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 حقائق وتواريخ

 م1991هـ/ مارس 1111شعبان  مسمى أول عدد  "رسالة التربية وعلم النفس" وحتى اآلن
 بحثا 219 2111مارس /1115 جمادى األولى( 11عدد البحوث المنشورة حتى آخر عدد )العدد 

 %(88بحثا ~ ) 215 عدد البحوث المنشورة في مجال العلوم التربوية
 %(12بحثا  ~ ) 18 عدد البحوث المنشورة في مجال علم النفس

 01~  عدد البحوث قيد النشر

 
 القواعد العامة للنشر بالمجلة

( وترسل على بريد المجلة http://gesten.org.saاستكمال النماذج الموجودة على موقع المجلة ) -1
(Jes.gesten@ksu.edu.sa.) 

 االخطاء اللغوية والنحوية.خلو البحث من  -2
 التقيد بقواعد النشر بالمجلة. -1
( صفحة مطبوعة على شكل وورد ووفق مواصفات المجالت العلمية التابعة لجامعة الملك 11اال يتجاوز عدد صفحات البحث ) -1

 سعود وخاصة من حيث نوع الخط والبنط.
 االنجليزية. كتابة متن البحث على شكل عمودين عدا المخلص باللغة العربية او -5
 لهيئة التحرير حق الفحص األولي للبحث وتقرير أهليته للتحكيم, أو رفضه. -0
 يرسل خطاب )قبول البحث للنشر( للباحث في حالة قبوله للنشر, ويحدد فيه العدد الذي سوف ينشر فيه. -7
 كتابي من رئيس التحرير.  في حالة قبول البحث للنشر, ال يجوز نشره في منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن -8
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 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية يعرفية وأثرها على التحصيل الدراسبنية المعتقدات الم
 سحلول وليد شـوقى شفيـق

 أستاذ مساعد جبامعة امللك سعود
 مصر –أول )أ( فيزياء باللغات التجريبية بالزقازيق  معلم

 هـ3/6/4131 وقبل –هـ 92/3/4131قدم للنشر

 

 
وكذلك الكشف عن  ،ودراسة أثرها على التحصيل الدراسياملعتقدات املعرفية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، إىل دراسة بنية  هدف البحث

 ةانعليهم استب تقاإلعدادي، طُب  ( من تالميذ الصفني األول والثالث 134لدى ) الدراسياملعتقدات املعرفية حسب النوع والصف  يفالفروق 
 . (9442للباحث ) املعتقدات املعرفية

وأسلوب البناءات العاملية املتساوية  وحتليل االحندار املتعدد،، MANCOVAحتليل التغاير متعدد املتغريات التابعة وقد أشارت نتائج 
equal factor structures  اآلتيةإىل وجود النتائج: 

التعلم السريع، والقدرة الثابتة. ومل توجد  يفلبنات أكثر حنكة املعرفة البسيطة، واملعرفة املؤكدة، بينما معتقدات ا يفأن معتقدات البنني أكثر حنكة  -
 السلطة العاملة.  يفاالعتقاد  يففروق دالة إحصائًيا بينهما 

التعلم  يفالسلطة العاملة، واملعرفة البسيطة، بينما معتقدات تالميذ الصف األول أكثر حنكة  يفأن معتقدات تالميذ الصف الثالث أكثر حنكة  -
 الثايتة. املعرفة املؤكدة، والقدرة يفاالعتقاد  يفمل توجد فروق دالة إحصائًيا بينهما السريع. و 

 التعلم السريع فقط. يف( على درجات االعتقاد الدراسيالصف × )النوع  الثنائيوجود تأثري دال إحصائًيا للتفاعل  -
التعلم السريع بالنسبة للصف  يفمن االعتقاد  و، اإلعداديلصف األول املعرفة املؤكدة بالنسبة ل يفمن االعتقاد  الدراسيميكن التنبؤ بالتحصيل  -

 .  اإلعداديالثالث 
 .الدراسيعدم اختالف البنية العاملية للمعتقدات املعرفية باختالف النوع والصف  -

  الدراسيالتحصيل  –املعتقدات املعرفية الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة: 
منـذ فـرتة أن املعرفـة، والعوامـل  لسـيكولوجيالقد أظهر البحث 

الدافعية كتوجـ  ادـدف، واالهتمـام، وفعاليـة الـذات، وكـذلك 
عمليـات الـتعلم. وقـد أظهـر  يفالتعلم املنظم ذاتيًـا كلهـا تـؤثر 

البحـــث حـــديثًا وجـــود عنصـــر قخـــر وهـــو املعتقـــدات املعرفيـــة 
 عمليات التعلم. يفيؤثر أيًضا 

ـــر معتقـــدات  وتبـــيميـــواًل لتكـــوين  فاإلنســـان بصـــفة عامـــة يُظه 
ُتالئــــم وُتشــــبع حاجاتــــ ، ورفباتــــ ، وأهدافــــ  ا ا ــــة، وهــــذ  

 من تعزيز األنا، ومحاية الذات. تقوياملعتقدات 
ـــــدم فقـــــط الســـــياق  ـــــذيوشـــــبكة معتقـــــدات الطـــــالب ال تُق  ال

يـــدركون ويفهمـــون فيـــ  العـــامل، ولكنهـــا تلعـــب دورًا وجـــدانًيا 
 ,.De Corte et al)م تعلمهــم وحــل مشــكاله يفودافعًيــا 

2002: 302) . 

