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 وعالقته بصورة الجسم لدى مريضات سرطان الثدي في المملكة العربية السعودية Gender Roleإدراك دور الجندر 

 

 الجوهرة بنت فهد الجبيله الصقيه بنت إبراهيم الجوهرة الشعالنبنت عثمان لطيفة 
  جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن -كلية الرتبية 

 هـ1438/ 22/6 وقبل -هـ 16/5/1438 قدم للنشر

 
يهدف البحث إىل الكشف عن العالقة بني إدراك دور اجلندر وصورة اجلسم  لدى مريضات سرطان الثدي يف السعودية. كما يهدف  المستخلص:

مشخصة   ،امرأة (200)تشكلت عينة البحث من   ملتغريات نوع اجلراحة واحلالة الزواجية والعمر.إىل الكشف عن الفروق يف صورة اجلسم تبًعا 
استخدمت  .5/6/2016إىل  20/1/2016مع مجعية "زهرة لسرطان الثدي"، خالل الفرتة املمتدة من  بالتنسيقبسرطان الثدي، مت الوصول إليهن 

وثباته.   بعد مواءمته للثقافة والتحقق من صدقه(Hopwood,2001)  أعده هوبوود الذيBody Image Scale (BIS)  اجلسمالباحثات مقياس صورة 
 (1): أيتي أظهرت نتائج البحث ما .للقياس لدى مريضات سرطان الثدي صالحيتهإلدراك دور اجلندر وتأكدن من  ةً كما صممت الباحثات استبان

)مبعىن الوعي  لدور اجلندر اإلدراكنه كلما ارتفع إراك دور اجلندر وصورة اجلسم. أي بني إد (0.01)وجود ارتباط سالب داّل إحصائًيا عند مستوى 
النساء ورفض التصورات السائدة يف فهم أدوار املرأة والعالقة بينها والرجل( كلما اخنفض مستوى اخللل يف صورة اجلسم.  وكلما اخنفض  أدواربتنميط 
هم أدوار املرأة والعالقة بينها والرجل(  لدور اجلندر )مبعىن القبول والتماهي مع دور اجلنس القائم على األساس البيولوجي والتصورات السائدة يف ف اإلدراك

يف صورة اجلسم بني متوسطي املستجيبات اللوايت  (0.01)وجود فرق داّل إحصائًيا عند مستوى  (2)كلما ارتفع مستوى اخللل يف صورة اجلسم. 
ن لديهن مستوى إوايت أجرين االستئصال الكلي، أي أجرين االستئصال الكلي واملستجيبات اللوايت أجرين استئصال الكتلة الورمية فقط، لصاحل الل

غري املتزوجات ممن أجرين و عدم وجود فرق داّل إحصائًيا يف صورة اجلسم بني متوسطي املستجيبات املتزوجات  (3)أعلى من اخللل يف صورة اجلسم. 
سًنا ممن أجرين االستئصال  ألصغراو يبات األكرب سًنا عدم وجود فرق داّل إحصائًيا يف صورة اجلسم بني متوسطي املستج (4)االستئصال الكلي. 

نتائج بنتائج األحباث الاجلندر ومفهوم اجلسم والعوامل االجتماعية والثقافية اخلاصة ببيئة العينة، كما مت ربط  أدبياتمت تفسري النتائج يف ضوء   .الكلي
  .املقرتحة التوصياتوتقدمي جمموعة من  السابقة
 

 .دور اجلندر، صورة اجلسم، سرطان الثدي المفتاحية:الكلمات 
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       :مقدمة البحث

شيوًعا لدى أكثر األورام  Breast Cancerيُعّد سرطان الثدي 
النساء السعوديات، من بني مجيع األورام السرطانية األخرى، 

ويتسق هذا الواقع احمللي مع بيانات . %( 27.4)بنسبة قدرها
اليت أكدت أن سرطان  ،(2015)"منظمة الصحة العاملية" 

الثدي يأيت يف مقدمة أنواع السرطان اليت تصيب النساء يف 
وأن ارتفاع معدالت سواء،  الدول املتقدمة والنامية على حدّ 

ونة األخرية، سببه زيادة متوسط العمر، اإلصابة يف اآل
 واعتماد أمناط احلياة الغربية. 

، أن نسب (2015)وقّدرت "وزارة الصحة السعودية"       
اإلصابة بسرطان الثدي يف السعودية والواليات املتحدة 
األمريكية متقاربة، لكن االختالف يكمن يف متوسط العمر، 
ومرحلة التطور اليت بلغها املرض عند التشخيص. ففي 

من حاالت  %(50)الواليات املتحدة األمريكية حتدث 
سرطان الثدي اجلديدة، لدى النساء فوق سن اخلامسة 

يف السعودية متوسط عمر املصابات يف حني أن الستني، و 
 ن من العمر. و هو الثانية واخلمس

، (2010)كما يتضح من "السجل السعودي لألورام"      
أن نسبة اكتشاف سرطان الثدي يف السعودية خالل املرحلة 

مقارنة بـ  %(15)املبكرة من نشوء املرض متدنّية، وال تزيد عن 
 ت املتحدة األمريكية.يف الواليا %(85)

بالنسبة لفرص البقاء على قيد احلياة مع اإلصابة و      
باملرض، فإهنا تتفاوت بدرجة كبرية على مستوى الدول. 

يف أمريكا الشمالية والسويد واليابان، %( 80)فتصل إىل 
 %(40)يف البلدان ذات الدخل املتوسط، وأقل من  %(60)و

أما املعدالت املنخفضة يف البلدان ذات الدخل املتدين. 
على قيد احلياة يف البلدان األقل منًوا، فهي ترجع غالًبا  للبقاء

 .املرضإىل أن التشخيص مت يف مرحلة متقدمة من تطور 

  (Cancer Society,2015 American.) 

وفيما يتعلق بنمو سرطان الثدي، فإنه مير خبمس       
 بني كبريًا، يرتاوح مامراحل ختتلف فيها نسبة الشفاء اختالًفا  

حسب مرحلة اكتشاف املرض، وحجم  ،%(10)إىل  %(98)
خر أو العقد اللمفاوية لورم، ومدى انتشاره إىل الثدي اآلا

 .حتت الذراع، أو إىل أجزاء بعيدة من اجلسم كالكبد والرئة
(National Cancer Institute, 2015). 

أما أشكال معاجلة سرطان الثدي فهي تتعدد، فهناك       
التدخل اجلراحي الذي يتم فيه إما االستئصال الكلي للثدي 

Mastectomy  أو استئصال الكتلة الورمية فقط
Lumpectomy  وبعض األنسجة احمليطة، مع احملافظة قدر

اإلمكان على شكل وحجم الثدي. ومن اآلثار اجلانبية اليت 
احة، سوء االلتئام والنزف، والشعور بعدم قد تصاحب اجلر 

الراحة يف الرقبة والظهر، أو اخلدر والتنميل يف منطقة الكتف 
والذراع، خاصة بعد عملية االستئصال الكلي للثدي. وقد 
تعاين املريضة كذلك من جتمع السوائل يف الذراع نتيجة 

 استئصال الغدد اللمفاوية.
هبدف قتل  chemotherapy وهناك املعاجلة الكيميائية       

اخلاليا السرطانية، اليت مل تُفلح اجلراحة يف استئصاهلا. وفيها 
يتم أخذ العقاقري حسب جرعات منتظمة، بينها فاصل 
حمدد. واآلثار اجلانبية هلذا العالج حاّدة، أمهها الغثيان 
والقيء، وتساقط الشعر، وزيادة الوزن، وتقرح األغشية املبطنة 

اإلمساك، والتهاب أغشية  للفم، والصداع واإلسهال أو
 العني، واخنفاض كريات الدم البيضاء والصفائح الدموية.

الذي  Radiotherapyكذلك يوجد العالج اإلشعاعي       
يوجه إىل منطقة الصدر وحتت الذراع، للقضاء على أية 
خاليا سرطانية متبقية. وله أعراضه اجلانبية كاإلعياء والدوار، 

وتأثر بعض املناطق السليمة أحيانًا وجفاف اجللد وخشونته، 
 ن. اًما أو تلتهب الرئتـفيصبح البلع مؤل احلنجرة،مثل 

وقد تُعطى املعاجلة الكيميائية واإلشعاعية مًعا، بعد       
إجراء اجلراحة أو قبلها، للتأثري على حجم الورم وتسهيل 

 أخرى من العالج، مثل حماصرته. كما أن هناك أشكااًل 
والبيولوجية  Hormones Therapy رمونيةاملعاجلة اهل
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Biological Therapy.  ويعتمد حتديد أفضل خيارات العالج
املناسبة على نوع اخلاليا السرطانية، وحجم الورم ومدى 
انتشاره، إضافة إىل قرار املريضة الذي تتخذه مبساعدة 

 (. National Cancer Institute, 2015الطبيب )
فإن بدايات مفهوم صورة اجلسم، ويف سياق آخر،       

ظهرت لدى فرويد الذي مل يستخدم املصطلح بشكل 
مباشر، لكنه أشار إىل أن مرحلة النمو النفسي اجلنسي 
تتضمن اكتشاف الطفل جلسمه، حبيث تتكون صورة اجلسم 
وتتطور من خالل النرجسية األولية يف املرحلة الطفلية، اليت 

 ,Ashing-Giwa et al) ع األناتتفاعل فيها غرائز "اللبيدو" م

2007; Hanley, 2015). 
 املعامل، كانلكن تشكل هذا املفهوم كنظرية واضحة       

الذي الحظ أن صورة  (Schilder,1978) على يد شيلدر
اجلسم لدى فرد ما، هي مفهوم عقلي يقوم على ثالثة أبعاد.  

ملشاعر األول، الُبعد الفسيولوجي ويتضمن خربة الفرد باألمل وا
اجلسمية. والثاين، بُعد "اللبيدو" املنبثق من أفكار فرويد، 

 بأن حمبب، والشعورويتضمن شعور الفرد جبسده كشيء 
ذلك حقيقي وجزء منه. أما الثالث فهو الُبعد االجتماعي، 
ويتضمن تأثري الثقافة واجملتمع على نظرة اإلنسان جلسمه 

 وانطباعاته املختلفة حوله.
وهذه األبعاد الثالثة كما قدمها شيلدر، ال يعمل كل       

نها مشكّلة منها على حدة، إمنا هي تتفاعل دينامًيا فيما بي
صورة اجلسم بناء ثابًتا، بل شيلدر  دّ صورة اجلسم. ومل يع

مع تغري املثريات البيئية، واختالف املرحلة  متغريًابناء  اهعد  
ا الفرد من حميطه جتاه العمرية، وتأثري الرسائل اليت يتلقاه

 .  ((Schilder,1978; Carver et al, 1998   جسمه
وميكن القول إن مجيع التنظريات اليت تناولت هذا       

املفهوم، من قبل خمتلف الباحثني، مل تبتعد عن فكرة البناء 
 العقلي الثالثي األبعاد الذي قدمه شيلدر.

م لدى رأت الباحثات أن دراسة صورة اجلس وقد     
مريضات سرطان الثدي بشكل ينطوي على الفهم واإلضافة 

 املعرفية ميكن أن يكون يف إطار العالقة مع مفهوم اجلندر.
ات من القرن املاضي اجلندر تبلور يف بداية الثمانين ومفهوم

عرب مسرية مستمرة للفكر النسوي هادًفا إىل إعادة صياغة 
األدوار االجتماعية بني املرأة والرجل لتحقيق العدل 
االجتماعي. ويذهب املفهوم إىل أن املرأة كيانًا مستقاًل هلا 
ذاهتا ووظيفتها ودورها يف املشاركة يف اإلنتاج االجتماعي 

)عياد، ًبا إىل جنب مع الرجل. والثقايف والسياسي، جن

2015) . 
تُرجم يف اللغة العربية إىل "النوع  Genderومصطلح اجلندر 

االجتماعي"، وشاع يف الدراسات العربية ولدى اخلرباء 
ات من القرن املاضي. هتمني ابتداًء من منتصف التسعينوامل

 (2001)صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة،
ت احلاليات الحظن بأن كلمة اجلندر لكن الباحثا      

بلفظها اإلجنليزي متداولة على نطاق واسع بني الباحثني 
العرب، يف األدبيات والدراسات والندوات وورش العمل 

ا من والتقارير الدورية ذات العالقة. كما الحظن أن كثريً 
هؤالء الباحثني يُفضل استخدام مصطلح اجلندر ألنه أكثر 

اإلحالة على املفهوم من مصطلح "النوع حتديًدا ودقة يف 
 االجتماعي". 

والبد من القول إن مفهوم اجلندر خيتلف متاًما عن       
، الذي يشري إىل Sexualityأو اجلنسانية  Sexمفهوم اجلنس 

جمموع الصفات واخلصائص اجلسمية والتشرحيية والفيزيولوجية 
ت. أما اجلندر للذكور واإلناث املولودين هبا واملتميزة بالثبا

فهو مفهوم ثقايف نفسي اجتماعي يتصف بأنه مكتسب 
 (.2006مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع االجتماعي، ومتغري )

 مشكلة البحث

تتفق الباحثات أن سرطان الثدي يُعّد موضوًعا شديد       
االرتباط بصورة اجلسم، ألنه يصيب أحد األعضاء احلساسة 
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يف جسد املرأة، الذي له دوره احليوي يف وظيفة األمومة 
واحلياة اجلنسية واملظهر اجلمايل. كما أن له رمزيته الشديدة 

 يف مكون الشعور باألنوثة. 
ويف سبيل فهم العالقة بني سرطان الثدي وصورة       

اجلسم، ميكن النظر إىل املرض يف ضوء البناء العقلي الذي 
( لصورة اجلسم بناء على تنظري Baxter,1998قدمه باكسرت )

السالف ذكره. وعلى ذلك فإن  (Schilder,1978)شيلدر
عد الضرر الذي يلحق جبسد املرأة جراء املرض سيؤثر يف "البُ 

اجلسم، الذي يشمل الشعور بشكل  " لصورةالفزيولوجي
اجلسم، ووضعه وأجزائه، وتناسقه العضلي. كما سيؤثر 

اجلسم، الذي  " لصورةاجلنسي عدسرطان الثدي يف "البُ 
يشتمل على موضوعات اجلاذبية اجلنسية واالفتتان واالهتمام 

عد اجلمايل باجلسم. وأخريًا فاملرض سيؤثر على "البُ 
االجتماعي " لصورة اجلسم، الذي يتضمن املوضوعات 

مشاعر الوصمة االجتماعية، واخلجل من  االجتماعية، مثل
 م برأي اآلخرين يف اجلسم.اجلسم أمام اآلخرين، واالهتما

 ,Lichtenthal et al) وقد لفت اليشتنتهال وزمالؤه      

إىل أن صورة اجلسم ميكن أن تلعب دور العامل  رالنظ (2005
التوسطي، يف العالقة بني التغريات اجلسدية مثل زيادة الوزن 

ئصال الثدي، وبني االضطرابات النفسية توفقدان الشعر واس
عالية لصورة الالحقة. ووجدوا أن املرأة إذا كانت تضع قيمة 

منبًئا لالضطرابات النفسية اليت ستعاين  د  اجلسم، فإن ذلك يع
منها، بسبب عدم التوافق مع التغريات اجلسدية اليت حيدثها 

 املرض والعالج.  
إهنا قد تكون أحد العوامل بالنسبة للزيادة يف الوزن فو       

املؤثرة سلًبا يف صورة اجلسم. وسرطان الثدي خبالف معظم 
حتدث  إذالسرطان يرتبط بزيادة الوزن وليس اخنفاضه،  أنواع

تقريًبا من احلاالت. ومن العوامل املنبئة  %(80)الزيادة يف 
 Salonen et)بزيادة الوزن العالج الكيميائي والعالج اهلرموين 

al,2009) كما أن االكتئاب قد يؤدي إىل زيادة يف معدل .

 Irwin et)السعرات احلرارية املستهلكة مما يزيد الوزن 

al,2003.) 
املرتتب  alopeciaأما فيما يتعلق بتأثري فقدان الشعر       

على العالج الكيميائي، فإنه يكاد يشمل األبعاد الثالثة 
الفيزيولوجي واجلنسي عد املكونة ذهنًيا لصورة اجلسم، وهي البُ 

واالجتماعي. وظهر أن فقدان الشعر كمصدر للضغط 
والصعوبة يف التعايش يتفوق على أعراض أخرى للعالج 

يف الكيميائي كالغثيان والقيء، ملا يلعبه الشعر من دور 
 (. White, 2002)واجلمال واجلاذبية  املظهر
بني  م، ماإذا نظرنا إىل تأثري نوع اجلراحة يف صورة اجلسو      

استئصال كلي للثدي أو استئصال للكتلة الورمية فقط، فإن 
 نتائج الدراسات تظهر متعارضة أو غري متجانسة.

  (Rosenberg et al,2013) نوآخريففي دراسة روزنبريج      
مرأة شابة بعد تشخيص ا( 400)اليت ُأجريت على أكثر من 

حالتهن باملرحلة الثالثة من تطور املرض، بينت نتائجها أن 
اجملموعة اليت خضعت الستئصال الثدي سواء مع عملية 
ترميمية أو بدوهنا، عانت من خماوف أعلى تتعلق بصورة 
اجلسم مقارنة باجملموعة اليت خضعت الستئصال الكتلة 

دراسات قدمية  نتائجالورمية فقط. وهذه النتيجة تتسق مع 
وجد مارجولس  املاضي، إذات من القرن تعود إىل الثمانين

صورة اجلسم أهم عامل  أن (Margolis et al,1989) هوزمالؤ 
يؤثر يف قرار املريضات إن ُكن سيجرين استئصال الكتلة 
الورمية وحسب مع العالج اإلشعاعي، أم االستئصال الكلي 

 للثدي. 
ت أخرى إىل النتيجة ذاهتا،  كذلك توصلت دراسا     

( Zanapalioglu et al, 2009) نوآخريزانبلجلو  كدراسة

ودراسة بوردوا  (Haines et al,2010)ن يوآخر ودراسة هينز 
Bordo,2003))  ودراسة ماهاباتروا وباركرMahapatro 

&Parker,2005))  ًا أن النساء اللوايت اليت بينت نتائجها مجيع
أجرين االستئصال الكلي للثدي أكثر معاناة مع صورة 
اجلسم من اللوايت أجرين استئصال الكتلة الورمية فقط. كما 
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مريضة إىل النتيجة ذاهتا، ( 120)خلصت دراسة عربية على 
وهي أن التأثري األسوأ على صورة اجلسم وجودة احلياة كان 

 .(2004)الشحروري، م للثدي. لدى من أجرين االستئصال التا
 لكن دراسات أخرى توصلت إىل نتائج مغايرة، كدراسة     

ودراسة فالدزيت ( Salonen et al,2009ن )يوآخر سالونني 
ن يودراسة لوبو وآخر ( Valdezate et al,2013ن )يوآخر 

(Lobo et al, 2014) 2005) أفيس وكراوفورد ومانويل ودراسة 

Manuel  &Avis, Crawford)  ن يودراسة جروجن وآخر
(Grogan et al,2013)  اليت وجدت مجيعها أن هناك تقباًل

بني املريضات لصورة أجسامهن بعد االستئصال الكلي 
 للثدي. 

ورغم أن اجلسد يأخذ قسطًا وافرًا من انشغال املرأة       
اليت تبدي اهتماًما واضًحا مبسائل الوزن واملظهر واجلاذيية 

(Zanapalioglu  et al, 2009،)  ومع أن الباحثات يتفقن أن
هذا االهتمام ختربه النساء بدرجة أو بأخرى، بغض النظر عن 
االختالفات الثقافية والعرقية، إال أن ذلك سيكون كما تعتقد 
الباحثات بدرجة أكرب يف اجملتمعات اليت يرتاجع فيها مفهوم 

غالب ية كما هو واقع اجلندر لصاحل مفهوم اجلنس أو اجلنسان
 اجملتمعات يف العامل العريب.

على سبيل املثال توصل بومهك وديكرسون        
(Boehmke & Dickerson,2005)   إىل أن مدى ونوع تأثري

فقدان شعر الرأس على صورة اجلسم، يتوقف على فهم 
وتفسري املريضة هلذا العرض، الذي يتدرج من اعتبار فقدان 
الشعر رمًزا للنجاة والشجاعة، إىل اعتباره رمزًا للصدمة 

اختالف تفسري  والبشاعة وفقدان اهلوية. وترى الباحثات أن
 إطارعر، ميكن أن يُفهم يف املريضات لرمزية فقدان الش

اختالفهن يف إدراك مفهوم اجلندر، فمن رأت فقدان الشعر 
دلياًل على النجاة والشجاعة ال هتديًدا لصميم اهلوية األنثوية، 
قد تكون أكثر وعًيا مبسألة التنميط الثقايف جلسد املرأة، 
والوسط االجتماعي الذي تتشكل فيه مفاهيم الذكورة 

 واألنوثة.

 (Batchelor,2001رأي الباحثات إشارة باتشلور يدعم       

إىل أن رمزية الشعر للمرأة يف اجملتمعات الغربية املعاصرة ( 
تراجعت. وأن الثقافة السائدة يف هذه اجملتمعات يف الوقت 
الراهن أصبحت أكثر تفهًما ألوجه االختالف والقصور يف 

اجلسم اجلسد، وأن هذا خُيفف من الضرر الالحق مبفهوم 
 لدى النساء اللوايت فقدن الشعر بسبب العالج الكيميائي. 

وتذهب الباحثات إىل أن تراجع رمزية الشعر يف       
اجملتمعات الغربية الذي أشار له باتشلور قد يكون ترسخ مع 
تصاعد مفهوم وثقافة اجلندر يف هذه اجملتمعات مع تطورها 

 احلضاري مقابل تراجع مفهوم اجلنسانية. 
 Boquiren et )هئت دراسة بوكيورين وزمالوقد أيد     

al,2013)   مرأة مشخصة بسرطان ا (150)اليت خضعت هلا
الثدي تأثري مفهوم اجلندر. وبينت الدراسة اليت هدفت إىل 

 Gender-role حبث تأثري التنشئة االجتماعية لألدوار اجلندرية

socialization   على صورة اجلسم، أن النساء اللوايت أيدن
األدوار التقليدية للجنسني، خربن املزيد من مشاعر اخلجل 
       جتاه أجسادهن، وكان اخللل يف صورة اجلسم لديهن أعلى. 

 kinsaul et)ن يكذلك خلصت دراسة كينسول وآخر 

al,2014 إىل أن النساء األكثر إميانًا بالدور اجلندري )
عطني أمهية كبرية للشكل ملعادلة حلقوق الرجل مل يُ وباحلقوق ا

 اخلارجي ومل يشكل حمور اهتمامهن. 
كما أيدت دراسات أخرى هذا التأثري ملفهوم اجلندر،       

 ( ودراسةLyons& Shelton,2004كدراسة ليون وشيلتون )
ودراسة  (Pidgeon & McNeil, 2011)بيدجون وماكنيل 

 Thompson ,Silliman)وكليفورد ثومبسون وسليمان 

&Clifford,2013)  ن ير ودراسة فالديزت وآخ(Valdezate 

et al, 2013). 
ريضات ن مدراسات أخرى متعددة أكذلك أثبتت 

ت التقليدية ألدوار النساء  اسرطان الثدي اللوايت أيدن االجتاه
 Boquiren et) كن أكثر معاناة مع اخللل يف صورة اجلسم

al,2013 ;Lam & Fielding, 2003; Badger, Braden, 

&Mishel,      ,2001; Befort & Klemp 2011).   
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ميكن اغفال التعارض يف هذا السياق، إذ تبني  مع ذلك ال
من دراسات أخرى أن اإلدراك السليب للدور اجلندري 

 ,Ashing-Giwa et al)  اليرتبط باملعاناة مع صورة اجلسم 

2007; Wilmouth, 2001; Martinez-Ramos,2009). 
من جهة أخرى تعاين النساء من مشاعر الوصمة واملخاوف 
املرتبطة بالرفض االجتماعي وردود األفعال السلبية من 

 . ,Mosher et al) اآلخرين جتاه التغري الواقع على أجسادهن
   2013; Ohaeri, Ofi & Campbell, 2012) 

وقد لعب التغري يف املظهر اخلارجي بسبب املرض، دوًرا        
أسوأ لدى اللوايت حاولن إخفاء مرضهن ليحمني أنفسهن من 

وتعتقد  (.(Lam & Fielding,2003الوصمة االجتماعية 
الباحثات احلاليات بأن مشاعر الوصمة ترتبط مبفهوم اجلندر. 

ن فالنقص يف جسم املرأة يتم النظر له بطريقة خمتلفة ع
النقص يف جسم الرجل، وحىت النقص يف جسم املرأة رمبا 
خيتلف يف درجة الوصمة املرتبطة به باختالف العضو أو اجلزء 
الناقص مما يؤكد النظرة اجلنسانية للمرأة. وتذهب الباحثات 
احلاليات إىل االعتقاد أن مشاعر الوصمة املرتبطة بسرطان 

أو اإلشارة إليها كثريًا الثدي، رمبا ال يتم احلديث العلين عنها 
ينفي وجودها. فقد أشار  يف اجملتمعات العربية، لكن ذلك ال

 إىل أن سرطان الثدي يتحول من مشكلة ،(2013)الفقي 
جسمية إىل نفسية واجتماعية يف اجملتمعات املغلقة والتقليدية 
بفعل حواجز الصمت، ألن املرض يصيب عضًوا حساًسا يف 

 جسم املرأة. 
وفيما يتعلق مبتغري احلالة الزواجية فقد كانت الدراسات       

متعارضة كذلك. ففي حني أظهر بعضها عدم وجود فروق 
يف صورة اجلسم بني املتزوجات وغري املتزوجات بعد 

 ,Rouby, Boinon & Charlesاالستئصال الكلي للثدي )

ا ، أظهر بعضها اآلخر أن غري املتزوجات ُكن أكثر قلقً (2007
أفيس  ورة اجلسم من املتزوجات كما يف دراسةعلى ص

( Avis, Crawford& Manuel, 2005وكراوفورد ومانويل )
باركر  ودراسة al, (King et  ( 2000نيوآخر ودراسة كينج 

(. وبشكل معاكس أظهرت Parker et al, 2003ن )يوآخر 

املتزوجات غري راضيات عن صورة اجلسم  أندراسات أخرى 
 (.Klos & Sobal, 2013مقارنة بغري املتزوجات )

من جهة أخرى تعارضت نتائج الدراسات كذلك       
بالنسبة إىل متغري عمر املريضة.  فبعض الباحثني وجد أن 
مريضات سرطان الثدي الشابات يعانني خلاًل يف صورة 

ات األكرب سًنا. كما اجلسم أكثر بشكل داّل من املريض
وجدوا أن الشابات كن يعطني قيمة أعلى لصورة اجلسم 
واملظهر اخلارجي من األكرب سًنا ولذلك كن خيرتن استئصال 

ضطررن إىل ا اإلشعاعي، وإذاالكتلة الورمية مع العالج 
االستئصال الكلي فإهنن يلجأن إىل اجلراحة الرتميمية للثدي 
(Avis, Crawford & Manuel, 2005; Rosenberg  et al 

.  وباملثل انتهت العديد من الدراسات مثل دراسة ( 2013,
ودراسة  (Quintard & Lakdja, 2008)والكجا كوينرتد 

( ودراسة Mahapatro &Parker,2005مهاباتروا وباركر )
(، ودراسة برونلت Fadaei et al,2011ن )يدي وآخر فا

ن وآخريودراسة بلوم  (Brunault et al 2013,)  نيوآخر 
(Bloom et al, 2004)  اليت انتهت مجيعها إىل أن النساء

ُكن أكثر قلًقا أو تضررًا بالنسبة لصورة اجلسم.   صغر سًنااأل
أن عمر املريضة يشكل  وامل جيد يناآلخر لكن بعض الباحثني 

 kinsaul et al,2014; Pidgeon)عامالً مؤثرًا يف صورة اجلسم 

& McNeil, 2013) .) 
يف البحث مشكلة  تقدم، تتحدد ماعلى مجيع  بناءً       

 ية:تاألسئلة اآل
ة إحصائًيا بني إدراك دور اجلندر توجد عالقة دالّ  هل .1

 ؟الثديوصورة اجلسم لدى مريضات سرطان 
هل توجد فروق يف صورة اجلسم بني املريضات اللوايت  .2

أجرين االستئصال الكلي ألحد الثديني أو كليهما 
Mastectomy اللوايت أجرين استئصال الكتلة  واملريضات

 ؟ Lumpectomyفقط الورمية 
هل توجد فروق يف صورة اجلسم لدى املريضات اللوايت  .3

أجرين االستئصال الكلي عائدة إىل اختالف احلالة الزواجية 
 أو العمر؟
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 فروض البحث
بني دور إدراك دور  إحصائًياة توجد عالقة دالّ  .1

 وصورة اجلسم لدى مريضات سرطان الثدي.  اجلندر
فروق داّلة إحصائًيا يف صورة اجلسم بني  توجد .2

متوسطي درجات املستجيبات اللوايت أجرين االستئصال 
واملستجيبات  Mastectomyالكلي ألحد الثديني أو كليهما 

 .Lumpectomyاللوايت أجرين استئصال الكتلة الورمية فقط 
فروق داّلة إحصائًيا يف صورة اجلسم بني  توجد .3

متوسطي درجات املستجيبات املتزوجات واملستجيبات غري 
 املتزوجات ممن أجرين االستئصال الكلي. 

فروق داّلة إحصائًيا يف صورة اجلسم بني  توجد .4
متوسطي درجات املستجيبات األكرب سًنا واملستجيبات 

  األصغر سًنا ممن أجرين االستئصال الكلي.

 :أهداف البحث

 :أيتي يهدف البحث احلايل إىل ما       
عن العالقة بني إدراك دور اجلندر وصورة اجلسم  الكشف .1

 لدى مريضات سرطان الثدي. 
الكشف عن الفروق يف صورة اجلسم، بني املستجيبات  .2

اللوايت أجرين االستئصال الكلي للثدي واملستجيبات اللوايت 
 ية فقط. أجرين استئصال الكتلة الورم

الكشف عن الفروق يف صورة اجلسم، بني املستجيبات  .3
 املتزوجات واملستجيبات غري املتزوجات.

الكشف عن الفروق يف صورة اجلسم بني املستجيبات  .4
سًنا، ممن أجرين  واملستجيبات األصغراألكرب سًنا 

 االستئصال الكلي. 

 أهمية البحث

تنطلق أمهية هذا البحث مما الحظته الباحثات من فقر        
شديد يف البيئة العربية عامة وعلى نطاق اململكة العربية 
السعودية ودول اخلليج العريب خاصة يف دراسات وحبوث 

اجلندر. وال يوجد على حد علم الباحثات دراسات عربية يف 
جممل علم نفس الصحة أخذت مفهوم اجلندر كأحد 

 . املتغريات
إن دراسات اجلندر كما تكتسب اليوم اهتماًما علمًيا        

متنامًيا يف املراكز البحثية واملؤسسات األكادميية على مستوى 
العامل، فإهنا حتظى كذلك باهتمام املنظمات غري احلكومية، 
ألن اجلندر ميثل موضوًعا مفصلًيا مؤثرًا يف املسائل املتصلة 

واملواضعات اليت حتيا  والشروط بتعديل األنظمة والتشريعات
 النساء ضمنها يف الدولة املدنية احلديثة.

من ناحية أخرى فإن تركز عالج سرطان الثدي يف       
العامل العريب يف النواحي الطبية البحتة املتجهة حملاصرة املرض 

لى قيد احلياة، يقابله قصور واضح ع وزيادة فرص املرأة للبقاء
املرتبطة  لثقافية والنفسية االجتماعيةيف حتليل اجلوانب ا

معه، مما ميكن  باملرض أو املرتتبة على معاجلته وطرق التعايش
أن يساهم يف وضع اسرتاتيجيات وخطط أو برامج وطنية 

 لدعم هذه الفئة من النساء.

 مصطلحات البحث

 Breast Cancerسرطان الثدي: 
الثدي بأنه سرطان  تُعّرف مجعية السرطان األمريكية       

منو وانقسام غري طبيعي وغري منتظم، خلاليا الثدي. فاخلاليا 
ة وخارجة املصابة تنمو عشوائًيا وتتضاعف بصورة غري طبيعي

يكرب حجمه لتعدد انقسام اخلاليا  عن السيطرة، مشكلة ورم
عشوائياً، مما قد يؤدي إىل انتشار املرض يف اجلسم، عن 

 American Cancer) طريق الدم والقنوات اللمفاوية.

Society,2015). 
 

 Body Imageصورة الجسم: 
 ,Thompson) وكوفرت وستومريُعّرف ثومبسون        

Coovert & Stormer, 1999) صورة اجلسم على أهنا  ،
خليط متفاعل من مكونات معرفية ووجدانية وسلوكية. 



 (2017 سبتمرب /هـ1438 )ذو احلجة الرياض   – 58العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

8 

فاملكون املعريف، يرتبط بالتقدير الدقيق حلجم اجلسم. يف 
حني أن املكون الوجداين، يُعرّب عن الشعور واألفكار 

. أما املكون حنو جسمهواالجتاهات اليت حيملها الفرد 
السلوكي، فيشري إىل سلوك الفحص الذايت املتكرر للجسم، 

الراحة والرغبة يف جتنب املواقف اليت جتعل الفرد يشعر بعدم 
 فيما يتعلق جبسمه.

وتعّرف هبا الباحثات إجرائًيا أهنا: الدرجة الكلية اليت        
حتصل عليها املستجيبة، على مقياس صورة اجلسم، 

 املستخدم يف هذا البحث.
 Gender Role دور الجندر

هي اخلاصيات  Gender Roles أدوار اجلندر       
بني الرجل  السلوك مااالجتماعية اجملسدة لالختالفات يف 

 (.267، ص2011)السباعي، واملرأة داخل ثقافة معينة 
وهي أدوار النساء والرجال اليت تشكلها الثقافة        

والظروف والتوقعات االجتماعية وليس االختالف البيولوجي 
 (.2006)مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع االجتماعي، 

در إجرائًيا أنه: وتعّرف الباحثات بإدراك دور اجلن      
 ةانحتصل عليها املستجيبة، على استب الدرجة الكلية اليت

 إدراك دور اجلندر، املستخدم يف هذا البحث.

 حدود البحث

يتحدد البحث احلايل، بالعينة السعودية من مريضات         
سرطان الثدي، من خارج أقسام التنومي يف املستشفيات، 

"مقياس صورة اجلسم" ة على واللوايت ُقمن باالستجاب
دور اجلندر"، خالل الفرتة املمتدة من  ةانو"استب

كما يتحدد البحث باألداتني . 5/6/2016إىل  20/1/2016
 املستخدمتني للقياس، وكذلك باملتغريين موضع الدراسة.

 منهج البحث

بالنظر إىل أهداف البحث وتساؤالته، اعتمدت       
 االرتباطي.الباحثات على املنهج الوصفي 

 مجتمع البحث 

 األصلي للبحث، من مجيع النساء يتكون اجملتمع      
بسرطان الثدي، من املستفيدات من خدمات  املشخصات

مجعية "زهرة" لسرطان الثدي يف عموم فروعها باململكة، 
 2330اإلمجايل وقت تطبيق البحث  بلغ عددهناللوايت 

 مرأة.ا

 عينة البحث 

ت بالتعاون والتنسيق مع مجعية "زهرة" عملت الباحثا       
-200)بني  لسرطان الثدي على الوصول إىل عينة ترتاوح ما

من املستفيدات من  امرأة مشخصة بسرطان الثدي (250
، من غري املنومات يف األقسام الداخلية خدمات اجلمعية

 ، ميثلن مجيع من قبل بالتعاون مع الباحثات. باملستشفيات
استخدمت الباحثات أكثر من أسلوب لتحفيز النساء 
لالستجابة على أدايت البحث، منها احلّث والتشجيع وشرح 
أهداف البحث، واستخدام القسائم والكوبونات مع الشرائح 

سيدة، خالل  (235)احملتاجة. وصلت العينة املستجيبة إىل 
د وبعد استبعا .5/6/2016 ىلإ 20/1/2016الفرتة املمتدة من 

القوائم الناقصة والعشوائية، بلغت العينة النهائية للبحث 
امرأة، مت استخدام بياناهتا يف التحقق من فروض  (200)

 البحث. 

 وصف العينة

بلغت نسبة احلاصالت على مؤهل جامعي أو أعلى       
نسبة كانت  يف حنيمن حجم العينة،  %(35)منه 

.  وبلغت %(65)احلاصالت على مؤهل أدىن من اجلامعي 
من حجم العينة، وغري املتزوجات  %(83) نسبة املتزوجات

. أما نسبة من أجرين االستئصال الكلي لثدي واحد %(17)
حني أن من أجرين  ، يف%(68.5)أو للثديني مًعا فقد بلغت 

استئصال الكتلة الورمية فقط، بلغت نسبتهن من العينة 
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هن أقل من . وشكلت نسبة الناجيات اللوايت أعمار %(31.5)
الناجيات اللوايت  نسبة يف حنيمن العينة، %( 58)سنة  48

 من العينة. %( 42)سنة بلغت  48أعمارهن أكثر من 

 أدوات البحث

 Body Image Scale ( BIS)  : مقيا  صورة الجسمأوًل 

هو مقياس قصري، يتناول خربة املريضة خالل األسبوع       
 قام بإعدادهالسابق على التطبيق، ويتألف من عشرة أسئلة. 

ض الألغر  لالستخدام (،(Hopwood,2001هوبوود 
اإلكلينيكية والبحثية، بالتعاون مع اهليئة األوروبية ألحباث 

 The European Organization for وعالج السرطان

Research and Treatment of Cancer (EORTC) 

(Hopwood et al, 2001; Hopwood,1993) 

طُبق املقياس يف املرحلة األوىل، على عينة بريطانية قوامها 
من املرضى بأنواع خمتلفة من السرطان. وشّكلت  (276)

حقق  العينة، وقدمن حجم  %(58)مريضات سرطان الثدي 
 تطبيقه يف املراجعة الالحقة . مث متاملقياس صدًقا وثباتًا عاليني

 (682)للتحقق من خصائصه السيكومرتية، على عينة قوامها 
مجيعها من مريضات سرطان الثدي اللوايت مت الوصول إليهن 
من خالل قاعدة البيانات لسبعة مراكز عالجية، يف اململكة 

باستخدام معامل ألفا  املتحدة. برهن املقياس على ثبات عال
  .0.93)) الثباتبلغ معامل  إذ Alpha-Cronbachلـ كرونباخ 

جيًدا قائًما  Clinical Validityكلينيكًيا إكما حقق صدًقا 
وحقق    .Response Prevalenceعلى انتشار االستجابة 

كذلك صدًقا متييزيًا مرتفًعا باستخدام اختبار مان 
 Mann Whitney   (P<0.0001.)ويتين

دلياًل على   Factor Analysisوقدم التحليل العاملي        
صدق البناء الكامن هلذا املقياس، وأن صورة اجلسم عبارة 

دعمت هذه النتائج الصدق  عن عامل عام واحد.
كلينيكي للمقياس، كأداة قصرية لقياس تغريات صورة اإل 

 اجلسم، لدى مريضات سرطان الثدي.

تشتمل أسئلة املقياس على ثالثة أبعاد: الُبعد        
العاطفي، ومتثله عبارات عن الشعور باألنوثة والشعور 
باجلاذبية. والُبعد السلوكي ومتثله عبارات مثل السؤال عن 
صعوبة النظر إىل مكان الندب واالبتعاد عن الناس. والُبعد 

  املعريف ومتثله عبارات مثل السؤال عن الرضا عن املظهر.
ختيار من بني أربعة التتم اإلجابة عن أسئلة املقياس با     

بدائل هي: أبًدا، أحيانًا، كثريًا، كثريًا جًدا. يرتاوح جمموع 
الدرجات ما بني )صفر( الذي يعين بأنه ليس لدى املستجيبة 

وهي الدرجة ( 30)أي خلل فيما يتعلق بصورة اجلسم، و
كلما دّل ذلك على   القصوى. وكلما ارتفعت درجة املستجيبة

 اخللل يف صورة اجلسم.
متت ترمجة املقياس لعدد من اللغات، واستخدم بكفاءة      

عالية يف دراسات خمتلفة حول العامل، كما هو احلال يف 
ومُتثل هتيئة  .(Moreira et al, 2010)النسخة الربتغالية منه 

الباحثات احلاليات للمقياس، والتأكد من صدقه وثباته، 
 النسخة العربية األوىل منه على حد علمهن.

قامت الباحثات برتمجة املقياس إىل اللغة العربية، وإجراء       
بعض التعديالت عليه ملواءمته ثقافًيا مع البيئة السعودية. مث 

رباء يف جمال علم مت عرضه على عدد من احملكمني واخل
 النفس، مع األخذ باملرئيات اليت اتفقوا عليها. 

ثبات وصدق مقيا  صورة الجسم "النسخة العربية 
 :المعّدلة" 

طُبق املقياس على عينة البحث االستطالعية، املكونة       
مريضة من مريضات سرطان الثدي، ومت حساب  (60)من 

 :يتبات وصدق املقياس على النحو اآلث
 وًل: ثبات مقيا  صورة الجسمأ

مت حساب ثبات عبارات مقياس صورة اجلسم        
 بطريقتني مها: 

 Cronbach’s Alphaكرونباخ ألفا لـ  )أ( حساب معامل 

)بعدد عبارات املقياس(، ويف كل مرة يتم حذف  للمقياس
 درجات إحدى العبارات من الدرجة الكلية للمقياس. 
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)ب( حساب معامالت االرتباط بني درجات العبارة، 
والدرجات الكلية للمقياس )يف حالة وجود درجة العبارة يف 

 الدرجة الكلية للمقياس(. 
سم وقد مت حساب الثبات الكلي ملقياس صورة اجل -

نباخ، والتجزئة النصفية لـ و بطريقتني مها: ألفا لـ كر 
 سبريمان/براون.

 صورة الجسمثانًيا: صدق مقيا  
مت حساب صدق عبارات مقياس صورة اجلسم عن طريق  -

حساب معامل االرتباط بني درجة العبارة والدرجة الكلية 

للمقياس، )يف حالة حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية 
للمقياس(، وذلك باعتبار أن بقية عبارات املقياس حمًكا 

 للعبارة.
اجلسم، عند  ومت حساب الصدق الكلي ملقياس صورة -

طريق معامل الصدق الذايت والذي يساوي اجلذر الرتبيعي 
 معامالت يوضح اآليت (1) واجلدولملعامل ألفا لـ كرونباخ. 

 سرطان مريضات لدى اجلسم صورة مقياس وصدق ثبات
 :الثدي

 1جدول 

 (60سرطان الثدي )ن = معامالت ثبات وصدق مقيا  صورة الجسم لدى مريضات 

 معامل ألفا لـ كرونباخ العبارات
معامل الرتباط بالدرجة الكلية 

 للمقيا 

معامل الرتباط بالدرجة الكلية للمقيا  عند 
 حذف درة العبارة

1 0.915 0.79**  0.75**  
2 0.910 0.87**  0.84**  
3 0.916 0.79**  0.72**  
4 0.916 0.79**  0.74**  
5 0.915 0.81**  0.75**  
6 0.916 0.78**  0.72**  
7 0.924 0.65**  0.57**  
8 0.919 0.73**  0.67**  
9 0.912 0.84**  0.79**  

10 0.924 0.70**  0.61**  
 0.924معامل ألفا الكلي للمقياس = 

 0.928معامل الثبات الكلي للمقياس بطريقة التجزئة النصفية لـ سبريمان/ براون = 
 0.961معامل الصدق الذايت للمقياس = 

(0.01** دال إحصائًيا عند مستوى )  

 :أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي
للمقيـاس يف حالـة غيـاب العبـارة  ألفا لـ كرونبـاخإن معامل  -

كلــي للمقيــاس أقــل مــن، أو يســاوي معامــل ألفــا لـــ كرونبــاخ ال
تـــدخل عبـــارات املقيـــاس ال يـــؤدي ن إيف حالـــة وجودهـــا، أي 

إىل اخنفاض معامل الثبات الكلي للمقياس، ممـا يـدّل علـى أن 
مجيع عبـارات املقيـاس تسـهم بدرجـة معقولـة يف الثبـات الكلـي 

 للمقياس، وهذا يشري إىل أن مجيع عبارات املقياس ثابتة.

إن مجيــــع معــــامالت االرتبــــاط بــــني درجــــة كــــل عبــــارة مــــن  -
ــــة وجــــود درجــــة  ــــة للمقيــــاس )يف حال العبــــارات والدرجــــة الكلي
العبارة يف الدرجة الكلية للمقياس( دالّة إحصائًيا عند مسـتوى 

ممــا يشــري إىل االتســاق الــداخلي وثبــات مجيــع عبــارات  (0.01)
 مقياس صورة اجلسم.

درجــــة كــــل عبــــارة مــــن  إن مجيــــع معــــامالت االرتبــــاط بــــني -
العبـــارات والدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس )يف حالـــة حـــذف درجـــة 
العبـــــارة مـــــن الدرجـــــة الكليـــــة للمقيـــــاس( دالّـــــة إحصـــــائًيا عنـــــد 
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ممــــا يشـــري إىل صــــدق مجيـــع عبــــارات مقيــــاس ( 0.01)مســـتوى 
 صورة اجلسم.

إن معــــــاملي الثبــــــات الكلــــــي للمقيــــــاس بطــــــريقيت ألفــــــا لـــــــ   -
، 0.924)سـبريمان/براون مرتفعـان كرونباخ والتجزئة النصفية لـ 

ـــدّل علـــى الثبـــات الكلـــي ملقيـــاس  (0.928 ـــوايل، ممـــا ي علـــى الت
 صورة اجلسم.

إن معامل الصدق الكلي الذايت للمقياس مرتفع  -
 مما يدّل على الصدق الكلي ملقياس صورة اجلسم.  ،(0.961)

من اإلجراءات السـابقة تأكـد للباحثـات ثبـات وصـدق        
 صــورة اجلســم، ومــن مث صــالحيته لقيــاس اجلســممقيــاس صــورة 

املرتفعـــة علـــى  الدرجـــةوتشـــري  لـــدى مريضـــات ســـرطان الثـــدي.
مقيــاس صــورة اجلســم إىل ارتفــاع اخللــل يف صــورة اجلســم لــدى 

تشــري الدرجــة املنخفضــة إىل اخنفــاض اخللــل  يف حــنياملريضــة، 
يف صـــــورة اجلســـــم، وأقصـــــى درجــــــة ميكـــــن أن حتصـــــل عليهــــــا 

 ويكـوندرجة،  (30)يع عبارات املقياس هي املستجيبة على مج
 )الصفر( هو أقل درجة ميكن أن حتصل عليها.

 Gender Roleالجندر إدراك دور  ةانثانيا: استب

Questionnair  
عبارة، قامت الباحثات  (13)، من ةقصري  ةاناستب يه      

 قيس طبيعةتيف ضوء أدبيات ودراسات اجلندر.  ابإعداده
إدراك املستجيبة لدور اجلندر ولتنميط أدوار النساء كما 
حتددها الثقافة وتصورات اجملتمع. وتتم اإلجابة عن املقياس 

ختيار من بني أربعة بدائل هي: غري موافقة، موافقة البا

 بدرجة ضعيفة، موافقة بدرجة متوسطة، موافقة بدرجة كبرية. 
درجة وهي أدىن درجة  (13)ويرتاوح جمموع الدرجات ما بني 

أعلى  درجة، وهي( 52)ميكن أن حتصل عليها املستجيبة و 
درجة جممعة  ةاناالستبعطي تُ درجة ميكن احلصول عليها. 

إلدراك دور اجلندر. وكلما ارتفعت درجة   Single Soreواحدة
ا دور اجلندر، املستجيبة كلما أشار ذلك إىل أهنا تدرك إجيابي  

القوالب الثقافية واالجتماعية ألدوار )مبعىن الوعي بتنميط 
كلما أشار   ةانوكلما اخنفضت الدرجة على االستب النساء(. 

)مبعىن التماهي مع دور  اجلندر،ذلك إىل إدراك سليب لدور 
القائم على األساس البيولوجي التقليدي يف فهم أدوار  اجلنس

 املرأة والعالقة بينها والرجل(.
من احملكمني يف جمال  (11)مت عرض املقياس على       

الرتبية وعلم النفس، واخلرباء يف اجلندر، يف اململكة ودولة 
الكويت، ومت األخذ باملرئيات اليت كان االتفاق عليها بنسبة 

(80.)% 

 إدراك دور الجندر: ةانثبات وصدق استب
على عينة البحث االستطالعية،  ةاناالستب تطُبق     

مريضة من مريضات سرطان الثدي، ومت ( 60)املكونة من 
حساب ثباته وصدقه بنفس الطرق اليت سبق توضيحها عند 

النتائج  اجلسم، فكانتحساب ثبات وصدق مقياس صورة 
 :يتاآل (2)اجلدول على النحو املوضح يف 

 2 جدول
 (60لدى مريضات سرطان الثدي )ن =  معامالت ثبات وصدق مقيا  دور الجندر

 معامل ألفا لـ كرونباخ العبارات
 معامل الرتباط بالدرجة 
 الكلية للمقيا 

معامل الرتباط بالدرجة الكلية للمقيا  عند 
 حذف درة العبارة

1 0.808 0.51** 0.39** 
2 0.812 0.47** 0.34** 
3 0.791 0.67** 0.59** 
4 0.807 0.52** 0.40** 
5 0.795 0.64** 0.54** 
6 0.808 0.52** 0.39** 
7 0.788 0.71** 0.63** 
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 معامل ألفا لـ كرونباخ العبارات
 معامل الرتباط بالدرجة 
 الكلية للمقيا 

معامل الرتباط بالدرجة الكلية للمقيا  عند 
 حذف درة العبارة

8 0.801 0.57** 0.47** 
9 0.791 0.68** 0.61** 

10 0.814 0.42** 0.30* 
11 0.802 0.56** 0.47** 
12 0.807 0.52** 0.39** 
13 0.804 0.53** 0.43** 

 0.815=  معامل ألفا الكلي للمقياس
 0.823=  معامل الثبات الكلي للمقياس بطريقة التجزئة النصفية لـ سبريمان/ براون

 0.903معامل الصدق الذايت للمقياس = 
 (0.01(           ** دال إحصائًيا عند مستوى )0.05* دال إحصائًيا عند مستوى )

 :أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي
يف حالة غياب  ةانلالستب ألفا لـ كرونباخإن معامل  -

مل ألفا لـ كرونباخ الكلي العبارة، أقل من، أو يساوي معا
 ةانبن تدخل عبارات االستإيف حالة وجودها، أي  ةانلالستب

، مما ةانخنفاض معامل الثبات الكلي لالستبال يؤدي إىل ا
ة معقولة يف الثبات العبارات تسهم بدرجيدل على أن مجيع 

 ةانيشري إىل أن مجيع عبارات االستب ، وهذاةانالكلي لالستب
 ثابتة.

 إن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من -
 )يف حالة وجود درجة ةانالعبارات والدرجة الكلية لالستب

( دالة إحصائًيا عند ةانالعبارة يف الدرجة الكلية لالستب
الداخلي وثبات مجيع  مما يشري إىل االتساق (0.01)وى مست

 .دور اجلندر ةانعبارات استب
 إن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من -

)يف حالة حذف درجة  ةانالعبارات والدرجة الكلية لالستب
عند  ( دالّة إحصائًياةانمن الدرجة الكلية لالستب العبارة

ا يشري إىل صدق مجيع مم (0.05)أو مستوى  (0.01)مستوى 
  دور اجلندر.  ةانعبارات استب

بطريقيت ألفا لـ   ةانإن معاملي الثبات الكلي لالستب -
 ، 0.815)كرونباخ والتجزئة النصفية لـ سبريمان/براون مرتفعان 

 .ةانمما يدل على الثبات الكلي لالستبعلى التوايل،  (0.823

مرتفع  ةانمعامل الصدق الكلي الذايت لالستبإن  -
 .ةانمما يدّل على الصدق الكلي لالستب، (0.903)

وصدق  من اإلجراءات السابقة تأكد للباحثات ثبات      
لدى  للقياس ا، ومن مث صالحيتهإدراك دور اجلندر ةاناستب

ملرتفعة على ا الدرجةوتشري  مريضات سرطان الثدي.
بشكل  للدور اجلندريإىل ارتفاع إدراك املفحوصة  ةاناالستب

تشري الدرجة املنخفضة إىل إدراك املفحوصة  يف حنيإجيايب، 
للدور اجلندري بشكل سليب. وأقصى درجة ميكن أن حتصل 

درجة،  (52)عليها املفحوصة على مجيع عبارات املقياس هي 
 هي أقل درجة ميكن أن حتصل عليها. (13) وتكون

 األساليب اإلحصائية

ية لإلجابة عن تاإلحصائية اآلاستخدام األساليب مت        
-Tفروض البحث: معامل االرتباط لبريسون، اختبار )ت( 

Test   للعينتني املستقلتني، حتليل التباين األحادي يف اجتاه
 . One-Way ANOVAواحد 

 نتائج البحث

 الفرض األول
للتحقق من صحة الفرض األول الذي ينص على أنه: "توجد 

ور اجلنــــدر وصــــورة اجلســــم إدراك دا بــــني ة إحصــــائيً عالقــــة دالّــــ
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االرتبــاط معامــل  ســرطان الثــدي " مت اســتخدام تلـدى مريضــا
 3 اجلـــدولعلـــى النحـــو املوضـــح يف لبريســـون، فكانـــت النتـــائج 

 :يتاآل

 3 جدول
  معامل الرتباط بين إدراك دور الجندر وصورة الجسم لدى مريضات سرطان الثدي

 المتغير
 صورة الجسم

 مستوى الدللة معامل الرتباط
 0.01 0.21 - دور الجندر المدرك

 
 :أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي
 (0.01) مستوىإحصائًيا عند  وجود ارتباط سالب دالّ 

بني إدراك دور اجلندر وصورة اجلسم لدى مريضات 
نه كلما ارتفع إدراك املستجيبة لدور إأي  سرطان الثدي.

اجلندر بشكل إجيايب )مبعىن الوعي بتنميط القوالب 
الثقافية واالجتماعية ألدوار النساء( كلما اخنفض لديها 

 مستوى اخللل يف صورة اجلسم. 
وكلما اخنفض إدراك املستجيبة لدور اجلندر        

)مبعىن التماهي مع دور اجلنس القائم على األساس 
 البيولوجي التقليدي يف فهم أدوار املرأة والعالقة بينها

والرجل( كلما ارتفع لديها مستوى اخللل يف صورة 
 وهذا يشري إىل حتقق صحة الفرض األول. اجلسم.
 الفرض الثاني 

للتحقــــق مــــن صــــحة الفــــرض الثــــاين الــــذي يــــنص علــــى        
أنــــــه:" توجــــــد فــــــروق دالّــــــة إحصــــــائًيا يف صــــــورة اجلســــــم بــــــني 
متوسطي درجات املريضـات اللـوايت أجـرين االستئصـال الكلـي 

واملريضـــــات اللـــــوايت  Mastectomyألحـــــد الثـــــديني أو كليهمـــــا 
ـــــة فقـــــط  ـــــة الورمي مت  ،" Lumpectomyأجـــــرين استئصـــــال الكتل

ــــا ــــت  T-testر )ت( اســــتخدام اختب للعينتــــني املســــتقلتني. فكان
 :يتاآل 4 اجلدولعلى النحو املوضح يف النتائج 

 4جدول 
ستئصال نتائج اختبار )ت( لدللة الفرق في صورة الجسم بين متوسطي درجات المريضات اللواتي أجرين الستئصال الكلي والمريضات اللواتي أجرين ا

 الكتلة الورمية فقط

 نوع الجراحة
 قيمة )ت( صورة الجسم

 النحراف المعياري المتوسط العدد ودللتها
 6.40 7.76 63 استئصال الكتلة الورمية فقط

3.28** 
 7.09 11.20 137 االستئصال الكلي 

 (0.01** دال إحصائًيا عند مستوى )
 :أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي   

يف صورة  (0.01) ىوجود فرق داّل إحصائًيا عند مستو 
اجلسم بني متوسطي درجات املستجيبات اللوايت أجرين 
االستئصال الكلي واملستجيبات اللوايت أجرين استئصال 
 الكتلة الورمية فقط، لصاحل متوسط درجات

ن إ أجرين االستئصال الكلي،  أي املستجيبات اللوايت
لديهن مستوى أعلى من اخللل يف صورة اجلسم مقارنة 

ال الكتلة الورمية فقط. ومن إمجايل مبن أجرين استئص
 نتائج الفرض الثاين يتضح أنه قد حتقق. 

 الفرض الثالث
 للتحقــــق مــــن صــــحة الفــــرض الثالــــث الــــذي يــــنص علــــى أنــــه:

"توجـــد فـــروق دالّـــة إحصـــائًيا يف صـــورة اجلســـم بـــني متوســـطي 
واملســتجيبات غــري املتزوجــات  درجــات املســتجيبات املتزوجــات

-Tاختبـار )ت(  مت اسـتخدام ،الكلـي"ممن أجرين االستئصـال 
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test يتاآل 5 اجلدوليف علــى النحــو املوضــح املســتقلتني. فكانــت النتــائج  للعينتــني: 
 5جدول 
المتزوجات ممن أجرين نتائج اختبار )ت( لدللة الفرق في صورة الجسم بين متوسطي درجات المستجيبات المتزوجات والمستجيبات غير        

 (137الستئصال الكلي )ن = 

 الحالة الزواجية
 صورة الجسم

 قيمة )ت( ودللتها
 النحراف المعياري المتوسط العدد

 7.89 9.57 23 غير متزوجة
1.21 

 6.90 11.53 114 متزوجة
 

 :أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي      
  فرق داّل إحصائًيا يف صورة اجلسم بني عدم وجود

متوسطي درجات املريضات املتزوجات واملريضات غري 
نه يوجد إممن أجرين االستئصال الكلي. أي  املتزوجات

تقارب يف درجة اخللل يف صورة اجلسم لدى املتزوجات وغري 
املتزوجات. ومن إمجايل نتائج الفرض الثالث يتضح أنه مل 

تائج إىل عدم اختالف صورة اجلسم يتحقق، إذ أشارت الن
 باختالف احلالة الزواجية. 

 الفرض الرابع 
 للتحقـق مـن صـحة الفـرض الرابــع الـذي يـنص علـى أنــه:      

"توجـــد فـــروق دالّـــة إحصـــائًيا يف صـــورة اجلســـم بـــني متوســـطي 
ســًنا درجــات املســتجيبات األكــرب ســًنا واملســتجيبات األصــغر 

اســتخدام أســلوب حتليــل  مت، ممــن أجــرين االستئصــال الكلــي"
فكانـت  One-Way ANOVAالتبـاين األحـادي يف اجتـاه واحـد 

 :يتاآل 6 اجلدولعلى النحو املوضح يف النتائج 

 6 جدول
الستئصال الكلي التي ترجع إلى عمر نتائج تحليل التباين األحادي في اتجاه واحد عند دراسة الفروق في صورة الجسم لدى المستجيبات الالتي أجرين 

 (137المستجيبة )ن = 

 عمر المريضة
 صورة الجسم

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المتوسط العدد ودللتها

النحراف 
 المعياري

بني  5.07 7.50 4 28إىل أقل من  18من 
 اجملموعات

280.73 4 70.18 
1.42 

 5.92 11.36 25 38إىل أقل من   28من 
 7.95 12.77 47 48إىل أقل من  38من 
داخل  7.03 10.65 46 58إىل أقل من  48من 

 اجملموعات
6548.95 132 49.61 

 5.98 8.67 15  فأكثر 58من 

 :أيتيتضح من اجلدول السابق ما ي  
  يف صورة اجلسم بني عدم وجود فرق داّل إحصائًيا

املستجيبات  سًنا و املستجيبات األكربمتوسطي درجات 
 األصغر سًنا ممن أجرين االستئصال الكلي.

ومن إمجايل نتائج الفرض الرابع يتضح أنه مل يتحقق، 
إذ أشارت النتائج إىل عدم اختالف صورة اجلسم باختالف 

 عمر املستجيبة.
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 وتفسير النتائجمناقشة 

يتضح من نتائج الفرض األول أنه كلما ارتفع إدراك       
مبعىن أهنا )املرأة السعودية املصابة بسرطان الثدي لدور اجلندر 

كانت أكثر وعًيا بتنميط القوالب الثقافية واالجتماعية ألدوار 
اخنفض لديها مستوى اخللل يف صورة اجلسم.   (النساء

إدراكها لدور اجلندر وكانت أكثر  وباملقابل كلما اخنفض
متاهًيا مع دور اجلنس القائم على األساس البيولوجي 
التقليدي يف فهم أدوار املرأة والعالقة بينها والرجل ارتفع 

 لديها 
فالنتائج اليت أفضى إليها   مستوى اخللل يف صورة اجلسم.

أن املرأة السعودية هذا الفرض تقود الباحثات إىل االعتقاد 
ي باجلندر، هي أكثر ثقة يف اليت على درجة من الوع

نسانية املعادلة بذاهتا وحبقوقها اإل اهتا وقدراهتا، وإميانًاإمكان
حلقوق الرجل، فًأصبحت ال تربط كينونتها ووجودها باجلسد 
وحسب بل تراه أيًضا جنًبا إىل جنب يف أبعاد عقلية ونفسية 

ه يف حتسني ووظائف اجتماعية وثقافية. وساعد هذا كل
الصورة الذهنية جلسدها، مما انعكس على اخنفاض درجة 

صابتها بسرطان إلل يف صورة اجلسم حىت مع معاناهتا من اخل
 الثدي.  

وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج دراسة ليون       
اليت وجدت أن املريضات  (Lyons& Shelton,2004)وشيلتون 

ا من القاطنات يف القرى واملدن األكثر تقليدية واألقل تعليمً 
الصغرية ارتفعت معاناهتن مع صورة اجلسم. كما تتفق النتيجة 
احلالية مع نتائج دراسات عديدة بينت نتائجها أن مريضات 

ت التقليدية ألدوار النساء  اسرطان الثدي اللوايت أيدن االجتاه
 ,Boquiren et al)كن أكثر معاناة مع اخللل يف صورة اجلسم 

2013; Lam & Fielding, 2003; Badger, Braden & Mishel, 

2001; Befort & Klemp, 2011).   
ا تتفق نتيجة الدراسة مع نتائج  مماثلة توصل هلا أيضً 

 Thompson Silliman)ثومبسون وسليمان وكليفورد  

&Clifford,2013) وفالديزت وآخرون (valdezate et al, 2013) 
ات األكثر تعليًما واللوايت تلقني برامج دعم من أن املريض

نفسي ُكن أكثر تقباًل ألجسامهن بعد استئصال الثدي، ومل 
اجلراحة والندب، كما مل  جيدن صعوبة يف النظر ملوضع

هنن أقل أنوثة، واعتربن صورة اجلسم أمرًا ثانويًا أيشعرن ب
خالل هذه احملنة، وكان التخلص من الورم بالنسبة هلن ومن 

 ألعراض الفيزيولوجية النامجة عن العالج مسألة أكثر أولوية. ا
ن ينسول وآخر وتتفق هذه النتيجة كذلك مع دراسة كي    
(kinsaul et al, 2014)  اليت بينت أن النساء األكثر إميانًا

بالدور اجلندري وباحلقوق املعادلة حلقوق الرجل اليعطني 
يشكل حمور اهتمامهن.  أمهية كبرية للشكل اخلارجي وال

 بيدجون وماكنيلواتفقت كذلك مع دراسة 
  (Pidgeon & McNeil, 2011)  اليت بينت أن منو اهلوية النسوية

وإدراك الدور اجلندري والتفتح الذهين والتمكني من العوامل 
الوقائية اليت ترتبط بشكل كبري بارتفاع مستويات الرضا عن 

لف نتيجة الدراسة احلالية صورة اجلسم. يف الوقت نفسه، ختت
ودراسة  ((Ashing-Giwa et al, 2007 وزمالئهمع دراسة اشينج 

اليت تبني من كل منها أن  Wilmouth, 2001))ويلموث 
يرتبط باملعاناة مع صورة  دراك السليب للدور اجلندري الاإل

 اجلسم.  
 راموس مارتينز كما ختتلف النتيجة احلالية مع دراسة    

(Martinez-Ramos, 2009)  دراك سرطان إاليت وجدت أن
الثدي كمعادل لفقدان اهلوية األنثوية واجلاذبية اجلسدية، تركز 
أكثر لدى املريضات الساكنات يف املدن اللوايت ينتمني 
ملستويات اقتصادية وتعليمية مرتفعة، ونظرهتن غري تقليدية 

ويات ألدوارهن اجلندرية، عكس املريضات املنتميات ملست
دراكهن تقليدي للدور اجلندري، إاقتصادية وتعليمية متدنية و 

وصورة اجلسم حمور اهتمامهن،  إذ مل تكن اجلاذبية اجلسدية
 بل مستقبل األطفال والقلق من املوت. 

وترى الباحثات أنه رمبا أمكن فهم نتيجة الدراسة احلالية     
يف ضوء التغريات اليت شهدها اجملتمع السعودي، وصاحبها 

مع بعض التعديالت والتطورات يف أوضاع النساء إمجااًل، 
االنفتاح الثقايف االجتماعي املتدرج الذي بدأ اجملتمع 
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 أطيافه بعد سنوات طويلة من ميعالسعودي يعايشه جب
 املمانعة واحملافظة الشديدة.

هنًجا إصالحًيا  (2015)فقد بدأ كما ترى الشعالن     
متصاعًدا منذ عقد ونصف لتمكني املرأة، تقوده احلكومة 
مدعومة من النخب، يُؤرّخ له بتوقيع امللك عبداهلل حني كان 

اتفاقية  ىاهلل( علولًيا للعهد نيابة عن امللك فهد )رمحهما 
أشكال التمييز ضد املرأة " )سيداو(، أثناء "مناهضة مجيع 

مشاركته يف قمة األلفية الثالثة يف "نيويورك" اليت انعقدت يف 
التغيري االجتماعي الثقايف كما مشل   (.2000)سبتمرب عام 

شغل النساء السعوديات لوظائف مبنظمات دولية ووظائف 
يف السلك الدبلوماسي، وحصول البعض على أومسة وجوائز 

وزير  ةعاملية، ووصول املرأة إىل مناصب رفيعة يف الدولة كنائب
ومديرة جامعة. من جهة أخرى مشل التغيري االجتماعي 
الثقايف اقتحام النساء جمال االستثمارات التجارية وريادة 

ارتفعت حجم رؤوس  (2012)األعمال. فحسب التميمي 
 (60)إىل  (2012)األموال النسائية السعودية خالل عام 

مليار لاير. وعدد سيدات األعمال يف الرياض على سبيل 
ف سيدة. وإمجايل عدد الآ (4000)املثال يزيد على 

السجالت التجارية املسجلة بأمساء سيدات سعوديات يف 
( 72.494)حنو  (2012)خمتلف مناطق اململكة بلغ عام 

سجل. وإمجايل عدد منسوبات الغرف التجارية يف اململكة 
منتسبة. كما  (38.750)بلغ حنو ( 2012)عام حىت بداية 

سبق  دخلت املرأة السعودية جمال إنشاء املكاتب االستشارية.
ذلك اخنراط اململكة يف حميطها الكوين الذي انعكس يف 
مؤشرات عدة كمصادقة اململكة على عدد من االتفاقيات 
اخلاصة حبقوق اإلنسان، مثل "اإلعالن العاملي حلقوق 

و"إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان" و"امليثاق العريب اإلنسان" 
حلقوق اإلنسان". فاملصادقة على هذه الوثائق ومنها 

نسان تمام صانع القرار مبلفات حقوق اإل)سيداو( عنت اه
النظام وضمنها حقوق املرأة. مع األخذ يف االعتبار أن 

ة املظلة نزلمب د  ويع( 1992)األساسي للحكم الصادر عام 

سية والقانونية للمملكة، يؤكد مبدأ املساواة بني األفراد، السيا
تفرق بني املواطنني على أساس اجلنس، فاملادة  ومواده ال

"الثامنة" من النظام تنص على أن احلكم يف اململكة يقوم 
على أساس "العدل والشورى واملساواة وفق الشريعة 

نسانية اإليؤكد على محاية احلقوق اإلسالمية". كما أن النظام 
والرجل، فاملادة "السادسة يف املطلق بدون متييز بني املرأة 

الدولة "حتمي حقوق اإلنسان  على أنن" منه تنص و والعشر 
 (.أ، 2014 )الشعالن،وفق الشريعة اإلسالمية".  

ت احلديثة للموروث اإلسالمي اليت يقوم اكما أن القراء    
السعوديني من باحثني وكتاب رأي يف  التنويرينيهبا بعض 

الصحافة وخمتصني يف الدراسات اإلسالمية واجهت ركام من 
األعراف والعادات البالية، وأسست لوعي سعودي جديد يف 
حقوق املرأة يستمد أصله من مساحة الدين ومنظوره 

أقر اإلسالم املساواة بني املرأة والرجل يف أصل اإلنساين، إذ 
ها الن اُس ات قوا ربكم الذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس يَأي  " :اخللق

َواِحَدة ". كما ساوى اإلسالم بني املرأة والرجل يف التكاليف 
الشرعية واملسؤولية الشخصية وهي الثواب على اإلحسان، 

َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى املعصية: " والعقاب على
بني سالم كذلك ه َحياًة طَيبِّة". وساوى اإلين  َوُهَو ُمْؤِمٌن فَـَلُنْحي

ْؤِمننَي  نسانية: "والذينَ املرأة والرجل يف الكرامة اإل
ُ
يُؤذوَن امل

ْؤِمَناِت ِبَغرْيِ َما اْكَتَسبوا فَـَقْد اْحَتَملوا بـُْهتاَنًا َوِإْْثًا ُمبيًنا
ُ
  ."وامل

كما ساوى اإلسالم بني املرأة والرجل يف احلقوق املدنية  
كاختيار الزوج والتوارث والبيع والشراء ومتلك األموال 
والعقارات واملنقوالت والتصرف يف التملك والوكالة والكفالة 

)الشعالن، والتعاقد واهلبة والوصية والصدقة والدين والوقف. 
 (.ب، 2014

اخلطوات املهمة لتمكني  من جهة أخرى، متت العديد من
املرأة، مثل تعيني النساء للمرة األوىل يف جملس الشورى بنسبة 

ابتداء من الدورة السادسة اليت انطلقت  %(20)كوتا بلغت 
. كذلك متكني النساء من حق االنتخاب (2013)يف 

سيدة  (21)والرتشح يف اجملالس البلدية الذي أفضى إىل فوز 
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ضوية هذه اجملالس يف خمتلف مناطق بع( 2015)يف أواخر عام 
اململكة، مبا يف ذلك بعض القرى واملدن الصغرية. كذلك 
حدثت خالل العقد األخري إصالحات مهمة طالت أهلية 

جراءات املؤسسة القضائية، وتعديل بعض اإلالنساء يف فضاء 
اخلاصة باحلضانة والنفقة واحلصول على األوراق الثبوتية وفتح 

لعمل والتعليم أمامهن، مع رفع نسبة جماالت جديدة ل
املبتعثات السعوديات لدراسة خمتلف التخصصات يف دول 

  (.2016أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.  )الشعالن، 
سبق مجيعه قد يكون انعكس  تعتقد الباحثات أن ما    

بشكل إجيايب يف تفاعله مع الوعي وعناصر مدنية أخرى على 
يف أوساط النساء، السيما لدى الفئة  إدراك دور اجلندر

املتعلمة من قاطنات احلواضر واملدن الكربى اللوايت شكلن 
فهناك درجة عالية من املثاقفة والتأثريات  عينة الدراسة احلالية.

احلضارية اليت تعايشها املرأة السعودية أسوة بباقي فئات 
ل مبختلف اجملتمع، مع الثورة التقنية اهلائلة اليت يسرت االتصا

 عدادأتشهد منًوا هائاًل يف ثقافات العامل وجعلت اململكة 
عام، إذ بلغ عدد مستخدمي  وجهنرتنت بدمي اإلمستخ

مستخدم. وقفز عدد  مليون (13)نرتنت يف اململكة اإل
عام  %(46)إىل حنو ( 2001)عام  %(5)املستخدمني من 

 (. 2012)هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات،( 2011)
بالنسبة إىل نتيجة الفرض الثاين يف الدراسة احلالية و        

اليت أظهرت أن معاناة املفحوصات اللوايت أجرين استئصال 
اجلسم كانت أقل من معاناة  مع صورةالكتلة الورمية 

املريضات اللوايت أجرين االستئصال الكلي للثدي، فإهنا تتفق 
روزنبريج اسة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة. فدر 

ودراسة مارجولس وزمالئه  ( ,Rosenberg et al  (2013نيوآخر 
((Margolis et al,1989 ،( ودراسة2004ودراسة )الشحروري 

ودراسة هينز  (Zanapalioglu et al, 2009)خرين آزانبليقلو و 
(Haines et al,2010 ودراسة بوردوا )Bordo,2003)  ( ودراسة

بينت نتائجها  ((Mahapatro &Parker,2005ماهاباتروا وباركر 
مجيًعا أن املريضات اللوايت أجرين االستئصال الكلي للثدي 

أكثر معاناة مع صورة اجلسم من اللوايت أجرين استئصال 
احلالية الكتلة الورمية فقط. لكن هذه النتيجة يف الدراسة 

سالونني  عن نتائج بعض الدراسات السابقة، كدراسة ختتلف
 نيوآخر ودراسة فالدزيت  (Salonen et al,2009ن )يوآخر 

(Valdezate et al,2013)  نيوآخر ودراسة لوبو (Lobo et al, 

  أفيس وكراوفورد ومانويل ودراسة( 2014
(Avis, Crawford & Manuel, 2005 اليت وجدت تقباًل بني )

الكلي. بل إن  املريضات لصورة أجسامهن بعد االستئصال
نت نتائجها ( بيGrogan et al,2013)ه ئوزمال دراسة جروجن

خفاء مكان الثدي املستأصل كان إأن املريضات وجدن أن 
أسهل من عملية إخفاء الوزن الزائد مثاًل، إذ اتضح أن زيادة 
الوزن تؤثر سلًبا يف صورة اجلسم أكثر من استئصال الثدي 
الذي قالت املريضات إنه ميكن التمويه عليه باملالبس أو 

 األدوات التكميلية. 
عارض نتيجة وترى الباحثات أن نتيجة الفرض الثاين ال ت    

الفرض األول الذي أفضى إىل أنه كلما ارتفع إدراك املصابة 
بسرطان الثدي لدور اجلندر كلما اخنفض لديها مستوى 
اخللل يف صورة اجلسم. فحىت مع عدم التماهي مع اجلنسانية 
والتنميط الثقايف االجتماعي ألدوار اجلنسني، فإن االحتفاظ 

العالمات اليت خُيّلفها بالثدي كاماًل بوجود بعض الندوب و 
استئصال الورم سيدعم صورة اجلسم بشكل إجيايب مقارنة 
باالستئصال الكلي للثدي.  فعلى الرغم من مواجهة عينة 
الدراسة خلربة مميتة، وأن النجاة يف حد ذاهتا هي انتصار 

خالل تقنيات  االحتفاظ بالثدي كاماًل من فإنوجودي، 
ز إىل الصمود وعدم شعاعي سريماجلراحة والعالج اإل

وقد االستسالم والشجاعة يف مقاومة املرض واالنتصار عليه. 
إىل أن ( Grogan & Mechan , 2016جروجن وميتشن )خلص 

املريضات رأين ندبة اجلرح مثل أثر حرب انتصرن فيها 
 فكأهنن ُكن جنوًدا يف معركة.

