

ي تعد ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة لها جذور تاريخية وهي ال تقتصر على شعب معين، وتختلف من دولة لدولة أخرى من حيث الطبيعة والبيئة، فه 

الدول، ولهذه ار  انتشرت في جميع املجتمعات سواء كانت النامية منها أو املتقدمة. ويعد الفساد من الظواهر التي انتشرت بسرعة كبيرة مما ساعد على انهي

 ا ومظاهر عدة تظهر نتيجة أسباب منها اإلدارية واملالية واالقتصادي واالجتماعية والسياسية. الظاهرة أنواع  
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 يكمن الفساد باملدلول القانوني واإلداري في إساءة استخدام السلطة العامة )الوظيفة العامة( وذلك لغرض الحصول على منافع شخصية تتثمل 

  آخراألعمال التي يمارسها املوظفين الرسمي بالجهاز اإلداري وذلك بالتهرب والتحايل على القانون لغرض الحصول مكاسب خاصة لهم أو ألي شخص  في  

 (.2013)الظاهر،

 النظريات االجتماعية املفسرة للفساد  •

ا في عالقات متداخلة، فإن انتشار الفساد وارتباطها مع   إلىؤدية ا لتعدد األسباب املتعد النظريات من األمور املساعدة في فهم وتفسير الفساد، ونظر  

 :االتجاهات النظرية املفسرة لهذه الظاهرة تتعدد ومن هذه النظريات ما يأتي

 :النظرية األخالقية .1

  Warit Ronaldينفرد علماء األخالق في تناولهم ملشكلة الفساد بروح تستهدف وصف تلك الظاهرة وقياسها وتحليلها، حيث اهتم كل من رونالد وريت  

حيث يشيران   وهما من علماء األخالق، بحمى انتشار الفساد في الدول النامية فى كتابهما الفساد فى البلدان النامية،  Simpkins Edgarوادجار سمبكنز  

 ي ا إذا حكم عليه املجتمع بأنه كذلك، وأحس فاعله بالذنب وهو يقترفه، وأن السبب الرئيس ي النتشار الفساد يتمثل ف إلى أن أي فعل فاسد، يعد فاسد  

مالحقة ومراقبة النسيج  القيم األخالقية، وملواجهة الفساد يقتض ى تدريب موظفين عموميين غير فاسدين، لكنه من الصعب يالشراهة وحب املال وتدن

 (.  2003األخالقي للفرد الرتباطه بالنيات غير الظاهرة والسلوكيات غير املعلنة)سالم،  

 : نظرية املبادرة  .2

ا ذا جزور عميقة، يستخدمه أصحاب املصالح االقتصادية املختلفة  ترى هذه النظرية أن الفساد يعد جزء من الحسابات العقالنية الرشيدة وأسلوب  

النامي،    فيالتخاذ قرارات معينة، وهذا األسلوب يشيع استخدامه   العالم  الرخوة من دول  الفساد    إلىاملجتمعات  الرخوة يسير بشكل   فيأن  املجتمعات 

 
 
 مخطط، ألنه صبح يلقى اعتراف

 
 (.2015لحسن، من غالبية أفراد املجتمع )ا ا وقبوال

 : النظرية البنائية الوظيفية .3

طريق   عن  تفسيرها  يمكن  االجتماعية  الظاهرة  أن  النظرية  هذه  األ إ تعتقد  عواملها  إلى  ظاهرة رجاعها  فالفساد  السطح،  إلى  افرزتها  التي  ساسية 

سباب اجتماعية عن ظروف الفرد واملجتمع، فهناك أ راد املجتمع يمارسونها، وهذه الظاهرة هي ليست خارجة  عية، ألن هناك عدد غير قليل من أفاجتما

روف  للظاهرة منها، الحرمان االقتصادي الذي تمثل في ما حدث من حصار اقتصادي في تسعينيات القرن العشرين، وكذلك ضعف التربية آنذاك جراء ظ

سباب تدفع وسائل الضبط االجتماعي كل هذه األ ، وضعف  اإليجابية عند األفراد، وتصدع األسرة وتفكك قيم املجتمع ار في تنمية القيم االجتماعيةالحص

املجتمع برمته ألنها تعرضه إلى الفقر   أن ظاهرة الفساد لها وظائف هدامة موال. كماالفرد إلى الفساد، كقيامه بالسرقة أو االختالس أو التزوير أو نهب األ 

 (. 2006مات ووضع العصا في عجلة تقدمه )رمضان السنوس ي والدويبى، ونقص الخد

 .ومن الرواد األوائل املؤسسين للنظرية البنائية الوظيفية في علم االجتماع أوغست كونت، ودوركايم، وهربرت سبنسر وبارسونز ومالينوفسكي

 النظرية البنائية الوظيفية:  مباديء

ختلفة بعضها من بعض وعلى الرغم من غرضها وحجمها من أجزاء ووحدات م  املحلي أو املؤسسة أو الجماعة مهما يكنيتكون املجتمع أو املجتمع  •

 ال أنها مترابطة ومتساندة ومتجاوبة واحدتها مع األخرى. إ اختالفها 

 ا إلى أجزاء وعناصر أولية. ا وظيفي  املجتمع أو الجماعة أو املؤسسة يمكن تحليلها بنيوي   •

  ء التي تحلل إليها املؤسسة أو املجتمع أو الظاهرة االجتماعية إنما هي أجزاء متكاملة، فكل جزء  يكمل الجزء اآلخر وأن أي تغيير يطرأ إن األجزا  •