ويعـــرتف الرتبويـــون بشـــكلأ متزايـــد أن الـــتعلم ال يتوقـــف فقـــط 
علـــى الطـــرق ا ا ـــة الـــمل تُقـــدم ىـــا املهـــارات و تـــوى املـــادة 
الدراســـية ويـــتم ىـــا تعلمهـــا، ولكنـــ  يتوقـــف أيًضـــا علـــى بنيـــة 
وثقافة بيئة الـتعلم، كمـا تقـرتن عمليـة الـتعلم با لفيـة الثقافيـة 

لطـــــــالب، باإلعـــــــافة للعديـــــــد مـــــــن خصائصـــــــهم متضـــــــمنة ل
اجتاهاهم حنو املدرسة والتعلم، وتوجهاهم املستقبلية. وبصفة 
خا ــة فقــد ُوجــد أن معتقــدات الطــالب املعرفيــة تــؤثر علــى 

يكامـــــــــل ىـــــــــا الطـــــــــالب املعرفـــــــــة واملهـــــــــارات  الـــــــــيالطـــــــــرق 
 .  (Tabak & Weinstock, 2008: 177-178)اجلديدة

درجـة  epistemological beliefs ت املعرفيـةويقصـد باملعتقـدا
القدرة الفطرية، واملعرفـة البسـيطة، والـتعلم  يفاعتقاد الطالب 

 . (Schommer,1990: 498)السريع، واملعرفة املؤكدة
نظريـــة املعرفـــة  ويشـــري املقطـــع  يعـــي epistemologyومصـــطل  
يشـــري  logosإىل املعرفـــة، واملقطـــع  epistemeالقـــد   اليونـــاي

)نظريــة  يلتفســري، ومــن ن فــسن االبســتيمولوجإىل النظريــة أو ا
ـــــرف بأ ـــــا الدراســـــة الفلســـــفية لطبيعـــــة ومصـــــادر  املعرفـــــة( تُع

 .(Moser et al., 1998: 4)وحدود املعرفة 

 الذيوجهة نظر ، ومنظور   هيومنظومة معتقدات الفرد 
مهام التعلم  فمعتقدات الفرد تستطيع  يفيباشر ب  العمل 

اسرتاتيجية  أيكيف خيتار مدخل التعلم؟، و   أن حتدد
جهد  أيمدى، وب أيسيستخدمها وأيها سيتجنبها؟ وإىل 

 ,.De Corte et al)هذ  املهمة؟  يفالعمل  يفسيستمر 

2000: 698) . 

 يفأن التبصر  (Schommer, 1990: 503) وترى شومر
أن  فمع  اإلنسايفهمنا للتعلم  ياملعتقدات املعرفية قد يُنم

خططات، وما وراء املعرفة حث قد ركز على أمهية املالب
خططات ال تستطيع أن بالنسبة للفهم، إال أن نظرية امل
ن إتكامل املعرفة، كما  يفتُفسر ملاذا يفشل بعض الطالب 

مراقبة  يفما وراء املعرفة ال تُفسر ملاذا يفشل بعض الطالب 
سة درا يففهمهم، ولكننا قد جند بعض اإلجابات املقبولة 

 املعتقدات املعرفية.  
مهمة بالنسبة  د  فدراسة املعتقدات املعرفية تع ومن ن

للرتبويني  فكلما زاد فهمنا دا، زاد احتمال إعداد املعلمني 
ليفهموا طالىم ويعلمو م  فعندما يؤدى الطالب بشكلأ 
منخفض داخل حجرة الدراسة، قد تكون املشكلة أكرب من 

يقية لديهم، وإمنا قد ترجع إىل طبيعة جمرد نقص املعرفة احلق
 :Schommer-Aikins, 2008)املعتقدات املعرفية لديهم 

331)* 

مفــاهيم الــتعلم، واســرتاتيجيات  يفحيــث إن الفــروق املوجــودة 
ـــا بـــني النـــا ، ولكنهـــا  الـــتعلم، وفريهـــا ال تعكـــس فقـــط فروًق

 يفمنــو وهويــة الفــرد وبصــفة خا ــة  يفتعكــس مراحــل ةتلفــة 
 ,Moore) األكــادمييللطــالب داخــل الســياق  يفعــر النمــو امل

2002: 28) . 