أما بالنسبة إىل نتيجة الفرض الثالث اليت أظهرت وجود     
تقارب يف درجة املعاناة مع صورة اجلسم لدى املريضات 
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املتزوجات واملريضات غري املتزوجات ممن أجرين استئصال 
الثدي، مبعىن عدم اختالف صورة اجلسم باختالف احلالة 

 ,Roubyتتفق مع دراسة رويب وبونني وتشارلز) الزواجية، فإهنا

Boinon & Charles, 2007 ) اليت بينت نتائجها عدم وجود
فروق بني املتزوجات وغري املتزوجات بالنسبة لصورة اجلسم 
بعد االستئصال الكلي للثدي. لكن هذه النتيجة من جهة 
أخرى مل تتفق مع نتائج عديد من الدراسات السابقة اليت 

ا على بينت نتائجها أن املريضات العازبات كن أكثر قلقً 
أفيس وكراوفورد  صورة اجلسم مقارنة بذوات الشركاء. فدراسة

( بينت أن النساء Avis, Crawford & Manuel, 2005ومانويل )
مع شريك كن أكثر تقباًل لصورة اجلسم من العازبات. كذلك 

ن أبينت نتائجها  al, (King et  (2000ه ئوزمالدراسة كينج 
بعد االستئصال الكلي على النساء العازبات كن أكثر قلًقا 

باركر  صورة اجلسم من املتزوجات. باملثل انتهت دراسة
إىل أن النساء املتزوجات أفضل  (Parker et al, 2003)ن يوآخر 

من العازبات من حيث تقبل صورة اجلسم بعد االستئصال 
 زميرمان وسكوت وهينرشزالكلي للثدي. كما وجد 

(Zimmermann, Scott & Heinrichs, 2010)  من دراستهم على
امرأة أملانية مصابة مبرحلة مبكرة من سرطان  (90)أكثر من 

الثدي، أن الرضا الزواجي لدى شركاء املريضات تنبأ بقبوهلن 
خرون آرة أجسامهن. كذلك وجد كينسينجر و لصو 

(Kinsinger et al,2011)  ارتباط الدعم العاطفي من الزوج أو
كما أن مع صورة اجلسم.   الشريك باخنفاض معاناة الزوجة

وجدت نتائج  (Klos & Sobal, 2013)دراسة كلوس وسوبل 
معاكسة إذ اتضح أن النساء ذوات الشركاء غري راضيات عن 

 صورة اجلسم مقارنة بالعازبات.
وترى الباحثات أن نتيجة هذا الفرض يف الدراسة احلالية 
ميكن فهمها يف ضوء ما أفضت إليه نتيجة الفرض األول. 
فاملرأة املدركة إجيابًيا لدورها اجلندري لن يكون وجود الزوج يف 
حياهتا من عدمه عاماًل حامسًا يف إدراكها الذهين لصورة 

كانت هناك   جسدها بعد اإلصابة بسرطان الثدي. بل رمبا

عوامل أخرى أكثر أمهية يف التأثري على تقبل اجلسد بعد 
جراحة االستئصال، كاإلميان العميق والتسليم بالقضاء 
والقدر، والدعم االجتماعي من أفراد األسرة وجمتمع 

الداخلية املستمدة من الصديقات.  إضافة إىل عناصر القوة 
جًدا يف  ن خربة هذا املرض الُعضال شخصيةإالذات، إذ 

حياة املرأة. فسرطان الثدي من التجارب احلياتية الكربى اليت 
مقابل العدم، وتستنفر  جتابه فيها املصابة اختبار الوجود

 طاقتها النفسية واجلسدية هلزمية هذا اخلطر احملدق.
 وفيما يتعلق بنتيجة الفرض الرابع اليت أشارت إىل عدم    

بني من أجرين  اختالف صورة اجلسم باختالف العمر
ن ي، فهي تتفق مع دراسة كينسول وآخر ئصال الكليتاالس

(Kinsaul et al,2014) مجيعبينت نتائجها أن النساء من  اليت 
عمار اللوايت لديهن قناعة بدورهن اجلندري وحبقوقهن األ

مينحن اهتماًما كبريًا للشكل اخلارجي،  املعادلة للرجل، ال
 والميثل حمور اهتمامهن.  

 & Pidgeon)وتتفق كذلك مع دراسة بيدجون وماكنيل

Mcneil, 2013)   نتائجها أن منو اهلوية النسوية اليت بينت
عوامل الدراك الدور اجلندري والتفتح الذهين والتمكني من إو 

الوقائية اليت ترتبط بشكل كبري باخنفاض مستويات عدم 
 الرضا عن صورة اجلسم عرب دورة العمر أو مراحل احلياة

 املختلفة. 
لكن هذه النتيجة احلالية ختتلف عن نتائج عديد من     

الدراسات السابقة، اليت بينت نتائجها أن عامل العمر يلعب 
دورًا يف مستوى تقبل املريضة لصورة اجلسم بعد االستئصال 
الكلي للثدي، فكلما كانت املريضة أصغر سًنا كان التأثري 

 ,Rosenberg  et al,2013; Avis )  النفسي أكرب 

Crawford & Manuel, 2005)  كذلك بينت دراسة كوينتارد
أن العمر يؤثر يف حتديد Lakdja,2008)   &  (Quintardوالكجا 

فضلت معظم النساء دون اخلمسني سنة من  العالج، إذنوع 
السيدات ت فضل يف حنيالعمر االستئصال اجلزئي للثدي 

األكرب سًنا االستئصال الكلي. باملثل فإن دراسة مهاباتروا 
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 نيودراسة فادي وآخر  (Mahapatro&Parker,2005)وباركر 
(Fadaei et al,2011) نيبرونلت وآخر ، ودراسة Brunault et al) 
بينت  (Bloom et al, 2004)ن يودراسة بلوم وآخر  2013,)

نتائجها مجيًعا أن النساء األصغر سًنا أكثر قلًقا بالنسبة 
 لصورة اجلسم.

ترى الباحثات أن نتيجة هذا الفرض يف الدراسة احلالية و     
تُفهم يف ضوء نتيجة الفرض األول من حيث االرتباط بني 

املرأة لدور اجلندر وبني اخنفاض درجة معاناهتا مع  إدراك
م كذلك يف ضوء نتيجة الفرض صورة اجلسم. كما تُفه

الثالث اليت بينت أن وجود الزوج من عدمه مل يكن عاماًل 
مؤثرًا يف وجود فروق يف صورة اجلسم لدى من أجرين عملية 

 ئصال.  تاالس
تؤمن بدورها يف  اليت-عمرهابغض النظر عن –فاملرأة       

احلياة وحبقوقها املعادلة حلقوق الرجل، لن تكون عناصر 
عملية استئصال الثدي حمور اهتمامها  اجلسدي بعدل اجلما

بنفس الدرجة، كما لدى املرأة اليت مرت بذات التجربة لكنها 
أكثر إميانًا ومتاهًيا مع اجلنسانية والتنميط الثقايف االجتماعي 

الوعي النمطي التقليدي  األخرية ذاتر اجلنسني. فاملرأة األدو 
ن قيمة الرجل، وأن سرتى أن قيمتها تقع يف مرتبة أقل م

دورها األساس إرضاء الزوج الذي لن يعجبه تناقص اجلاذبية 
 اجلسدية لزوجته. 

خالصة القول إن نتائج الدراسة احلالية بينت أن عامل     
إميان  الزواجية بلالعمر ليس مؤثرًا يف صورة اجلسم وال احلالة 

املرأة حبقوقها اإلنسانية وكينونتها املستقلة واحرتامها الواعي 
لذاهتا كأنثى، حتت مظلة اإلدراك اإلجيايب الكلي لدورها 

 االجتماعي.

 التوصيات المقترحة

وخاصة نتائج الفرض  ،البحثيف ضوء ما أفضت إليه نتائج 
 :أيتي توصي الباحثات مبا ،األول احملوري

إجراء دراسات للعالقة بني صورة اجلسم وإدراك اجلندر  -
لدى فئات أخرى من املصابات بأمراض مؤثرة على اجلمال 

 والشكل اخلارجي كالبهاق والصدفية والثعلبة وغريها.
التوجه حنو أحباث دراسة احلالة اليت تساعد إىل الوصول  -

بصورة اجلسم  لفهم مكثف وحمدد لبعض املوضوعات املتعقلة
 خبربة املرض.ارك اجلندر لدى النساء اللوايت مررن وإد
 اإلنسان حقوق كهيئة املدين اجملتمع مؤسسات حثّ  -

 على املرأة بشؤون املهتمة واجلمعيات اإلنسان حقوق ومجعية
 تعزيز اىل هتدف اليت واحملاضرات والدورات العمل ورش عقد
 ومسائل اجملتمع يف التنموية وأدوارهن حبقوقهن النساء وعي

 .عامة اجلندر
إجراء دراسات للمتعافيات السعوديات من سرطان  -

الثدي واملتعافيات من بيئات وجمتعات أخرى، إلجراء 
 مقارنات عرب ثقافية للعالقة بني صورة اجلسم وإدراك اجلندر.

 إعداد على تقوم اليت التجريبية شبه الدراسات حنو التوجه -
 تستهدف فعاليتها، مدى وقياس وعالجية إرشادية برامج
 الثدي سرطان من املتعافيات لدى إجيابية جسم صورة تعزيز

  .االستئصال جلراحة خضعن من خاصة
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Abstract: The study aims to: (1) identify the relationship between the perception of gender role and body image 

in Saudi breast cancer patients, and (2) identify the differences in body image based on the variables of the type 

of surgery,  age and marital status. 

The sample consisted of (200) Saudi females diagnosed with breast cancer. They were selected with the help of 

“Zahra Breast Cancer Association,” for the period from 20 January 2016 to 5 June 2016. 

The authors prepared a culturally-adapted, Saudi version of the Body Image Scale (BIS), which was developed 

by Hopwood et al. (2001), and verified its validity and reliability. In addition, the authors prepared a survey for 

the perception of gender role, and verified its applicability to breast cancer patients.  

The findings were as follows: (1) there is a negative, statistically significant relationship (at the 0.01 level) 

between the perception of gender role and body image among women with breast cancer, i.e. the higher the level 

of perception of gender role, the lower the level of imbalance in body image; and the lower the level of 

perception of gender role, the higher the level of imbalance in body image, (2) there is a statistically significant 

difference (at the 0.01 level) in body image between women who underwent mastectomy and those who 

underwent lumpectomy in favor of the former, i.e. patients who underwent mastectomy show a higher level of 

imbalance in body image, (3) no statistical difference in body image between single and married patients who 

underwent mastectomy, and (4) no statistical difference in body image between younger and older patients who 

underwent mastectomy. 

The results of the study were discussed in light of previous research results and the cultural framework of the 

sample. The authors concluded the study with a set of recommendations.  

 

Keywords: gender role, body image, breast cancer 
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 األداء الوظيفيلدى رؤساء األقسام األكاديمية وعالقتها بتحسين ممارسة اإلدارة بالتجوال  درجة

 ميس في جامعة الدماألعضاء هيئة التدر  

 
 يمنى أحمد عتوم

  الدمام جامعة - كلية الرتبية للبنات باجلبيل
 هـ1438/ 1/7 وقبل -هـ 4/4/1438 قدم للنشر

 
حســـني األداء لـــدى رؤســـاء األقســـام األكادمييـــة وعالقتهـــا بت لـــى بيـــا  درجـــة ممارســـة اإلدارة بـــالتجوالعلتعـــر  إىل اهـــدهذ هـــرا الدراســـة المستتتت:    

( هقــرة 52ي  ووشــمل  أيا ــات ونو ــذ مــ  جــ  ولتحقيــه هــد  الدراســة د إعــداد اســتبا ة جلمــ  الب .س يف جامعــة الــدمامالــوظيفي ألعءــاء هيلــة التــدري
ممارسة اإلدارة بالتجوال على حتسني األداء الوظيفي. وووزيعهـا علـى عينـة عشـواطية ةبقيـة درجة ( هقرة لقياس 15لقياس درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال، و 

م، وووصــلذ الدراســة إىل أ  درجــة ممارســة 2015/2016ءــاء هيلــة التــدريس يف جامعــة الــدمام للعــام الدراســي ( ممثلــة مــ  أع325بلــع عــدد أهرادهــا  
 ،بدرجـة متوســ ةاإلدارة بـالتجوال بببعادهـا:  إدارة الوقـذ، التحفيـ ، الو ـال، اإلبــدا ، ارـا، القـرار، العالقـات اإل سـا ية( لــدى رؤسـاء األقسـام جـاءت 

بـني  إجيابيـةووجـود عالقـة اروباةيـة   حتسني األداء الوظيفي ألعءـاء هيلـة التـدريس جـاءت بدرجـة متوسـ ة قسام األكادميية يفة إسهام رؤساء األدرجوأ  
ووبـني وجـود هـروا ،ات جامعـة الـدمام. درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكادمييـة وحتسـني األداء الـوظيفي ألعءـاء هيلـة التـدريس يف 

ممارســة اإلدارة بــالتجوال علــى األداء الــوظيفي علــى مت ــ   اجلــنس، لدرجــة ( بــني اوتوســ ات ايســابية α=0.05إح ــاطية عنــد مســتوى الدللــة  دللــة 
ي هـــو ووصـــيات الدراســـة زيـــادة وعـــي رؤســـاء األقســـام ببجيـــة و بيـــه اإلدارة بـــالتجوال وا عناســـها علـــى حتســـني األداء الـــوظيفأالنليـــة، ا(ـــكة(. وكـــا  مـــ  

 وو ويرها وونميتها. ألعءاء اهليلة التدريسية م  خالل عقد الدورات التدريبية والتثقيفية لتع ي  مهارات رؤساء األقسام يف جمال اإلدارة بالتجوال وخكاوه

 .اإلدارة بالتجوال، حتسني األداء الوظيفي: الك مات المفتاحية
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 مقدمة الدراسة

 بدو  نو ي ل اوؤسسات التعليمية  وقدم أ  اواضح   بات

 اوستويات، ولعل على خمتلف اهيه اإلدارة  ظو وو ور وقدم

وعرقلة  اإلداري اجلمود وراء اسبب   كا ذ التقليدية اإلدارية النظو
 عنسا ينمماوؤسسات التعليمية  م  النث  يف اإلداري اإلبدا 

العاملني  أداء وعلى بوجه عام للمؤسسة األداء مستوى على
 قد اليت ايديثة اإلدارية اوفاهيو م  النث  خاص، ههناك وجهب

 ، وم خ وص ا اونظمة اإلداري واإلبدا  الت ور وودعو وساعد

 بالتجوال. اإلدارة مفهوم اوفاهيو هرا أبرز
 باعتبارها، اوفاهيو اإلدارية ايديثة أحد بالتجوال اإلدارةه

 خ وصية حتمل اليت اإلدارية التعامالت أسلوبا م  أساليب

 روقي باوؤسسةو خاص ةاب  ،ات هلسفة ههي، إليها اياجة

 وتيحويف الوقذ  فسة  العليا، لإلدارة القيادي الدور حتسني إىل

 خمتلف يف العاملني جلمي  اوناسبة الفرص بالتجوال اإلدارة

 ع  مباشرة ب ورة للتعب  اوؤسسة التنظيمية يف اوستويات

و مهاراهت م  ونمية القاطد ومتن  لقاطدهو،  ظرهو وجهات
والتعر  إىل العمليات اليومية وخ وات  العمل يف القيادية
 يهد  كما إجنازها، و مسؤولني ع  متابعةباعتباره ،العمل

الرمسية والسل وية  ايواج  كسر إىل اإلدارة بالتجوال أسلوب
 اوستويات الشخ ية م  العالقات ووع ي  والعاملني، القاطد بني

 م ادرها م  مباشرة اوعلومات على واي ول اوختلفة،

 اإلدارات قبل م  ودخل أو أو حتريف، و فية، دو  الرطيسة،

 (.2006 اوختلفة  ملحو،
كرسي اونتب   لقاطدووعين اإلدارة بالتجوال أ  يرتك ا

بل ي له اونتب، ويفوض األعمال النتابية اليت وبخر منه 
ا، وين له يف أرجاء العمل ل للتجسس وإمنا ا كب   وقت  

ليتحسس احتياجات اووظفني ويشاركهو يف حل اوشنالت 
  بعض اووظفني ل و،لك أل ،اليت وواجههو ويف ايال

اياجة له، هلرلك  ا وهو يف أمسإل  ادر   قاطديرهبو  لل
ل ع  بطد أ  يرهب إليهو يف مناوبهو، يسجيب على القا

ويساعد هرا يف  بالرأيهرا، ويشج  هرا، ويشارك هرا 
الوصول يل مشنلة إدارية أو اجتماعية، يشاركه أهراحه 

هنو وأوراحه، ويرى ببم عينه ما جيري بدو  أ  يشعروا بب
 .(2012 ،مراقبو   ايوامدة والعبيدي

ص القادة اإلداريو  على البقاء قرب ميادي  العمل حير 
ا ا مهم  الفعلي، إ، يعدو  لقاءاهتو اونتظمة م  األعءاء أمر  
النجاح أعماهلو اإلدارية، ووعد اإلدارة بالتجوال   أمنو،ج 

ا لتحقيه ،لك اهلد ، وهرصة حقيقية وتيح ا ومهم  حقيقي  
أقسامهو للقادة اإلداريني الةال  على كل ما جيري داخل 

ويف مواق  العمل اويداين، ومناقشة العاملني معهو ببهنارهو، 
واوشنالت وال عوبات اليت وعرتضهو، وإجنازاهتو الفردية وما 

ازاهتو اجلماعية، كل ،لك ميتلنه كل منهو م  قدرات وإجن
 (.2012 صباح،  يف أجواء غ  رمسية دثحي

غ  أساليب الو ال على  اإلدارة بالتجوالووعتمد 
التجوال بينهو  بواس ةم  اورؤوسني  القاطديتعامل  إ،الرمسية 

والتحدث إليهو وقءاء بعض الوقذ معهو. وقد حيل هرا 
األسلوب حمل أساليب الو ال الرمسية للح ول على 

عمل اوعلومة مباشرة م  اويدا  دو  و ي  أو وبديل. كما و
األهراد راء ووجهات  ظر آاإلدارة بالتجوال على ونوي  

إجياد و  ،وحف هو حنو العمل اونتج ،ومعتقداهتو حنو منظماهتو
وودعو عملية د،   لديهو للعمل بروح الفريه الواحالدواه

حتديد األهدا  اليت يسعى التنظيو حنو حتقيقها بدقة ووضوح  
كما يبني ال را واألساليب اليت مين  إلدارة اونظمة اوباعها 

والتعر  إىل الجتاهات  ،وسنيووساعد يف وقييو أداء اورؤ 
لنل هرد منهو،  والسلوكيات والقدرات واوهارات اإل تاجية

ة لتع ي  اجلوا ب اإلجيابية يف سلوك بووض   ظام للمناه
ملني مما اينعنس على األداء الوظيفي للع م  مثاألهراد و 

 (.Buckner,2008يؤدي إىل حتسني يف أداطهو الوظيفي  
ا ا كاهي  ا ووقت  ا كب   اوهين جهد  وت لب عملية النمو 

 النهوض بالتعليو العايل متمثال     أجلومساعدة مستمرة م
باجلامعات اليت وعد الرك  األساسي يف بناء اجملتم  وهي 
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ا للحياة األداة القوية اليت وعمل على الت   اإلجيايب دعم  
حات ا آلمال وةمو اورغوب يف استمرارها والتجديد هيها وهق  

وهناك ورابط بني اإلدارة بالتجوال م  جهة وبني  ة،األم
حتسني األداء الوظيفي للعاملني م  جهة أخرى، حبيث إ  
اإلدارة بالتجوال وعمل على ووجيه ووقدمي الن ح واإلرشاد 
للمرؤوسني يف اجلامعة، هبد  إحداث التبث  اإلجيايب يف 

وونمية  ،و و وير األداء وزيادة اإل تا سلوكياهتو ودهعهو حن
ة، فاعل الجتماعي م  البيلة احملي قدرات اورؤوسني على الت

وي ور  ،يف النجاح م  هرصهو يف البقاء والستمرار مما ي يد
قدراهتو على التحنو يف الظرو  اوختلفة هبو والوقو  على 

اليت و ا حالي  و ية وا(ارجية اليت وواجه التنظياوشنالت الداخل
ال را والوساطل لعالجها  د أ سبوحتدي ،قد وظهر مستقبال  

 معها داخل اجلامعات.والتعامل 
ا للبحث يف وبناء على ما سبه وجدت الباحثة داهع  

تحسني األداء عالقتها بدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال و 
يس يف جامعة الدمام م  وجهة الوظيفي ألعءاء هيلة التدر 

 هو. ظر 

 مشك ة الدراسة 

 إدارة لتنو  ،اهتا و وير على وعمل إدارة اجلامعات

ظهرت  هقد التقليدية، وبقى أس ة األمناط أ  م  بدل   للت وير
األهنار واوفاهيو  م  متتالية موجات األخ ة السنواتخالل 

 أداء األعءاء و وير اهلادهة إىل اإلدارية واألمناط والجتاهات
ا اعتماد  على وساطل الو ال غ  اوباشرة يعتمد القاطد  إ،

ا وحىت يستخدم مهاراوه وقدراوه الشخ ية ل بد له م  ج طي  
التواجد وايءور  استناد ا إىلالعتماد على إدارة التجوال 

لة يف أثناء التجوال، ومتثلذ مشن  لوونفير اللقاءات اليت حت
ةار موضوعي يتءم  ممارسة الدراسة يف اياجة إىل وقدمي إ
األقسام األكادميية وعالقتها  اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء

  هناك أل ،سألعءاء هيلة التدري األداء الوظيفيبتحسني 
بعيدي  ع  األعءاء  صبحواأ  رؤساء األقسام بب اشعور  

 واق  . هم لبقاطهو يف مناوبهو دو  التفاعل م  األعءاء

عءو هيلة ودريس يف جامعة الدمام بوصفها الباحثة  خكة
القسو م   برطيس ممثلةاألقسام ني إدارة ب هجوة بوجود شعرت

يف  ضعف عنهاد ينتج أخرى، ق جهة م  األعءاءو  جهة
مما ينعنس  األعءاء وقدراهتو رطيس القسو ياجات وقدير
 عام.  وجهب اجلامعة ي وأداءأداطهو الوظيف على

  أسئ ة الدراسة 

 :ع  هرا الدراسة لإلجابة سعذ   
بالتجوال بببعادها:  إدارة ما درجة ممارسة اإلدارة  .1

الوقذ، التحفي ، الو ال، اإلبدا ، ارا، القرار، العالقات 
اإل سا ية( لدى رؤساء األقسام يف جامعة الدمام م  وجهة 

  ظر أعءاء هيلة التدريس؟

ما درجة إسهام رؤساء األقسام األكادميية يف حتسني  .2
ام م  األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدم

 وجهة  ظرهو؟

بالتجوال  اإلدارةما العالقة الروباةية بني درجة ممارسة  .3
الوظيفي  األداءوحتسني  األكادميية األقساملدى رؤساء 

 جامعة الدام م  وجهة  ظرهو؟هيلة التدريس يف  ألعءاء

هل هناك هروا ،ات دللة إح اطية عند مستوى  .4
ممارسة درجة ل( بني اوتوس ات ايسابية α= 0.05الدللة  

األداء الوظيفي لدى أعءاء  حتسني اإلدارة بالتجوال على
هيلة التدريس يف جامعة الدمام وع ى وت  ات:  اجلنس، 

 النلية، ا(كة، اوؤهل العلمي(؟

  أهداف الدراسة 

 ما يبيت:يف وتمثل أهدا  الدراسة ايالية    

 التعر  على درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بببعادها .1
بدا ، ارا، القرار، ، التحفي ، الو ال، اإلالوقذ  إدارة
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العالقات اإل سا ية( لدى رؤساء األقسام يف جامعة الدمام 
 م  وجهة  ظر أعءاء هيلة التدريس.

درجة إسهام رؤساء األقسام األكادميية يف  النشف ع  .2
األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة حتسني 

 .ظرهوالدمام م  وجهة  

لعالقة الروباةية بني درجة ممارسة اإلدارة اوق ي  .3
بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكادميية وحتسني األداء 

م  وجهة  مامالوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الد
  ظرهو.

راء أهراد الدراسة يف درجة آالتعر  على درجة اختال   .4
على حتسني  ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام

األداء الوظيفي م  وجهة  ظر أعءاء هيلة التدريس 
باختال  مت  ات الدراسة  اجلنس، النلية، ا(كة، اوؤهل 

 .العلمي(

  أهمية الدراسة 

 وكز أجية هرا الدراسة يف:   

سب علو الباحثة اليت وبحث ع  الدراسة األوىل على ح .1
داء الوظيفي ممارسة اإلدارة بالتجوال على حتسني األدرجة 

 ألعءاء هيلة التدريس يف اجلامعات السعودية.

مارسات اإلدارية وحدات اجلامعة اوعنية بت وير او ووجيه .2
بإعداد الكامج التدريبية والت ورية يف جمال اإلدارة  للقادة

 بالتجوال.

وساعد  تاطج هرا الدراسة اإلدارة العليا للجامعات  .3
ا القادة على أجية الهتمام مبمارسة اإلدارة وخ وص  

يف حتسني األداء الوظيفي ألعءاء هيلة  وإسهامهابالتجوال 
 التدريس. 

وتواكب هرا الدراسة م  الجتاهات ايديثة اليت ونادي  .4
 بءرورة ووظيف اإلدارة بالتجوال يف اجلامعات.

و رية راجعة للقيادات يف اجلامعات  هرا الدراسة وقدم .5
ستوى ممارسة القادة لإلدارة بالتجوال وما هلرا اومارسة ع  م

 . حتسني األداء الوظيفي لعأعءاءيف إسهام م 

 مصط حات الدراسة 

اإلدارة بالتجوال: أسلوب م  أساليب الو ال غ  
يتفاعل رؤساء األقسام م  األعءاء مباشرة م   إ،الرمسية، 

األوقات خالل التجوال بينهو والتحدث إليهو وقءاء بعض 
معهو هبد  ايد م  ايواج  الرمسية والسل وية بني الرؤساء 

 (.2012واألعءاء، ووع ي  العالقات الجتماعية  الوادي، 
قدرة رطيس  ببهنا اإجراطي   ووعر  الباحثة اإلدارة بالتجوال

مسرح العمل  بتعاد ع  منتبه وا(رو  منه إىلالقسو يف ال
استثمار  جلأا لوجه و،لك م  وجه   األعءاءوالتفاعل م  

وحتسني الو ال والتحفي  على  الوقذ وحتفي  العاملني
بدا  واوشاركة يف ارا، القرار ووع ي  العالقات اإل سا ية اإل

بني األعءاء ورؤساء األقسام وعالقة ،لك بتحسني األداء 
 الوظيفي لعأعءاء.

بالتجوال هبد  حتسني األداء الوظيفي: ووظيف اإلدارة 
زيادة قدرة األعءاء على القيام بالنشاط الري مبوجبة يتمن  

 .م  إجناز اوهمات واألهدا  والواجبات اوخ ط هلا بإوقا 

  حدود الدراسة 

 :اقت رت هرا الدراسة على   
 .هيلة التدريس يف جامعة الدمام حدود بشرية: أعءاء -

 يالعام الدراس يف أثناءةبه هرا البحث  حدود زما ية: -
 ه1437 – 1436، م 2016 -2015

حدود اووضو : معرهة درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال  -
لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها بتحسني األداء 

 الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام.
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 األدب النظري 

التعامل م   يف  قلة  وعية ومعرهية بالتجوال اإلدارة وعد
 لت بح اإلدارية، بني اوستويات ايدود اورؤوسني وإل اء

ةريقة  أو أسلوب ههي العاملني، م  مباشرباو ال  القيادات
 رؤية وبناء ومتابعتها اوهارات وونمية والتحفي  اإلقنا  حنو

 جسور لبناء واون قي التفن  العلمي حنو القيادية الشخ ية

 واوهام وزر  باألدوار اإلحساسووعمل على  ،باوشاركة اإلدارة

 القرارات الحنراهات وارا، و حيح يف اجلماعي العمل بررة

 قد عالية. ولرلك اررت م  أبرا  لو مما أقرب ونو  اليت

 جلوس يؤكد الري م التنظيمياهلر  اإلدارة بالتجوال غ ت

 أصبحذ حبيث التنظيمي اهلرم رأس على العليا القيادة

 بالتعامالت م  العاملني، خاصة  ظرة اإلدارية ،ات اوستويات

مسؤولية م  مسؤوليات  كل خب وصية الحتفاظ م 
القيادة العليا  بني بقاء اوشاركةمما يساهو يف اإلدارات، 

 والعاملني.
 ؤسساتا يف حياة اوم  هما و ا حيوي  وولعب القيادة دور  

هالقاطد هو اوسؤول ع  ونسيه جهود مرؤوسيه وحتفي هو 
وحتسني أداطهو وره  روحهو اوعنوية مبا حيقه أهدا  
اوؤسسة يف جو م  الرضا التام لدى العاملني. وعادة ما 
حيرص القاطد الناجح على البقاء قرب ميدا  العمل الفعلي 

 النجاح مؤسساهتو، ولرلك وعد اإلدارة بالتجوال أمنو،ج  
 دةاهلد ، وهرصة حقيقية وتيح للقا ا لتحقيه ،لكحقيقي  

الةال  على كل ما جيري داخل مؤسساهتو ويف ميدا  
العمل والعمل على مناقشة األعءاء أهنارهو واوشنالت 

  قدرات وإجنازات اليت وواجههو وما ميتلنه كل عءو م
 ةيف أجواء غ  رمسي وحي ل ،لكهردية ومجاعية 

 (.2010ي،العجم 
 مفهوم اإلدارة بالتجوال  

حاجات ورغبات  على بالتعر هتتو اإلدارة بالتجوال 
 اوستويات يف عام، والعاملني وجهب اوؤسسة يف العاملني

 والستجابة حاجاهتو ولبية مث وم  خاص، وجهب التنفيرية

 أ فسهو ع  رضا العاملني على اإجيابي   ينعنس لرغباهتو مبا

 ايقيقية واوعايشة العمل مواق  يف الفعلي التواجد وحتقيه

( اإلدارة 2000ر  ا(ء ي  عوقد  واوشاركة م  العاملني.
بالتجوال ببهنا منظومة إدارية هلسفية متناملة ،ات ةاب  
اروقاطي خاص، وستمد خ وصيتها م  قناعة إدراكية وقوم 
على التواجد وايءور الركي الفاعل للقاطد اإلداري يف مواق  

لفعل، وعدم اعتمادا على وساطل الو ال غ  التنفير وا
ا بل استخدام مهاراوه ومواهبه الشخ ية ا كلي  اوباشر اعتماد  

وملناوه يف و ميو ور يط وونظيو وونفير اللقاءات 
التجوالية وإدارة اوقابالت الشخ ية الفردية واجلماعية اليت 

أثناء التجوال اإلداري واستخدام السيناريوهات   ل يفحت
 والوساطل األخرى لنل مراحل التجوال.

بشار إىل أ  اإلدارة بالتجوال ه( 2013وأما العبيدي  
قاطمة على بقاء القاطد خار  منتبه يتجول بني اووظفني 
ويقءي معظو وقته م  اووظفني يف خ وط او ال مفتوحة، 
يلبس لبسهو ويتفاعل معهو ويع ي ووجيهاوه ويتاب  اووظفني 

 يف ميدا  العمل، يشاهدهو ويدير ايوار وهو يعملو  هعال  
معهو، ويناقشهو يف أمور العمل واألمور الشخ ية، يعيش 

، ل ن  غد أهءل ومستقبل العملو معهو يظات األمل 
 مشرا.

( ببهنا اإلدارة اليت وؤكد على أجية Serrat, 2009ويعرهها  
عالقات الو ال الشخ ية بني األهراد والتقييو اوفتوح 

إحدى ال را لبناء وحتسني األداء يف  دواإلدراك وهي وع
وقوم اإلدارة بالتجوال على  وقدمما  وبناء علىمنا  العمل. 

ايءور الركي الفعال للقاطد اإلداري يف مواق  العمل 
والتنفير والبقاء خار  اونتب م  األعءاء يف خ وط او ال 

 مفتوحة كبحد ةرا حتسني األداء يف العمل.
( هقد عرهها ببهنا سياسة وتيح Mckinney, 2004وأما  

للعاملني حرية الو ال م  اوديري  واوشرهني عليهو مما ي يد 
الرضا عند اووظفني واروفا  الروح اوعنوية لديهو وزيادة  
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اإلدارة ( 2013وعر  احملاسنة  كفاءهتو وإ تاجيتهو. 
رة أي أ  و بيه لسياسة الباب اوفتوح يف اإلداببهنا بالتجوال 

للناس بدل م  ا تظارهو وكسر ايواج  بينك وبينهو  رر 
وهي خرو  اودير للعاملني يف اويدا  أو مواق  عملهو 

 أجل م  هعالة ووسيلة ومقابلتهو ومشاهدهتو ع  قرب، وأداة

 ووسار  اوت  ات كثاهة م  أهءل يتناسب مستقبل صن 

ووقليل  وال م  الوقذ ووه  مين  واستناد ا إليها األحداث
 ايوار يف الءاطعة والتنلفة اجلهد ووقليل واوخاةبات األوراا

 اليت اوقولة ،كر م  بد ل وهنا .الرووني على والقءاء والنقاش

جتوال  إليه ميتد ما مبقدار ميتد أ  مين  مشرو  أي وقدم بب  وقر
 .اوشرو  هرا داخل القاطد اودير

ا إىل التعريفات السابقة وعر  الباحثة اإلدارة واستناد  
بالتجوال ببهنا: أسلوب إداري يعتمد خرو  القاطد م  
اونتب وسرح العمل والبقاء خار  منتبه وقيامه جبولت 

وعاينة و،لك ميدا ية على ال بيعة يتجول بني اووظفني 
التنفير ايقيقي للخ ط والكامج ومتابعة س  العمل وا تظامه 
على ال بيعة والتعر  على حاجات العاملني يف اوؤسسات 
ورغباهتو وم  مث ولبية حاجاهتو، والستجابة لرغباهتو، ومبا 

 ينعنس إجيايب على أداطهو الوظيفي داخل مؤسساهتو.
 أهداف اإلدارة بالتجوال

كسر ايواج  الرمسية   إىلبالتجوال  اإلدارةوسعى 
الشخ ية  ووع ي  العالقات واألعءاء اإلدارةوالسل وية بني 

اي ول على ل وقت ر على  إ،م  اوستويات اوختلفة 
 على الوقو  أو علىة ت مباشرة م  م ادرها الرطيساوعلوما

 :بيتي ما لتشمل متتد إهنا بل هقط حيدث ما
 هي بديهية حقيقة على وقوم اإلدارة بالتجوال ممارسة .1

  .العاملني م  خمتلف واوستمر الداطو والتواصل الو ال حتقيه

التنفير  مبستويات والروقاء والبتنار لإلبدا  التحفي  .2
 اآلخري  م  للعمل قابلية وجود ع  ةريه ،لك  لوحي

 م  معهو التعامل يف م البهو والتحول م  وال سجام

على  القاطمة الشخ ية العالقة إىل اجلامدة الرمسية العالقة
 ال داقة. 

 لدى والفنري العقلي التجديد خاليا بناء إعادة .3

 الفنري على التحجر والقءاء الرووني، مجود وكسر العاملني،

 لرواهتو إدراك العاملني ع  ةريه الب وقراةي واجلمود

 بيلة م  التنيف عوامل واستخدام أمناةهو السلوكية ووفحص

 (.2006 العمل  ملحو،

إدارة عمليات اهلينلة بالشنل الري يعيد ر يص  .4
مج  البيا ات  ع  ةريهوأ ش ة أعماهلا،  جمالت

 .واوعلومات الالزمة لرلك

هو ايقاطه الواقعية الناهية اوت يبة ع  اإلدارة العليا ه .5
واضح  بسلوبووشجي  العاملني على قول ايقيقة كاملة ب

 (.2000 ، ا(ء ي والتواصل م  خمتلف العاملني

 بالتجوال اإلدارة اجتاا حيقه مزايا تطبيق اإلدارة بالتجوال 

 اآليت: وهه او ايا، م  العديد

 النامل والتعر  أهءل، بسلوبب العاملني أداء وقييو .1

  .وظروهه وإمنا اوه قدرات كل هرد على

 العمل لحتياجات اوهق   اوتاحة البشرية اووارد ووزي  إعادة .2

 است الل حس  إىل مما يؤدي اوختلفة، اإلدارات يف الفعلية

  .اوتاحة البشرية اووارد

 على ينعنس مبا وكفاءهتا التدريب عمليات هعاليات زيادة .3

  .العاملني كفاءة زيادة

 اإلدارة وسمى ولرلك والتنفير، اإلجناز عمليات حتسني .4

 وعود العليا اإلدارة جتعل إ، الواضحة، بالتننولوجيا بالتجوال

 ا وإ تاجها.وموظفيه عمالطها وراقبة العمل، إىل

 .العاملني لدى باوسؤولية اإلحساس زيادة .5

 على ووشجيعهو الفعلي، باإلجناز العاملني مناهبة ربط .6

  .ايقيقي العمل

 وإدخال اوبرول، واجلهد الوقذ، يف اهلدر على القءاء .7

 .والنفاءة السرعة عن ر
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 والعاملني  العجمي، القيادات بني الو الت وقوية .8
2010.) 

 األداء الوظيفي 

األداء الوظيفي باهتمام بالع م  قبل حظي موضو  
الباحثني واومارسني و،لك بسبب أجيته بالنسبة لنتاطج 

يتعله األداء الوظيفي بنشاةات  إ،، وحتقيه أهداهها ؤسسةاو
ةة هبا واليت و ة اونيعات ا(اصة باوهام الوظيفاألهراد واجلما
استخدام معاي  معينة متفه عليها على  بواس ةمين  قياسها 

  حياة إ إ،ء الوظيفي يتمت  ببجية عالية أداء موظفيها، هاألدا
وتوقف بدرجة كب ة على أداء  هاواستمرار  هاوبقاءاونظمة 

 موظفيها.
 مبوضو  واهتمام وناهس م  األيام هرا العامل يشهدا وما

 تحقيهل البشري العن رجعل اوؤسسات ورك  على  األداء

 الفرص واست الل اووارد استخدام هاعلية ع  ةريه أهداهها

 مستوى ره  وت لب الدواه  هرا كل اوتوهرة، وال اقات اوتاحة

 وقدمي أجل م  للمنظمات اوؤسسي واألداء البشري األداء
 .عالية وجودة بسرعة ا(دمات

 م  هاألداء الوظيفي م  أهو األ ش ة اليت وعنس كال  
األهدا  والوساطل الالزمة لتحقيقها ويعك ع  مدى كفاءة 

أو بلوغ مستوى اإلجناز اورغوب يف هرا العمل،  األعءاء
التعليمية ول سيما  ؤسساتويروبط باوخرجات اليت وسعى او

( األداء 2013الشريف،عر   و  اجلامعات إىل حتقيقها.
اوبرول م  ةر  الوظيفي برلك النشاط أو اوهارة أو اجلهد 

ام إمت جلأا م  هنري   ما أالفرد سواء أكـا  هرا اجلهد عءلي  
ا بنفاءة حيدث هر السلوك و ي    إ،مهـام الوظيفة اووكلة لـه 

 وهعالية حيقه م  خاللـه األهدا  اوس رة م  قبل اونظمة.
( األداء الوظيفي بب ه سلسلة م  2009وعر  اولناوي  

لوظيفة أو قسو أو داطرة واليت يقوم هبا النشاةات اوروب ة با
هاألداء يف حقيقة  وظف أو اودير لتحقيه هد  معني.او

األمر ما هو إل سلوك ببوس  معاينه ههو مسؤوليات 

وواجبات وأ ش ة ومهام يتنو  منها عمل الفرد اليت جيب 
بالفاعلية  االقيام هبا. وقد يعك ع  األداء الوظيفي أحيا   

جرت العادة إىل النظر إىل الفعالية م  زاوية  هقدوالنفاءة 
النتاطج اليت وتوصل إليها اإلدارة هتوصف ببهنا إدارة هعالة إ،ا 

ا أقل هعالية إ،ا مل وؤدها حققذ األهدا  او لوبة، وببهن
منها هقط وببهنا غ   ااو لوب أو حققذ ج ء   على الوجه

ة بني هعالة إ،ا مل وست   أ  حتقه أهداهها. ويفرا عاد
الفاعلية والنفاءة، هالفاعلية رتص ببلوغ األهدا ، أما 
النفاءة هيق د هبا است الل اووارد اوتاحة يف حتقيه 

ولرلك أصبح حتسني (، 2003األهدا  احملددة  الثنيا ،
األداء ووننولوجيا التحسني ومناهجه اوختلفة قءية اإلدارة 

على  ؤسساتاألوىل والتحدي ايقيقي الري يواجه او
مستوى العامل ب فة عامة وعلى مستوى جمتمعنا العريب ب فة 
خاصة وأل  ةريقة ومستوى األداء خيتلفا  م  هرد آلخر 
وأل  الفارا بني الشخص ،ي األداء العادي والشخص 

ا إىل منظور كل منهما للحياة الري ميتلك القدرات يعود داطم  
هرد منهما  كل  ينو  واختال  اجلهد الري يبرل ه حبيث

ا على هتيلة الظرو  اوناسبة اليت وساعد على التقدم. قادر  
ع  ةريه  هللقاطد دور مهو يف عملية و وير وحتسني األداء

 :يتاآل
 حتديد اوشنلة وحتليل اووقف. .1

 ةلب اوشورة اوتخ  ة وعمل التقييو الالزم. .2

 وض  وحتديد األهدا . .3

 حتديد اودخالت الالزمة. .4

ي   زيادة السلوك اإلجيايب ووقليل الت بيه والتع   .5
 .السليب(

اوتابعة الداطمة وإعادة التقييو واوشورة، هدور القاطد  .6
ا يف إدراك أجية حتسني األداء وإزالة العواطه مهو جد  

 .(2011 ووع ي  النواحي اإلجيابية  الدجشي،
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الوظيفي  شاط يتمن  الفرد م  إجناز مهامه وأهداهه  األداءه
 وواجباوه اوخ ط هلا وونفيرها كما هو مرسوم ويتمت 

 :يةواآل با( اطص
 التدر  ع  بعيدة منبس ة ونظيمية هياكل وجود .1

 العمل يف الفريه. على والرتكي  اهلرمي،
 الثقة، م  عالية درجة على القاطو اوستقل العمل .2

 اإلدارية. الرقابة على العتماد ع  والبعد
 ارا، يف ودجمهو العاملني وإشراك بالو ال، الهتمام .3

  .القرارات
 عملية يف مندجمني متقدمة، مهارات ،وي عاملني وجود .4
 وهارات وسلوكيات جيدة. ومتقنني مستمر، ول  وع

 :الوظيفي األداء تحسين أساليب
الوظيفي  ركر  األداء لتحسني عديدة أساليب هناك     

 :منها ما يبيت
 العوامل أكثر م  اووظف ف: يعداووظ أداء حتسني .1

 أداء حتسني ومين  األداء، عناصر بني م  الت ي  يف صعوبة
  :ر هيأمو  عدةع  ةريه   اووظف

للموظف وعال  جوا ب  القوة جوا ب على الرتكي  .أ 
   الءعف.

 األعمال وبني العاملني، األهراد بني ال سجام ووه  .ب 
 يقوموا بب  األهراد هلؤلء السماح خالل م  إليهو اووكلة

 .اومن  بالقدر أداءها حيبو  اليت باألعمال
 جمهودات ربطم  خالل  ةبالشخ ي األهدا  ربط .  

  يدية مما يالشخ  واهتماماوه اووظف، أهدا  م  األداء
 التحسني حتقيه أجل م  اووظف وداهعية واقعية م 

 اورغوب.
 ودين يف مهو أمر الوظيفة حمتويات إ فة: الوظي حتسني .2

 مهارات األداء مستوى هاا األداء، هإ،ا مستوى واروفا 

 مناسبة غ  مهام على الوظيفة احتوت أو اووظف،
 .األداء مستوى ودين يف ،لك يسهو هسو  للموظف،

 للت   هرص ا وتيح البيلة أو اووقف إ  قف:اوو  حتسني .3
  .او لوب األداء مستوى حتسني إىل يؤدي قد الري

 يف م الة ووجد وهل اإلشرا ، عملية يف النظر إعادة .4
 أسلوب بني التناسه م  مناسبة درجة وهل حتققذ ،لك،

 أي وإىل اووظف، به يتمت  الري الرشد ومستوى اإلشرا 
 .(2008  البلوي، للمرؤوسني السل ة وفويض يتو مدى

هعملية حتسني األداء جيب أ  ونو  مستمرة ول ونتهي 
عند حد معني بل جنعل هدهها الروقاء واحملاهظة على 
اوستوى الراقي لعأداء. هعملية حتسني األداء عملية مشرتكة 
جلمي  عناصر اونظمة وليسذ مق ورة على جهة معينة 

جل حتقيه بل جيب أ  وتءاهر هرا اجلهود م  أهحسب 
 تمي  والفعال العاطد للمنظمة.األداء او

  دراسات السابقة ال 

بدراسة للتعر  على درجة  (2015 قامذ  ال احل، 
ممارسة مديري اودارس ا(اصة مبحاهظات غ ة لإلدارة 
بالتجوال، وعالقتها مبستوى أداء معلميهو. وقد ونو  جمتم  

شرا  الدراسة م  جمتمعني، جا: مديرو اودارس ا(اصة يف
  يف اودارس ا(اصة يف شرا و حماهظات غ ة وغربه، واوعلم

حماهظات غ ة وغربه، وونو ذ عينة الدراسة م  عينتني: 
العينة األوىل ونو ذ م  مجي  مديري اودارس ا(اصة يف 

ا، و،لك ( مدير  34شرا وغرب حماهظات غ ة والبالع عددهو  
ة الثا ية م  ا ل  ر حجو جمتم  الدراسة، وونو ذ العين ظر  

معلمني( م  معلمي اودارس ا(اصة يف شرا حماهظات  8 
غ ة وغربه. وقد استخدمذ الباحثة اونهج الوصفي التحليلي 
 يف هرا الدراسة، كما استخدمذ الباحثة أساليب إح اطية،

 يف هروا ووجد لية: أ ه وووصلذ الباحثة للنتاطج اآلو
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 ممارسة درجة حول أهراد عينة الدراسة استجابات توس اتم

 هلرا بالتجوال لإلدارة غ ة مبحاهظات ا(اصة اودارس مديري

 والتواصل، واإلبدا  الو ال الت وير التخ يط،ت  اجملال

 يف حني ،وسنوات ا(كة اجلنس وت   وع ى واليت ( التحفي

 واوتابعة، الرقابة (جملايل دللة إح اطية ،ات هروا وجدت

 جملايل إح اطية دللة هروا ،اتو   ،وت   اجلنسر( القرا ارا،و 
 ر( وت   سنوات ا(كة. كرلك لالقرا ارا،و  التخ يط، 

 حول استجابات أهراد عينة الدراسة متوس ات يف هروا ووجد

 وت   وع ى ا(اصة اودارس يف اوعلمني أداء مستوى درجة

 عالقة ووجد ، ولا(دمةوسنوات  العلمياجلنس واوؤهل 

 عينة وقديرات أهراد متوس ات بني إح اطية دللة ،ات اروباةية

 غ ة مبحاهظات ا(اصة اودارس مديري لدرجة ممارسة الدراسة

 لدرجة العينة وقديرات أهراد متوس ات وبني بالتجوال، لإلدارة

حتفي  اوعلمني على  بءرورة حثةاوأوصذ الب .معلميهو أداء
وناهسة بينهو، وايرص على و وير أ فسهو وإثارة روح ا

عقد ورشات ودريبية للمعلمني قبل وعيينهو م  و اوناهآت، 
حفظ حقوا و  ،وزارة الرتبية والتعليو، خاصة باإلدارة ال فية

 ع  ةريهالعاملني حىت يشعروا باألم  الوظيفي، و،لك 
 ل.و بيه قوا ني وزارة العم

"درجة بعنوا  ( 2014 ويف دراسة قامذ هبا  اوواضية،
ممارسة اإلدارة بالتجوال وأثرها على ونمية كفاءة معلمات 

ا يف األرد " ولتحقيه أهدا  الدراسة رياض األةفال مهني  
ةورت الباحثة استبا ة جلم  البيا ات وونو  جمتم  الدراسة 

معلمة رياض أةفال، وووصلذ الدراسة إىل أ   (103  م 
ية كفاءة معلمات درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ومستوى ونم

ا، كا  بدرجة متوس ة. ووجود أثر رياض األةفال مهني  
بدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال يف ونمية كفاءة معلمات 

  درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال أ، و ارياض األةفال مهني  
م  التباي  يف ونمية كفاءة ( %56.9  وفسر ما مقدارا

دراسة إىل أ  ا. وأوصذ المعلمات رياض األةفال مهني  

وعمل وزارة الرتبية والتعليو على وع ي  درجة ممارسة اإلدارة 
بالتجوال ومستوى ونمية كفاءة معلمات رياض األةفال 

ا بشنل أكك، م  خالل زيادة الوعي عند معلمات مهني  
رياض األةفال، وزيادة مشاركته  يف ارا، القرارات، وعقد 

 ودهعه  حنو أداء أهءل.الدورات التدريبية والتثقيفية اليت 
بدراسة هدهذ إىل ( 2013، وقام  القدومي وا(والدة

التعر  إىل درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري 
اودارس اوهنية وعالقتها بدرجة األداء الوظيفي لدى معلمي 
ولك اودارس. قاما باستخدام اونهج الوصفي التحليلي. 

داوني للدراسة: األوىل ولتحقيه هد  الدراسة د و وير أ
لقياس درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري اودارس 
اوهنية، والثا ية لقياس درجة األداء الوظيفي، وووزيعها على 

م  ( 335  عينة الدراسة اليت اخت ت ب ريقة ق دية م 
معلمي اودارس اوهنية يف هلس ني. وأجريذ اوعاجلة 

حساب اوتوس ات ايسابية  اإلح اطية اوناسبة منها:
والحنراهات اوعيارية ومعامل اروباط ب سو  يساب قوة 
العالقة واجتاهها بني درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى 
مديري اودارس اوهنية وعالقتها بدرجة األداء الوظيفي لدى 
معلمي ولك اودارس. ويف ضوء  تاطج الدراسة أوصذ 

رامج ودريبية لتع ي  مهارات مديري الدراسة بءرورة و ميو ب
اودارس وو ويرها وونميتها يف جمالت اإلدارة بالتجوال م  

س على ر وحث مديري اودا ،هتاحيث مفاهيمها وعمليا
ممارسة اإلدارة بالتجوال وا يف ،لك م  ووه  الوقذ النايف 
لكتشا  ايقاطه وحتديد اوشنالت وحتسني الو ال 

حتقيه الت وير واإلبدا . وضرورة ربط اإلدارة وحتفي  اوعلمني و 
وفعيل األداء الوظيفي اليت حتقه ال سجام  يف آليةبالتجوال 

م  األهدا  السرتاويجية اووضوعة واوراد حتقيقها يف 
 س اوهنية.ر اودا

( بعنوا  2012ي، ويف دراسة قام هبا  ايوامدة والعبيد
لية عملية ارا، القرارات "أثر ممارسة اإلدارة بالتجوال على هاع

الرمسية" دراسة و بيقية على اجلامعات  األرد يةيف اجلامعات 
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األرد ية الرمسية ولتحقيه هد  الدراسة استخدم اونهج 
الوصفي التحليلي بت وير استبا ة ونو ذ م  ج أي ، ووشمل 

( هقرة 20( هقرة لقياس أبعاد ممارسة اإلدارة بالتجوال، و 35 
عملية ارا، القرارات. وونو ذ عينة الدراسة  لقياس هاعلية

( م  جمتم  الدراسة. وووصلذ  تاطج الدراسة إىل 361م   
أ  و ورات اوديري  يف اجلامعات األرد ية الرمسية ومارسة 
اإلدارة بالتجوال وهاعلية عملية ارا، القرارات قد جاءت 

دارة بدرجة مروفعة، ووجود أثر ،ي دللة إح اطية ومارسة اإل
بالتجوال بببعادها على هاعلية عملية ارا، القرارات. ويف 
ضوء النتاطج ووصلذ الدراسة إىل عدد م  التوصيات أبرزها: 
ضرورة ربط منهجية اإلدارة بالتجوال يف آلية عملية ارا، 
القرارات اليت حتقه ال سجام م  األهدا  السرتاويجية 

 ت األرد ية الرمسية.اووضوعة واوراد حتقيقها يف اجلامعا
( دراسة Tucker & Singer, 2013 وأجرى ويوكر وسنقر 

بعنوا  وبث ات اإلدارة بالتجوال: دراسة ميدا ية عشواطية. 
لتحسني األداء الوظيفي هدهذ هرا الدراسة لختبار بر امج 

اإلدارة  يريسة اإلدارة بالتجوال م  قبل مدبناء على ممار 
اركة يف خ وط العمل األمامية ومشالعليا والحظة اووظفني 

. وقد د ايواجهوهن اليت تنالأهنارهو والعمل على حل اوش
( منظمة لتنفير الك امج اوبين 19اختيار عينة عشواطية م   

. وووصلذ ا( شهر  18على أساس اإلدارة بالتجوال ودة  
 تنالشممات اليت يتنفل مديروها حبل الدراسة إىل أ  اونظ

بدي اووظفو  هيها أداء أهءل. وأ  وجود اإلدارة اووظفني ي
وبث  إجيايب على أداء اووظفني إ،ا مل وشارك  هلا العليا ليس

اووظفني بفاعلية. وأوصذ  تنالرة العليا حبل مشاإلدا
أ  وجود اإلدارة العليا يف ا( وط األمامية للعمل  إىل الدراسة

. وإجراء تنالش إ،ا شاركوا بفاعلية يف حل اوغ  مفيد إل
وعديالت على الك امج اوقرتح لت بيه اإلدارة بالتجوال م  

 العاملني. األداء الوظيفيقبل اإلدارة العليا و،لك لتحسني 
( بدراسة بعنوا  Brown & coley, 2011 وقام براو  وكويل 

"أثر اإلدارة بالتجوال على ممارسات اوعلو الرتبوية يف 

لنشف ع  أثر اإلدارة بالتجوال اودارس". هدهذ الدراسة ل
على اومارسات الرتبوية للمعلمني داخل الف ول الدراسية 

 ع  ةريهوحت يل ال لبة وقياس اآلثار اورتوبة على التجوال 
اوالحظات ال فية الق  ة واوتنررة يف اودارس م  وجهة 
 ظر اوعلمني، ولتحقيه اهلد  استخدم الباحث اونهج 

ا ( معلم  143، وونو ذ عينة الدراسة م   الوصفي التحليلي
يعملو  يف عشر مدارس متفرقة يف الوليات اوتحدة 

( هقرة، 13األمرينية، واستخدمذ استبا ة منو ة م   
واوالحظات غ  الرمسية لتحديد مالمح ايياة يف الف ول 
الدراسية كبدوات للدراسة، وكا  م  أهو  تاطج الدراسة: أ  

ع  ةريه التجوال بني اوعلمني ساهو يف كسر حاج  ا(و  
الو ال اوباشر بني اوعلمني، وبناء عالقات إجيابية وعتمد 

دللة إح اطية عند  على الثقة بينهما ووجود هروا ،ات
( بني اومارسات الرتبوية للمعلمني α=0.05مستوى الدللة  

داخل الف ول الدراسية وحت يل ال لبة وبني اإلدارة 
 بالتجوال.

( دراسة بعنوا  "و بيه اإلدارة Payne, 2010وأجرى      
بالتجوال: جولة مدرسية واحدة"، هدهذ الدراسة إىل بيا  

اومارسات التعليمية حتسني  لتجوال علىأثر و بيه اإلدارة با
هرجينيا و،لك م  وجهة يف مدارس الساحل الشرقي لولية 

واوعلمني يف ولك اودارس. وكا ذ عينة الدراسة إحدى   ظر   
اودارس للمرحلة اوتوس ة يف ولية هرجينيا، د ونفير اإلدارة 

( سنوات، ومشلذ عينة 4بالتجوال يف هرا اودرسة ودة  
( 4ا و ( معلم  84لدراسة مجي  اوعلمني ويبلع عددهو  ا

مقابالت هردية ومقابالت  تدق  ع   إ،إداريني يف اودرسة. 
د و وير  قدلمني واإلداريني يف اودرسة، و مجاعية للمع

ينة الدراسة. وكا  أهو  تاطج استبا ات وووزيعها على ع
ع   سة: أ  اإلدارة بالتجوال وتيح للمعلمني التعب ار الد

ووقعاهتو وآراطهو حول ودريس ال الب، وكما وسمح هلو 
. وأ  التجوال له ابت ي  ةرا التدريس حسب ما يرو ه مناسب  

وبث  إجيايب يف ووه  بيلة وعليمية إشراهيه ورك  على مجي  
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عناصر العملية التعليمية بناملها م   اوعلمني، وال لبة، 
الرتبوية(. كما أوصذ الدراسة واوناهج الدراسية، واألساليب 

يف اودارس ل يادة  يري اإلدارة بالتجوال م  قبل اود بت بيه
  .الثقة بني اإلدارة واوعلمني

استخدمذ الباحثة يف هرا الدراسة اونهج  منهجية الدراسة 
و،لك والطمته ل بيعة أهدا  الدراسة  اوسحيالوصفي 

 .وأسللتها

ونو  جمتم  الدراسة م  مجي   مجتمع وعينة الدراسة 
أعءاء هيلة التدريس العاملني يف جامعة الدمام التابعة للعام 

( هرد ا. قامذ 1726(، والبالع عددهو  2015/2016الدراسي  
( 325الباحثة ببخر عينة عشواطية ةبقية اشتملذ على  

بناء على اخت ت يف جامعة الدمام  سعءو هيلة ودري
 مت  ات الدراسة  اجلنس واوؤهل العلمي وا(كة والنلية(

( يبني ووزي  أهراد عينة الدراسة حسب مت   1واجلدول رقو  
ية.اجلنس واوؤهل العلمي وا(كة والنل

 (1دول )ج
 جامعة الدمام حسب متغيرات الدراسةالتكرارات والنسب المئوية لجميع أعضاء هيئة التدريس العام ين في  

 النسبة التكرار الفئات 
 43.7 142 ،كر الجنس

 56.3 183 أ ثى 
 31.7 103 ماجست  المؤهل الع مي

 68.3 222 دكتوراا 
 30.5 99 سنوات 5أقل م   ال:برة

 29.2 95 10إىل  5م   
 23.1 75 15إىل  10م   
 17.2 56 هبكثر 15 

 32.0 104 كلية علمية الك ية
 68.0 221 كلية إ سا ية 
 100.0 325 المجموع 

 
حثة بإعداد لتحقيه هد  الدراسة قامذ البا أداة الدراسة 

ي : اجل ء األول درجة ممارسة اإلدارة أاستبا ة منو ة م  ج  
بالتجوال بببعادها:  إدارة الوقذ، التحفي ، الو ال، 
اإلبدا ، ارا، القرار، العالقات اإل سا ية( لدى رؤساء 
األقسام يف جامعة الدمام م  وجهة  ظر أعءاء هيلة 

ممارسة اإلدارة بالتجوال على  درجةالتدريس، واجل ء الثاين 
الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة حتسني األداء 

وقد مرت الستبا ة بعدة مراحل  الدمام م  وجهة  ظرهو.
 حىت وصلذ إىل شنلها النهاطي، وهرا اوراحل هي: 

اورحلة األوىل: د الةال  على األدب النظري والدراسات 
السابقة ،ات العالقة مبوضو  الدراسة و،لك لالستفادة منها 

ت الستبا ة وصياغة الفقرات اليت متثل كل يف حتديد جمال
 جمال. 

اورحلـــــة الثا يـــــة: د عـــــرض الســـــتبا ة ب ـــــورهتا األوليـــــة علـــــى 
جمموعـــة مـــ  احملنمـــني اوتخ  ـــني يف جامعـــة الـــدمام و،لـــك 
للتبكـــد مـــ  دقـــة وصـــحة هقـــرات الســـتبا ة ومـــدى وضـــوحها 

( عـــــدد 2اجلـــــدول رقـــــو   حومالطمـــــة هقراهتـــــا جملالهتـــــا. ويوضـــــ
 كل جمال.  هقرات
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 (2جدول )
 تحسين األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الدمام من وجهة نظرهم ب وعالقتهامجاالت ممارسة اإلدارة بالتجوال 

 عدد الفقرات أرقام الفقرات في االستبانة المجال الرقم
 8 8 – 1 إدارة الوقت 1

 8 16_  9 التحفيز 
 9 25 – 17 االتصال 
 9 34 – 26 اإلبداع 
 8 42 – 35 ات:اذ القرار 
 10 52 – 43 العالقات اإلنسانية 
 15 67 – 53 األداء الوظيفي 2

 67   المجموع

وقد اعتمدت الباحثة مقياس ا مخاسي ا وهق ا لتدر        
لينرت وعرهة درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بببعادها:  إدارة 
الوقذ، التحفي ، الو ال، اإلبدا ، ارا، القرار، العالقات 
اإل سا ية( لدى رؤساء األقسام يف جامعة الدمام م  وجهة 

نهاطية لنل  ظر أعءاء هيلة التدريس، وحتسب العالمة ال
جمال، وهق ا جملمو  اإلجابات لنل هقرة م  الفقرات وهه 
سلو لينرت اوتعدد ا(ماسي، هنا ذ مستويات اإلجابة: 

ا   (، ودرجة متوس ة 2(، ودرجة عالية  1 درجة عالية جد 
ا  4درجة متد ية  و (، 3   ((.5(، ودرجة متد ية جد 

د التحقه م  صدا احملتوى ألدوات  صدق أداة الدراسة 
م  ( 6عدد م  احملنمني بلع عددهو   الدراسة بعرضها على

احملنمني اوخت ني مم  حيملو  شهادة الدكتوراا يف 

ر  ات اإلدارة واإلدارة الرتبوية والتحليل اإلح اطي 
 وأجريذللتحقه م  صدا حمتواها ود األخر مبالحظاهتو 

ا لتنو  أكثر وضوح   ةا الستب التعديالت ل ياغة هقرات
 ا.وههم  

للتبكد م  ثبات أداة الدراسة، د  ثبات أداة الدراسة 
حساب معامل الثبات ب ريقة الوساا الداخلي حسب 

، إ، بل ذ قيمته لي امعادلة كرو باخ ألفا للمجالت واألداة ك
والعالقة بني (، 0.98  امال  لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ك

حتسني األداء والوظيفي و  ارسة اإلدارة بالتجوالدرجة مم
هرا النسب مناسبة ل ايات هرا الدراسة،  عدَّت(، و 0.94 

معامل الوساا الداخلي   ( أد اا يوضح3رقو  اجلدول 
 لفا:كرو باخ أ

 لفاأكرونباخ معامل االتساق الداخ ي   (3جدول )
 االتساق الداخ ي المجاالت
 0.88 إدارة الوقذ

 0.90 التحفي 
 0.91 الو ال
 0.91 اإلبدا 

 0.92 ارا، القرار
 0.94 العالقات اإل سا ية

 0.98 لي ال كااإلدارة بالتجو 
 0.94 األداء الوظيفي
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 المعالجات اإلحصائية  

د استخدام اوتوس ات ايسابية والحنراهات اوعيارية     
والتنرارات والنسب اولوية ومعامل اروباط ب سو  ومعامل 

ألفا  الثبات ب ريقة الوساا الداخلي حسب معادلة كرو باخ
واختبار  ت( وحتليل التباي  األحادي واختبار اوقار ات 

 البعدية ب ريقة شيفيه.

  متغيرات الدراسة 

 :اآلوية تاشتملذ الدراسة على اوت  ا      
ات ت   اواوت  ات اوستقلة: وشمل هرا الدراسة على  -

 اوستقلة اآلوية:

يف  األقسامبالتجوال م  قبل رؤساء  اإلدارةدرجة ممارسة  .1
 .جامعة الدمام

 مت  ات  اجلنس، اوؤهل العلمي، ا(كة، النلية(.  .2

هيلة  ألعءاء الوظيفي األداءاوت  ات التابعة: حتسني  -
 التدريس يف جامعة الدمام.

  نتائج الدراسة 

 عرض للنتاطج اليت ووصلذ إليها الدراسة وهه بيتهيما ي     
 وسلسل أسللتها:

  ما درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بأبعادها  )إدارة األولالسؤال 
الوقت، التحفيز، االتصال، اإلبداع، ات:اذ القرار، العالقات 

لدى رؤساء األقسام في جامعة الدمام من وجهة نظر  نسانية(اإل
 أعضاء هيئة التدريس؟

لإلجابة ع  هرا السؤال د استخرا  اوتوس ات ايسابية     
والحنراهات اوعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بببعادها: 

اإلبدا ، ارا، القرار،   إدارة الوقذ، التحفي ، الو ال،
لدى رؤساء األقسام يف جامعة الدمام  اإل سا ية(العالقات 

التدريس، واجلدول أد اا يوضح م  وجهة  ظر أعءاء هيلة 
:،لك

 (4جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 671. 3.18 إدارة الوقذ 1 1
 663. 3.17 الو ال 3 2
 684. 3.17 العالقات اإل سا ية 6 3
 666. 3.15 التحفي  2 4
 669. 3.14 ارا، القرار 5 5
 666. 3.11 اإلبدا  4 6

 640. 3.15  ًياكل  ااإلدارة بالتجو   

بني  ( أ  اوتوس ات ايسابية قد وراوحذ ما4يبني اجلدول  
جاء جمال "إدارة الوقذ" يف اوروبة األوىل  إ،(، 3.11-3.18 

جاء جمال  يف حني(، 3.18ببعلى متوسط حسايب بلع  
(، 3.11"اإلبدا " يف اوروبة األخ ة ومبتوسط حسايب بلع  

  (.3.15  لي ال كااوتوسط ايسايب لإلدارة بالتجو وبلع 

وقد د حساب اوتوس ات ايسابية والحنراهات اوعيارية  
لتقديرات أهراد عينة الدراسة على هقرات كل جمال على 

 :يتكا ذ على النحو اآل إ،حدة، 
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 تالمجال األول  إدارة الوق
 (5جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال إدارة الوقت مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 831. 3.33 يوز  القاطد األعمال والواجبات على األعءاء والتنسيه بينها لتحقيه األهدا . 5 1
 872. 3.27 .القاطد األوقات ال منية او لوبة ألداء كل عمل حيدد 8 2
 895. 3.26 يشج  القاطد على العمل بروح الفريه إلجناز مهام العمل. 4 3
 922. 3.20 ا.ونفيرها مسبق   او لوب واألعمال اوهام أولويات القاطد حيدد 7 4
 918. 3.18 هيها.ل بدء العمل قب ونفيرها او لوب لعأعمال القاطد خي ط 6 5
 940. 3.17 يفوض القاطد بعض ال الحيات واألعمال إىل مساعديه. 3 6
 843. 3.10 يقابل القاطد أعءاء هيلة التدريس يف أماك  عملهو وليس يف منتبه. 1 7
 877. 2.93 يعمل القاطد على قءاء أكثر وقته خار  منتبه. 2 8

 671. 3.18 إدارة الوقت  

اوتوس ات ايسابية قد وراوحذ  أ ( 5يبني اجلدول        
( واليت ونص 5جاءت الفقرة رقو   إ،(، 3.33-2.93  ما بني

"يوز  القاطد األعمال والواجبات على األعءاء  أ  على
والتنسيه بينها لتحقيه األهدا " يف اوروبة األوىل ومبتوسط 

( و  ها 2جاءت الفقرة رقو   يف حني(، 3.33حسايب بلع  

"يعمل القاطد على قءاء أكثر وقته خار  منتبه" باوروبة 
ايب (. وبلع اوتوسط ايس2.93األخ ة ومبتوسط حسايب بلع  

 (.3.18  لي اللمجال ك
 فيزالمجال الثاني  التح

 (6جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال التحفيز مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 854. 3.22 ببولويات اوهام واألعمال او لوبة  مجاعي إحساس ووه  على القاطد يقوم 14 1
 ايشج  القاطد مجي  األعءاء على اكتشا  حلول للمشنالت اوعقدة اليت وواجهه 15 2

 اوؤسسة.
3.21 .832 

 939. 3.20 القاطد على وعميه إحساس األعءاء ببهنو شركاء يف وض  األهدا .يعمل  9 3
 861. 3.14 ورؤية اوؤسسة. أهدا  حتقيه حيف  القاطد األعءاء على 12 4
 854. 3.14 العاملني. لدى للعمل ايماس روح إثارة على يعمل القاطد 13 5
 798. 3.12 القاطد م  خالل جتواله لعأعءاء مالحظات إجيابية ع  أداطهو.يقدم  16 6
 864. 3.10 األعءاء بتواجدا معهو.القاطد على ره  الروح اوعنوية لدى يعمل  11 7
 806. 3.05 يقوم القاطد بالتجوال بني ال فو  لتحفي  األعءاء على الع اء األهءل 10 8

 666. 3.15 التحفيز  

اوتوس ات ايسابية قد وراوحذ  أ ( 6يبني اجلدول        
( واليت ونص 14جاءت الفقرة رقو   إ،(، 3.22-3.05  ما بني

ببولويات  مجاعي إحساس ووه  على "يقوم القاطد أ  على
اوهام واألعمال او لوبة" يف اوروبة األوىل ومبتوسط حسايب 

( و  ها "يقوم 10جاءت الفقرة رقو   يف حني(، 3.22بلع  
القاطد بالتجوال بني ال فو  لتحفي  األعءاء على الع اء 

(. وبلع 3.05وروبة األخ ة ومبتوسط حسايب بلع  األهءل" با
  (.3.15  لي ااوتوسط ايسايب للمجال ك
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 لالمجال الثالث  االتصا
 (7جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال االتصال مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 811. 3.24 .القاطد اجتماعات مفتوحة م  أعءاء هيلة التدريس وناقشة وجهات النظريعقد  18 1
 824. 3.23 يتيح القاطد الفرصة لعأعءاء للتعب  ع  اقرتاحاهتو حبرية. 21 2
 908. 3.20 .اجيد   استماع احيرص القاطد على الستما  آلراء األعءاء وأهنارهو  24 3
 811. 3.17 م  خالل جتواله بينهو. نسب القاطد ثقة األعءاءي 17 4
 835. 3.15 بعض. علىبعءهو القاطد الفرصة ليتعر  األعءاء يهيئ  19 5
 798. 3.14 منها.يشج  القاطد األعءاء على وبادل اآلراء والستفادة  20 6
 958. 3.12 على ووه  بيلة مواوية للتفاعل اإلجيايب بني ال مالء. القاطد يعمل  22 7
 837. 3.12 ألعءاء هيلة التدريس. صالحياوه القاطد بعض يفوض 23 7
 822. 3.12 .أعءاء هيلة التدريس وير العالقات التنظيمية اإلجيابية بني القاطد على ويعمل  25 7

 663. 3.17 االتصال  

اوتوس ات ايسابية قد وراوحذ  أ ( 7يبني اجلدول        
( واليت ونص 18جاءت الفقرة رقو   إ،(، 3.24-3.12  ما بني

"يعقد القاطد اجتماعات مفتوحة م  أعءاء هيلة  أ  على
التدريس وناقشة وجهات النظر" يف اوروبة األوىل ومبتوسط 

( 25و 23جاءت الفقروا  رقو   يف حني(، 3.24حسايب بلع  

ألعءاء هيلة  صالحياوه القاطد بعض يفوض"و  هما 
ويعمل القاطد على و وير العالقات التنظيمية "، و" التدريس

ابية بني أعءاء هيلة التدريس" باوروبة األخ ة ومبتوسط اإلجي
 لي اوبلع اوتوسط ايسايب للمجال ك (.3.12حسايب بلع  

 3.17.) 
 ع المجال الرابع  اإلبدا 

 (8جدول )
 تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال اإلبداع مرتبة 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 760. 3.18 القاطد على رؤية األشياء اوبلوهة ب وايا خمتلفة يف إجناز العمل.يشج   26 1
 830. 3.17 .ا جديدةالقاطد م  خالل متابعته اويدا ية لعأعءاء أهنار  يقدم  27 2
 885. 3.15 له بني األعءاء على إهلامهو بايلول اإلبداعية.االقاطد بتجو يعمل  29 3
 866. 3.15 العمل. مهام إلجناز جديدة ةرا حا حيف  القاطد أعءاء هيلة التدريس على اقرت  34 3
 829. 3.14 جديدة. ب را القدمية اوشاكل يف للتفن  ألعءاء هيلة التدريس الفرصة يتيح القاطد 30 5
 820. 3.11 .القاطد  قاط القوة يف أداء أعءاء هيلة التدريسيع ز  32 6
 819. 3.08 القاطد إىل اكتشا  الفرص اإلبداعية بني صفو  األعءاء.يسعى  28 7
 874. 3.08 القاطد مبساعدة أعءاء هيلة التدريس يف و وير قدراهتو ومهاراهتو اإلبداعية.يقوم  31 7
 820. 2.99 .جتواله  و  التدريب او لوب لعأعءاء ةريهع  القاطد  يست ل  33 9

 666. 3.11 اإلبداع  

اوتوسـ ات ايسـابية قـد وراوحـذ أ  ( 8يبني اجلدول         
ــــيت ( 26رقــــو   ةجــــاءت الفقــــر  إ،، (3.18-2.99مــــا بــــني   وال

القاطد علـى رؤيـة األشـياء اوبلوهـة ب وايـا يشج  " أ  ونص على
يف اوروبـة األوىل ومبتوسـط حسـايب بلـع " خمتلفة يف إجنـاز العمـل
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 يســت ل "و  ــها ( 33 رقــو  ةجــاءت الفقــر  يف حــني، (3.18 
" جتوالــــه  ــــو  التــــدريب او لــــوب لعأعءــــاء عــــ  ةريــــهالقاطــــد 

وبلــع اوتوســط  .(2.99باوروبــة األخــ ة ومبتوســط حســايب بلــع  
 (.3.11  لي ــــــــــــــــــاايســــــــــــــــــايب للمجــــــــــــــــــال ك

  المجال ال:امس  ات:اذ القرار
 (9جدول )

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةبمجال ات:اذ القرار  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 832. 3.18 .القاطد القرار م  خالل احتناكه اوباشر بالعمل واألعءاءيتخر  36 1
 781. 3.18 .القرارات قبوهلو هلرا وسهيل يف يسهو مما القرارات ارا، عند األعءاء يستش  42 1
 794. 3.16 جتواله النقاش اير بقبول هنرة ووسجيلها. ع  ةريهالقاطد يشج   35 3
 830. 3.16 .القرارات الالزمة لتنفير للمعرهة وامتالكهو األعءاء قدرات امراعي   قراراوه يتخر القاطد 41 3
 829. 3.15   يف صناعة القرار.ياألعءاء ببهنو شركاء وليسوا منفريشعر القاطد  40 5
 792. 3.12 ا. القاطد مبتابعة ارا، القرار وونفيرا ميدا ي  يقوم  39 6
 832. 3.11 للعمل اويداين.القاطد قراراوه يف ضوء  ظرة شاملة يتخر  38 7
 849. 3.05 القاطد جبولت وؤدي إىل حتديد اوشنالت وإجياد ايلول.يقوم  37 8

 669. 3.14 ات:اذ القرار  

اوتوســ ات ايســابية قــد وراوحــذ  أ ( 9يبــني اجلــدول        
( 42و 36جـــاءت الفقروـــا  رقـــو   إ،(، 3.18-3.05  مـــا بـــني

ـــــى ـــــا  ون ـــــا  عل ـــــد القـــــرار  أ  واللت  عـــــ  ةريـــــه"يتخـــــر القاط
 األعءـاء احتناكـه اوباشـر بالعمـل واألعءـاء"، و"يستشـ 

" راراتالق قبوهلو هلرا وسهيل يف يسهو مما القرارات ارا، عند

ــــــة األوىل ومبتوســــــط حســــــايب بلــــــع    يف حــــــني(، 3.18يف اوروب
( و  ــها "يقــوم القاطــد جبــولت وــؤدي 37جــاءت الفقــرة رقــو  

إىل حتديد اوشنالت وإجياد ايلول" باوروبـة األخـ ة ومبتوسـط 
 ي ـــاكل(. وبلـــع اوتوســـط ايســـايب للمجـــال  3.05حســـايب بلـــع  

 3.14.) 
 المجال السادس  العالقات اإلنسانية

 (10جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال العالقات اإلنسانية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 772. 3.32 يسعى القاطد بب  ونو  العالقات بني األعءاء عالقات إجيابية. 43 1
 826. 3.28 القاطد م  األعءاء ع  ةريه احملادثة اوباشرة.يت ل  44 2
 818. 3.22 .يقدم القاطد اوشورة والن ح لعأعءاء للتعامل م  ال عوبات اليت وواجههو يف العمل 50 3
 873. 3.20 حيرص القاطد على مشاركة أعءاء هيلة التدريس يف اوناسبات اوختلفة. 45 4
 915. 3.20 على و ورات أوضا  العمل باستمرار.القاطد األعءاء ي ل   48 4
 853. 3.18 .العمل أسلوب يقرتحه أعءاء هيلة التدريس على و ي  أي القاطد يتقبل 49 6
 806. 3.11 القاطد التبث  يف سلوك األعءاء إلجناز األعمال.يست ي   46 7
 837. 3.09 .يعمل القاطد على حل مشنالت األعءاء ب ورة غ  رمسية 51 8
 856. 3.06 .يعمل القاطد على التوهيه بني حاجات األعءاء اإل سا ية وأهدا  العمل 52 9

 831. 3.02 اوختلفة ومتابعتها. القاطد وعرهة حاجات األعءاءيسعى  47 10
 684. 3.17 العالقات اإلنسانية  
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اوتوس ات ايسابية قـد وراوحـذ  أ ( 10يبني اجلدول        
ــــيت 43جــــاءت الفقــــرة رقــــو   إ،(، 3.32-3.02  مــــا بــــني ( وال

"يســـــعى القاطـــــد بـــــب  ونـــــو  العالقـــــات بـــــني  أ  وـــــنص علـــــى
األعءــاء عالقــات إجيابيــة" يف اوروبــة األوىل ومبتوســط حســايب 

( و  ــــــها 47جــــــاءت الفقــــــرة رقــــــو   يف حــــــني(، 3.32بلــــــع  
عءـــاء اوختلفـــة ومتابعتهـــا" "يســعى القاطـــد وعرهـــة حاجــات األ

(. وبلــع اوتوســط 3.02باوروبــة األخــ ة ومبتوســط حســايب بلــع  
 (.3.17  ي اكلايسايب للمجال  

 فتتتي األكاديميتتتة األقستتتام رؤستتتاء إستتتهام درجتتتة متتتاالستتتؤال الثتتتاني  
 التتدمام جامعتتة فتتي التتتدريس هيئتتة ألعضتتاء التتوظيفي األداء تحستتين

 ؟نظرهم وجهة من
لإلجابة ع  هرا السؤال د استخرا  اوتوس ات  

 األقسام رؤساء إسهامايسابية والحنراهات اوعيارية لدرجة 
 التدريس هيلة ألعءاء الوظيفي األداء حتسني يف األكادميية

، واجلدول أد اا يوضح  ظرهو وجهة م  الدمام جامعة يف
،لك.