   .على أحد األجزاء البد أن ينعكس على بقية األجزاء وبالتالي يحدث ما يسمى التغير االجتماعي

 :نظرية التبادل االجتماعي .4

البد أن يراعي هذا العقد خرى و ملجتمع من جهة أ فراد أنفسهم من جهة وبين الفرد وا جتماعية هي عبارة عن عقد بين األ النظرية أن الحياة اال ترى هذه  

أ العالقة من عدل ومساواة   طرافما بين أ  بين  ا ما فعلى ص أن يقابل س بنفس العطاء أو يزيد عليه لكي تستمر العالقة ما  عطى س إلى ص شيئ  ، فإذا 

 (. 2015الطرفين وتزدهر )الحسن،

شباع حاجات  ملجتمع حيث يتبين أن املجتمع قد أخفق في إ ومما سبق تجد الباحثة أن تفسير نظرية التبادل االجتماعي ينطبق ظاهرة الفساد في ا 

غياب نزعة  كثير من الناس السيما ما يتعلق بأوضاعهم املعاشية، وحينما شعر املواطنون بهذا الغبن والتقصير من قبل املجتمع يفسر لنا بجالء ووضوح

ات الضيقة على حساب االنتماء فراد بمصالحهم الشخصية والذاتية املحصورة في االنتماءا كان تفكير بعض األ بناء املجتمع، وملاملواطنة عند كثير من أ 

ر الخدمات  للوطن برمته، فمعنى ذلك ان القيم املادية قد تغلبت على عقلهم وتفكيرهم وجعلتهم يجرون وراء مصالحهم فقط، أما إذا قام املجتمع بتوفي

خذ مع ، وبهذا يتساوى األ املجتمع والدفاع عنهمانة وحماية  ن يقابل عطاء املجتمع بالعمل واأل ن املواط ، فإساس ي في العقدأ   ق للمواطنين كطرفوالحقو 

 ومن رودا هذة النظرية كيلي وثيبوت وجورج هومانز وبيتربالو.  العطاء ويتحقق ما ينشده الفرد وما يطلبه املجتمع .
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 نظرية التبادل االجتماعي: ءىمباد

 شخصين أو فئتين أو جماعتين أو مجتمعين. أن الحياة االجتماعية التي نعيشها هي عملية أخذ وعطاء أي تبادل بين  •

الفرد من  العطاء الذي يقدمه الفرد أو الجماعة للفرد اآلخر أو الجماعة األخرى هو الواجبات امللقاة على عاتقهما، بينما األخذ الذي يحصل عليه  •

 اآلخر هو الحقوق التي يتمتع بها بعد أدائه للواجبات. 

 كان هناك ثمة موازنة بين األخذ والعطاء أي بين الحقوق والواجبات املناطة بالفرد أو الجماعة. تتعمق العالقات وتستمر وتزدهر إذا  •

 : االجتماعية الّدراسات .2.1.2

ِصَد به اإلحاطة بدراسة موضوعات لها عالقة بفهم املجتمع والعيش فيه، وأن هذه االجتماعية منذ أكثر من ثمانين عام    الّدراساتبدأ مفهوم  
ُ
ا وق

 
 

 (.2014 للذين هم في مستوى أقل من املستوى الجامعي )نزال،املواد عبارة عن جوانب املعرفة املتحدة من العلوم االجتماعية التي وضعت أصال

هذا  أنها تلك املوضوعات التي ترتبط مباشرة بتنظيم املجتمع البشري وتطويره وباإلنسان كعضو فعال في    إلىاالجتماعية    الّدراساتويشير مفهوم  

 (.2002)السيد، املجتمع

الجزء من البرنامج املدرس ي الذي يتضمن دراسة العالقات اإلنسانية التي تبدو مهمة لتعليم الطالب، بانها ذلك  االجتماعية    الّدراساتكما تعرف  

  ارات واالتجاهات والقيم الضرورية لذلك وتهدف بصورة أساسية إلى تنمية املواطنة املسؤولة عندهم عن طريق تزويدهم باملعارف وطرائق التفكير وامله

 (.2006)املنوفي،

( بأنها جملة املقررات التي تعالج العالقة بين اإلنسان واملجتمع الذي يعيش فيه، وعالقة املجتمع بغيره من املجتمعات،  2001وعرفها دبور والخطيب )

ببيئ اإلنسان  اإلنسان وميادين سلوكه، وعالقة  العالقات، وتشمل االجتماعيات والتاريخ وتعنى كذلك بدراسة عالقة  التي تنشأ عن هذه  ته واملشكالت 

 (.  2001والجغرافيا وعلم االجتماع )دبور والخطيب، 

االجتماعية تهتم بطبيعة املتعلمين وإعدادهم كمواطنين فاعلين، فالدراسات االجتماعية مواد تستهدف تعليم    الّدراساتص الباحثة إلى أن  وتلخ

 فكرون كما يفكر الجغرافيون واملؤرخون واالقتصاديون، ولكن عند مستوى معين يتفق مع طبيعة املتعلمين.الطالب كيف ي

     طبيعة املواد االجتماعية وفروعها:

ا ا اجتماعي  االجتماعية مع املواد الدراسية في البرنامج الدراس ي في تحقيق األهداف التربوية العامة، إذ إن لكل مادة دراسية جانب    الّدراساتتشترك  

ب والكتا  يتصل بعالقات اإلنسان وتفاعالته، وأنماط سلوكه، باإلضافة إلى الجانب العلمي، الذي تحاول أن تحققه من خالل محتويات املنهاج الدراس ي