ل علماء النفس الرتبويني ب  واملعتقدات املعرفية كما حُتدد من ق  
معتقدات عن طبيعة املعرفة والتعلم، ولكن ليس حبس  هي

 يافة  يفالرائد  Perry "ي"ب ر  يعد   ارم، و  فيأو اجتا  فلس

                                                 
*

 ُُسيت والي Schommer-Aikins اكينز-شومر نفسها يه Schommerشومر  
 .9444بذلك من عام 
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، وهو يعتربها الرتبوي املعتقدات املعرفية داخل علم النفس
 . (Schommer, 1998a: 129)بُعًدا معقًدا وفرديًا 

فهم كيف يفسر  (Perry, 1981: 77-78) يب ر فقد حاول 
طلبة اجلامعة خرباهم التعليمية املتعددة، واتض  ل  أن 

، يهم تسري وفق تسلسل وارتقاء منطقتفسرياهم  ربا
يتضمن تسعة  يواألخالق يفوتو ل إىل ةطط للنمو املعر 

هذا املخطط أن كل موقف  يفمواقف متتابعة، وُيالحظ 
يتضمن ويفوق املوقف السابق ل ، فاملواقف السابقة ال 

 .  التاليةدور املواقف  يؤدت
قد أُفرتض عدد من املعتقدات املعرفية،  "يب ر "ومنذ عمل  

وتطورت أُطر نظرية ومفاهيمية لفحص وتفسري هذ  
قدمت  "شومر" هو  الذي يإلطار املفاهيما يعد  املعتقدات. و 
-Schraw et al., 2002: 2)البحث احلديث  يفأكثرها أمهية 

3)   . 
أحاديـة البعـد،  تعـد  فعلى عكـس افـرتاض أن املعرفـة الشخصـية 

مراحــــل ثابتــــة مــــن التقــــدم، فــــسن تصــــور "شــــومر"  يفوتتطــــور 
املقبــــول هــــو أن املعرفــــة الشخصــــية عبــــارة عــــن منظومــــة مــــن 

د املســـتقلة تقريًبـــا  فهـــذ  املعتقـــدات قـــد تكـــون معقـــدة األبعـــا
فقـد  مـن نبعدأ واحد، و  يفجًدا لدرجة أن  ال ميكن حصرها 

 افرتعـــــــت أ ـــــــا منظومـــــــة مـــــــن املعتقـــــــدات املســـــــتقلة نســـــــبًيا
(Schommer, 1994: 27-28).  

 يفكلمـــة منظومـــة وجـــود أكثـــر مـــن ُمعتقـــد يـــتم أخـــذ    وتعـــي
تقريًبـــا أن املتعلمـــني ميكـــن أن بأ ـــا مســـتقلة  االعتبـــار، ونعـــي
بعـض املعتقـدات، ولكـن ليسـوا بالضـرورة  يفيكونوا ُمتعمقني 

   .(Schommer, 1993b: 406)معتقدات أخرى  يفكذلك 

مخســـة  (Schommer, 1990: 499) شـــومر قـــد افرتعـــتو 
علـــى النحـــو  يت معرفيـــة ُتصـــامل مـــن املنظـــور الســـطحمعتقـــدا

ـــــل املاآليت ـــــة : أ( املعرفـــــة البســـــيطة مقاب ـــــة املعقـــــدة ) املعرف عرف
ــــــل املعرفــــــة  ــــــة مصــــــدرها الســــــلطة مقاب البســــــيطة(، ب( املعرف
املشــتقة بالعقــل )الســلطة العاملــة(، ة( املعرفــة املؤكــدة مقابــل 
املعرفة التجريبية )املعرفة املؤكدة(، د( القدرة على التعلم ثابتـة 

وفطريــة مقابــل القــدرة املكتســبة )القــدرة الثابتــة(، هـــ( الــتعلم 
 ع أو ال حيدث على اإلطالق )التعلم السريع(.سري

هــذ  األبعــاد  أن   (Schommer, 1994: 28) وتعــرتف شــومر
ال تشمل كل مظاهر املعتقـدات املعرفيـة، إال مع أ ا ا مسة 

البحـــث. وقـــد تو ـــل  نقطـــة بدايـــة دـــذا ا ـــط مـــن تعـــد  أ ـــا 
: )القــدرة هــيإىل أربعــة أبعــاد معرفيــة فقــط  يالتحليــل العــامل

 ثابتة، واملعرفة البسيطة، واملعرفة املؤكدة، والتعلم السريع(. ال
تصــور املعتقــدات املعرفيــة علــى  عــنويوجــد جــدال ومناقشــات 

أ ــــا متعــــددة األبعــــاد  فــــبعض البــــاحثني يريــــدون أن حيصــــروا 
املعرفة الفلسفية اجملردة، وذلك بعزل املعتقدات حـول الـتعلم. 