 (11جدول )
 في التدريس هيئة ألعضاء الوظيفي األداء تحسين في األكاديمية األقسام رؤساء إسهاملدرجة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةمرتبة  نظرهم وجهة من الدمام جامعة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 788. 3.48 راطي شجعين على التجديد يف أساليب العمل.آالقاطد وقرتحايت و وقبل  3 1
 837. 3.47 يدهعين وشجي  القاطد على إجناز العمل بنفاءة وهاعلية. 2 2
 797. 3.46 وساعد مشاركيت يف ارا، القرارات على حتسني أداطي الوظيفي.  1 3
 829. 3.45 بني العاملني هيها.يتبثر أداطي الوظيفي بنظام الو ال الساطد  5 4
 797. 3.43 يساعد وفويض القاطد لل الحيات على حتسني أداطي الوظيفي. 6 5
 854. 3.40 القاطد على حس  الت ر  يف مواجهة أي عاطه يف أداء عملي.يساعدين  4 6
 قـاط  ه السنوي ليتمن  م  وع ي   قـاط القـوة وحتسـنيط ل  األعءاء على  تاطج وقييو أداي 15 7

 الءعف.
3.37 .786 

 863. 3.36 ا يف حتس  مستوى أداطي الوظيفي.القاطد واألعءاء ميدا ي  يسهو التفاعل بني  8 8
ســـ  األداء حتامج ودريبيـــة مناســـبة لحتياجـــاهتو ونميـــة قـــدرات العـــاملني عـــ  ةريـــه وـــوه  بـــر  13 9

 الوظيفي.
3.34 .783 

 839. 3.30 .العمل لت ويرها ب فة مستمرةالقاطد على مراجعة إجراءات س  حيرص  7 10
اورؤوسـني  وا(جـل مـ  والرهبـة يعمـل اسـتخدام القاطـد التجـوال يف عملـه علـى إزالـة ا(ـو  9 11

 على حتسني األداء الوظيفي.
3.27 .843 

 800. 3.25 يعمل القاطد على إجياد عالقات إ سا ية جيدة داخل بيلة العمل مما حيس  األداء الوظيفي. 12 12
 809. 3.24 .العملي الت بيه ع  الناجتة وال عوبات تنالاوش بالتجوال اإلدارة ورلل 11 13
 811. 3.22 يتاب  القاطد القرتاحات اليت يقدمها األعءاء وا(اصة جبودة األداء الوظيفي. 14 14
 801. 3.17 األعءاء. لدى جديدة ومبدعة أهنار جتواله ع  ع  ةريهيبحث القاطد  10 15

 628. 3.35 األداء الوظيفي  

اوتوســ ات ايســابية قــد وراوحــذ  أ ( 11يبــني اجلــدول       
( والـيت وـنص 3جاءت الفقرة رقو   إ،(، 3.48-3.17  ما بني

راطـي شـجعين علـى التجديـد آ"وقبل القاطد وقرتحـايت و  أ  على
ــــة األوىل ومبتوســــط حســــايب بلــــع  يف أســــاليب العمــــل" يف اوروب

( و  ـــها "يبحـــث 10جـــاءت الفقـــرة رقـــو   يف حـــني(، 3.48 
 لـدى جديـدة ومبدعـة أهنـار جتوالـه عـ  عـ  ةريـهالقاطـد 

(. وبلع 3.17األعءاء" باوروبة األخ ة ومبتوسط حسايب بلع  
 (.3.35  اي  كلاوتوسط ايسايب للمجال  
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 اإلدارة ممارسة درجة بين االرتباطية العالقة السؤال الثالث  ما
 الوظيفي األداء وتحسين األكاديمية قساماأل رؤساء لدى بالتجوال
 من وجهة نظرهم؟   الدمام جامعة في التدريس هيئة ألعضاء
لإلجابــــة عــــ  هــــرا الســــؤال د اســــتخرا  معامــــل اروبــــاط       

ـــــني  ـــــالتجوال اإلدارة ممارســـــة درجـــــةب ســـــو  ب ـــــدى ب  رؤســـــاء ل

 هيلـــــة ألعءـــــاء الـــــوظيفي األداء وحتســـــني األكادمييـــــة قســــاماأل
( 12مـ  وجهـة  ظـرهو، واجلـدول   الـدمام جامعـة يف التدريس

 يوضح ،لك.

 (12دول )ج
 هيئة ألعضاء الوظيفي األداء وتحسين األكاديمية األقسام رؤساء لدى بالتجوال اإلدارة ممارسة درجةمعامل ارتباط بيرسون ل عالقة بين 

 الدمام جامعة في التدريس
 الوظيفي األداء معامل االرتباط  المجاالت

 (**)706. معامل الروباط ر الوقت إدارة
 000. الدللة اإلح اطية

 325 العدد
 (**)745. معامل الروباط ر التحفيز

 000. اإلح اطيةالدللة 
 325 العدد

 (**)808. معامل الروباط ر االتصال
 000. الدللة اإلح اطية

 325 العدد
 (**)783. معامل الروباط ر اإلبداع

 000. الدللة اإلح اطية
 325 العدد

 (**)784. معامل الروباط ر القرار ات:اذ
 000. الدللة اإلح اطية

 325 العدد
 (**)806. معامل الروباط ر اإلنسانية العالقات

 000. الدللة اإلح اطية
 325 العدد

 ًياك  لابالتجو  اإلدارة
 

 (**)812. معامل الروباط ر
 000. الدللة اإلح اطية

 325 العدد
 (.0.01  ا عند مستوى الدللةدالة إح اطي   **           (.0.05ا عند مستوى الدللة  دالة إح اطي  *

أعـــــالا وجـــــود عالقـــــة إجيابيـــــة دالـــــة يتبـــــني مـــــ  اجلـــــدول      
ا بـــــني درجــــة ممارســـــة اإلدارة بــــالتجوال لـــــدى رؤســـــاء إح ــــاطي  

قســــام األكادمييـــــة وحتســـــني األداء الـــــوظيفي ألعءـــــاء هيلـــــة األ
 التدريس يف جامعة الدمام.

داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى   هتتل هنتتاو فتتروق ذات رابتتعالستتؤال ال
ممارستتة درجتتة ( بتتين المتوستتطات الحستتابية لα= 0.05الداللتتة )

األداء التتتوظيفي لتتتدى أعضتتتاء هيئتتتة  تحستتتين اإلدارة بتتتالتجوال ع تتتى
التتتتدريس فتتتي جامعتتتة التتتدمام تعتتتزى لمتغيتتترات  )الجتتتنس، الك يتتتة، 

 ال:برة، المؤهل الع مي(؟
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توســــــ ات لإلجابــــــة عــــــ  هــــــرا الســــــؤال د اســــــتخرا  او      
ايســابية والحنراهـــات اوعياريــة للمتوســـ ات ايســابية حســـب 
مت ـــــ ات اجلـــــنس، النليـــــة، ا(ـــــكة، اوؤهـــــل العلمـــــي، ولبيـــــا  

اختبــار  اســت خد مالفــروا اإلح ــاطية بــني اوتوســ ات ايســابية 
"ت"، لنل م  اجلنس والنلية واوؤهل العلمي وحتليـل التبـاي  

 ووضح ،لك. واجلداول أد اا ،األحادي للخكة
 ة  الجنس والمؤهل الع مي والك يأواًل 

 (13جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس والمؤهل الع مي والك ية

المتوسط  العدد المتغيرات 
 الحسابي

 قيمة االنحراف المعياري
 "ت"

درجات 
 الحرية

 الداللة اإلحصائية

 005. 323 2.797- 527. 3.04 142 ،كر ًياك ل  ااإلدارة بالتجو 
    705. 3.24 183 أ ثى

 000. 323 4.811- 592. 3.16 142 ،كر األداء الوظيفي
    619. 3.49 183 أ ثى

 807. 323 244.- 554. 3.14 103 ماجست  ًيال ك ابالتجو اإلدارة 
    677. 3.16 222 دكتوراا

 662. 323 438.- 601. 3.33 103 ماجست  األداء الوظيفي
    641. 3.36 222 دكتوراا

 001. 323 3.493- 524. 2.98 104 كلية علمية ي ال كلابالتجو اإلدارة 
    673. 3.24 221 كلية إ سا ية

 000. 323 4.169- 543. 3.14 104 كلية علمية األداء الوظيفي
    642. 3.45 221 كلية إ سا ية

ــــة  (13يتبــــني مــــ  اجلــــدول         وجــــود هــــروا ،ات دلل
( وعــ ى ألثــر اجلــنس يف مجيــ  اوت ــ ات، α= 0.05إح ــاطية  

ــــاث، وعــــدم وجــــود هــــروا ،ات  وجــــاءت الفــــروا ل ــــاحل اإل 
( وعـــ ى ألثـــر اوؤهـــل العلمـــي يف α= 0.05دللـــة إح ـــاطية  

 =αاوت ـــ ات، ووجـــود هـــروا ،ات دللـــة إح ـــاطية  مجيـــ  

وع ى ألثر النلية يف مجيـ  اوت ـ ات، وجـاءت الفـروا  (0.05
 ل احل النليات اإل سا ية.

 ةا  ال:بر ثانيً 
 (14جدول )

 ال:برة حسب متغير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات 

 ًيال ك ابالتجو اإلدارة 
  

 578. 3.19 99 سنوات 5أقل م  
 610. 2.95 95 (10إىل  5م   
 621. 3.13 75 (15إىل  10م   

 710. 3.45 56 هبكثر 15
 640. 3.15 325 اجملمو 

 األداء الوظيفي
  

 540. 3.42 99 سنوات 5أقل م  
 653. 3.16 95 (10إىل  5م   
 599. 3.29 75 (15إىل  10م   

 663. 3.62 56 هبكثر 15
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات 
 628. 3.35 325 اجملمو 

( وباينا  ظاهريا  يف اوتوس ات ايسابية 14يبني اجلدول        
ــــات مت ــــ  ا(ــــكة،  ــــة بســــبب اخــــتال  هل والحنراهــــات اوعياري

الفــــروا اإلح ــــاطية بــــني اوتوســــ ات ايســــابية ولبيــــا  دللــــة 
 (.15م حتليل التباي  األحادي حسب اجلدول  خد  است  

 (15جدول )
 تح يل التباين األحادي ألثر ال:برة 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر 
 000. 7.608 2.937 3 8.810 بني اجملموعات ي ال كلابالتجو اإلدارة 

   386. 321 123.908 تداخل اجملموعا
    324 132.718 النلي

 000. 7.373 2.743 3 8.228 بني اجملموعات األداء الوظيفي
   372. 321 119.411 داخل اجملموعات

    324 127.639 الك ي

ـــــــني مـــــــ  اجلـــــــدول        ـــــــة 15يتب ـــــــروا ،ات دلل ( وجـــــــود ه
( وعــ ى للخــكة يف α= 0.05إح ــاطية عنــد مســتوى الدللــة  

ا بـــني مجيـــ  اوت ـــ ات، ولبيـــا  الفـــروا ال وجيـــة الدالـــة إح ـــاطي  

اوقار ــــات البعديــــة ب ريقــــة  ذمخد  اســــت   اوتوســــ ات ايســــابية
(16شــــــــــــــــــــــيفيه كمــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو مبــــــــــــــــــــــني يف اجلــــــــــــــــــــــدول  

 (16جدول )
 ألثر ال:برة  هفييالمقارنات البعدية بطريقة ش

 فأكثر 15 15إلى  10من  10إلى  5من  سنوات 5أقل من  المتوسط الحسابي  
     3.19 سنوات 5أقل م   ي ال كلابالتجو اإلدارة 

    24. 2.95 (10إىل  5م   
   18. 06. 3.13 (15إىل  10  م 

  *32. *49. 26. 3.45 هبكثر 15 
     3.42 سنوات 5أقل م   األداء الوظيفي

    *27. 3.16 (10إىل  5م   
   13. 13. 3.29 (15إىل  10م   
  *32. *46. 19. 3.62 فأكثر 15

 (.α= 0.05دالة عند مستوى الدللة   *
 ( اآليت:16يتبني م  اجلدول      

( بــني هلــة α= 0.05وجــود هــروا ،ات دللــة إح ــاطية   -
سنوات وجاءت  (10إىل  5 و (سنوات 5قل م   أا(كة 

، كمـا وبـني (سـنوات 5قـل مـ   أالفـروا ل ـاحل هلـة ا(ـكة 
( بـني هلــة α= 0.05،ات دللــة إح ـاطية  ووجـود هـروا 

إىل  5 مــ  جهــة وكــل مــ  هلــيت ا(ــكة  (هــبكثر 15 ا(ــكة 

ســـــنة مــــــ  جهــــــة أخــــــرى وجــــــاءت  (15إىل  10 ، و(10
يف جمــــال األداء  (هــــبكثر 15 الفــــروا ل ــــاحل هلــــة ا(ــــكة 

 الوظيفي.
( بــني هلــة α= 0.05وجــود هــروا ،ات دللــة إح ــاطية   -

إىل  10ومـ    (10إىل  5 مـ  جهـة و (هبكثر 15  ا(كة
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مــ  جهــة أخــرى، وجــاءت الفــروا ل ــاحل هلــة ا(ــكة  (15
 .ي ال كلابالتجو يف جمال اإلدارة  (هبكثر 15 

 ناقشة النتائج والتوصيات م

  مناقشة النتائج المتع قة باإلجابة عتن الستؤال األول  متا درجتة أواًل 
الوقتتتتتتتت، التحفيتتتتتتتز، ممارستتتتتتتة اإلدارة بتتتتتتتالتجوال بأبعادهتتتتتتتا  )إدارة 

االتصال، اإلبتداع، ات:تاذ القترار، العالقتات اإلنستانية( لتدى رؤستاء 
 األقسام في جامعة الدمام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

أظهــــرت النتــــاطج اوتعلقــــة باإلجابــــة عــــ  هــــرا الســــؤال أ       
ـــــة التـــــدريس يف  اوتوســـــ ات ايســـــابية لتقـــــديرات أعءـــــاء هيل

بدرجـــــة متوســـــ ة وراوحـــــذ مـــــا بـــــني جامعـــــة الـــــدمام جـــــاءت 
جــــــــاء جمــــــــال "إدارة الوقــــــــذ" يف اوروبــــــــة  إ،(، 3.11-3.18 

ـــبعلى متوســـط حســـايب بلـــع   جـــاء  يف حـــني(، 3.18األوىل ب
جمــــــال "اإلبــــــدا " يف اوروبــــــة األخــــــ ة ومبتوســــــط حســــــايب بلــــــع 

 ي ــــــاكلل  ا(، وبلــــــع اوتوســــــط ايســــــايب لــــــإلدارة بــــــالتجو 3.11 
أبعــــــــاد اإلدارة بــــــــالتجوال ،لــــــــك لتقــــــــارب ويعــــــــ ى (. 3.15 

اوـــــــركورة ابتـــــــداء مـــــــ   إدارة الوقـــــــذ، الو ـــــــال، العالقـــــــات 
بــدا ( و،لــك مــ  خــالل ا ية، التحفيــ ، ارــا، القــرار، اإلاإل ســ
والنفـاءة يف  السـرعة حتقيـه أجـل مـ  لل ـالحيات ضالتفـوي

 قــدرات األعءــاء علــى إجنــاز األعمــال او لوبــة، والتعــر 
ـ وظـروههو، وإعـادة وإمنا ـاهتو  لحتياجـات اوـوزيعهو وهق 

 وكفاءهتـا، زيـادة التـدريب عمليـات هعاليـات العمـل، وزيـادة
 األعءـاء مناهـبة العـاملني، وربـط لـدى باوسـؤولية اإلحساس

 واجلهـد الوقـذ، يف اهلـدر علـى الفعلـي، والقءـاء باإلجنـاز
والعـاملني. قـد جـاء  القيـادات بني الو الت اوبرول، ووقوية

يف اوروبـة األوىل وقـد يعـود ،لـك إىل أ  دور  جمال إدارة الوقذ
مــــــ  قبــــــل رؤســــــاء  ممارســــــة اإلدارة بــــــالتجوال يف إدارة الوقــــــذ

مــــ  وجهــــة  ظــــر أعءــــاء هيلــــة التــــدريس يف جامعــــة األقســــام 
يتمثـــل بالهتمـــام بـــالتخ يط وحتديـــد األوقـــات ال منيـــة  الـــدمام

وأولويــــات اوهـــــام ألداء األعمـــــال او لوبــــة مـــــ  أعءـــــاء هيلـــــة 
جــل حتقيــه األهــدا  مــ  خــالل ووزيــ  أمــ  ا يس مســبق  التــدر 

العمــل  عــ  ةريــهالقاطــد لعأعمــال والواجبــات والتنســيه بينهــا 
الوقـــذ بــروح الفريـــه بالتواجـــد يف أمـــاك  العمـــل وقءـــاء أكثـــر 

بدا  هقد جاء يف اوروبـة األخـ ة، خار  اونتب. وأما جمال اإل
تــــه مــــ  خــــالل متابع اهتمــــام القاطــــديعــــ ى ،لــــك إىل ضــــعف و 

اويدا ية على وشجي  أعءاء هيلة التدريس على رؤيـة األشـياء 
خمتلــف يف إجنــاز األعمــال ووقــدمي أهنــار جديــدة  وجــهباوبلوهــة 

القدميـــة  تناللول اإلبداعيـــة والتفنـــ  يف اوشـــوإهلـــامهو بـــاي
ب ــرا جديــدة واكتشــا  الفــرص اإلبداعيــة بــني األعءــاء ممــا 

اإلبداعيــــة.  ومينــــ  يســــاعد علــــى و ــــوير قــــدراهتو ومهــــاراهتو 
وفس  هرا النتاطج يف ضوء مـا ووصـلذ إليـه بعـض الدراسـات 

 دراســة اوفقــذ هــرا النتيجــة مــ  مــا ووصــلذ إليــه الســابقة هقــد
أ  درجــــــة ممارســــــة اإلدارة بــــــالتجوال  إىل (2014 ، اوواضــــــية

ا، كــا  ومســتوى ونميــة كفــاءة معلمــات ريــاض األةفــال مهني ــ
 القــــــدومي  دراســــــةوكــــــرلك اوفقــــــذ مــــــ  بدرجــــــة متوســــــ ة. 

أوصــــذ الدراســــة بءــــرورة و ــــميو  الــــيت( 2013 وا(والــــدة،
بــــــرامج ودريبيــــــة لتع يــــــ  مهــــــارات مــــــديري اوــــــدارس وو ويرهــــــا 
وونميتهــــا يف جمــــالت اإلدارة بــــالتجوال مــــ  حيــــث مفاهيمهــــا 

 .وعملياهتا
 درجتة متاا  مناقشة النتائج المتع قة باإلجابة عن السؤال الثتاني  ثانيً 

 التتتتوظيفي األداء تحستتتتين فتتتتي األكاديميتتتتة األقستتتتام رؤستتتتاء إستتتتهام
 ؟نظرهم وجهة من الدمام جامعة في التدريس هيئة ألعضاء
أظهـــرت النتـــاطج اوتعلقـــة باإلجابـــة عـــ  هـــرا الســـؤال أ        

لدرجـة إسـهام رؤسـاء األقسـام األكادمييـة اوتوس ات ايسابية 
جامعـــة ي ألعءـــاء هيلـــة التـــدريس يف فســـني األداء الـــوظييف حت

-3.17الــــــدمام جــــــاءت بدرجــــــة متوســــــ ة وراوحــــــذ بــــــني  
: أ  ( والـــيت وـــنص علـــى3جـــاءت الفقـــرة رقـــو   هقـــد(، 3.48

راطـــــي شـــــجعين علـــــى التجديـــــد يف آ"وقبـــــل القاطـــــد وقرتحـــــايت و 
أســـــــاليب العمـــــــل" يف اوروبـــــــة األوىل ومبتوســـــــط حســـــــايب بلـــــــع 

( و  ها: "يبحث 10جاءت الفقرة رقو   يف حني(، 3.48 
 لـدى جديـدة ومبدعـة أهنـار جتوالـه عـ  ةريـه عـ القاطـد 

(. 3.17األعءــــاء" باوروبــــة األخــــ ة ومبتوســــط حســــايب بلــــع  
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(. ويعــ ى ،لــك 3.35  لي ــاوبلــع اوتوســط ايســايب للمجــال ك
حتســــني يف  ةاألقســــام األكادمييــــ ءســــادرجــــة إســــهام رؤ إىل أ  

درجة األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام 
بنشـــــــاةات األعءـــــــاء واجلماعـــــــات ا(اصـــــــة باوهـــــــام  اوتعلـــــــه

 مــــ  واألعمــــال والواجبــــات او لوبــــة منهــــا والــــيت وعنــــس كــــال  
عـ  قيقها، واليت مين  قياسـها األهدا  والوساطل الالزمة لتح

 هـــــاوبقاء  حيـــــاة اوؤسســـــة إ إ،معـــــاي  متفـــــه عليهـــــا،  ةريـــــه
هــرا وتوقــف علــى أداء أعءــاطها.  ومينــ  وفســ   هاواســتمرار 

النتاطج يف ضوء ما ووصلذ إليه بعض الدراسات السابقة هقـد 
( إىل أ  اونظمـات Tucker & Singer, 2013  أشـار
اووظفـو  يبـدي  اوـوظفني تنالشـمحبـل  مديروها يتنفلاليت 
 العليـــااإلدارة ، والتبكيـــد علـــى أجيـــة مشـــاركة أداء أهءـــل هيهـــا

 .بفاعلية اووظفني تنالحبل مش
ـــــــدةواوفقـــــــذ مـــــــ  دراســـــــة       ( 2013،  القـــــــدومي وا(وال

وفعيـــل األداء الـــوظيفي  يف آليـــةءـــرورة ربـــط اإلدارة بـــالتجوال ب
الــــيت حتقــــه ال ســــجام مــــ  األهــــدا  الســــرتاويجية اووضــــوعة 

 وكــرلك اوفقــذ مــ  دراســة س اوهنيــة.ر واوــراد حتقيقهــا يف اوــدا
 Payne, 2010 التجــوال لــه وــبث ( الــيت أشــارت إىل أ  

  عناصــر يــوركــ  علــى مج إشــراهيه يميــةة وعليلــ ب يف وــوه إجيــايب
ـــالعمل ، وال لبـــة، واونـــاهج ني اوعلمـــ بناملهـــا مـــ يميـــة ة التعلي

 ة(.يب الرتبو ية، واألساليالدراس
   متتتاا  مناقشتتتة النتتتتائج المتع قتتتة باإلجابتتتة عتتتن الستتتؤال الثالتتتثثالثًتتت

 رؤستتاء لتتدى بتتالتجوال اإلدارة ممارستتة درجتتة بتتين االرتباطيتتة العالقتتة
 التتدريس هيئة ألعضاء الوظيفي األداء وتحسين األكاديمية قساماأل
 ؟  الدمام جامعة في

إىل أظهـــرت النتـــاطج اوتعلقـــة باإلجابـــة عـــ  هـــرا الســـؤال       
ا بـــني درجـــة ممارســـة اإلدارة وجـــود عالقـــة إجيابيـــة دالـــة إح ـــاطي  

ـــــدى رؤســـــاء األ األداء  قســـــام األكادمييـــــة وحتســـــنيبـــــالتجوال ل
الــــوظيفي ألعءــــاء هيلــــة التــــدريس يف جامعــــة الــــدمام. ووعــــ و 
الباحثــة ،لــك إىل أ  جتــوال رؤســاء األقســام يف أمــاك  العمــل 

ا ي يـــــــد مـــــــ  وواصـــــــله مـــــــ  األعءـــــــاء وجيعلهـــــــو أكثـــــــر وقـــــــدير  

لحتياجــــــاهتو ووقبــــــل مقرتحــــــاهتو وآراءهــــــو وإجيــــــاد عالقــــــات 
العمــل  إ ســا ية إجيابيــة ووشــجيعهو علــى التجديــد يف أســاليب

ومشــاركتهو يف  توالو ــال مــ  العــاملني ووفــويض ال ــالحيا
ومينـــ  ارـــا، القـــرارات ســـاعد علـــى حتســـني أداطهـــو الـــوظيفي. 

وفس  هرا النتاطج يف ضوء مـا ووصـلذ إليـه بعـض الدراسـات 
( 2013اوفقذ م  دراسة  القـدومي وا(والـدة،  السابقة هقد

 دللـة إح ـاطية، ،ات اروباةيـه عالقـة الـيت أشـارت إىل وجـود
 اإلدارة ممارسـة ةمتوسـ ات وقـديرات أهـراد العينـة لدرجـ بـني

واختلفـــذ مـــ  دراســـة ال ـــاحل  .واألداء الـــوظيفي بـــالتجوال
( الــــيت أشــــارت إىل عــــدم وجــــود عالقــــة إجيابيــــة بــــني 2015)

 لـإلدارة غـ ة ا(اصـة مبحاهظـة اوـدارس مـديري ممارسـة درجـة
 أداء لدرجـة العينـة وقـديرات أهـراد متوسـ ات وبـني بـالتجوال
 .معلميهو

  هتتتل رابتتتعمناقشتتتة النتتتتائج المتع قتتتة باإلجابتتتة عتتتن الستتتؤال الا  رابًعتتت
( α=0.05هناو فتروق ذات داللتة إحصتائية عنتد مستتوى الداللتة )

ممارستتتة اإلدارة بتتتالتجوال ع تتتى  درجتتتةبتتتين المتوستتتطات الحستتتابية ل
األداء الوظيفي لدى أعضتاء هيئتة التتدريس فتي جامعتة التدمام تعتزى 

 لمتغيرات  )الجنس، الك ية، ال:برة، المؤهل الع مي(؟
أشــارت  تــاطج هــرا الســؤال إىل: أ  اختبــار "ت"، لنــل       

ــــة واوؤهــــل العلمــــي إىل وجــــود هــــروا ،ات  مــــ  اجلــــنس والنلي
( وعـــ ى ألثـــر اجلـــنس يف مجيـــ  α= 0.05دللـــة إح ـــاطية  

اوت  ات، وجاءت الفروا ل احل اإل ـاث، وعـدم وجـود هـروا 
( وعـ ى ألثـر اوؤهـل العلمـي α= 0.05،ات دللـة إح ـاطية  

 =αيف مجيـ  اوت ـ ات، ووجـود هـروا ،ات دللـة إح ـاطية  

( وع ى ألثر النلية يف مجي  اوت  ات، وجـاءت الفـروا 0.05
أ  الــدرجات  ،لـك إىلات اإل سـا ية. وقـد يعـ ى ل ـاحل النليـ

ا بـني الـركور واإل ـاث  العلمية وا(كات األكادمييـة متقاربـة جـد 
ممارســة اإلدارة بــالتجوال علــى حتســني درجــة ممــا يــنعنس علــى 

األداء الــوظيفي، ومت ــ  اجلــنس ل يعنــس بالءــرورة اخــتال  
بــــني أهــــراد الدراســــة إ،ا كا ــــذ الظــــرو  الــــيت يعيشــــها األهــــراد 
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واحــــدة وأ  عــــدد اإل ــــاث يف هــــرا الدراســــة أكــــك مــــ  عــــدد 
 الركور.

 ظــاهري   وجــود وبــاي    حتليــل التبــاي  األحــادي للخــكة إىل     
يف اوتوس ات ايسـابية والحنراهـات اوعياريـة بسـبب اخـتال  
هلــــات مت ــــ  ا(ــــكة، ولبيــــا  دللــــة الفــــروا اإلح ــــاطية بــــني 

م حتليــل التبــاي  األحــادي الــري خد  اوتوســ ات ايســابية اســت  
أشــــار إىل وجــــود هــــروا ،ات دللــــة إح ــــاطية عنــــد مســــتوى 

ات، ولبيــا  ( وعــ ى للخــكة يف مجيــ  اوت ــ  α= 0.05الدللــة  
بــــني اوتوســــ ات ايســـــابية ا الفــــروا ال وجيــــة الدالــــة إح ــــاطي  

اوقار ـات البعديـة ب ريقـة شـيفيه إىل: وجـود هـروا  ذمخد  است  
 5قـل مـ  أ( بـني هلـة ا(ـكة  α= 0.05،ات دللـة إح ـاطية  

وجـــاءت الفـــروا ل ـــاحل هلـــة ا(ـــكة ( 10إىل  5ســـنوات( و  
ووجـــود هـــروا ،ات دللـــة  ،ســـنوات(، كمـــا وبـــني 5 قـــل مـــ أ 

هــبكثر( مــ  جهــة  15( بــني هلــة ا(ــكة  α= 0.05إح ــاطية  
( ســــنة مــــ  15إىل 10( و  10إىل  5وكــــل مــــ  هلــــيت ا(ــــكة  

هــبكثر يف  15جهــة أخــرى وجــاءت الفــروا ل ــاحل هلــة ا(ــكة 
 =αجمال األداء الوظيفي. ووجود هروا ،ات دللة إح اطية  

( و 10إىل  5ثر( م  جهة و  هبك 15( بني هلة ا(كة  0.05
( مـــ  جهـــة أخـــرى، وجـــاءت الفـــروا ل ـــاحل هلـــة 15إىل 10 

. يعـــ ى إىل لي ـــاهـــبكثر يف جمـــال اإلدارة بـــالتجول ك 15ا(ـــكة 
عنــد األعءــاء الــري  لــديهو خــكة أكثــر مــدى الــوعي الفنــري 

ممارسـة اإلدارة بـالتجوال علـى  مما يدل على أجية ا(كة بدرجـة
حتســــــني األداء الــــــوظيفي كــــــو  األداء الــــــوظيفي سلســــــلة مــــــ  
النشـــاةات اوروب ـــة بالوظيفـــة أو القســـو أو الـــداطرة والـــيت يقـــوم 

ــــد لتحقيــــه هــــد  معــــني. و  اإلدارة أل  هبــــا األعءــــاء أو القاط
يتعامـل  إ،بالتجوال أسلوب م  أساليب الو ال غـ  الرمسيـة 

التجـوال بيـنهو والتحـدث إلـيهو  ع  ةريهعءاء القاطد م  األ
ــــــى وقءــــــاء بعــــــض الوقــــــذ معهــــــو. والعمــــــل  راء آونــــــوي  عل

ووجهــــــــات  ظــــــــر األعءــــــــاء ومعتقــــــــداهتو حنــــــــو مؤسســــــــاهتو 
ووشــجيهو علــى إجنــاز األعمــال والعمــل بــروح الفريــه وحتديــد 

األهــــــدا  الــــــيت وســـــــعى اوؤسســــــة لتحقيقهــــــا، والتعـــــــر  إىل 
 .الجتاهات والسلوكيات

 ات التوصي

وعمل اجلامعة علـى وع يـ  درجـة ممارسـة اإلدارة بـالتجوال       
وحتســني مســتوى األداء الــوظيفي لــدى أعءــاء هيلــة التــدريس 

 :ع  ةريهو،لك 
داري حـــديث مفهـــوم اإلدارة بـــالتجوال كبســـلوب إ  شـــر -

 وهعال يف اجلامعات.
ـــــــه اإلدارة  - ـــــــة و بي ـــــــادة وعـــــــي رؤســـــــاء األقســـــــام ببجي زي

ألعءــاء  يلــى حتســني األداء الــوظيفبــالتجوال وا عناســها ع
 اهليلة التدريسية.

عقد الدورات التدريبيـة والتثقيفيـة لتع يـ  مهـارات رؤسـاء  -
األقســــــــام يف جمـــــــــال اإلدارة بـــــــــالتجوال وخكاوـــــــــه وو ويرهـــــــــا 

 وونميتها.
حـــــث رؤســـــاء األقســـــام علـــــى ممارســـــة اإلدارة بـــــالتجوال  -

ارــا،  بــدا ،ارة الوقــذ، التحفيــ ، الو ــال، اإل إدبببعادهــا 
 لتحسني األداء الوظيفي. القرار، العالقات اإل سا ية(

ضــــرورة ربــــط منهجيــــة اإلدارة بــــالتجوال يف آليــــة حتســــني  -
ــــــــيت حتقــــــــه ال ســــــــجام مــــــــ  األهــــــــدا   ــــــــوظيفي ال األداء ال

 السرتاويجية اووضوعة واوراد حتقيقها يف اجلامعة.
جــراء او يــد مــ  الدراســات العلميــة حــول التبكيــد علــى إ -

 الدراسة ايالية.موضو  
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Abstract: This study aimed to identify the degree of Management "By Walking Around" to heads of academic departments 

and its relationship impact on improving the job performance in Dammam university.  To achieve the objective of the study, 

a questionnaire was prepared for data collection consisted of two parts and includes (52) items to measure the degree of 

management "By Walking Around", and (15) items to measure the degree of this practice to improve job performance. The 

questionnaire was distributed to a stratified random sample consisted (325) representative of the faculty at the University of 

Dammam for the academic year 2015/2016 members. The study revealed that the degree of practice of Management "By 

Walking Around" and its elements: (time management, motivation, communication, creativity, decision-making, human 

relations) with the department heads were intermediate, and the degree of contribution the heads of academic departments of 

the practice of Management "By Walking Around" on improving the job performance of faculty members was intermediate 

and There is a positive correlation between the degree practice of Management "By Walking Around" the heads of academic 

departments and on improving the job performance of faculty members  at the University of Dammam. and in addition, it 

showed statistical differences at (α=0.05) between the averages of the degree practice of Management "By Walking Around" 

in job performance for the variable (sex, college, experience). One of the most important recommendations of the study was 

to raise the awareness of heads of departments of the importance of the application of Management "By Walking Around" 

and its reflection on improving the job performance of faculty members by holding training and educational courses to 

enhance and improve the skills of heads of departments in the field of management "By Walking Around", experience.  
 

Key words: By Walking Around, improving performance 
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في ضوء القيم  بالمملكة العربية السعودية لمرحلة االبتدائيةلمحتوى كتب التربية االجتماعية والوطنية ل يةتحليلدراسة 
 السياحية  

 
 فوزية بنت محمد بن ناصر الدوسري

 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن - كلية الرتبية
 هـ1438/ 3/7 وقبل -هـ 22/5/1438 قدم للنشر

 
, السياحية للقيم االبتدائية املرحلة من العليا الثالثة للصفوف والوطنية االجتماعية الرتبية كتب تضمن مدى معرفةإىل  الدراسة هدفت: المستخلص

 من العليا الثالثة للصفوف والوطنية االجتماعية الرتبية كتب تتضمنها أن ينبغي اليت السياحية بالقيم قائمة أعدت الباحثة الدراسة أهداف ولتحقيق
 السياحية القيم االقتصادية, السياحية القيم الدينية, السياحية هي: القيم أبعاد مخسة حتت تندرج سياحية قيمة( 40) من االبتدائية مكونة املرحلة

ملعرفة مدى توافر القيم السياحية يف  السياسية , وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي؛  السياحية القيم الثقافية, السياحية القيم االجتماعية,
 الصفوف باختالف )عينة الدراسة( كتب حمتوى يف السياحية القيم نسب يف االختالف وجود من كتب الرتبية االجتماعية والوطنية, كما مت التحقق

 الثالثة للصفوف والوطنية االجتماعية الرتبية بكتب نةاملتضم السياحية القيم توزيع يف تفاوت ما يأيت: وجود إىل الدراسة نتائج العليا , وأشارت الثالثة
 هذا الباحثة تعزو كما, االبتدائية باملرحلة والوطنية االجتماعية الرتبية مناهج تناولتها اليت املوضوعات طبيعة إىل ذلك ويرجع, االبتدائية املرحلة من العليا

 بني السياحية القيم توافر نتائج وتطويرها, واختلفت للمناهج التخطيط وهيئة الرتفيه عند التعليم وزارة بني املشرتك التنسيق غياب إىل أيًضا التفاوت
 ترتيب جاء كما الصفوف, مجيع يف السياحية األبعاد من بعد كل درجة وكذلك السياحية, األبعاد جلميع االبتدائية للمرحلة العليا الثالثة الصفوف

الرابع,  الصف مث اخلامس, الصف مث السادس, الصف: اآليت النحو على االبتدائية املرحلة من العليا الثالثة للصفوف والوطنية االجتماعية الرتبية كتب
 وجود عدم اتضح ولكن األبعاد, تضمني يف التسلسل ومراعاة املناهج, يف التأليف على القائمني خربة بسبب النسب هذه اختالف تفسري وميكن
 .الكتب تأليف عند والتكامل التتابع مراعاة وعدم قيمة, لكل حمددة علمية نسب

 
 . االبتدائية املرحلة  من العليا الثالثة الصفوف القيم, القيم السياحية, دراسة حتليلية, املدرسي, الكتاب :المفتاحية الكلمات

  



 (2017سبتمرب  /هـ1438الرياض )ذو احلجة    – 58العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

52 

 المقدمة:

 بالرتبّية الدويل االهتمام السعودية العربّية اململكة واكبت    
 عملت اليت املتخصصة اهليئات إنشاء خالل من السياحية

 أصبحت اليت السياحة صناعة لفهم عام وعي إجياد على
 .العامل وحلم التنمية قاطرة

 القوة تبني اليت احلقيقية املؤشرات أحد السياحة وتعد    
 صناعة أصبحت فقد, الراهن الوقت يف للدول االقتصادية

 دول من كثري اقتصاديات عليها واعتمدت بذاهتا قائمة
 العاملية االقتصادية األنشطة بني الثانية املرتبة واحتلت, العامل

 بأهنا السياحة إىل النظرة   ذلك ودّعم( 2003, ميخائيل)
 خاصة الدخل, مصادر من ومصدر   العشرين, القرن صناعة

: 2006 شليب,) الدول بني املواصالت سبل توافر ظل يف
 التنمية يف إجيابًا تؤثر ألهنا املستقبل وصناعة(, 179

 نتائج وهلا والرتبوية؛ والثقافية, واالجتماعية, االقتصادية,
 (.255: 2001 اخلطيب,) مهمة  وثقافية اجتماعية,

 السياحة) فمنها أنواعها, تعدد يف أمهيتها تتمثل كما 
 وسياحة والرياضية, والدينية, والعالجية, والثقافية, الرتفيهية,
 التارخيية, والسياحة واملهرجانات, واالجتماعات, املؤمترات
 (.34-29 ,2012 احلريب,(. )والعمل والبيئية,

 ذلك السعودية عن العربية اململكة ت غفل وبناًء عليه فلم    
 السياحة على م, إذ ركزت2030 احلديثة برؤيتها املؤشر
 الذي الدخل مصادر من رئيًسا ومصدرًا مهًما جانًبا بعده

 مناطق من اهلل حباها ما إىل نظًرا لتنميته, الدولة تسعى
 من السائحني إليها جتذب وأثرية وسياحية مقدسة دينية
 .املواسم كافة مجيع يف العامل أحناء

 العربية اململكة اهتمام زاد السياحة مقومات توافر ومع    
 من جزًءا فأصبحت, هبا األخرية السنوات يف السعودية
: 2012 احلريب,) الدولة تنتهجها اليت التنموية السياسة

 اقتصادية نظرة والسياحة السياح إىل النظرة فأصبحت ,(49
 .األوىل بالدرجة

 اخلدمات جبودة واالعرتاف العامل يف العوملة انتشار ومع    
 الضروري من أصبح, املعاملة يف والشفافية لآلخرين املقدمة

 قيمة تقدر حبيث السياحي, الوعي من درجة لدينا يكون أن
 السياح جتذب تارخيية وآثار مقومات من بالدنا حتتويه ما

 (2008, اخلبريي. )طيبة معاملة وتعاملهم لزيارهتا,
 الذي العوملة عصر تواكب أن الرتبية على لزاماً  كان وعليه,
 وحيقق الوطن مصاحل خيدم فيما ذلك ليكون فيه؛ نعيش

 يف هبا والوعي السياحة  تأصيل خالل من م,2030 رؤية
 .اجلامعي التعليم إىل العام التعليم من ابتداءً  التعليم, مناهج

 يعّدان السياحية الثقافة ونشر السياحي الوعي أن كما
 إكساب يف دور من له ملا به االهتمام جيب مهمًّا متطلًبا"

 السياحة, بقضايا واملعرفة واملهارات, واالجتاهات, القيم,
 خيدم مبا أنفسهم, املواطنني مبشاركة حلول وضع وحماولة

 يتحقق وال(. 131 :2011الريامي," ) سياحًيا اجملتمع تقدم
 يف لدورمها وذلك والتعليم, الرتبية خالل من إال الوعي هذا

 ضمن إدراجها طريق عن السياحية القيم املتعلمني إكساب
 الطلبة وتعريف مستمرًا, تقوميًا وتقوميها الدراسية, املناهج
 عليها, احلفاظ على وتعويدهم هبم, احمليطة بالبيئة

 ومعرفة والثقافية, التارخيية, املواقع زيارة على وتشجيعهم
)  وأدياهنم جنسياهتم باختالف السائحني مع التعامل طرق

 من كل دراسة أكدته ما وهذا. (19: 2004 زهران,
بيسي كوف و كوينق لويس  ودراسة ,(2004) الزيلعي

(Bischoff & Koeing-Lewis (2008 ,ودراسة كاوما  
(2000 ) kaomea 

 يف القيمية باملنظومة احلديثة الدراسات اهتمت وقد    
 فيما سواء بالطالب يتعلق ما وخصوًصا الدراسية, املناهج
 اخلوالدة دراسة أكدته ما وهذا نظره, وجهة من أم اكتسبه

 لىع الطالب نظر وجهة تعّرفإىل هدفت  اليت( 2013)
 . التكنولوجي التحدي ضوء يف القيمية املنظومة

 منهج بالقيم, اهتماًما الدراسية املناهج أول ومن    
 القيم ترسيخ إىل يهدف الذي االجتماعية الدراسات
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 واجلمالية, واخللقية, الدينية,) املختلفة بأنواعها
( والسياسية واالقتصادية, والعلمية, والثقافية, واالجتماعية,

 القيمية, اجلوانب تعزيز" ذلك ومن(. 2008 سعيد,)
". النافعة واالجتاهات القيم وغرس الصاحلة املواطنة كغرس

 تتأكد السياق هذا خالل ومن(. 3: 2000الريس,)
 .والقيم االجتماعية الدراسات منهج بني الوطيدة العالقة
 عاتقها على االجتماعية الدراسات  أخذت وقد      

 وذلك له, خمطط بشكل السياحية الرتبية يف أيًضا املسامهة
 بدراسة ختتص ألهنا بالسياحة؛ وثيًقا ارتباطًا الرتباطها
 هبا, تأثره ومدى فيها يعيش اليت الطبيعية والبيئة اإلنسان,

 يرتبط مهًما جانًبا يتناول منها علم فكل فيها, وتأثريه
 .بالسياحة

 والبشرية الطبيعية فالعوامل بالسياحة, يرتبط: اجلغرافيا فعلم
 علم يسعى حني يف, السياحي اجلذب مقومات أحد تعدّ 

 اجتاهات من حيتويه وما اجملتمع دراسة إىل االجتماع
 .والسائحني السائح سلوك تضبط وقيم, وتقاليد,  وعادات

 مبا البشرية اخلربات سجل وهو التاريخ, علم يُعد وكذلك    
 أحد   ,(التارخيي اإلرث) وآثار خمطوطات من خلفته

 .البارزة  السياحية املقومات
 املفاهيم, الفرد ُيكسب علًما تعد :الوطنية والرتبية     

 مواقف يف ترمجتها ميكن اليت واملهارات واالجتاهات, والقيم
 بالدولة الفرد عالقة كتحديد السياحية, التنمية على تساعد

 اليت وقيمها التشريعات, مبادئ احرتام غرسُ  حيث من
 املوروث إبراز يف والتعاونُ  السياحي, القطاع تنظم

 .والتارخيي احلضاري,
 واالستهالك, اإلنتاج, بدراسة: االقتصاد علم ويهتم    

 اجملتمع يف االقتصادية الصفة ذات والتنظيمات, والتوزيع
 املتعددة باالستخدامات املتعلق اجلانب يربز كما. السياحي
 استثمارها وكيفية اقتصادية, موارد بصفتها للسياحة,
 حاجات بدراسة النفس علم يهتم وكذلك. عليها واحملافظة
 واجتاهاته وتفكريه, واستعداداته, وقدراته, وميوله, اإلنسان,

 باجلماعة, الفرد عالقة دراسة خالل من السياحة حنو
 عمليات بني التالؤم حدوث وكيفية بالفرد, اجلماعة وعالقة
 .(1322-129: 2011 الريامي,. )والبيئة احلياة
 املرحلة والوطنية يف االجتماعية الرتبية مناهج وتعد    

 اليت املناهج أهم من االبتدائية باململكة العربية السعودية,
 إىل نظرًا السياحية والثقافة السياحي الوعي بتنمية هتتم

 وجماالهتا بالسياحة الوثيقة وصلتها موضوعاهتا طبيعة
 صلى النيب وحياة واملدينة مكة بدراسة تقوم فهي املختلفة,

 دول ودراسة بعده, من الراشدين واخللفاء  وسلم عليه اهلل
 وبعض والطبيعية, البشرية, خبصائصها العربية اجلزيرة شبه

 تضم وما السعودية العربية اململكة ودراسة البيئية, القضايا
 من بد يكن مل وهلذا سياحية؛ وأماكن وثروات, موارد, من

 عام, وجهب قيم من املناهج هذه تتضمنه ما على الوقوف
 الدراسة اهتمام حمط خاص اليت هي وجهب سياحية وقيم

  .احلالية
 بالسياحة السابقة والبحوث الدراسات اهتمت ولقد    

, هبا املرتبطة والقيم حنوها, واالجتاه مفاهيمها تنمية وطرق
 هدفت اليت( 2013) العمريي دراسة الدراسات تلك ومن
 تضمينها الالزم السياحية الرتبية ومفردات أبعاد حتديدإىل 

 للمرحلة املطورة والوطنية االجتماعية الدراسات كتب يف
 معلمي نظر وجهة من السعودية العربية اململكة يف املتوسطة

(  2008) اخلبريي ودراسة والوطنية؛ االجتماعية الدراسات
 أبعاد بعض لتنمية مطورة وحدة إعداد إىل هدفت اليت

 التعليم من األوىل احللقة تالميذ لدى السياحية الثقافة
 الثقافة مفهوم إدخال ضرورة أوصت وقد, األساسي
 الدراسية, املناهج مفردات ضمن املختلفة وأبعادها السياحية

 املراحل يف مجيع االجتماعية الدراسات منهج خصوًصاو 
 على عملت اليت( 2007) حسن ودراسة ,التعليمية
 الداخلية السياحة تفعيل يف املدرسة دور عن الكشف
 وأوصت, السعودية العربية اململكة يف الثانوية باملرحلة
 وكذلك. اجملتمع احتياجات وفق املناهج تطوير بضرورة



 (2017سبتمرب  /هـ1438الرياض )ذو احلجة    – 58العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

54 

 يف مقرتحة وحدة إعداد إىل( 2005) زيان دراسة هدفت
 وأثر السياحية املفاهيم بعض لتنمية االجتماعية الدراسات

 املرحلة تالميذ لدى السياحة حنو االجتاه تنمية يف ذلك
 السياحة حنو االجتاه تنمية يف فعاليتها وأثبتت, االبتدائية
 زهران دراسة وأكدت. السياحية املفاهيم   التالميذ   وإكساب

 املراحل طالب بني السياحية الثقافة تنمية ضرورة( 2004)
 اخلاصة الدراسية املقررات مبراجعة املختلفة التعليمية

 مفهوم مع يتناسب مبا وتطويرها االجتماعية, بالدراسات
 إىل( 2003) مقايلة دراسة عمدت كما, السياحية الثقافة
 وأثبتت التعليمية, السياحة قيم ضوء يف املناهج حتليل

 يف املنهج دور على وشّددت, السياحة تناول يف قصورها
 تعليمية أداة , وعّدهااملتعلمني نفوس يف وتعزيزها القيم غرس
 كاوما دراسة وجاءت. املتعلمني إىل اخلربات إليصال مهّمة

 (Kaomea2000 )الدراسات كتب حمتوى حتليل لتتناول 
 عن للكشف هاواي يف االبتدائية املرحلة يف االجتماعية

 كشفت وقد, بالسياحة ختتص موضوعات تضمينها مدى
 كتب يف قصور وجود عن نتائجها يف الدراسة هذه

 موضوعات معاجلة يف( الدراسة عينة) االجتماعية الدراسات
 .السياحة

 تبني السابقة, والدراسات البحوث مجيع استقراء وبعد     
 السياحة ت علُـّم وأنّ  بالسياحة, التعليم ربط ضرورة للباحثة
 السياحي الوعي حتقيق حنو السبيل هو موضوعاهتا ودراسة

 ضرورة الدراسات بعض وأكدت السياحية, الثقافة ونشر
 بعنصر اهتمت كما بالسياحة, عناصره جبميع املنهج ربط

 وتقوميها الكتب حتليل أمهية يف فركزت وحتليله, احملتوى
 .والطالب للمعلم مهمة تعليمية أداة لكوهنا
ولقد استفادت الدراسة احلالية من البحوث        

 والدراسات السابقة عند بناء أدواهتا ومناقشة نتائجها.
 التعليمية املقررات حمتوى يف النظر إعادة يتطلب وهذا    

 وعمار, سعيد,) وتعديلها ومراجعتها, املختلفة,
 اليت التعليم مراحل اختالف أيًضا وظهر(. 1996:153

 التعليم مراحل أمهية أثبتت اليت والبحوث الدراسات تناولتها
 .السياحة موضوعات تناول يف األساسية

 املرحلة كتب يف  الباحثة ركزت سبق, ما على وبناءً     
 مرحلة منها فانتقت أمهية, من املرحلة هلذه ملا االبتدائية؛

 ؛(6-4) الصفوف تقابل واليت (12-9) املتأخرة الطفولة
 أنسب يعّدوهنا الذين النمو علماء نظر وجهة من ألمهيتها
: 1999الكرمي, عبد) االجتماعي التطبيع لعملية املراحل

 فيها يكتسب اليت واالستيعاب التلقي مرحلة فهي ,(11
 .معهم أثرها يبقى املختلفة اليت والقيم السلوكيات التالميذ

 الشخصية تكوين يف بارزة نقطة الفرد قيم بناء ويعد    
 كل أشار وقد ,(2007: املفيت الوكيل,) مقوماهتا وحتديد

 علماء تفضيل إىل( Leming Marker)& وليمنق مارك من
 سن يف القيم لتنمية االبتدائية املرحلة استغالل النفس

 األساسية السمات تشكيل يتم املرحلة هذه يف ألنه مبكرة؛ 
 راسخة, ذلك بعد تظل اليت قيمه وتكوين الطفل لشخصية
 مقاومة أكثر وتصبح حياته, مراحل مجيع يف الطفل ويطبقها

 كما. Marker: 2005,243) & (Leming: 2001,16. للتغيري
 تغيري أو تطوير فأي التعليمي, اهلرم قاعدة املرحلة هذه متثل

 بد ال التعليم, نظام يف مفهوم أو سلوك أو لقيمة تنمية أو
 .االبتدائية املرحلة وهي أال األساسية, القاعدة من يبدأ أن
 العاملي لالهتمام استجابة الدراسة هذه جاءت كما    

 التغريات ملواجهة وذلك النشء؛ لدى القيم غرس يف املتزايد
 العربية واململكة بأسره العامل يشهدها اليت والتحوالت

 لتحقيقها تسعى م اليت2030 اجلديدة لرؤيتها وفًقا السعودية
 . الطرق بشىت

 : الدراسةأسئلة 

مما سبق يتضح لنا أمهية تعلم وتعليم القيم بشكل عام     
والقيم السياحية بشكل خاص ونظرًا هلذه األمهية ميكن 

 :ةاآلتي تصياغة مشكلة الدراسة بالتساؤال
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تتضمنها  السؤال األول: ما القيم السياحية اليت ينبغي أن 
 رحلة االبتدائية؟  مكتب الرتبية االجتماعية والوطنية لل

السؤال الثاين: ما مدى تضمن كتب الرتبية االجتماعية 
 السياحية؟ للقيم باملرحلة االبتدائية والوطنية 

نسب القيم السياحية يف حمتوى   هل ختتلفالسؤال الثالث: 
 الثالثة كتب الرتبية االجتماعية والوطنية باختالف الصفوف

 العليا؟

 : الدراسةأهداف 

 يأيت: هتدف الدراسة إىل ما 
  معرفة مدى تضمن كتب الرتبية االجتماعية والوطنية
 مرحلة االبتدائية للقيم السياحية.لل
  يف نسب القيم السياحية يف  اختالفالتحقق من وجود

حمتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية باختالف الصفوف 
 العليا. الثالثة

 : الدراسةأهمية 

  تعد هذه الدراسة أول دراسة تستهدف حمتوى كتب
الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة االبتدائية يف ضوء القيم 

 السياحية باململكة العربية السعودية.
  تساعد الدراسة احلالية على وضوح الرؤية لدى

ل م ومناهجه ووحداته التطويرية يف ظاملسؤولني عن التعلي
إذ تكشف عن واقع مناهج  ؛رؤية اململكة العربية السعودية

الرتبية االجتماعية والوطنية ومدى ارتباطها بالقيم 
 السياحية.

 استقراء  ومطوريها يفالباحثني وخمططي املناهج  استفادة
نتائج الدراسة املتعلقة بالقيم السياحية املتضمنة بكتب 

 البتدائية.الرتبية االجتماعية والوطنية للمرحلة ا
 عام  وجهويف ظل اهتمام الدراسات االجتماعية بالقيم ب

 جديًدا.جاءت هذه الدراسة لتضيف جهًدا علمًيا 

 من مزيد إجراء إىل والرتبويني والدارسني الباحثني استثارة 

 يف موضوعات تقرتحها الدراسة. والدراسات البحوث

 : الدراسةمحددات 

 يأيت: اقتصرت الدراسة على ما 
  اقتصرت عينة الدراسة على كتب الرتبية االجتماعية

العليا من املرحلة االبتدائية يف  الثالثةوالوطنية للصفوف 
الفصلني الدراسيني األول والثاين )كتاب الطالبة( الطبعة 

  .(م2014/2015)
  الدينية, واالقتصادية, القيم السياحية يف األبعاد(

 . الثقافية, والسياسية( واالجتماعية,

 : الدراسةأدوات 

 ,لإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة ببناء أداتني   
 ومها:
 الدينية,:  اآلتية قائمة بالقيم السياحية ضمن األبعاد   
 . والسياسية ,والثقافيةاالجتماعية, و  االقتصادية,و 
  إليها  الـُمتوصَّلبطاقة حتليل احملتوى مشتقة من القائمة

حتليل حمتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية مت  اليت
 .ضوئها االبتدائية يفالعليا من املرحلة  الثالثةللصفوف 

 :الدراسةمصطلحات 

 :تحليل المحتوى
"هو أحد أساليب البحث العلمي الذي يهدف إىل     

الوصف املوضوعي واملنظم والكمي للمضمون الظاهر ملادة 
احملتوى إىل التصنيف من مواد االتصال, ويهدف حتليل 

الكمي ملضمون معني, وذلك يف ضوء نظام للفئات صمم 
ليعطي بيانات مناسبة لفروض حمددة خاصة هبذا املضمون 

 (.177 :2001)طعيمة,
وتتبىن الباحثة بالدراسة احلالية تعريف طعيمة؛ ملناسبته     

   .لطبيعتها ولشموله
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 :القيم
  السلوكية اليت  " بأهنا جمموعة املمارساتتعرف القيم

تأخذ موقعها يف الثقافة حينما يؤمن هبا عدد كبري من أفراد 
وقد  ,اجملتمع حبيث تصبح جزًءا أساسًيا من تلك الثقافة

معني تكون القيم عامة باجملتمع وقد تكون خاصة بفرد 
 (.1 :2007)احلجيالن,

  قواعد, " جمموعة  إجرائًيا بأهناوميكن تعريف القيم
فراد, وتتحول عند ن اجملتمع ويتبناها األتنبثق م ومعايري

 ". إجيايب ظاهركتساهبا إىل سلوك ا 
 :السياحة

خارج مكان  يسافر, ويستقر فرد   نشاطُ " هنا:بأ تعرف    
للرتفيه أو العمل  عام؛ نال تزيد ع دةإقامته األصلي مل

 رغبات الفرد يبأو أي غرض من األغراض اليت تل التجاري,
  (.23 :2012 )اللحياين,واحتياجاته 

ا بأهنا " عبارة عن وأوردت اهليئة العليا للسياحة تعريفً      
 احلر, وأوقاتنشاط إنساين يستند يف وجوده إىل الوقت 

ويقوم هبا  والرتحال,إضافة إىل اشتماهلا على السفر,  الفراغ,
مقر إقامتهم املعتادة مدة ارج املسافرون الذين يقضون خ

اهليئة العليا للسياحة, )سنة. أو أقل من  ترتاوح بني يوم
2014.) 

وتعرف إجرائيًا باهنا"  نشاط إنساين ميارس خارج مقر إقامة 
 املتعلم هبدف خمصص )ترفيهي, عالجي, علمي, ....اخل(

 :السياحيةالقيم 

  جمموعة بأهنا: اإجرائيً وميكن تعريف القيم السياحية "
مرتبطة بالسياحة مناسبة للصفوف  قواعد, ومعايري

كتساهبا ا , تتحول عند املرحلة االبتدائيةالعليا من  الثالثة
 ".على املتعلم   إجيايب ظاهرإىل سلوك 

 :الدراسةإجراءات 

 : الدراسةمنهج 
وظفت هذه الدراسة املنهج : (المسحيالوصفي )المنهج 
, الذي يركز يف وصف الظاهرة من خالل املسحي الوصفي

أسلوب حتليل احملتوى, ويقصد بتحليل احملتوى" جمموعة من 
اخلطوات املنهجية اليت تستهدف الكشف عن املعاين 
الكامنة يف احملتوى, والعالقات االرتباطية بينها, من خالل 

املوضوعي, واملنظم للمحتوى الظاهر" و البحث الكمي, 
( وهو املنهج املناسب ملعرفة مدى 46  :2008)الدسوقي:

توافر القيم السياحية يف كتب الرتبية االجتماعية والوطنية 
 .العليا الثالثةللصفوف 

 :الدراسةمجتمع  -
ن من مجيع كتب الرتبية االجتماعية والوطنية املقررة تكوَّ     

العليا من املرحلة االبتدائية للعام  الثالثةعلى الصفوف 
(, واليت يبلغ عددها ستة كتب م2015/م 2014)الدراسي 

دراسيني كما هو موضح يف جدول موزعة على فصلني 
(1.) 

 (1جدول )
 م(.2014/2015)توزيع محتوى كتب التربية االجتماعية والوطنية المقررة على الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية للعام الدراسي 

 الصفحات عناصر المحتوى الموضوعات الطبعة الجزء الصف
 الدروس الوحدات

الفصل الدراسي  الرابع
 ولاأل

 أسريت وجمتمعي. - 2014/2015
 البيئة من حولنا -
 من قصص األنبياء -

3 17 5 113 

الفصل الدراسي 
 الثاين

 نبينا حممد يف مكة - 2014/2015
 نبينا حممد يف املدينة -

2 14 10 82 

 111 12 13 2 اخللفاء الراشدون - 2014/2015الفصل الدراسي  
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 الصفحات عناصر المحتوى الموضوعات الطبعة الجزء الصف
 الدروس الوحدات

 الدولة اإلسالمية بعد اخللفاء الراشدين. - ولاأل الخامس
الفصل الدراسي 

 الثاين
 دول شبة جزيرة العرب )اخلصائص الطبيعية( - 2014/2015

 جزيرة العرب )اخلصائص البشرية( دول شبه -
 جزيرة العرب )مشكالت وقضايا( دول شبه -

3 11 9 92 

الفصل الدراسي  السادس
 ولاأل

 تأسيس وطين - 2014/2015
 تاريخ اململكة العربية السعودية -
 أرض وطين -
 مناطق وطين -

4 13 10 129 

الفصل الدراسي 
 الثاين

 سكان وطين -  2014/2015
 موارد وطين -
 التنمية يف وطين -
 حنن والوطن -

4 13 10 133 

 660 56 81 18  المجموع

 :وتطبيقهاإجراءات بناء أداة الدراسة 
دف الدراسة إىل حتليل حمتوى كتب الرتبية االجتماعية هت    

العليا من املرحلة االبتدائية يف  الثالثةوالوطنية للصفوف 
ضوء القيم السياحية, وتطلب ذلك إعداد قائمة بالقيم 

 للباحثة حتليل حمتوى )عينة الدراسة( مث ىنسيتالسياحية؛ ل
حماولة إجياد االختالف يف نسب القيم السياحية باختالف 

 إجراءات إعداد مواد وأدوات أيتوفيما ي الكتاب والصف,
 الدراسة.