رافيا واالقتصاد املدرس ي لهذه املادة الدراسية أو تلك، والدراسات االجتماعية هي إحدى تخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية املختلفة كالتاريخ والجغ

 الّدراسات(، وتطلق 2010)الزيادات وقطاوي،  والقانون والفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس وعلم النفس االجتماعي وعلم اإلنسان والعلوم السياسية

 االجتماعية في اململكة األردنية الهاشمية على الفروع اآلتية:  

ا نشأنها وتطورها والنتائج التي ترتبت على هذا التطور، كما تلقي الضوء على املاض ي وعلى  التاريخ: هي املادة التي تهتم بعالقات اإلنسان وسلوكه متتبع   •

واملشكالت والسلوك، ويبرز في كل هذا أدوار البطولة والقيادة وجها الشعوب والنتائج التي ترتبت عليها. وهو  ما هو كائن وحاضر من هذه العالقات

ا  األمر  العصور،  األساسية على مر  التغلب على مشكالته  اإلنسان في  أدركها  التي  النجاح والفشل  لنواحي  أو  البشرية  للخبرات  لذي  بمثابة سـجل 

 (.  2005ي يعيش فيه اإلنسان، ويحدد اتجاهات املستقبل له )أبو الفتوح، يساعد في توضيح الحاضر الذ

حي • التفاعل،  ذلك  وآثار  البيئة  هذه  مع  تفاعله  وأساليب  الطبيعية  والبيئة  اإلنسان  بين  العالقة  بدراسة  تهتم  التي  املادة  هي  تهتم الجغرافيا:  ث 

املحيطة باإلنسان وتوزيعها املكاني والعوامل املؤثرة وراء هذا التوزيع، في حين تهتم الجغرافيا  الجغرافيا الطبيعية بدراسة املظاهر الطبيعية البيئية  

التجمع تأثر هذه  آثار سلبية وإيجابية ومدى  التجمعات وما ترتب عليها من  تلك  البشرية وتجمعاتها وعالقات  الحياة  ات  البشرية بدراسة مظاهر 

ا بين مواد املنهج املدرس ي في أي مرحلة من مراحل التعليم املدرس ي ا متميز  . والجغرافيا بشكل عام تحتل مركز  بالظواهر الطبيعية وتأثير اإلنسان فيها

 
 

 (.2002ا ببيئة الطالب )جامل، مباشر  ألنها مادة شيقة في دراستها وعملية في موضوعاتها وتتصل اتصاال

الوطنية واملدنية: • أفرا   التربية  املدنية إكساب  بالتربية  املرغوب فيها في  يقصد  االجتماعي ومهاراته  السلوك  املجتمع بصورة عملية وفعالة مبادئ  د 

ما يضر به، وذلك بخلق ض احترام غيره وتقبل رأيه وإعانته وتجنب  العامة، وفي مهنته، وكذلك مبادئ  والشارع، واألماكن  واملدرسة،  مير  البيت، 

لة، والديمقراطية، وحب الوطن، والغيرة عليه وتوظيف كل الطاقات لبنائه ورفعته، ألداء اجتماعي لدى كل مواطن يستند إلى قيم التعاون، والعدا 

، كما أن التربية املدنية عملية تهدف إلى توعية  )2003العكور،رسالته الحضارية كجزء من الحضارة اإلنسانية، والحفاظ على البيئة بكل مكوناتها )

بناء املجتمع ومؤسساته، وتحمل املسؤولية وتكوين اتجاهات  الفرد بحقوقه وواجباته اإلنسانية، وتنمية   املشاركة الفعالة في  يجابية إ قدراته على 

 (. Crick, 2000لدى الفرد عن ذاته وعن اآلخرين )
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 السابقة: لّدراساتا . 2.2

دراسة هدف إلى بناء تصور مقترح لتضمين مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد في املقررات التربوية في كليات التربية بجامعة  ( 2020أجرى القميزي ) •

استبانة طبقت على جميع أعضاء هيئة التدريس في قسم املنهج الوصفي، وتمثلت أداة البحث في   املجمعة باململكة العربية السعودية، استخدم 

( عضو هيئة تدريس، 45كلية التربية باملجمعة وكلية التربية بالزلفي في جامعة املجمعة باململكة العربية السعودية، والبالغ عددهم )العلوم التربوية ب

ئج: أن  ظهرت النتاتربوية بكلية التربية بالزلفي. وأ ا في قسم العلوم ال( عضو  21ا في قسم العلوم التربوية بكلية التربية باملجمعة، و)( عضو  24منهم )

فساد مضمنة مفاهيم النزاهة مضمنة بدرجة )متوسطة( في املقررات التربوية في كلية التربية باملجمعة وكلية التربية بالزلفي، وأن مفاهيم مكافحة ال

ة نحو مدى تضمين بدرجة )ضعيفة( في املقررات التربوية في الكليتين، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العين

 ا ملتغيري الكلية والتخصص.مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد في املقررات التربوية تبع  

ساد في  بدراسة هدفت إلى التعرِف على درجة استيعاب طالب الصف الثالث املتوسط ملفاهيِم حماية النزاهة ومكافحة الف  (2019وقام العصيل ) •

لوصفي  اململكة العربية السعودية، وتقديِم تصور مقترَح لتنمية استيعابها، استخدم املنهج الوصفي بنوعيه ا حساء في مقرر الحديث في محافظة اإل 

لحديث، وأظهرت املتوسط في مقرر ا   افحة الفساد، التي ينبغي استيعابها لدى طالب الصف الثالثحماية النزاهة ومك  والتحليلي في تحديد مفاهيم 