 ـدد  يسـياق دراسـأن  جيب دراستها داخل  وبعضهم يعتقد
بشــكلأ عــام. وبعضــهم يــرفض فكــرة أن  فضــاًل عــن دراســتها

فيـــة بدقـــة. الدراســـة املســـحية ميكـــن أن تقـــيس املعتقـــدات املعر 
يهـــتم بتصـــنيف املعتقـــدات املعرفيـــة البـــاحثني بعـــض ومـــا زال 

تقــدات الســطحية، واملتعمقــة علــى أ ــا  ايتــا متصــل مــن املع
-Schommer-Aikins, 2008: 315) امتميـزً  انـ  تصـنيفً دو ويع

316)   . 

أن  بالرفم من أن  (Schommer, 1994: 28) وتذكر شومر
أجرت  قد تو ل إىل أربعة معتقدات  الذي يالتحليل العامل

فقط، إال أن باحثني قخرين قد تو لوا إىل األبعاد ا مسة.  
 د   نعتأمل أال   (Schommer-Aikins, 2002: 114)كما أ ا 

النهائية لكل األزمنة،  ت املعرفية هو األداةمقياسها للمعتقدا
   أساًسا ملقاييس أخرى.د  وأن نع

حدود اطالع  على  يف – وقد ظهر فعاًل للباحث احلايل
اهتم مبوعوع املعتقدات  الذيالقليل  السيكولوجياألدب 
أن البنية العاملية للمعتقدات املعرفية اختلفت كثريًا  -املعرفية

جريت على طلبة اجلامعة، وطلبة أ اليخالل األحباث 
 املدار  الثانوية، واإلعدادية، واالبتدائية.

-Hofer & Pintrich, 1997: 119) فـذكرت هـوفر وبنرتيـت 

أن املعتقـــدات املعرفيـــة تتضـــمن طبيعـــة املعرفـــة وتشـــمل   (120
)يقينيــــة املعرفــــة وبســــاطة املعرفــــة(، وطبيعــــة اكتســــاب املعرفــــة 
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-املعرفـــة(. وتو ـــلت شـــومر وتشـــمل )مصـــدر املعرفـــة وتربيـــر
 (Schommer-Aikins et al., 2000: 124) اكينـز وقخـرون

ثالثـــــة معتقـــــدات معرفيـــــة )القـــــدرة علـــــى الـــــتعلم، ســـــرعة إىل 
 & Wood)وحــدد وود وكــاردا  الــتعلم، ثبــات املعرفــة(. 

Kardash, 2002: 250-251)  مخســة معتقــدات ةتلفــة عــن
يــــة املعرفـــــة، افــــرتاض "شــــومر": ســـــرعة اكتســــاب املعرفـــــة، وبن

وخصــــائص الطــــالب النــــاجحني، وتفســــري وتعــــديل املعرفــــة، 
 الو ــــول إىل احلقيقــــة. كمــــا تو ــــل شــــراو وقخــــرون وإمكــــان

(Schraw et al., 2002: 10)  هـيإىل مخسة عوامـل أخـرى و :
، ي(، والــــتعلم التزايــــد4) *القــــدرة الفطريــــة، واملعرفــــة املؤكــــدة

 يوتو ـــلت كـــونل. ي(، والتفكـــري التكـــامل9ة املؤكـــدة )واملعرفـــ
إىل أربعــة أبعــاد  (Conley et al., 2004: 190)وقخــرون 

: مصــــدر، ويقينيــــة، ومنــــو، وتربيــــر هــــيللمعتقــــدات املعرفيــــة و 
-Schommer)وقخــــــرون  اكينــــــز-وتو ــــــلت شــــــومراملعرفــــــة. 

Aikins et al., 2005)  /إىل أربعـة معتقـدات )الـتعلم السـريع
ـــــت، الدراســـــة بـــــدون هـــــدف، الســـــلطة العاملـــــة،  املعرفـــــة الثاب

( إىل أربعة أبعـاد للمعتقـدات 9446) زايدوتو ل  املؤكدة(.
املعرفية )القدرة على التعلم، سرعة التعلم، ثبات املعرفـة، بنيـة 

( إىل وجـــــود مخســـــة 9442) شـــــفيقاملعرفـــــة(. كمـــــا تو ـــــل 
 هــــيالعــــام و  يات لــــدى تالميــــذ الصــــف األول الثــــانو معتقــــد

ــــ ــــة البســــيطة، املعرف ة املؤكــــدة، الــــتعلم )الســــلطة العاملــــة، املعرف
 السريع، القدرة الثابتة(. 