 :وضبطهاأواَل: إعداد قائمة بالقيم السياحية 
بىن عليها باقي تجراءات اليت اإل من أولقائمة اليعد إعداد 

 يأيت:ولقد قامت الباحثة مبا , الدراسة احلالية أدوات
 :حتديد اهلدف من إعداد قائمة القيم السياحية 

هتدف القائمة إىل حتديد القيم السياحية اليت جيب     
الرتبية االجتماعية والوطنية للصفوف كتب تضمينها مبحتوى  

توى احملالعليا من املرحلة االبتدائية, وذلك لتحليل  الثالثة
 .ضوء بنود القائمةيف 
   السياحية:حتديد مصادر اشتقاق قائمة القيم 
لقائمة املبدئية للقيم ا الشتقاقمتثلت أهم املصادر     

السياحية يف االطالع على بعض الدراسات والبحوث اليت 
جهود اهليئة العامة للسياحة والسياحة, و تناولت القيم 

وصيات , وتخصائص منو املرحلة االبتدائيةواآلثار, و 
السياحة, العلمية املنعقدة يف جمال  املؤمترات والندوات

 السياحي.آراء بعض املتخصصني واملهتمني باجملال ب واألخذ
 السياحية,وبذلك استخلصت الباحثة جمموعة من القيم 

أولية كما هو موضح ووضعتها يف صورة قائمة مبدئية 
 (.2جبدول )

 (2جدول )
 بعاد القيم السياحيةأ

 القيم السياحيةعدد  بعاد القيم السياحيةأ م
 10 الدينية 1
 10 االقتصادية 2
 10 االجتماعية 3
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 القيم السياحيةعدد  بعاد القيم السياحيةأ م
 10 الثقافية 4
 10 السياسية 5

 50 المــــجــــمـــوع

 القائمة:التأكد من صدق 
 مت عرضها على جمموعة من احملكمني  صدقهاللتأكد من     

علمات امل التدريس, وبعضيف املناهج وطرق املتخصصني 
من حيث ا ومقرتحاهتم حوهل مآرائه املتخصصات, إلبداء
)لعينة مدى مناسبة القيم  و والعلمية,  مدى الصحة اللغوية

مدى ارتباط القيم الفرعية بالبعد الذي تنتمي  الدراسة(, و
ق وقد قامت الباحثة حبساب نسبة االختالف واالتفاه. إلي

خالل استعراض نتائج اجلدول  , ويتضح هذا منعلى القيم
:اآليت

 (3جدول )
 يوضح نسب االتفاق واالختالف على القيم 

عدد مرات  القيم السياحية األبعاد
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

النسبة المئوية 
 لالتفاق

عدد مرات  القيم السياحية
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

النسبة المئوية 
 لالتفاق

البعد 
 الديني
 
 

احرتام عقائد 
 الشعوب

5 
 

 ٪100 0 5 التسامح 100٪ 0
 

احرتام األماكن 
 املقدسة

 ٪80 1 4 الصدق 80٪ 1 4

 ٪100 0 5 الرمحة ٪80 1 4 األمانة
 ٪100 0 5 االعتزاز بالدين ٪100 0 5 العدل واملساوة

 ٪100 0 5 مراقبة اهلل ٪60 2 3 التواضع
 ٪0 5 0 اإلخالص ٪100 0 5 القدوة احلسنة

 ٪20 4 1 االستقامة
البعد 

 االجتماعي
  اإليثار

5 
0  

100٪ 
  0 5 حسن التصرف

100٪ 
التعبري عن الرأي  ٪0 5 0 خرقبول اآل

 حبرية
1 4 20٪ 

 ٪80 1 4 لباقة احلديث ٪100 0 5 احرتام الرأي اآلخر
 ٪0 5 0 نساناإلحقوق  ٪0 5 0 الصراحة

  التكيف مع اآلخرين
4 

احرتام عادات  80٪ 1
 وتقاليد الشعوب

5  
0 

100٪ 

البعد 
 الثقافي

 احملافظة 
 على املكتبات

 
4 

1  
80٪ 

تقدير اآلثار 
 واملتاحف

5 0  
100٪ 

نظافة احملافظة على 
 األماكن العامة

 
5 

االهتمام   0
 بالرحالت

5 0 100٪ 
100٪ 

 ٪100 0 5 تقدير العلم ٪80 1 4 احرتام العمل اليدوي
 

  5 0االفتخار بالشعار  ٪0 5 0 االهتمام باللغة
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عدد مرات  القيم السياحية األبعاد
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

النسبة المئوية 
 لالتفاق

عدد مرات  القيم السياحية
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

النسبة المئوية 
 لالتفاق

 ٪0 الوطين
 ٪80 1 4 احرتام العلماء ٪100 0 5 تذوق الفنون

االفتخار  ٪20 4 1 االفتخار بالثقافة
 باإلجنازات

1 4 20٪ 

البعد 
 االقتصادي

احملافظة على 
 املمتلكات

 
5 

0  
100٪ 

  الربح واخلسارة
4 

1  
80٪ 

 ٪100 0 5 االدخار ٪80 1 4 دعم املنتج احمللي
 ٪100 0 5 التعامل التجاري ٪100 0 5 ترشيد االستهالك

 ٪80 1 4 احرتام العمل
البعد 

 السياسي
 ٪80 1 4 نبذ العنصرية ٪100 0 5 البلداحرتام نظام 
 احرتام

 علم البلد
 ٪80 1 4 حب الوطن 100٪ 0 5

اإلميان باحلقوق 
 والواجبات

 ٪80 1 4 تطبيق القوانني 100٪ 0 5

 ٪100 0 5 عدم التعصب

( أن قيم 3لوحظ من خالل استعراض نتائج اجلدول )
على القيم السياحية  ٪100إىل  ٪ 80االتفاق احنصرت من 

 القائمة املختارة. معظم مما يدل على اتفاق احملكمني على
 النهائية:القائمة في صورتها 

راء احملكمني ومقرتحاهتم مت حذف عشرة بنود ويف ضوء آ    
 إذضعف باالتفاق, ا على النسب األحلصوهل من القيم 

خالص, )اإل تعطي معىن واحًداألهنا )ثالثة( منها استبعد 
)ثالثة( أخرى الرتباط حذف االستقامة( كما مت الصراحة, 

خر, الفخر بالثقافة, )قبول اآل القيم املتاحة بعضها ببعض
ذف ) أربعة( من القيم لعدم انضمامها وح (باإلجنازاتالفخر 

لرأي للقيم السياحية ) االفتخار بالشعار الوطين, والتعبري عن ا
(. فأصبحت , حقوق اإلنسانخرىحبرية, واالهتمام باللغة األ

( قيمة سياحية 40من ) ةالقائمة يف صورهتا النهائية مكون
 الدينية, والقيمتندرج حتت مخسة أبعاد هي )القيم السياحية 

القيم و  االجتماعية,القيم السياحية و  واالقتصادية,السياحية 

وبذلك متت السياسية( القيم السياحية و  الثقافية,السياحية 
 الدراسة.جابة عن السؤال األول من أسئلة اإل

 المحتوى:بطاقة تحليل  ثانياَ:
حتليل احملتوى وهي اخلطوة  بتصميم بطاقةقامت الباحة      

  .الثانية اليت تسعى الدراسة هلا
 المحتوى:تحديد الهدف من تصميم بطاقة تحليل • 
هبدف معرفة القيم مت تصميم بطاقة حتليل للمحتوى     

السياحية املتضمنة باحملتوى ونسب توزيعها وذلك للحصول 
  .الدراسةعلى املعلومات الكمية للقيم السياحية بالكتب عينة 

  التحليل:إجراءات 

 تية:اآلجرت الباحثة عملية التحليل وفق اخلطوات أ    
املرحلة ب الرتبية االجتماعية والوطنيةكتب احلصول على   .1

 .م2015 /2014  لعام   االبتدائية
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على مت عرضها بعد تصميمها التحليل: حساب صدق  .2
تأكد من قدرهتا على قياس ما لجمموعة من احملكمني ل

 .وضعت لقياسه
 إذ للتحليل,كوحدة   الفكرةمث حتديد  ,قراءة املوضوعات .3

الفكرة أكرب وحدات حتليل احملتوى وأمهها وأكثرها فائدة  تعدُّ 
كما مت اختيار فئة  وهي وحدة أساسية يف حتليل القيم,

 .التحليل وهي القيم السياحية
الباحثة مبحللني  التحليل: استعانتحساب ثبات  .4

وبعد ذلك مت  ,حتليلهومت تزويدهم باجلزء املراد  آخرين,
 هولسيت:استخراج معامل الثبات بني احملللني حسب معادلة 

R= 2(𝐶(1+2))

𝐶1+ 𝐶2

 
 ( عدد الوحدات C) ( معامل الثبات  R) حيث: 
 (C1 عدد وحدات التحليل األول )  C2) عدد وحدات )

 التحليل الثاين 
 ( (C (1+2 عدد الوحدات اليت يتفق احمللالن على )

نسبة كافية هي و %  89حتليلها ولقد بلغت نسبة الثبات 
 التحليل.لضمان الثقة بثبات أداة 

 حصائية: المعالجة اإل

لتوزيعات اآلتية: احصائية استخدمت الباحثة املعاجلات اإل
 هولسيت حلساب معادلة,  والنسب املئوية )٪( (,التكرارية )ك

 . الثالثةنسبة التوافق بني احملللني 

 

 

 ومناقشتها:ئج الدراسة نتا

 األول:نتائج السؤال 
"ما القيم السياحية  على:نص السؤال األول للدراسة      

اليت ينبغي أن تتضمنها كتب الرتبية االجتماعية والوطنية 
 رحلة االبتدائية"؟ ملل

أعدت الباحثة قائمة بالقيم  السؤال,ولإلجابة عن هذا       
بالقيم, وعليه السياحية بعد مراجعة األدب الرتبوي املتعلق 

يستلزم على النظام التعليمي  للقيم دورًا مهًمان ميكننا القول إ
 عريف للمناهج على أساس أهنا جزءأن جيعله ضمن البناء امل

من احملتوى التعليمي يهدف إىل تكوين أفراد فاعلني يف 
(, الرشيد     2000اجملتمع, وهذا ما أكدته دراسة عويضة )

  .(2013(, اخلوالدة )2000) 
 الثاني:نتائج السؤال 

كان نص السؤال الثاين: "ما مدى تضمن كتب الرتبية     
, "؟يةالسياح للقيم للمرحلة االبتدائيةاالجتماعية والوطنية 

قامت الباحثة بتحليل حمتوى كتب  السؤال,ولإلجابة عن هذا 
 العليا, ومن مثالرتبية االجتماعية والوطنية للصفوف الثالثة 

استخراج التكرارات والنسب املئوية لكل بعد من أبعاد القيم 
من  الثالثة العليايف الفصلني الدراسيني يف الصفوف  السياحية

( نتائج حتليل 3املرحلة االبتدائية, ولكل حملل, ويبني اجلدول )
ضوء حمتوى كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع يف 

 .القيم السياحية قائمة
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 (4جدول )
من المرحلة االبتدائية في  لرابعللصف االتربية االجتماعية والوطنية  بكتبالسياحية المتضمنة القيم  المئوية لقائمةالتكرارات والنسب متوسط 

 .للمحللين الثالث األول، والثانيالفصلين: 

 التكرار القيم السياحية األبعاد
 والنسبة
 المئوية

متوسط 
التكرارات 

 والنسبة المئوية
 للفصلين

التكرارات 
والنسب المئوية 

 المحك
 للفصلين

القيم 
 السياحية

 التكرار
والنس
 بة

 المئوية

متوسط 
التكرارات 

 والنسبة المئوية
 للفصلين

التكرارات 
والنسب المئوية 

 المحك
 للفصلين

 البعد الديين
 

 

احرتام عقائد 
 الشعوب

 6 2 ك التسامح 14 5 ك
٪ 2.7٪ 7.7٪ ٪ 1.1٪ 3.3٪ 

ماكن احرتام األ
 املقدسة

 19 6 ك الصدق 6 2 ك
٪ 1.1٪ 3.3٪ ٪ 3.3٪ 10٪ 

 18 6 ك الرمحة 13 4 ك األمانة
٪ 2.2٪ 7.1٪ ٪ 3.3٪ 9.8٪ 

 3 1 ك االعتزاز بالدين 8 3 ك العدل واملساوة
٪ 1.6٪ 4.4٪ ٪ 0.5٪ 1.6٪ 

 0 0 ك مراقبة اهلل 7 2 ك التواضع
٪ 1.1٪ 3.8٪ 

 ٪0 ٪0 ٪ 10 3 ك القدوة احلسنة
٪ 1.6٪ 5.5٪ 

البعد 
 االجتماعي

 6 2 ك حسن التصرف 6 2 ك اإليثار
٪ 1.1٪ 3.3٪ ٪ 1.1٪ 3.3٪ 

احرتام الرأي 
 اآلخر

 0 0 ك لباقة احلديث 20 7 ك
٪ 3.8٪ 11٪ ٪ 0٪ 0٪ 

التكيف مع 
 اآلخرين

احرتام عادات  9 3 ك
 وتقاليد الشعوب

 0 0 ك
٪ 1.6٪ 4.9٪ 0٪ 0٪ 0٪ 

احملافظة على  البعد الثقايف
 املكتبات

تقدير اآلثار  0 0 ك
 واملتاحف

 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

احملافظة على 
نظافة األماكن 

 العامة

االهتمام  0 0 ك
 بالرحالت

 2 1 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.5٪ 1.1٪ 

احرتام العمل 
 اليدوي

 2 1 ك تقدير العلم 15 5 ك
٪ 2.7٪ 8.2٪ ٪ 0.5٪ 1.1٪ 

 0 0 ك احرتام العلماء 0 0 ك تذوق الفنون
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

البعد 
 االقتصادي

احملافظة على 
 املمتلكات

 2 1 ك الربح واخلسارة 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.5٪ 1.1٪ 

 0 0 ك االدخار 0 0 ك دعم املنتج احمللي
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النسبة املئوية   ( أن متوسط4نالحظ من اجلدول رقم )      
فصلني الدراسيني للصف الرابع االبتدائي لل للقيم السياحية

على النسب االجتماعي حقق أ البعد: على التوايل, هي
 ,%(11خر )بلغت نسبة قيمة احرتام الرأي اآل فقد ,املئوية

 حقق الصدق إذاملركز الثاين  يناحتل البعد الدي يف حني
 الثقايفاحتل البعد و  ,على يف التواجدوهي القيمة األ٪( 10)

احرتام العمل اليدوي نسبة  يمةحقق قإذ املركز الثالث 
ة حققت قيم إذويليه بالرتتيب البعد االقتصادي  (8.2%)

ألخرية البعد تى باملرتبة ا%( وأ4.4التعامل التجاري نسبة )
بقيمة حب الوطن  على نسبةالسياسي والذي حقق أ

يف السياحية  القيموقد اختلفت درجات توافر %( 7.2)
 مثللوحظ ضعف يف تواجد بعض القيم   إذ الصف الرابع
االعتزاز و  ,مانةواأل ,التواضعو  ,ماكن املقدسة)احرتام األ

تقدير و  ,هتمام بالرحالتاالو  ,حسن التصرفو  ,بالدين
انعدمت  يف حني (تطبيق القواننيو  ,الربح واخلسارةو  ,العلم
احرتام عادات و  ,لباقة احلديثو  ,مثل )مراقبة اهللخرى أقيم 

احملافظة على و  ,احملافظة على املكتباتو  ,وتقاليد الشعوب
 ,واملتاحفثار اآل تقديرو  ,تذوق الفنونو  ,ماكن العامةاأل
دعم املنتج و  ,احملافظة على املمتلكاتو  ,احرتام العلماءو 

 ,نظام البلد احرتامو  ,االدخارو  ,ترشيد االستهالكو  ,احمللي
 يعزى( و يةنبذ العنصر و  ,عدم التعصبو  ,احرتام علم البلدو 

 كتب تهاىل طبيعة املوضوعات اليت تناولهذا التفاوت إ
سرة واجملتمع  مبفهومهما )األللفصلني  الصف الرابع االبتدائي

اشتملت دراستها على  إذ البيئة جغرافياً ودراسة  ومكوناهتما,
طح األرض, والليل والنهار والفصول اليابس واملاء وأشكال س

صرها املختلفة, كما تناول قصص واخلرائط بعنا األربعة
نبياء عليهم السالم, مث ركز احملتوى على دراسة حياة نبينا األ

نالحظ من كما   اهلل عليه وسلم مبكة واملدينة . ىحممد صل
 بأنه يركز خالل دراسة احملتوى لكتب الصف الرابع االبتدائي

وذلك ملا له من أمهية لدى املتعلمني  على تعميق اجملال املعريف
 .يف حتقيق أهداف تدريس الرتبية االجتماعية والوطنية

 
 
 
 
 

٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 
ترشيد 

 االستهالك
 8 3 ك التعامل التجاري 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ 

 ٪4.4 ٪1.6 ٪ 1 0.3 ك احرتام العمل
٪ 0.2٪ 0.5٪ 

البعد 
 السياسي

 0 0 ك نبذ العنصرية 0 0 ك احرتام نظام البلد
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

 احرتام
 علم البلد

 5 2 ك حب الوطن 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 1.1٪ 2.7٪ 

اإلميان باحلقوق 
 والواجبات

 3 1 ك تطبيق القوانني 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.5٪ 1.6٪ 

 اجملموع 0 0 ك عدم التعصب
 

 183 61 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 33٪ 100٪ 
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 (5جدول )
المرحلة االبتدائية  للصف الخامس منالتربية االجتماعية والوطنية  السياحية المتضمنة بكتبالقيم  المئوية لقائمةالتكرارات والنسب متوسط 
 .لين األول والثاني للمحللين الثالثفي الفص

القيم  األبعاد
 السياحية

 التكرار
 والنسبة
 المئوية

متوسط 
التكرارات 

 والنسبة المئوية
 للفصلين

التكرارات 
والنسب المئوية 

 المحك
 للفصلين

القيم 
 السياحية

 التكرار
 والنسبة
 المئوية

متوسط 
التكرارات 

 والنسبة المئوية
 للفصلين

التكرارات 
والنسب المئوية 

 المحك
 للفصلين

 البعد الديني
 
 

احرتام عقائد 
 الشعوب

 15 0.5 ك التسامح 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 2,7٪ 8٪ 

ماكن األاحرتام 
 املقدسة

 1 0.3 ك الصدق 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.2٪ 0.5٪ 

 2 0.7 ك الرمحة 1 0.3 ك األمانة
٪ 0.2٪ 0.5٪ ٪ 0.4٪ 1.1٪ 

 1 0.3 ك االعتزاز بالدين 0 0 ك العدل واملساوة
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.2٪ 0.5٪ 

 1 0,3 ك مراقبة اهلل 8 3 ك التواضع
٪ 1.4٪ 4.3٪ 

 ٪0,5 ٪0.2 ٪ 5 1.7 ك احلسنةالقدوة 
٪ 0.9٪ 2.7٪ 

البعد 
 االجتماعي

 0 0 ك حسن التصرف 6 2 ك اإليثار
٪ 1.1٪ 3.2٪ ٪ 0٪ 0٪ 

احرتام الرأي 
 اآلخر

 0 0 ك لباقة احلديث 19 6.3 ك
٪ 3.4٪ 10٪ ٪ 0٪ 0٪ 

التكيف مع 
 اآلخرين

احرتام عادات  0 0 ك
 وتقاليد الشعوب

 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ 0٪ 0٪ 0٪ 

احملافظة على  البعد الثقافي
 املكتبات

تقدير اآلثار  0 0 ك
 واملتاحف

 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

احملافظة على 
نظافة األماكن 

 العامة

االهتمام  2 0.7 ك
 بالرحالت

 1 0.3 ك
٪ 0٪ 1.1٪ ٪ 0.2٪ 0.5٪ 

احرتام العمل 
 اليدوي

 11 3.7 ك تقدير العلم 14 4.7 ك
٪ 2.5٪ 7.4٪ ٪ 2٪ 5.9٪ 

 3 1 ك احرتام العلماء 0 0 ك تذوق الفنون
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.5٪ 1.6٪ 

البعد 
 االقتصادي

احملافظة على 
 املمتلكات

 0 0 ك الربح واخلسارة 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

 0 0 ك االدخار 0 0 كدعم املنتج 
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النسبة املئوية  ( أن متوسط 5نالحظ من اجلدول رقم )    
راسيني للفصلني الدللصف اخلامس االبتدائي للقيم السياحية 

على النسب أحقق وقد  االقتصادي : البعدعلى التوايل, هي
كما  ,%(32) ترشيد االستهالكبلغت نسبة قيمة  إذاملئوية 

يف %(  10حققت قيمة احملافظة على املمتلكات نسبة )
احرتام حقق  فقداملركز الثاين  االجتماعياحتل البعد  حني

احتل , و على يف التواجداأل٪( وهي القيمة 10) خر الرأي اآل
نسبة  التسامح يمةحقق ق إذاملركز الثالث  الديينالبعد 

احرتام حققت قيمة  إذ لثقايفويليه بالرتتيب البعد ا ,%(8)
باملرتبة األخرية البعد  جاءو  ,%(7.4نسبة ) العمل اليدوي

ميان باحلقوق اإلبقيمة على نسبة أالسياسي والذي حقق 
تلفت درجات توافر القيم وقد اخ ,%(3.7) والواجبات 

لوحظ ضعف يف تواجد بعض  إذيف هذه الدراسة  السياحية
 ,احلسنةالقدوة و  ,التواضعو  ,الصدقو  ,مانةاأل) مثلالقيم 

احملافظة و  ,ثارياإلو  ,مراقبة اهللو  ,االعتزاز بالدينو  ,الرمحةو 
 ,تقدير العلمو  ,االهتمام بالرحالتو  ,ماكن العامةاأل على

انعدمت قيم  يف حني (التعامل التجاريو  ,العلماءاحرتام و 

ماكن األاحرتام و  ,احرتام عقائد الشعوب) :خرى مثلأ
حسن و  ,خرينوالتكيف مع اآل ,ةاالعدل واملساو و  ,املقدسة
 ,ام عادات وتقاليد الشعوباحرت و  ,لباقة احلديثو  ,التصرف

ثار تقدير اآلو  ,تذوق الفنونو  ,احملافظة على املكتباتو 
 ,االدخارو  ,احرتام العملو  ,دعم املنتج احملليو  ,واملتاحف

 ,احرتام علم البلدو  ,نظام البلداحرتام و  ,الربح واخلسارةو 
تطبيق و  ,حب الوطنو  ,نبذ العنصريةو  ,عدم التعصبو 

 طبيعة املوضوعات إىلالباحثة هذا التفاوت  و( وتعز القوانني
تبحث تلك  , إذاالبتدائي اخلامس الصف كتباليت تناوهلا  
من ن رضي اهلل عنهم اخللفاء الراشديدراسة ) يف  املوضوعات

سالمي, وأعماهلم وجهودهم بنشر الدين اإل حيث خالفتهم
جزيرة  تناول دراسة دول شبه بعدهم ,كما والدولة اإلسالمية

العرب من حيث خصائصها الطبيعية والبشرية واهتم بعرض 
ة احملتوى لكتب مشكالهتا وقضاياها نالحظ من خالل دراس

يف جمال العلم واملعرفة نه يركز بأ الصف اخلامس االبتدائي
بشكل ينسجم مع توجه أهداف تدريس الرتبية االجتماعية 

 والوطنية.
 
 
 

 ٪0 ٪0 ٪ ٪0 ٪0 ٪ احمللي
ترشيد 

 االستهالك
 4 ك التعامل التجاري 0 0 ك

 
12 
6.4 ٪ 0٪ 0٪ 

 ٪6,4 ٪2,1 ٪ 1 0.3 ك احرتام العمل
٪ 0.2٪ 0.5٪ 

البعد 
 السياسي

احرتام نظام 
 البلد

 0 0 ك نبذ العنصرية 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

 احرتام
 علم البلد

 0 0 ك حب الوطن 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

باحلقوق اإلميان 
 والواجبات

 0 0 ك تطبيق القوانني 7 2.3 ك
٪ 1.2٪ 3.7٪ ٪ 0٪ 0٪ 

 اجملموع 0 0 ك عدم التعصب
 

 188 63 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 33٪ 100٪ 
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 (6جدول )
للصف السادس من المرحلة االبتدائية التربية االجتماعية والوطنية  السياحية المتضمنة بكتبالقيم  المئوية لقائمةالتكرارات والنسب متوسط 

 .للمحللين الثالث األول، والثانيفي الفصلين: 

 التكرار القيم السياحية األبعاد
والنس
 بة

 المئوية

متوسط 
التكرارات 

 والنسبة المئوية
 للفصلين

التكرارات 
والنسب المئوية 

 المحك
 للفصلين

القيم 
 السياحية

 التكرار
والنس
 بة

 المئوية

متوسط 
التكرارات 

 والنسبة المئوية
 للفصلين

التكرارات والنسب 
 المئوية المحك

 للفصلين

 البعد الديني
 
 

احرتام عقائد 
 الشعوب

 5 1.7 ك التسامح 3 1 ك
٪ 0.4٪ 1.3٪ ٪ 0.7٪ 2.2٪ 

ماكن احرتام األ
 املقدسة

 4 1.3 ك الصدق 24 8 ك
٪ 3.5٪ 10٪ ٪ 0.6٪ 1.7٪ 

 5 1.7 ك الرمحة 4 1.3 ك األمانة
٪ 0.6٪ 1.7٪ ٪ 0.7٪ 2.2٪ 

 2 0.7 ك االعتزاز بالدين 16 5.3 ك العدل واملساوة
٪ 2.3٪ 7٪ ٪ 0.3٪ 0.9٪ 

  0 ك مراقبة اهلل 3 1 ك التواضع
٪ 0.4٪ 1.3٪ 

 ٪0 ٪0 ٪ 0 0 ك القدوة احلسنة
٪ 1 3 

البعد 
 االجتماعي

 0 0 ك حسن التصرف 0 0 ك اإليثار
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

احرتام الرأي 
 اآلخر

 0 0 ك لباقة احلديث 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0٪ 0٪ 

التكيف مع 
 اآلخرين

احرتام عادات  0 0 ك
 وتقاليد الشعوب

 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ 0٪ 0٪ 0٪ 

البعد 
 الثقافي

احملافظة على 
 املكتبات

تقدير اآلثار  0 0 ك
 واملتاحف

 ٪0 ٪0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 3.7 11 

احملافظة على 
نظافة األماكن 

 العامة

االهتمام  0 0 ك
 بالرحالت

 ٪4.8 ٪1.6 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0 0 

احرتام العمل 
 اليدوي

 ٪0 ٪0 ك تقدير العلم 5 1.7 ك
٪ 0.7٪ 2.2٪ ٪ 8.3 25 

 ٪11 ٪3.6 ك احرتام العلماء 0 0 ك تذوق الفنون
٪ 0 0 ٪ 4.3 13 

البعد 
 االقتصادي

احملافظة على 
 املمتلكات

 0 0 ك الربح واخلسارة 18 6 ك
٪ 2.6٪ 7.8٪ ٪ 0٪ 0٪ 

 3 1 ك االدخار 11 3.7 ك دعم املنتج احمللي
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( أن متوسط النسبة املئوية للقيم 6)نالحظ من اجلدول       
فصلني الدراسيني على للصف السادس االبتدائي لل السياحية

على النسب املئوية أحقق  فقد السياسي التوايل, هي: البعد
 ,%(14)ميان باحلقوق والواجبات اإلبلغت نسبة قيمة  إذ

 الثقايفاحتل البعد  يف حني ,على يف التواجداألوهي القيمة 
البعد  وجاء ,٪(11)  تقدير العلم نسبةحقق  إذاملركز الثاين 

ماكن املقدسة احرتام األحقق قيمة  إذالثالث املركز يف الديين 
حققت  فقداالقتصادي ويليه بالرتتيب البعد  ,%(10نسبة )

 البعد مل حيققو  ,%(7.8نسبة ) احملافظة على املمتلكاتقيمة 
وقد اختلفت درجات توافر  ,مئوية تذكر نسبة ةيأاالجتماعي 

لوحظ ضعف يف تواجد  إذقيم السياحية يف هذه الدراسة ال
العدل و  ,مانةواأل ,احرتام عقائد الشعوب)مثل: بعض القيم  

 ,االعتزاز بالدينو  ,الرمحةو  ,التواضعو  ,الصدقو واملساواة 
 ,ثار واملتاحفاآلتقدير و  ,احرتام العمل اليدويو  ,التسامحو 
ترشيد االستهالك و  ,ودعم املنتج احمللي ,احرتام العلماءو 

انعدمت و  (اننيتطبيق القو و  ,حب الوطنو  ,التعامل التجاري
 ,يثارواإل ,مراقبة اهللو  ,لقدوة احلسنة)ا: خرى مثل أقيم 

حسن و  ,خرينوالتكيف مع اآل ,خرواحرتام الرأي اآل
 ,وتقاليد الشعوب احرتام عاداتو  ,لباقة احلديثو  ,التصرف

ماكن واحملافظة على نظافة األ ,على املكتباتاحملافظة و 

الربح و  ,االهتمام بالرحالتو  ,تذوق الفنونو  ,العامة
نبذ العنصرية( و  ,عدم التعصبو  ,احرتام علم البلدو  ,واخلسارة

ىل طبيعة املوضوعات اليت تناوهلا  إالباحثة هذا التفاوت  ووتعز 
 تناولت دراسة شبه فقد االبتدائي سادسالصف ال كتب

اجلزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية األوىل والثانية مث 
دراسة تاريخ اململكة العرية السعودية بعهد املؤسس امللك 

ا , كما اهتم بدراسة الوطن جغرافيً وأبنائه من بعده عبد العزيز
مناطقه, موقعه, مساحته وتضاريسه ومناخه و من حيث 

كما تناول حقوق وسكانه وموارده االقتصادية والتنموية  
 املواطن وواجباته حنو وطنه.

ا أظهرت النتائج وجود تفاوت يف توزيع القيم خريً وأ     
 والوطنية االجتماعية الرتبية بكتب السياحية املتضمنة

ىل ويرجع ذلك إ, االبتدائية املرحلة من للصفوف الثالثة العليا
طبيعة املوضوعات اليت تناولتها مناهج الرتبية االجتماعية 

, كما تعزو الباحثة هذا التفاوت باملرحلة االبتدائيةوالوطنية 
عليم ا إىل غياب التنسيق املشرتك بني وزارة الرتبية والتأيضً 

ثار عند التخطيط للمناهج واهليئة العامة للسياحة واآل
ودراسة ( 2004لزلعي)يرها وهذا ما أكدته دراسة اوتطو 

( واليت نادتا بضرورة تطوير املناهج وفق 2007)حسن 

٪ 1.6٪ 4.8٪ ٪ 0.4٪ 1.3٪ 
 3.3 ك التعامل التجاري 14 4.7 ك ترشيد االستهالك

1.4٪ 
10 
4.3٪ ٪ 2٪ 6.1٪ 

 0 0 ٪ 7 2.3 ك العملاحرتام 
٪ 1٪ 3٪ 

البعد 
 السياسي

 0 0 ك نبذ العنصرية 12 4 ك احرتام نظام البلد
٪ 1.7٪ 5.2٪ ٪ 0٪ 0٪ 

 احرتام
 علم البلد

 2 0.7 ك حب الوطن 0 0 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 0.3٪ 0.9٪ 

اإلميان باحلقوق 
 والواجبات

 1 0.3 ك تطبيق القوانني 32 11 ك
٪ 4.6٪ 14٪ ٪ 0.1٪ 0.4٪ 

 اجملموع 0 0 ك عدم التعصب
 

 230 77 ك
٪ 0٪ 0٪ ٪ 33٪ 100٪ 
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الرتبية يف حتقيق أهداف  أبرزت دوراحتياجات اجملتمع و 
  .السياحة

 الثالث:نتائج السؤال 

نسب القيم السياحية يف  هل ختتلفالذي نصه "      
حمتوى كتب الرتبية االجتماعية والوطنية باختالف الصفوف 

 العليا؟ الثالثة
 (7جدول )

 العليا من المرحلة االبتدائية الثالثةبكتب التربية االجتماعية والوطنية للصفوف  السياحة المضمنةالنسبة المئوية ألبعاد 
 الكتاب بعاد السياحيةاأل م

 كتاب الصف السادس كتاب الصف الخامس كتاب الصف الرابع
 ٪28.6 ٪16.1 ٪56.5 الديينالبعد  1
 ٪0.0 ٪13.2 ٪22.5 البعد االجتماعي 2
 ٪23.7 ٪16.5 ٪10.4 البعد الثقايف 3
 ٪27.3 ٪48.4 ٪6 البعد االقتصادي 4
 ٪20.5 ٪3.7 ٪4.3 البعد السياسي 5

 ٪100 ٪100 ٪100 املةالنسبة املئوية لألبعاد ك 
( أن ترتيب متوسط النسبة 7اجلدول )الحظ من ي      
يف كتب الرتبية االجتماعية  ألبعاد القيم السياحية املئوية

, هي العليا من املرحلة االبتدائية الثالثةوالوطنية للصفوف 
للصف الرابع وقد  ٪(56.5الرتتيب:  البعد الديين ) على

 نسبة  السادس لصفكما حقق ا ,حقق أعلى نسبة
, ٪(16.1)أما الصف اخلامس فبلغت نسبته  ,٪(28.6)

: اآليتنحو لعلى ارتتيب فكان الويف البعد االجتماعي 
, على نسبةا أيضً أوقد حقق لصف الرابع ل٪( 22.5)

افتقد هذا البعد يف   يف حني, صف اخلامسل٪( ل13.2و)
, (٪0.0)كتب الرتبية االجتماعية والوطنية بالصف السادس 

بلغت  إذ على نسبةأ الصف اخلامس ويف البعد االقتصادي
حقق الصف السادس املرتبة الثانية بنسبة و  ,٪(48.4)
, ٪(6)حقق  وجاء الصف الرابع بأقل نسبة إذ٪( 27.3)

االبتدائي,  السادسصف ل٪( ل23.7)ويف البعد الثقايف 
وبذلك نستطيع ( 10.4, و)صف اخلامسل٪( ل16.5و)

, ويف حضورعلى نسبة حقق أالصف السادس قد  إنالقول 
 ٪(4.3)و, السادسللصف  ٪(20.5) البعد السياسي

 .صف اخلامسلل ٪(3.7) و لصف الرابعل
الصفوف  السياحية بنيالقيم اختلفت نتائج توافر  وقد      

 السياحية, األبعاد االبتدائية جلميعالعليا للمرحلة  الثالثة

مجيع  السياحية يف األبعاد بعد منوكذلك درجة كل 
الرتبية االجتماعية والوطنية  جاء ترتيب كتب كماالصفوف,  
على النحو  العليا من املرحلة االبتدائية الثالثةللصفوف 

 .الرابع, مث الصف اخلامس, مث الصف السادس الصف اآليت:
وميكن تفسري اختالف هذه النسب بسبب خربة القائمني 
 على التأليف يف املناهج, ومراعاة التسلسل يف تضمني

, ولكن اتضح عدم وجود نسب علمية حمددة لكل األبعاد
 , وعدم مراعاة التتابع والتكامل عند تأليف الكتب. قيمة

 التوصيات:

 الباحثة:يف ضوء نتائج الدراسة توصي 
القائمني على كتب الرتبية االجتماعية والوطنية للصفوف  -

العليا من املرحلة االبتدائية بأمهية تطبيق القيم  الثالثة
 السياحية بأبعادها عند التخطيط للمنهج  

جياد التوازن يف تضمني القيم السياحية بكتب الرتبية إ -
العليا من املرحلة  الثالثةاالجتماعية والوطنية للصفوف 

 االبتدائية.
خرى يف تطوير مناهج من جتارب الدول األ االستفادة -
 .ية االجتماعية والوطنية يف ضوء القيم السياحيةالرتب
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تضمني الرتبية السياحية ضمن حمتوى كتب الرتبية  -
العليا من املرحلة  الثالثةاالجتماعية والوطنية للصفوف 

 االبتدائية.
عقد دورات تثقيفية ملخططي املناهج ومنفذيها حول دور  -

 املناهج يف ترسيخ القيم السياحية على وجه اخلصوص.

 المقترحات:

القيام مبزيد من الدراسات للكشف عن القيم السياحية  -
 أخرى.يف صفوف 

دراسة مقارنة بني كتب الرتبية االجتماعية والوطنية يف  -
 دول خمتلفة يف ضوء القيم السياحية.
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Abstract: The study aimed at discovering the extent of inclusion of tourism values in the textbooks of social studies of the 

three upper grades of the primary stage. To achieve this goal, a list of tourism values that should be clear in these books was 

prepared. They are 40 values of tourism and they are divided under five categories:  

- Religious values of tourism 

- Economical values of tourism 

- Social values of tourism 

- Cultural values of tourism  

- Political Values of Tourism  

The researcher made sure of the differences of values presented in the sample books of the different three grades. Results of 

the study referred to the following:  

There is a disparity in the distribution of tourism values in the books of the upper three grades of the primary stage. This is 

due to the nature of subjects presented in the syllabus of Social and National Studies in the primary stage. The researcher 

attributed this disparity to the absence of coordination between Ministry of Education and The General Organization of 

Tourism and Monuments while preparing and developing the syllabus.  

The results of the availability of the values of tourism in upper three years of the primary stage are different. This is true 

when applying each of the categories in all grades. The order of the books of social studies of the upper three years of the 

primary stage is as follows: The sixth grade – The fifth grade – The Fourth grade. This difference can be attributed to the 

experience of those who wrote the books of the syllabus and that they graduated the inclusion of the values in the books. It 

was also clear that there were no decided ratio for every value and that succession and integration between these values were 

not taken into consideration while writing these books.  

 

Key words:  text book – analytical study  – tourism values – values – the three upper years of the primary stage   

 

 

 



 



 ...من عينة لدى النفسية بالسعادة والشعور والتشاؤم التفاؤل من بكل وعالقتها اجلسد صورةناصر الدين إبراهيم أبو محادة: 

 

73 

 

 

 والشعور بالسعادة النفسية لدى عينة  صورة الجسد وعالقتها بكل من التفاؤل والتشاؤم
 من المراهقين والمراهقات في المرحلة الثانوية 

 ناصر الدين إبراهيم أحمد أبو حماد
 جامعة األمري سطام بن عبد العزيز -كلية الرتبية 
 هـ1438/ 5/7 وقبل -هـ 5/5/1438 قدم للنشر

 

بــص صــورة اجلســد والتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية لــدى عينــة مــن  االرتباطيــة العالقــة هــد ا الدراســة اةاليــة للكشــ  عــن ستتتصل  مال
بالسـعادة بص املراهقص واملراهقـات يف صـورة اجلسـد والتفـاؤل والتشـاؤم والشـعور  الكش  عن الفروق إىل باإلضا ة، واملراهقات يف املرحلة الثانوية املراهقص
طالبـة  ولتققيـأ أهـدال الدراسـة اسـت دم  )170 (،طالبًـا )160(املرحلـة الثانويـة، بواقـ   يفوطالبـة  طالبًـا )330 (تكونـا عينـة الدراسـة مـنالنفسـية، 

 وجــود ج الدراسـة إىلالباحـ  مقيـاص صـورة اجلســد، ومقيـاص التفـاؤل والتشــاؤم، ومقيـاص الشـعور بالســعادة النفسـية علـ  عينــة الدراسـة  وقـد أ هــرت نتـا 
راهقص واملراهقـات  ـروق ذات داللـة إحصـا ية بـص املـ وجـود روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص واملراهقات يف صورة اجلسد ولصاحل املراهقص، كذلك 

 اجلسـد، التفـاؤل، الشـعور بالسـعادة النفسـية  ا بـص كـل مـن املتتـريات ةصـورةجيابيـة طرديـة دالـة إحصـا يً ووجود عالقة إل ولصاحل املراهقص، يف درجة التفاؤ 
 عكسية سلبية بص متتري التشاؤم وكل من املتتريات ةصورة اجلسد، التشاؤم، الشعور بالسعادة النفسية   ويتبص كذلك وجود عالقة ارتباطية

  السعادة النفسية، املراهقصالتفاؤل، التشاؤم، صورة اجلسد،  الكلمات المفتاحية  
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 مقدمة 

إن ما ميـر بـا املراهـأ مـن تتـريات ومـا  ـد  لـا مـن 
تبــــدالت مــــن الناحيــــة اجلســــمية ســــي  ر بشــــكل أو بــــ  ر يف 
نفســية املراهــأ وســلوكا وعالقاتــا بــا  رين  لــذا يكثــر املراهــأ 

لك  ـال عجـأ أن قبة ما يطرأ عليا من تتريات، ولذتأمل ومرا
أنفســهم بــا  رين يكثــر املراهقــون مــن النملــر يف املــراة ويقــارنوا 

مــن حيــ  الطــول، ووــكل الوجــا، وبعــم األبعــاد اجلســمية  
ويف إحــــدى الدراســــات الطريفــــة قــــام أحــــد البــــاحثص با تيــــار 
ـــار، وقـــام   ـــال  جمموعـــات: مـــن األطفـــال، واملـــراهقص، والكب
بالتقــــار صــــور ألعخــــا هم امل تلفــــة مثــــل: األنــــ ، الكفــــص، 

ح يف الصـــــورة القـــــدمص، مـــــ  رة الـــــرأص    ا   دون أن يتخـــــ
هويـــة الشـــ م، ورقمـــا الصـــور بطريقـــة  كـــن الباحـــ  مـــن 
حتديـــد صـــاحبها  بعـــد ذلـــك جم عـــرض الصـــور جمتمعـــة وطلـــأ 

غــري -مــن كــل  ــرد أن يتعــرل علــ  صــورا  وقــد كانــا النتيجــة
أن حتصــل جمموعــة املــراهقص علــ  درجــات أعلــ  مــن -متوقعــة

ملون أهنـم يتـأ جمموعة األطفال وجمموعة الكبار، مما يـدل علـ 
 ا مكـــنهم مـــن التعـــرل عليهـــا بســـهولة، ممـــهـــذا األعخـــاا كثـــريًا

   2006ةاملفدى، 
تــا بــا  رين إن زيــادة اهتمــام املراهــأ مســما ومقارن

بأنــــا غــــري ســــو  أو غــــري  وــــعورًا -أحيانًــــا  -قــــد يولــــد لديــــا 
ا ـــتالل النســـأ عمـــا اعتـــاد  :األول  طبيعـــذ وذلـــك ألمـــرين
جة ملا ذكرناا مـن سـبأ بعـم أنا نتي :عليا يف الطفولة، والثاين

يـا مـن عـدم تناسـأ،  إنا سيشعر مبا يبدو عل ،األعخاا لبعم
 يمــــا يتعلــــأ بــــاألن  واألذنــــص وعالقتهمــــا بالوجــــا   صوًصــــا

وتزيــد   والــذ  يعــود للتــوازن يف أوا ــر املراهقــة وبدايــة الشــبا 
 ألهنـن يقـارن    الفتيات ملشكلة عند بعم املراهقص،  صوًصاا

ج قــــد يشــــاهدهنا علــــ  أغلفــــة ا ــــالت أو يف أنفســــهن بنمــــاذ 
 ،ألهنــــا  ــــاذج  تــــارة  وهــــذ  ــــاذج ال  ثــــل الواقــــ  ،التلفزيــــون

ةأبو  اةقيقة أمجل من هنا صور  رجة بطرق تعطذ انطباًعاوأل
جيابيـة عـن إومن هنا تأيت أمهية تكوين صورة    2011لطيفة، 

جتمـاعذ، التوا أ النفسذ واال يفملا يف ذلك من تأ ري اجلسد، 
ويف املقابـــــل  ـــــإن صـــــورة ســـــلبية عـــــن اجلســـــد قـــــد تـــــ د  إىل 
 اضــطرابات ســلوكية تعكــس عــدم التــوازن والتوا ــأ مــ  ا  ــرين

   1996، والنيال ةكفايف

 مشكلة الدراسة 

خيخــــ  اإلنســــان منــــذ مــــيالدا لتتــــري مســــتمر،  هــــو 
ينمو  ـالل مراحـل متعاقبـة وتعـد املراهقـة مرحلـة  ا يـة ميـر  ـا 

وتتميــز بــالتتريات الفيزيولوجيــة الــس تعــرت  جســدا  اإلنســان، 
يتتــري وــكل الوجــا إىل حــد كبــري، وتــزول مال ــا الطفوليــة،  إذ

ويــزداد الطــول زيــادة ســريعة، ويتســ  الكتفــان و ــي  األردال، 
ـــزداد  ـــو العخـــالت والقـــوة  ـــزداد طـــول اجلـــذ، والســـاقص، وي وي

يــادة بصــفة عامــة، و هــور وــعر العانــة ووــعر حتــا اإلبــ ، وز 
را قــة اجلســم  إضــا ة إىل زيــادة حجــم الثــديص وبــدا اةــيم 

 يف املراهـأ ويبـدأ عنـد البنـات، وتطـور اتصـيتص عنـد األوالد،
 جسدا، تعرت  الس املفاجئة التتريات نتيجة هلذا معاناة جديدة

اجلسـد  ممـا وـكل أجـزاا  عـن راض   غـري املراهـأ يكـون مـا وغالًبا
إىل االضــطرابات النفســية وســوا  مــن ميــ د  إىل أ ــر ســل ، و 

 التكي  
نالحظ مما تقـدم أن البقـ  يتنـاول مسـألة يف غايـة 
األمهيــــة  إذ إن مجيــــ  املالحملــــات امليدانيــــة واألدبيــــات املعنيــــة 
بصورة اجلسد تشري إىل أن صورة اجلسد ذات طاب  اجتمـاعذ 
ونفســـذ و ســـيولوجذ  لـــذا مـــن الســـهل  هـــم أن صـــورة جســـد 

لتــــا ن الــــنفس اجتماعيــــةن، وأهنــــا تــــرتب  الفــــرد قــــد تــــ  ر يف حا
بصــفات نفســية كثــرية  كتقــدير الــذات، وهــذا مــا أوــارت إليــا 

إىل وجــود    (Keppel & Crow, 2000 دراســة كبــل وكــرو
ارتبــــار  موجــــأ  بــــص صــــورة اجلســــم وتقــــدير الــــذات، وكــــذلك 
ارتبـــــار كــــــل مـــــن صــــــورة اجلســــــم وتقـــــدير الــــــذات املــــــن فم 

ضـا عـن اةيـاة، وهـذا مـا أوـارت باالضطرابات االنفعالية، والر 
والــــس كانــــا علــــ  عينــــة مــــن  -  2011إليــــا دراســــة ةأنــــور، 
إىل أن هنـا  ارتباطًـا موجبًـا بـص صـورة   -املراهقص واملراهقـات
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اجلســـــم وكـــــل مـــــن الرضـــــا عـــــن اةيـــــاة والتوا ـــــأ االجتمـــــاعذ، 
والسـلو  العـدواين هـاا ا  ـرين، وهـذا مـا أوـارت إليـا دراســة 

والس ت كـد ااـاذ الفـرد السـلو  العـدواين إزاا  ، 2009ةعبود، 
 ا  ـــرين عنـــدما تكـــون صـــورة اجلســـد عنـــدا ســـلبية  لـــذلك

صـورة  بـص العالقـة عـن الكشـ  عل  لرتكز الدراسة هذا جاات
اجلســـد والتفـــاؤل والتشـــاؤم والشـــعور بالســـعادة النفســـية لـــدى 

 املراهقص واملراهقات يف املرحلة الثانوية 

 أهداف الدراسة 

ـــــــة إىل       ـــــــة  هتـــــــدل الدراســـــــة اةالي الكشـــــــ  عـــــــن العالق
ـــــص صـــــورة اجلســـــد والتفـــــاؤل والتشـــــاؤم والشـــــعور  ـــــة ب االرتباطي
بالســـــعادة النفســـــية لـــــدى عينـــــة مـــــن املـــــراهقص واملراهقـــــات يف 

الكشـــ  عــــن الفــــروق بــــص كمــــا هتــــدل إىل   املرحلـــة الثانويــــة 
املــــــراهقص واملراهقــــــات يف صــــــورة اجلســــــد والتفــــــاؤل والتشــــــاؤم 

 الشعور بالسعادة النفسية لدى عينس الدراسة و 

    أسئلة الدراسة

 تسع  هذا الدراسة لإلجابة عن األسئلة ا تية:     

هل توجد  روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص -1
 واملراهقات يف صورة اجلسد؟

هل توجد  روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص -2
 ؟التشاؤم واملراهقات عل  مقياص

هل توجد  روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص -3
 واملراهقات عل  مقياص التفاؤل؟

هل توجد  روق ذات داللة إحصا ية بص املراهقص -4
 واملراهقات عل  مقياص الشعور بالسعادة النفسية؟

هل توجد عالقة ارتباطيا دالة إحصا يًّا بص كل من صورة -5
والشعور بالسعادة النفسية  اجلسد وكل من التفاؤل والتشاؤم

 لدى عينس الدراسة من املراهقص واملراهقات؟

  أهمية الدراسة 

 تنب  أمهية هذا الدراسة من ناحيتص مها:      
   للدراسة األهمية النظرية

تأيت أمهية الدراسة اةالية من أمهية مرحلة املراهقة، والـس       
 عمليـة تبـدأ هلـا  ال تعـد مرحلـة انتقـال مـن حـال إىل حـال،

كبـري،  حـد مساهتـا وصـفاهتا إىل وتأ ـذ و صـية الفـرد تشـكلل
 يصـل واهاهـات ا تمـ ، ورمبـا وعـادات قـيم  الهلـا وتنتقـل

ن إلــذا  ــ هنايتهــا  مــ  النســ  االســتقرار مرحلــة معملمهــا إىل
ــا همأ دورًا لعــفاجئــة الــس تعــرت  جســد املراهــأ تالتتــريات امل مًّ

هلـا تــأ ري  عـال يف سـلو  الفـرد ســواا يف متتـريات الش صـية، و 
سلًبا،  وحسأ الصورة الس يرمسهـا الفـرد عـن  مجيابًا أأكانا إ

ذاتــــــا وحســــــأ إمكانيــــــة البيئــــــة الــــــس يعــــــي   يهــــــا والوضــــــ  
االجتماعذ واالنفعاالت الس هلا تأ ري كبـري وواضـح يف مالمـح 
صورة اجلسد ويف السلو  الذ  يتبعـا الفـرد  كمـا تكمـن أمهيـة 

يف حـــدود  –ســـة يف عـــدم وجـــود دراســـة عربيـــة أو أجنبيـــة الدرا
تناولـا هـذا النقـار البقثيـة بـنفس املتتـريات  –علم الباحـ  

ـرى حـول صـورة اجلسـد  والعينة  مما جيعلها أول دراسـة عربيـة هى
وعالقتهــا بالتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية لــدى 

ثانويــة،  اولـة لســد عينـة مـن املــراهقص واملراهقـات يف املرحلـة ال
هــذا الفجــوة البقثيــة، باإلضــا ة إىل تســلي  الخــوا علــ  هــذا 

 الفئة من الطلبة اجلديرة بالبق  والدراسة 
    للدراسة األهمية التطبيقية

تكمــن األمهيــة التطبيقيــة هلــذا الدراســة يف أهنــا تفيــد 
امل تصــــص يف علــــم الــــنفس واإلروــــاد النفســــذ أو الطــــال  يف 

ا  اإلدرا  اتاطئ لصورة اجلسد  ممـا ميكـن التعرل عل  أسب
 وتوعويــة تربويــة هــ الا امل تصــص مــن تقــد  وتو يــ  بــرامج

للمــراهقص يف   مناســبة تدريبيــة ودورات وعالجيــة، وإروــادية
 بشكل إجيا   أجسادهم صورة م  التعامل كيفية
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  التعريفات المفاهيمية واإلجرائية

   صورة الجسد 
يف  أكـان ا سـواادا الفـرد عـن جسـنكو  ذهين يى  تصورهذ 

مكوناتا الدا لية، وقدرتا عل  تو يـ   يف مأمملهرا اتارجذ 
 ومــا قــد يصــاحأ ذلــك مــن ،وإ بــات كفااهتــا التصــوراتهــذا 

مشاعر أو اهاهات موجبة أو سالبة عن تلك الصـورة الذهنيـة 
     2002،للجسد ةوقري
صـــــل عليهـــــا  يف ضـــــوا الدرجـــــة الـــــس  اإجرا يًّـــــ وتعـــــرل

 يف هـــــذا املســـــت دمســـــتجيأ علـــــ  مقيـــــاص صـــــورة اجلســـــد امل
 الدراسة 
   التفاؤل

النملرة اإلجيابيـة واإلقبـال علـ  اةيـاة، واالعتقـاد بإمكانيـة 
ـــأ الرغبـــات يف املســـتقبل،  خـــاًل  االعتقـــاد باحتمـــال  نعـــ حتقي

   مـــنمـــن األوـــياا ، بـــداًل   اجليـــد  حـــدو  اتـــري أو اجلانـــأ
    1999، ةوكر  حدو  الشر أو اجلانأ السيئ

وتعـــــرل إجرا يًّـــــا يف ضـــــوا الدرجـــــة الـــــس  صـــــل عليهـــــا 
ــــــاص التفــــــاؤل والتشــــــاؤم املســــــت دم يف  ــــــ  مقي املســــــتجيأ عل

 الدراسة 
  التشاؤم 

النملــــرة الســــلبية لقحــــدا  القادمــــة، هعــــل الفــــرد ينتملــــر 
حدو  األسوأ، ويتوق  الشـر والفشـل و يبـة األمـل، ويسـتبعد 

    1998 ، ةاألنصار  ما  ال ذلك إىل حد بعيد
وتعـــــرل إجرا يًّـــــا يف ضـــــوا الدرجـــــة الـــــس  صـــــل عليهـــــا 
ــــــاص التفــــــاؤل والتشــــــاؤم املســــــت دم يف  ــــــ  مقي املســــــتجيأ عل

 الدراسة 
  السعادة النفسية 

هـــذ مشـــاعر وأحاســـيس ذاتيــــة نابعـــة مـــن دا ـــل الفــــرد، 
تنطــو  علــ  اإلحســاص بالراحــة واالطمئنــان والرضــا النفســذ، 

ـــ ـــالنملر إىل األوـــياا والتعامـــل ا يف املوضـــوعيوالـــس تبـــدو جلًي ة ب
اإلجيــــا  مــــ  ا ــــرين، وهــــذ اتلــــ  عــــن الشــــعور امل قــــا أو 

العــــــابر باللــــــذة أو النشــــــوة الــــــس يعقبهــــــا يف بعــــــم األحيــــــان 
    2000أحاسيس بالك بة والتعاسة ةاةسيين، 

وتعـــــرل إجرا يًّـــــا يف ضـــــوا الدرجـــــة الـــــس  صـــــل عليهـــــا 
فســية املســت دم املســتجيأ علــ  مقيــاص الشــعور بالســعادة الن

 يف هذا الدراسة 
  المراهقة

هــــذ  ــــرتة زمنيــــة مــــن حيــــاة اإلنســــان  تــــد مــــا بــــص  
الطفولــة املتــأ رة إىل بدايــة ســن الروــد، تتميــز بوجــود جمموعــة 
 مــــن التتــــريات اجلســــمية، واملعر يــــة، واالنفعاليــــة، واالجتماعيــــة

    2012ةسامل، 
ن وتعرل إجرا يًّـا هـذ تلـك املرحلـة الـس تبـدأ مـن سـ

ـــــل املراهقـــــة  ـــــة عشـــــرة، و ث ـــــد حـــــ  الثامن اتامســـــة عشـــــرة و ت
ـــة مـــن  الوســـط ، وهـــذ  ـــرتة تعـــادل الســـنة األوىل والســـنة الثاني

 التعليم الثانو  

  الدراسةحدود 

ميكــــن تعمــــيم نتــــا ج الدراســــة اةاليــــة يف ضــــوا ا ــــددات      
 ا تية: 

اةــــدود املوضــــوعية: تقتصــــر الدراســــة اةاليــــة للكشــــ  عــــن -
قــــــة االرتباطيــــــة بــــــص صــــــورة اجلســــــد والتفــــــاؤل والتشــــــاؤم العال

والشعور بالسعادة النفسية لدى عينة من املـراهقص واملراهقـات 
يف املرحلـــة الثانويـــة، باإلضـــا ة إىل الكشـــ  عـــن الفـــروق بـــص 
املــــــراهقص واملراهقــــــات يف صــــــورة اجلســــــد والتفــــــاؤل والتشــــــاؤم 

 والشعور بالسعادة النفسية لدى عينس الدراسة 
اةــدود البشـــرية: تقتصــر الدراســـة اةاليــة علـــ  طلبــة املرحلـــة -

   سنة 18-16الثانوية تقدر أعمارهم بص ة
تقتصــر الدراســة اةاليــة علــ  طلبــة املرحلــة اةــدود املكانيــة:  -

 .اململكة العربية السعودية -الثانوية مبدينة اترج 
اةــــــــدود الزمانيــــــــة: جم تطبيــــــــأ أدوات الدراســــــــة يف الفصــــــــل -
     م2017-2016للعام  األولدراسذ ال
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: اســـــــت دم التصـــــــميم البقثـــــــذ الوصـــــــفذ ا ـــــــدد اإلجرا ـــــــذ-
الرتباطذ املعتمد عل  الكش  عن العالقة بص صـورة اجلسـد ا

والتفــاؤل والتشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية لــدى عينــة مــن 
املـــراهقص واملراهقـــات يف املرحلـــة الثانويـــة  وقـــد جم حتديـــد عينـــة 

، وجم ههيــــــز أدوات الدراســــــة والتأكــــــد مــــــن صــــــدقها الدراســــــة
ــــة مــــن  ذكــــور ــــة مكون ــــ  عين ، )160( و باهتــــا، م تطبيقهــــا عل

مـــن طلبـــة املرحلـــة الثانويـــة  م جم  مجـــ  األدوات  )170(وإنـــا  
 وتفريتها حاسوبيًّا واست راج النتا ج 

    الصلفية النظرية والدراسات السابقة

   يم اآلتية تتكون الصلفية النظرية من المفاه
 المفهوم األول  صورة الجسد 

وردت تعريفات متعددة لصورة اجلسد  موعة من 
 إذلتعريفات متقاربة يف املخمون، العلماا وجاات هذا ا

  بأهنا رؤية الفرد جلسما مشتملة (Wade, 2007عرل واد 
ماعية والنما ية  والفرد عل  اجلوانأ اجلسدية والنفسية واالجت

عندا تقييمات موجبة أو سالبة جلسما، والس يكون  ميكن أن
صورة   (Huber, 2006 هيوبرعرل و  تتأ ر باألسرة واألقران 

اجلسد بأهنا الكيفية الس يتصور  يها الفرد جسدا، وأهنا بناا 
متعدد األوجا، ويتأ ر مبشاعر وأ كار الرضا أو عدم الرضا 
ن باإلضا ة إىل جانأ تصور الفرد جلسدا، وميكن أن يكو 
  لًيامصدر الرضا أو عدما عند الفرد عن صورة جسدا دا 

وذلك بأن يكون الفرد ناقًدا لذاتا أو وا ًقا بذاتا، وميكن أن 
يكون مصدرا  ارجًيا وذلك من  الل الصور اإلعالمية أو 

 نملرة ا  رين لصورة اجلسد املثالية للفرد 
صورة اجلسد  (cardosi, 2006) كاردوسذ   ويىعر ل

ان يتأ ر باجلوانأ االجتماعية والثقا ية من  الل اراا كيبأنا  
ا  رين، وأن  صورة اجلسد تتشكل دا ل اإلنسان من 
 الل التقييمات الس  ملها الش م دا لا واملتعلقة بذاتا 
سواا أكانا هذا التقييمات متصلة بقدراتا وإمكاناتا، أم 

 ار بتكوينا اجلسد   وتعمل هذا التقييمات عل  حتديد األ

السلوكية والتقكم  ا، والس يملهرها الش م يف تعامالتا 
وتفاعالتا، وكذلك ردود األ عال واملشاعر، ويـىَعّد تتري صورة 
اجلسد لدى كل و م واحدة من هذا التقييمات الذاتية 
املتصلة مبشاعر وأ كار الش م هاا ذاتا وإدراكا للكيفية 

ون منا  وملا يدركا الس ينملر  ا ا  رون إليا، وما يتوقع
الش م عن وكلا اتارجذ وهيئتا البدنية دور يف التقكم 
مبقدار  قتا بنفسا وتوجها حنو نفسا وحنو ا  رين، 

ويذكر  واإلحساص بالقبول االجتماعذ وتقدير الذات 
  أن صورة (Davison & McCabe, 2005دا سون وماكا  

ن اجلسد نمصطلح ينسأ إىل اإلدراكات واالهاهات ع
اجلسد، وقد يشمل اتصا م السلوكية مثل  اوالت تقليل 

  صورة Olivardia, et  al, 2002عرل أولي  ةوتى  الوزنن 
ا تتكون من عنصرين: أّوهلما: الرضا عن وكل  اجلسد بأهن 

ةاتربة  الس  ملها الفرد من  االهاهات واملشاعر اجلسد أو
: است دام الثاين  الل رضاا عن مملهرا اجلسد ، والعنصر

الفرد األ كار لتنمليم وترتيأ املشاعر واألحاسيس املتعلقة 
أما يف الدراسة اةالية  يعرل الباح   باجلسد م معاجلتها 

صورة اجلسد بأهنا: نملرة الفرد عن جسدا، وقد تكون إجيابية 
أو سلبية، والس تتشكل من  الل نملرة ا  رين لصورة 

 اجلسد املثالية للفرد 
 الجسد  رةصو  أهمية

 يـةؤ ر  يف النـاص تسـاعد اإلجيابيـة اجلسـد صـورة  ـو إن

 الناضـجة  الش صـية لنمـو وهـذا ضـرور  جـذابص، أنفسـهم

حنـو  علـ  بأنفسـهم ويفكـرون أنفسـهم  بـون الـذين  النـاص
 أن ميكـن يف حـص .صـقة أكثـر يكونـون األرجـح، علـ  إجيـا 

صـورة  ذوو الفـرد،  النـاص حيـاة يف السـلبية اجلسـد صـورة تـو ر
 إ فـاا مـن فم،  ـاولون ذات تقـدير عنـدهم السـلبية اجلسـد

 .الفخفاضة والقا ة باملالبس أجسامهم
 مهمة واملراهقص األطفال بص اجلسد صورة مسألة إن

 االكتئـا ، إىل تـ د  أن السـلبية ميكـن اجلسـد  صـورة جـًدا،

الـذات  ومفهـوم اهلويـة مصـدر  اجلسـد. املن فم الذات وتقدير
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 اإلنسـان لـدى اجلسـد عـن الرضـا عـدم أن راهقص  كمـاامل ألكثر

 بعـم كـذلك املشـكالت النفسـية، مـن الكثـري عليـا يرتتـأ

 اجلسـد، صـورة تشـوي  إىل تـ د  الس جسمية النفس األمراض

 يعـد مـا اجلسـد مـ  وـكل يتوا ـأ ال عنـدما املشـكلة وتنشأ هـذا

 يف أنـا ن كـد أن يـد عنا مـا وهـذا . ا تمـ  تقـدير مثاليًّـا حسـأ
 راجـ   إىل تشـوا للـذات السـل  أن  املفهـوم األحيـان مـن كثـري

 عـدم بـص طرديـة عالقـة وجـود م واضـطرا ا، ومـن اجلسـد صـورة

 اجلسـد  صـورة .للـذات السـل  واملفهوم صورة اجلسد عن الرضا

 ذاتنـا، بتقـدير تـرتب   هـذ بالـذات، إحساسـنا مـن حيـو  جـزا

 مقبـولص نكـون وأن ا تمـ ، يف االنتمـاا إىل رغبتنـا يف ت  ر وقد

   2009ا أو سعداا ةالقاضذ، اجتماعيً 
 الموجبة والسالبة  دصورة الجس

يف اةقيقــــة توجــــد عــــدة عالمــــات تشــــري إىل صــــورة 
اجلســـد اإلجيابيـــة، مثـــل إدرا  وـــكل اجلســـم علـــ  حنـــو واضـــح 
وواقعـــذ وحقيقـــذ، وعنـــد رؤيـــة األجـــزاا امل تلفـــة للجســـم كمـــا 

بلل جسما نتيجة معر تا أن األجسـام هذ يف اةقيقة، وعند تق
تبدو يف عـدة أوـكال وأحجـام، وعنـد إدرا  أن  صـورة اجلسـد 
جــزا مــن الش صــية وليســا الش صــية بأكملهــا  يف املقابــل 
توجـــد عـــدة عالمـــات تشـــري إىل صـــورة اجلســـد الســـلبية، مثـــل 
النملـــرات الســـلبية إىل التـــذاا، وعنـــد الشـــعور باتجـــل واتـــز  

وكراهيــة الــذات، واملقارنــات املســتمرة مــ   والقلــأ هــاا جســما،
ا  ــــرين، وعنــــد الشــــعور بــــأن حجــــم ووــــكل اجلســــم يرتتــــأ 
عليهمـــا االحـــرتام أو عـــدم االحـــرتام، وتكـــرار وزن الـــنفس عـــدة 

ا، والتفكـــــري يف عمليـــــات التجميـــــل  مثـــــل تكبـــــري مـــــرات يومًيـــــ
الثــد  أو عمليــات وــف  الــدهون، أو عــدد الســعرات اةراريــة 

غريهــا مــن العالمــات الــس قــد تصــل إىل حــد بصــورة مفرطــة، و 
تنـــاول املنشـــطات أو األدويـــة بـــدون وصـــفات طبيـــة  كمـــا أن 

 تــارة جسـما عــن رضـاا يف صـورة اجلســد املتذبذبـة واملتمثلــة

 والقلـأ االسـتفزاز مـن الـر م  ملا ما أ رى، بكل تارة ور خا

 مـ  املطلو   قأ  هو مل ومهية، تكون قد األوياا من واتول

 لـيس مـ  عالقتـا علـ  ينعكس مستمر توتر يف جيعلا مما جسما

  اصـة ا  ـرين، مـ  اأيًخـ عالقتـا علـ  ، وإ ـا  قـ  جسـما

 عـدواين، وتـارة مسـامل، تـارة أنـ ا ه الا ا  رون يكتش  عندما

 ,Sandovalمـدبر ة وتـارة مـدير انبسـاطذ، وتـارة انطـوا ذ، وتارة

2008   
  :سدالج صورة في تكوين تؤثر التي العوامل

 منها: اجلسد صورة  و يف ت  ر متعددة عوامل هنا     
 مــن العديــد عوامــل بيولوجيــة: حتــد  يف مرحلــة املراهقــة-1

 االرتبـا  والرهبـة، مشـاعر السـريعة  ممـا تزيـد اجلسـمية التتـريات

 األنثـ   ـو علـ  صـعًبا األمـر هعـل البيولوجيـة التتـريات وهـذا

 خيخـ  جمتمـ  يف سـمهاج مـ  كيفيـة التعامـل لتواجـا بالـذات،

 إن   املقبول  لذا للجسم ا تم   ددها ملعايري  يا األنث  جسم
 إدرا  يف يـ  ر أن ميكـن اجلسـم ووـكل ةجـم البيولـوجذ ا ـدد

 تـ د  أن ميكن الس األ رى العوامل يف ي  ر جلسما، كما الفرد

 بالورا ـة  ـدد  مملهـر الشـ م السـلبية، اجلسم صورة إىل  عالً 

 ر ـيس بشـكل تىقـر ر اجلسـم يبـدو  يهـا الـس والطريقـة ئـة،والبي
   2005واألجداد ةالعزاو ،  ا باا من املورو ة باجلينات

 بشـكل حيويًـّا سـواا أكـان ذلـك دورًا ا بـاا األسرة: يلعأ-2

 والتكيـ  طفلهـم للتوقيـ  إىل الرسا ل إرسال يف سر  مأ علين

 بقـوة يركـزون قـد أنفسـهم وا بـاا ، ا تمـ  يف املثـاي املعيـار مـ 

 ألبنا هم املثل يخربون وبذلك ماذبيتهم، ويهتمون عل  اةمية

 –الوالـدان ويلعـأ .وـذا الصورة كـل بأن   "إنا ًا- ذكورًا" الصتار

لـدى  اجلسـم صـورة إدرا  يف كبـريًا دورًا – األمهـات  اصـة
 تشجيًعا يتلقون والبنات األبناا من كالً  أن وجد  قد أطفاهلما،

 الوالـدين وتقيـيم األ ، مـن أكثـر ضـب  وزهنـم أو لفقـد األم مـن

أعلــ   علــ  املــدى طويــل انطباًعــا يــرت  طفلهمــا جلســم
  (Stacy,2000).تقدير
 الفرد تقييم يف مهم عامل اإلعالم وسا ل اإلعالم: أجهزة-3

 واأل الم، ا الت، عن  اذج اجلاذبية تنجم إذ جسما، لصورة

 هو الثقا ية ملا واملعايري القيم نتعلم نناأ كما املمثلص/ واملمثالت

 اإلعالنات يف ممثلة اإلعالم أجهزة  الل من ومهم ومجيل جيد
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  التأكيد ،فازالتل وبرامج والصق  وا الت والكتأ واأل الم

 البصرية األجهزة مجي  يف واس  حنو عل  يعرض اململهر عل 

 يف اض مً  دوراً  تلعأ اإلعالم أجهزة أن الواضح ومن. لالتصال
 جلسمهم، والراودين األطفال والبالتص األ راد إدرا  كيفية

 األ راد يف يتلق  إذ املراهقص جسم عل  سل  تأ ري هلا وكان

 اجلسم أن م داها اإلعالم أجهزة من رسا ل جداً  صترية سن

 إىل وي دى ا،اجتماعيً  مقبوالً  الوحيدة لتكون الوسيلة هو املثاي

واإلعالنات   واأل الم  ا الت ، اةياة يف والنجاح السعادة
   2009جمتمعنا ةالقاضذ،  يف م  رة قوة كلها

  دالنظريات المفسرة لصورة الجس
 صــورة اجلســدتعـددت األطــر النملريــة الــس حاولـا تفســري      

 من وجهات نملر  تلفة وأمهها:
 مبفهـوم جهتـا مـن التقليلـذ االهـاا النملرية التقليليـة: اهـتم-1

 كلـا كيـان األنـا اجلسمية،  ريى نسيجموند  رويدن أن   الصورة

 يف ا أن األناأيخً  ويقول .جسد ن نأنا وذا كل جسمذٌّ قبل
 تلـك مـن اوأساًسـ اجلسـدية األحاسيس من متفرعة النهاية طاقة

 اجلهـاز سـطح ميثـل هـذا األ ـري. اجلسـد مسـاحة مـن تتولـد الـس

 أن سـتنتاجباال لنـا تسـمح الفرويديـة الصـياغة هـذا النفسـذ،

 للجهـاز الذهنيـة التصـورات مـن جـزا هـذ الصـورة اجلسـدية

   2013النفسذ ةبريالة، 
 بـتقمم العـاد  اإلنسـان يقـوم النملريـة الـنفس اجتماعيـة:-2

 جسـمية صـور عـدة جيسـد أو وبـذلك ميثـل امل تلفـة، األدوار

 أو هسيد بتمثيل اليومية حياتا يف ليستقر الش صيات مل تل 

 واقعــا، ويعــي  يف اةياتيــة الملــرول حســأ جلســما معــص

 ويعر ـا جسـما، عـن صـورة وهـو  مـل كلهـا حياتـا يف اإلنسـان

 مـن الوحـدة ومركأ عنا ومميز الفخاا يف  دد منفرد، كامتال 

 الـذهاين الشـ م  ـإن ذلـك وعكـس أقسـاما، مل تل  اةياتية

 باجلسـم والتوحيـد التمثيـل مـن جسـما جـزا  ـالل مـن ميكـن

 تكـون جمز ـة، الـذهاين عنـد اجلسمية الصورة أن يعين وهذا كلا،

 مييـز ال  هـو اجلسـدية، وبوحدتـا باهلوية اإلحساص بذلك ويفقد

 جسـما أجـزاا أن دنـ وهلـذا مـن حولـا  الفخـاا عـن ا تال ـا

 ال  تمـل  قلـأ و ـد  الفخـاا هذا  الل من باستمرار تنتقل

 صـورة تكـوين علـ  تعمـل عديـدة عوامـل هنـا  أن رىيـ إذ

ا تمــ   يف املثاليــة والصــورة مثــل: مفهــوم اجلســم جســدية
مــ  ا  ــرين ةالعــزاو ،  واملقارنــات واإلدراكــات والتجــار 

2005   
 المفهوم الثاني  التفاؤل والتشاؤم 

 & Carver, 2003)  (Scheierعـرل تشـا ر وكـار ر
التفــاؤل، بأنــا النملــرة اإلجيابيــة واإلقبــال علــ  اةيــاة، واالعتقــاد 

تـــري أو اجلانــأ اجليــد مـــن األوــياا، بـــداًل باحتمــال حــدو  ا
مــن حــدو  اجلانــأ الســيئ  كمــا أن التفــاؤل اســتعداد يكمــن 
دا ـــل الفـــرد الواحـــد، يرتكـــز يف التوقـــ  العـــام ةـــدو  األوـــياا 
ـــــة لقحـــــدا   ـــــا ج اإلجيابي ـــــ  النت ـــــة، أ  توق ـــــدة أو اإلجيابي اجلي

التفــــــاؤل بأنــــــا حالــــــة  (2001)مــــــراد وأمحــــــد  عــــــرلو  القادمــــــة 
لدى الفرد يف توقعا لل ـري واألمـل  ريـات األحـدا   وجدانية

ا اةاليــــة واملســــتقبلية، وهــــذا اةالــــة وقتيــــة أو مســــتدمية اعتمــــادً 
علـــ  األحـــدا  اةاليـــة و ـــربات الفـــرد الســـابقة  أمـــا التشـــاؤم 
 هـــو حالـــة وجدانيـــة  إمـــا دا مـــة أو ةالـــة زمنيـــة معينـــة ةســـأ 

ا ًمـا وضـ  يرا قـا د سابقة وا نيـة، وهـوهار  الفرد وأحدا ا ال
الشــــعور بــــالب ص واتيبــــة وحــــاالت التشــــكك بكــــل مــــا حولــــا 
ـــا الفـــرد، أو  بأ كـــار ســـلبية دون عالقـــة بكـــل مـــا مـــر أو ميـــر ب

  Showers, 1992ويعـرل وـاورز ة  او ـا مـن ا يت و فايـاا 
أن التشــاؤم  ــد  عنــدما يقــوم الفــرد برتكيــز انتباهــا، وحصــر 

ة لقحـدا  القادمـة، وايـل اهتماما علـ  االحتمـاالت السـلبي
اجلانـــأ الســـل  يف الـــنم أو الســـيناريو، كمـــا أن هـــذا التوقـــ  
الســـــــل  لقحـــــــدا  قـــــــد  ـــــــر  دوا ـــــــ  األ ـــــــراد أو أهـــــــدا هم 
وجهــــودهم، لكــــذ مينعــــوا وقوعهــــا، ويتســــبأ ذلــــك يف التهيــــ  

 Dember, etةويرى دميرب  ملواجهة األحدا  السلبية املتوقعة 

 al, 1989اسـتعداد و صـذ لـدى الفـرد، جيعلـا    التفـاؤل بأنـا
جيابيـة، ومـن م يكـون توجهـا إ يدر  األوياا من حولا بطريقـة

ــــا، وحاضــــرا ، ومســــتقبلا  أمــــا التشــــاؤم  هــــو  إجيابيًّــــا حنــــو ذات
استعداد و صذ لـدى الفـرد، جيعلـا يـدر  األوـياا مـن حولـا 
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ا حنــــــو ذاتــــــا، بطريقــــــة ســــــلبية، ومــــــن م يكــــــون توجهــــــا إجيابًيــــــ
أمــا يف الدراســة اةاليــة  يعــرل الباحــ   بلا وحاضــرا، ومســتق

بشـــكل إجيـــا  ممـــا  قـــأ  التفـــاؤل بأنـــا إدرا  الفـــرد لقحـــدا 
جيابية للقياة واملستقبل  أما التشاؤم بأنا إدرا  الفـرد النملرة اإل

لقحـــــدا  بشـــــكل ســـــل  ممـــــا  قـــــأ النملـــــرة الســـــلبية للقيـــــاة 
 واملستقبل 

  والتشاؤم التفاؤل في المؤثرة العوامل
هنـــا  الكثـــري مـــن العوامـــل الـــس تـــ  ر يف مســـتوى التفـــاؤل      

  :2012ةالكرعاو ،  والتشاؤم، منها
األسرة:  هذ هتيئ اجلو العام الـذ  يسـودها برتبيـة أطفاهلـا -1

وغرص القيم واأل كار  م، وتبع  األمـن والطمأنينـة والتفـاؤل 
يف نفــــوص أ رادهــــا لينطلقــــوا  ــــا، كمــــا وتصــــقل و صــــيتهم، 

 مـــــن مشـــــئة اإلجيابيـــــة تشـــــعر الطفـــــل بقيمتـــــا واحرتامـــــا، و  التن
 توا قا وتفاؤلا 

يرين املدرســـة: يـــنعكس وـــعور التفـــاؤل مـــن املعلمـــص واملـــد-2
 املتواجدين يف املدرسة يف نفوص طال ا  

ا تم : يتأ ر الفرد مبجتمعا مبـا  ملـا مـن مسـات وجدانيـة -3
اتـــا ،  واجتماعيـــة، تفـــاؤل أم تشـــاؤم،  لكـــل جمتمـــ  طابعـــا
 وكذلك مبا  د  معا من  رول دا ل جمتمعا 

وســـا ل اإلعـــالم: هلـــا تأ ريهـــا القـــو  علـــ  األ ـــراد يف بنـــاا -4
ـــ ا ملـــا توجهـــا مـــن التفـــاؤل والتشـــاؤم وتشـــكيل وجـــدانياهتم و ًق

 أ كار ووجدانيات 
الصــقة: للصــقة دور مهــم يف حيــاة اإلنســان، وللقفـــا  -5

يت لـ   مـن مألمـل، و عليها ينبتذ حتلـذ الشـ م بالتفـاؤل وا
  عن اتول والقلأ

   خصائ  المتفائلين 
 منهــــــــا ،يتســــــــم املتفــــــــا لون مبجموعــــــــة مــــــــن اتصــــــــا م      

  :2015ةعويخا، 
ـــــأ -1 ـــــالنفس وامل ـــــاطرة املدروســـــة للوصـــــول إىل حتقي الثقـــــة ب

 األهدال 

املرونــة يف الوصــول إىل حتقيــأ األهــدال، وتتيــري األهــدال -2
ملهــــام إىل أجــــزاا بســــيطة ميكــــن الــــس يصــــعأ حتقيقهــــا وتقــــيم ا

 التعامل معها 
عــــدم االستســــالم للقلـــــأ والخــــتوطات، وهنــــأ املواقـــــ  -3

 االهنزامية 
القـدرة علــ  التكيــ  الفّعــال مــ  مواقــ  اةيــاة الخــاغطة، -4

واااذ أساليأ مرنة ةل املشكالت الس تواجها، وأكثر تركيـزًا 
أكثر اسـت داًما يف    تفكريا، وأكثر إصرارًا عل  اجتيازها، و 

  ألساليأ املواجهة الفعالة الس تركز عل  املشكلة
   خصائ  المتشائمين 

 منهــــــا ،يتســــــم املتشــــــا مون مبجموعــــــة مــــــن اتصــــــا م      
  :2000ةالعناين، 

 تدين تقدير الذات وانعدام الكفااة -1
تدين درجة الخب  الدا لذ، ويىرجعون  شـلهم إىل عوامـل -2

  ارجية 
تشــــــا مص مشــــــاعر الفشــــــل واالهنزاميــــــة يف تتلـــــأ علــــــ  امل-3

 مواجهة املواق  الخاغطة 
ــــة وغــــري متكيفــــة يف مواجهــــة -4 اســــت دام أســــاليأ غــــري مرن

 اإلحبار 
اســــت دام أســــلو  مواجهــــة يرتكــــز علــــ  االنفعــــاالت مبــــا -5

يتخــــمنا ذلــــك مــــن هــــرو  عــــن طريــــأ االنتمــــاص يف الــــذات 
 والبق  عن املساعدة من ا  رين والتجنأ السل  

  تتلأ عليهم النملرة السوداوية حنو اةياة املستقبلية-6
  النظريات المفسرة لمفهوم التفاؤل والتشاؤم 
 التفــاؤل والتشــاؤمتعــددت األطــر النملريــة الــس حاولــا تفســري 

 من وجهات نملر  تلفة وأمهها:
ــــة: يــــرى  رويــــد أن التفــــاؤل هــــو القاعــــدة -1 النملريــــة التقليلي

ال يقـــــ  يف حيـــــاة الفـــــرد إال إذا  العامـــــة للقيـــــاة، وأن التشـــــاؤم
تكونـا عنــدا عقـدة نفســية، وللعقــدة النفسـية ارتبــار وجــداين 
ســــــل  وــــــديد التعقيــــــد والتماســــــك هــــــاا موضــــــو، مــــــا مــــــن 
املوضــوعات اتارجيـــة أو الدا ليـــة،  يىعـــدل الفـــرد متفـــا اًل إذا مل 
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يقــ  يف حياتــا حــاد  جيعــل نشــوا العقــدة النفســية عنــدا أمــرًا 
ـــو حـــ ـــا، ول د  العكـــس لتقـــول إىل و صـــية متشـــا مة، ممكًن

ومعـــــ  ذلـــــك أن الفـــــرد قـــــد يكـــــون متفـــــا اًل جـــــًدا إزاا أحـــــد 
املوضوعات أو املواق   تق  حاد ة مفاجئة لا هعلـا متشـا ًما 
ا مــن املوضــوعات ذاتــا، ويقصــد بــذلك اةــاالت الــس تثــري  جــدًّ
التفــــاؤل والتشــــاؤم والــــس تكــــون م قتــــة وســــريعة الــــزوال غالًبــــا  

، ةلفميـــاشـــأ التفـــاؤل والتشـــاؤم مـــن املرحلـــة   رويـــد أن منواعتـــرب
ـــوذكـــر أن هنـــا  مســـات وأ ـــ مرتبطـــة بتلـــك  ةار و صـــية  مي

املرحلة ناهة عـن عمليـة التثبيـا عنـد هـذا املرحلـة والـس ترجـ  
ةأبــو  إىل التــدليل أو اإل ــرار يف اإلوــبا، أو اإلحبــار واةرمــان

   2015محاد، 
ـــــــة الســـــــلوكية: تفســـــــر ا-2 ملدرســـــــة الســـــــلوكية التفـــــــاؤل النملري

والتشاؤم مثلا مثل أ  سلو  ا ر مكتسأ من  الل عملية 
االقـــرتان أو علـــ  أســـاص اكتســـا  الفعـــل املـــنعكس الشـــرطذ، 
وميكـــن اعتبـــار عمليـــة التفـــاؤل والتشـــاؤم مـــن الرمـــوز واملنبهـــات 
الدا ليـــة مـــن قبيـــل االســـتجابات املكتســـبة الشـــرطية ويرتتــــأ 

عــــص مــــرتب  ةــــاد  ســــذا علــــ  ذلــــك تكــــرار  هــــور رمــــز م
لشـــ م مـــا، وأن يصـــبح هـــذا الفعـــل املـــنعكس الشـــرطذ رمـــزًا 
ـــا  ـــار الرمـــز أو املنب للتشـــاؤم، يف حـــص يرتتـــأ علـــ  تكـــرار ارتب
بالنتيجــــــة الســــــارة أن يصــــــبح مبجــــــرد  هــــــور الرمــــــز أ  املنبــــــا 

قـد  يف حـصالشرطذ داعيًـا أو مثـريًا للتفـاؤل عنـد وـ م مـا، 
م ا ــر ةــواد  غــري ســارة يــرتب  هــذا الرمــز نفســا عنــد وــ 

   1986 يصبح هذا الرمز مثريًا للتشاؤم ةبدو ، 
نملرية السمات: إن نملرية السمات تفسر الش صية علـ  -3

ــا جمموعــة مــن الســمات، وهــذا الســمات تعــد صــفات  ابتــة  أهن 
نســـبيًّا، وهـــذ تـــ  ر يف ســـلو  الفـــرد  ممـــا يتميـــز عـــن غـــريا مـــن 

ت وعموميــة الســلو   األ ــراد  لــذا  هــذ تــدل ضــمًنا علــ   بــا
وتتوقـــ  هـــذا الســـمات علـــ  عوامـــل ورا يـــة وجســـميا متعلقـــة 
باجلهـــــاز العصـــــ  للفـــــرد مثلمـــــا تتوقـــــ  علـــــ  عوامـــــل البيئـــــة، 
و اصـــــة الـــــتعلم واالكتســـــا   وتل ـــــم نملريـــــة أيزنـــــك علـــــ  
أساص وجود قطبص ر يسـص للش صـية: االنبسـار واالنطـواا، 

أ متباينـة بـا تالل وميكن أن يىوَص  أ راد  كثريون جـًدا بطرا ـ
مــواقفهم أو تباينهــا علــ  قطــ  البعــد  إذ يقــ  املتفا ــل ضــمن 
حـــدود االنبســـاطية، ويقـــ  املتشـــا م ضـــمن حـــدود االنطوا يـــة، 
وتعـــد نملريتـــا مـــن أهـــم النملريـــات الـــس تناولـــا بعـــد االنبســـار 
واالنطـــواا، وأعطتهـــا أمهيـــة كبـــرية، وعـــدهتا مـــن األبعـــاد األوليـــة 