إلى قائمة )  النتائج  الفساد، ضمت  النزاهة ومكافحة  امل  . كما أظهرت تدني توافرا ( مؤشر  24ا و)( مفهوم  12بمفاهيم  الحديث   فاهيم هذه  في كتاب 

الثالث   الصف  النتائج وإعداداملقرر على طالب  )  طبق على عينة  املتوسط، وأظهرت  املتوسط، قوامها  الثالث  الصف  ا، وقد  72من طالب  ( طالب 

ن مكافحة الفساد، تكو لقياس درجة استيعاب مفاهيم  مكافحة الفساد؛ بعد تطبيق اختباردرجة استيعاب الطلبة ملفاهيم ظهرت النتائج ضعف أ 

 على عينة16من )
 

ا، إذ بلغت درجة استيعاب الطلبة لهذه املفاهيم في جوانب االستيعاب  72ها )من طالب الصف الثالث املتوسط، قوام  ( سؤاال ( طالب 

%(، وأوصت بضرورة  80بـــ ) الّدراسةنة بمستوى االستيعاب املحدد في هذه مستوى استيعاب متدن للغاية، مقار %(، وهو 31.78))ككل(، ما نسبته 

ومكاف النزاهة  حماية  الدتضميِن مفاهيِم  إليها  توصلت  التي  الفساد،  وتضميِن  حة  املتوسطة،  املرحلة  املقررة على طالب  الحديث  مناهج  في  راسة 

  .هذه املفاهيم في أدلة املعلمين مؤشرات استيعاب

واستخدم املنهج الكمي النوعي في   إندونيسياالفساد في املدارس الثانوية في  دراسة هدفت إلى تطوير نموذج لتعليم مكافحة ( Shilmy, 2017أجرى ) •

توى يعكس تعليم مكافحة الفساد، على مديري املدارس واملعلمين والطلبة، وأظهرت النتائج أن املح  الّدراسةشكل دراسة حالة، واشتملت عينة  

بضرورة إضافة الجهود املبذولة ملكافحة الفساد في املناهج التعليمية، ويمكن تضمين مفاهيم مكافحة الفساد من خالل املناهج الخفية  وصتوأ 

 واالتساق في مواصلة وتنفيذ نماذج تعليم مكافحة الفساد وتحسينها. لتزاماالج التكاملي، وضرورة لحفاظ على واملنه

دارية العليا في فتنام، بوجود فساد في املستويات اإل   احصائي  واملحاسبة إ   مدى ارتباط الشفافية  إلىبدراسة هدفت    (Nguyen,2017وقام نيجين ) •

والتعليم في املستويات الدنيا ووجود الفساد في الحالة الفيتنامية، واستخدم املنهج الكمي  ودراسة الترابط بين جودة الخدمات العامة في الصحة  

اختيار عينة عشوائية مكونة من ) للدراسة. وتم  أكثر على مستوى جمهورية فتنام،  ا ف( عام  18ا في عمر)( فرد  14000االحصائي واالستبانة كأداة 

بجودة الخدمة  اواملشاركة واملساءلة يرتبط بمستوى منخفض من الفساد، وأن الفساد يرتبط سلب  على من الشفافية وأظهرت النتائج أن مستوى أ 

 ا لدراسة استراتيجية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية واملساءلة.كثر تخصص  العامة، وأوصت باستخدام تقنيات إحصائية أ 

جمالي ناتج املحلي اإل سباب الفساد وأثر الحوكمة على نمو حصة الفرد من الالتعرف على أ   إلىدراسة هدفت    ( Gunarid,2014جرى غوناردي )وأ •

في جامعة غرونينغين، واستخدمت املنهج االرتباطي، وأظهرت النتائج أن الفساد هو أحد ثالثة مصادر لألموال القذرة،    الّدراسةجريت  لهولندا، وأ 

 
 
عوامل كثيرة، من أهمها: تدني مستوى التنمية    إلىنشطة التجارية غير املشروعة، كما بينت النتائج أن الفساد قد يعزى  جنب مع الجرائم واأل  إلى  جنبا

أن  إلىشارت النتائج  وارتفاع معدالت النمو السكاني، وأ بما في ذلك انخفاض مستوى الدخل، والتفاوت في توزيع الدخل، وانخفاض مستوى التعليم 

املخاطر  في مؤشر  به،  املعمول  السياس ي  والنظام  الفساد  بين  قوية  ارتباط  الحوكمة    هناك عالقة  بين  إيجابية  ارتباط  وأن هناك عالقة  الدولي، 

 ا على التعليم والصحة وعدالة توزيع الدخل. تباطؤ في النمو االقتصادي، ويؤثر سلب   إلىن سوء الحوكمة يؤدي والفساد، وأ 

 دراسات السابقة: التعقيب على ال

اسية استهدفت الدراسات السابقة العربية واألجنبية في مجملها موضوع مكافحة الفساد بشكل عام، وابراز دور الجامعات واملدارس واملناهج الدر 

 ا. ا وقانوني  في مكافحة الفساد، ومدى تضمين الكتب املدرسية ملفاهيم مكافحة الفساد، وسبل مكافحة الفساد تربوي  

 خالل العرض السابق للدراسات السابقة يمكن إيضاح النقاط اآلتية: من 

)العصيل،   • الفساد مثل  ملفاهيم مكافحة  الجامعية  واملقررات  املدرسية  الكتب  تضمين  التعرف على مدى  الى  الدراسات  بعض  األهداف: هدفت 

2019 .) 