وبذلك يتض  اختالف البنية العاملية للمعتقدات املعرفية كما 
لدراسة تلك  احلايلتوقعت "شومر"، وهذا ما دفع الباحث 

 البيئة املصرية.   يفالبنية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية 
معتقدات الطالب املعرفية قد احتل مكان  يفوالبحث 
اهتمام الباحثني الرتبويني، وتكمن أمهية املوعوع  يفالصدارة 
 األكادمييأن هذ  املعتقدات ارتبطت باألداء  يفعموًما 
وتذكر . (Schommer-Aikins et al., 2003: 347) للطالب

                                                 
 يف حنيعامة، ( باحتمالية أن يكتشف العلماء احلقائق ال4تتعلق املعرفة املؤكدة ) *

 ميثل احتمالية املعرفة املؤكدة ي( بدرجة وجود املعرفة املؤكدة، أ9تتعلق املعرفة املؤكدة )

أن املعتقدات املعرفية ُتؤثر على   (Muis, 2008: 178)مويس
من البحوث ، وبالرفم من إجراء العديد الدراسيالتحصيل 

حاجة إىل تكثيف  يفلفحص العالقة بينهما، إال أننا ما زلنا 
 هذا اجملال. يفالبحوث التجريبية 

 الدراسيوببحث العالقة بني املعتقدات املعرفية والتحصيل 
التعلم السريع  يفأن االعتقاد  Schommer, 1993bوجدت 

 & Schommer، ووجدت الدراسيالتحصيل  يفيؤثر 

Dunnell, 1997  القدرة  يفأن التأثري يرجع إىل االعتقاد
إىل أن املعتقدات  Youn et al., 2001 الثابتة، ولكن تو ل

 يفتؤثر  الي هيالتعلم  يفطبيعة املعرفة وليست  يف
 ,Rodriguez & Canoوجد  يف حني، الدراسيالتحصيل 

، التعلم السريع يفيرجع إىل االعتقاد  أن التأثري 2006
أن التأثري يرجع  Xiao et al., 2009 وجدو ، والقدرة الثابتة

 وأما، وأسلوب التعلم، القدرة الثابتة يفإىل االعتقاد 
Topkaya et al., 2011  أن التأثري يرجع إىل فقد وجد

( أن 9446) زايداملعرفة املؤكدة. كما وجد  يفاالعتقاد 
سرعة التعلم،  يفمت من االعتقاد  الدراسيالتنبؤ بالتحصيل 

 والقدرة على التعلم.
 يفونظرًا الختالف نتائج تلك البحوث، يرى الباحث أننا 
د حاجة إىل حبث هذين املتغريين مًعا بشكلأ أوسع للتأك

من هذ  النتائج، وذلك ألمهية املعتقدات املعرفية بالنسبة 
 ,.Schommer et al)  ذكر شومر وقخرون وقدللتعلم  

أن  بفهم طبيعة املعتقدات املعرفية وتأثريها على  (442 :1992
أداء الطالب، فسن  ميكن تعديل طرق التدريس لتشجيع 

 الطالب على أن يكونوا متعلمني مستقلني ومثابرين.
بقول : أن   أيالر  هذا (Braten, 2010: 216) ويؤيد براتن

بالرفم من أن البحث ُيشري إىل أمهية املعتقدات املعرفية 
بالنسبة لدافعية الطالب وتعلمهم وأدائهم، إال أن تعقيد 

 هذ  العالقة بني هذ  الرتاكيب مل يُفهم جيًدا بعد. 
 يف جماالت البحث يفمة املهومن االفرتاعات النظرية 

املعتقدات املعرفية أن معتقدات املتعلم املعرفية تنمو من 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=Z4ookm3c6RfPC5ayEpVHvA__.ericsrv002?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Thomas+Cathy+R.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=Z4ookm3c6RfPC5ayEpVHvA__.ericsrv002?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Thomas+Cathy+R.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=Z4ookm3c6RfPC5ayEpVHvA__.ericsrv002?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Thomas+Cathy+R.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=Z4ookm3c6RfPC5ayEpVHvA__.ericsrv002?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Thomas+Cathy+R.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=Z4ookm3c6RfPC5ayEpVHvA__.ericsrv002?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Thomas+Cathy+R.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=Z4ookm3c6RfPC5ayEpVHvA__.ericsrv002?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Thomas+Cathy+R.%22
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 :Pieschl et al., 2008) املعرفة السطحية إىل املعرفة املتعمقة

واملعرفة والنمو عمليتان متصلتان، فعملية املعرفة . (18
تتضمن النمو  إذ ليس من املمكن أن نعرف دون منو من 