ن جمموعـة مسـات تقـ  مسـة االنبسـار للش صية الـس تتكـون مـ
 ـر، ا عل  قطأ منها، يف حص يقـ  االنطـواا علـ  القطـأ 

غري متـزن  ويـذكر  –ويتعامد القطبان م  بعد العصابية ةمتزن 
أيزنك أن النم  االنبساطذ متفا ل والنم  االنطوا ذ متشا م 

   2015ةعويخا، 
 المفهوم الثالث  الشعور بالسعادة النفسية 

  Ryff & Singer, 2008ويــ  وســنكري ةعر ــا ر 
 عل  تدل السلوكية امل ورات من السعادة النفسية بأهنا جمموعة

 كـل عـرلكمـا   بشـكل  حياتا عن الفرد رضا مستويات ارتفا،

 مـن حالـة بأهنـا بالسـعادة الشـعور  2008) والنيـال، مـن ةكفـايف

 اولكنهـ الـدوا  ، إوـبا، أساًسـا مـن تنشـأ واإلوـبا، املرح واهلناا
 وجـدان يصـاحأ وهـذ النفسـذ، الرضـا مسـتوى إىل تسـمو قـد

  (Vennhoven, 2001)  ينهـو ن ويعر هـا  كـلك الذات حتقيأ

حياتـا  نوعيـة ا علـ إجيابيًـ الفـرد  ـا  كـم الـس الدرجـة بأهنـا
 الـس يعيشـها، للقيـاة حـأ الفـرد إىل بـذلك وتشـري اةاضـرة،

 الفـرد عوروهـذ وـ ككـل  هلـا لذاتـا وتقـديرا  ـا، واسـتمتاعا

 عـن الرضـا درجـة مـن إىل للوصـول واللـذة واالسـتمتا، بالبهجـة

  أن Shih & Lu, 1997ويــرى كــل مــن لــو ووــية ة .اةيــاة
الســـــعادة النفســـــية حالـــــة عقليـــــة تتســـــم باإلجيابيـــــة يشـــــعر  ـــــا 

ويف  . تلفــة وســا ل  ــالل مــن لــا اإلنســان ذاتيًّــا، وحتــد 
ســـية بأهنـــا حالـــة الدراســـة اةاليـــة يعـــرل الباحـــ  الســـعادة النف

ــــا  ــــة تشــــري إىل رضــــا الفــــرد عــــن ســــلوكياتا، وحب ــــة إجيابي انفعالي
 للقياة الس يعيشها 

  :السعيدة الشصصية خصائ 
  إىل جمموعــــــــــة مــــــــــن  صــــــــــا م 2010أوــــــــــار ةســــــــــليمان، 

 الش صية السعيدة، وهذ:
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 ا تمعـات ويف كلهـا العصـور عـرب  بـا لقـد بـالنفس: الثقـة-1

 من تزيد بأنفسنا العالية الذاتية والثقة وقدراتنا الراسخ اإلميان أن

 حياتنا املنزليـة يف سعادة أكثر وهعلنا % 30 بنسبة باةياة الرضا

 .والعملية
 وهـذ معـ  ذات اةيـاة مفهـوم إن واقعيـة: بطريقـة التفكـري-2

 .نعيشها أن تستقأ بذلك
 سواا الرياضة ميارسون الذين األو ا  إن الرياضة: ممارسة-3

 بـأهنم يشـعرون منتملمـاً  مشـياً طـوياًل  أو امكثًفـ عمـالً  ذلك كان

أ خـل،  ةيـاة ويسـتمتعون حـاالً  أ خـل بـأهنم ويشعرون أصقاا،
 السـعادة تزيـد املنتملمـة التمرينـات أن األةـا  أ ـادت وقـد

 .مباورة
 حـول دراسـة أ بتـا ضـعفها: وعـدم الدينيـة املعتقـدات قـوة-4

 الديانـة عـن لنملـرا أنـا بصـرل اةيـاة يف القناعـة يف الـدين تـأ ري

قـانعون  دينيـة معتقـدات ميتلكـون الـذين  ـإن النـاص يعتقنهـا الـس
 غـري الروحيـة املعتقـدات تنقصـهم مـن أن حـص يف ،ةيـاهتم

 النشـطة الدينيـة أن املمارسـات الدراسـات بينـا كمـا قـانعص،

 بـاه اإلميـان أن كمـا وصـقة، سـعادة أكثـر طويلـة ةيـاة مقرونـة

 وسـلم، عليـا اه صـل  النـ  إتبـا،و  لـا واإل ـال  عـز وجـل

 مـن اةميـدة التايـات واألهـدال وتبـين الطاعـات عل  واإلقبال

 .السعيدة الش صية  صا م
 يعيـد الـذ  هـو السـعيد، الشـ م الصـداقة: اسـتتالل-5

 العمل يف الفر  ويستفيد من القدمية لعالقاتا واةماص الدلا

 أن إىل اجـةة والنـاص صـداقاتا، قاعـدة لتوسـي  جريانـا مـ  أو

 وأن با  رين، يهتمون وأهنم أكرب، وذا من جزا يشعروا بأهنم

 الـذين األصـدقاا أن يت ـري بشـرر أيًخـا  ـم يهتمـون ا  ـرين

 .و رح وابتهاج رضا نملرة اةياة إىل ينملرون
 سالمة ليخمن القرااة من يكثر أن الفرد عل  القرااة: حأ-6

 الكتـأ قـرأي الـذ  السـعيد هـو الشـ م إن وجسـدا، عقلـا

 ذلك إىل إضا ة عليها  صل أن املتعة ومن يتعلما، مما ويستفيد

 بطريقــة وقتــا ميىخــذ ألنــا بالرضـا  والشــعور تـدريأ العقــل،

 .حكيمة

 مــن هــو الســعيد الشــ م إن املـرح: وحـأ االبتسـامة-7

 واملـرح، والخـقك للمتعـة والبسـاطة الوقـا مـن بعخـاً  خيصـم

بقناعـة  العـي  إىل تـ د  الـس األساسـية العوامـل أحـد ذهـوهذا 
  وسعادة

  النظريات المفسرة للسعادة النفسية 
تعددت النملريات املفسرة ملفهوم السـعادة النفسـية نـذكر       
 منها:
نملريـــة نمـــارتص ســـيلجمان: يـــرى نمـــارتص ســـيلجمانن أن -1

األوــ ا  الســعداا يف حيــاهتم دا ًمــا مــا تكــون لــديهم أســس 
ون  نيـــات يف حيـــاهتم اتلـــ  قويـــة هلـــذا الســـعادة، ويســـت دم

عن تلك الفنيات الس يست دمها غري السعداا ةيـاهتم، وهـذا 
 & Mihalyةما أكدا أيًخا كل من نميهاي وسكيززينتمهاين 

Csikszentmhlyi  عنـــد حـــديثهم عـــن اإلبـــدا، والـــدور الـــذ  
 إذ تلعبــا اةالــة املزاجيــة يف العمليــة اإلبداعيــة مــن وقــا   ــر،

اين أن الراوــد املبتكــر يكــون أكثــر معايشــة أوضــح نســنتمنته
، وي كــــد Flowلفــــرتات منملمــــة يف حياتــــا تســــم  نبالتــــد أن 

نســليجمانن علــ  أن أ خــل طريقــة لزيــادة التــد أ هــذ إدرا  
الفـــرد ملهاراتـــا الطبيعيـــة أو مـــا يطلـــأ عليـــا التوقيـــ  علـــ  نطـــاق 
القوة، وعل  العكس من املواهأ الفطرية،  إن اجلمـال البـدين 

صـــفات أ القيـــة ذات  دل الفيزيقـــذ، بوصـــفها نقـــار قـــوة تعـــ أو
قيمة يف مجي  الثقا ات، وأن كل  رد منا  قأ درجة مـا ترتفـ  
بدرجتص أو  ال ة يف تلك الصفات، وعند التعبري عنهـا يكـون 
الفــرد يف مرحلــة مــن مراحــل التــد أ  وهلــذا كتــأ نســليجمانن 

الـس يسـت دم  عن اةياة اجليدة عل  أهنـا متخـمنة يف السـعادة
ا  ـإن اةيـاة الـس  يها الفرد نقار القـوة يف حياتـا اليوميـة  و ـذ

مكونًــا إضــا ًيا ميكــن للفــرد مــن  اللــا اســت دام  دل هلــا معــ  تعــ
نقار القوة للتوجـا حنـو املعر ـة أو القـوة أو الطيبـة بوصـفها مـن 

  (Benedict, 2002) متطلبات االستمتا، باةياة
رى نزميرمــــان أنـــا كلمــــا تنامــــا رغباتنــــا نملريـــة نزميرمــــان:  يــــ-2

وتزايــدت تطلعاتنــا مقارنــة باألجيــال الســابقة زاد عــدم ســعادتنا 
ن هنـا  عالقـة ارتباطيـا إم رضانا مبعطيات العـامل لنـا، أ  وعد
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بــــص تطــــور األجيــــال وعــــدم الرضــــا، أو عــــدم الســــعادة باةيــــاة 
جيــل   ا ــة املتطلبــات العصــرية املتجــددة واملتتــرية جــياًل بعــد 
املبـــدأ وهلـــذا تقـــوم هـــذا النملريـــة علـــ  مبـــدأين أساســـيص مهـــا: 

األول: يـدعونا إىل أن نكـون ســعداا ةياتنـا  قــ ، وهـذا املبــدأ 
إنـــا ال يوجـــد ا تيـــار  إذي كـــد علـــ  حتميـــة الســـعادة باةيـــاة  

ا ر، ويرى أنـا جيـأ علـ  الفـرد أن يـدر  أن كـل رغبـة تملهـر 
د، والرغبــــة األكيــــدة عنــــدا إ ــــا هــــذ  صــــلة هــــذا العــــزم األكيــــ

للسعادة باةياة  وهلذا  إن عل  الفرد أن يردد و ـأ هـذا املبـدأ 
ـــس تـــرى أن الفـــرد ميكنـــا أن  ـــة ال ـــة تلـــك املقول األول مـــن النملري
 قــأ الســعادة األمثــل بإنــاز مــا هــو مطلــو  منــا ولــيس بــرت  
ذلــك، أو العــزول عــن أداا مــا هــو مىَكلــ  بــا  واملبــدأ الثــاين: 

كزت عليا هذا النملرية: ندعونا نسعد أنفسنان، وهو الذ  ارت
 علـــ  الفـــرد أن يـــدر  أن اجلميـــ  يتجـــا يف نفـــس االهـــاا  لـــذا 
 عل  كل  ـرد أن يخـ  أهدا ـا نصـأ عينـا و اصـة األهـدال 
الس حتقأ لا السعادة، وأن ينطلأ صـو ا، ال أن يقـ  وينتملـر 

ـــا هـــذا اهلـــدل الســـعيد دو ـــا ســـعأن يتق ـــا،  ذقـــأ ل مـــن جانب
كــــل  ــــرد أن يــــدر  أن أوــــكال الســــعادة اتلــــ  مــــن وعلــــ   

و م   ـر، ولكـن ال يعنينـا اال ـتالل يف وـكل السـعادة 
 ,Zimmerman). قدر هرو  هـذا السـعادة منـا أو غيابـا عنـا

2007) 

 الدراسات السابقة 

رغـــــــم أمهيـــــــة موضـــــــو، الدراســـــــة واةدا ـــــــة النســـــــبية 
التشــاؤم، ملتتـريات الدراســة املتمثلـة يف صــورة اجلسـد، التفــاؤل و 

الســعادة النفســية، ونملــرًا لعــدم تــو ر دراســات اهتمــا بتطبيــأ 
هـــذا املتتـــريات علـــ  هـــذا الفئـــة مـــن ا تمـــ ، يقتصـــر عرضـــنا 
علـــــ  البقــــــو  الـــــس تناولــــــا صــــــورة اجلســـــد بصــــــفة عامــــــة، 
وعالقتهـــــا بـــــبعم املتتـــــريات ذات الصـــــلة بدرجـــــة أو بـــــأ رى 

مــــا يــــأيت بالتفــــاؤل والتشــــاؤم والشــــعور بالســــعادة النفســــية  و ي
 عرض ألهم الدراسات حسأ متتريات الدراسة 

  دراســة هــد ا الكشــ  2013أجــرى العبادســة ة
عن العالقة بص الرضا عن صـورة اجلسـم وكـل مـن ةاالكتئـا ، 
والعمـــر، والـــربامج اإلعالميـــة املشـــاهدة، وأبعـــاد اجلســـم، وســـن 
البلــــون  عنــــد املراهقــــات الفلســــطينيات بقطــــا، غــــزة، تكونــــا 

مراهقـــة، واســـت دم الباحـــ  مقيـــاص  377مـــن  عينـــة الدراســـة
ةالرضـــا عـــن صـــورة اجلســـم، الـــربامج اإلعالميـــة املشـــاهدة  مـــن 
ـــــــا ، إضـــــــا ة إىل اســـــــتمارة  ـــــــك لالكتئ ـــــــاص بي إعـــــــدادا، ومقي
املعلومـــات الش صـــية، وأ هـــرت نتـــا ج الدراســـة عـــدم وجـــود 

ا بص السن عند البلون والرضا عـن عالقة ارتباطيا دالة إحصا يً 
طرديــة دالــة مل تــرَق إىل  ارتباطيــاووجــود عالقــة  صــورة اجلســد،

عالقــة التنبــ  الدالــة بــص العمــر وصــورة اجلســم، ووجــود عالقــة 
ارتباطيا وتنب ية عكسية بص الرضا عـن صـورة اجلسـد وكـل مـن 
الـــــربامج اإلعالميـــــة املشـــــاهدة، واالكتئـــــا ، والـــــوزن، وعالقـــــة 

 الطول ارتباطيا وتنب ية طردية بص الرضا عن صورة اجلسم و 
  بدراســــة هــــد ا إىل التعــــرل 2009وقــــام عبــــود ة

 يمـــــا إذا كانـــــا هنـــــا  عالقـــــة بـــــص صـــــورة اجلســـــد والســـــلو  
العـــدواين لـــدى طالبـــات كليـــة الرتبيـــة الرياضـــية، تكونـــا عينـــة 

طالبــــة مــــن كليــــة الرتبيــــة الرياضــــية جامعــــة  100الدراســــة مــــن 
ديـــاىل، واســـت دما الباحثـــة مقيـــاص صـــورة اجلســـد، ومقيـــاص 

ــــا ج الدراســــة الســــلو  ــــا   أن العــــدواين، وأ هــــرت نت ــــيس هن ل
عالقة بص صورة اجلسد والسـلو  العـدواين لـدى طالبـات كليـة 
الرتبيــة الرياضــية وإذا حــد   ــذلك مبقــم الصــد ة أ  لــيس 

 هنالك عالقة بص املتتريين 
 ,Bardone, et alوهد ا دراسـة بـاردون وا ـرون ة

ا  يف إطـــار   إىل قيـــاص الرضـــا عـــن اجلســـم لـــدى الشـــب2008
 111نفســذ بيولــوجذ اجتمــاعذ، تكونــا عينــة الدراســة مــن 

أنثـــــ  يدرســـــون يف املـــــدارص الثانويـــــة، وأ هـــــرت  236ذكـــــرًا و
نتا ج الدراسة إىل أن إدرا  الخت  الناجم عن اإلعالم ارتب  
بشـكل  ابــا مـ  الرضــا عـن صــورة اجلسـم لــدى الـذكور، كمــا 

كانـــا ذات قيمـــة   أن العوامـــل النفســـية االجتماعيـــة البيولوجيـــة
  يف حتديد الرضا عن اجلسم عند اإلنا  
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  الس Kim & Kim, 2006ويف دراسة كيم وكيم ة
هد ا إىل الكش   يما إذا كانا كتلة اجلسم وإدرا  
مشكلة وزن اجلسم ذات عالقة مبستوى تقدير الذات 
واالكتئا  لدى املراهقات الكوريات، تكونا عينة الدراسة 

امللتققات باملدارص الثانوية يف كوريا  مراهقات من 203من 
% من املراهقات 2 18اجلنوبية، وأ هرت نتا ج الدراسة إىل 

% كن يف 2 79كتلة اجلسم عندهن أقل من الوزن العاد ، 
املعدل الطبيعذ للوزن، يف حص كانا نسبة من عندهن زيادة 

%، كما أ هرت النتا ج أن مشكلة إدرا  6 2عن املعدل 
الوزن ارتبطا بشكل دال م  اخنفاض تقدير الذات وارتفا، 

االكتئا ، كما تبص وجود عالقة طردية بص كتلة  لمعد
 اجلسم وإدرا  مشكلة الوزن 
   بدراســـة هـــد ا إىل 2005ةوقـــد قامـــا الزا ـــد  

 واملتتـريات اجلسـم صـورة يف الدراسـة عينـات بـص الفـروق  قـم

تكونـا عينـة و   واالكتئـا ، واتجـل ا تيـة: القلـأ، االنفعاليـة
طالبــة مــن طــال  املــرحلتص  300 طالًبــا و 300الدراســة مــن 

الدراســيتص: املتوســطة والثانويــة مــن التعلــيم العــام دا ــل مدينــة 
ست دما الباحثـة مقيـاص صـورة اجلسـم، ومقيـاص الطا  ، وا

القلـــأ، ومقيـــاص اتجـــل ومقيـــاص االكتئـــا ، وأ هـــرت نتـــا ج 
 املـراهقص بـص إحصـا ية داللـة ذات  روق الدراسة إىل أنا توجد

 املـراهقص نإ أ  املـراهقص  لصـاحل اجلسـم صـورة يف واملراهقـات

 اتذ  ـروق توجـدو  . املراهقـات مـن اجلسم صورة عن رضا أكثر

املراهقـات   لصاحل القلأ درجة يف واملراهقات املراهقص بص داللة
 يف واملراهقـات املـراهقص بـص داللـة ذات  ـروق كـذلك توجـد

 بـص داللة ذات  روق وتوجد. املراهقات لصاحل االكتئا  درجة

 توجـدو  .املراهقـات لصـاحل اتجل درجة يف واملراهقات املراهقص

 القلـأو   اجلسـم صـورة مـن كـل بـص ا يً إحصا دالة ارتباطيا عالقة

 املــراهقص مــن الدراســة عينــس لــدى واتجــل واالكتئــا 

 واملراهقات 
 & Benjet)وهـــد ا دراســـة بينـــا وهاندســـون 

Hernandez, 2001)  الـذكور بـص الفـروق علـ  التعـرل إىل 

مـن  ا ردً  1102 من العينة وتكونا النفسية، السعادة يف واإلنا 
اإلنـا    مـن) 576وة الـذكور مـن  526ة مـنهم املكسـيكيص،

 للسـعادة م وـرات تـىَعـدل  الـس املقـاييس بعـم علـيهم اطىبقـ

واالجتمـاعذ،  النفسـذ والتوا ـأ صـورة اجلسـم، وهـذ: النفسـية
 وأ هـرت الـذات، واالكتئـا ، وتقـدير ا  ـرين، حنـو واالهـاا

 كـل يف واإلنـا  الـذكور بـص إحصـا يًّا دالـة  ـروق وجـود النتـا ج

 لصـاحل واالكتئـا  ا  ـرين حنـو واالهـاا اجلسـم صـورةمـن 

 والتوا أ الذات تقدير يف  روق بينهم توجد مل يف حصاإلنا   

 . واالجتماعذ النفسذ
الســـابقة أن موضـــو، الدراســـة يتخـــح مـــن األدبيـــات 

من املوضوعات الس مل تنل االهتمـام والبقـ  مـن قبـل  الراهن
ر الباحــ  علــ  دراســة مل يعثــ إذاملت صصــص يف علــم الــنفس  

وــــبيهة بالدراســــة اةاليــــة مــــن حيــــ  دراســــتها للكشــــ  عــــن 
العالقة بص صـورة اجلسـد التفـاؤل والتشـاؤم والشـعور بالسـعادة 
النفسية لدى عينة من املراهقص واملراهقات يف املرحلة الثانوية، 
وكــــذلك الكشــــ  عــــن الفــــروق بــــص املــــراهقص واملراهقــــات يف 

التشــاؤم والشــعور بالســعادة النفســية، صــورة اجلســد والتفــاؤل و 
وذلــــك يف حــــدود علــــم الباحــــ  يف إطــــار مــــا تــــوا ر لــــا مــــن 
دراســـات عربيـــة وأجنبيـــة  وهـــذا يعـــزز األمهيـــة البقثيـــة للدراســـة 

 اةالية  

 منهج الدراسة   

 املناســـــــأ  الرتبــــــاطذا الوصــــــفذ اســــــت دم املــــــنهج
هلدل الدراسة أال وهو الكش  عن طبيعة العالقة بـص صـورة 
اجلســـد والتفـــاؤل والتشـــاؤم والشـــعور بالســـعادة النفســـية لـــدى 

  واملراهقات يف املرحلة الثانوية عينة من املراهقص

  الدراسةوعينة مجتمع 

ــــ  طــــال  املرحلــــة  تكــــون جمتمــــ  الدراســــة مــــن مجي
اململكــة العربيــة الســعودية، أمــا عينــة  -يف مدينــة اتــرج الثانويــة
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 وطالبـــــة، بواقـــــ   اًبـــــطال   330ة تكونـــــا مـــــن الدراســـــة  قـــــد 
ــ   160ة -16ةتقــدر أعمــارهم بــص  طالبــة   170ة ، واطالًب

 ةانتوزيـ  االسـتب جمو  ،املتيسـرةجم ا تيـارهم بالطريقـة سنة،   18
لسـعادة الشـعور بافـاؤل والتشـاؤم، و الت  بصـورة اجلسـد، و اتا

 النفسية عل  عينة الدراسة 
 :است دما الدراسة األدوات ا تية أدوات الدراسة 

   مقياس صورة الجسد ىاألولاألداة 
اســـت دم يف هـــذا الدراســـة مقيـــاص صـــورة اجلســـد لــــ 

وقد قـام برتمجتـا وتقنينـا   (Rosen. et al, 1991 نيوا ر روزين 
ـــأَ   ويتكـــون املقيـــاص مـــن    2006( الدســـوقذالبيئـــة العربيـــة  َوْ 
صــــور اجلســــد لــــدى  أمهيــــة قــــرة لقيــــاص ومعر ــــة مــــدى    18ة

وبعـد عرضـا علـ   ،البيئة العربية َو أياص مقنن العينة وهذا املق
اتـــرباا امل تصـــص وحســـا  صـــدقا التالزمـــذ والبنـــاا التكـــويين 

اال تبــار واملقيــاص مقســم  إعــادةو باتــا جم التققــأ منــا بطريقــة 
 ابــدً أ – انــادرً  – احيانًــأ – اغالًبــ – احقــول بــص دا ًمــ  5ة إىل
مـــ  و صــــية  مااال تبــــار الـــذ  يــــتال أمـــاموضـــ  عالمــــة  وجم  

  جســــداعــــن صــــورة  عــــدم رضــــاا أو   ومــــدى رضــــااامل تــــرب
وللتققــــأ مــــن  بــــات املقيــــاص يف الدراســــة اةاليــــة، جم تطبيقــــا 

ـــ  40ةعلـــ  عينـــة اســـتطالعية تكونـــا مـــن  ا وطالبـــة مـــن طالًب
إعـادة جَم  طلبة املرحلة الثانوية من  ارج عينة الدراسة، ومن م 

مدتـــــا اصـــــل زمـــــين ص علـــــ  نفـــــس العينـــــة بعـــــد  تطبيـــــأ املقيـــــا
أســـبوعان، وقـــد جم حســـا  معامـــل الثبـــات بطريقـــة االتســـاق 

 اماًل معادلـــــة كرونبـــــاق ألفـــــا للمقيـــــاص كـــــ الـــــدا لذ باســـــت دام
بلتــا  إذ ، Test–Retestة وطريقــة اال تبــار وإعــادة اال تبــار

، وبلتـــــــا قيمـــــــة االتســـــــاق   80 0 ةقيمـــــــة  بـــــــات اإلعـــــــادة 
ة أعــالا أن قــيم   يتخــح مــن البيانــات الــوارد 0 50ة الــدا لذ

ا علــــ   بــــات املقيــــاص مبــــا يســــمح معامــــل الثبــــات تعــــد م وــــرً 
 الست داما يف الدراسة اةالية 
يعطــ  املفقــو  رــس درجــات  تصــقيح املقيــاص:

كــــان ا تيــــارا   إذاوأربــــ  درجــــات  ،ا ة دا ًمــــ ايــــار ت اكــــان   إذا
ودرجتـان  ، اً أحيانـكـان ا تيـارا ة  إذاو ـال  درجـات  ، اغالبً ة

كـــــان ا تيـــــارا   إذا ةودرجـــــة واحـــــد ، اً نـــــادر يـــــارا ةكـــــان ا ت  إذا
يســـت دم اجلمـــ  اجلـــرب  يف حســـا  الدرجـــة الكليـــة و  ، ابـــدً أة

وبـــذلك تـــرتاوح  املقيـــاص،الـــس  صـــل عليهـــا املفقـــو  علـــ  
وكلمــــا ارتفعــــا   درجــــة  90-1ة درجــــات االســــت بار بــــص

 ،ا املفقــو  ةدا ًمــ إجابــةأو كانــا  - املقيــاصالدرجــة علــ  
 جســـماعلـــ  عـــدم رضـــا الفـــرد عـــن صـــورة  ن ذلـــك م وـــرإ ـــ

  ومملهرا العام
   مقياس التفاؤل والتشاؤم الثانيةاألداة 

اؤل لقيــاص التفــ  ,Dember. et al)1989أعــدا ة
 يئـة العربيـة الدسـوقذالب َو ـأَ تقنينـا والتشاؤم، وقد قـام برتمجتـا و 

   26ة عبـــارة تشـــمل   56ة ويتكـــون املقيـــاص مـــن    2007(
عبــارة لقيــاص   30ةو  ، 26-1ةاؤم وهــذ التشــعبــارة لقيــاص 
ا هلــذا االســتجابات أوزان ووضــع   56-27ةالتفــاؤل وهــذ 

، ال  3ة ، أوا ـأ   4ة  اأوا أ  اًمـ :ا يتعل  النقو متدرجة 
، ويســـت دم اجلمـــ  اجلـــرب   1ة  ا، ال أوا ـــأ مطلًقـــ 2ةأوا ـــأ 

عليهــا املفقــو  علــ    يف حســا  الدرجــة الكليــة الــس  صــل
 علـ  حـدة، وحيـ  إن عبـارات كـل مقيـاص  ذ رعكل مقياص 

، واال تيــــارات هــــذ أربعــــة ا تيــــارات  تكــــون الدرجــــة   18ة
    72ة ، والدرجة العليا   18ة الدنيا 

ةســـا  صـــدق املقيـــاص ” جمـــد  الدســـوقذ“قـــام و 
قــام ةســا   إذ ــرد مــن اجلنســص،   1000ةعلــ  عينــة بلتــا 

ة الثانويــة، لــالصــدق التالزمــذ علــ   ــال   ئــات ةطــال  املرح
قــدر الصــدق التالزمــذ لــدى  وقــدن ، يطــال  اجلامعــة، راوــد

بالنســـــبة ملقيـــــاص التفـــــاؤل،   62 0ة ئـــــة طـــــال  الثانويـــــة بــــــ 
عل  مقياص التشاؤم، أمـا  يمـا خيـم طلبـة اجلامعـة   61 0ةو

 قد أ هرت النتـا ج علـ  مقيـاص التفـاؤل  يمـا خيـم الصـدق 
وبالنســبة    53 0ة ، وعلــ  مقيــاص التشــاؤم 59 0ة التالزمــذ

للراوـــدين  قـــد دلـــا النتـــا ج علـــ  مقيـــاص التفـــاؤل حصـــوهلم 
علـ  مقيـاص   61 0ة و   60 0ـ ةعل  صدق تالزمذ قدر بـ

التشـــــاؤم، وقـــــد كانـــــا مجيـــــ  معـــــامالت االرتبـــــار دالـــــة عنـــــد 
، كمــا قــام ةســا  صــدق املقيــاص ةســا   01 0ةمســتوى 
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العينـات مـ   اماًل الدا لذ للبند مـ  املقيـاص كـ صدق االتساق
  78 0ةالثال ــة، وقــد تــراوح صــدق االتســاق الــدا لذ مــابص 

، أمـا  يمـا  01 0ة، وكانا كلها دالة عند مستوى  23 0ةو
ـــاص،  قـــد اســـت دم طريقـــة التطبيـــأ وإعـــادة  خيـــم  بـــات املقي

ـــ  21ةبفاصـــل زمـــين قـــدرا  هانفســـالتطبيـــأ علـــ  العينـــة  ا، يوًم
نبــــاق، وقــــدر باســــتعمال معامــــل االرتبــــار بريســــون، وألفــــا كرو 

الثبــات مبعامــل االرتبــار بريســون بالنســبة لعينــة طــال  الثانويــة 
 ، وعلـــ  مقيـــاص التشـــاؤم بــــ 76 0ةعلـــ  مقيـــاص التفـــاؤل بــــ 

  71 0ةعلـــــــ  مقيـــــــاص التفـــــــاؤل، و  69 0ة ، و بــــــــ 69 0ة
بالنســبة لفئــة طــال  اجلامعــة، وبالنســبة لعينــة الراوــدين  قــدر 

علـــ    66 0ة ، وبــــ 72 0ة الثبـــات علـــ  مقيـــاص التفـــاؤل بــــ
مقيــــاص التشـــــاؤم، وكانــــا كلهـــــا دالــــة عنـــــد مســــتوى الداللـــــة 

، و يمــا خيــم الثبــات ةســا  معامــل االرتبــار ألفــا    01 0ة
ــــ   ــــات بل ــــا ج الثب ــــاق،  قــــد أ هــــرت النت ــــ    92 0ةكرونب عل

علـ  مقيـاص التشـاؤم بالنسـبة   90 0ةمقياص التفاؤل، وعل  
ال  اجلامعـة  قـد بلـ  لعينة طال  الثانوية، أما  يمـا خيـم طـ

علـــــــ    91 0ة ، و 88 0ةالثبـــــــات علـــــــ  مقيـــــــاص التفـــــــاؤل 
 مقيــاص التشــاؤم، أمــا عينــة الراوــدين دلــا علــ   بــات قــدر بـــ

علــــــــ  مقيــــــــاص    8 0ةعلــــــــ  مقيــــــــاص التفــــــــاؤل، و  91 0ة
التشــاؤم، كمــا كانــا النتــا ج كلهــا دالــة عنــد مســتوى الداللــة 

   01 0ة
حســـــا  صـــــدق  قـــــد جم  ،أمـــــا يف الدراســـــة اةاليـــــة

املقيـــاص ةســـا  صـــدق االتســـاق الـــدا لذ، وذلـــك ةســـا  
بلــــ  بالنســــبة للمقيــــاص  إذصــــدق البنــــد مــــ  البنــــود األ ــــرى، 

كقد أدىن،   32 0ةكقد أعل ، و  70 0ة الفرعذ للتفاؤل
كقـد    75 0ة و يما خيم املقياص الفرعذ للتشاؤم،  قـد بلـ 

ســص بنــود املقيا كقــد أدىن، وقــد كانــا مجيــ  34 0ةأعلــ  و
  كما جم حسا  معامل الثبـات يف الدراسـة  01 0ةدالة عند 
 عــن طريــأ التطبيــأ وإعــادة التطبيــأ بفاصــل زمــين قــدرا  اةاليــة 

طلبــة املرحلــة و طالبــة مــن  اطالبًــ  71ةعلــ  عينــة بلتــا  18

قــــد بلــــ  الثبــــات بالنســــبة ملقيــــاص التفــــاؤل ةســــا  الثانويــــة، و 
مـــــا خيـــــم املقيـــــاص ، أمـــــا  ي 81 0ةألفـــــا كرونبـــــاق “بطريقـــــة 

 ، وهو  بات عال   85 0ةالفرعذ للتشاؤم  بل  معامل الثبات 
يـــدل علـــ  صـــالحية املقياســـص املســـتعملص، كمـــا جم حســـا  

  88 0ةقـــــدر الثبـــــات بــــــ إذ بـــــات املقيـــــاص مبعامـــــل بريســـــون، 
بالنسـبة ملقيـاص التشـاؤم،   86 0ةبالنسبة ملقياص التفاؤل، وبـ 
   01 0ة الة عند مستوى الداللةوكل النتا ج املتوصل إليها د

  الشعور بالسعادة النفسيةمقياس   الثالثةداة األ
مقيــــــــــــاص الشــــــــــــعور بالســــــــــــعادة النفســــــــــــية أعــــــــــــدا 

Rosemary, 2006)   لقيـاص الشـعور بالسـعادة النفسـية، وقـد
   2013(اجلمــــال البيئــــة العربيــــة  َو ــــأقامــــا برتمجتــــا وتقنينــــا 
م   لســعادة النفســيةعبــارة لقيــاص ا  42ة ويتكــون املقيــاص مــن

منهــا الصــورة اةاليــة،    هـرت صـور عديـدة مـن هــذا املقيــاص
مـــن نـــو، التقريـــر الـــذايت جييــــأ عنهــــا األ ــــراد  ــــذ ضــــوا  ووهـــ

ــــــاص سداســــــذ التــــــدريج  أر ـــــم بدرجـــــة  أر ـــــم بشـــــدة،ةمقي
أوا ــــأ  أوا ــــأ بدرجـــــة قليلـــــة، أر ــــم بدرجــــة قليلـــــة، متوســــطة،

الـــــــــــدرجات   وتعطـــــــــــ بشـــــــــــدة أوا ـــــــــــأ  بدرجـــــــــــة متوســـــــــــطة،
والعكــــــس يف  ،يف حالـــــــة العبـــــــارات املوجبــــــة  6،5،4،3،2،1ة

وتـدل الدرجـة املرتفعـة علـ   تــ  الفــرد  حالة العبارات السالبة،
بدرجة مرتفعة من السعادة النفسـية  وقـد جم حسـا  االتسـاق 
الدا لذ للمقياص من  الل حسا  معامـل ارتبـار العبــارات 

ــــار األبعـــــاد بالدرجـــــة الكليـــــةوكـــــذل باألبعـــاد،   ك معامـــــل ارتبـ
وجـــاات مجيـــ    وذلــك للتققــأ مــن صــدق و  بــات املقيـــاص
ـــــــا يً  ـــــــة إحصـ ـــــــار دالـ ـــــــامالت االرتبـ ـــــــيم معـ ـــــــتوى قـ ـــــــد مسـ ا عنـ

أمــــــا يف الدراســــــة اةاليــــــة  قــــــد جم حســــــا  صــــــدق    01 0ة
 ةســـا  املقيـــاص ةســـا  صـــدق االتســـاق الـــدا لذ، وذلـــك

، وقـد كانــا  74 0ةبلــ   إذصـدق البنـد مــ  البنـود األ ـرى، 
  كمـا جم حسـا  معامـل  01 0ةمجي  بنود املقياص دالة عند 

الثبــات يف الدراســة اةاليــة عــن طريــأ التطبيــأ وإعــادة التطبيــأ 
   90 0ةألفا كرونباق “وقد بل  الثبات بطريقة 
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  متغيرات الدراسة  

 ملتتريات ا تية:تكونا الدراسة من ا      
صـــورة اجلســـد، وتقـــاص بالدرجـــة الكليـــة علـــ  مقيـــاص صـــورة -

 اجلسد 
التفــــاؤل والتشــــاؤم، وتقــــاص بالدرجـــــة الكليــــة علــــ  مقيـــــاص -

 التفاؤل والتشاؤم 
الشــــعور بالســــعادة النفســــية، وتقــــاص بالدرجــــة الكليــــة علــــ  -

 مقياص الشعور بالسعادة النفسية 
 اجلنس ةذكر، أنث   -

 اإلجراءات 

 حتديــد عينــة الدراســة، وجم ههيــز أدوات الدراســة والتأكــد جم-
 من صدقها و باهتا 

 الدراســــــة، وقــــــد اســــــتترقا اإلجابــــــة عــــــنجم تطبيــــــأ أدوات -
   دقيقة 45-25املقاييس من قبل الطلبة بص ة

جم مجــــ  أدوات الدراســــة وتفريتهــــا حاســــوبياً واســــت راج       
 النتا ج 

   ومناقشتها لدراسةا نتائج

ل األول  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بتين المتراهقين السؤا
 والمراهقات في صورة الجسد؟

ـــلإلجابـــة عـــن الســـ ال األول واملتعلـــأ ب هـــل يوجـــد ـ ـ
 روق ذات داللـة إحصـا ية بـص املـراهقص واملراهقـات يف صـورة 
اجلســـد جـــرى إجيـــاد األوســـار اةســـابية واالحنرا ـــات املعياريـــة 

عل  مقياص صورة اجلسد وجرى كذلك  للمراهقص واملراهقات
 Independent T-Testإجيـاد ا تبـار ت للعينـات املسـتقلة ة

Samples    يوضح ذلك  1ة دولاجلو: 
 (1) جدول

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس صورة الجسد و اختبار ت للعينات المستقلة
لوسط ا العدد الجنس المقياس

 الحسابي
درجات  االنحراف المعياري

 الحرية
 الداللة اإلحصائية قيمة ت

 صورة اجلسد
 

 328 0.27513 2.9524 160 املراهقص
 

66.285 
 

0.000 
 0.14168 1.369 170 املراهقات 

وجــــود  اإلحصــــا ية والداللــــةمــــن قيمــــة ت   1ةجــــدول  يبــــص
علــــ   اهقــــاتواملر  املــــراهقص بــــص إحصــــا ية داللــــة  ــــروق ذات
 أكثـر املـراهقصن إاملـراهقص  أ   ولصـاحل اجلسد مقياص صورة

  اإلنا  من اجلسد صورة عن رضا

أ هــــرت نتــــا ج الدراســــة وجــــود  ــــروق ذات داللــــة 
يف  α≤05 0إحصـــــا ية عنــــــد مســــــتوى الداللــــــة اإلحصــــــا ية  

اســــتجابات أ ــــراد عينــــة الدراســــة علــــ  مقيــــاص صــــورة اجلســــد 
راهقص أكثر رضا عن صـورة اجلسـد ن املإأ    لصاحل املراهقص

 Geoffry & Harrison)من املراهقات، وهذا ما أكدتا دراسة 

، والـــس أ هـــرت نتا جهـــا بـــأن الـــذكور عنـــدهم اهتمـــام (2001,
أقل باجلسد، مقارنة باإلنا ، ويعزو الباح  هـذا النتـا ج إىل 

أن األعرال الثقا ية واالجتماعية هلـا تـأ ري  كبـري يف النملـرة إىل 
ـــأ رًا بشـــدة  وجـــاصـــورة اجلســـد، وتعـــد النســـاا ب ـــر ت  ـــا  أكث

العوامل الثقا ية واالجتماعية  يمـا يتعلـأ بشـكل اجلسـد املثـاي 
وحجمـــا، وهـــن أكثـــر عرضـــة مـــن الرجـــال ملســـاواة قيمـــة صـــورة 

تعتقــد حــول نفســها وكيــ   اجلســد بقيمــة الــذات، وذلــك مبــا
قادهم  ا   تبدو،  باإلضا ة إىل كيفية نملرة ا  رين إليها واعت

كمـــــا يعزوهـــــا الباحـــــ  إىل التتـــــريات اجلســـــدية الســـــريعة الـــــس 
يتعــرض هلــا املراهقــون  ــالل مرحلــة البلــون،  أ نــاا  ــو اجلســم 
قـــد تنمـــو أجـــزاا مـــن اجلســـم بصـــورة أكـــرب مـــن أجـــزاا أ ـــرى، 
 يبــــدو اجلســــم غــــري متناســــأ يف بعــــم األحيــــان، كمــــا تلعــــأ 

بعـم   تعـاين حـص فـذا يف هذا التتريات،  مً هما اجلينات دورً 
الفتيات من السمنة الزا دة يف هـذا الفـرتة، تعـاين أ ريـات مـن 
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، ا وهــزياًل ســرعة عمليــات التمثيــل التــذا ذ  تــرت  اجلســد حنيًفــ
واملشــكلة األكــرب وراا هــذا الصــورة الســيئة للجســد تكمــن يف 

تبـــدأ املراهقـــات يف هـــذا الفـــرتة مبقارنـــة أجســـادهن  إذاملقارنـــة، 
 ات اإلعالنات  يصنب باإلحبار باملمثالت أو  تي

هل توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية بتين المتراهقين السؤال الثاني 
 والمراهقات على مقياس التشاؤم؟

هــــل يوجــــد  ـ لإلجابـــة عــــن الســـ ال الثــــاين واملتعلــــأ بـــ
علــــ   واملراهقــــات املــــراهقص بــــص إحصــــا ية داللــــة ذات  ــــروق

واالحنرا ـــات  اةســـابية األوســـار إجيـــادمقيـــاص التشـــاؤم جـــرى 
ـــة للمـــراهقص واملراهقـــات علـــ  مقيـــاص التشـــاؤم وجـــرى   املعياري

-Independent Tةا تبار ت للعينات املستقلة  إجيادكذلك 

Test Samples    يوضح ذلك  2ة دولاجلو: 

  (2) جدول
  عينات المستقلةالحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس التشاؤم اختبار ت لل األوساط

وجـود   اإلحصـا ية الداللـةو  مـن قيمـة ةت   2ةجدول يبص  
علــــ   واملراهقــــات املــــراهقص بــــص إحصــــا ية داللــــة وق ذات ــــر 

 أكثـــر املراهقـــاتن إاملراهقـــات  أ   مقيـــاص التشـــاؤم ولصـــاحل
 املراهقص  من تشاؤم

وجــــود  ــــروق ذات داللــــة  أ هــــرت نتــــا ج الدراســــة
يف   α≤05 0إحصـــا ية عنــــد مســـتوى الداللــــة اإلحصــــا ية  

ولصــاحل  ماســتجابات أ ــراد عينــة الدراســة علــ  مقيــاص التشــاؤ 
مــــــن  ار تشــــــاؤمً ن املراهقــــــات أكثــــــإاملراهقــــــات يف جمــــــال  أ  

وترجــ  هـــذا النتــا ج إىل أن التشـــاؤم مــرتب  بدرجـــة املــراهقص  
قـة الـس تنملـر إىل وـكلها  رضا الفـرد عـن صـورة جسـدا،  املراها
وحجمها وكل أجـزاا جسـدها بشـكل متكـرر يـدل ذلـك علـ  

لأ بصــــــورة التشــــــاؤم وتــــــدين احــــــرتام الــــــذات، والشــــــعور بــــــالق
مســـتمرة  ممـــا يـــ د  إىل اضـــطرابات يف األكـــل وضـــع  الثقـــة 

 .بالنفس
السؤال الثالث هل توجد فتروق ذات داللتة إحصتائية بتين المتراهقين 

 والمراهقات على مقياس التفاؤل؟
وجـــد  تواملتعلـــأ بــــ هـــل  لـــ لإلجابـــة عـــن الســـ ال الثا

  علــــ ـــروق ذات داللـــة إحصــــا ية بـــص املــــراهقص واملراهقـــات 
اةســابية واالحنرا ــات  األوســار إجيــادجــرى يــاص التفــاؤل و مق

املعياريـــة للمـــراهقص واملراهقـــات علـــ  مقيـــاص التفـــاؤل وجـــرى  
 Independentا تبــار ت للعينــات املســتقلة ة إجيــادكــذلك 

T-Test Samples    يوضح ذلك   3ة دولاجلو: 
 (3)جدول 

  المراهقات على مقياس التفاؤل اختبار ت للعينات المستقلةاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين و 
الوسط  العدد الجنس المقياس

 الحسابي
درجات  االنحراف المعياري

 الحرية
الداللة  قيمة ت

 اإلحصائية
 التفاؤل
 

 328 0.11067 3.3404 160 املراهقص
 

178.62 
 

0.000 
 0.09637 1.3031 170 املراهقات 

  اإلحصــــا ية الداللــــةو مــــن قيمــــة ةت    3ةجــــدول يبــــص       
 واملراهقــــات املــــراهقص بــــص إحصــــا ية داللــــة وجــــود  ــــروق ذات

 أكثــر املــراهقصن إاملــراهقص  أ   علــ  مقيــاص التفــاؤل ولصــاحل
 املراهقات  من تفاؤاًل 

الوسط  العدد الجنس المقياس
 الحسابي

درجات  االنحراف المعياري
 الحرية

 الداللة اإلحصائية قيمة ت

 التشاؤم
 

 328 0.09221 1.2661 160 املراهقص
 

-144.23 
 

0.000 
 0.15348 3.2919 170 املراهقات 
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أ هــرت نتــا ج الدراســة إىل وجــود  ــروق ذات داللــة 
يف  α≤05 0إحصــــا ية عنــــد مســــتوى الداللــــة اإلحصــــا ية  

ؤل لصـــاحل اســـتجابات أ ـــراد عينـــة الدراســـة علـــ  مقيـــاص التفـــا
وترجـ  هـذا   ر تفـاؤاًل ن املـراهقص أكثـإاملـراهقص يف جمـال  أ  

ـــا ج إىل أن التفـــاؤل مـــرتب  بدرجـــة رضـــا الفـــرد عـــن صـــورة  النت
قـة الـس تنملـر إىل وـكلها وحجمهـا وكـل أجـزاا  جسدا،  املراها

م وتـدين احـرتام جسدها بشكل متكرر يدل ذلك علـ  التشـاؤ 
الــــــذات، والشــــــعور بــــــالقلأ بصــــــورة مســــــتمرة  ممــــــا يــــــ د  إىل 

كمـــــا يـــــرى  .اضـــــطرابات يف األكـــــل وضـــــع  الثقـــــة بـــــالنفس
الباحـــ  أن دور األســـرة مهـــم ومـــ  ر يف  ـــو و صـــية الطفـــل 
ويف نملرتـــا للقيـــاة، ونملـــرة التفـــاؤل تتـــأ ر بالرتبيـــة األســـرية منـــذ 

ا هم هـذ مـا تنـتج طفولة الفـرد   نملـرة األهـل لصـورة جسـد أبنـ
نملــرة التفــاؤل أو التشــاؤم عنـــدهم عنــد الكــرب،  صــورة اجلســـد 

ا الـــس يشـــكلها األهـــل لطفلهـــم منـــذ الصـــتر هـــذ مـــا تـــ  ر ســـلبً 
   عل  تفاؤلا مستقباًل 

الستتؤال الرابع هتتل توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية بتتين المتتراهقين 
 والمراهقات على مقياس الشعور بالسعادة؟

هـــل يوجـــد  ـ ل الرابـــ   واملتعلـــأ بـــلإلجابـــة عـــن الســـ ا
علــــ   واملراهقــــات املــــراهقص بــــص إحصــــا ية داللــــة ذات  ــــروق

 األوســـــار جيـــــادإبالســـــعادة  النفســـــية جـــــرى  مقيـــــاص الشـــــعور
اةســـــابية واالحنرا ـــــات املعياريـــــة للمـــــراهقص واملراهقـــــات علـــــ  

ا تبـــــار ت  إجيـــــادمقيـــــاص الشـــــعور بالســـــعادة وجـــــرى كـــــذلك 
ـــــات املســـــتقلة     Independent T-Test Samplesةللعين

 :يوضح ذلك   4ة دولاجلو 

 (4)جدول 
  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمراهقين والمراهقات على مقياس الشعور بالسعادة النفسية واختبار ت للعينات المستقلة

 اللة اإلحصائيةالد قيمة ت درجات الحرية االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الجنس المقياس
 328 0.22724 4.8375 160 املراهقص الشعور بالسعادة النفسية

 
191.077 

 
0.000 
 0.06409 1.3697 170 املراهقات 

وجــود  اإلحصــا ية الداللــةو مــن قيمــة ةت     4ة جــدوليبــص 
علــــ   واملراهقــــات املــــراهقص بــــص إحصــــا ية داللــــة  ــــروق ذات

ن إاملـــراهقص  أ   ية ولصـــاحلمقيـــاص الشـــعور بالســـعادة النفســـ
 املراهقات  من ا بالسعادة النفسيةوعورً  أكثر املراهقص

وجــــود  ــــروق ذات داللــــة  نتــــا ج الدراســــة أ هــــرتو 
يف  α≤05 0إحصــــا ية عنــــد مســــتوى الداللــــة اإلحصــــا ية  

اسـتجابات أ ـراد عينــة الدراسـة علـ  مقيــاص الشـعور بالســعادة 
راهقص أكثـــــــر وـــــــعورًا ن املـــــــإاملـــــــراهقص  أ  النفســـــــية لصـــــــاحل 

 & Benjet)بالسـعادة مـن املراهقـات  وهـذا مـا أكدتـا دراسـة 

Hernandez, 2001) روق ،  والس أوارت نتا جها إىل وجود  

 اجلسـم مـن صـورة كـل يف واإلنـا  الـذكور بـص إحصـا ياً  دالـة

اإلنا   ويعزو الباحـ   لصاحل واالكتئا  ا  رين حنو واالهاا
هنــا  مســات للش صــية تــرتب  بالســعادة هــذا النتــا ج إىل أن 

وـعوراً  أكثـر النفسـية  منهـا أن الش صـية التفاؤليـة االنبسـاطية

 هـذ التفاؤليـة  الش صـية التشـاؤمية  الش صـية مـن بالسـعادة

 الصـداقات تعـدد صـاحبها إىل مييـل الـس املنطلقـة الش صـية

ممـا يـ د   واةركـة النشـار، وكثـرة بـا  رين، االرتبـار وسـهولة
 والـس الشعور بالسعادة النفسـية  أمـا الش صـية التشـاؤمية إىل

 مـن أكثـر العزلـة إىل ومييـل أكثـر، يفكـر إذ صـاحبها حركـة تقلـل

كـــان يعـــاين مـــن تشـــوهات   اا إذبـــا  رين و صوًصـــ اال ـــتالر
عالقاتـــــا ممـــــا يـــــ د  إىل الشـــــعور بـــــالب ص  جســـــمية، وتقـــــل

  والشقاا 
التتة إحصتتائيان بتتين  تتل هتتل توجتتد عالقتتة ارتبا يتت  دالستتؤال الصتتامس  

متتتن صتتتورة الجستتتد و تتتل متتتن التفتتتاؤل والتشتتتاؤم والشتتتعور بالستتتعادة 
 النفسية لدى عينتي الدراسة من المراهقين والمراهقات؟
ــ وجــد ت هــلـ لإلجابــة عــن الســ ال اتــامس واملتعلــأ ب

ــــة إحصــــا ياً بــــص كــــل مــــن مقيــــاص  صــــورة  عالقــــة ارتباطيــــا دال
التشــــاؤم ومقيــــاص اجلســــد وكــــل مــــن مقيــــاص التفــــاؤل ومقيــــاص 
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الشـــعور بالســـعادة النفســـية لـــدى عينـــس الدراســـة مـــن املـــراهقص 
معـامالت ارتبـار بريسـون بـص املتتـريات  إجيادواملراهقات جرى 

 ،مقيــــاص التفــــاؤل، مقيــــاص التشــــاؤم ةمقيــــاص صــــورة اجلســــد،

يوضـــــح    5ة دولاجلـــــ  و مقيـــــاص الشـــــعور بالســـــعادة النفســـــية
  :ذلك

 (5) جدول
  مقياس الشعور بالسعادة النفسية( مقياس التفاؤل، مقياس التشاؤم، بيرسون بين المتغيرات )مقياس صورة الجسد،معامالت ارتباط 
 الشعور بالسعادة النفسية التفاؤل التشاؤم الجسد صورة اإلحصائية والداللةمعامل االرتباط  المتغير

 الجسد صورة
 

 **0.962 **932. **921.- **1 معامل ارتبار بريسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 اإلحصا ية الداللة

 التشاؤم
 

 **0.937- **0.988- 1 **-988.- بريسونمعامل ارتبار 
 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصا ية

 التفاؤل
 

 **0.910 1 **988.- **992. بريسون ارتبار معامل
 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصا ية

 1 **0.910 **0.937- **0.962 بريسون ارتبار معامل ةالشعور بالسعادة النفسي
 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة اإلحصائية

جيابيــــة دالــــة إطرديــــة  جيابيــــةإوجــــود عالقــــة   5ة جــــدوليبــــص 
بـــــص كـــــل مـــــن املتتـــــريات ةصـــــورة اجلســـــد، التفـــــاؤل،  اإحصـــــا يً 
 ارتباطيـابالسعادة النفسية  ويتبص كذلك وجـود عالقـة  الشعور
ســـلبية بـــص متتـــري التشــاؤم وكـــل مـــن املتتـــريات ةصـــورة  عكســية
 بالسعادة النفسية    ، الشعورلتشاؤماجلسد، ا

وميكن تفسري النتيجة برتاب  املفاهيم، صـورة اجلسـد 
ن تــــوا ر إإذ   والتفــــاؤل والتشــــاؤم والشــــعور بالســــعادة النفســــية

جيابيـة يبعـ  الشـعور بالتفـاؤل والسـعادة والتقبـل إصورة جسـد 
، ووـــــعورا باالنتمـــــاا و بتـــــا لذاتـــــا  ا  ـــــرينمـــــن  ايًـــــاجتماع

جيابيــة ألبنــا هم، إواألســرة هــذ عامــل مهــم لبنــاا صــورة جســد 
حنــو ذاتــا  ســعيدة الفــرد نملــرة إجيابيــة تفاؤليــة عنــدتبــين  مــن مو 

نتـــــا ج  وبـــــذلك تتفــــأ و ا  ــــرين وحنـــــو بيئتــــا ومســــتقبلا وحنــــ
ري صــورة الدراســة اةاليــة مــ  معملــم الدراســات الســابقة يف تــأ 

واجلانـــأ االنفعـــاي والعـــاطفذ  اجلســـد علـــ  مســـات الش صـــية
عـــام  كمـــا اســـتفاد الباحـــ  مـــن الدراســـات الســـابقة يف  وجـــاب

إعــداد املقــاييس املســت دمة يف الدراســة، ويف صــياغة أهــدا ها 
 وتفسري نتا جها 

 

 التوصيات 

بنــــاًا علــــ  النتــــا ج الــــس توصــــلا إليهــــا الدراســــة يوصــــذ 
 :أيتلباح  مبا يا
تصــميم وتقــد  بــرامج تربويــة وتوعويــة وإروــادية للمــراهقص -1
 جيا  إ وجاكيفية التعامل م  صورة اجلسد بيف  
   تسلي  الخوا عل  صورة اجلسد وربطهـا مبتتـريات أ ـرى-2
 العدوان واتجل والثقة بالنفس ك
إجــــراا دراســـــات هريبيـــــة تســــاهم يف ر ـــــ  مســـــتوى صـــــورة -3

 رحلة الثانوية طلبة امل عندجيابية اجلسد اإل

 المراجع العربية 

أسـس التوجيـا واإلروـاد النفسـذ للطـال     2015أبو محـاد، ناصـر الـدين ة
   األردن: عامل الكتأ اةدي  العاديص وذو  االحتياجات اتاصة

  الريـــاض: مكتبـــة امللـــك  هـــد علـــم نفـــس النمـــو   2011أبـــو لطيفـــة، لـــ   ة
 الوطنية 

 .والتشـــاؤم املفهـــوم والقيـــاص واملتعلقـــات التفـــاؤل   1998األنصـــار ، بـــدر ة
 الكويا: مطبعة جامعة الكويا 

   عالقـة صـورة اجلسـم بـبعم متتـريات الش صـية لـدى 2011أنور،  مد ة
  153-127  2ة38، جامعة الزقازيأاملراهقص  جملة كلية الرتبية، 

 املعارل  دار   مصر:والتشاؤم التفاؤل   1986ة بدو ، نيأ
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صـــورة اجلســـم لـــدى املصـــابص بتشـــوهات نامجـــة عـــن    2013ةبريالـــة، هنـــاا 
   رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة  مد  يخر اةرو 

   الســــعادة النفســــية وعالقتهــــا بالتقصــــيل الدراســــذ 2013اجلمــــال، مسيــــة ة
جملـــة كليـــة واالهـــاا حنـــو الدراســـة اجلامعيـــة لـــدى طـــال  جامعـــة تبـــو   

  65-1 2ة39، جامعة الزقازيأ، الرتبية
 ، الرياض: دار إوبيليا 1  رضتور اةياة   2000اةسيين، عبد العزيز ة
اضطرا  صورة اجلسم، األسـبا ، التشـ يم،    2006الدسوقذ، جمد  ة

   مصر:  األنلو املصرية الوقاية والعالج
   التفــــاؤل والتشــــاؤم وعالقتــــا بــــبعم املتتــــريات 2007الدســــوقذ، جمــــد  ة

 ،جملـة كليـة الرتبيـةاجلامعـة مـن اجلنسـص  النفسية لدى عينـة مـن طـال  
 393-341  1ة25جامعة عص مشس، 

صـــــــورة اجلســـــــم وعالقتهـــــــا بـــــــبعم املتتـــــــريات    2005الزا ـــــــد ، ابتســـــــام ة
ــــــة ــــــأ االنفعالي ــــــا -ةالقل ــــــة مــــــن املــــــراهقص -االكتئ ــــــدى عين اتجــــــل  ل

واملراهقـــــات للمـــــرحلتص الدراســـــيتص املتوســـــطة والثانويـــــة دا ـــــل مدينـــــة 
 لة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى رسا .الطا  

ـــــة    2012ســـــامل،  مـــــود ة النمـــــو اإلنســـــاين مـــــن بدايـــــة التكـــــوين إىل مرحل
   الرياض: مكتبة الرود املسنص

  مصـر: راقيـة وصـناعة غاليـة أمنيـة والرضـا السـعادة   2010سـليمان، سـناا ة
 عامل الكتأ للنشر 

قتهمـــا بأســـاليأ مواجهـــة    التفـــاؤل والتشـــاؤم وعال1999وـــكر ، ماســـة ة
 .48-24 3ة14، جملة دراسات نفسيةاملشقة  
   الرضا عـن صـورة اجلسـم وعالقتـا باالكتئـا  لـدى 2013العبادسة، أنور ة

جملــة اجلامعــة اإلســالمية عينــة مــن املراهقــات الفلســطينيات بقطــا، غــزة  
  61-41 2ة21 للدراسات الرتبوية والنفسية،

ســـــد وعالقتهـــــا بالســـــلو  العـــــدواين لـــــدى    صـــــورة اجل2009عبـــــود، هيـــــام ة
ـــاىل   ـــة الرتبيـــة الرياضـــية / جامعـــة دي مركـــز أةـــا  الطفولـــة طالبـــات كلي

  60-33 )3ة9 واألمومة،
 طالبات لدى اجلسم صورة تقبل يف إرواد  برنامج (2005).  سهري العزاو ،

 بتداد  جامعة ماجستري، رسالة  املتوسطة  املرحلة
: دار الفكـــــر للطباعـــــة عمـــــان  صـــــقة النفســـــيةال   2000العنـــــاين، حنـــــان ة
 والنشر 

قلــأ املســتقبل املهــين وعالقتــا بالتفــاؤل والتشــاؤم    2015عويخــة، منصــور ة
ــــة مبقا ملــــة العــــال ــــدى طــــال  املرحلــــة الثانوي رســــالة ماجســــتري غــــري  .ل

 منشورة، جامعة أم القرى 
 الذات ومفهوم اجلسم بصورة وعالقتا املستقبل قلأ   2009القاضذ، و اا ة

رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة،  غـزة  علـ  اةـر  بعـد البرت حاالت لدى
 جامعة غزة 

ـــــة    2012الكرعـــــاو ، ســـــالم ة ـــــة الرتبي ـــــة كلي ـــــدى طلب التفـــــاؤل والتشـــــاؤم ل
-93 5ة4 ،جملـــــة علـــــوم الرتبيـــــة الرياضـــــيةالرياضـــــية /املرحلـــــة الرابعـــــة  
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ســــــم وبعــــــم    صــــــورة اجل1996كفــــــايف، عــــــالا الــــــدين والنيــــــال، مايســــــة ة
املتتـريات لـدى عينـة مـن املراهقــات دراسـة ارتقا يـة ارتباطيـة عـرب  قا يــة  

  43-6 2ة39 جملة علم النفس، اهليئة املصرية للكتا ،
مصـر:  سـيكولوجية السـعادة    2008كفايف، عالا الدين والنيال، مايسـة ة

 دار املعر ة اجلامعية 
والتفكــــري وعالقتهمــــا     أ ــــار الــــتعلم2001مــــراد، صــــالح وأمحــــد،  مــــد ة

ا لـــــة املصـــــرية بالتفـــــاؤل والتشـــــاؤم لطلبـــــة الت صصـــــات التكنولوجيـــــة  
  41 -11  2ة22 ،للدراسات النفسية

 اجلسـد صـورة بـإدرا  وعالقتها العقالنية غري األ كار   2011املطري ، ر  ة
امعـة رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، ج. املتوسـطة املرحلـة املراهقات لدى
 مد بن سعود اإلسالمية مام  اإل

الريــاض: مكتبــة امللــك  .علــم نفــس املراحــل العمريــة   2006املفــدى، عمــر ة
  هد الوطنية 

ــــدى 2015هــــيالت، مصــــطف  ة    أســــاليأ التفكــــري وعالقتهــــا بالســــعادة ل
جملــة رســالة الرتبيــة وعلــم الطلبــة املوهــوبص يف مدرســة اليوبيــل يف عمــان  

  219-199 1ة49، النفس
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ABSTRACT: This study aimed at identifying the correlation relationship between body image, optimism, pessimism and 

feelings of psychological happiness among a sample of male and female adolescents at the secondary stage, as well as finding 

out adolescents differences in body Image optimism pessimism and psychological happiness. The study consisted of 160 

Male and 170  female students at secondary stage. Body image, optimism and pessimism and feelings of psychological 

happiness scales were used of obtain data from respondents. Results showed statistically significant differences between male 

and female adolescents in body image in favor of males, as well as between males and females in favor of males on optimism 

degree. Results also showed a positive significant relationship between (body image, optimism, and feelings of psychological 

happiness), but a negative correlation relationship between optimism and each of body image, pessimism and feeling of 

psychological happiness.  

Key words: Body image, optimism pessimism, Psychological happiness adolescents. 
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 الدراسات العليا ومعوقات تطبيقهالطلبة في تعزيز األداء األكاديمي  منتديات الحوار والنقاش اإللكترونيةدور 

 بقسم المناهج وطرق التدريس  

 عبداهلل بن محمد العقاب
 اإلسالمية  سعود بن حممد اإلمام جامعة -االجتماعية  العلوم كلية

 هـ1438/ 12/7 وقبل -هـ 1/6/1438 قدم للنشر

 
إضافة إىل  ؛هدفت الدِّراسة إىل تعرف دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات العليا: المستخلص

 من عينة على الدِّراسة إجراء هم املعوقات اليت حتول دون استخدامها بقسم املناهج وطرق التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. ومتأتعرف 
ملنتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز  ا  كبي   ا  ( طالب وطالبة. وقد توصلت الدِّراسة إىل أن هناك دور 107تكونت من )و  ،طالب الدراسات العليا

من املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش  د  حتوقات ن هناك بعض املعأو  .(4.29ومبتوسط حسايب بلغ ) ة،جاءت بدرجة موافق بشد إذ ؛األداء األكادميي
قلل دافعية املشاركة يف اليت تاإللكرتوين سلبية بعض الطالب يف منتدى احلوار والنقاش فضال  عن  ،أمهها نقص مهارة استخدام احلاسب، و اإللكرتوين
اجلنس واملرحلة الدراسية. ويف  :توسطات احلسابية تُعزى ملتغيي( يف امل0.05كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )النقاش.  

 خلصت الدِّراسة إىل جمموعة من التوصيات، وانتهت الدِّراسة إىل بعض املقرتحات.ضوء النتائج 

 .اإللكرتوينالتعلم التعاون عرب اإلنرتنت، األداء األكادميي، مشاركة الطالب،  منتديات النقاش اإللكرتوين،: المفتاحيةالكلمات 
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  :المقدمة

يف جمال  وتقدما  يعيش العامل اليوم هنضة علمية عظيمة 
وأصبح التطور العلمي والتقين  املعلومات،االتصال وتقنية 

هذه  وقد واكبمقياسا  للتنافس الدويل حنو التنمية الشاملة. 
 حنوعامليٌّ  النهضة السريعة واملتالحقة يف اجملال التقين توجه  

مزاياه  ولالستفادة منبأمهيته  إميانا  ؛ التعلم اإللكرتوين
ملعرفة، يف جمال التعليم وصناعة ااملتنوعة التفاعلية تطبيقاته و 

وتلبية احتياجات املتعلم  ة،يالتعليماملنظومة ق أهداف يحقولت
 العصرية.  الذاتية، وتأهيله للتعامل مع متغيات احلياة

لتطوير من الدعائم األساسية التعلم اإللكرتوين ويعد 
 اجلامعي التعليم منهجيةبدأت  إذ للجامعات؛النظم التعليمية 

 التعلم تدرجييا  جتاه نظامتتحول اجلامعات العاملية يف 

 (Oncu & Cakir, 2011)، وتوظفه يف منظومتها اإللكرتوين
إما كليا  أو جزئيا ؛ ليساعدها على حل الكثي من مشاكل 

من  املتزايدة النظام اجلامعي التقليدي، والستيعاب األعداد
وخلفض كلفة التعليم، وتلبية الطلب املتزايد على الطلبة، 

مية يف األقسام العلمية املختلفة، وليحقق الربامج  التعلي
اجلودة الشاملة اليت من شأهنا بناء منظومة تعليمية حتقق 

  التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة للمجتمع.

وبالنظر إىل الواقع جند أن هناك طلبا  متزايدا  على التعلم 
اإللكرتوين، مما جعل مؤسسات التعليم العايل حول العامل 

تم ذهذا النو  من التعليم، وأدى إىل ظهور عديد من هت
عن بعد يف املدارس واجلامعات يف اإللكرتوين م يمشاريع التعل

شىت أحناء العامل؛ كربوز اجلامعة االفرتاضية أو املدينة اجلامعية 
اإللكرتونية بنماذج تنظيمية خمتلفة، ووجود جمموعة من 

ا إلكرتوني ا عن بعد على  اجلامعات التقليدية اليت تقدم تعليم 
 (.2007املستويات احمللية واإلقليمية والدولية )الصاحل، 

 األنظمة على أنه مناإللكرتوين م يالتعل وينظر إىل
أو ، ا لوجهوجه   )التقليدي( التعليمية املوازية للتعليم العادي

أنه يتفوق عليه يف الكفاءة والفاعلية مىت ما مت تنفيذه وفق 

، (,2011Hu & Mayen)األسس واملعايي املهنية احملددة له 
أسهمت  ات وخصائص متعددةوذلك ملا يتمتع به من إمكان

واسعة للتعلم الذايت  آفاقا   توفتح ،يف رفع كفاءة التعليم
وسهلت الوصول ملصادر والتشاركي، والتعاوين املرن 

 ،فاعليةكثر أاملعلومات بطريقة حديثة يف بيئة تعليمية جذابة و 
تنمية مهارات متنوعة يف خمتلف كما ساعدت يف 
 التخصصات العلمية. 

وتكمن أمهية هذا النو  من التعليم كونه جاء بكثي من 
 احللول للمشاكل اليت يعاين منها نظام التعليم التقليدي، ومن

 حتول والزمنية واالقتصادية اليت احلدود املكانية جتاوز أمهها
التدريب على الربامج  أو اصلة الدِّراسةملو  الفرص إتاحة دون

جيد النوعية  وتوفي تعليم التعليمية املتنوعة والوصول للمتعلم،
، كما أنه حيقق مبدأ (Garbett, 2011)منخفضة بتكلفة 

االحتياجات  املساواة يف الفرص التعليمية املتكافئة لذوي
اخلاصة والعاملني، واملرونة يف تقدمي نوعية من الربامج 

 التعليمية حسب متطلبات التنمية.
 (Pedagogy)على فلسفة التعلم اإللكرتوين ويقوم 

خاصة، ويعتمد على جمموعة من األدوات والتطبيقات 
،  (Synchronous Tools)اإللكرتونية، فمنها ما هو تزامين 

، وهي Asynchronous Tools))غي تزامين  وومنها ما ه
تتعدد  إذالتعليم التقليدي؛ عن التعليم اإللكرتوين حمل متيز 

غي املتزامنة، وفيها حيدث  التفاعليةالتعلم اإللكرتوين أدوات 
التواصل بشكل غي مباشر يف أوقات متباينة، ومن أبرز 

منتديات األدوات أو التطبيقات اليت تستخدم يف هذا النو  
-E)اإللكرتوين ، والربيد (Forums Discussion)لنقاش ا

mail) والقوائم الربيدية ،(Mailing Lists) وجمموعة األخبار ،
News Group).)  

 Forums)اإللكرتونية النقاش  ومتُثل منتديات

Discussion)  التفاعل يف التعلم  أدواتإحدى أبرز
ا لكوهنا البيئة التعلمية املشرتكة املتزامنة؛ نظر   غياإللكرتوين 

 افرتاضية  بيئة إلكرتونيةيتم احلوار والنقاش يفو  ،بني املتعلمني
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للتعبي عن  الطالببني جمموعة من مرنة وفق منهجية علمية 
 آرائهم وأفكارهم يف جو من التفاعل والعمل التعاوين النشط

 ،أثناء املناقشة املسؤوليةحتمل املرتكز على املتعلم، مما يزيد يف 
الذي بدوره يثري عملية التعلم، وجيعل املعلم،  واحلد من دور

 .فاعلية مقارنة بالنقاش املباشر وجها لوجهأكثر  النقاش
 عبارة عن واحدة من أهماإللكرتوين ومنتدى النقاش 

االجتماعية التفاعلية اليت تسمح اإللكرتوين أدوات التواصل 
واخلربات العلمية بأسلوب منظم بني  واآلراءبتبادل األفكار 

بطريقة  جمموعة من املشاركني، واحلصول على تغذية راجعة
غي متزامنة، يكون فيها مساحة من احلرية يف عنصري الزمان 

 لالطال ، وتنظيم الوقت من مزيدا   الطلبة واملكان، مما يعطي
 ,Cobo, López)والتعليق على املشاركات  أفكارهم،

Viedma & Herrera, 2011) متكن األستاذ من  ، كما أنها
 وتقييم األداء.املنتديات،  يف الطلبة مشاركة حتليل
 ;Lee & Tsai, 2011)وتتفق عدد من الدراسات    

Yeh, 2010; Wong & Bakar, 2009; Wang & Woo, 

هم مميزات منتديات النقاش واحلوار أعلى أن   .(2007
، الناقدتعزيز التفكي و األفكار، تنظيم تتمثل يف اإللكرتوين 

ط أو التنظيم ودعم بناء املعرفة التعاونية، وتشجيع التعلم النش
أن التعلم  (Roberts,2005)يرى روبرتس  إذ ؛الذايت للتعلم

ويساعد يف  ،التعاوين النشط يزيد االحرتام الذايت للطلبة
ويزيد من  ،وحيسن من الرضى النفسي للطلبة ،اخنفاض القلق

ويشجع الطلبة على قبول املساعدة  ،خربات الطلبة املكتسبة
يف تكوين اجتاهات إجيابية  وله أثر ،واإلشراف مع نظائرهم

 ,Xie)حنو التعلم واملعلمني. ويزيد كل من ميلر وأليسون 

Miller, & Allison, 2013) باشر يف املالنقاش غي  أن
ن من التعلم الذايت كميُ  اإللكرتونيةمنتديات النقاش التعليمية 

يسمح للمتعلمني بالتواصل وبناء فضال  عن أنه النشط، 
 االجتماعية يف اجملتمع االفرتاضي.العالقات 
 ,Sun)دراسة كل من صن وفرانكلني وجاوسعت وقد 

Franklin, & Gao, 2017)   إىل معرفة دور منتديات النقاش

اإللكرتونية يف دعم كفاءة الكتابة التحليلية يف تعلم اللغة 
نتديات النقاش أن ملاإلجنليزية. وتوصلت الدراسة إىل 

واملعريف يف الكتابة  يزيادة املستوى املهار  دورا  يفاإللكرتونية 
التحليلية، وأن منتديات النقاش اإللكرتونية سامهت يف 

كما أن ،  احلضور التعليمي واالرتباط املستمر مع املادة العلمية
ا . كما تشي النتائج أيض  ا  عالي ا  ومعرفي ا  اجتماعي هناك تفاعال  

ا مصممة تصميم  إىل أن بيئة منتديات النقاش اإللكرتونية 
ا مبا خيدم املتعلمني حسب قدراهتم اإلدراكية وتنوعهم جيد  

 االجتماعي. 
إىل التحقق ( (Lai-wah, 2016يل واه  دراسةوهدفت 

من فاعلية دور منتديات النقاش اإللكرتونية يف تعزيز عملية 
التعلم. وقد قام الباحث بتتبع مشاركة عينة من الطالب 

مشاركتهم يف منتديات  أكملواطالب( من الذين  ةأربع)
النقاش اإللكرتوين. وتوصل الباحث إىل أن منتديات النقاش 

ن هناك بعض العوامل أو  ،دور فاعل يف تعزيز عملية التعلم اهل
اليت تؤثر على مشاركة الطالب، كما أن هناك حاجة إىل 

 أثناء النقاش اإللكرتوين.   يف دعم ومساعدة الطالب
أثر بعنوان: دراسة   (Olivier, 2016)ولفر وقد أجرى أ

االتصال املباشر ومنتديات النقاش اإللكرتونية يف األداء 
األكادميي لدى طالب التعلم املفتوح عن بعد. وقد هدفت 

ا لوجه قياس تأثي جلسات االتصال وجه   إىلالدراسة 
ومنتديات النقاش اإللكرتونية يف األداء األكادميي للطالب يف 

وأشارت النتائج إىل أن الطالب  عن بعد. التعلم املفتوح
كان لديهم أداء أفضل   ؛ا لوجهالذين حضروا وناقشوا وجه  

بشكل ملحوظ يف االمتحان من الطالب الذين مل يشاركوا.  
أن الطالب الذين شاركوا يف منتدى  اكما تظهر النتائج أيض  

هم أفضل بشكل ملحوظ يف ؤ كان أدااإللكرتوين  النقاش 
يف وا شاركالطالب الذين مل ي أولئكاالمتحان النهائي من 

 هذا املنتدى.
 ,Beckmann, Weberوقد قام كل من بكمان ووبر  

الوجود املعريف يف التعلم التعاوين بدراسة بعنوان: ( (2016
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االفرتاضي: تقييم وحتسني مهارات التفكي الناقد يف منتديات 
رتونية. وكان اهلدف من هذه الدراسة هو حتسني النقاش اإللك

وتقييم األداء يف منتديات  ،بيئة التعلم التعاوين االفرتاضي
النقاش اإللكرتونية ودورها يف دعم مهارات التفكي الناقد. 