(  2019ته لطبيعة واهداف مثل هذه الدراسات مثل دراسة )العصيل،  املنهج: استخدمت معظم الدراسات السابقة املنهج الوصفي التحليلي ملالئم •

 (. Gunarid,2014( ودراسة )Shilmy, 2017ودراسة )
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األدوات: استخدمت بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بطاقات تحليل املحتوى وبعض الدراسات استخدمت االستبانة ومقاييس املؤشرات مثل  •

 (. 2020دراسة )القميزي، 

سلوب االحصائي  املعالجة اإلحصائية: تنوعت املعالجات اإلحصائية املستخدمة في الدراسات السابقة ذات الصلة مما وضح الباحث استخدام األ  •

 املناسب للدراسة.

(  2020النتائج: أظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة درجة تضمين مفاهيم مكافحة الفساد في املقررات الدراسية متوسط مثل دراسة )القميزي،  •

 (.  2019ومستوى متدني مثل دراسة )العصيل، 

الس الدراسات  تلك  الدراسة من  الى موقع هذه  السابقة ال بد من اإلشارة  للدراسات  العرض  الدراسة تشابهت مع  وبعد هذا  ان هذه  ابقة، حيث 

مدى الدراسات السابقة في البحث عن مفاهيم مكافحة الفساد وسبل مكافحة الفساد في املقررات الدراسية، واستخدامها للمنهج الوصفي للكشف عن 

 التضمين لها.

 وقد استفادت الباحثة من مراجعة الدراسات السابقة ما يأتي: 

 بطاقة تحليل املحتوى ملفاهيم مكافحة الفساد.ا لها في بناء عون   •

 اعتماد املنهج الوصفي التحليلي ملناسبة لطبيعة الدراسة. •

 ا لها في اختيار األساليب اإلحصائية املناسبة. مرشد   •

 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مناقشة نتائج الدراسة الحالية. •

 سابقة باآلتي: وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات ال

 بناء بطاقة محتوى تضمنت مفاهيم مكافحة الفساد املقترح توافرها في كتب الدراسات االجتماعية.  •

 تحليل محتوى كتب الدراسات االجتماعية للمرحلتين األساسية والثانوية جميعها دون استثناء.  •

 ي كتب الدراسات االجتماعية في األردن.التي تناولت مكافحة الفساد ف  -حسب علم الباحثة-نها من الدراسات األولى أ  •

 إجراءات الدراسة:  .3

 :الّدراسةمنهجية  . 1.3

)  الّدراسةاعتمدت   املحتوى  التحليلي، بأسلوب تحليل  الوصفي  املنهج  أهداف(،  Content Analysisالحالية على  ، ويحققه من  الّدراسة  لتحقيق 

 االجتماعية في االردن.  الّدراساتوصف منظم وموضوعي ودقيق، بإعطاء تصنيف كمي ونوعي ملفاهيم مكافحة الفساد في كتب 

 : وعينتها الّدراسةمجتمع  . 2.3

االجتماعية املقررة على طلبة الصفوف من األول األساس ي وحتى الصف الثاني    الّدراساتوالذي يمثل عينتها من جميع كتب    الّدراسةتكون مجتمع  

ا، واملقررة في عام  26( الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في اململكة األردنية الهاشمية، والبالغ عددها )12-1ثانوي ) ا دراسي  م موزعة 2021/ 2020( كتاب 

 ( يوضح ذلك: 1على فصلين دراسيين، والجدول )

 الّدراسة االجتماعية التي تضمنها مجتمع  الّدراساتتوزيع الصفوف وكتب : (1جدول )

 

 الصف 

 

 املبحث

مجموع   الفصل الثاني ول الفصل األ 

 الدروس 

عدد  

صفحات  

 التحليل

عدد   عدد الدروس  عدد الصفحات  عدد الدروس 

 الصفحات 

 17 13 10 6 7 7 التربية االجتماعية والوطنية  ول  األ 

 19 12 12 6 7 6 التربية االجتماعية والوطنية  الثاني 

 27 11 16 7 11 3 التربية االجتماعية والوطنية  الثالث  

 95 23 45 13 40 10 التربية االجتماعية والوطنية  الرابع  

 58 24 45 13 43 11 التربية االجتماعية والوطنية  الخامس 

 

 السادس 

 65 19 33 10 32 9 التربية الوطنية واملدنية 

 86 20 45 10 41 10 الجغرافيا

 119 27 64 14 55 13 التاريخ

 

 السابع  

 87 20 43 10 44 10 التربية الوطنية واملدنية 

 119 23 58 12 61 11 الجغرافيا

 92 19 43 8 49 11 التاريخ

 

 الثامن 

 91 20 49 10 42 10 التربية الوطنية واملدنية 

 99 19 53 10 46 9 الجغرافيا

 111 19 55 9 57 10 التاريخ
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 التاسع  

 90 23 49 10 41 13 التربية الوطنية واملدنية 

 83 17 44 9 39 8 الجغرافيا

 117 22 64 11 53 11 التاريخ

 

 العاشر  

 63 12 31 3 32 9 التربية الوطنية واملدنية 

 94 20 49 9 45 11 الجغرافيا

 124 7 66 10 58 7 التاريخ

الحادي 

 عشر

 120 22 62 11 58 11 األردن تاريخ 

       تاريخ العرب والعالم

 151 11 74 5 77 6 الجغرافيا

الثاني 

 عشر

 131 24 56 12 75 12 األردن تاريخ 

       تاريخ العرب والعالم

 144 15 73 8 71 7 الجغرافيا

 :الّدراسةأداة  . 3.3

أداة   الباحثة لتحليل كتب    الّدراسةتكونت  أعدتها  املحتوى  للمرحلت  الّدراساتمن بطاقة تحليل  ين االساسية والثانوية قائمة مبدئية االجتماعية 