معرفة من نوعأ ما نوع ما، وليس من املمكن أن ننمو دون 
 (.411: 9444)باولو فريرى، 

 يفللنظريات املعرفية سوف يساعدنا  يفوفحص النمو املعر 
فهم معتقدات الطالب، واملعلمني حول املعرفة. وهذ  
املعلومات بدورها سوف تساعدنا على فهمأ أفضل لعمليات 

 & Hofer)التعلم، والتعليم داخل حجرات الدراسة 

Pintrich, 1997: 133) فتفكري األفراد حول القضايا .
املعرفية ال يتغري فقط مع الوقت، ولكن  يتطور وينمو حنو 

 ,Pintrich)منظور متقدم بشكلأ كبري حنو املعرفة والتعلم 

2002: 400). 

بعض النمو  (Schommer, 1993b: 410)وقد وجدت شومر 
 يفحيدث خالل املدرسة الثانوية  فاملعتقدات  الذي يفاملعر 
عرفة البسيطة، واملعرفة املؤكدة، والتعلم السريع تتغري من امل

تتناقص  إذ، يالصف األول إىل طالب الصف النهائطالب 
 ,.Conley et al)وقخرون  يدات. ووجدت كونلهذ  املعتق

أن معتقدات الطالب حول مصدر، ويقينية  (186 :2004
منو،  يفاملعرفة تصب  أكثر تعُمًقا مع الوقت. وال يوجد تغري 

( إىل عدم 999: 9446، زايدوتربير املعرفة. وتو ل )
كلأ   يف اإلعداديوجود فروق بني الصفني األول والثالث 

من معتقدات القدرة على التعلم، ومعتقدات ثبات املعرفة.  
كلأ   يف اإلعداديكما اتض  تفوق تالميذ الصف الثالث 

 من معتقدات سرعة التعلم، ومعتقدات بنية املعرفة. كما
 :Valanides & Angeli, 2008) يوانجيلفاالنيدز وجد 

أن طالب السنة األوىل اجلامعية مييلون إىل االعتقاد  (198
أن املعرفة بسيطة، ومؤكدة، وأن مصدرها السلطة. ومع  يف

مرور الوقت وو ودم إىل السنة الرابعة، فسن معتقداهم 
ومعقدة،  يعتقدون بشكلأ كبري أن املعرفة جتريبية،، إذ تتغري

 ومشتقة من العقل واحلجة.     

أن  (Schommer-Aikins, 2002: 111)اكينز  -وترى شومر
 اولة حتديد ما إذا كانت املعتقدات املعرفية للفرد تتطور 
بشكلأ متزامن أو فري متزامن ترتبط بسدراك الفرد للمعتقدات 
املعرفية على أ ا أحادية البعد، أو أ ا متعددة األبعاد. 

يتوقف عدد األبعاد على مستوى منو املشاركني عند و 
اكينز  -استخدام املقاييس الكمية. كما ترى شومر

(Schommer-Aikins et al., 2005: 292)  أن املعتقدات
منائية بطبيعتها  مبعىن أن تعمق معتقدات  تعد  املعرفية 

 الطالب يزداد مع العمر وا ربة. 
تبا ، ويستحق املزيد من وما زال موعوع النوع يستحق االن

 النظريات املعرفية يفالبحوث لتوعي  األمناط املرتبطة بالنوع 
(Hofer & Pintrich, 1997: 129-130).  ويذكر بنرتيت 

(Pintrich, 2002: 407)  أن  ال يُوجد إمجاع حول دور النوع
املعتقدات املعرفية بالرفم من وجود تاريخ طويل من  يف

. فمن ناحية يقرتح بعض الباحثني البحث على دور النوع
املعتقدات الشخصية حسب النوع،  يفوجود فروق مهمة 

وجد قخرون فروًقا قليلة حسب  يف حنيوطرق املعرفة. 
 النوع.

أن البنات  (Schommer, 1993b: 410)وقد وجدت شومر   
التعلم السريع، والقدرة الثابتة.  يفأقل اعتقاًدا من البنني 

املعرفة املؤكدة، واملعرفة  يفًقا بينهما ولكن ال توجد فرو 
 ,.Schommer et al)البسيطة. ووجدت شومر وقخرون 

املرحلة الثانوية أقل احتمااًل من  يفأن البنات  (39 :1997
االعتقاد بأن التعلم سريع. كما وجد وود وكاردا   يفالبنني 

(Wood & Kardash, 2002: 2355)  املعتقدات  يففروًقا
يف ملرتبطة بسرعة اكتساب املعرفة لصاحل البنات، املعرفية ا

املعتقدات حول بنية املعرفة، وتفسري  يفالفروق  حني كانت
اجلامعة.  يفالسنوات األوىل  يفوتعديل املعرفة لصاحل البنني 