منتديات النقاش يف  مشاركات الطالبأن وتشي النتائج إىل 
، ملعرفةا تقوم على التفكي الناقد، وتستخدم اإللكرتونية

ا نقاط هناك أيض   أن إىلوالتربير املكثف. كما تشي النتائج 
 التكرار.   :ضعف يف منتديات النقاش اإللكرتونية، مثل

دراسة لقياس أثر التعلم  فقد أجرى( 2016خلف )أما 
باملنتديات اإللكرتونية مقابل التعليم التعاوين  التعاوين

التقليدي يف تنمية الوعي التكنولوجي على مستوى التحصيل 
املعريف واألداء العلمي لدى طالب كلية الرتبية جبامعة األزهر. 
وتوصلت نتائج الدراسة إىل تفوق جمموعة الطلبة اليت 

على  استخدمت التعليم التعاوين باملنتديات اإللكرتونية
اجملموعة األخرى اليت استخدمت التعلم التعاوين التقليدي 

 وذلك يف التحصيل العلمي واألداء العملي.
نه بالرغم من أ (McDougall, 2015) مكدوقل وقد وجد 

عن احلوار املباشر داخل اإللكرتوين اختالف بيئة النقاش 
وأن الطالب ، إنه كان فعاال  ؛ فا لوجهة وجه  يالقاعة الدراس

ن أو  ،قدموا وجهات نظر متعددة جتاه موضوعات النقاش
بناء ا ن تعلم الطالب كان نشط  أاملشاركات كانت واضحة، و 

بعض. كما أظهرت النتائج  مع فكار بعضهماألعلى تبادل 
 اإللكرتونيةيف منتديات النقاش  ة الطالبأيضا أن مشارك

مستوى  ، وأنوالتحصيلي املهارييف رفع مستواهم  أسهمت
هناك  نأ، و بني الطالب اعم واالحرتام املتبادل كان عالي  الد

 الطالب للمشاركة والتعامل مع مجيع املواضيع.   جاهزية لدى 
 ,Hou, Wang)من هو وونق ولني وشينج  وأجرى كل

Lin, & Chang, 2015)  بناء لبعنوان: استكشاف ا دراسة
تزامنة: املغي اط التفكي للمتعلم يف املنصات املعريف وأمن

وكان مقارنة بني منتديات النقاش اإللكرتونية والفيسبوك. 
سلوك بناء املعرفة وأمناط اهلدف من الدراسة هو استكشاف 

يستخدمها الطالب عند املشاركة يف منتديات  التفكي اليت
حتليل النقاش اإللكرتونية والفيسبوك. واستخدمت الدراسة 

لفحص  ؛مشاركاتلل والتحليل املتسلسلاملضمون الكمي 
ا يف طالب  مخسني احملتوى واألمناط السلوكية ونشاط التعلم بني 

جامعة تايوان.  وأظهرت النتائج أن الطالب كانوا يتقامسون 
وتنطوي العملية املعرفية على الفهم  ،يف املقام األول املعرفة

خالل النقاش يف املنتدى. كما أظهرت النتائج أن منتديات 
وك سهلت التفاعل االجتماعي لدى النقاش يف الفيسب

 ،من النقاش خارج املوضو  ا  الطالب، كما عرضت مزيد
 وعدم الرتكيز على موضو  مناقشة معني.

 وأيبدراسة كل من حرب، ومخيس،  تهدفوقد 
( إىل التعرف على فاعلية املنتديات 2013) جحجوح

 التعليمية اإللكرتونية غي املتزامنة يف تنمية مهارات التصميم
التعليمي للدروس لدى الطلبة املعلمني جبامعة األقصى بغزة. 

متكافئتني: جمموعة جتريبية تدرس  وتضمن البحث جمموعتني
من خالل املنتدى التعليمي اإللكرتوين غي املتزامن، والثانية 
ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية. وتضمنت املعاجلات 

عرب الويب يف  قرر اإللكرتويناملالتجريبية تصميم وتطوير 
على استخدام املنتديات  االتصميم التعليمي للدروس، قائم  

أثبتت النتائج تفوق  التعليمية اإللكرتونية غي املتزامنة. وقد
 درست من خالل املنتدى التعليمي اإللكرتوين يتاجملموعة ال

غي املتزامن يف التمكن من مهارات التصميم التعليمي 
  درست بالطريقة التقليدية.للدروس على اجملموعة اليت

إىل  (Robinson, 2011)  دراسة روبنسنهدفت  كما
استكشاف تصورات الطالب جتاه قيمة جمموعات النقاش 

ل اجلماعي. وتشي النتائج إىل اإللكرتونية وتأثيها على العم
اإللكرتوين غالبية الطالب املشاركني مع منتدى النقاش  أن  

أن و  ؛يف جذب الطالب للعمل واملشاركة ةنه ذو قيمأيرون 
يرون أن قيمته حمدودة. كما أظهرت نتائج هم منقليال   ا  عدد

الدراسة أن اآلثار املرتتبة على ممارسة النقاش التفاعلي يف 
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ن الطالب يدركون فائدة املشاركة يف أاملنتدى كانت إجيابية، و 
 منتدى النقاش اإللكرتوين.

 ,Michelle)وجفري ولورا  اوليس ميشيل وأجرى كل

Lisa, Jeffrey, & Laura, 2011)  دراسة بعنوان: هل
تستحق منتديات النقاش اإللكرتونية جهد عضو هيئة 

استقصاء وفحص وكان اهلدف من هذه الدراسة  التدريس.
بأثر رجعي، مبا اإللكرتوين مشاركة الطالب يف منتدى النقاش 

ناقشة والوقت الذي يف ذلك عدد املشاركات يف منتديات امل
لتحديد ما إذا كان هناك  ؛ايقضيه يف متابعة الطالب عموم  

تأثي إجيايب ملشاركة الطالب يف مستوى التحصيل. وتوصلت 
الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني كمية الوقت الذي 
يقضيه عضو هيئة التدريس يف متابعة وتوجيه الطالب يف 

الدرجات اليت حيصل عليها وبني اإللكرتوين منتدى النقاش 
   الطالب.

إىل  (Yukselturk, 2010)يوكسل ترك  وسعت دراسة
العوامل املؤثرة يف مستوى مشاركة الطالب يف  منالتحقق 

منتديات النقاش اإللكرتونية. وكان اهلدف من هذه الدراسة 
هو معرفة العوامل اليت تؤثر يف مشاركة الطالب يف منتدى 

ودراسة العالقة بني اخلصائص الفردية  ،النقاش اإللكرتوين
للطالب ومستوى مشاركة الطالب )غي نشط، معتدل، 
ونشط( يف منتدى النقاش اإللكرتوين، كما هدفت الدراسة 
إىل معرفة وجهات نظر الطالب جتاه أسباب تدين مستوى 
التفاعل يف منتدى النقاش اإللكرتوين. ومت استخدام أسلوب 

لبيانات النوعية. وأشارت النتائج إىل حتليل احملتوى لتحليل ا
 ،واجلنس ،أن هناك عالقة بني خصائص الطالب )التحصيل

وعدد الساعات اليت يقضيها على النت( وبني مستوى 
 كما أنمشاركة الطالب يف منتدى النقاش اإللكرتوين.  

همة اليت جيب أن تؤخذ النتائج أكدت على بعض القضايا امل
 :منتديات النقاش اإللكرتونية، مثلبعني االعتبار يف تصميم 

ومستوى املسؤوليات، وقياس  ،العبء األكادميي للطالب
 وتنو  األنشطة التعليمية.   ،تقدم تفاعل الطالب

 دور على التعرف ( إىل2010وقد هدفت دراسة اللوح )
 تطوير اإلنرتنت يف شبكة على اإللكرتونية التعليمية املنتديات
 متطلبات ضوء يف الفلسطيين املعلم لدى التدريسية الكفايات

 راءآ متغيات الدراسة على أثر عن والكشف املعلم، جودة
 الكفايات تطوير يف التعليمية املنتديات دور يف املعلمني

 املنتديات إىل إن الدراسة املعلم. وتوصلت لدى التدريسية
ملا  واقعية أكثر وضع تصورات على املعلم تعني التعليمية

 وأن للتدريس، السليم التخطيط عملية عليه تكون أن ينبغي
 التدريسية تصميم املواقف هاراتم تقدم التعليمية املنتديات
 إجراءات التعليمية املنتديات كذلك وتقدم وتنفيذها،

التدريس. كما أظهرت النتائج عدم  لتقومي للمعلم واضحة
 التعليمية املنتديات دور يف إحصائية داللة ذات فروق وجود

 املعلم لدى التدريسية الكفايات تطوير يف اإللكرتونية
 ملتغيات )اجلنس، ىتعز  املعلم جودة متطلبات يف الفلسطيين

 اخلربة(. سنوات التعليمية، املرحلة العلمي، املؤهل
الفرق بني  ملعرفة دراسةب  (Topçu, 2006)بكوو توقام 

أداء اجلنسني يف منتديات النقاش اإللكرتونية غي التزامنية. 
يف منتديات  الطلبةوهدفت الدراسة إىل قياس الفرق بني أداء 

النقاش اإللكرتونية. وقد مت إجراء حتليل مضمون النقاش 
عند مستوى اإلدراك والتفاعل واملصداقية، اإللكرتوين واحلوار 

. وأظهرت يالبعد املعريف واملهار  حملتوى يفوكذلك حتليل ا
النتائج أنه ال يوجد فرق كبي بني اجلنسني يف األداء يف 

 .يةديات النقاش واحلوار اإللكرتونية والتفاعلتمن
  ,Chapman) ويذكر كل من شامبن، ووكر، ستون

Walker & Stone, 2008) يف  أن معظم التفاعل التعليمي
منتديات النقاش واحلوار يتم يف اإللكرتوين نظام التعلم 

متكن الطلبة من التعلم بطريقة أكثر  اإللكرتونية؛ ألهنا
من خالل التعلم  ،(Clark & Mayer, 2008) استقاللية

 حل على القائم والتعلم والتعلم التعاوين االجتماعي
دور  املشكالت، وتعد من روافد التعلم اإللكرتوين، وهلا

اإللكرتوين التعلم  بيئة يف النجاح على الطالب قدرة يف أساس
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(Macgregor & Turner, 2009).  وقد أشار كل من ديز
إىل أن الطلبة   (Diaz & Entonado, 2009)وانتونادو

ا يف الوقت املشاركني يف منتديات النقاش التعليمية أكثر إجناز  
 لوجه؛ االفعلي احملدد؛ مقارنة باإلجناز يف الفصل العادي وجه  

والعمل يف بيئة  واحلرية، الراحة مستوى تفا وذلك يعود إىل ار 
 الطالب اخلاصة. 

 ,Liu, Cheng, & Lin) وقد أظهرت الدراسات  

تأثي إجيايب على  هلا اإللكرتونيةأن منتديات النقاش  (2013
هم يف زيادة مهارة الكتابة والقراءة مدور  اهل، و خمرجات التعلم
من كما أهنا  ،  (Rau, Gao, & Wu, 2008).عند الطالب 

من  املشاكلواآلراء وحل  لتبادل األفكار ئلالوساأفضل 
مشاركات الطالب اآلخرين، واحلصول خالل التفاعل مع 

 ,Raghavan, Catherine, Ikbal) تغذية راجعةعلى  منهم

Kambhatla, & Majumdar, 2010)  .ويذكر ديرك 

((Daric, 2014  أن منتديات النقاش اإللكرتونية ذات قيمة
يف توفي الشعور املشرتك جتاه موضو  النقاش على الرغم من 

 وجود املشاركني يف أماكن جغرافية متباينة. 

 :الدِّراسةمشكلة 

منتديات استخدام أدوات التعلم اإللكرتوين، وحتديدا   نإ
بازدياد مية يالتعل اإللكرتونية، يف العمليةاحلوار والنقاش 

للتوسع يف برامج التعلم اإللكرتوين يف وذلك  ؛مطرد
عدد املستخدمني للتعليم  مؤسسات التعليم العايل، وزيادة

 الدراسات من عدد نتائج حول العامل، وتؤكداإللكرتوين 

(Zhan, Xu & Ye, 2011; Luppicini, 2007; Jacobsen,   

هم أ امن منأن النقاش التعليمي اإللكرتوين غي املتز  (2006
يف جمال التعليم  التطبيقات اإللكرتونية األكثر استخداما  

 . العايل على مستوى العامل
ولقد أصبح استخدام منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية 
من األمور اليت تأخذ حيزا  كبيا  بني الطلبة يف بيئة التعليم 
 املدمج، وخاصة يف ضوء التطور يف استخدام أنظمة التعلم

من  اإللكرتوين يف اجلامعات السعودية. فقد أصبحت
ل عليها يف إثراء العملية و  عيُ  األدوات التعليمية الرئيسة اليت

 التعليمية وتوفي املواد التعليمية املساندة مما يسهم يف التفاعل
ومع . االبتكارية بني الطلبة القدرات اخلربات وتنمية وتبادل

هناك جند أن تزايد هذا االستخدام يف املؤسسات الرتبوية؛ 
االستفادة منها، وتوظيفها يف و هذا االستخدام يف ا تفاوت  

وفق منهجية علمية حتقق الغرض املنشود  العملية التعليمية
ما هو موجود بالساحة ال إن معظم  فاعلية، بلمنها بأقصى 

اضحة حمدودة غي و يعدو أن يكون جتارب شخصية 
دور منتديات النقاش واحلوار  دراسة إىل يدعو، مما األهداف

اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي ومعوقات استخدامها 
  لطلبة.ابني 

أثناء تدريس املقررات يف ومن مالحظة الباحث 
اإللكرتونية تبني أن لدى الطالب شغفا  واهتماما  كبيا  جتاه 

املنتديات، مما كون شعورا  ستخدام والتفاعل مع هذه اال
مهية قياس الدور الذي ميكن أن تقدمه منتديات النقاش أب

. ومن مث للطلبةواحلوار اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي 
منتديات احلوار فإن السؤال الرئيس هلذه الدراسة هو: ما دور 

يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب  والنقاش اإللكرتونية
سات العليا، وما معوقات تطبيقها بقسم املناهج وطرق الدرا

 ية: األسئلة اآلت دريس؟ وحتاول الدراسة اإلجابة عنالت

 :الدِّراسةأسئلة 

ما دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز  .1
األداء األكادميي بني طالب الدراسات العليا بقسم املناهج 

  ؟وطرق التدريس
طالب الدراسات  استخدامما املعوقات اليت حتول دون  .2

 نتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية؟ ملالعليا 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  .3

املرحلة إجابات أفراد عينة البحث تعزى إىل اختالف 
 واجلنس؟ الدراسية
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 :الدِّراسةأهداف 

 :يةتاآل األهداف حتقيق إىل الدِّراسة تسعى
يف تعزيز منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية  دورتعرف  .1
بقسم املناهج  العليا داء األكادميي لدى طالب الدراساتاأل

 .وطرق التدريس
طالب  استخداماملعوقات اليت حتول دون أهم بيان  .2

 . نتديات احلوار والنقاش اإللكرتونيةملالدراسات العليا 
ات عينة الدراسة إجابمتوسطات الفرق بني الكشف عن  .3

 .)املرحلة الدراسية، واجلنس( بناء  على عدد من املتغيات

 :الدِّراسةأهمية 

كوهنا تلقي الضوء على   منإن أمهية الدِّراسة تنبع  
يف التعليم اإللكرتونية  نتديات النقاشملوانب التطبيقية اجل

، كما تستمد هذه اإللكرتوينالتعلم بوصفها أحد أهم أدوات 
الدِّراسة أمهيتها من ندرة الدراسات اليت تناولت املوضو  

على حد علم  – الدِّراسة هذه إعداد فرتة مباشر خالل بشكل
املستوى احمللي والعريب، على الرغم من تعدد  على-الباحث 

كما أن الدِّراسة احلالية الدراسات يف األدبيات البحثة الغربية،  
قد تسهم يف إبراز أمهية استخدام منتديات النقاش 
اإللكرتونية يف تطوير العملية التعليمية والرتبوية، كما أن 

التعلم استخدام منتديات النقاش بوصفها أحد أدوات 
لذا   يتوقع أن حيدث تغييا  يف طريقة تعلم الطالب؛اإللكرتوين 

لية اته ودوره يف دعم العمكان من الضروري معرفة إمكان
التعليمية، وأهم الصعوبات اليت تعرتض تطبيقه يف امليدان 

قد تضيف إىل املكتبة العربية الرتبوي، كما أن هذه الدراسة 
من الطلبة اإللكرتوين املشتغلني يف التعلم نتائج علمية ختدم 

 واألساتذة والباحثني.

 :الدِّراسةمنهج 

 Study) الدِّراسة املنهج الوصفي الباحث يف استخدم 

Descriptive) ملناسبته  الدِّراسة، وذلك لتحقيق أهداف

إذ يعتمد هذا املنهج على دراسة الواقع الدِّراسة؛ لطبيعة 
احلايل كما هو، ويقدم وصفا  شامال  لإلجابة عن أسئلة 

الوصول إىل استنتاجات تساهم يف فهم هذا الواقع ، و الدراسة
 (.2016)عبيدات وآخرون،  وتطويره

 :لدِّراسةحدود ا 

 :يةتباحلدود اآل التزمت الدراسة
طالب الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق  :بشرية .1

 .التدريس
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  :مكانية .2

 بالرياض.
-1436الثاين من العام اجلامعي  الدراسي الفصلزمانية:  .3

  هـ1437
التعليمية  منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونيةموضوعية:  .4

 .واملعوقات اليت حتول دون استخدامها

 مصطلحات الدِّراسة:

: هو جمموعة من األنشطة املرتبطة، أو (The role) دور
األطر السلوكية اليت حتقق ما هو متوقع يف مواقف معينة، 
وترتتب على األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد يف املواقف 

 (133 ،1993،)مرسياملختلفة" 
هو تعزيز ممارسات  :(E-Learning)اإللكتروني التعلم 

التعلم ودعمها، باستخدام األدوات التكنولوجية املختلفة اليت 
إما أن تكون قائمة على الويب، أو موزعة على شبكة 

 ،اإلنرتنت، أو املعتمدة على استخدام شبكة اإلنرتنت
التعلم اإللكرتوين و  (.2005، وتوظيفها ألغراض التعليم )زيتون

نظام تعليمي يعتمد التعلم من خالل هو يف هذه الدِّراسة 
على فلسفة خاصة، ويستخدم التقنيات التفاعلية احلديثة 

 والتطبيقات لتحقيق أهدافه.
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 Electronic) النقاش اإللكترونيةالحوار و منتديات 

Forum discussion and dialogue):  

منتدى املناقشة بأنه تصميم يف ( 2005يعرف اخلان )     
املقرر اإللكرتوين، خيلق بيئة تعلم مشرتكة فعالة وتفاعلية، 
وخيترب املشاركون يف منتدى املناقشة اإللكرتوين جوانب 
متعددة حول قضايا حتفزهم على التحليل واملشاركة بطرق 

النقاش عرب اإلنرتنت للمشاركني تتيح  فهي تفكي خمتلفة.
حول موضو  معني وتلقي  ونشر االستفساراتوتبادل اآلراء 

 خرين يبادلوهنم نفس االهتمامآل من األجوبة أو احللو 
(BulletinBoards.com, 2011).  ويعرف يف هذه الدراسة

تبادل اآلراء عرب تفاعل الطلبة بطريقة غي متزامنة  بأنه:
ومناقشة األفكار بني األعضاء جتاه موضو  علمي بطريقة 

املنظم املتبادل، والتعليق التتابعي على مشاركات التفكي 
من خالل  ،اجملموعة، واحلصول منهم على تغذية راجعة

منتديات النقاش واحلوار اإللكرتونية بنظامي جسور وبالك 
 بورد.

هو : (Academic Performance) األداء األكاديمي
نتائج التعلم اليت تشي إىل مستوى إجناز الطالب لألهداف 

يف  األكادمييواألداء  والقدرة على حتقيق النجاح. ،ددةاحمل

التحصيل العلمي  مستوى تقدم الطلبة يف هوهذه الدِّراسة 
 للمقرر.ومدى حتقيقهم األهداف التعليمية  ياملعريف واملهار 
اليت متنع أو تؤخر العوامل  هي :(Obstacles) المعوِّقات

وتعرف  التعليم.الطلبة من تبين وتطبيق بعض األساليب يف 
: العوامل اليت متنع أو تقلل من يف هذه الدراسة بأهنا

استخدام منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف العملية 
 التعليمية، يف مرحلة الدراسات العليا.

 وعينتها:  مجتمع الدِّراسة

مجيع طالب وطالبات  منجمتمع الدراسة  تكو ن     
الدراسات العليا الذين استخدموا منتديات النقاش واحلوار 
اإللكرتونية يف برناجمي املاجستي والدكتوراه، بقسم املناهج 
وطرق التدريس بكلية العلوم االجتماعية خالل العام اجلامعي 

وقد ا وطالبة. طالب   (123)وبلغ عددهم  .هـ1436/1437
الية من مجيع أفراد اجملتمع األصلي؛ تكونت عينة الدراسة احل

وإرسال توزيع وقد مت  .م العينةا لصغر حجوذلك نظر  
من أفراد العينة.  الطلبةجلميع لكرتونيا  إو  ا  ورقي ستبانةاال

توزيع أفراد العينة حسب متغيات ح وض  ي (1)رقم  واجلدول
 الدراسة.

 (1جدول )
 حسب متغيرات الدراسةأفراد العينة  توزيع 

 النسبة العدد الفئات المتغير
 58.9 63 دكتوراه المرحلة الدراسية

 41.1 44 ماجستير
 29.0 31 ذكر الجنس

 71.0 76 أنثى
 100% 107 المجموع 

 أداة الدِّراسة:

أداة جلمع البيانات من  ستبانةاال تستخدم الدراسةُ 
جبامعة  طالب وطالبات الدراسات العليا بقسم املناهج،

دور  على فر  لتعل؛ وذلك اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي 
املعوقات اليت حتول دون ، و بني طالب الدراسات العليا

نتديات احلوار والنقاش ملات العليا الدراس طلبة استخدام
ستبانة األداة املالئمة للدراسة امليدانية وكانت اال ،اإللكرتونية
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رت إجراءات بنائها باملراحل وقد مللحصول على املعلومات، 
 ية:تاآل
 ستبانة:بناء محتوى اال .1

االطال   بعد -ستبانة اال - فقرات أداة الدراسةبناء  مَت       
 ,Olivier؛  (Lai-wah, 2016 الرتبوية يف جماهلااألدبيات  على

من أجل االستفادة منها يف  ،McDougall, 2015) ؛ 2016
وصياغة فقراهتا. وتكونت األداة يف  ،ستبانةعبارات اال إعداد

 من ثالثة أقسام: النهائيةصورهتا 
القسم األول: يتضمن البيانات األولية عن أفراد عينة 

 .واجلنس الدراسية،املرحلة : ، وهيالدراسة
دور منتديات  ديحدفقرة لت (25)يتكون من القسم الثاين: 

 طلبةاحلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني 
 .الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس

املعوقات اليت فقرة عن  (20)يتكون من القسم الثالث: 
نتديات احلوار ملالدراسات العليا  طلبة استخدامحتول دون 

 .والنقاش اإللكرتونية
 ستبانة:اال صدق .2

، بصورة أولية هاوإعداد ستبانةاال بعد تصميم      
ستبانة تقيس ما وضعت فقرات اال للتأكد من أنو 

 :أيتمت التحقق مما ي ؛لقياسه

 محتوىصدق ال: 
 على عدد االستبانةمت عرض للتحقق من صدق احملتوى      

من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس من ذوي اخلربة  (8)
جامعة اإلمام حممد بن و  جامعة امللك سعود واالختصاص يف
للتأكد من صدق األداة  وجامعة الطائف؛ سعود اإلسالمية

، وقد (Trustees Validity)عن طريق صدق احملكِّمني 
تفضلوا مشكورين بإبداء مالحظاهتم واقرتاحاهتم جتاه فقرات 

، من حيث دقة الصياغة اللغوية، ومدى مناسبة الستبانةا
الفقرات جملاالهتا، وحذف الفقرات غي املالئمة، واقرتاح 

 .فقرات أخرى مناسبة
 :صدق االتساق الداخلي 

تطبيقها  مت ؛ستبانةلالاالتساق الداخلي  للتحقق من صدق
خارج العينة  طالب الدراسات العلياعلى عينة عشوائية من 

وذلك  (؛35)ن =  اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةامعة جب
من  ستبانة،لالمن أجل تعرف مدى االتساق الداخلي 

بني كل  ،(Pearsonخالل حساب معامل ارتباط بيسون )
والدرجة الكلية للمحور الذي  ،االستبانةعبارة من عبارات 

 . (2)رقم ح باجلدول تنتمي إليه، كما هو موض  

  (2جدول )
 معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

 المحور الثاني المحور األول
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.6830** 11 0.5984** 21 0.5017** 1 0.4115* 11 0.7102** 

2 0.5291** 12 0.7147** 22 0.6228** 2 0.4384** 12 0.6316** 

3 0.3570* 13 0.7475** 23 0.6745** 3 0.5952** 13 0.4713** 

4 0.5557** 14 0.4787** 24 0.6168** 4 0.7749** 14 0.7252** 

5 0.5106** 15 0.5460** 25 0.6622** 5 0.5744** 15 0.7434** 

6 0.5257** 16 0.3725*   6 0.5851** 16 0.6520** 

7 0.6776** 17 0.6096**   7 0.3948* 17 0.3812* 

8 0.3497* 18 0.8118**   8 0.7489** 18 0.5349** 

9 0.5234** 19 0.7474**   9 0.5774** 19 0.5779** 

10 0.6854** 20 0.7223**   10 0.5422** 20 0.6613** 

  0.01** دالة عند مستوى      0.05* دالة عند مستوى 
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معامالت االرتباط  مجيعأن  (2)رقم من اجلدول  تضحي
أو عند مستوى  (0.01)داللة ا عند مستوى إحصائي   دالة  

يشي إىل اتساق عاٍل لعبارات  وهذا ،(0.05)داللة 
 .الصدق الداخلي هلا ، وارتفا   االستبانة

 :االستبانة ثبات .3

باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  االستبانةمَت  حساب ثبات 
(Alpha Cronbach لقياس قيمة معامل الثبات لكل حمور ،)

.(3)رقم ح باجلدول كما هو موض  ،  االستبانةمن حماور 
 (3جدول )

 معامالت ثبات محاور أداة الدراسة
 قيمة معامل الثبات عدد الفقرات المحور

 0.91 25 دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات العليا
 0.90 20 املعوقات اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية

يتضح ارتفا  معامل ثبات  (3)بالنظر إىل اجلدول رقم 
بلغْت قيمة معامل الثبات للمحور األول  فقدحماور الدراسة؛ 

وهي قيمة مرتفعة؛ مم ا يدل  ،(0.90)، واحملور الثاين (0.91)
 درجة ثباٍت عالية.ب االستبانةعلى متتع 

 إجراءات تطبيق الدِّراسة:

 ية:توفق اخلطوات اآل تطبيق الدراسةمتت إجراءات 
  التعلم اإللكرتوين على األدب الرتبوي يف جمال  االطال

على عدد من الدراسات السابقة اليت هلا عالقة  واالطال 
 مبوضو  الدراسة.

 نقاش واحلوار وصف موضو  الدراسة )منتديات ال
 : اإللكرتوين( على النحو اآليت

o  ،إذ مت منتديات النقاش يف نظام جسور وبالك بورد
)املنتـــــدى العام،  هيىل منتديات فرعية تقسيم املنتدى إ
، منتدى منتدى تنظيم املقرر الفين،منتدى الدعم 

  مصطلحات املادة، منتدى النقاش األسبوعي(
o   ا، بواقع شارك الطلبة يف املنتدى ملدة ثالثة عشر أسبوع

ا على األقل يف منتدى النقاش ثالث مشاركات أسبوعي  
 األسبوعي.

o  دور عضو هيئة التدريس هو طرح موضو  النقاش
 رشاد.املنتدى والتوجيه واإل األسبوعي ومتابعة

o  لتوجيهجمموعة من الطلبة  أسبو النقاش كل  إدارةيتوىل 
 النقاش وحتفيز الطلبة على املشاركة والتعزيز.

o  بناء على نوعية املشاركة وعدد  اأسبوعي  يتم التقومي
 .األسبوعيةاملشاركات 

o  متت يف بيئة تعلم  اإللكرتوينمنتديات النقاش واحلوار
 مدمج.

 على جمموعة من احملكمني  إعداد أداة الدراسة وعرضها
 للتحقق من صدقها وثباهتا.

  حتديد جمتمع الدراسة وعينتها من خالل الرجو  إىل
 عمادة الدراسات العليا وشؤون الطالب يف اجلامعة.

  توزيع أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من
وطالبة من طالب الدراسات العليا يف جامعة  ا  ( طالب35)

، ومت استثناء هذه اجملموعة اإلسالميةسعود  حممد بن اإلمام
 من عينة الدراسة الرئيسة.

 هانعلى عينة الدراسة لإلجابة عستبانات مَت  توزيع اال - 
من العام  األوليف الفصل الدراسي  -لكرتونيا  إو  ا  ورقي

، ستبانةا( 123مت توزيع ) فقدهـ؛ 1437/1438الدراسي 
( 107للتحليل ) منها والصاحل، ستبانةا( 114ومت اسرتداد )

 ستبانات املوزعة.من جممل االستبانة ا
  استخدم الباحث لقياس االستجابات مقياَس ليكرت

اخلماسي: )موافق بشدة، موافق، حمايد، غي موافق، غي 
موافق بشدة(. وقد حتصلت االستجابة )موافق بشدة( على 
مخس درجات، وحتصلت االستجابة )موافق( على أربع 
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درجات، وحتصلت االستجابة )حمايد( على ثالث درجات، 
حتصلت االستجابة )غي موافق( على درجتني،  يف حني

 وحتصلت االستجابة )غي موافق بشدة( على درجة واحدة.
 جراء البيانات إلكرتونيا  إلستبانات وإدخال مت مجع اال

 التحليالت الالزمة. 
 ستبانات من خالل برنامج احلزم اإلحصائية مت حتليل اال
(SPSS) األساليب اإلحصائية باستخدام  ملعاجلة البيانات

 املناسبة.

 

 

 نتائج الدراسة:

منتديات دور ما : السؤال األول: نتائج اإلجابة عن أواًل  
يف تعزيز األداء األكادميي بني  احلوار والنقاش اإللكرتونية

 ؟طالب الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخراج املتوسطات احلسابية، 
واالحنرافات املعيارية، لتقدير استجابات عينة الدراسة جتاه 

منتديات احلوار والنقاش دور حماور األداة املتعلقة بقياس 
يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات  ةاإللكرتوني

، كما هو موضح يف العليا بقسم املناهج وطرق التدريس
 .(4)اجلدول رقم 

 ( 4)جدول 
في تعزيز األداء األكاديمي بين  منتديات الحوار والنقاش اإللكترونية إلجابات عينة الدراسة تجاه دور المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً 

 العليا طالب الدراسات
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 الموافقة

 موافق بشدة 1 0.55 4.66 ا من الوقت والتفكي قبل املشاركة.مزيد  اإللكرتوين يعطي منتدى احلوار والنقاش  10
علــــى تبــــادل األفكــــار واآلراء اإللكــــرتوين يشــــجع احلــــوار والنقــــاش يف منتــــدى املقــــرر  15

 حبرية.
 موافق بشدة 2 0.53 4.57

متناسبة مع عناصر اإللكرتوين طبيعة موضوعات احلوار والنقاش يف منتدى املقرر  8
 املقرر.

 موافق بشدة 3 0.65 4.54

 موافق بشدة 4 0.59 4.52 للمقرر واضحة وحمددة.اإللكرتوين أهداف منتدى احلوار والنقاش  1
 موافق بشدة 5 0.60 4.47 على التفاعل مع احملتوى العلمي للمقرر.اإللكرتوين يساعد منتدى احلوار والنقاش  18
 موافق بشدة 6 0.58 4.43 موضوعات النقاش واحلوار يف املنتدى حتقق أهداف املقرر. 2

عـــن فكرتـــه بوضـــوح وبثقـــة اإللكـــرتوين يعـــرب كـــل طالـــب يف منتـــدى احلـــوار والنقـــاش  25
 عالية.

 موافق بشدة 7 0.73 4.42

ســاعدين يف حتسـني قــدرايت علـى القــراءة اإللكـرتوين احلـوار والنقــاش يف منتـدى املقــرر  11
 يف التخصص.

 موافق بشدة 8 0.66 4.40

 موافق بشدة 9 0.69 4.37 مصادر تعليمية متنوعة.اإللكرتوين يتيح منتدى احلوار والنقاش  19
 موافق بشدة 9 0.71 4.37 بعض.مع الطالب على التفاعل بعضهم اإللكرتوين يشجع منتدى احلوار والنقاش  23
 موافق بشدة 11 0.70 4.35 ساعدين يف حتسني مهارة التفكي الناقد.اإللكرتوين احلوار والنقاش يف منتدى املقرر  13
 موافق بشدة 12 0.74 4.33 ساعدين يف تعلم مفاهيم جديدة.اإللكرتوين احلوار والنقاش  4

 موافق بشدة 13 0.70 4.28 للمقرر العمل املنظم.اإللكرتوين يدعم منتدى النقاش واحلوار  17
 بشدةموافق  14 0.92 4.26 بتعزيز ثقة املتعلمني بأنفسهم.اإللكرتوين يهتم منتدى احلوار والنقاش  22
 موافق بشدة 15 0.95 4.25 ساعدين يف فهم مفردات املقرر بشكل أفضل.اإللكرتوين احلوار والنقاش  6
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 الموافقة

 موافق بشدة 16 0.93 4.24 تعاونية.اإللكرتوين بيئة احلوار والنقاش يف منتدى املقرر  9
 موافق بشدة 17 0.97 4.23 التعليمية.الوقت الكايف إلجناز املهمة اإللكرتوين يتيح منتدى احلوار والنقاش  21
 موافق 18 0.94 4.20 ساعدين يف تنمية مهارات التفكي العليا.اإللكرتوين احلوار والنقاش  5

ــــدى  12 ــــة اإللكــــرتوين احلــــوار والنقــــاش يف املنت ســــاعدين يف حتســــني قــــدرايت علــــى الكتاب
 العلمية.

 موافق 19 0.84 4.19

 موافق 19 1.00 4.19 ساعدين يف تعزيز الدافع للتعلم.اإللكرتوين احلوار والنقاش يف منتدى املقرر  7
 موافق 21 0.97 4.15 يف تنظيم األفكار وترتيبها.اإللكرتوين يسهم منتدى احلوار والنقاش  20
 موافق 22 0.86 4.08 روح التنافس بني الطالب.اإللكرتوين يدعم منتدى احلوار والنقاش  24
 موافق 23 0.94 3.97 ساعدين يف حتسني املهارات التحليلية.اإللكرتوين احلوار والنقاش يف منتدى املقرر  14
 موافق 24 1.02 3.88 للمقرر باستمرار.اإللكرتوين أحصل على تغذية راجعة يف منتدى احلوار والنقاش  16
للمقـــرر خصـــائص املتعلمـــني اإللكـــرتوين يراعـــي النقـــاش يف منتـــدى احلـــوار والنقـــاش  3

 والفروق الفردية بني املشاركني.
 موافق 25 1.07 3.86

 موافق بشدة  0.48 4.29 المتوسط* العام 
 .درجات 5* املتوسط احلسايب من 

( أن متوسطات استجابات 4يتضح من اجلدول رقم )
احلوار والنقاش دور منتديات حملور أفراد عينة الدراسة 

اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات 
 4.66)قد تراوحت بني  ؛العليا بقسم املناهج وطرق التدريس

موافق بشدة، )ترتاوح بني التقديرين: درجة ، وهي (3.86 –
، (4.29)املتوسط احلسايب الكلي كلٌّ من وبلغ   وموافق(،

تقابل درجة وهي (، 0.48االحنراف املعياري الكلي )و 
وفقا  ملقياس ليكرت  (أو )عالٍ  موافق بشدة()التقدير: 

  .اخلماسي املعتمد عليه يف هذه الدراسة
أعلى ويتضح من النتائج املذكورة يف اجلدول أعاله أن  

يعطي منتدى احلوار والنقاش " هي:الفقرات على التوايل 
ا من الوقت والتفكي قبل املشاركة" مبتوسط مزيد  اإللكرتوين 

 "ويليه ،(0.55)وباحنراف معياري  ،(4.66)حسايب بلغ 

على تبادل اإللكرتوين يشجع احلوار والنقاش يف منتدى املقرر 
 ،(4.57)مبتوسط حسايب بلغ  "األفكار واآلراء حبرية

طبيعة موضوعات احلوار  مث " ،(0.53)وباحنراف معياري 
متناسبة مع عناصر اإللكرتوين والنقاش يف منتدى املقرر 

وباحنراف معياري  ،(4.54)مبتوسط حسايب بلغ  "املقرر

أهداف منتدى احلوار والنقاش  . أما الفقرة "(0.65)
فتأيت يف املرتبة الرابعة  ة"؛للمقرر واضحة وحمدداإللكرتوين 

. (0.59)وباحنراف معياري  ،(4.52)مبتوسط حسايب بلغ 
يساعد منتدى احلوار والنقاش "  يف حني جاءت الفقرة

" يف املرتبة على التفاعل مع احملتوى العلمي للمقرراإللكرتوين 
وباحنراف معياري  ،(4.47)مبتوسط حسايب بلغ  اخلامسة

يراعي كما يتضح أيضا  أن أدىن الفقرات هي: ". (0.60)
للمقرر خصائص اإللكرتوين النقاش يف منتدى احلوار والنقاش 

مبتوسط حسايب  "املتعلمني والفروق الفردية بني املشاركني.
 .(0.48)وباحنراف معياري  ،(3.86)بلغ 

ملنتديات النقاش  الطلبةوقد يُعزى هذا إىل أن استخدام 
تعد ين التعلم اإللكرتو بوصفها أحد أدوات  ةواحلوار اإللكرتوني

 تبادل األفكار واآلراءجتربة فريدة؛ وأهنا بيئة تساعد على 
وحتقق املرونة يف  .تعاونية ، فهي بيئةبوضوح وبثقة عالية

املشاركة من حيث الزمان واملكان، وتسهل عملية التواصل 
وتسهم  ،مصادر تعليمية متنوعة، وتتيح الطلبةوالتفاعل بني 

للدور  الطلبة إدراك ويتبني  . مهارة التفكي الناقديف حتسني 
الذي تقوم به منتديات النقاش واحلوار اإللكرتونية كون لدى 
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وتتفق هذه ة تعزيز األداء األكادميي. بأمهي شعور الطلبةهؤالء 
 ،((Lai-wah, 2016يل واه دراسة  كل منالنتيجة مع نتائج  

 (،(Beckmann, Weber, 2016ودراسة كل من بكمان ووبر 

كل من هو وونق ولني   دراسةو  (،2016)ودراسة خلف 
ودراسة ليو ،  (Hou, Wang, Lin, & Chang, 2015)وشينج 

 اليت أكدت على، (Liu, Cheng, & Lin, 2013)وشيق ولني 
دور فاعل يف تعزيز عملية  هلا اإللكرتونيةأن منتديات النقاش 

 ،والتفكي الناقد تأثي إجيايب على خمرجات التعلم، و التعلم
يف رفع مستواهم  أسهمنتديات هذه امليف  الطلبةة مشاركأن و 

ئهم أداو  خلرباهتم السابقة مواستخدامه والتحصيلي املهاري
 العملي.

: ما املعوقات اليت الثانيالسؤال نتائج اإلجابة عن ا: ثانيً 
نتديات احلوار ملطالب الدراسات العليا  استخدامحتول دون 

 والنقاش اإللكرتونية؟ 
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخراج املتوسطات 
احلسابية، واالحنرافات املعيارية، لتقدير استجابات عينة 

املعوقات اليت حتول  الدراسة جتاه حماور األداة املتعلقة بقياس
نتديات احلوار ملطالب الدراسات العليا  استخدامدون 

.(5)، كما هو موضح يف اجلدول رقم اإللكرتونيةوالنقاش 
 ( 5جدول )

التي تحول دون استخدام طالب الدراسات العليا لمنتديات  ابات عينة الدراسة تجاه المعوقاتالمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلج
 الحوار والنقاش اإللكترونية

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 الموافقة

 موافق 1 1.00 3.66 نقص مهارة استخدام احلاسب حيد من املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين 8
يقلـــل دافعيـــة املشـــاركة يف اإللكـــرتوين ســـلبية بعـــض الطـــالب يف منتـــدى احلـــوار والنقـــاش  20

 النقاش.
 موافق 2 1.08 3.50

 حمايد 3 1.30 3.22 احلوار والنقاش اإللكرتوين.عدم تقومي نوعية املشاركة يف منتدى  19
 حمايد 4 1.31 3.06 وقلة الدعم الفين.اإللكرتوين تعطل منتدى احلوار والنقاش  16
عـــدم احملافظـــة علـــى حقـــوق اآلخـــرين يف األفكـــار املنشـــورة يف منتـــدى احلـــوار والنقـــاش  13

 اإللكرتوين.
 حمايد 5 1.28 3.04

ــــؤثر ســــلب  اإللكــــرتوين كثــــرة املوضــــوعات املطروحــــة يف منتــــدى احلــــوار والنقــــاش  18 ا علــــى ت
 النقاش.

 حمايد 6 1.28 2.95

 حمايد 7 1.22 2.87 ا من الوقت.تتطلب مزيد  اإللكرتوين املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش  7
 حمايد 8 1.31 2.83 عدم توافر شبكة اإلنرتنت للدخول ملنتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين. 15
 غي موافق 9 1.21 2.46 مملة.اإللكرتوين املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش  9

 غي موافق 10 1.03 2.42 حيد من استخدامي له.اإللكرتوين الثقة مبصداقية املعلومات يف منتدى احلوار والنقاش  17
 غي موافق 11 1.15 2.40 عدم تفاعل الطالب يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين. 5

تعليمـــات واضـــحة تتعلـــق بالتعامـــل مـــع اإللكـــرتوين ال يتضـــمن منتـــدى احلـــوار والنقـــاش  11
 التقنية املستخدمة.

 غي موافق 12 1.14 2.36

 غي موافق 12 1.14 2.36 عدم تنظيم موضوعات املناقشة يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين. 14
 غي موافق 14 1.08 2.23 ا من اجلهد.مرهق ويتطلب مزيد  اإللكرتوين احلوار والنقاش يف منتدى املقرر  6

 غي موافق 15 0.93 2.04 عدم تقبل توجيهات ونقد الزمالء يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين. 12
 غي موافق 15 1.17 2.04 يف التعلم.ال تتناسب مع أسلويب اإللكرتوين املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش  10
 غي موافق 17 0.88 1.84 صعوبة التعامل مع منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين. 4
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 الموافقة

يف العمليــة التعليميــة ال جــدوى اإللكــرتوين أعتقــد أن اســتخدام منتــدى احلــوار والنقــاش  1
 منه.

غي موافق  18 0.71 1.75
 بشدة

غي موافق  19 0.59 1.62 ال يتالءم وطبيعة املقرر.اإللكرتوين استخدام منتدى احلوار والنقاش  3
 بشدة

غي موافق  20 0.72 1.61 موضوعات النقاش واحلوار يف املنتدى عامة ال حتقق أهداف املقرر. 2
 بشدة

 حمايد  0.61 2.51 املتوسط* العام
 .درجات 5* املتوسط احلسايب من 

( أن متوسطات استجابات 5من اجلدول رقم )يتضح 
 استخدامملعوقات اليت حتول دون حملور اأفراد عينة الدراسة 

نتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية ملطالب الدراسات العليا 
 – 3.66)بقسم املناهج وطرق التدريس قد تراوحت بني 

 موافق وحمايد(،)ترتاوح بني التقديرين: درجة ، وهي (1.61
االحنراف و ، (2.51)املتوسط احلسايب الكلي كلٌّ من وبلغ  

 حمايد()تقابل التقدير: درجة وهي (، 0.61املعياري الكلي )
وفقا  ملقياس ليكرت اخلماسي املعتمد عليه يف  أو )متوسط(
  .هذه الدراسة

 تعوقاعلى املأالنتائج املذكورة يف اجلدول أعاله أن  وتبني
من وجهة نظر عينة الدراسة )مرتبة من األكثر إعاقة إىل 

نقص مهارة استخدام : "هيعلى التوايل األقل إعاقة( 
احلاسب حيد من املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش 

وباحنراف معياري  (3.66)مبتوسط حسايب بلغ  "اإللكرتوين
سلبية بعض الطالب يف منتدى احلوار "ويليه ،(1.00)

مبتوسط  "يقلل دافعية املشاركة يف النقاشاإللكرتوين والنقاش 
كما . (1.08)وباحنراف معياري  (3.50)حسايب بلغ 

يتضح أيضا  أن عينة الدراسة غي موافقني بشدة على بعض 
اليت حتول دون استخدام  تعوقااملالفقرات على أهنا من 
) مرتبة  يف التعليم، وهياإللكرتوين منتديات النقاش واحلوار 

موضوعات النقاش : "هيالتوايل  من األقل إىل األعلى( على
مبتوسط  "واحلوار يف املنتدى عامة ال حتقق أهداف املقرر

 "ويليه ،(0.72)وباحنراف معياري  (1.61)حسايب بلغ 

ال يتالءم وطبيعة اإللكرتوين استخدام منتدى احلوار والنقاش 
وباحنراف معياري  (1.62)مبتوسط حسايب بلغ  "املقرر

أعتقد أن استخدام منتدى احلوار والنقاش  مث "، (0.59)
مبتوسط  "يف العملية التعليمية ال جدوى منهاإللكرتوين 
 كما يتبني. (0.71)وباحنراف معياري  (1.75)حسايب بلغ 

أيضا  أن عينة الدراسة غي موافقني على بعض الفقرات على 
استخدام منتديات النقاش واحلوار أهنا من معوقات 

يف التعليم، وهي ) مرتبة من األقل إىل األعلى( اإللكرتوين 
صعوبة التعامل مع منتدى احلوار والنقاش " :التوايل على

وباحنراف معياري  (1.84)مبتوسط حسايب بلغ  "اإللكرتوين
املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش ويليه"  ،(0.88)

مبتوسط حسايب " تتناسب مع أسلويب يف التعلمال اإللكرتوين 
عدم تقبل " ، مث(1.17)وباحنراف معياري  (2.04)بلغ 

" توجيهات ونقد الزمالء يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين
 . (0.93)وباحنراف معياري  (2.04)مبتوسط حسايب بلغ 

ملنتديات  الطلبةوقد يُعزى حمدودية معوقات استخدام 
إىل توافر مجيع اإلمكانات املادية  ةار اإللكرتونيالنقاش واحلو 

واملعنوية، وسهولة االستخدام، وتوافر الدعم الفين، والتفاعل 
 الطلبة أثناء النقاش. كما أن إدراكيف النشط بني الزمالء 

الطلبة ألمهية منتديات النقاش واحلوار اإللكرتونية؛ جعلت 
يتجاوزون أغلب املعوقات من أجل تعزيز األداء األكادميي. 

 ,Lai-wahيل واه  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة

 ,Beckmann  دراسة كل من بكمان ووبرو ، ((2016
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Weber, 2016)،) هناك بعض العوامل أن  وقد أكدتا على
 اإللكرتونيةمنتديات النقاش  يف الطلبةاليت تؤثر على مشاركة 

، كما أن هناك حاجة إىل دعم تكرار املشاركاتمثل 
 أثناء النقاش اإللكرتوين. يف وتوجيههم ومساعدة الطالب 

هل توجد فروق : لثا: نتائج اإلجابة عن السؤال الثالثً ثا
ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجابات أفراد عينة 

  واجلنس؟ املرحلة الدراسيةعزى إىل اختالف البحث تُ 

. الالزمةت اختبار إجراء االمت ؛ لإلجابة عن هذا السؤالو 
 تبع ا ملتغيات الدراسة: الثالث عرض نتائج السؤال أيتوفيما ي

  اختالف المرحلة الدراسيةمتغير: 
جمموعتني  لداللة الفروق بني (T-Test)اختبار ت إجراء  مت

مستقلتني لتعرف الفروق بني متوسطات إجابات أفراد عينة 
تبعا  الختالف متغي املرحلة  حماور الدراسةالبحث جتاه 

ني النتائج اليت مت التوصل ( يب6رقم ) الدراسية، واجلدول
 إليها: 

 (6)جدول 
 المرحلة الدراسيةاختبار )ت( لداللة الفروق في إجابات عينة الدراسة على محاور الدراسة باختالف  

المرحلة  المحور
 الدراسية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 التعليق

دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني 
 طالب الدراسات العليا.

 غي دالة 0.427 0.80 0.48 4.32 63 ماجستي

 0.49 4.24 44 دكتوراه
املعوقات اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات 

 احلوار والنقاش اإللكرتونية.
 غي دالة 0.545 0.61 0.55 2.48 63 ماجستي

 0.70 2.56 44 دكتوراه

أن قيمة )ت( غي دالة، مما ( 6)يتضح من اجلدول رقم 
يشي إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
استجابات عينة الدراسة جتاه دور منتديات احلوار والنقاش 
اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات 

يعين أن عينة  تعود الختالف املرحلة الدراسية. وهذا ؛العليا
متفقون جتاه  اجستياملدكتوراه و الدراسة يف كل من مرحلة ال

فقرات أداة الدراسة يف هذا احملور، وقد يعود السبب إىل 
تشابه ظروف استخدام منتديات النقاش اإللكرتونية، وتقارب 

ءت تقديراهتم خربات املشاركني يف املراحل الدراسية؛ لذا جا
أن قيمة )ت( غي ( 6)كما يتضح من اجلدول رقم متماثلة.  

يشي إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  وهذادالة، 
بني استجابات عينة الدراسة جتاه املعوقات اليت حتول دون 
استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات احلوار والنقاش 

تعود الختالف املرحلة الدراسية )دكتوراه  ؛اإللكرتونية
. وهذا يدل على اتفاق يف آراء أفراد عينة الدراسة وماجستي(

ا ملختلف املراحل الدراسية جتاه فقرات أداة الدراسة يف طبق  
هذا احملور، وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن بيئة تطبيق 
واستخدام منتديات النقاش اإللكرتونية متشاذهة بني 

  رحلتني، وأن معوقات االستخدام شبه متجانسة.امل
  نوع الجنسمتغير: 

لداللة الفروق بني  (T-Test)اختبار ت إجراء  مت      
جمموعتني مستقلتني لتعرف الفروق بني متوسطات إجابات 
أفراد عينة البحث جتاه حماور الدراسة تبعا  الختالف متغي 

 يبني النتائج اليت مت التوصل إليها: (7)، واجلدول رقم اجلنس
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 (7)جدول 
 الجنساختبار )ت( لداللة الفروق في إجابات عينة الدراسة على محاور الدراسة باختالف  

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 التعليق

منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء دور 
 األكادميي بني طالب الدراسات العليا.

غي  0.959 0.05 0.46 4.29 31 ذكر
 0.49 4.29 76 أنثى دالة

املعوقات اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا 
 ملنتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية.

غي  0.160 1.42 0.52 2.38 31 ذكر
 0.64 2.57 76 أنثى دالة

أن قيمة )ت( غي دالة، ( 7)يتضح من اجلدول رقم 
ا يشي إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني وهذ

استجابات عينة الدراسة جتاه دور منتديات احلوار والنقاش 
األكادميي بني طالب الدراسات اإللكرتونية يف تعزيز األداء 

عينة يعين أن  وهذا تعود الختالف نو  اجلنس. ؛العليا
ا متفقون جتاه فقرات أداة إناث   الدراسة سواء أكانوا ذكور ا أم

الدراسة يف هذا احملور، وقد يعود السبب إىل طبيعة تصميم 
منتديات النقاش اإللكرتونية، وأهنا مناسبة للجنسني، وكذلك 
لتعرض اجلنسني لنفس اخلربات التعليمية يف املنتدى؛ لذا 

أن ( 7)اجلدول رقم  يشيكما جاءت تقديراهتم متماثلة.  
يشي إىل عدم وجود فروق ذات  وهذا، قيمة )ت( غي دالة

داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة جتاه املعوقات 
اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات 

. وهذا تعود الختالف نو  اجلنس ؛احلوار والنقاش اإللكرتونية
ا لنو  اجلنس يدل على اتفاق يف آراء أفراد عينة الدراسة طبق  

حول فقرات أداة الدراسة يف هذا احملور،  الذكور واإلناث()
وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن طريقة استخدام منتديات 
النقاش اإللكرتونية متشاذهة بني اجلنسني، وأن الظروف 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الالزمة لالستخدام متطابقة. 
وجد فرق  يأنه ال اليت أكدت   (Topçu, 2006)بكوو تدراسة 

ديات النقاش واحلوار تكبي بني اجلنسني يف األداء يف من
يوكسل ترك وختتلف مع دراسة  اإللكرتونية والتفاعل.
(Yukselturk, 2010) أشارت إىل أن هناك عالقة بني  اليت

الطالب وبني مستوى مشاركة الطالب يف منتدى  جنس
 .النقاش اإللكرتوين

 :الدِّراسةتوصيات 

نتائج؛ فإنه ميكن  التوصل إليه من من خالل ما مت
 :التوصية مبا يأيت

بوصفها أحد اإللكرتوين تبين منتديات النقاش واحلوار  .1
يف املنظومة التعليمية، بشكل يتوافق التعلم اإللكرتوين أدوات 

مع التطورات واملستجدات التقنية احلديثة؛ ليتمكن الطالب 
 من تطوير أدائه األكادميي.

وحماولة استخدام للطالب  وتوفي أدلة تدريبية تقدمي برامج .2
منتديات اآليل الالزمة الستخدام  احلاسب اتمهار إكساذهم 

 النقاش واحلوار اإللكرتوين.

يف  تشجيع الطالب، وحثهم على املشاركة اإلجيابية .3
منتدى احلوار والنقاش والبعد عن السلبية يف  النقاش

 اإللكرتوين.

 :الدِّراسةمقترحات 

 :الدراسة؛ فإن الباحث يقرتح اآليت نتائج ءيف ضو 
منتديات النقاش واحلوار إجراء دراسات أخرى مشاذهة يف  .1

يف املراحل الدراسية املختلفة ويف التخصصات اإللكرتوين 
 العلمية األخرى.
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منتديات النقاش واحلوار إجراء دراسات أخرى مشاذهة يف  .2
تعتمد على املقابالت الشخصية باإلضافة إىل اإللكرتوين 

 ، جلمع البيانات حول موضو  الدراسة.االستبانة
منتديات النقاش إجراء دراسات أخرى لقياس فاعلية   .3

 يف التحصيل الدراسي.اإللكرتوين واحلوار 
إجراء دراسات أخرى ملعرفة معوقات تبين املؤسسات  .4

يف العملية رتوين اإللكنتديات النقاش واحلوار التعليمية مل
 التعليمية.
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 Abstract: The study aimed to identify the role of electronic forum discussion and dialogue in enhancing academic 

performance for graduate students, as well as to identify the most important obstacles that prevented it application, in 

department of curriculum and instruction at Imam Muhammad bin Saud Islamic University. The study was conducted on a 

sample of graduate students consisted of (107) students. The study found that there is a big role of electronic forums 

discussion and dialogue in enhancing academic performance with degree Strongly Agree and mean (4.29), and there are 

some obstacles, such as, the lack of skill of using computer limits the participation in electronic forum discussion and debate, 

and negative of some students in the electronic forum discussion and debate reduces the motivation to participate. The results 

also showed no statistically significant differences at (0.05) averages due to the variables of grade and level of study. The 

study concluded with some recommendations, also the study concluded some suggestions. 

 

Key words:  Online discussion forum, Online collaboration, Academic performance, Student engagement. Online learning. 
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 ني من وجهة نظر الطالبة المعلمة التدريس الحديثة في التدريب الميدا بعض طرقاستخدام  مدى
 كليات التربية للبنات بجامعة شقراءفي  

 
 القحطاني سعيد شاهرة

 شقراء جامعة -كلية الرتبية 
 هـ1438/ 28/7 وقبل -هـ 3/6/1438 قدم للنشر

 
 
 ،(القصةو ، لعمليةالعروض او  ،املشكالت حلو  ،)األلعاب التعليمية استخدام طرق التدريس احلديثة مدىف على هدف البحث  التعر   المستخلص: 

بكلية  الطالبات املعلماتعلى أ جري البحث  ،الوصفي التحليلياملنهج  لبحث. استخدم امن وجهة نظر الطالبة املعلمةوالصعوبات اليت تواجه تطبيقها 
وكانت أداة البحث  ،هـ1437/ 1436يف الفصل الدراسي الثاين لعام  الطالبات املعلمات( طالبة من 209دهن )جامعة شقراء عدة الرتبية باملزامحي

 لطرق التدريس احلديثة والكشف عن الصعوبات اليت تواجههن يف تطبيقها، الطالبات املعلماتاستخدام  وهي من تصميم الباحثة لتحديد مدى استبانة
 إذ ةمتوسطبدرجة ( القصةو العروض العملية، و  حل املشكالت،، و األلعاب التعليميةتطبيق طرق التدريس احلديثة )ء جالعدة نتائج  بحثوقد توصل ال

تطبيق  واجهتأهم الصعوبات اليت وكانت  ( درجات .4( من أصل )2.79ىل )إ (3.07) املتوسطات احلسابية لدرجات االستخدام ما بني تراوحت
عداد الرتبوي ، وسيطرة ثقافة طرق التدريس التقليدية ونقص اإل ،احملتوى التدريسي وتنظيمه كثرة،  ات املعلمات الطالبيثة لدى طرق التدريس احلد

عداد برنامج إ :أبرزهامن توصيات عدة  البحث قدمو ، واستخدام الوسائل التعليمية ، املناسبة لطرق التدريس احلديثة، ونقص مهارات التقوميهنيلد
ق يف تنفيذ طر  للطالبات املعلماتوعقد دورات تدريبية مستمرة  ،يف تطبيق طرق التدريس احلديثة املعلماتطالبات اللرفع كفاءة  اا وعملي  تدرييب نظري  

 أثناء التدريب امليداين . يف هتيئة البيئة الصفية املناسبة لتنفيذ طرق التدريس احلديثةو  ،التدريس احلديثة بكلية الرتبية
 

 الطالبة املعلمة. -التدريب امليداين -طرق التدريس احلديثة    الكلمات المفتاحية :
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 المقدمة

، وما من  يعد التعليم الوسيلة األوىل واألهم لتقدم األمم
 أساليبهاشك أن مهنة التعليم قدمية قدم اإلنسان وإن تغريت 

لذلك حظي إعداد املعلم يف  ،وطرائقها بتغري الزمان واملكان
باالهتمام والدراسة فهو عصب مهنة التعليم  دول العامل كافة

، وتعددت أنواع دمت تكنولوجيا التعليم والتعلمومهما تق
 (.2011)العاجز، حلس،  املعرفة فسيظل دوره باقيا  وثابتا .

على وظيفته  قادرٍ  متميزٍ إعداد طالٍب وإذا أردنا 
لعلم، اق يلااملستقبلية فإننا حباجة إىل معلم متميز يفتح له مغ

، ويستحث طاقاته للتعلم. إذا  ال تقدم وال هويستنهض قدرات
وال تعليم إال مبعلم   وال علم إال بالتعلم،  بناء إال بالعلم

األطر سلسلة مرتابطة ال ينفك وكل هذه  ،كفء مؤهل
)إن التقدم  وكما قال ابن خلدون: .عن اآلخر هاأحد

يم، ومن احلضاري حباجة إىل العلم و إن العلم حباجة إىل التعل
. )خالل التعليم تربز ضرورة احلاجة إىل املعلم الكفء املؤهل

 (.26: 2000)الشبلي، 
 ةاملعلم الطالبة ثيثة إلعدادحهود جوهلذه األمهية بذلت 

  ةر الطالبمتبرامج متكاملة  عن طريق،  مهنياإعدادا  أكادمييا  و 
درب على تت إذجبميع مراحلها بشكل منتظم ودقيق،  ةاملعلم

مارسة امل عن طريقميكن إتقاهنا إال  رات عملية حمددة المها
مدى صلة املساقات الدراسية النظرية يف عكس تاليت عملية ال

، ويرى لية بالكفايات التدريسية العمليةمرحلة اإلعداد يف الك
أن كل كفاية أدائية تستند إىل أساس نظري من خالل مروره 

 (2: 2007،كرمبراحل الرتبية امليدانية العملية )باب
 كثريا   اهتمام  ا اململكة العربية السعودية اهتمت قدو 
 متعددة بأشكال وصور كفاءاته، ورفع املعلم الطالب بإعداد

 الطالب بإعداد اصةاخل دراسيةال لقاتاحلو  ،ؤمتراتامل مثل
إعداد وتدريب املعلم يف " اتؤمتر ومن هذه امل ه،وتطوير  املعلم

جبامعة أم القرى  العصر"ومستجدات  التنميةضوء مطالب 
الفرص ، املعلم وعصر املعرفة بعنوان" آخر ومؤمتر ،(هـ1437)

يف جامعة امللك خالد  "عامل متغريوالتحديات معلم متجدد ل
(2016) . 

ت عملية التدريس بسبب التطور والتقدم يف تطور   
انعكس ذلك على مجيع عناصره و  ،مجيع جماالت احلياة

حييط باملتعلم من أجل  ما كل ضم فيهصبح يأ إذ ،وطرقه
حتقيق األهداف الرتبوية للعملية التعليمية مع االهتمام 

متيز التدريس  من مثو  ،خاصة هباملوقف التدريسي وعوامل
فقط على املعلم  احلديث عن التقليدي الذي كان يعتمد 

  .يف العملية التعليمية جيايباإلاملتعلم  فعيل تب
املعلم الطالب عداد إ ن يكونأوىل لذلك كان من األ

داء دوره الفاعل أاليت متكنه من  واألساليبا على الطرق مبني  
ن تتضح لديه االسرتاتيجيات أو  ،التعليمية العمليةيف 

ل دور املتعلم يتطبيقها تفع عن طريقاليت ميكن  التدريسية
 .قدراته ةوتنمي

وتفعيل  ةاملعلم ةعداد الطالبإأمهية  الباحثةومن هنا ترى 
من  اقد يواجهه مامعاجلة و  ،ةالتعليمي ةيف العملي اهدور 

لطرق التدريس  اوتعوق استخدامه سلبيا   صعوبات قد تؤثر
أحد العناصر األساسية لنجاح عملية احلديثة ت عد  اليت

يف حصول  تعد طرق التدريس العامل الثاين إذ ،التدريس
الباحثة على دراسات  وقد استندت ،التعلم احلق بعد املنهج
 foster (2000،)دراسة  :منها البحثسابقة تتعلق مبوضوع 

وعاشور  ،عبد الكرميودراسة  ،(2005دراسة كريشان )و 
اليت أكدت نتائجها  أن التعلم  ،(2011)، وعبيد (2011)

األمر الذي  ،مازال يعتمد على الطرق التقليديةيف املدارس 
 يه ةوجعل املعلم ،يف العملية التعليمية ةدور الطالب ضعفأ

  .ومصدر تفعيلها ةالتعليمي ةحمور العملي

  :البحثمشكله 

حبكم ختصص الباحثة يف اإلشراف على طالبات التدريب 
امليداين، فقد الحظت أن هناك غيابا  شبه تام لطرق التدريس 

املراحل  إىل طفالناسبة ملراحل التعليم من رياض األاملاحلديثة 
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قدرات واملهارات العقلية واليت هلا الدور يف تنمية الالعليا 
 ربط احملتوى حبياة املتعلم وحتقيقو  ،على حد سواء والبدنية

املبنية على )األلعاب املعلم  حرية املتعلم وتوجيهالتوازن بني 
القصة( كما و  العروض العملية،و  حل املشكالت،و  التعليمية،

عند استخدام الحظت صعوبات تواجه الطالبات املعلمات 
ورغبة يف الوقوف على هذه  ،حلديثةطرق التدريس ا

للتعرف على  بحثال اهذ ءجا جياد احللول هلا،إو  الصعوبات،
س احلديثة املفعلة لدور الطالب مدى استخدام طرق التدري

أهم الصعوبات اليت تواجه الطالبة املعلمة يف تطبيقها، و 
 وحماولة اقرتاح احللول املناسبة هلا .

على العديد  اطالعها بعد الباحثة تحظالكما 
 يبأو  ، ينةالبطاكدراسة   من الدراسات العاملية والعربية واحمللية

 schertzerهودراس ،(2005) كريشان ودراسة ،(2012) رمحة

اخلربة  عن طريقمن الواقع الذي ملسته و  ،2001)) 
يف عدة يداين املتدريب العلى  ةمشرفلكوين الشخصية  

يف  التعليمعلى أن  ديؤك مانتائج من الأن  ،ةختصصات تربوي
)اإللقاء،  مثلالتقليدية على الطرق  يعتمداملدارس مازال 

 العمليةيف  ةأدى إىل إغفال دور الطالب مماواحملاضرة( 
 ةيالتعليم العمليةحمور  املعلمةيف جعل  سهمأ كما؛  ةيالتعليم

طرق  أمهية ومع  ،ونشاطها وحيويتها تفعيلهاومصدر 
 وجود فقد لوحظج نهامل أهداف حتقيقيف  ديثةاحل التدريس
 ،ةض العمليو العر على )  املبنية احلديثة التدريسلطرق غياب 

 مما ( ، وحل املشكالت ... إخلةلعاب التعليمياألو ، ةالقصو 
عوبات، اليت حتول وجود بعض الص تستشعر ةجعل الباحث

 إليهما أشارت  وهوس ، رق يف التدريالط هذهدون استخدام 
ودراسة الغامدي ، ـ( هـ 1425صريات )ن ات كدراسةدراسال
وجود  أثبتت إذ (،2011ودراسة العبد الكرمي ) ،(1429)

 :امنه،  احلديثة التدريسصعوبات حتول دون استخدام طرق 
ة ذات ضعف إملام املعلمني باملبادئ الرتبوية والفنية والنفسي

 كريشاندراسة   أما ، احلديثة التدريسالعالقة بطرائق 
 إىلشارت أ فقد (2012ورمحة ) ،ةطاينالب سةودرا ،(2005)

بيق تطوير برنامج التدريب امليداين وحتسني تط إىل ةاحلاج
 .اسرتاتيجيات التدريس احلديثة

 هبذا قيامال يف تأسيا  ملا سبق فقد رغبت الباحثةو       
 التدريس احلديثةاستخدام طرق  مدىالبحث؛ للتعرف على 

والتعرف على  امليداين التدريبلدى طالبات التدريس يف 
 هذهعند استخدام  املعلمة الطالبة جهالصعوبات اليت توا

بأسلوب علمي؛ للتمكن من إجياد حلول  وحتديدهاالطرق، 
ب هبدف تفعيل دور التدري، يهاالتغلب عل على تعنيمناسبة 

يس احلديثة تطبيق طرق التدر  عن طريقامليداين وحتسني براجمه 
واليت  ،التعليمية  العمليةعلى  يبملا هلا من انعكاس إجيا

 هذامن و . داء الطالب املعلم أبدورها ترفع من مستوى 
املنطلق تتلخص مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال 

يف   احلديثةمدى استخدام طرق التدريس  ما : اآليت الرئيس
 ؟املعلمة الطالبةمن وجهة نظر  التدريب امليداين

 أهداف البحث: 

 إىل: هدف البحثي  
أثناء التدريب يف معرفة مدى استخدام الطالبة املعلمة -1

حل و امليداين  طرق التدريس احلديثة )األلعاب التعليمية، 
 القصة(و  ،العروض العمليةو املشكالت، 

الصعوبات اليت تواجه الطالبة املعلمة يف  أبرزحتديد -2
 ،التدريب امليداين لطرق التدريس احلديثة )األلعاب التعليمية

 القصة(و  ،العروض العمليةو حل املشكالت ،و 

 :البحث سئلةأ

لعاب )األ ةاستخدام طرق التدريس احلديثمدى  ما/ 1س
يف   (ةالقصو  ،ةالعروض العمليو  ،حل املشكالتو  ،ةالتعليمي

 الرتبية اتبكلي املعلمة الطالبةمن وجهة نظر  التدريب امليداين
 ؟ جامعة شقراء

استخدام طرق التدريس  لصعوبات اليت تواجها ما/ 2س
 ؟ ةاملعلم ةمن وجهة نظر الطالب التدريب امليداينيف  ةاحلديث
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 :ثهمية البحأ

تقدمي طرق تدريس حديثة ختتلف عن الطرق املتبعة حاليا   -
 يف التدريس.