الفساد املستخدمة في  بمفاهيم مكافحة  األدوات  الفساد، ومراجعة  تناولت موضوع مكافحة  التي  الكتب والدوريات   راسات الّد ، وذلك بعد االطالع على 

( ودراسة املدني  2020، مثل: دراسة القميزي)الّدراسةي تناولت موضوع مكافحة الفساد في املؤسسات التربوية لالستفادة منها في تطوير أداة  السابقة الت

( 44األولية من)(، وقد تكونت بطاقة التحليل في صورتها  2013( ودراسة آل كحالن والبحيري )2014( ودراسة عقاال )2017( ودراسة جاب هللا )2018)

 مفهوم تناولت أربعة مجاالت على النحو اآلتي:  

 ( مفهوم .                      16داري:  وتكون من )مجال مفاهيم مكافحة الفساد اإل  •

 ( مفاهيم .                          8مجال مفاهيم مكافحة الفساد التشريعي: وتكون من ) •

 ( مفهوم .                        14املالي:  وتكون من )مجال مفاهيم مكافحة الفساد  •

 ( مفاهيم. 6مجال مفاهيم مكافحة الفساد األخالقي: وتكون من ) •

 الّدراسة توزيع مفاهيم مكافحة الفساد على أداة : (2جدول )

 النسبة عدد املؤشرات  املجال الرقم

 % 41 16 داري واملالي مفاهيم مكافحة الفساد اإل  1

 % 28.2 11 مفاهيم مكافحة الفساد التشريعي  2

 % 30.8 12 مفاهيم مكافحة الفساد األخالقي 3

 % 100.0 39 املجموع

 نتائج الدراسة:  .4

اماهي الكتب األكثر ول: السؤال األ النتائج املتعلقة بالسؤال األول:  . 1.4
ً
 ؟ ملفاهيم مكافحة الفساد بين كتب الدراسات االجتماعية في األردن تضمين

 حسب كتب الدراسات االجتماعية  مفاهيم مكافحة الفساد في كتب الدراسات االجتماعية في األردن: (3جدول )

افيا  التاريخ التربية االجتماعية والوطنية  كراس التربية الوطنية واملدنية  املبحث  الوطنية التربية  الجغر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار الصف

       % 39 11 الصف األول 
 

 

       % 32 9 الصف الثاني 
 

 

       % 29 8 الصف الثالث  
 

 

     % 39 25   الصف الرابع  
 

 

     % 61 39   الصف الخامس 
 

 

 % 2 5 0 0 0 0     الصف السادس  

 % 14 35 0 0 0 0     الصف السابع 

 % 31 78 0 0 0 0     الصف الثامن 

 % 20 52 0 0 0 0     الصف التاسع 

 % 33 83 0 0 0 0     الصف العاشر  

 0 0 0 0     الصف األول ثانوي   
 

 

 0 0 % 1 73     الصف الثاني ثانوي  
 

 

 %100 253 0 0 %1 73 %100 64 %100 28 املجموع 

 %61 253 0 0 %17 73 %15 64 %7 28 النسبة للمجموع الكلي 
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جاء في املرتبة األولى   ( أن مفاهيم مكافحة الفساد في كتب الدراسات االجتماعية جاءت كما يأتي:3يتبين من نتائج التحليل الوارد في الجدول رقم )

%( من مجموع الكتب.  17( وبنسبة )73الكتب. وجاء في املرتبة الثانية كتب التاريخ بتكرار )%( من مجموع 61( وبنسبة )253كتب التربية الوطنية بتكرار )

%( من مجموع الكتب. وجاء في املرتبة الرابعة كراس التربية الوطنية 15( وبنسبة )64وجاء في املرتبة الثالثة كتب التربية االجتماعية والوطنية بتكرار )

ى أن كتب التربية الوطنية هي التي تناقش القضايا املجتمعية ومن أهم القضايا ويعزوا الباحثين إل  %( من مجموع الكتب.7( وبنسبة )28واملدنية بتكرار )

الفساد    مفهوم  املجتمعية التي تطرقت لها الفساد ومكافحته حيث جاءت نسبة تكراره في كتب التربية الوطنية للمراحل الدراسية العليا ليفهموا ويدركوا 

%(    61تقدر ب ) عاليةخذ بها، لذلك تم طرحها بنسبة ة يصعب على طالب املرحلة الدنيا إدراكها وفهمها وتعليلها واأل نها مفاهيم مجرد ومكافحة الفساد أل

قل من ة أ رودها في كتب التاريخ جاء بدرجوتوظيفها في حياتهم اليومية، أما و دراكها وتحليلها واستيعابها راسية العليا لألخذ بها وفهمها وإ لطلبة املرحلة الد

ن مفهوم الفساد ومكافحة الفساد  جتماعية في املرحلة الدنيا فهو أل على من مادة التربية الوطنية واملدنية للدراسات اال لتربية الوطنية للمرحلة العليا وأا 

كان في كتب التاريخ ما يؤرخ مواقف تاريخية كان فيها الفساد وكان فيها كان عبر التاريخ والتاريخ ال يخلوا من مواقف تعنى في الفساد ومكافحة الفساد و 

ال يمكن للمرحلة    نها مفاهيم مجردة للمرحلة العليا في كتب التاريخ ألا ورد مفهوم الفساد ومكافحة الفساد في كتب التاريخ  كيفية مكافحته، حيث أيض  