ملعرفية حسب النوع من املعتقدات ا أي يفوال توجد فروق 
 Conley et)وقخرون  ياجلامعة. ومل جتد كونل يبالنسبة  رجي

al., 2004: 186)  تأثريًا للنوع، أو العرق على املعتقدات
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( إىل أن البنات 999: 9446، زايداملعرفية. كما تو ل )
املعتقدات املعرفية املرتبطة باملعرفة،  يفأكثر تعمًقا من البنني 

 املعتقدات املعرفية املرتبطة بالتعلم. يفومل جيد فروًقا بينهما 
حاجة ماسة إلجراء مثل  يفيتض  أننا  ومن العرض السابق

البيئة املصرية نظًرا ألمهية املعتقدات املعرفية  يفهذا البحث 
ية التعليمية، وللتأكد من بنية املعتقدات العمل يفودورها 

، ومدى الدراسيالتحصيل  يفاملعرفية، ومدى تأثريها 
اختار الباحث  وقداختالفها تبًعا للنوع، والفرقة الدراسية. 

أن جيرى حبث  على تالميذ املرحلة اإلعدادية، وذلك  حلايلا
مدى االختالف ُأجريت عليهم، وملعرفة  اليلقلة البحوث 
البنية العاملية للمعتقدات املعرفية لديهم عما  والتشاب  بني

   .يلدى طلبة اجلامعة والثانو  هي
جمال املعتقدات املعرفية قد ركز  يفومن املالحظ أن البحث 

لعينات األكرب سًنا )اجلامعة، واملرحلة الثانوية( وذلك على ا
بني الطالب  يفالفرتاض أن  من الصعب حتديد التفكري املعر 

. كما تذكر هوفر (Conley et al., 2004: 188) األ غر سًنا
(Hofer, 2008: 6)  أن  حمل اآلن يوجد القليل من البحث

واملراهقة  الطفولة مرحلي يفجمال املعتقدات املعرفية  يف
لنتحقق مما حيدث خالل هذ  املراحل التكوينية. وما يُظهر  

 يفاملرحلة اجلامعية يقرتح أن مراحل النمو املعر  يفالبحث 
ملراحل ا يفمرحلة اجلامعة قد حتدث بالفعل  يفاملتوقعة 
حاجة إىل املزيد من  يفومن ن فنحن . رحلة املراهقةملالسابقة 

يستفيد  ية بصفة خا ة لكالل مرحلة املراهقالبحث خ
 الرتبويون من نتائج البحث.

 يف احلايلميكن حتديد مشكلة البحث مشكلة البحث: 
 :اآلتيةالتساؤالت 

هل يوجد تأثري دال إحصائًيا لكلأ من النوع والصف  -4
 استبانةبينهما على درجات  الثنائيوالتفاعل  الدراسي

 ة؟املعتقدات املعرفية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادي
هل يوجد تأثري دال إحصائًيا للمعتقدات املعرفية على  -9

 لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية؟ الدراسيالتحصيل 

هل ختتلف البنية العاملية للمعتقدات املعرفية باختالف  -3
 لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية؟ الدراسيالنوع والصف 
 أهداف البحث:

 إىل: احلايل يهدف البحث
عتقدات املعرفية حسب النوع، امل يفدراسة الفروق  -4

 .لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية الدراسيوالصف 
ملعتقدات املعرفية على التحصيل التعرف على تأثري ا -9

 .لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية الدراسي
لدى تالميذ دراسة البنية العاملية للمعتقدات املعرفية  -3

 املرحلة اإلعدادية.
لتالميذ املرحلة  رفيةللمعتقدات املع استبانة تقنني -1

 البيئة املصرية. يفاإلعدادية 
 أهمية البحث: 

 :يأيتفيما  احلايلتتمثل أمهية البحث 
تعـــديل التعلـــيم  يفإن دراســـة املعتقـــدات املعرفيـــة توجهنـــا  -4

نـــ  جيـــب علينـــا أن نفهـــم إ إذلـــيالئم طـــرق تفكـــري الطـــالب. 
مســــــــــــــــــــاعدة  يفاملتعلمــــــــــــــــــــني، وأن نســــــــــــــــــــاعد املعلمــــــــــــــــــــني 

 . (Schommer-Aikins, 2002: 108)املتعلمني
خلـق  يفإلقاء الضوء على أمهية املعتقـدات املعرفيـة يُفيـد  -9

ـــة املتعمقـــة لـــدى  يجـــو دراســـ ـــم لنمـــو املعتقـــدات املعرفي ُمالئ
الطــالب، كمــا أن تــوفري املعلومــات والبيانــات عــن املعتقــدات 