يف تطبيق طرق  ةاملعلم ةباملستوى املهين للطالب االرتقاء -
  .ةديثحتدريس 

اليت تواجه الطالبات  هتتم هذه الدراسة مبعرفة الصعوبات -
ومن  املعلمات يف استخدامهن لبعض طرق التدريس احلديثة

 .ساعد يف تطوير وحتسني أدائهنت مث
املسامهة يف تطوير اسرتاتيجيات التدريس احلديثة استجابة  -

وتدريب الطالب اجلديدة يف جمال التدريس  ةلالجتاهات العاملي
الطالب املعلم مبا إعادة تأهيل وتدريب  على عملاليت تاملعلم 

ملناهج وطرق يف جمال ا ةعر تسامليتماشى والتطورات ا
 .التدريس

 حدود البحث:

على الفصل الدراسي الثاين  البحث راقتص : احلد الزماين-1
 .هـ1437 /1436 لعام

 ةباملزامحي ةعلى كليه الرتبي البحثق يتطب: مت احلد املكاين -2
 .جامعة شقراء -
 اتختصص  يفات املعلمات الطالبمجيع : احلد البشري -3

  ةعربياللغة الو  ،ياترياضالو  ،جنليزيةإلا اللغةو  ،طفالأرياض 
 .من طالبات املستوى الثامن بكلية الرتبية باملزامحية

واليت ممكن طرق التدريس احلديثة احلد املوضوعي:  -4
ها على مراحل التعليم املختلفة ملا متتاز به من مناسبتها قتطبي

، )األلعاب التعليمية ملتعلمني يف مجيع املراحل وهيخلصائص ا
 .القصة(و ، وض العمليةالعر و  ،حل املشكالتو 

 :مصطلحات البحث

يت تركز ال يبلا"هي تلك األس  ةطرق التدريس الحديث -
ا لعملية التعليم حمور   هجعلو  ،على إجيابية نشاط الطالب

 ،لعديدةاملتنوعة ا باألنشطةوتتيح له فرصة القيام  ،والتعلم
ويقتصر دور املعلم يف  .أهداف حمددة إىلهبدف الوصول 

 صادر التعليميةوتيسري امل هإلرشاد والتوجيعلى اهذه الطرق 
   (.9هـ:  1426)السدحان، 

استخدام طرق التدريس  يف هذا البحث : بهويقصد        
العروض و  ،حل املشكالتو  ،ةالتعليمي لعاب)األ :يةتاآل

 .امليداين التطبيق ءأثنا يف التدريس (القصةو  ،ةالعملي
السعيد  يفعر تتفق الباحثة مع ت: التدريب الميداني -
  هبرنامج تربوي تقدم"أنه للتدريب امليداين ب (34: 2006)

 ،الفعلية للتدريس دربة الطالب املتكليات الرتبية قبل ممارس
 بيقوم فيه الطالب املعلم بالتدر  ويستمر فرتة زمنية حمددة

حتت  ،من أنشطة خمتلفةه يتطلب على التدريس وما الفعلي
 قبل املؤسسة التعليمية اليتشراف تربوي وفين متخصص من إ

 . "ؤالء الطالبتعد ه
الطالبة اليت أهنت  تعرفها الباحثة بأهنا:: ةالمعلم ةالطالب -

هذه ختضع  إذتدريب امليداين بكلية الرتبية مجيع متطلبات ال
ى أعضاء هيئة التدريس حدإاف الطالبة للتدريب حتت إشر 

التعليم  حدى مدارسإملدة فصل دراسي كامل يف  املختصات
 .العام

  :طار النظرياإل

يعد التدريب امليداين خطوة  :التدريب الميداني -وًل أ
عداد من أهم عناصر برنامج اإلهو و  ،جوهرية يف إعداد املعلم

الذي ميكن ة الواقعي ةواخلرب اجلانب التطبيقي العملي نه ميثل أل
الطالب املعلم من ممارسة دوره والتأكيد على حسن أدائه 

 يتيح لطالب كليات الرتبية تطبيق ما برنامجفهو  للمهارات 
 الرتبويةاملقررات و هم ختصصيف جمال درسوه من املقررات 

النفسية يف مواقف عملية واقعية من خالل تطبيق النظريات و 
 ملتنمية مهاراهتهلم رصة تاحة الفإواملبادئ اليت درسوها و 

شراف فين إذلك حتت و من خالل التدريس الفعلي  يةالتدريس
 (1999،)الذكي تص.خم
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 اخلطوةالتدريب امليداين يعد "  :أهداف التدريب الميداني
على مواقف  وتدريبهم املعلمني  باألهم يف إعداد الطال

هدة واملالحظة املباشرة خالل املشا ةوالرتبي ،التدريس
ومن مث االخنراط الفعلي يف عملية  ،تكاك املباشرواالح

 (.12: 2010، )حلس "التدريس
هداف التدريب أهم أ"يف ضوء ذلك حندد و 

 :يأيت فيما امليداين
للقيام  وماديا   وتربويا   إعداد الطالب املعلم نفسيا   -

 .املهنة بعد التخرج وفق ختصصهمبسؤوليات 
ملبادئ ا يا  عمل طبقيأن  للطالب املعلم ةالفرص إتاحة -
 .عداد الرتبوي يف مقررات اإل هااليت درس ةسس النظريألاو 

 ةيف العملي ديثةاحل األساسيةصقل الطالب املعلم باخلربات  -
 . ةالتعليمي

عرف على املناهج أن يتللطالب املعلم  الفرصة ةتاحإ -
 . فيها تدربياليت الدراسية يف املراحل  ةالتعليمي

مكاناته إكتشاف قدراته و ا للطالب املعلم  ةالفرص ةتاحإ -
 .ةالتدريسي

حساس إلاملناخ املدرسي الذي يتيح للطالب املعلم ا ةهتيئ -
حنو مهنة  اإلجيابيةوتكوين االجتاهات  ،ةالكامل ةباملسؤولي
 عنده.التعليم 

قومي وت ،لب املعلم مهارات التقييم الذايتإكساب الطا -
 .األعمال والعمل على حتسينها

 لتعرفوايف العمل املدرسي  ةيقيالكشف عن القدرة احلق -
" ةوالوسائل التعليمي ةمن الطرائق التدريسي على املناسب

 .(20: 2011وحلس ،)العاجز
ريب امليداين ثالث مراحل للتد  :مراحل التدريب الميداني

 :يتاآلعلى النحو  وهي
وهي املالحظة للمواقف  :ةمرحلة املشاهد :وىلاأل ةاملرحل

داخل الفصل  ةنشطأتتضمنه من  اوم ةوالعمليات التعليمي
وتستمر ملدة  ،ةاملعلم ةتقوم هبا الطالبالدراسي وخارجه 

مهارات  ةاملعلم ةمع الرتكيز على تعريف الطالب ،سبوعنيأ
 .للوقف التعليمي ةالتدريس واخلطوات الفعلي

يف  ةاملعلم ةوفيها تشرتك الطالب :ةمرحلة املتابع :ةاملرحلة الثاني
وكتابة  الدروسأثناء التدريس حبضور  يف زميالهتا ةمتابع

 .التقارير
 ةوهي مرحلة ممارسة الطالب ::التطبيق العملي الثالثةاملرحلة 

 ةمن مبادئ علمي ا  للتدريس والتطبيق العملي ملا تعلمته نظري
 كامال   ادراسي   فصال   وتستمر هذه املرحلة ،ةوطرائق تدريسي

 .(1999، )الذكي
من  ا  رئيس عد طرائق التدريس مكونا  تطرق التدريس :  -اثانيً 

بعالقات تأثري  وثيقا   مكونات املنهج الدراسي وترتبط ارتباطا  
 خرى .ألهج انعناصر امل مع وتأثر

"جمموعة من  بأهناتعرف مفهوم طرق التدريس الحديثة : 
واليت خيطط  ،من قبل املعلم جراءات التدريس املختارة سلفا  إ

هداف مبا حيقق األ ،دريسالت هالستخدامها عند تنفيذ
مكانات اإل ءويف ضو  ،ةممكن ةبأقصى فاعلي ،ةاملرجو  ةالتدريسي

 (25: 1999 ،)زيتون .ةاملتاح
 :ما يأيت التدريسفي  ةالجيد ةشروط الطريقومن 

 .الدرس  ألهداف ةمالءمة الطريق -
  .للمحتوى الدراسي ةمناسبة الطريق -
 .ملستوى املتعلمني  ةالطريق مالءمة -
 .املتعلمني يف التدريس  ةمشارك -
 (199-194: 1982 ،)اللقاين االقتصاد يف الوقت واجلهد -
  :ةهم طرق التدريس الحديثأ

 ,Heinich , Molenda)كل من  عرف :ةلعاب التربوياأل -1

Russell,1982:112)   نشاط يبذل فيه  بأهناة التعليمي ةاللعب
ء قواعد معينة دف ما يف ضو كبرية لتحقيق ه  ا  جهود الالعبون
 .موصوفة

أن اللعب استغالل للطاقة  (2004) يرى نبهانو       
ل وهو عملية متثيل تقوم على حتوي ،طفللل ةوالذهني ةاحلركي

يعد اللعب من أفضل و  ،مة حاجات الفردءاملعلومات ملال
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اليت جتذب انتباه املتعلم وتشوقه للتعليم وهو يوفر  اليباألس
نه يعد أكما  ،ه للعمل من تلقاء نفسهيندفع في اطليق   ا  جو  له
  .داة تعلم واكتشافأ

 .(2002 )العناين، :مهية اللعب يف حمورين مهاأوتظهر 
اكتساب  العديد من املفاهيم واملعلومات واملعارف من  -
 . احمليط بهاملالع
التجربة واالستكشاف  عن طريقفاملتعلم  ،معرفة الذات -

اته زداد معرفته بذاته و إمكانته و يإلحيبه ومييل  يتعرف على ما
 .كثر قدرة على حلها أويتعرف على مشكالته ويصبح 

 بأهنا (1990،عرفها )جاسم  :طريقة حل المشكالت-2
و أ ا  اليت تتصل مبوضوع الدراسة حمور  "اختاذ إحدى املشكالت

 ةنقطة البداية ومن خالل التفكري يف حل هذه املشكل
 (ختلفة )عمليات التعلمامل لتعليما ةنشطأوممارسة أنواع 

يكتسب الطالب املعارف واحلقائق واملفاهيم بأسلوب يعتمد 
 ." تربز يف هذه العمليات ذاته هجيابياإل مشاركته على

ي عدة خطوات وه علىحل المشكالت طريقة تشمل و 
 (1994)زيتون ، :اآلتيعلى النحو 

 و مناقشة .أبسؤال  ميكن التعبري عنهاالشعور باملشكلة و  -
 .الميذ املشكلة بوضوح تد اليدحت -
من مصادر عن املشكلة قيام التالميذ جبمع املعلومات  -

  .متعددة
هلذه  ةالفرضيات أو احللول املؤقت ةالتالميذ بصياغ قيام -

  ةاملشكل
 .نسبها أالفرضيات ومن مث اختيار  باختبارالتالميذ  قيام  -
 .ئجالنتا إىلالتالميذ باالستنتاج والتعميمات والوصول  قيام -
و التعميمات يف أالتالميذ بتطبيق هذه النتائج  قيام  -

 .ةاملواقف املتشاهب
 هنا ماأ"ب (2003عرفها عسقول ): ةالعروض العملي-3

يقوم به املعلم أو املتعلم من ممارسات يستخدم خالهلا 
اليت تساهم يف  ةجهز دوات أو املواد أو األجمموعه من األ

 ةهداف التعليمياألا لتحقيق ي  عس ةتقدمي خربات متنوع
 .(20: 2003، عسقول )

  :ةاستخدامات العروض العملي
يس ومن استخداماهتا العروض العملية واحدة من طرق التدر 

  :ما يأيت
 ابعض احلقائق واملفاهيم وإثباهت يضاحإ  -
 .استنتاج بعض املفاهيم والعالقات بطريقة االستقراء  -
 .يف حل املشكالت  ةاستخدام العروض العملي -
استخدام األدوات كبعض املهارات   بكساب الطالإ -

 .واألجهزة
 . (136: 1975)عبد اجلواد ، ل التالميذتقومي أعما  -

 :هداففي تحقيق األ ةشروط نجاح العروض التعليمي
 .صورة شيقة لضمان انتباه التالميذتقدمي العرض ب -
العرض  هيتو حي داء كل ماأيف  ةدوري ةشراك الطالب بصور إ -

 .أو بعضه
 ،يم الطالب يف مكان العرض .)قنديلرص على تنظاحل -

1419: 168) 
 ةدوات املعرفياألواحدة من  بأهناعرفت القصة : ةالقص -

 ،للخيال باملعرفة ا دجم   حتققهي و وأمهها بل  باملتاحة للطال
تشكيل ها م العاطفي حملتواها كما ميكنهي تشكل فهمهو 

يف  ةاليع قيمة هلاو  ،ايلصورة حقيقية واقعية حملتواها اخلي
 :التعلم بالقصة مخس مراحل هي ةلعملي حدد وقدالتعليم 

 .مهية ومالءمة القصة ملوضوع الدرسأاحلكم على -1
 .ع ثنائي األضداد ضمن أحداث القصةجياد صرا إ-2
 .تنظيم حمتوى الدرس على شكل قصة -3
 .حل مشكلة القصة -4
 .(Egan،2001) التقييم-5

  :ةالدراسات السابق

 وجهوضوع بامل هلذا  للدراسات السابقة  عرض  أيتفيما ي
 حسب التسلسل الزمين. ر تِّبتوقد  ،عام
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هدفت إىل حتديد  ,foster)2000) دراسة قامت بها فوستر
االبتدائية معوقات التدريس الفعال للعلوم يف املرحلة 

ت وتوصلت إىل أن أهم املعوقا مريكية،بالواليات املتحدة األ
أثناء اخلدمة  يف ونقص التدريب ،علمي املادةاخللفيه العلميه مل

 أو ضعفه.
 إىل فحصهدفت  (schehtzer,2001) شيرتزردراسة     

اجتاهات عينة من املعلمني حنو التحول يف اسرتاتيجيات 
ظهرت النتائج أن أو  ،لتعليم مبدرسة ساوث ويتسن أونتارا

كانت غيري  تا يف الن هلم دور  أاجتاهات املعلمني الذين يشعرون 
رهم كانت ادو أن أا املعلمون الذين كانوا يشعرون بمأ ةجيابيإ

 . ريحنو التغي ةسلبي اجتاهاهتمفكانت  ةقليل
استقصاء  دراسته إىل هدفت  Yeung, 2001)) بونج      

ملي يف املدارس أثناء التطبيق العيف الطالب املعلم كفايات 
 ةجامع ا منطالب   (20)وتكونت عينة الدراسة من  ةاملتعاون

هم النتائج عدم كفاية اخللفية أوكان من  "هونج كونج"
 ءأثنااليت يدرسوهنا يف  واملعرفية عن املوضوعات ةالنظري

 .التدريب
بعنوان: كانت اليت   (2003باسروان ) دراسة  كوسة ووفي     

مشكالت الرتبية العملية يف ضوء آراء الطالبات املتدربات يف 
هدفت الدراسة إىل ، (كة املكرمةكلية إعداد املعلمات يف م

التعرف على املشكالت اليت تواجه الطالبات املتدربات يف  
فرتة الرتبية  أثناءيف كلية إعداد املعلمات يف مكة املكرمة 

باحثتان املنهج الوصفي وقد اتبعت ال ،العملية امليدانية
لمة، ( طالبة مع98ومشلت عينة الدراسة )التحليلي، 

( فقرة 64)على  تاشتمل ةان استبانواستخدمت الباحثت
، وأظهرت الدراسة جمموعة من موزعة على أربعة حماور

أبرزها قلة  وكان املشكالت اليت تواجهها الطالبات املعلمات
 للطالبات يف مدارس التدريب املشرفات الرتبويات رةزيا

أمام  هنإحراج من مثأثناء شرح الطالبة املعلمة و يف وتدخلهن 
ا يؤدي إىل عدم الثقة لدى كثري من مديرات التلميذات مم

عدم إعطائهن  من مثو مدارس التدريب بقدرة الطالبة املعلمة 

املزيد من احلصص خوفا  من اخنفاض املستوى التحصيلي 
 . تلك املدارسلتلميذات 

 إىل يف دراسته اليت هدفت (2005)كريشان ويرى        
 ةجيات تعليمياستقصاء واقع تنفيذ معلمي العلوم السرتاتي

 اسرتاتيجيةاخلدمة وهي  ثناءأيف تدربوا عليها  جديدة سبق أن
قصاء والتعلم التعاوين والعوامل تالتقومي التشخيصي واالس

برز معوقات تنفيذ أن أظهرت النتائج أو  ،يف التنفيذ املؤثرة
 ةعند املعلمني عدم فهم االسرتاتيجي ةاالسرتاتيجيات التعليمي

انعكس  مماثناء التدريب العملي أيف ا قان التدرب عليهوإت
 .هاراهتم يف التنفيذ يف غرفة الصفعلى م
كان اليت   (2010) ةالشرعو  الخريشاويف دراسة كل من  

 ةالرتبي البالتعرف على الصعوبات اليت يواجهها ط هدفها
 إذ ،سراء اخلاصةوجامعة اإل ةاهلامشي ةيف اجلامع ةالعملي

 البات اليت تواجه الطهم الصعوبأن أظهرت النتائج أ
وزيادة  ،ةوازدحام الفصول الدراسياملعلمني قصور التدريب 

ثناء تنفيذ برنامج أالعبء الدراسي على الطالب املعلم يف 
  ة.العملي ةالرتبي

لكشف ل دراستهما يف (2012بو رحمة )أو  ،ينةالبطاكما يرى  
جبامعة الطائف  ةالعملي ةاستخدام طالب الرتبي مدىعن 
 أن لوحظ ،املعاصرة واجتاهاهتم حنوهااتيجيات التدريس السرت 

كرب يف أكانت   ةاملعاصر  يةالتدريس استخدام االسرتاتيجيات
يف استخدام  ةومتوسط ةاملباشر  ةالسرتاتيجيااستخدام 
يف  ةعلى التعلم اجلماعي ومنخفض ةالتعلم القائم اسرتاتيجية

على حل  ةالتدريس القائم السرتاتيجيةاستخدامهم 
 .ملشكالت واالستقصاءا

( للكشف عن املعوقات 2016وجاءت دراسة منصور )    
اليت حتول دون استخدام معلمي الرياضيات لطرق التدريس 

أن املعوقات  إذ توصلت إىل ،باملرحلة املتوسطةاحلديثة 
كثرة العبء التدريسي  املرتبطة بالطالب أكثر صعوبة، تليها

  .بالصف الدراسيوارتفاع عدد الطلبة  ،على املعلم
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  :السابقةالتعقيب على الدراسات 

اتفاق  ،ا سبق عرضه من الدراسات والبحوثيتضح مم
 ةيف العملي احلديثةمهيه طرق التدريس أمجيع الدراسات على 

عن الدراسات  تلفخي احلايل بحثن الأال إ ،ةالتعليمي
تبحث يف واقع  الدراسةإذ والبحوث اليت مت عرضها  السابقة
احلديثة  م طالبات التدريب امليداين طرق التدريساستخدا

 ،ةالعروض العلميو  ،ةلعاب التعليمياألو  ،)حل املشكالت
 ةالدراسات السابق يفواليت مل يتم التعرض هلا  ( ةالقصو 
وقد  ،الذي طبق عليه بحثكما ختتلف من حيث جمتمع ال،

 ةيف كتاب  ةمن البحوث والدراسات السابق ةالباحث تاستفاد
وتفسري  هجراءاتإو  البحثدوات أطار النظري وبناء اإل

 .نتائجه

 جراءات البحث:إ

هو املنهج الوصفي التحليلي  البحث منهج :منهج البحث
بوصف الواقع  يعىن إذ ،اليت يتناوهلا ةالظاهر  ةته طبيعمءملال
عن طريق مجع البيانات واملعلومات وحتليلها وتفسريها  يلااحل

 ،)ابو زيد ةدمي احللول املناسبلتشخيص جوانب القصور وتق
2007). 

طالبات اليتكون جمتمع البحث من مجيع مجتمع البحث: 
والبالغ  جبميع كلياهتا جبامعه شقراء ةاخلرجيات بكليات الرتبي

ي الثاين لعام سيف الفصل الدراطالبة  (1018 ) نعدده
  .هـ1437 /1436

من مجيع طالبات ث عينة البح تتكون: عينة البحث
 ةباملزامحي ةالرتبي ةبكليباملستوى الثامن  ريب امليداينالتد

الفصل الدراسي الثاين لعام ب كليات جامعة شقراء  ىحدإ
اللغة العربية واللغة  :آلتيةاقسام لأل ،هـ1437 /1436

 (209)وعددهن  ،طفالجنليزية والرياضيات ورياض األاإل
  بطريقة قصدية. ، وقد مت اختيارهنطالبة

تخدام سلتحديد مدى ا ةتبانسممت اصداة البحث: أ
والكشف عن  ةالطالبات املعلمات طرق التدريس احلديث

 ةكون من ثالثتتو  ،يف تطبيقها هنالصعوبات اليت تواجه
 :حماور هي

 ،)االسم اختياري ةالبيانات الشخصي: ولاحملور األ
 ةجاباملعلمة طريقة اإل ةوتعليمات توضح للطالب (التخصص

  .سئلة االستبانةأعن 
املعلمة طرق  ةويتعلق مبدى استخدام الطالب: احملور الثاين

جابة ت اإلددح ،عبارة (21وعدد عباراته ) ةالتدريس احلديث
ا ملقياس رباعي يتمثل يف اخليارات سئلة هذا احملور وفق  أعن 

 ،(2) ضعيفة ،(3) ةدرجة متوسط ،(4كبرية ) :ةتياآل األربعة
النهاية الصغرى بلغت  ، وقد(1االستخدام ) ةومعدوم

 (.84( والعظمى )21للمقياس )
 ةاملعلم ةويتعلق بالصعوبات اليت تواجه الطالب: احملور الثالث

 ةاحلديث يسعند استخدام طرق التدر  التدريب امليداينيف 
سئلة هذا احملور أ اتجابت إددحقد و  (11) وعدد عباراهتا

كبرية  :ةيتاآل ةربعقياس رباعي يتمثل يف اخليارات األا ملوفق  
 ، وقد(1) ة( ومعدوم2) ة( ضعيف3) متوسطة ات( درج4)

 (.44( والعظمى )11بلغت النهاية الصغرى للمقياس )
قامت  ،ستبانة وطباعتهااملوافقة على تطبيق االبعد      

 :أيتي مبا الباحثة
( طالبة 40عينة استطالعية )داة البحث على أ/تطبيق 1

، من خارج عينة هـ1437 /1436 الثاين لعامبالفصل معلمة 
  .ألداة البحث ةاخلصائص السيكومرتيساب وذلك حل البحث
ن أبعد  الصدق الظاهري لالستبانة: اة البحث: دأصدق 

من صدقها بعرضها على  أكد التالبحث مت ةداأصممت 
وطلب من  ،صني يف قسم املناهج وطرق التدريستحمكمني خم
وضوح عباراهتا  من حيث االستبانةي يف أبداء الر إاحملكمني 

 برأيخذ مت األمن و  ،غراض البحثومدى مناسبتها أل
 .حملكمنيا
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 االتساقحساب  مت :ألداة البحث الداخليالتساق 
معامل االرتباط بني املفردات  عن طريق ةانالداخلي لالستب

  .الكلية للمحور ةوالدرج

معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود  -1-1
احلديثة، بالدرجة : درجة استخدام طرق التدريس احملور األول

 الكلية للمحور:
 ( 1جدول )
 (40)العينة الستطالعية: ن=س الحديثة بالدرجة الكلية للمحور استخدام طرق التدريارتباط بنود المحور األول درجة  معامالت

 معامل الرتباط م معامل الرتباط م معامل الرتباط م
1 0.7088** 8 0.7686** 15 0.8054** 
2 0.7520** 9 0.7551** 16 0.7971** 
3 0.6142** 10 0.8332** 17 0.7510** 
4 0.7569** 11 0.7368** 18 0.7373** 
5 0.7003** 12 0.6574** 19 0.7578** 
6 0.6402** 13 0.7843** 20 0.7561** 
7 0.7027** 14 0.7601** 21 0.7169** 

  0.01** دالة عند مستوى 
ويتضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت االرتباط       

 .(0.01عند مستوى ) دالة إحصائيا  
معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود  -1-2

احملور الثاين: صعوبات استخدام طرق التدريس احلديثة، 
 بالدرجة الكلية للمحور:

 (  2جدول )
 (40: ن= )العينة الستطالعيةس الحديثة بالدرجة الكلية للمحور استخدام طرق التدريصعوبات رتباط بنود المحور الثاني معامالت ا

 معامل الرتباط م معامل الرتباط م معامل الرتباط م
1 0.6231** 5 0.7540** 9 0.8050** 
2 0.6010** 6 0.7998** 10 0.8655** 
3 0.7860** 7 0.7372** 11 0.7759** 
4 0.8671** 8 0.8903**   

  0.01** دالة عند مستوى 
رتباط ويتضح من اجلدول السابق أن مجيع معامالت اال   

 .(0.01ا عند مستوى )دالة إحصائي  
باستخدام  ألداةحسب معامل ثبات ا داة البحث :أثبات 

ول احملور األلتقدير الثبات وكان نسبة  لفاكرونباخأمعامل 
 .(0,94) واحملور الثاين بنسبة (0.79)

 ( 3جدول ) 
 (40)العينة الستطالعية: ن= البحثبات ألفا كرونباخ لمحاور معامالت ث

 ألفا كرونباخ عدد البنود المحور
 0.97 21 احملور األول: درجة استخدام طرق التدريس احلديثة

 0.94 11 احملور الثاين: صعوبات استخدام طرق التدريس احلديثة
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يع قيم معامالت الثبات أن مج (3ويتضح من اجلدول )    
ن االستبانة تتمتع بدرجة إقول للذا ميكن ا جاءت مرتفعة

 .من الثبات اليةع

 :حصائيةساليب اإلاأل

واملتوسطات   ةاستخدمت التكرارات والنسب املئوي
من الطالبات املعلمات  ةفراد العينأالستجابات  ةاحلسابي

طرق  بالتدريب امليداين  وذلك للتعرف على مدى استخدام
تطبيقها،  ةوالصعوبات اليت تواجه عملي ةالتدريس احلديث

لتحديد  يتاألسلوب اآل لتسهيل تفسري النتائج استخدمو 
مت إعطاء وزن للبدائل:  إذبنود األداة.  نمستوى اإلجابة ع

مث ومن (، 1=ومعدومة، 2، ضعيفة=3، متوسطة=4)كبرية=

ساوية مت تصنيف تلك اإلجابات إىل أربعة مستويات مت
 ة:تياملدى من خالل املعادلة اآل

عدد بدائل األداة = ÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكرب قيمة
(4-1 ÷ )4  =0.75 

 :مهااالستبانة من حمورين تكونت و   
حددت درجة استخدام طالبات  :وليتعلق باحملور األ ما

حبيث تتدرج من   ،ب امليداين لطرق التدريس احلديثةالتدري
 (4واجلدول رقم ) ،معدومةو ضعيفة و توسطة م إىلكبرية 

درجات االستخدام على النحو  من ةيفسر متوسط كل درج
 :يتاآل

 (4جدول )
 لفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحثاتوزيع  

 مدى المتوسطات الوصف
 4.00 – 3.26 كبيرة

 3.25 – 2.51 متوسطة

 2.50 – 1.76 ضعيفة
 1.75 – 1.00 معدومة

الصعوبات  مدىحددت فقد  :يتعلق باحملور الثاين مايف    
يف استخدام طرق  اليت تواجه طالبات التدريب امليداين

 إىل ةمتوسط إىلحبيث تتدرج من كبرية  ،التدريس احلديثة

ومستوى متوسط  يفسر(5)واجلدول رقم  ،ضعيفة ومعدومة
 .كل درجة من درجات الصعوبة

 ( 5جدول )
 رج المستخدم في أداة البحثق التدتوزيع للفئات وف

 مدى المتوسطات الوصف
 4.00 – 3.26 كبرية

 3.25 – 2.51 متوسطة
 2.50 – 1.76 ضعيفة
 1.75 – 1.00 معدومة

 البحث وتفسيره ومناقشته: نتائج

 إذ ،ولإلجابة عن أسئلة البحث مت عرض النتائج   
يف حساب  تتمثلحصائية اليت إلستخدمت املعاجلات اا

كما قامت  ،احلسايب والتكرارات والنسب املئوية املتوسط

طالبات التدريب امليداين وفيما راء عينة البحث من آبتحليل 
 .البحث لنتائج  عرضأيتي
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ما مدى استخدام طرق التدريس الحديثة  ول:إجابة السؤال األ
القصة( و  ،العروض العمليةو حل المشكالت، ، و )األلعاب التعليمية

من وجهة نظر الطالبة المعلمة بكليات  دانيفي  التدريب المي
 التربية جامعة شقراء ؟

مت و هذا السؤال مت استخدام االستبانة عن  ولإلجابة    
 احلسابية ب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطاتاحس

 يوضح النتيجة . (6واجلدول رقم )

 (6جدول )
حول مدى استخدامهن طرق التدريس الحديثة في  بحثعينة ال بها تنازلياً إلجاباترتيالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وت 

 التدريب الميداني

 العبارة م
المتوسط  درجة الستخدام

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

 الترتيب
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

2 
طرق التدريس وفق ما تقتضيه طبيعة ستخدم أ

 .الدرس
 10 38 80 72 ت

3.07 0.87 1 
% 36.0 40.0 19.0 5.0 

18 
م طريقة القصة يف الدروس اليت هتدف ستخدأ

 .لغرس القيم واكتساهبا
 23 37 59 86 ت

3.01 1.03 2 
% 42.0 28.8 18.0 11.2 

14 
م طريقة العروض العملية لتغطية جزء كبري ستخدأ

 .من املادة بصورة منظمة ويف وقت أقل
 16 48 58 80 ت

3.00 0.98 3 
% 39.6 28.7 23.8 7.9 

15 
طريقة العروض العملية يف عرض  ستخدمأ

 .املعلومات اليت يصعب عرضها خلطورهتا
 20 40 63 78 ت

2.99 0.99 4 
% 38.8 31.3 19.9 10.0 

17 
استخدام أكثر  ةض العمليو تتطلب طريقة العر 

 .من حاسة يف التعلم
 22 36 73 72 ت

2.96 0.98 5 
% 35.5 36.0 17.7 10.8 

20 
يف  القصة لتنمية قدرة  طريقة احملاكاة ستخدمأ

 .املتعلمة
 23 41 64 78 ت

2.96 1.01 5 
% 37.9 31.1 19.9 11.2 

16 
طريقة العروض العملية يف عرض  ستخدمأ

 .املعلومات اليت يصعب عرضها لندرهتا
 22 45 59 78 ت

2.95 1.02 7 
% 38.2 28.9 22.1 10.8 

8 
طريقة حل املشكالت عندما يتضمن ستخدم أ

 .الدرس موقفا  مشكال  
 20 46 70 69 ت

2.92 0.97 8 
% 33.7 34.1 22.4 9.8 

13 
طريقة حل املشكالت إلكساب  ستخدمأ

 .الطالبات خربات مباشرة
 19 44 70 67 ت

2.92 0.97 8 
% 33.5 35.0 22.0 9.5 

1 
لتدريس التقليدية وطرق طرق اأزاوج استخدام 
 .التدريس احلديثة

 17 35 100 50 ت
2.91 0.87 10 

% 24.8 49.5 17.3 8.4 

 11 0.96 2.90 20 45 76 64 تطريقة حل املشكالت ألهنا متكن  ستخدمأ 11
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 العبارة م
المتوسط  درجة الستخدام

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

 الترتيب
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

 9.8 22.0 37.1 31.2 % .املتعلمة من فهم املعلومة وليس احلفظ اآليل هلا

21 
ة لتنمية قدرة املتعلمة على طريقة القص ستخدمأ

 .النقد والتحليل
 21 43 79 63 ت

2.89 0.96 12 
% 30.6 38.3 20.9 10.2 

19 
طريقة القصة يف الدروس اليت تتضمن  ستخدمأ

 .حقائق متعددة
 24 36 83 62 ت

2.89 0.97 12 
% 30.2 40.5 17.6 11.7 

7 
ة طريقة األلعاب التعليمية لتنمية مهار  ستخدمأ

 .التعلم الذايت لدى املتعلمة
 15 51 78 57 ت

2.88 0.91 14 
% 28.4 38.8 25.4 7.5 

10 
طريقة حل املشكالت إلكساب  ستخدمأ

 تعرتضها يف  اليتالطالبة مهارات حل املشكالت 
 .موقف حقيقي

 21 48 67 65 ت
2.88 0.98 14 

% 32.3 33.3 23.9 10.4 

9 
ت إلكساب طريقة حل املشكال ستخدمأ

 .الطالبة مهارة اكتشاف احلقائق
 22 45 75 62 ت

2.87 0.97 16 
% 30.4 36.8 22.1 10.8 

4 
طريقة األلعاب الرتبوية عندما حيتاج  ستخدمأ

 .الدرس إىل اكتساب خربات تعليمية
 24 43 73 63 ت

2.86 0.99 17 
% 31.0 36.0 21.2 11.8 

12 
لتنمية التفكري طريقة حل املشكالت  ستخدمأ

 .العلمي لدى املتعلمة
 21 45 83 54 ت

2.84 0.94 18 
% 26.6 40.9 22.2 10.3 

6 
طريقة األلعاب الرتبوية لزيادة دافعية  ستخدمأ

 .املتعلمة يف احلصول على املعلومات واكتشافها
 21 52 75 58 ت

2.83 0.96 19 
% 28.2 36.4 25.2 10.2 

5 
لعاب الرتبوية كطريقة إليضاح طريقة األ ستخدمأ

 .مفاهيم تعليمية
 22 51 76 54 ت

2.80 0.96 20 
% 26.6 37.4 25.1 10.8 

3 
طريقة األلعاب الرتبوية يف الدروس اليت  ستخدمأ

 .حتتاج إىل تطبيق مهارة ما أمام الطالبات
 20 53 80 51 ت

2.79 0.93 21 
% 25.0 39.2 26.0 9.8 

 2.91 العام*املتوسط 
 0.71 االحنراف املعياري

 درجات 4* املتوسط احلسايب من 
الرتتيب التنازيل لطرق التدريس اليت  (6اجلدول ) يوضح    
وقد رتبت  ،بات التدريب امليداين يف تدريسهنستخدمها طالت

وفق قيمة املتوسطات احلسابية لدرجات االستخدام اليت ترتاوح 
( درجات وبناء 4صل )من أ (2.79ىل )إ (3.07بني ) ما

ن استخدام طرق التدريس احلديثة كان بدرجة أجند ذلك على 
 درجةمتهي و  ( يف تفسري ذلك5على جدول ) اعتمد متوسطة

 :على النحو اآليت
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طبيعة  تقتضيه وفق ما متنوعة طرق تدريس ستخدمأ-1
حصلت على ف ،وىلاحتلت هذه الطريقة املرتبة األإذ  ،الدرس

 الطالبةوهذا يدل على أن  ،(3.07)متوسط حسايب قدره 
الدرس  طبيعة املعلمة تنوع يف طرق التدريس على حسب

 ،الشهري دراسة هإليتوصلت  وهذا يتفق مع ماومتطلباته 
يفسر بأن الطالبة املعلمة حتاول مما وذلك  .هـ( 1433وجامع )

الدرس وإبراز الفروق الفردية بينهن زيادة دافعية طالباهتا حنو 
وعدم االستمرار على  ،يف استخدام طرق التدريس بالتنويع

 ملل املتعلمة . إىل غالبا  يؤدي  الذيوترية واحدة 
غرس القيم  طريقة القصة يف التدريس هبدفستخدم أ -2

حصلت على متوسط  إذ ،احتلت املرتبة الثانية ،واكتساهبا
وهذا يدل على أن طالبات التدريب  (3.01) حسايب قدره

حملاولة حتويل ن هذه الطريقة بدرجة متوسطة امليداين استخدم
قصة مثرية وشائقة تساعد على جذب انتباه  إىلالدرس 

 الطالبات .
 إذ ،احتلت املرتبة الثالثة ستخدم طريقة العروض العمليةأ -3

وهذا يدل على  (3.00)ه حصلت على متوسط حسايب قدر 
 نبجتو كساب طالباهتا املعلومات إن الطالبة املعلمة حتاول أ

 .ةامللل والرتابة اللفظي

من  ةطريقة حل املشكالت احتلت املرتبة الرابعستخدم أ -4
 على متوسط حسايب قدرهحصلت  إذ ،حيث االستخدام

 استخدمنات ن الطالبات املعلمأ( وهذا يدل على 2.92)
وقد  ،الدراسية يف بعض احلصص ةمتوسط ةهذه الطريقة بدرج

يف  ةسئلك مهارة طرح األيعزى عدم االستخدام إىل عدم امتال
 .ب مهارات تفكري علياعرض املوضوعات اليت تتطل

 ،التقليدية وطرق التدريس احلديثة املزج بني طرق التدريس-5
اخلامسة من حيث االستخدام مبتوسط حسايب  ةاحتل املرتب

 .معارف ويطور قدراهتا ةيكسب الطالب هوو  (2.91)
 ةالسادس ةتل املرتبلعاب التعليمية احطريقه األستخدم أ -6

ن أمما يدل على  (2.88) قدرهمبتوسط حسايب  ةخري واأل
  ة.طرق التدريس السابق استخدام قل منأكان    هاستخداما

ما الصعوبات التي تواجه استخدام طرق  السؤال الثاني: إجابة
التدريس الحديثة في التدريب الميداني من وجهة نظر الطالبة 

 المعلمة ؟
وحساب  االستبانةهذا السؤال استخدمت  عن لإلجابة    

حتليل  بعدالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية و 
 ،هذا احملور يفالبحث من طالبات التدريب امليداين  ةراء عينآ
ريس بالصعوبات اليت تواجه استخدام طرق التد الذي يتعلقو 

مة  من وجهة نظر الطالبة املعل احلديثة يف التدريب امليداين
 .(7)كانت النتائج كما يوضحها اجلدول رقم

 ( 7جدول )
حول الصعوبات التي تواجههن عند استخدام طرق  البحثالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة 

 التدريب الميدانيالتدريس الحديثة في 

 الصعوبات م
المتوسط  درجة الصعوبة

 الحسابي
نحراف ال

 بالترت المعياري
 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

كثرة احملتوى حيول دون استخدام طرق التدريس  1
 .احلديثة

 1 0.82 3.23 10 20 88 87 ت
% 42.4 42.9 9.8 4.9 

8 
نقص اإلعداد الرتبوي للمعلمة يعوق استخدام طرق 

 التدريس احلديثِة.
 13 26 82 82 ت

3.15 0.88 2 
% 40.4 40.4 12.8 6.4 

9 
ميل املعلمة الستخدام طرق التدريس التقليدية 

 .لسهولة تنفيذها
 13 25 86 80 ت

3.14 0.87 3 
% 39.2 42.2 12.3 6.4 
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 الصعوبات م
المتوسط  درجة الصعوبة

 الحسابي
نحراف ال

 المعياري
 بالترت

 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة

7 
 يعوقزيادة عدد الطالبات يف الصف الواحد 

 .ستخدام طرق التدريس احلديثةا
 17 23 79 85 ت

3.14 0.92 3 
% 41.7 38.7 11.3 8.3 

5 
عدم مناسبة أساليب التقومي التقليدية لطرق التدريس 

 .احلديثة
 8 30 95 69 ت

3.11 0.80 5 
% 34.2 47.0 14.9 4.0 

11 
نقص مهارة استخدام الوسائل التعليمية املناسبة 

 .لطرق التدريس احلديثة
 16 24 94 70 ت

3.07 0.88 6 
% 34.3 46.1 11.8 7.8 

2 
 يفحمتوى يناسب االجتاهات احلديثة  صعوبة بناء

 .التدريس احلديثةِ طرق 
 10 30 107 57 ت

3.03 0.79 7 
% 27.9 52.5 14.7 4.9 

 .ضعف ارتباط األهداف باالجتاهات الرتبوية احلديثة 3
 12 31 101 59 ت

3.02 0.83 8 
% 29.1 49.8 15.3 5.9 

10 
رق سلبية املتعلمات الواضحة عند استخدام ط

 .التدريس احلديثة
 17 29 90 67 ت

3.02 0.90 8 
% 33.0 44.3 14.3 8.4 

6 
نقص متطلبات البيئة الفيزيقية لتنفيذ الدرس بطرق 

 .حديثة
 17 32 82 70 ت

3.02 0.92 8 
% 34.8 40.8 15.9 8.5 

4 
صعوبة توفري الوسائل التعليمية اليت تتطلبها طرق 

 .التدريس احلديثة
 25 34 93 53 ت

2.85 0.95 11 
% 25.9 45.4 16.6 12.2 

 3.07 املتوسط* العام
 0.60 االحنراف املعياري

 درجات 4* املتوسط احلسايب من 

الرتتيب التنازيل للصعوبات اليت  (7يوضح اجلدول )    
ت من طالبات التدريب امليداين واليت حد تهاواجه

ت درجات وتدرج احلديثةطرق التدريس  استخدامهن
وهي درجة  (2.85) إىل (3.23بني ) الصعوبة فيها ما

 :على النحو اآليتتدرجت  إذمتوسطة ، 
 ،دون استخدام طرق التدريس احلديثةاحملتوى حيول رة كث -1
وىل مبتوسط حسايب بلغ األ املرتبةاحتلت هذه الصعوبة  إذ
مع نتائج دراسة منصور  وتتفق هذه النتيجة (3.23)
(2016.) 

من حيث  ةالثاني ةداد الرتبوي احتل املرتبعنقص اإل -2
 (.3.15احلسايب ) بلغ املتوسط إذالصعوبة 

 ،لسهوله تنفيذها الستخدام طرق التدريس التقليدية امليل -3
 املتماثلتانللطالبات شكلت الصعوبتان  ةالعددي ةوالكثاف

 ةالصعوب ميثالن إذ (3.14منهما ) كلبلغ   متوسطا  حسابيا  
ويتفق ذلك مع نتائج طرق التدريس احلديثة الستخدام  ةالثالث

 (.2011دراسة العبد الكرمي )
التقومي التقليدية لطرق التدريس  اليبسأ ةعدم مناسب -4

 .(3.11مبتوسط حسايب ) ةالصعوبة الرابع متثلاحلديثة 
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وسائل التعليمية املناسبة لطرق النقص مهارة استخدام  -5
سط حسايب الصعوبة اخلامسة مبتو  متثلالتدريس احلديثة 

(3.07). 
صعوبة بناء حمتوى مناسب لالجتاهات احلديثة لطرق  -6

ثل الصعوبة السادسة مبتوسط حسايب ميالتدريس احلديثة 
 (.2016وذلك يتفق مع نتائج دراسة منصور ) (3.03)
 ،داف باالجتاهات الرتبوية احلديثةهضعف ارتباط األ -7

 ،عند استخدام طرق التدريس احلديثةوسلبية املتعلمات 
نقص متطلبات البيئة الفيزيقية لتنفيذ الدرس بطرق حديثة و 

وذلك  لكل واحدة (3.02)ــمتاثلت مبتوسط حسايب يقدر ب
 foster(2000.) يتفق مع نتائج دراسة 

صعوبة توفر الوسائل التعليمية اليت تتطلبها طرق التدريس  -8
 ةطرق التدريس احلديث يف تنفيذ األخريةالصعوبة  متثلاحلديثة 

وذلك يتفق مع نتائج دراسة  (2.85)بلغ سط حسايب مبتو 
وجود  بحثظهرت نتائج الأ ومن مث ،(2011العبد الكرمي )

 نفيذتواجه طالبات التدريب امليداين يف تة صعوبات عديد
 (7وفق الرتتيب الوارد باجلدول رقم ) ،ةطرق التدريس احلديث

وتتفق هذه  ةكبري   ةملهارات تنفيذها بدرج نوعدم امتالكه
  ةدراسمن الدراسات ك العديد إليهتوصلت  النتائج مع ما

 والشرعة ودراسة اخلرشا (،2003كوسة وباسرون )
 .(2012ورمحة ) ،ةبطاين دراسةو  ،(2010)

  :النتائج والتوصيات والمقترحاتملخص 

 ملخص نتائج البحث :
التعرف على مدى استخدام طالبات  ثهدف البحكان     

، ةلعاب التعليمياألالتدريس احلديثة )التدريب امليداين لطرق 
هم أوحتديد  (القصة، و ةض العمليو العر ، و حل املشكالتو 

 . تواجه عمليه استخدام هذه الطرقالصعوبات اليت
راء ونتائج دراسات آطرح من  دبيات وماوباستعراض األ    

 :ةيتىل النتائج اآلإالبحث  توصل ،سابقة

لعاب األ) ةثطرق التدريس احلدي  استخدام ةأن درج-1
 ،العملية العروضو  ،حل املشكالتو  ،ةالتعليمي

  .ةمتوسط ة(كانت بدرجالقصةو 
  .ةواحلديث ةاملزج بني طرق التدريس التقليدييتم  ما ا  كثري -2
 باليت تواجه طالبات التدري صعوباتن من أهم الإ-3

احملتوى  كثرة، عند تطبيق طرق التدريس احلديثة امليداين
عداد الرتبوي لطالبات قص اإلون ،التدريسي وتنظيمه

 عليهنة قليديتوسيطرة ثقافة طرق التدريس ال ،التدريب
لطرق التدريس  ةنقص مهارات التقومي املناسب باإلضافة إىل

 .ةاستخدام الوسائل التعليميقلة و  احلديثة

 التوصيات :

لرفع كفاءة طالبات  وعمليٍ  عداد برنامج تدرييب نظريٍ إ-4
موضع ) احلديثةطرق التدريس  خداماستالتدريب امليداين يف 

  البحث.(
 مليداينالطالبات التدريب  ةمستمر  ةعقد دورات تدريبي-5

املتبعة  ةتنفيذ طرق التدريس احلديثكيفية يف   بكلية الرتبية
 بالبحث.

يف  احلديثةلتنفيذ طرق التدريس  ةاملناسب ةالصفي ةهتيئة البيئ-6
  .لطالباتلفرتة التدريب امليداين  أثناء

دراسة عن أثر استخدام طرق التدريس احلديثة على  اءإجر -7
 اجتاهات طالبات كلية الرتبية حنو التدريس.

إجراء دراسات عن مدى استخدام بعض طرق التدريس -8
احلديثة األخرى من وجهة نظر الطالبات املعلمات بكلية 

 الرتبية.

 :ترحاتالمق

 للكشف عن مدى ةجراء دراسات وحبوث مماثلإ    
 ةيف التدريس  باملرحل ةرق التدريس احلديثط استخدام

 .ةاجلامعي
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Abstract: The research aims at identifying the reality of the use of modern teaching methods )Educational Games / problem 

solving / presentation / story  ( and the difficulties facing the application from the point of view of  female student-teacher, The 

researcher used the descriptive analysis method. 

The research deals with field student teachers at College of Education in Muzahmiyah, Shaqra University. The sample 

includes (209) student teachers during the second semester of the academic year 1436/1437AH. 

The research tool was a questionnaire designed by the researcher to determine the use of field training students for 

modern teaching methods and detection (The educational games, problem solving, practical presentations, the story). and 

research found several results came the application of modern teaching methods (educational games, solve problems, the 

presentations, the story): The degree of application of modern teaching methods is average in the performance of student 

teachers. The arithmetic mean ranged between 2.79 – 3.07 out of 4, The most important difficulties faced by the student 

teachers in the application of modern teaching methods are the intensity of the teaching content and its organization, lack of 

educational preparation, dominancy of traditional teaching methods in the performance of the student teachers, and the 

shortage of appropriate skills needed to evaluate the modern  teaching methods and the use of teaching aids. 

The research presented several recommendations: prepare a theoretical and practical training program to increase the 

efficiency of the student teachers' performance in the application of modern teaching methods, conduct continuous training 

courses for the student teachers about the implementation of modern teaching methods in the College of Education, and 

create appropriate classroom environment for the implementation of modern teaching methods during field training. 

 

Key words: Modern teaching methods  - Field training -  female student teacher. 
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 نظر  من وجهة في التعليم العام واقع استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة
 معلمات العلوم بمحافظة الخرج

 
 مسعد آل زيد بن أحمد

 سعود امللك جامعة – الرتبية كلية
 نورة عمر محمد العفيصان

 الرياض –كليات الشرق العريب 
 

 هـ1438/ 5/8 وقبل -هـ 2/6/1438قدم للنشر

 
 نظر وجهة من العام التعليم يف املطورة العلوم مناهج تدريس يف احلديثة التقنيات استخدام واقع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت المستخلص:

 (.اخلربة سنوات, العلمي املؤهل) للمتغريين تعزى اليتو  الدراسة عينة فرادأل االستجابات متوسطات بني االختالفات عن والكشف, العلوم معلمات
 أسئلة عن لإلجابة الالزمة البيانات مجع أداة االستبانةكانت , و الدراسة جلوانب الواقع معرفة إىل أنسب ألنه الوصفي املنهج الدراسة استخدمت

 توصلت إذ, (SPSS) امجحزمة بر  باستخدام البيانات حتليل عملية متت وقد, معلمة 160 من املكون الدراسة جمتمع على توزيعهامت  واليت ,الدراسة
 اآليل احلاسب جهاز يليه مث ٪ ,89 بلغت بنسبة توافرا   التقنيات أكثر هو" الربوجكتور" البيانات عرض جهاز أن: أمهها من نتائج إىل الدراسة هذه
 ومبتوسط٪ 64.5 بنسبة بلغت فقد املطورة العلوم مناهج تدريس يف احلديثة التقنيات استخدام من حتد معوقات وجود تبينت كما ٪,76.3 بلغت بنسبة
 عدم إىل باإلضافة (,العلمي املؤهل) ملتغري تعزى احلديثة التقنيات استخدام واقع حول العلوم معلمات استجابات متوسط بني فروق وجودو  ,2.58
 متوسط بني فروق وجود عدمو (, اخلربة سنوات) ملتغري تعزى احلديثة التقنيات استخدام واقع حول العلوم معلمات استجابات متوسط بني فروق وجود

 من ببعض الدراسة خرجتو  (.اخلربة سنوات, العلمي املؤهل) ملتغري تعزى احلديثة التقنيات استخدام معوقات حول العلوم معلمات استجابات
 .مةامله املقرتحاتو  التوصيات

.العام التعليم, العلوم الطبيعية املطورة, تقنيات التعليم الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

يتصــف العصــر احلــايل بعصــر املعلوماتيــة, نظــرا  للتطــورات 
انتقلنــــا مــــن عصـــــر يعتمــــد علـــــى  فقـــــد, املتالحقــــة واملتســــارعة

, اســـتخدام األدوات البســـيطة إىل عصـــر تقـــد مزدهـــر ومتقـــدم
إىل الـــذد أدى  التقـــدو  وانعكـــس ذلـــك علـــى التطـــور العلمـــي

لــذا , وتطبيقاهتــا يف مجيــع جمــاالت احليــاة يف التقنيــة ثــورة كبــرية
 الــــتعلم اســــرتاتيجيات بتطــــوير مــــن املهــــم مســــايرة هــــذا العصــــر

وإعطــاا املزيــد مــن االهتمــام بالنظــام التعليمــي املطبــ   التعلــيمو 
واللحــــاق , يف جمتمعنــــا مــــن خــــالل مواكبــــة التطــــورات املتتابعــــة

الـــذد  طريـــ  العلـــم إال عـــن الـــذد لـــن يـــ ي بالركـــب احليـــارد
 .  التقدم يف مسرية األساسية يعد الركيزة
لقــــد أصــــبحت التقنيــــة مميــــع أ ــــكا ا مــــن متطلبــــات و 

العصــــــر األساســــــية, وأصــــــبل التقــــــدم التقــــــد يــــــدخل يف كــــــل 
فكـــان للتعلـــيم . اجملـــاالت بغـــض النظـــر عـــن  ـــكلها أو نوعهـــا

يــة نظــام الرتب إذ إنالتقــدم و  الكبــري يف التطــورو  النصــيب الــوفري
متكامــل صــمم لصــنع اإلنســان الســود فكــان التفاعــل الكبــري 

لقـــــد أدت و  (.267ص ,م2007 يف حتســـــينه وتطـــــوره )زايـــــد,
الثـــــــورة التقنيـــــــة إىل إحـــــــدام تغيـــــــريات ملحو ـــــــة يف العمليـــــــة 

بكـــــل  ف صــــبل دخـــــول التقنيــــات يف جمـــــال التعلــــيم, التعليميــــة
, ترفــــا  مــــن أجهــــزة ومــــواد تعليميــــة ضــــرورة ولــــيس  مســــتحدثاهتا

والرفــع مــن كفااهتــا  ,وذلــك فــدف االرتقــاا بالعمليــة التعليميــة
وزيــادة فعاليتهــا, وتقــدم طــرق متنوعــة يف التعلــيم تتناســب مــع 

للمتعلمــــــني وتــــــدعم دور املعلــــــم وترفــــــع مــــــن   الفــــــروق الفرديــــــة
وبـــالرمم مـــن ذلـــك فـــرتن امليـــدان الرتبـــود  اجـــة إىل , كفااتـــه

ــــة ــــة احلديث ــــف حقيقــــي لتلــــك التقني ــــف اجملــــاالت  تو ي يف خمتل
 (. 2ص م,2010 )باخذل , التعليميةو  الرتبوية

ـــــا بظهـــــور التقنيـــــات  وقـــــد تـــــ ثرت املنـــــاهج الدراســـــية أيي 
ــــــاهج ــــــة, وأــــــل التــــــ ثري أهــــــداف هــــــذه املن وحمتواهــــــا, , احلديث

وأنشــــــطتها, وطــــــرق عرضــــــها وتقــــــد ها, وأســــــاليب تقو هــــــا, 
وأصبل إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذاي, ومرس حب 

األهــــداف  املعرفــــة وحتصــــيلها يف عصــــر االنفجــــار املعــــريف مــــن
ة للمنهج الدراسي. ومتركـزت املمارسـات التعليميـة حـول الرئيس

 احلريـــــــة أمـــــــامهمفرديـــــــة املواقـــــــف التعليميـــــــة, وازدادت درجـــــــة 
(. كمـــــــــا تـــــــــ ثرت معـــــــــايري اجلـــــــــودة 3ص ,م2010 )الزهـــــــــرا ,

املسـتحدثات التكنولوجيـة, وأصـبل و  التعليمية بظهور التقنيات
اإلتقان هو املعيار األول لنظام التعليم, ومفهوم تكافؤ الفرص 

 (.187ص, م2007 )فتل اهلل, التعليمية
باط ــا بالتقنيــة مــواد العلــوم مــن أكثــر املــواد الدراســية ارت د  تعـ
لـــذا نـــادت كثــــري مـــن احلركـــات اإلصـــالحية يف جمــــال , عموم ـــا

يف منــــاهج  تطــــوير منــــاهج العلــــوم باعتبــــار التقنيــــة بعــــدا  رئيســــا  
وال تكــاد  ــد حركــة نــادت بتطــوير منــاهج العلــوم إال , العلــوم

وأكــدت علـــى جانـــب التقنيـــة ببعـــدها املعـــريف ودجمهـــا يف تعلـــم 
كمـا يؤكـد   (.63, صم2007وتعليم العلوم )احلسن والشـايع, 

ـــــة اســـــتخدام ا ـــــى أمهي ـــــود عل ـــــات احلديثـــــة يف األدب الرتب لتقني
 ,تــون)زي: , منهــالــه مــن فوائــد تربويــة وذلــك ملــا ,تــدريس العلــوم

 (.60ص م,2005
تثـري النشـا   مية حسية واقعيـةيتعل -تعليمية  توفر خربات -

 الذاي لدى الطالب.
تزيــد  مــن مثو , الطــالب ترفــع مــن درجــة االنتبــاه, واهتمــام -

 من دافعيتهم للتعلم.
أفكــار  توجيــه ومســاعدة الطالــب يف صــيامة تــوفر إمكانيــة -

 السابقة. جديدة وربطها خبرباته التعليمية
ـــــــة بصـــــــورة تســـــــهم  - ـــــــاد  العلمي يف تكـــــــوين املفـــــــاهيم واملب

 صحيحة.
تنميـــــة امليـــــول واال اهـــــات العلميـــــة لـــــدى  تيســـــر إمكانيـــــة -

 املتعلمني.
 مــن مثو  و, العلميــة واالحتفــا  فــا تســاعد يف تــذكر املــادة -

 تقلل من معدل النسيان.
وتعتمــد منــاهج العلــوم املطــورة باململكــة العربيــة الســعودية 
ــــة, وتســــتند يف تصــــميمها  ــــة العلمي ــــة للرتبي علــــى املعــــايري العاملي
وأســلوب تناو ــا للمــادة العلميــة علــى أحــدم مــا توصــلت إليــه 



 ...العفيصان: واقع استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف التعليم العام من وجهة دأمحد بن زيد آل مسعد ونورة بنت حمم
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البحـوم والدراسـات الرتبويــة يف عمليـة التعلــيم والـتعلم,  يــ  
 ــــا ربــــط العلــــم يــــتم تيــــمينها جوانــــب تطبيقيــــة يــــتم مــــن خال

ــــــة للمــــــتعلم )الرويثــــــي, والروســــــاا,   ــــــة وباملمارســــــة اليومي بالتقني
2013.) 

وســـــعيا  لالســـــتفادة مـــــن التقنيـــــات احلديثـــــة يف التعلـــــيم مت 
إجــــراا هــــذه الدراســــة للكشــــف عــــن واقــــع اســــتخدام التقيــــات 
احلديثــة يف تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام مــن 

وم مبحافظـــة اخلـــريت, والـــيت  كـــن أن وجهـــة نظـــر معلمـــات العلـــ
تســـــاعد علـــــى تشـــــجيع املعلمـــــات علـــــى اســـــتخدام التقنيـــــات 
احلديثــــة كوســــائل تعليميــــة معينــــة يف عمليــــة التــــدريس يف إثــــراا 
املوقــــف التعليمــــي مــــن خــــالل تقــــدم األســــاس الســــليم لبنــــاا 
املـــدركات واملفـــاهيم عـــن طريـــ  مـــا تـــوفره مـــن خـــربات حســـية 

يت حيتويهـــــا الـــــدرس, إضـــــافة إىل تكســـــب املعـــــا  ل لفـــــا  الـــــ
معاجلـــــة العيـــــوب, والتغلـــــب علـــــى العوائـــــ  الـــــيت تنتشـــــر بـــــني 

 مادهن على األساليب اللفظية فقط.املعلمات يف اعت

 مشكلة الدراسة:

تغيريات  التعليم يف اململكة العربية السعوديةأجرت وزارة  
الرياضيات يف خمتلف املراحل و  جذرية يف مقررات العلوم

بدأت بتطبي  سلسلة من مقررات العلوم  إذالدراسية, 
 McGraw Hillاجلديدة واملرتمجة عن  ركة )ماكروجروهل( 

بعد تعريبها ومواامتها للبيئة احمللية, وقد طال التغيري جماالت 
 اسرتاتيجياتوطرائ  و , عدة يف هذه السلسلة مثل األهداف

كما قامت الوزارة  .التعامل معهاو  تتدريس هذه املقررا
تدريس هذه  اسرتاتيجياتبتدريب معلمي العلوم على 

التعامل معها, باإلضافة إىل أهنا حرصت على و  املقررات
ف صبحت تشدد وتؤكد , عملية دمج التقنيات احلديثة فيها

على املعلمني بيرورة االستفادة من التقنيات احلديثة 
 وتيسري عملية التعليم.وتو يفها خلدمة الطالب 

ن من أهم األسباب اليت تدعو الرتبويني إىل استخدام وإ     
التقنيات احلديثة يف تعليم وتعّلم العلوم هو ما حتدثه من 

 ,دراسة العلوم حتسن كبري يف ا اهات املعلمني والطالب حنو
 حتسني عملية التعليمو  ستوى التحصيلي للطالب,املورفع 

 النفجار املعريفلإضافة إىل حتمية مواجهة املناهج  التعّلم,و 
التقد ا ائل, وهذا ما أكدته جمموعة من الدراسات كدراسة و 

ودراسة  )Babalola, 2011( ه(, ودراسة1431العريشي )
ودراسة العمرد ( 2015ودراسة علي )( 2015السبيل )

واليت أثبتت أن استخدام التقنيات احلديثة تعمل ( 2015)
ستوى التحصيلي للطالب يف مادة العلوم و عله املعلى رفع 

أكثر أثرا  وبقاا , وتعمل على إثارة دافعية الطالب وتشويقه يف 
حيرصون على استخدام  املعلمنيوأن  دراسة مادة العلوم,

  التقنيات احلديثة لتسهيل عملية التعليم والتعلم.
وانطالقا  مـن األثـر اإليبـايب للتـدريس باسـتخدام التقنيـات      

احلديثــة لتحقيــ  األهــداف املنشــودة وحتســني العمليــة التعليميــة 
ممـــا يـــنعكس ذلـــك إيبابـــا  علـــى املخرجـــات التعليميـــة, جـــاات 
فكــــرة هــــذه الدراســــة للتعــــرف علــــى واقــــع اســــتخدام التقنيــــات 

يف التعلــيم العــام مــن  احلديثــة يف تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة
وجهـة نظــر معلمــات العلـوم مبحافظــة اخلــريت مـن حيــ  توافرهــا 
ــــات مبنــــاهج العلــــوم  وواقــــع اســــتخدامها, ومــــدى ارتبــــا  التقني
املطــورة والصــعوبات الــيت تواجــه معلمــات العلــوم يف اســتخدام 

نـدرة تدريس منـاهج العلـوم املطـورة, باإلضـافة إىل التقنيات يف 
اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف تــدريس  تتنــاولالدراســات الــيت 

  اخلصوص. وجه مناهج العلوم املطورة على

 :أسئلة الدراسة

 :ييف السؤال الرئيس اآل تتحدد مشكلة الدراسة 
مــا واقــع اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف تــدريس منــاهج العلــوم 
 املطـــــورة يف التعلـــــيم العـــــام مـــــن وجهـــــة نظـــــر معلمـــــات العلـــــوم

 اخلريت؟مبحافظة 
 ية:تع من السؤال الساب  األسئلة اآلويتفر  
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مـا مــدى تـوافر التقنيــات احلديثــة يف تـدريس منــاهج العلــوم  .1
املطـــــورة يف التعلـــــيم العـــــام مـــــن وجهـــــة نظـــــر معلمـــــات العلـــــوم 

 مبحافظة اخلريت؟
مــا مــدى اســتخدام معلمــات العلــوم للتقنيــات احلديثــة يف  .2

ام مــن وجهــة نظــر تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــ
 معلمات العلوم مبحافظة اخلريت؟

ما معوقات اسـتخدام التقنيـات احلديثـة يف تـدريس منـاهج  .3
العلوم املطورة يف التعليم العـام مـن وجهـة نظـر معلمـات العلـوم 

 مبحافظة اخلريت؟
هــــــل توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــني متوســــــط  .4

لتقنيـــات ااســـتجابات معلمـــات العلـــوم حـــول مـــدى اســـتخدام 
احلديثة يف تدريس مناهج العلـوم املطـورة يف التعلـيم العـام والـيت 

 ؟سنوات اخلربةو , املؤهل العلمي ملتغريد: تعزى 
هــــــل توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــني متوســــــط  .5

استجابات معلمات العلوم حول معوقـات اسـتخدام التقنيـات 
والـيت احلديثة يف تدريس مناهج العلـوم املطـورة يف التعلـيم العـام 

 سنوات اخلربة؟و املؤهل العلمي,  ملتغريد:  تعزى

 :أهداف الدراسة

الدراســـــــة إىل التعـــــــرف علـــــــى واقـــــــع اســـــــتخدام  هـــــــدفت 
التقنيــات احلديثــة يف تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم 

علــــوم مبحافظــــة اخلــــريت مــــن العــــام مــــن وجهــــة نظــــر معلمــــات ال
 : يخالل ما ي

التقنيات احلديثة يف مدارس التعّرف على مدى توافر  .1
 . التعليم العام لتدريس مناهج العلوم املطورة

الكشف عن واقع استخدام معلمات العلوم يف التعليم  .2
 العام للتقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة. 

التعرف على املعوقات اليت حتول دون استخدام معلمات  .3
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم يف التعليم العام للتقنيات 

 العلوم املطورة.

الفـــروق بـــني متوســـط اســـتجابات معلمـــات العلـــوم  دراســـة .6
احلديثــــة يف تــــدريس منــــاهج  التقنيــــاتحــــول مــــدى اســــتخدام 

املؤهــل العلمــي,  ملتغــريد:  العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام تبعــا  
 .سنوات اخلربةو 
 الفـــروق بـــني متوســـط اســـتجابات معلمـــات العلـــوم دراســـة .7

حــول معوقــات اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف تــدريس منــاهج 
املؤهــل العلمــي,  ملتغــريد:  تبعــا  العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام 

 .سنوات اخلربةو 
تقدم توصيات تساعد يف حتسني بيئة التعلم القائمة على  .4

التقنيات احلديثة وفقا  لواقع استخدام معلمات العلوم يف 
ات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم التعليم العام للتقني

 املطورة.

 :أهمية الدراسة

 :يل أمهية الدراسة احلالية يف اآلتتمث 
الدراســـــــة احلاليـــــــة مـــــــع اال اهـــــــات احلديثـــــــة يف  توافـــــــ ت .1

التعريــــــــف ب مهيــــــــة اســــــــتخدام التقنيــــــــات احلديثــــــــة يف العمليــــــــة 
 .  التعليمية

 كــــن أن تفيــــد هــــذه الدراســــة يف إعطــــاا صــــورة لواقــــع  .2
استخدام معلمات العلـوم للتقنيـات احلديثـة يف تـدريس منـاهج 

 العلوم املطورة. 
عن بعض  يؤمل أن تساعد هذه الدراسة يف الكشف .3

الصعوبات اليت تعي  استخدام املعلمات للتقنيات احلديثة يف 
مما ساعد على وضع احللول  .تدريس مناهج العلوم املطورة

 لتلك املعوقات.
حسب  -على املستوى احمللي من أوائل الدراسات  .4

موضوع استخدام التقنيات  اليت تطرقت إىل  -علم الباحثني 
, وفذا ستفتل ة يف تدريس مناهج العلوم املطورةاحلديث

جراا املزيد من البحوم األخرى حول هذا إل الدراسة اجملال
 .املوضوع مستقبال  
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 حدود الدراسة:

 ية :تالدراسة يف ضوا احلدود اآل هذهمت تطبي        
  :الدراسة على هذه  اقتصرتالحدود الموضوعية

)تيمنتها أداة حديثة  تسع تقنياتمعرفة واقع استخدام 
يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف التعليم البح ( 

 مبحافظة اخلريت. العام من وجهة نظر معلمات العلوم
 :مت تطبي  هذه الدراسة يف الفصل  الحدود الزمانية

 هـ1433-1432الدراسي الثا  من العام 
 :مت تطبي  هذه الدراسة يف حمافظة  الحدود المكانية

 . اخلريت
 :معلمات الدراسة على  اقتصرت عينة الحدود البشرية

)االبتدائية, املتوسطة,  الثالمالتعليم  مراحل العلوم يف
 مبحافظة اخلريت.( الثانوية

 مصطلحات الدراسة:

 الشهرا  عرفي :"Modern technologies"التقنيات الحديثة  
"جمموعة من : ب هناالتقنية احلديثة ( 6ص ,2011)

اليت تتكون من منظومة و  املستحدثات التعليمية املعاصرة
اليت تسهم يف و  متكاملة عبارة عن أجهزة وأساليب وبرجميات

خلدمة املؤسسات التعليمية املختلفة عن نقل وب  املعلومات 
 طري  هذه املنظومة املتكاملة لتحقي  أهداف تعليمية

ويعرفها الباحثان الوصول إىل تعلم أفيل وأكثر فاعلية". و 
جهاز  تسع تقنيات تعليمية حديثة, وهي:, ب هنا "إجرائيا  
جهاز عرض البيانات , و السبورة الذكيةاآليل, و اسب احل
املكتبة , و األجهزة اللوحية, و املعامل االفرتاضيةو , ربوجكرت(ال)

-eاملنصة اإللكرتونية ), و الكتاب اإللكرتو , و اإللكرتونية
podium) اليت يتم تو يفها و  ,(اإلنرتنت بكة االتصال ), و
هتدف إىل تدريس مناهج العلوم املطورة واليت الة يف بطريقة فعّ 

الفاعلية والكفااة حتقي  تعلم مثايل يتسم بقدر كبري من 
 ."واإلتقان

 "Developed science curriculum" مناهج العلوم المطورة

 باململكة التعليم وزارة قررت يتالمناهج العلوم وهي    
بعد تعريبها ومواامتها  اترمجته تمتاليت طالفا, و ل هاتدريس

ضمن مشروع تطوير مناهج , السعودية للبيئة احمللية
 إىل سلسلة ماجروهل املستندةو  الطبيعية,الرياضيات والعلوم 

(McGraw-Hill) .األمريكية 

 :"General Education" التعليم العام
ـــــيم الـــــذد يغطـــــي الفـــــرتة العمريـــــة هو ذلك النوع     مـــــن التعل

(ســـــنة, ويشـــــمل املرحلـــــة ١٨(ســـــنوات إىل )٦للطـــــالب مـــــن )
ومت  (.11ص ه,1416, )صـائ  الثانويـةو  املتوسطةو  االبتدائية
 املرحلــــة االبتدائيــــةفي  يف هــــذه الدراســــة ب نــــه  التعلــــيم تعريفــــه

وزارة التعلـيم باململكـة والذد تشرف عليـه , الثانويةو  املتوسطةو 
يتــدريت مــع الطالبــة  , وهــذا النــوع مــن التعلــيمالعربيــة الســعودية 

الثانويــــة وهــــي نتهــــي بنيــــل  ــــهادة يســــنوات و  تســــســــن  مــــن
 اجلامعة".الشهادة اليت ختو ا للدخول إىل 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 تطوير مناهج العلوم الطبيعية:
بنمـو املـتعلم خصوص ا وتدريس العلوم  عموم اد التعليم ع       

لـذا فـرتن , املهاريـة والوجدانيـةو  منوا  متكامال  يف اجلوانب املعرفيـة
الـــيت ينبغـــي أن ييـــطلع فـــا تـــدريس العلـــوم  األساســـية املهمـــة
ـــل  , يف تعلـــيم الطـــالب كيـــف يفكـــرون ال كيـــف حيفظـــونتتمث

( إىل أن السنوات األخرية قـد 60ص م,2008) ويشري فقيهي
  ــــهدت جهــــدا  كبــــريا  علــــى املســــتوى العــــاملي لتطــــوير منــــاهج

وحتســــني مســــتواها ومعاجلــــة الصــــعوبات الــــيت تعــــرتض  العلــــوم
وا اهاهتــــا اإليبابيــــة لــــدى  عمليـــة تعلمهــــا واكتســــاب مهاراهتـــا

 ابــدا  , كافــة, وقــد أــل ذلــك جممــل مكونــات املــنهجالطــالب  
, وطــــرق التـــــدريس ووســـــائله ومــــرورا  بـــــاحملتوى, مــــن األهـــــداف

قويـة  وانتشرت ثقافة املعايري كفلسـفة, وانتهاا  ب ساليب التقوم
حظيــت بقبــول واســع وتفاعــل مــن قبــل املختصــني يف جمــاالت 
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ــــيم علــــى مســــتوى العــــال, حــــ  أصــــبحت  ــــة العصــــر , التعل
 يف العقد احلايل الذد وصف ب نه عقد املعايري. خاصة
علـى االسـتفادة مـن  وقد حرصت الكثري مـن دول العـال 

مبشـــاريع  فقامـــت, التجربـــة األمريكيـــة يف تطـــوير منـــاهج العلـــوم
مشـــــافة للمشـــــروع األمريكـــــي يف بنـــــاا معـــــايري قوميـــــة لتطـــــوير 

وعقــدت , كمـا أجريــت الكثــري مـن الدراســات ,  منـاهج العلــوم
العديـــد مـــن املـــؤمترات واللجـــان لتحديـــد املعـــايري الـــيت يبـــب أن 

لتواكــــــب التطــــــور , تشـــــتمل عليهــــــا منــــــاهج ومقــــــررات العلــــــوم
احلاصــل علــى املســتوى العــاملي يف جمــال إعــداد منــاهج العلــوم 

 (.437ص ,م2009, عبد السالم) الدراسية وتصميمها
 هدت مناهج العلوم يف كثري من دول العال حراكـا  وقد 

منـــذ  مســتمرا  مـــن أجـــل تطويرهـــا وإعــادة صـــيامتها وإصـــالحها
صــــف القــــرن العشــــرين, وهــــدف هــــذا احلــــرا  العلمــــي إىل تمن

 وذلــك يف ضــوا, التقــدو  إعــداد منــاهج تســاير التطــور العلمــي
حــــرص العديــــد مــــن دول العــــال علــــى إعــــداد القــــوى البشــــرية 

 تقـدماملؤهلة علميا  والقـادرة علـى إحـدام التغيـري واملسـامهة يف 
ويف ســـــبيل ذلــــك حرصـــــت الـــــدول علـــــى , اجملتمعـــــاتو  األمــــم

متابعـــــة اال اهـــــات العامليـــــة وحتقيـــــ  املعـــــايري العامليـــــة لتـــــدريس 
حــ  تســتطيع أن  ــد  ــا مكانــا  بــني الــدول املتقدمــة , العلــوم

املســــــتوعبة ملنجــــــزات العلــــــم وتطبيقاتــــــه, وقــــــد صــــــممت دول 
, وكنـــــدا, يـــــةمتقدمـــــة تربويـــــا  مثـــــل الواليـــــات املتحـــــدة األمريك

الســــويد, وكــــذلك عــــدد مــــن و  وهولنــــدا,, وبريطانيــــا, واســــرتاليا
الـــدول األخـــرى الناميـــة مناهجهـــا للعلـــوم انطالقـــا  مـــن الفكـــر 

والذد يؤكد على , الذد قدمته حركات إصالح مناهج العلوم
اجلانــب االستقصــائي للعلــم وتزويــد الطــالب مبهــارات التفكــري 

البعـد عـن , و رات العقليةوتنمية القد, العلمي وحل املشكالت
 (. 18ص  م,2011 عسيالن,) التلقني واالستظهار

( أن مشــروعات 400ص م,2009ويــرى عبــد الســالم ) 
وإن تعـددت واختلفـت يف أوجـه كثـرية  -تطوير مناهج العلـوم 

( 1: ة هــييف ثــالم خصــائي رئيســا إال أهنــا تشــرت  مجيع ــ –
الرتكيـــــز علـــــى ( 2 االهتمـــــام برتعـــــداد أدوات املـــــنهج وتوفريهـــــا.

الرتكيـــــز علـــــى املفـــــاهيم ( 3 النشـــــط وممارســـــة العلـــــوم. الـــــتعلم
املوضــــوعات أو حمــــاور الــــربط لتــــدريس بنيــــة  بوصــــفها العلميــــة
ومواجهـــــــة التفكـــــــك يف جزئيـــــــات العلـــــــم يف املنـــــــاهج , العلـــــــم
 .  القد ة

يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية التعلـــيم  حرصـــت وزارةوقـــد 
وذلــك  األ ــام وامللتقيــات الرتبويــةعلــى االســتفادة مــن نتــائج 

والــدخول يف ســباق التنــافس العــاملي يف , للحــاق بركــب التقــدم
اليت  الرياضياتو  جاا مشروع تطوير العلوم الطبيعية إذ, العلوم
ـــدأ مطلـــع , التطـــوير ـــركة العبيكـــان ل  ـــام و  نفذتـــه ـــذد ب ال

ـــدة 1430العـــام الدراســـي  ـــه اجلدي هــــ يف تعمـــيم وتطبيـــ  مقررات
لتعلــيم ا زارةوقــد ســعت و , ةمــدارس التعلــيم باململكــ مجيــععلـى 

عنــد إعــداد املقـــررات اجلديــدة إىل االهتمـــام باجلانــب الفكـــرد 
التفكـــــــري ومهـــــــارات العلـــــــم  والقـــــــائم علـــــــى تعلـــــــيم, للمـــــــتعلم
الســــعي إىل توجيــــه االهتمــــام , و وحــــل املشــــكالت, وعملياتــــه

باجلوانـــــب القيميـــــة للمجتمـــــع. ومت بنـــــاا موضـــــوعات الكتـــــب 
 يف حـني, يف الـتعلم ة  ي  يكون للطالـب الـدور الـرئيساملقرر 

 .  يتمثل دور املعلم يف التوجيه واإلر اد لعملية التعلم
 وتدريس العلوم المطورة: الحديثةالتعليمية التقنيات 

ـــــــــ  أســـــــــان ) ( اســـــــــم املســـــــــتحدثات 119, 2014أطل
 ,التكنولوجيـــة علـــى التقنيـــات املســـتخدمة يف املوقـــف التعليمـــي

األجهــــــزة واألدوات جـــــانبني مــــــادد ويشـــــمل علــــــى قســـــمها و 
نرتنــت والداتا ـو وا ــاتف النقــال والفال ــات, احلديثـة مثــل اإل

واجلانـــــب اآلخـــــر الفكـــــرد ويشـــــمل االســـــرتاتيجيات احلديثـــــة 
املســــــتخدمة يف التعلــــــيم والــــــتعلم ومنهــــــا الــــــتعلم باالكتشــــــاف 

 واحلوار وعمل املشاريع, ومريها.
( أن التقنيــات  ــا ثالثــة 34صم, 2007ويشــري مــزاود )

ت فهـــم مــــن خـــالل الـــني أو الســــياق الـــذد وردت فيــــه  معـــان  
 :على النحو اآليوهي 

تعد التطبي  النظامي للمعرفة  مليات(التقنيات )كع .1
 معرفة منظمة ألجل أمراض عملية.  ةالعلمية أو أي
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التقنيات )كمنتجات( تعد األدوات أو األجهزة أو املواد  .2
 النا ة عن تطبي  املعرفة العلمية. 

ـــــــات واملنتجـــــــات معـــــــا ,  .3 التقنيـــــــات تتيـــــــمن معـــــــع العملي
وتســــــتعمل فــــــذا املعــــــع عنــــــدما يشــــــري الــــــني إىل العمليــــــات 
ومنتجاهتــا, فمــثال  عنــد القــول إن التقنيــات تزيــد مــن معلوماتنــا 

ت فهـــذا يشـــري إىل عمليـــات االكتشـــاف عـــن أنظمـــة االتصـــاال
 واالخرتاع واألجهزة النا ة عن ذلك. 

( أن من دواعي 23- 20ص م,2003 ,مخيس) ويرى 
 باستخدام التقنيات احلديثة يف التدريس أهنا: االهتمام

املعلمـني علـى تصــميم و  تسـاعد خمططـي التعلـيم ومطوريـه -
تعليم فعال وكـفا باسـتخدام أسـلوب املنظومـات الـذد 
ينظــــــر للموقــــــف التعليمــــــي كمنظومــــــة واحــــــدة متكاملــــــة 

 العناصر لتحقي  أهداف تعليمية حمددة.
 . التعلم وحل مشكالتهو  حتسني التعليم -
 التغلـــــــب علـــــــى مشـــــــكالت وصـــــــعوبات نقـــــــل التعلـــــــيم -

 اخلربات التعليمية وذلك عن طري :و 
تقـــدم خـــربات ومواقـــف تعليميـــة متعـــددة ومتنوعـــة و يفيـــة  .1

 .  بطة  ياة الطالب داخل وخاريت املدرسةومنية باملثريات املرت
يســـتطيع املعلـــم  املثـــريات الـــيت الو  املواقـــفو  تقــدم اخلـــربات .2

وذلــــــك باســــــتخدام , توفريهــــــا يف حجــــــرات الدراســــــة العاديــــــة
 مصادر تعلم متعددة ومتنوعة.

تقدم خربات ومواقف بديلة عن اخلـربات املبا ـرة بوسـائل  .3
 التقنيات احلديثة.الكمبيوتر ومريها من كأخرى حديثة  

 املكا .و  التغلب على مشكليت البعد الزما  .4
التجهيـزات التعليميـة و  التغلب على مشكلة نقي الكفااة .5

وذلــــك عــــن طريــــ  نشــــر هــــذه الكفــــااات, , ومصــــادر الــــتعلم
وتقــــــدم الــــــدروس النموذجيــــــة عــــــن طريــــــ   ــــــبكات األقمــــــار 

 الصناعية و بكات اإلنرتنت.
الطــــالب, وتشــــتت التغلــــب علــــى مشــــكلة  ــــرود تفكــــري  .6

تفكريهم, وذلك عن طري  توفري املصادر املتعـددة الـيت  ـذب 
 الطالب وتثري انتباههم.

ــــاهج العلــــوم .7 ومقــــررات  التغلــــب علــــى مشــــكلة تيــــخم من
,  كـــــن عـــــرض املنـــــاهج بطريقـــــة الرســـــوم التعليميـــــة إذ, العلــــوم

 والربجميات اخلاصة ومريها من الطرق احلديثة.
الدراســــة علــــى أمهيــــة تو يــــف  ومــــن هــــذا املنطلــــ  تؤكــــد     

التقنيـــات احلديثـــة يف التعلـــيم بصـــفة عامـــة ويف تـــدريس العلـــوم 
  .  بصفة خاصة لزيادة كفااة العملية التعليمية

أمهيـــــة اســـــتخدام التقنيـــــات احلديثـــــة يف تـــــدريس تتمثـــــل و 
الو ـــائف الـــيت تؤديهـــا, حـــ  أصـــبل و  يف املهـــامة العلـــوم املطـــور 

 م,2002اســتخدامها ضــرورة ملحــة وهــذا مــا أكــده الفرجــا  )
( بقولـــه "إن التقنيـــات تســـتمد أمهيتهـــا يف كوهنـــا ضـــرورة 17ص

 فرضتها طبيعة املواقف التعليمية املتنوعة".
( أن أمهيــة 21ص م,2004ويــرى عبــد الســميع وحوالــة ) 

 : ييما يالتعليم تكمن ف التقنيات احلديثة يف
تســــاعد التقنيــــات احلديثــــة علــــى اســــتثارة اهتمــــام الطالــــب  -

وإ ــباع حاجاتــه للــتعلم وزيــادة خــربة الطالــب ممــا يبعلــه أكثــر 
 .استعدادا  للتعلم

تســـاعد علـــى إ ـــرا  أكـــرب عـــدد مـــن حـــواس الطالـــب يف  -
 عملية التعليم مما يبعلها أكثر بقاا  ووضوحا  يف أذهاهنم.