بدرجة استيعاب املرحلة العليا   ( Nguyen, 207( ودراسة )Shilmy, 2017( ودراسة )2019لعصيلن  وتتفق هذه الدراسة مع دراسة )ا   دراكها.الدنيا فهمها وإ 

الجهود املبذولة ملكافحة الفساد في املناهج التعليمية، وال تتفق نتائج هذه الدراسة مع مضاعفة للمفاهيم املجردة ومنها الفساد ومكافحة الفساد ويجب 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة نحو مدى تضمين مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد  ( بأنه  2020دراسة )القميزي،  

تبع   التربوية  املقررات  الكليفي  الفساد ومكافحة ا ملتغيري  التخصص بتضمين مفاهيم  الدراسة من حيث  ة والتخصص، حيث كان هنالك فروق في هذه 

 كبر من كتب الجغرافيا. التربية الوطنية والتاريخ بدرجة أ الفساد في كتب 

 املتضمنة في كتب الّدراسات االجتماعية؟ما نسبة مساحة مفاهيم مكافحة الفساد  السؤال الثاني:الثاني:النتائج املتعلقة بالسؤال  . 2.4

 مفاهيم مكافحة الفساد في كتب الدراسات االجتماعية  مدى تضميننسبة : (5جدول )

افيا  التاريخ التربية االجتماعية والوطنية  كراس التربية الوطنية واملدنية  املبحث  التربية الوطنية  الجغر

عدد  الصف

صفحات 

 الكتاب

مساحة  

 املفاهيم 

عدد  النسبة

صفحات 

 الكتاب

مساحة  

 املفاهيم 

عدد  النسبة

صفحات 

 الكتاب

مساحة  

 املفاهيم 

عدد  النسبة

صفحات 

 الكتاب

مساحة  

 املفاهيم 

عدد  النسبة

صفحات 

 الكتاب

مساحة  

 املفاهيم 

 النسبة

الصف 

 األول 

17 1.25 8 %          
 

  

الصف 

 الثاني 

19 2 11 %          
 

  

الصف  

 الثالث 

27 1 4 %          
 

  

الصف  

 الرابع

   85 4.5 6 %       
 

  

الصف 

 الخامس

   88 2.75 3 %       
 

  

الصف 

 السادس  

      119 0 0 86 0 0 65 2 4 % 

الصف 

 السابع 

      92 0 0 119 0 0 87 8.25 10 % 

الصف 

 الثامن 

      112 0 0 99 0 0 91 11 13 % 

الصف 

 التاسع 

      117 0 0 83 0 0 90 10.75 12 % 

الصف 

 العاشر  

      124 0 0 94 0 0 63 13.5 21 % 

الصف  

األول 

 ثانوي  

      120 0 0 151 0 0 
 

  

الصف 

الثاني  

 ثانوي  

      131 17 13 % 144 0 0 
 

  

املجموع 

 الكلي

63 4.25 23% 173 7.25 9% 815 17 13% 776 0 0 396 45.5 60% 
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جاء في املرتبة األولى كتب التربية   مفاهيم مكافحة الفساد في كتب الدراسات االجتماعية كانت كما يأتي:  تضمين( أن نسبة  5يتبين من الجدول رقم )

%(. وجاء  23( صفحة وبنسبة )4.25التربية االجتماعية واملدنية بمساحة )  %(. وجاء في املرتبة الثانية كتب60( صفحة وبنسبة )45.5الوطنية بمساحة )

%(. وجاء في املرتبة الرابعة كتاب التاريخ للصف الثاني ثانوي فقط  9( صفحة وبنسبة )7.25في املرتبة الثالثة كتب التربية االجتماعية والوطنية بمساحة )

كتب التاريخ من الصف السادس إلى الصف األول ثانوي أي مفهوم ملفاهيم مكافحة الفساد.  وكما %(. بينما لم يرد في 13( صفحة وبنسبة )17بمساحة )

الفساد. أي مفهوم ملفاهيم مكافحة  الجغرافيا  إ   أنه لم يرد في كتب  النتيجة  الباحثان  الدراسات ويعزو  الفساد في كتب  أن مساحة مفاهيم مكافحة  لى 

دراكه للمرحلة الدراسية العليا وضرورة االخذ به والتعامل معه وتطبيقه سبب درجة أهمية املوضوع وفهمه وإ باالجتماعية للصفوف العليا كانت عالية  

ا هذا أيض  و  ،وأفكار تساعد على فهم وإدراك الفساد وكيفية مكافحتهعلى ارض الواقع وذلك ألهمية هذه املرحلة الدراسية وما تتولد عندهم من قناعات 

كلما كانت املرحلة دراسية عليا كلما كانت مساحة مفاهيم الفساد ومكافحة الفساد عالية حيث كانت األعلى مساحة في املرحلة العليا ن  ما يثبت نتيجة أ 

( ومن ثم باملرتبة األخيرة الصف الثالث  7.25( ومن ثم في كتب التربية الوطنية لطالب الصف الخامس والرابع وبلغت مساحتها )45.5وبلغت مساحتها )

نه كلما زادت املرحلة العمرية زادت مساحة مفاهيم الفساد ومكافحة الفساد فيها. وال ننس ى أنه ( وهذا يدل على أ 4.25غت مساحتها )ل وبلي واألو الثانو 

التربية الوطنية لنفس املرحلة العمأيض   رية العليا وبمساحة ا كانت مساحة مفهومي الفساد ومكافحة الفساد في كتب التاريخ باملرتبة الثانية بعد كتب 