اللفظيـــة وهـــي الكلمـــات  تســـاعد علـــى تفـــادد الوقـــوع يف -
 اليت ختتلف يف دالالهتا.

تعمل على تقدم املادة التعليمية للطالب مبـا يتناسـب مـع  -
قدراهتم واستعداداهتم فرتاعي الفـروق الفرديـة وتؤكـد علـى مبـدأ 

 التعلم الذاي وتفريد التعليم.
وتنقـل , تقلل من الوقت والتكلفة وتسـرّع يف عمليـة الـتعلم -

ــــذلك يكــــون الطــــالب إىل خــــربات  ــــاهتم وب ــــة مرتبطــــة  ي واقعي
 م,2008 اجلقنـــــــــــدد,) للتعلـــــــــــيم دور و يفـــــــــــي يف حيـــــــــــاهتم

 (.343ص
( أن أمهية 50-46ص م,2005يف حني يرى زيتون ) 

التقنيات التعليمية احلديثة تكمن يف كوهنا قدمت حلوال  
منها مشكلة عدم , عديد من املشكالت التعليميةلعملية ل

يف  التغريات املتسارعةو  التطوراتقدرة املناهج على مالحقة 
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وتوفري الفرص التعليمية ألكرب عدد ممكن , املعارفو  العلوم
وتيخم األعباا اإلدارية , من السكان, والدروس اخلصوصية

التدريب املستمر ل فراد. و  وتوفري التعليم, على املعلمني
( قدرة التقنيات 21ص -20ص م,2006ويييف سالمة )

تطور فلسفة التعليم وتغري دور  لةاحلديثة على حل مشك
واخنفاض , اإلعالموتطور وسائل , ومشكلة األمية, املعلم

, ونقي أعياا هيئة التدريس, الكفااة يف العملية التعليمية
حتديات للمدرسة استطاعت الرتبية مبساعدة أوجد  مما

 التقنيات احلديثة على مواجهتها. 
أنه ممـا   (Anderson & Lock, 2004) ويرى أندرسون ولو 

مـا نلحظـه مـن اهتمـام عـاملي  دور التقنيـة يف التعلـيم يزيد أمهيـة
يف عقــد الكثــري  املتمثــلو  املعاصــر الفكــر الرتبــود علــى مســتوى

واآلثــــار , مــــن املــــؤمترات اخلاصــــة مبســــتحدثات التقنيــــة احلديثــــة
التفاعــــل و  املرتتبــــة علــــى ذلــــك مــــن أمهيــــة اإلبقــــاا علــــى الــــتعلم

 . واالجتماعياإلنسا  
ويالحـــــا أن التقنيـــــات قـــــد انتشـــــرت يف مجيـــــع اجملـــــاالت 

, حيـود وبشـكل ويف جمـال التعلـيم بصـفة رئيسـية, عامة بصفة
حيـــــ  اســـــتخدمت تطبيقـــــات التقنيـــــة يف حتديـــــد املعلومـــــات 

ونعـــد , وتقـــد ها يف قاعـــات التـــدريس ويف املواقـــف التدريســـية
, العامليـــة تالشـــبكا, و أد احلواســـب اآلليـــة التقنيـــة باســـتخدام

 زيتـون,) اإللكرتونيـة وكذلك املوسـوعات, ومشغالت األقراص
 (.45م, ص 2004

وقــد عنيــت العديــد مــن الدراســات الســابقة بدراســة جمــال 
التقنيـــات التعليميـــة واســـتخداماهتا يف التـــدريس ومنهـــا تـــدريس 
منـــاهج العلـــوم وت ثرياهتـــا علـــى أداا الطـــالب والصـــعوبات الـــيت 

ميــــــة يف ياســــــتخدام تلــــــك التقنيــــــات التعلتواجــــــه املعلمــــــني يف 
( يف دراســته 2010الزهــرا  )هــدف  فقــدعمليــات التــدريس,  

معرفة واقع استخدام املستحدثات التكنولوجية يف خمتربات إىل 
العلـــوم باملرحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر مشـــرفات ومعلمـــات 

وتوصــلت هــذه الدراســة إىل عــدد , العلــوم مبدينــة مكــة املكرمــة
ــــــا ــــــوافر ئج كــــــان أمههــــــا :مــــــن النت ــــــد  درجــــــة ت واســــــتخدام  ت

 باملرحلــة الثانويــة العلــوم يف خمتــربات التكنولوجيــة املســتحدثات
وف  املقياس الـذد  1,53مبتوسط  امنخفض جد   مبتوسط عام
حتـــد مـــن الـــيت عوقـــات العديـــد مـــن املوجـــود وإىل  . مت تطبيقـــه

, كمـــا ت التكنولوجيـــة يف خمتـــربات العلـــوماســـتخدام املســـتحدثا
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية توصـلت الدراســة إىل أنــه 
املؤهـل ) تعـزى ملتغـرياتأفـراد العينـة بني متوسطات استجابات 

 اخلربة (., التخصي الو يفي, نوع املؤهل العلمي, العلمي
إىل معرفة  هدفت دراسة( ـه1431العريشي )كما أجرى     

مدى وجود فروق يف التحصيل بني تالميذ الصف السادس 
الذين مت تدريسهم وحدة يف مقرر يف مدينة جازان االبتدائي 

العلوم باستخدام الوسائط املتعددة يف وجود املعلم )جمموعة 
 ريبية( والذين مت تدريسهم احملتوى ذاته بالطريقة التقليدية 

املستويات الثالثة الدنيا   طري)جمموعة ضابطة(, وذلك عن 
ي ( ويف جممل التطب, الفهم, من تصنيف بلوم )التذكر

توصلت هذه الدراسة إىل أنه توجد  إذ, االختبار التحصيلي
بني  0,05داللة الق ذات داللة إحصائية عند مستوى فرو 

متوسط حتصيل التالميذ يف مادة العلوم للصف السادس بني 
 اجملموعة اليابطة اليت درست املادة بالطريقة التقليدية

اجملموعة التجريبية اليت درست املادة نفسها عن طري  و 
تو يف الوسائط املتعددة يف عملية التدريس, وذلك عند 

, الفهم, رالتذك) املستويات الثالثة األوىل من تصنيف بلوم
وكانت , التطبي (, وكذلك يف جممل االختبار التحصيلي

 الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية. 
هدفت إىل دراسة  (Babalola, 2011)وأجرى بابالوال       

معرفة العالقة بني حتصيل طالب املرحلة الثانوية يف بربادوس 
اعتمد  إذ ,ستخدام التقنيات يف تدريس العلوموا اههم حنو ا

من خالل بناا استبانة طبقت , الباح  على املنهج الوصفي
مت مجع البيانات وحتليلها وف   إذ, على عينة عشوائية

أ هرت  وقد, املتغريات الثالثة احملددة على حتصيل الطالب
 0,05نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية 

تخدام التحصيل العلمي لدى الطالب وا اههم الس بني
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وبناا على هذه النتائج أوصى , التقنيات يف تدريس العلوم
الباح  أنه ال بد من حتفيز الطالب الستخدام التقنيات يف 

 دراسة العلوم.
م( إىل الكشف 2011دراسة العتييب )كما هدفت         

ومعرفة , عن واقع استخدام معلمات العلوم لتقنيات التعليم
مبدينة  التعليمية يف مدارس املرحلة الثانويةمدى توافر األجهزة 

وكذلك حتديد معوقات , حائل لتدريس مقررات العلوم
استخدام معلمات العلوم لتقنيات التعليم يف التدريس باملرحلة 

والكشف عن مدى قدرة معلمات العلوم على , الثانوية
من , تطوير استخدامهن لتقنيات التعليم كوسائل تعليمية

إىل أن توصلت هذه الدراسة  إذ, علماتوجهة نظر امل
استخدام املعلمات لتقنيات التعليم يف تدريس مقررات العلوم 

بلغت درجة ", كما أحيانا  "باملرحلة الثانوية جاا بدرجة 
اإلعاقة يف استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مقررات العلوم 

 ال توجد فروق ذات", وأنه متوسطة"للمرحلة الثانوية بدرجة 
( بني واقع 0,05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة

يف املرحلة الثانوية لتقنيات التعليم  استخدام معلمات العلوم
احلصول  ,سنوات اخلدمة, التخصي العلمي) تعزى ملتغريات

معوقات وكذلك الفروق يف  على الدورات التدريبية(.
 .لتعليماستخدام معلمات العلوم يف املرحلة الثانوية لتقنيات ا

ويف ضوا تلك النتائج أوصت الدراسة بتشجيع معلمات 
العلوم على استخدام تقنيات التعليم يف العملية التعليمية يف 

 ة.االبتدائيو  املتوسطةو  مدارس املرحلة الثانوية
( إىل حتديد 2014وهدفت دراسة احلسن واملال )         

دمج التقنية الصعوبات اليت تواجه معلمي املرحلة املتوسطة يف 
يف املنهج من وجهة نظر املشرفني الرتبويني, وقد توصلت إىل 
عدد كبري من الصعوبات منها ما يتعل  باال اه حنو التقنية, 
ومنها ما يتعل  بت هيل وتدريب املعلمني, ومنها ما يتعل  
بعمليات التنفيذ, ومنها ما يتعل  باألجهزة والربجميات, ومنها 

 .ما يتعل  بالطالب

( إىل 2015هدفت دراسة سليمون )نفسه ويف السياق 
الكشف عن الصعوبات اليت يواجهها معلمو مادة العلوم 

لمية يف تدريس ومعلماهتا يف استخدام التقنيات التعليمية التع
بالتعليم األساسي يف سوريا من وجهة نظر مادة العلوم 

والتوصل إىل مقرتحات إجرائية لعاليت  واملعلمات,املعلمني 
تلك الصعوبات. ولتحقي  هدف البح  قامت الباحثة 

على عينة  مخسة حماور وزعتها إىلباستخدام استبانة مقسمة 
معلما  ومعلمة, وقد  217 الدراسة الذين بل  عددهم

توصلت النتائج إىل أنه توجد العديد من الصعوبات يف 
يتعل  بنقي  استخدام التقنيات التعليمية التعلمية منها ما

وأخرى تتعل  بنقي عدد  ,يف املدارسات التعليمية التقني
استخدام تتعل  بصعوبات أييا  املختصني ومهاراهتم الفنية, و 

صعوبات  ييا  لتقنيات التعليمية يف التدريس, وأمعلم العلوم ل
التقنيات وحمتوى املنهج الدراسي, كما تتعل  بالعالقة بني 
كل من   ال توجد فروق يف آرااأنه إىل توصلت الدراسة 

معلمي مادة العلوم ومعلماهتا حول صعوبات استخدام 
, كما توصلت الباحثة إىل التقنيات التعليمية يف تدريس العلوم

عدد من املقرتحات لعاليت صعوبات استخدام التقنيات 
( دراسة هدفت إىل 2015أجرى علي ) ماك  التعليمية.

نية التعرف على الصعوبات اليت يواجهها املعلم يف دمج التق
يف تدريس العلوم للطالب املكفوفني, وتكونت عينة البح  

ا للعلوم يف مراحل التعليم الثالم يف مدينة معلم   23من 
تدريس   مقياس صعوبات دمج التقنية يف الرياض, ومت تطبي

العلوم للطالب املكفوفني من وجهة نظر املعلمني وتوصلت 
ىل العديد من الصعوبات, كما توصلت إ وجودالنتائج إىل 

: املؤهل العلمي لصاحل ود فروق ذات داللة بني املتغرياتوج
وجد فروق ذات داللة للمتغريات على, وال تاملؤهل األ

خرى : عدد سنوات اخلربة, واملرحلة الدراسية اليت يدرس األ
فا املعلم, حصول املعلم على الرخصة الدولية يف احلاسب, 

ملعلم على دورات تدريبية, امتال  املعلم حلساب وحصول ا
  خصي, والعبا التدريسي للمعلم.
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إىل التعرف  ( دراسة هدفت2015العمرد )وأجرى       
لى تصورات معلمي العلوم للمرحلة األساسية لعملية دمج ع

وجهة نظر املعلمني أنفسهم, التكنولوجيا بتدريس العلوم من 
ختتلف باختالف اجلنس,  وراتصذا كانت هذه التفيما إ

 , والدورات التدريبية. العلميوعدد سنوات اخلربة, واملؤهل 
ومعلمة من معلمي  معلما   158تكونت عينة الدراسة من 

العلوم للمرحلة األساسية يف إربد. أ ارت نتائج الدراسة إىل 
ساسية لعملية تصورات معلمي العلوم للمرحلة األ أن مستوى

ا بتدريس العلوم كانت عالية, وأن هنا  فرق  دمج التكنولوجيا 
رات معلمي العلوم لعلمية التكنولوجيا و يف تص  إحصائيا  داال  

عزى للجنس ولصاحل ي   (العقبات)بتدريس العلوم على جمال 
ملتغري عزى ي  )العقبات( على جمال فرق ووجود  الذكور

وعدم وجود فروق  الدورات ولصاحل املشرتكني يف الدورات,
اللة إحصائية على مجيع جماالت األداة تعزى لكل من ذات د

 واملؤهل العلمي. ةعدد سنوات اخلرب 
إىل  (2016املفيت والشايع )اجلرب و  وهدفت دراسة       

التعرف على مدى تيمني كتب العلوم باملرحلة املتوسطة يف 
العربية السعودية جملاالت طبيعة العلم. واستخدم  اململكة

جماال  من جماالت  12الباحثون بطاقة حتليل حمتوى تيمنت 
طبيعة العلم, كما ألت عملية التحليل مجيع كتب العلوم 
املطورة للمرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية, وأ هرت 

بلغت نسبة  سبا  متفاوتة يف مدى التيمني, إذالنتائج ن
األول  يف كتاب الصف ٪11تيمني جماالت طبيعة العلم 

يف كتاب الصف الثا  املتوسط,  ٪7,7 نسبةو  املتوسط
يف كتاب الصف الثال  متوسط. وأ ارت  ٪12,1 نسبةو 

النتائج إىل أن مجيع الكتب قد تيمنت مجيع جماالت طبيعة 
يف هذا اال اه أييا  و  العلم على نسب متفاوتة فيما بينها.

(: هدفت الدراسة إىل 2016دراسة األمحدد )هدفت 
التعرف على مدى حتق  معايري التنور التقد يف حمتوى مناهج 
العلوم املطورة للمرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية, 
استخدم الباح  املنهج الوصفي التحليلي وأعد بطاقة حتليل 

حمتوى مت تطبيقها على مقررات العلوم واألدلة املرتبطة فا. 
ور التقد حتققت بنسب اسة إىل أن معايري التنتوصلت الدر 
جاات املعايري املتعلقة مبجال )طبيعة التقنية( يف  متفاوتة إذ

مث معايري جمال التصميم بنسبة  ٪34,9املرتبة األوىل بنسبة 
مث املعايري املتعلقة مبجال )األنظمة التقنية املصممة(  20,3٪
قنية واجملتمع( معايري جمال )الت وحل رابعا   ٪19,6بنسبة 
ا املعايري املتعلقة مبجال )قدرات العال وأخري   ٪13,5بنسبة 

 وجاات درجة التحق  بصفة ٪11,7التقد( بنسبة مئوية 
الباح  بعض التوصيات أبرزها  سجَّل ضعيفة, وقد ةعام

إعادة النظر يف تيمني هذه املعايري يف حمتوى كتب العلوم 
 .املطورة من خالل التوازن والشمول

ممـــا ســـب  ي الحـــا أن أملـــب الدراســـات الـــيت مت احلصـــول 
 , وكـــــان التقنيـــــات التعليميـــــة احلديثـــــةعليهـــــا تناولـــــت جانـــــب 
واقـــع اســـتخدام التقنيـــات التعليميـــة تركيزهـــا يف األســـاس علـــى 

الزهــــــرا  لــــــدى معلمــــــي العلــــــوم كمــــــا هــــــو احلــــــال يف دراســــــة 
, أو على تـ ثري اسـتخدام م(2011العتييب )(, ودراسة 2010)

التقنيــــات التعليميــــة احلديثــــة علــــى حتصــــيل الطــــالب كمــــا هــــو 
, ودراســــــة بابــــــالوال هـــــــ(1431العريشــــــي )احلــــــال يف دراســــــة  

(Babalola, 2011) أو علــى الصــعوبات الــيت تواجــه معلمــي ,
العلـــوم  ـــاه اســـتخدامهم للتقنيـــات التعليميـــة يف املـــدراس كمـــا 

ســليمون ودراســة  (2014املــال )احلســن و هــو احلــال يف دراســة 
ــــــاهج العلــــــوم للمســــــتحدثات  (,2015) أو علــــــى تيــــــمني من

التقنيــــــة كمــــــا هــــــو احلــــــال يف دراســــــة اجلــــــرب واملفــــــيت والشــــــايع 
واســـتنادا  إىل مراجعـــة (, 2016(, ودراســـة األمحـــدد )2016)

األدب الرتبـــود فيمـــا ســـب ,  كـــن القـــول بـــ ن نتـــائج األ ـــام 
الستخدام التقنيات التعليميـة احلديثـة تدعم الت ثريات اإليبابية 

برمتهـــا, علـــى حتصـــيل التالميـــذ وعلـــى تطـــور العمليـــة التعلميـــة 
دمـــج املســـتحدثات ابيـــة حـــول يبوعلـــى تصـــورات املعلمـــني اإل

وهـــذا يؤكـــد علـــى أمهيـــة دراســـة اســـتخدام يس. التقنيـــة يف التـــدر 
التقنيـــــات التعليميـــــة ومعوقاهتـــــا وذلـــــك وفـــــ  املنظـــــور الشـــــامل 

كما ينبغي استقصاا هذا املوضوع عـن طريـ  املعلمـني للتقنية,  
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أنفســهم إل ــرافهم املبا ــر علــى اســتخدام التقنيــات التعليميــة 
يف امليـــدان ومعـــرفتهم بواقـــع أدائهـــم وحاجـــاهتم يف هـــذا اجملـــال 
ــــى الوجــــه  ــــيت حتــــول دون اســــتخدام التقنيــــات عل ــــات ال واملعوق

 األمثل.

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة:
يف ضوا أهداف الدراسة فـرتن املـنهج املناسـب هـو املـنهج 
 الوصفي التحليلي, وذلـك ملالئمـة هـذا املـنهج لطبيعـة الدراسـة

املــنهج الوصــفي هــو "الــذد يهــتم بوصــف الظــاهرة  و  وأهــدافها.
ويعـرب عنهـا كيفيـا  وكميـا  , عليه يف الواقع وصفا  دقيقا   كما هي

اطهــا مــع الظــواهر ودرجــات ارتب, ويوّضــل مقــدار هــذه الظــاهرة
 (.191م,ص2005, عبيدات وآخرون) املختلفة األخرى "

 :امجتمع الدراسة وعينته
( "بـ ن جمتمـع 131ص م,2005آخـرون )و  ذكر عبيـدات

 يتمثـــــل يف مجيـــــع األفـــــراد أو األ ـــــخاص أو األ ـــــياا الدراســـــة
ــــذين يكونــــون موضــــوع مشــــكلة البحــــ ". تكــــون جمتمــــع و ال

الدراســة مــن مجيــع معلمــات العلــوم يف التعلــيم العــام مبحافظــة 
معلمــــــة. كمــــــا تكونــــــت عينــــــة  482اخلــــــريت والبــــــال  عــــــددهن 

معلمــة مت اختيــارهن بطريقــة عشــوائية بســيطة 160مــن  الدراســة
وزعــت االســتبانة  وقــدوذلــك لصــعوبة حصــر جمتمــع الدراســة, 

اســتبانة وبعــد ذلــك مت  137علــى عينــة الدراســة ومت اســرتجاع 
اســـتبانة لعـــدم صـــالحيتها للتحليـــل وفقـــد الكثـــري  19اســـتبعاد 

يكــــــون عــــــدد االســــــتبانات الصــــــاحلة  مــــــن مثمــــــن البيانــــــات و 
اســــتبانة, وهــــو عــــدد مناســــب  118لإلدخــــال والتحليــــل هــــي 

 لعينة الدراسة.
 خصائص أفراد الدراسة:

ويف اجلـدول  ,معلمـة 118دد أفـراد عينـة الدراسـة يبل  عـ 
املؤهـــــــل  :لبيانـــــــاهتن األوليـــــــة املتمثلـــــــة يف وصـــــــفها وفقـــــــا  مت  1

 .سنوات اخلربة يف التدريسو  ,نوع املؤهلو , العلمي
 

 :  حسب المؤهل العلمي .1
 (1جدول )

 عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي توزيع أفراد 
 النسبة التكرار المؤهل العلمي
 12.7 15 معهد معلمات

 13.6 16 دبلوم
 72.9 86 بكالوريوس
 0.8 1 ماجستري
 100.0 118 اجملموع

 

 :.حسب نوع المؤهل العلمي2
 (2) جدول

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المؤهل العلمي 
 النسبة التكرار نوع المؤهل
 90.7 107 تربود

 9.3 11 مري تربود
 100.0 118 اجملموع

 :حسب سنوات الخبرة في التدريس.3

 (3) جدول
 الدراسة حسب الخبرة في التدريستوزيع أفراد 

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
 36.4 43 سنوات 5خربة أقل من 
 32.2 38 سنة 12-5خربة من 
 31.4 37 سنة 12أكثر من 

 100.0 118 اجملموع

 ا:أداة الدراسة وصدقها وثباته

الدراســــــة مــــــن حيــــــ  أهــــــدافها ومنهجهــــــا  ا لطبيعــــــةنظــــــر  
جلمـــــع  أداة  االســـــتبانة  الدراســـــةفقـــــد اســـــتخدمت , وجمتمعهـــــا

ــــة,   إذالبيانــــات واملعلومــــات الالزمــــة ألمــــراض الدراســــة امليداني
مهـــا اجلـــزا األول: عبـــارة عــــن  جـــزأيناحتـــوت االســـتبانة علـــى 

معلومــات عامــة عــن عينــة الدراســة مــن حيــ  املؤهــل العلمــي. 
: نوع املؤهل العلمي, سنوات اخلـربة يف التـدريس, واجلـزا الثـا 

حمــاور وهــي  ثالثــةمــن  وتتكــون لــى حمــاور االســتبانةوا ــتمل ع
احملــور األول: مــدى تــوافر التقنيــات احلديثــة يف تــدريس منــاهج 
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: واحملـور الثـا , فقـرة 11 املطورة ويتكون هذا احملـور مـن العلوم
التقنيــــات احلديثــــة يف تــــدريس منــــاهج العلــــوم  واقــــع اســــتخدام

 18  احملـور مـنويتكون هـذا , املطورة من وجهة نظر املعلمات
واحملــور الثالــ : معوقــات اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف , فقــرة

, تــــدريس منـــــاهج العلــــوم املطـــــورة مــــن وجهـــــة نظــــر املعلمـــــات
   فقرة. 18من ويتكون هذا احملور 

املتــــدريت حســــب  املقيــــاس الربــــاعي واســــتخدمت الدراســــة
مقيــــاس ليكــــرت يف اجلانــــب األيســــر أمــــام كــــل عبــــارة, ووفقــــا  

ليكــــرت الربــــاعي مت حتديــــد درجــــة االســــتجابة  يــــ  ملقيــــاس 
درجـات, واسـتجابة موافقـة  أربـعموافقـة بشـدة  تعطى استجابة

, واسـتجابة مـري نيدرجتـ درجات, واستجابة مري موافقة ثالم
وليـــــمان الصـــــدق الظـــــاهرد . موافقـــــة بشـــــدة درجـــــة واحـــــدة

مث عرضـها يف لدراسـة لالستبانة مت عرضها على املشـرف علـى ا
اخلــــربة و  األوليــــة علــــى جمموعــــة مــــن ذود االختصــــاصصــــورهتا 

وبنــاا  للت كــد مــن صــدق األداة عــن طريــ  صــدق احملكمــني ,
تعـــديل ومقرتحـــاهتم مت علـــى آراا احملكمـــني ووفقـــا  لتوجيهـــاهتم 

بعـــد الت كـــد مـــن الصـــدق و  األداة لتصـــبل يف صـــورهتا النهائيـــة.
ت الظــــاهرد ألداة الدراســــة مت تطبيقهــــا ميــــدانيا , وعلــــى بيانــــا

أفــراد عينــة الدراســة مت حســاب معامــل االرتبــا  بريســون ملعرفــة 
مت حســــاب معامــــل االرتبــــا   إذالصــــدق الــــداخلي لالســــتبانة 

بريســون بــني درجــة كــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة بالدرجــة 
بلـــــ  قـــــيم  وقـــــدالكليـــــة للمحـــــور الـــــذد تنتمـــــي إليـــــه العبـــــارة, 

ليــة للمحــور معــامالت االرتبــا  بــني درجــة الفقــرة والدرجــة الك
الــذد تنتمــي إليــه الفقــرة )واقــع اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف 

ترتاوح مـا , عاليةو  متوسطة اتدريس مناهج العلوم املطورة( قيم  
ومجيعهــا موجبــة, ممــا يعــد وجــود درجــة  0.761و 0.563بــني 

ــــداخلي مبــــا يعكــــس درجــــة عاليــــة مــــن  عاليــــة مــــن االتســــاق ال
معـــامالت االرتبـــا  بـــني قـــيم أماااا  الصـــدق لفقـــرات املقيـــاس.

للمحــور الــذد تنتمــي إليــه الفقــرة درجــة الفقــرة والدرجــة الكليــة 
معوقات استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس منـاهج العلـوم )

 0.525تـــــــرتاوح مـــــــا بـــــــني  إذ( مجيعهـــــــا قـــــــيم عاليـــــــة, املطـــــــورة
ومجيعهـــا موجبـــة, ممـــا يعـــد وجـــود درجـــة عاليـــة مـــن  0.762و

االتساق الداخلي مبا يعكس درجة عالية من الصـدق لفقـرات 
كمـــا مت الت كـــد مـــن ثبـــات األداة باســـتخدام معادلـــة  املقيـــاس.

ت بلــ  معامــل الثبــات  إذ (Cronbach'a Alpha)ألفــا كرونبــا  
وهــــذا يــــدل علــــى أن االســــتبانة تتمتــــع بدرجــــة  0.885 العــــام

 كـــن االعتمـــاد عليهـــا يف التطبيـــ   مـــن مثعاليـــة مـــن الثبـــات و 
 امليدا  للدراسة.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

يتيـــــمن هـــــذا اجلـــــزا اســـــتعراض أســـــئلة الدراســـــة منفـــــردة 
والطريقــة الــيت اســتخدمت يف إجابــة الســؤال مث النتــائج, وذلــك 

 . نات اليت مت مجعهابناا على حتليل البيا
 إجابة السؤال األول:

ما مدى توافر التقنيات احلديثـة يف تـدريس منـاهج العلـوم 
املطـــــورة يف التعلـــــيم العـــــام مـــــن وجهـــــة نظـــــر معلمـــــات العلـــــوم 

 مبحافظة اخلريت؟
ولإلجابـــــــة عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال مت اســـــــتخدام التكـــــــرارات 

يف اجلـــدول  والنســـب املئويـــة للمعاجلـــة اإلحصـــائية, كمـــا يظهـــر
7: 

 (7) جدول
 العلوم المطورةاستجابات أفراد عينة الدراسة على مدى توافر التقنيات الحديثة في تدريس مناهج  

 النسبة المئوية التكرار الموافقة توفر وسيلة التقنيات الحديثة في المدرسة م
 51.7 61 مري متوفرة (اإلنرتنت)  بكة االتصال 1

 48.3 57 متوفرة

 23.7 28 مري متوفرة جهاز حاسب آيل 2



 ...العفيصان: واقع استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف التعليم العام من وجهة دأمحد بن زيد آل مسعد ونورة بنت حمم

 

145 

 النسبة المئوية التكرار الموافقة توفر وسيلة التقنيات الحديثة في المدرسة م
 76.3 90 متوفرة

 63.6 75 مري متوفرة السبورة الذكية 3

 36.4 43 متوفرة

 11.0 13 مري متوفرة جهاز عرض البيانات )بروجكرت( 4

 89.0 105 متوفرة

 84.7 100 مري متوفرة املعامل االفرتاضية 5

 15.3 18 متوفرة

 95.8 113 مري متوفرة كاأليباد. اجلالكسي() األجهزة اللوحية 6

 4.2 5 متوفرة

 100.0 118 مري متوفرة املكتبة اإللكرتونية 7

 0 0 متوفرة

 85.6 101 مري متوفرة الكتاب اإللكرتو  8

 14.4 17 متوفرة

 100.0 118 مري متوفرة (e-podium)املنصة اإللكرتونية  9

 0 0 متوفرة

بــــــني أفــــــراد  اأن هنــــــا  تفاوت ــــــ (7)يتيــــــل مــــــن اجلــــــدول 
املـــــــدارس حلديثــــــة يف الدراســــــة مــــــن حيــــــ  تــــــوافر التقنيــــــات ا

وجـــد أن أكثـــر التقنيـــات تـــوافرا  هـــو جهـــاز  إذ ,امللتحقـــني فـــا
, مث يليـه ٪89 إىلعرض البيانات" الربوجكتور", بنسـبة تصـل 

اسـتخدام  , مث تـاله٪76.3جهاز احلاسـب اآليل بنسـبة تصـل 
فهــي  التقنيــات احلديثــة ", أمــا بــاقياإلنرتنــت ــبكة االتصــال "

وهـذا يــدل علــى , منعدمــةتتـوافر بنســب أقــل مـن املتوســطة إىل 
فرتن هـذه  من مثيف التقنيات احلديثة, و  اواضح   اأن هنا  نقص  

 النتــائج تشــري إىل احلاجــة امللحــة لتــوفري التقنيــات احلديثــة ســواا
 املـــدارس مـــواد أو أجهـــزة يف تـــدريس منـــاهج العلـــوم املطـــورة يف

الـــيت هـــي اســــتخدام و  التعلـــيم أحـــد مطالبهـــاحـــ  حتقـــ  وزارة 
 النظــر التعلــيم إدارات فالواجــب مــن كــلالتقنيــات يف التعلــيم. 

 مـــن هنـــا  ألن للـــوزارة, التقنيـــات احتيـــايت ورفـــع األمـــر هـــذايف 
 قبــل ت ــوفر مــن لوهــي  باســتخدام التقنيــات املعلمــات ي طالــب
 التعلـيم بـ ن إدارة املعلمـات مـن كثري  ا فت فاج   التابع اإلدارة

ـــــاب خطابـــــات ـــــم  ترســـــل  يف التقنيـــــات اســـــتخدام لعـــــدم عت
يجة تتف  مع ن هذه النتإو كن القول مشاهد. وهذا املدارس 

م( الــذين 2010ودراســة الزهــرا  ) ,م(2007دراســة بــاجرد )
أ ــــاروا إىل تــــد  تــــوافر التقنيــــات التعليميــــة, ودراســــة الشــــناق 

الذد أ ار إىل أن أكثـر التقنيـات اسـتخداما  هـي و  م(2007)
 .اإلنرتنتاحلاسب اآليل مث يليه  بكة 

 :  إجابة السؤال الثاني
مـا مـدى اسـتخدام معلمـات العلـوم للتقنيـات احلديثــة يف 
تــدريس منــاهج العلــوم املطــورة يف التعلــيم العــام مــن وجهــة نظــر 

 معلمات العلوم مبحافظة اخلريت؟
ــــــــة عــــــــن هــــــــذا      الســــــــؤال مت اســــــــتخدام أســــــــلوب  ولإلجاب

التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالحنرافــات 
الدراسـة علـى عبـارات  املعيارية والرتـب السـتجابات أفـراد عينـة

 .8هذا السؤال كما يظهر يف اجلدول 

 
 
 
 



 (2017سبتمرب  /هـ1438الرياض )ذو احلجة    – 58العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

146 

 (8) جدول
 مناهج العلوم المطورة  استخدام معلمات العلوم للتقنيات الحديثة في تدريساستجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى 

موافقة  واقع استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة
 وبشدة

غير  موافقة
 موافقة

غير موافقة 
 بشدة

 المتوسط
 المرجح

 )الموزون(

 الترتيب

 تكرار تكرار تكرار تكرار
٪ ٪ ٪ ٪ 

 1 3.68 1 30 53 34 تساعد  التقنيات احلديثة يف حتقي  أهداف الدرس.-1
28.8 44.9 25.4 0.8 

استخدام املعمل االفرتاضي كبديل عن املعمل التقليدد يف تدريس العلوم حسب  -2
 متطلبات املوضوع.

83 32 3 0.0 3.02 7 
70.3 27.1 2.5 0.0 

 16 2.31 14 64 30 10 لكرتو  يف استقبال الواجبات اليت أكلف فا الطالبات.استخدام الربيد اإل -3
8.5 25.4 54.2 11.9 

تساعد  برامج احملاكاة احلاسوبية يف توضيل بعض املفاهيم العلمية الواردة يف -4
 منهج العلوم املطور أكثر من املعامل التقليدية.

44 51 21 2 3.16 6 
37.3 43.2 17.8 1.7 

استخدامي للتقنيات احلديثة كالسبورة الذكية. .. يزيد من فاعلية الطالبات يف  -5
 احلصة.

67 40 11 0.0 3.47 4 
56.8 33.9 9.3 0.0 

 18 2.11 27 63 16 12 استخدام تقنية واحدة يف تدريس منهج العلوم املطور طوال الفصل الدراسي.-6
10.2 13.6 53.4 22.9 

 15 2.34 10 68 30 10 أعتمد على الكتاب اإللكرتو  ملنهج العلوم املطور بديال  عن الكتاب الورقي. -7
8.5 25.4 57.6 8.5 

 2 3.58 2 1 41 74 تساعد  التقنيات احلديثة يف تبسيط املعلومة للطالبات. -8
62.7 34.7 0.8 1.7 

 5 3.41 2 6 52 58 الدروس.استخدام احلاسب اآليل يف عرض -9
49.2 44.1 5.1 1.7 

 11 2.57 6 55 41 16 أستعني باملكتبة اإللكرتونية يف إثراا أحد موضوعات منهج العلوم املطور. -10
13.6 34.7 46.6 5.1 

يف التواصل مع  استخدام إحدى الشبكات االجتماعية كالفيس بو  والتويرت-11
 الطالبات ملناقشة موضوعات منهج العلوم.

9 22 71 16 2.20 17 
7.6 18.6 60.2 13.6 

استخدام اجلهاز اللوحي يف متابعة الطالبة يف املشاركة والواجبات والتكاليف  -12
 املطالبة فا كبديل عن سجل املتابعة.

11 9.3 11 9.3 2.42 14 
59 50.0 59 50.0 

 12 2.53 5 59 41 13 كاملدونة يف تدريس منهج العلوم املطور.  2استخدام أحد تطبيقات الويب  -13
11.0 34.7 50.0 4.2 

 10 2.64 6 50 43 19 استخدام املدونة يف عرض وتنظيم إجنازات الطالبات كبديل عن ملف اإلجناز.-14
16.1 36.4 42.4 5.1 

 8 2.92 8 25 53 32 أثناا تدريسي ملنهج العلوم املطور.يف نرتنت استخدام  بكة اإل -15
27.1 44.9 21.2 6.8 

استخدام اجلهاز اللوحي يف عرض دروس منهج العلوم املطور كبديل عن جهاز  -16
 احلاسب اآليل.

22 49 38 9 2.71 9 
18.6 41.5 32.2 7.6 

 13 2.49 13 50 39 16 منهج العلوم املطور.( يف تدريس e-podiumاستخدام املنصة اإللكرتونية ) -17
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يتيل أن  (8)من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 

واقع استخدام أفراد عينة الدراسة على عبارات "استجابات 
 هي "ة يف تدريس مناهج العلوم املطورةالتقنيات احلديث

وهو  4من 2.83ومبتوسط  استخداممبعع أنه  ",موافقة"
الرباعي  متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكارت

أداة الدراسة, على  "موافقة" وهي الفئة اليت تشري إىل خيار
يتيل أن معلمات العلوم  إذجيدة,  د  وهذه النتيجة تع

تعزد و , يستخدمن التقنيات يف تدريس مناهج العلوم املطورة
علوم النتائج اليت مت احلصول عليها إىل أن معلمات ال

كما أسفرت عنها   توفرةاملمري يستخدمن التقنيات احلديثة 
نتائج السؤال األول وذلك بتوفريها  خصيا , وكذلك 
استخدام الوسائل التقنية احلديثة, وهذا يدل على أن 

هو حدي  يف جمال  العلوم على دراية بكل ما معلمات
التقنيات احلديثة وأييا  على دراية ب مهية ودور و  الوسائل

وهذه النتيجة تتف  مع دراسة آل  .عملية التعليم التقنيات يف

م( اليت أ ارت إىل أن معلمي العلوم لديهم 2007قصود )
دراية وقناعة عالية ب مهية استخدام التقنيات احلديثة يف 

م( اليت أ ارت إىل أن 2011تدريس العلوم, ودراسة العتييب )
املعلمات يستخدمن التقنيات التعليمية يف تدريس مقررات 

 العلوم.
 :  لسؤال الثالثإجابة ا

ما معوقات استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج 
العلوم املطورة يف التعليم العام من وجهة نظر معلمات العلوم 

 مبحافظة اخلريت؟
هذا السؤال مت استخدام أسلوب  نولإلجابة ع

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات 
الدراسة على عبارات  املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة

 :9ؤال كما يظهر يف اجلدول هذا الس
 

 (9)جدول
 استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة. استجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات 

موافقة  معوقات استخدام التقنيات الحديثة في تدريس مناهج العلوم المطورة
 بشدة

غير  موافقة
 موافقة

غير موافقة 
 بشدة

 المتوسط
 المرجح

 )الموزون(

 الترتيب

 تكرار تكرار تكرار تكرار
٪ ٪ ٪ ٪ 

 2 3.13 2 28 41 47 كثافة املادة العلمية يف مناهج العلوم املطور عن استخدام التقنيات احلديثة.  تعيقد -1

39.8 34.7 23.7 1.7 
  29 49 23 17  نعد ضعف ت هيلي وتدرييب من استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة. -2

2.24 
1 

14.4 19.5 41.5 24.6 
  39 68 9 2 بعدم الرمبة يف تو يف التقنيات احلديثة يف تدريس منهج العلوم املطور. أ عر -3

1.78 
18 

1.7 7.6 57.6 33.1 
أثناا تدريس منهج العلوم املطور وقتا  أطول يف التعليم مما أدى يب  يستغرق استخدامي للتقنيات -4

 إىل عدم استخدامها.
17 27 64 10  

2.43 
 

12 

14.4 22.9 54.2 8.5 

13.6 33.1 42.4 11.0 
 3 3.54 2 3 42 71 أدر  فعالية استخدام التقنية احلديثة يف تدريس منهج العلوم املطور. -18

60.2 35.6 2.5 1.7 
  2.83 املتوسط احلسايب املرجل )املوزون( للمحور
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عدم وجود اختصاصية يف تقنيات التعليم ملساعدي يف احلصول على التقنية املناسبة الستخدامها -5
 يف تدريس منهج العلوم يعي  استخدامي للتقنيات.

31 51 30 6  
2.91 
 

4 

26.3 43.2 25.4 5.1 

واملعامل االفرتاضية... يف تدريس عدم تقبل الطالبات الستخدام التقنيات احلديثة كالسبورة الذكية -6
 مناهج العلوم املطور مما أدى يب إىل عدم استخدامه.

7 21 63 27  
2.07 
 

17 

5.9 17.8 53.4 22.9 

ها يف تدريس مناهج عدم مناسبة التقنيات والوسائل التعليمية املوجودة داخل املدرسة الستخدام-7
 .ةالعلوم املطور 

23 34 51 10 2.59 11 

19.5 28.8 43.2 8.5 
 5 2.88 5 40 37 36 زمن احلصة ال يساعد  على استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطور. -8

30.5 31.4 33.9 4.2 
عدم توفر فد صيانة للمواد واألجهزة التعليمية احلديثة داخل املدرسة  نعد من استخدامها يف -9

 التدريس.
43 42 27 6 3.03 3 
36.4 35.6 22.9 5.1 

 15 2.17 20 66 24 8 طبيعة حمتوى مناهج العلوم املطورة ال تساعد  على استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس.-10
6.8 20.3 55.9 16.9 

كثرة األعمال اليت كلفت فا متنعد من استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم -11
 املطورة.

31 47 32 8 2.86 6 
26.3 39.8 27.1 6.8 

 10 2.62 11 45 40 22 اعتماد أدلة األجهزة التعليمية احلديثة على اللغة االجنليزية تعيقد عن استخدامها -12
18.6 33.9 38.1 9.3 

 1 3.18 3 22 44 49 من استخدامها ف تدريس منهج العلوم املطور. نرتنت داخل الفصل يعيقدعدم توفر  بكة اإل -13
41.5 37.3 18.6 2.5 

أختوف من تعطل األجهزة واملواد التعليمية احلديثة أثناا استخدامي  ا يف التدريس مما أدى يب -14
 إىل عدم استخدامها

25 38 47 8 2.68 9 
21.2 32.2 39.8 6.8 

 عدم وجود دورات تدريبية مكثفة يف جمال استخدام التقنيات احلديثة يعيقد من -15
 استخدامها يف التدريس.

32 44 34 8 2.85 7 
27.1 37.3 28.8 6.8 

عدم تشجيعي من قبل اإلدارة املدرسية ال حيفز  الستخدام التقنيات التعليمية احلديثة يف تدريس -16
 منهج العلوم املطور

15 23 64 16 2.31 13 
12.7 19.5 54.2 13.6 

ضعف متابعة املشرفة الرتبوية الستخدامي للتقنيات احلديثة يف التدريس يولد لدد عدم الرمبة  -17
 يف استخدام التقنية

9 17 71 21 2.12 16 
7.6 14.4 60.2 17.8 

استخدامها يف التدريس على نطاق ارتفاع التكاليف املادية لتوفري التقنيات احلديثة  نعد من -18
 واسع

26 47 34 11 2.75 8 
22.0 39.8 28.8 9.3 

  2.58 املتوسط احلسايب املرجل )املوزون( العام للمحور

يتيل أن  (9)من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 
استجابات أفراد الدراسة على عبارة " معوقات استخدام 
التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة" هي 

وهو متوسط يقع يف الفئة  4 من 2.58)موافقة( ومبتوسط 
الثالثة من فئات مقياس ليكارت الرباعي وهي الفئة اليت تشري 

 موافقة( على أداة الدراسة.) إىل خيار
استجابات أفراد  ( أييا  أن9من اجلدول )يل لنا ويت

الدراسة وجود معوقات أمام استخدام التقنيات احلديثة يف 

وهي نسبة عالية  ٪64.5مناهج العلوم املطورة وذلك بنسبة 
 وزارةتتحمله  اكبري   خلال   هنا  أن على واضحة وهذه داللة

 اقتصار توفريمنها  كثرية أمور يف ذلك ويظهر ,التعليم
دارة املدرسة دون الفصول الدراسية رمم حاجة يف إنرتنت اإل

 فد وجود عدمأثناا التدريس, كذلك يف الفصول امللحة  ا 
واألجهزة التعليمية احلديثة داخل  املواد صيانة يف خمتي
 ذلك كان ملا عاجزة مري هيو  ذلك الوزارة وفرت ولو املدرسة
 يف علماتللم مكثفة تدريبية دورات وجود عدم اوأيي   ,امعوق  
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, التقنيات احلديثة يف مناهج العلوم املطورة استخدام جمال
تساعد املعلمات  وعدم وجود اختصاصية يف تقنيات التعليم

يف اختيار التقنية واالسرتاتيجية الصحيحة يف تدريس مناهج 
 ال املدارس يفما سب  ذكره توافر إن , بل العوم املطورة

خصصت  اليت اجليدة امليزانية  ل يف ا يئ   الوزارة تكلف
ن هذه النتيجة تتف  مع دراسة كل إو كن القول للتعليم, 

م(, 2007) م(, ودراسة باجرد2011من دراسة العتييب )
م( 2010ودراسة الزهرا ) م(,2007ودراسة آل قصود )

الذين أ اروا إىل وجود معوقات تواجه املعلمات يف استخدام 
 عملية التدريس.التقنيات احلديثة يف 

 :  إجابة السؤال الرابع
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط 
استجابات معلمات العلوم حول مدى استخدام معلمات 

ة يف العلوم للتقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطور 
سنوات و , املؤهل العلمي: تغرياتالتعليم العام واليت تعزى مل

 ؟اخلربة
ولإلجابة عن هذا السؤال مت  :المؤهل العلمي أواًل:

 One)استخدام أسلوب اختبار "حتليل التباين األحادد: 

Way ANOVA)   10كما يظهر يف اجلدول: 
 

 (10) جدول
 متغير المؤهل العلميتحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً الختالف  نتائج اختبار

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
(F) 

الداللة 
 اإلحصائية

واقع استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج 
 العلوم املطورة

 0.004 4.725 0.657 3 1.971 بني اجملموعات
داخل 

 اجملموعات
15.853 114 0.139 

  117 17.825 المجموع

 (10يف اجلدول )يتيل من خالل النتائج املوضحة  
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول حمور واقع استخدام 
التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة باختالف 

يف  ف قل 0.05املؤهل العلمي عند مستوى داللة إحصائية 
حي  مستوى الداللة  ,استجابات أفراد عينة الدراسة

 من مثو . 4.725هي  "ف"وقيمة  0.004اإلحصائية هي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات 
معلمات العلوم حول واقع استخدام التقنيات احلديثة يف 
, تدريس مناهج العلوم املطورة واليت تعزى للمؤهل العلمي

ملعرفة الفروق ذات  "Scheffe وباستخدام اختبار " يفيه
الداللة اإلحصائية يف أد من املؤهل العلمي, كانت النتائج 

 :11دول اجليف 
 

 (11)جدول 
 .(Scheffe) اختبار شيفيه 

 (I) المؤهل  (J) االختالفمتوسط  المؤهل (I-J) مستوى الداللة اإلحصائية االنحراف المعياري للخطأ 
 0.006 0.13402 0.48333- دبلوم معهد معلمات

 0.198 0.10444 0.22745- بكالوريوس
 0.350 0.28072 0.51111- ماجستري

 0.006 0.13402 0.48333 معهد معلمات دبلوم
 0.102 0.10162 0.25588 بكالوريوس
 1.000 0.27968 0.02778- ماجستري

 0.198 0.10444 0.22745 معهد معلمات 
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 (I) المؤهل  (J) االختالفمتوسط  المؤهل (I-J) مستوى الداللة اإلحصائية االنحراف المعياري للخطأ 
 0.102 0.10162 0.25588- دبلوم بكالوريوس

 0.770 0.26677 0.28366- ماجستري
 0.350 0.28072 0.51111 معهد معلمات ماجستري

 1.000 0.27968 0.02778 دبلوم
 0.770 0.26677 0.28366 بكالوريوس

 (11)يف اجلدول  (Scheffe) ومن خالل اختبار  يفيه
يتيل لنا أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متوسط 
استجابات العلوم حول واقع استخدام معلمات العلوم 
للتقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف كل من 

عند مستوى داللة إحصائية  الدبلومو  معهد املعلمات
ال توجد فروق بني متوسط استجابات يف حني , (0.006)

معلمات العلوم حول واقع استخدام معلمات العلوم للتقنيات 
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة بني كل من املؤهل 

 إذاملاجستري( ) واملؤهل العلمي( البكالوريوس) العلمي
أن تعزى هذه النتائج إىل و كن . 0.775مستوى الداللة هو 

أن كلما ارتفع املؤهل العلمي كلما كان التعامل مع التقنية 

أسهل وذلك لوجود فرصة قبل اخلدمة يف ت هيل املعلمني 
 لكيفية التعامل مع التقنيات وطرق التدريس املختلفة.

وهذه النتيجة تتف  مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة  
ختتلف مع ما توصلت إليه يف حني م(, 2009اللقما  )

الزهرا  م(, و 2007دراسة آل قصود )نتيجة دراسة كل من 
 .م(2011ودراسة العتييب ), م(2010)

 ثانياً :سنوات الخبرة:
أسلوب اختبار"  عن هذا السؤال مت استخدام ولإلجابة     

كما يظهر  (One Way ANOVA) حتليل التباين األحادد:
 :12يف اجلدول 

 

 (12) جدول
 "تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً الختالف متغير سنوات الخبرة" ف" نتائج اختبار

 الداللة اإلحصائية (Fقيمة ف ) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين المحور
التقنيات  واقع استخدام

احلديثة يف تدريس مناهج 
 العلوم املطورة

 0.854 0.158 0.024 2 0.049 بني اجملموعات

 0.155 115 17.776 داخل اجملموعات

  117 17.825 المجموع

 

 (12يف اجلدول )يتيل من خالل النتائج املوضحة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول حمور واقع 
استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة 

 0.05باختالف سنوات اخلربة عند مستوى داللة إحصائية 
مستوى الداللة  إذ ف قل يف استجابات أفراد عينة الدراسة ,

ولعل . 0.158هي  "ف", وقيمة 0.854اإلحصائية هي 
ملعرفة املعلمات ألمهية ودور التقنيات يف عملية يرجع هذا 

مع نتائج دراسة آل قصود هذه النتيجة تف  تو , التدريس
, ودراسة العتييب م(2010م(, ودراسة الزهرا  )2007)

, حول واقع استخدام التقنيات احلديثة وف  (م2011)
  متغريات سنوات اخلربة.

 إجابة السؤال الخامس: 
ذات دالله إحصائية بني متوسط هل توجد فروق  

استجابات معلمات العلوم حول معوقات استخدام التقنيات 
ة يف التعليم العام واليت احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطور 

 ؟سنوات اخلربةو , املؤهل العلمي: تغرياتتعزى مل
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 أواًل: المؤهل العلمي:
"حتليل  ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام أسلوب اختبار

كما يظهر يف (One Way ANOVA)التباين األحادد: 
 :13 اجلدول

 

 (13)جدول
 .الختالف متغير المؤهل العلمي تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً "ف"  نتائج اختبار

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
(F) 

الداللة 
 اإلحصائية

معوقات استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج 
 المطورة العلوم

 0.818 0.310 0.062 3 0.187 بني اجملموعات

 0.201 114 22.928 داخل اجملموعات
  117 23.115 المجموع

 

يتيل من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية حول معوقات استخدام التقنيات 
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة باختالف املؤهل 

ف قل  0.05العلمي عند مستوى داللة إحصائية عند مستوى 
مستوى الداللة  إذالدراسة,  يف استجابات أفراد عينة

و كن أن  ,0.310يه "ف"وقيمة  0.818اإلحصائية هي 
تعزى هذه النتائج إىل عدم توافر التقنيات احلديثة وعدم هتيئة 

مع هذه النتيجة  تتف و  الفصول للتدريس داخل املدرسة,
, م(2010نتائج ما توصلت إليه دراسة كل من الزهرا  )

وختتلف مع دراسة اللقما  , م(2007ودراسة آل قصود )
حول من حي  وجود فروق ذات داللة إحصائية ( م2009)

املؤهل احلديثة وف  متغريات تقنيات المعوقات استخدام 
 . العلمي

 :سنوات الخبرة: ثانياً 
عن هذا السؤال مت استخدام أسلوب اختبار"  ولإلجابة      

 , كما يظهر(One Way ANOVA)حتليل التباين األحادد: 
 :14 يف اجلدول

 

 (14) جدول
 عينة الدراسة طبقاً الختالف متغير سنوات الخبرة تحليل التباين األحادي للفروق بين إجابات أفراد"ف"  نتائج اختبار

 الداللة اإلحصائية (Fقيمة ف ) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين المحور
معوقات استخدام التقنيات 

احلديثة يف تدريس مناهج العلوم 
 املطورة

 0.065 2.803 0.537 2 1.074 بني اجملموعات

 0.192 115 22.041 داخل اجملموعات

  117 23.115 المجموع

  
يتيـــل مـــن خـــالل النتـــائج املوضـــحة أعـــاله عـــدم وجـــود 
فروق ذات داللة إحصـائية حـول معوقـات اسـتخدام التقنيـات 
احلديثـــة يف تـــدريس منـــاهج العلـــوم املطـــورة بـــاختالف ســـنوات 

ف قــل  0.05اخلــربة عنــد مســتوى داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 
مســــــتوى الداللـــــــة  إذ يف اســــــتجابات أفـــــــراد عينــــــة الدراســـــــة ,

ولعــــل  ,2.803هــــي  "ف", وقيمــــة 0.065 اإلحصــــائية هــــي

ــــربامج املتخصصــــة يف  ــــة وال ــــة الــــدورات التدريبي هــــذا يرجــــع لقل
التقنيـــات للمعلمـــات, وتتفـــ  هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج دراســـة 

م(, ودراســــة آل 2011م(, ودراســــة العتيــــيب )2010الزهــــرا  )
م( مـن 2007م(, وختتلـف مـع دراسـة بـاجرد )2007قصود )

 0,05حيــ  وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 
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وفــ  متغــري ســنوات احلديثــة حـول معيقــات اســتخدام التقنيــات 
 اخلربة.

 توصيات الدراسة:

 الدراســـة بنـــاا  علـــى النتـــائج الـــيت مت التوصـــل إليهـــا فـــرتن  
 : يتوصي مبا ي

وإتاحـة , أنواعهـا يف املـدارس ميـعتوفري التقنيات احلديثة م .1
 الفرصة أمام املعلمات الستخدامها.

نرتنــت" داخــل الفصــول تــوفري  ــبكة االتصــال العامليــة "اإل .2
 .  املدارس مجيعيف 

املـواد التعليميــة يف مجيــع و  تـوفري فــد صـيانة جلميــع األجهــزة .3
   .مدارس املراحل التعليمية

املــواد التعليميــة باللغــة العربيــة و  تشــغيل األجهــزة تــوفري أدلــة .4
 لمات استخدامها.ح  يتسع للمع

املتابعـــة مـــن قبـــل اجلهـــات املســـؤولة يف وزارة التعلـــيم ملعرفـــة  .5
أنواعهـــــا  ميـــــعاحتياجـــــات املـــــدارس مـــــن التقنيـــــات احلديثـــــة م

 وتوفريها.
ت هيـــل املعلمـــات قبـــل وأثنـــاا اخلدمـــة يف املهـــارات الالزمـــة  .6

 الستخدام التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية.
العلــوم املطــورة ملواجهــة كثافــة زيــادة نصــاب حصــي مــادة  .7

 املادة التعليمية وعدم استخدام التقنيات احلديثة فيها.
مكثفــــة للمعلمــــات لتــــدريبهم علــــى   عقــــد دورات تدريبيــــة .8

مــع  كيفيــة تو يــف التقنيــات احلديثــة يف منــاهج العلــوم املطــورة
 االهتمام باجلوانب التطبيقية والعملية يف الربامج التدريبية.

التدريبيـــة الـــيت تقـــدم مـــن وزارة التعلـــيم مـــن  تقيـــيم الـــربامج .9
حيــ  اإلعــداد والت هيــل ومعاجلــة نقــا  اليــعف فيهــا وتعزيــز 

 نقا  القوة.

 مقترحات الدراسة :

يف أحـــــد املراحـــــل إجـــــراا دراســـــة مماثلـــــة للدراســـــة احلاليـــــة  .1
 .  للبنات مراحل التعليم العامالثالم من 

نيـــات إجـــراا دراســـة  ريبيـــة حـــول أثـــر اســـتخدام أحـــد التق .2
احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة على حتصـيل الطـالب 

 . يف أحد مراحل التعليم العام
إجـــراا دراســـة مقارنـــة بـــني اســـتخدام التقنيـــات يف تـــدريس  .3

 .  األهليةو  املقررات يف املدارس احلكومية
إجراا دراسة تقو ية ملستوى الـربامج التدريبيـة أثنـاا اخلدمـة  .4

   .التعليمواليت تقدمها وزارة 
إجراا دراسة حول أثـر الـربامج التدريبيـة أثنـاا اخلدمـة علـى  .5

 رفع كفااة املعلمني حنو استخدام التقنيات احلديثة. 

   :المراجع

(. مـــــدى حتقـــــ  معـــــايري التنـــــور التقـــــد 2016األمحـــــدد, علـــــي بـــــن حســـــن )
(STL يف حمتــــوى منــــاهج العلــــوم املطــــورة للمرحلــــة املتوســــطة باململكــــة )

جملـــة العلـــوم الرتبويـــة والنفســـية مامعـــة العربيـــة الســـعودية )دراســـة حتليليـــة(, 
 .115-81(, 2)17البحرين,  
دراســـة تقو يـــة لواقـــع اســـتخدام معلمـــي العلـــوم يف (. 2007) بـــاجرد, عـــادل

 ومعوقــاتيــة للتقنيــات التعليميــة اليمن مرحلــة التعلــيم األساســي باجلمهوريــة
رسالة ماجستري مري منشورة. قسم مناهج وطـرق التـدريس,   .استخدامهم

 كلية الرتبية, اجلامعة األردنية: األردن.
التكنولوجيـــة التعليميـــة الالزمـــة لعـــرض  الكفايـــات (.2010) رؤى باخـــذل , 

مبدينــة  وإنتــايت الوســائط املتعــددة لــدى معلمــات األحيــاا باملرحلــة الثانويــة
 قسم مناهج وطـرق التـدريس, .رسالة ماجستري مري منشورة مكة املكرمة.

 كلية الرتبية ,جامعة أم القرى :مكة املكرمة.
دليــــل املعلــــم العصــــرد يف الرتبيــــة وطــــرق  (.2008) الســــالم اجلقنــــدد, عبــــد
 . دمش : دار قتيبة.التدريس

(. املهــارات احلاســوبية الالزمــة ملعلــم 2007فهــد ) الشــايع, ريــاضو و احلســن,
العلوم الرتبوية والدراسات اإلسـالمية,  جملة العلوم كما حيددها املختصون. 
 .93-63 (.31) 1. كلية الرتبية , جامعة امللك سعود
(. الصـــعوبات الـــيت تواجـــه معلمـــي 2014احلســـن , ريـــاض, و املـــال, أحـــالم )

ة يف املــــنهج مــــن وجهــــة نظــــر املشــــرفني املرحلــــة املتوســــطة يف دمــــج التقنيــــ
(, 1)15ويــــــة والنفســــــية مامعــــــة البحــــــرين, بجملــــــة العلــــــوم الرت الرتبــــــويني, 

588-623. 
(. القــاهرة: دار 1. ) عمليــات تكنولوجيــا التعلــيم(. 2003)  حممــد مخــيس,

 الكلمة. 

 



 ...العفيصان: واقع استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس مناهج العلوم املطورة يف التعليم العام من وجهة دأمحد بن زيد آل مسعد ونورة بنت حمم

 

153 

تقــــوم أداا معلمــــات العلــــوم يف (. 2013الرويثــــي, إ ــــانو والروســــاا, هتــــا  )
جملــة . املتوســط وفــ  معــايري مقرتحــة للتــدريس األولرر الصــف تــدريس مقــ

رســالة الرتبيـــة وعلـــم الـــنفس, اجلمعيـــة الســـعودية للعلـــوم الرتبويـــة والنفســـية, 
(42) ,93-113. 
واقع استخدام املستحدثات التكنولوجية يف خمتـربات (. 2010مرم ) الزهرا ,

رفات العلـوم مبكـة العلـوم يف املرحلـة الثانويـة مـن وجهـة نظـر معلمـات ومشـ
. رسالة ماجستري مري منشورة. قسم مناهج وطـرق التـدريس, كليـة املكرمة
 جامعة أم القرى: مكة املكرمة. الرتبية ,

. القـاهرة: مهـارات التـدريس رؤيـة يف تنفيـذ التـدريس(. 2004زيتون, حسـن )
 ل الكتب.اع

اإللكــرتو : املفهــوم رؤيــة جديــدة يف التعلــيم الــتعلم (. 2005زيتــون, حســن )
 . الرياض: الدار الصولتية للرتبية. التقييم –التطبي   -القيايا  –
 .األردن: دار الشروق. 5 أساليب تدريس العلوم. (. 2005) عايش زيتون,

(. أمهيـة مـدارس العلـوم والتقنيـة وا ندسـة 2015السبيل, مي عمر عبدالعزيز )
املـؤمتر سـة نظريـة يف إعـداد املعلـم, والرياضيات يف تطـوير تعلـيم العلـوم: درا

العلمي الرابع والعشرين للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس بعنـوان: 
-254بـــرامج إعـــداد املعلمـــني يف اجلامعـــات مـــن أجـــل التميـــز, مصـــر , 

278. 
 وســائل االتصــال والتكنولوجيــا يف التعلــيم.م(. 2006)  ســالمة, عبــد احلــافا

 والتوزيع. والنشر عّمان :دار الفكر للطباعة
 م التقنيــات التعليميــة التعلميــة يف(. صــعوبات اســتخدا2015) د ــةســليمون, 

ر مـن وجهـة نظـ يلقـة الثانيـة مـن التعلـيم: األساسـتدريس العلـوم لطلبـة احل
جملــــة احتــــاد  .ســــورية ومعلماهتمــــا املنطقــــة الشــــمالية والســــاحلية يف يمعلمــــ

ـــــنفس  ـــــة وعلـــــم ال -111,  (1)13ســـــوريا,  -اجلامعـــــات العربيـــــة للرتبي
135. 

(. واقـــع اســـتخدام الوســـائط التعليميـــة 2007أبريـــل, ) الشـــناق, قســـيم حممـــد
مارات العربية املتحدة من وجهـة نظـر رتونية يف تعليم العلوم بدولة اإلاإللك

كليـــة الرتبيـــة مـــؤمتر اإلصـــالح املدرســـي: حتـــديات وطموحـــات. املعلمـــني. 
 ,جامعة اإلمارات العربية املتحدة: بديب.

واقع استخدام التقنيات احلديثة يف تـدريس الرتبيـة (. 2011) الشهرا , مرعي
ـــة اإلســـالمية  اإلســـالمية للمرحلـــة االبتدائيـــة مـــن وجهـــة نظـــر مشـــريف الرتبي

ـــة الطـــائف رســـالة ماجســـتري مـــري منشـــورة. قســـم  .ومـــديرد املـــدارس مبدين
 جامعة أم القرى :مكة املكرمة.  مناهج وطرق التدريس, كلية الرتبية,

(. أثــــــر تو يــــــف بعــــــض املســــــتحدثات 2010أســــــان, عبــــــدالكرم حممــــــد ) 
ــــى ت ــــدريس عل ــــة يف الت نميــــة مهــــارات البحــــ  عــــن املعلومــــات التكنولوجي

اجمللـة يـة بالرتبـة مامعـة تعـز. ا والدافعية للتعلم لدى طلبة كليـة الرتبلكرتوني  إ
 .139-113, (2العربية للرتبية العلمية والتقنية, )

ــــ(. ه ١٤١٦صــــائ , عبــــد الــــرمحن. ) تنميــــة روح املشــــاركة بــــني قطــــاع التعلــــيم ـ
الريـــاض: مكتـــب الرتبيـــة لـــدول  وقطـــاع األعمـــال وبعـــض الصـــي  لتفعيلهـــا.

 اخلليج العريب. 

 تدريس يف احلديثة اال اهات (.2009السالم, عبد السالم مصطفى ) عبد

 العريب.  الفكر . القاهرة :دارالعلوم
تكنولوجيـا التعلـيم مفـاهيم (. 2004) عبد السميع, مصطفىو وحوالة, سـهري

 . عمان: دار الفكر.وتطبيقات
 البحــ  (.2005) وعبــد احلــ , كايــد عبــدالرمحنو وعــدس, ذوقــانو عبيــدات,

 األردن: دار الفكر.. العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه

واقع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مقررات (. 2011العتييب, وضحى )
. رســـالة العلـــوم للمرحلـــة الثانويـــة مـــن وجهـــة نظـــر املعلمـــات مبدينـــة حائـــل

جامعـة  كلية الرتبيـة, ماجستري مري منشورة. قسم مناهج وطرق التدريس,
 أم القرى: مكة املكرمة. 

أثـــر تو يـــف الوســـائط املتعـــددة يف تـــدريس هــــ(. 1431, أ ـــن علـــي )العريشـــي
مـــادة العلـــوم علـــى حتصـــيل تالميـــذ الصـــف الســـادس االبتـــدائي يف مدينـــة 

قسـم منـاهج وطـرق التـدريس, كليـة  جازان. رسالة ماجستري مري منشـورة.
 جامعة أم القرى: مكة املكرمة.  الرتبية,

, 4.  يف العلـــوم الســـلوكيةاملـــدخل إىل البحـــ  (. 2006العســـاف, صـــاحل )
 الرياض: مكتبة العبيكان.

 املتوسـط األول للصـف املطور العلوم كتاب (. تقوم2011عسيالن, بندر )

. قســم رســالة ماجســتري مــري منشــورة الشــاملة. اجلــودة ضــوا معــايري يف
 مناهج وطرق التدريس, كلية الرتبية, جامعة أم القرى: مكة املكرمة. 

(. صـــعوبات دمـــج التقنيـــة يف تـــدريس 2015علـــي, محـــادة علـــي عبـــداملعطي )
جملــة كليــة الرتبيــة ببــور العلــوم للطــالب املكفــوفني كمــا يــراه معلمــو العلــوم. 

 .427-298 (,18سعيد: مصر, )
(. تصــورات معلمــي العلــوم للمرحلــة األساســية 2015) وصــال هــا العمــرد, 

جملــة  .لعمليــة دمــج التكنولوجيــا بتــدريس العلــوم وعالقتهــا بــبعض املتغــريات
, (37)فلســــــطني,  -والدراســــــات  ل  ــــــامجامعــــــة القــــــدس املفتوحــــــة 

107-148  
 . األردن: عالالرتبوية والنظريات التعليم تكنولوجيا(. 2007)  مزاود, حممد

 حلدي ا الكتب
 وتكنولوجيـا وسـائل واسـتخدام إنتـايت أساسـيات (.2006) منـدور هلل, فـتل

 والتوزيع. للنشر عييالصم . الرياض: دارالتعليم
ـــــد الســـــالم ـــــن عب ـــــدور ب ـــــيم2007)  فـــــتل اهلل, من ـــــات التعل . (. وســـــائل وتقني

 .الرياض: مكتبة الر د.3 
ن رآالقــــ تقنيــــات االتصــــال التعليمــــي مــــن(. 2002الفرجــــا , عبــــد العظــــيم ) 

 . القاهرة: دار مريب للطباعة والنشر والتوزيع. والسنة
 علـى القـائم الثـانود التعلـيم يف األحيـاا مـنهج تقوم(. 2008) فقيهي, حيىي

 مـري دكتـوراه . رسـالةالعلـوم مقرتحـة لتعلـيم معـايري ضوا يف املقررات نظام

القـرى:  أم الرتبيـة, جامعـة التـدريس, كليـة وطـرق املنـاهج منشـورة. قسـم
 مكة املكرمة.
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(. دور معلمــي العلــوم يف دمــج تقنيــات التعلــيم يف 2007آل قصــود, ســعد. )
. رســــــالة تـــــدريس العلـــــوم يف مـــــدارس املتوســــــطة يف حمافظـــــة ســـــراة عبيـــــدة

ماجســتري مــري منشــورة. قســم الوســائل وتكنولوجيــا التعلــيم, كليــة الرتبيــة, 
 جامعة امللك سعود: الرياض.

(. مـدى تيـمني جمـاالت 2016(عبـده, والشـايع, فهـد اجلرب, جرب, واملفـيت, 
جملة العلوم الرتبوية مامعة طبيعة العلم يف كتب العلوم باملرحلة املتوسطة . 

 .313-271 (,7مام حممد بن سعود اإلسالمية, السعودية. )اإل
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Abstract: The study aimed to identify the reality of using modern technology in teaching developed science curricula in 

public educations from viewpoints of science female teachers as well as discover the differences among the means of the 

study sample individuals' responses which are attributed to academic qualification and years of experience variables. The 

study used the descriptive method as it is the fittest to identify the study aspects. In addition, the study used a questionnaire to 

gather required data. The questionnaire was distributed on the study community including 160 female teachers. Data was 

analyzed by SPSS. The study revealed several results including: the projector is the most common technique as it is available 

in 89% followed by computer in 76.3 %. The research revealed existence of certain obstacles limiting the use of modern 

technology in teaching developed science curricula reached (64.5%) in (2.58) mean. There were differences among the 

responses of science female teachers' responses about the reality of using modern technology attributed to academic 

qualification variable. However, there were no differences among the responses of science female teachers' responses about 

the reality of using modern technology attributed to years of experience variable. Furthermore, there were no differences 

among the responses of science female teachers' responses about the obstacles of using modern technology attributed to 

academic qualification and years of experience variables. The study presented significant recommendations and suggestions. 

 

Key words: Education techniques, Developed natural sciences, public education 
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 ثالثاً: استعمال الجمعية:

تم الت قق من استكمال تسديد رسوم العضوية حسب ما 

 أشير إليه أعاله.
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 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
شز  مززا الززف   افز  ميعززا مزا يفيزز  فع زا  يززا يتي الدوريززةتلتزم   .1

الززززقو ي زززز   جلعززززس الي،تيززززا ال ززززع  و   اإلسززززام  ال زززز ي 
 .اليعتب ة جاليعا وكقلك معايع  الفي  العاليعة واالخاقعة

ه  اللغزة الع  عزة  وي،ز ن أن تفيز   الدوريةلغة الفي  ف   .2
جز   يميزدميزة مزا ملخزص ال عللغزة اإلج،ل عض البح ث  ا

 ( كلية  اللغة الع  عة.250)
 ززالبح ث التزز  تعززال  الييززباي الت   يززة  الدوريززةت ززت   .3

 والفف عة.
ت زت   زالبح ث تاي البززا ا الت،ديزدو والتزز  ت ز   فزز   .4

ت سززززعا  فززززاة اليع فززززة فزززز  الي،ززززا  الت  زززز و والي،ززززا  
 الفف  .

ور ح   م،زاالي البتب الت  تد م امعاي الدوريةتفي   .5
الت  عة وجل  الففس والت  ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز  

 هقي  الي،الع .
و  مززز اي فززز  العزززا   اال زززدار اأ أر زززا الدوريزززةتصزززدر  .6

ث والثال  ي يب   والثاج  خا  ش   سبتيب ش    خا 
 .ي جعةوال ا ا خا  ش    مارس خا  ش   
 :الدوريةثاجعًا: أهداف 

  :تح عق ما يأتإل   الدوريةت دف 
فاجزززأ يأخزززق فززز  االجتبزززار جف ززز  تأسزززعس فبززز  ت  ززز و و  .1

  اليعبعاي الث افعة.
اإلسزز ا  فزز  تبزز ي   زز ام  الت  عززة والتعلززع  فزز  الييلبززة  .2

 جامة. صفة الع  عة ال ع  ية خا ة  وف  العال  
 تع يف الي تيع   بأ ما ي ت،د ف  اليعدان الت   و. .3
 ث والفي .تي،عا الباحثع  والدارسع  جل  البح .4

 :الدوريةثالثًا: ق اجد الفي  ف  
اأ حزززززاث اأ زززززعلة التززززز  تفزززززاق  ق زززززايا  الدوريزززززةجيززززز   .1

 وم ض جاي الت  عة وجل  الففس.
يز  فز  فالبحز ث التز  لز  ي زبق جيز ها  ولز  ت الدوريزةجي   .2

 م ة أخ ى.
لبحززززث ثاثزززز ن  ززززفحة  ززززفحاي ا  الحزززد اأجلزززز  لعززززد .3

ي،ززاي وفززق م ا ززفاي ال اآللزز الحاسززب مبب جززة جلزز  
 .العليعة التا عة ل،امعة اليلك سع  

قصززع  مزز  البحززث اليزز ا  جيزز ص مززا ملخززص  ةج ززخ إرفززاة .4
( كليزززززة  250يت،زززززاون ) واإلج،لعميزززززة. الالع  عزززززة   زززززاللغتع 

 وجتائ،ززززززسس ،ززززززومف وأهدافزززززس ي ضززززز  فعززززززس جفززززز ان البحززززززث 
   .اليفتاحعةوالبلياي 

   .ف  البتا ة والت ثعق APA فظا   لتما اال .5

 ليلخصكتا ة مت  البحث جل  شبأ جي  ي  جدا ا.6
  اللغة الع  عة او االج،لعمية.

وخيس ج خ م  م   حثس  م تلسيمو  الباحث  عي ي  . 7 
 .الدورية الت  يفي  فع ا  حثس

هيعتس أالتح ي  حق الفحص اأول  للبحث  وت  ي   ل عئة.8
 و رف س.أللتحبع   

عد إمانتس م  قبأ إال   الدوريةال يت  جي  البحث ف  .9
 اثفع  م  اليحّبيع .

التح ي  غع  ملممة     البح ث الت  تصأ إلع ا  . هعئة10
 س اء أمعمي للفي  أ  ل  ت،م.

يت  است با  البح ث للفي  خا  العا  ال،امع  ف ط .11
 )م  ش   اغ بس حت  ج اية ش   ا  يأ م  كأ جا (.

 را عًا: التحبع :
اليختصع  ف  م،ا  البحث ي سأ البحث إل  اثفع  م   .1

 أو الدراسة لتحبعيس  ون تك  اس  الباحث.
فززز  حالزززة ومززز   اخزززتاف  زززع  جتزززائ  ت  يززز  اليحبيزززع   .2

 ي سأ البحث إل  محب  ثالث.
ي د  اليحب  ت  ي اً مفصًا ج  مدى إمانتس للبحث م   .3

 جدم ا.
 .لبأ محب تص ف مبافأة رممية  .4

 خام ًا: هعئة التح ي :
 عة:ي  الي ياي اآلتتت ل  هعئة التح  

 والتأكد م  متا عة تففعقها. للي،لةرس  ال عاسة العامة  .1
 واالرت اء  ي ت اها. الدوريةالعيأ جل  تب ي   .2
واست باب الباحثع  لليياركة  الدوريةاإلجا  والتع يف   .3

  بح ث  .
اسززت با  البحزز ث وم امعت ززا وتحديززد مززدى اجبباق ززا مززا  .4

 .الدوريةش وط الفي  ف  
 زززحاب البحززز ث جززز  ت زززل  أ حزززاث   وإمبزززان إ زززا  أ .5

 جي ها م  جدمس.
 إرسا  البح ث إل  اليحبيع  واست بال ا مف  . .6
 حامة البحث لبعض التعدياي. جفدالتف عق ما الباحث  .7
اتخززات ال زز ار  يززأن جيزز  البحززث مزز  جدمززس  عززد م امعززة  .8

  راء اليحبيع  واست،ا ة الباحث ل ا.
 .ةالدورياست با  طلباي االشت اك ف   .9
 التف عق ما الفاش . .10
 م امعة الف خة اأول  للتأكد م  سامت ا م  اأخباء  .11

 قواعد النشر