ما كان  ة الفساد ليس باملفهوم الجديد وإنن مفهوم الفساد ومكافحاد ومكافحة الفساد وهذا يدل على أ ن كتب التاريخ اهتمت في مفهوم الفسأل   وذلك (17)

التاريخ.   )العصيان،  منذ  دراسة  مع  الدراسة  هذه  )2019وتتفق  ودراسة   )Shilmy, 2017( ودراسة   )Nguyen, 207)   العليا املرحلة  استيعاب  بدرجة 

 ثبتته نتائج الدراسة بمساحة مفهوم الفساد ومكافحة الفساد في املراحل الدراسية العليا. الفساد ومكافحة الفساد، وهذا ما أ للمفاهيم املجردة ومنها 

 التوصيات:  . 3.4

 حسب مستواه. تضمين مفاهيم مكافحة الفساد في كتب التربية االجتماعية لكافة املراحل كل  •

 دراسة مفاهيم مكافحة الفساد وتحليلها. •

 جراء املزيد من الدراسات بما يخص مفاهيم مكافحة الفساد بمراحل مختلفة.إ  •

التي من ش • املقترحات  أهم  طلبة  أالوقوف على  لدى  الفساد  تعزيز مكافحة  في  االجتماعية  الّدراسات  به كتب  تسهم  الذي  الدور  فاعلية  زيادة  نها 

 . املرحلتين األساسية والثانوية من خالل بناء مصفوفة املدى والتتابع

  الحد من انتشار ظاهرة الفساد من خالل التركيز على مفاهيم مكافحة الفساد في كتب الّدراسات االجتماعية مما يعمل على تحصين الطلبة ضد •

 الفساد وانتشاره. 

 ببحوث مستقبلية في مجال دراسات مكافحة الفساد، وربطها بمتغيرات أخرى أو فئات أخرى. فتح أفاق جديدة أمام الباحثين وتوجيههم نحو للقيام  •

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً

 أوال

 الفساد ومكافحة النزاهة حماية مفاهيم  لتنمية املوقفي التعلم  على قائمة االجتماعية الّدراسات في مقترحة ( وحدة 2017) الحميدجاب هللا، عبد  .1

 . 413-366: (10)33 :مجلة كلية التربية جامعة اسيوطاإلعدادي.  األول  الصف طالب  لدى  بها املرتبطة الحياتية املهارات وبعض

 دار املناهج للنشر والتوزيع.  .طرق تدريس املواد االجتماعية(. 2002جامل، عبد الرحمن.) .2

 دار وائل للنشر والتوزيع.  .املتقدمة االجتماعية النظريات (.2015ن محمد.)احسا الحسن، .3

 .والتوزيع للنشر  يافا  . دار أساليب تدريس االجتماعيات (.2001) دبور، مرشد والخطيب، إبراهيم. .4

 الشروق. دار. )وطموح وتطبيق واقع املواطنة( واملدنية الوطنية التربية .(2008). محمد الرشايدة، .5

 . دار الثقافة.الّدراسات االجتماعية طبيعتها وطرائق تعليمها وتعلمها (.2010الزيادات، ماهر مفلح وقطاوي، محمد إبراهيم. ) .6

 . دار مصر املحروسة. ثقافة الفساد في مصر، دراسة مقارنة للدول النامية(. 2003) سالم، حنان. .7

 . مكتبة الرشد. تدريس الّدراسات االجتماعية(. 2002) جيهان كمال. السيد، .8

 . والتوزيع للنشر العلمية اليازوري  . دارواالجتماعية االقتصادية وآثاره  واملالي االداري  الفساد .(2011) إيثار. والفتلي،هاشم  الشمري، .9

 . دار املسيرة للنشر والتوزيع. الّدراسات االجتماعية طبيعتها أهدافها طرائق تدريسها .(2002) .الطيطي، محمد .10

الفساد في التربية  دور   .(2014) .جدوع عبدالرزاق ومحمد، جاسم  حاتم  عزيز، .11  الشفافية جمعية ديالي، جامعة .واملعالجات األسباب /مواجهة 

  ti.org/upload/books/571.pdf-parency.org.kw.auhttp://www.transعلى الرابط  5/4/2021، تم استرجاعها بتاريخ الكويتية
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َ
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Abstract: The study aimed to identify the concepts of anti-corruption included in social studies books in Jordan. 
The study tool consisted of a content analysis card prepared by the researcher to analyze social studies books 
for the primary and secondary stages, and its validity and reliability were verified. The results showed that the 
concepts of anti-corruption in social studies books came as follows: National education books ranked first, with 
a frequency of (253) and (61%) of the total books. History books came in second place with a frequency of (73) 
and (17%) of the total books. Social and national education books came in third place with a frequency of (64) 
and (15%) of the total books. The National and Civic Education Booklet came in fourth place with a frequency of 
(28) and at a rate of (7%) of the total books. Also, national education books came in the first place with an area 
of (45.5) pages and a percentage of (60%). The Social and Civic Education Booklet came in second place, with an 
area of (4.25) pages, with a rate of (23%). The social and national education books came in third place with an 
area of (7.25) pages and a percentage of (9%). The history book for the second grade of secondary school came 
in fourth place only with an area of (17) pages and a rate of (13%). While there is no concept of anti-corruption 
concepts in the history books from the sixth grade to the first grade of secondary school, just as there is no 
concept of anti-corruption concepts in the geography books. The study recommended the necessity of including 
anti-corruption concepts in social education books for all levels, each according to its level, and studying and 
analyzing anti-corruption concepts. 

Keywords: concepts anti-corruption; concepts social studies; Books. 
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