 هذا اجملال فيما بعد. يفاملعرفية قد يساعد الباحثني 
باملعتقــــــدات املعرفيــــــة، واســــــتثارة  البــــــاحثني زيــــــادة وعــــــي -3

هـذا اجملـال لتحسـني  يفاهتمامهم إلجراء املزيـد مـن البحـوث 
 مدارسنا. يفالعملية التعليمية 

إن معرفـــــــة البنيـــــــة العامليـــــــة ملعتقـــــــدات تالميـــــــذ املرحلـــــــة  -1
اإلعداديـــة يســـاعدنا علـــى تطـــوير املنـــاهج  وإعـــادة هيكلتهـــا، 

ولكـن ُتسـاعد وتنظيمها  حبيث ال تعتمد على احلفظ فقـط، 
منظمــة، وأن يتعلمــوا  التالميــذ علــى اكتســاب املعرفــة بطريقــة

، كما يكون لديهم القدرة علـى تطـوير املعرفـة بشكلأ تدرجيي
 وحتسينها.



 الدراسي لدى تالميذ املرحلة اإلعداديةبنية املعتقدات املعرفية وأثرها على التحصيل وليد شوقي سحلول: 
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 مصطلحات البحث:
 Epistemological Beliefsالمعتقدات المعرفية:  -1

وجهات نظر أو بأ ا: ( 44: 9442، شفيقويعرفها )
ية حول طبيعة املعرفة )مصدر، تصورات الطالب الذهن

وبنية، وثبات املعرفة(، وعملية التعلم )عبط وسرعة 
فية على وتصامل هذ  املعتقدات املعر  اكتساب املعرفة(.

 :يتالنحو اآل
ويرتاوح هذا البعد من اعتبار أن املعرفة تتم  مصدر املعرفة: -أ

 بواسطة الُسلطة إىل أ ا ُتكتسب بالعقل والربهان.
ملعرفة: ويرتاوح من اعتبار أن املعرفة تتكون من بنية ا -ب

 أجزاء منفصلة إىل أ ا ُُتثل مفاهيم مرتابطة.
ثبات املعرفة: ويرتاوح من اعتبار أن املعرفة فري متغرية إىل  -ة

 أ ا نامية )متطورة(.
عبط التعلم: ويرتاوح من اعتبار أن القدرة على التعلم  -د

 كن أن تتحسن مع الوقت.موروثة وفري متغرية إىل أ ا مي
أو ال ويرتاوح من اعتبار أن التعلم سريع  سرعة التعلم: -هـ

 .يحيدث مطلًقا إىل أن  تدرجي
املواد  يفحقق  الطالب  الذياإلجناز : الدراسيالتحصيل 

 الدراسية مقدرًا بالدرجة الكلية.
 :الحاليالبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث 

 اولت بنية المعتقدات المعرفية:تن التيأواًل: البحوث 
 Schommer-Aikins et)اكينز وقخرون -فحصت شومر

al., 2000)  ( من 4962منظومة املعتقدات املعرفية لدى )
املعتقدات  استبانةتالميذ املرحلة اإلعدادية، طبق عليهم 

املعتقدات املعرفية لـ  اتاستبانعوء  يف املعرفية املبي
Schommer (1999, 1993, 1998)  لقيا  معتقدات طلبة

وباستخدام أسلوب التحليل  اجلامعة واملرحلة الثانوية،
اختلفت البنية العاملية للمعتقدات املعرفية  يالتوكيد يالعامل

مت التو ل إىل ثالثة معتقدات  إذاملرحلة اإلعدادية   يف
 معرفية )القدرة على التعلم، سرعة التعلم، ثبات املعرفة(.  

 ,.Schommer-Aikins et al)وقخرون  كينزا -وهدفت شومر

إىل فحص بنية املعتقدات املعرفية، واملعتقدات حول  (2005
الرياعيات، وأجرى البحث على  يفحل املشكالت 

( من تالميذ املرحلة اإلعدادية بالصفني السابع، 4962)
املعتقدات املعرفية لـ  استبانةوالثامن، طبق عليهم 

Schommer et al., (2000)،  ومقيا  املعتقدات الرياعية لـ
Kloosteman & Stage, (1992)، الرياعيات ومقيا  فائدة 

وباستخدام أسلوب  ،Fennema & Sherman, (1976) لـ
اختلفت البنية العاملية  التوكيدي العامليالتحليل 

مت التو ل إىل أربعة معتقدات  إذللمعتقدات املعرفية  
سة بدون هدف، السلطة )التعلم السريع/ الثابت، الدرا

العاملة، املعرفة املؤكدة(، وبتحليل االحندار املتعدد وجد أن 
فائدة  يفالتعلم السريع/ الثابت يرتبط باالعتقاد  يفاالعتقاد 

وقيمة اجلهد املبذول فيها، وفهم املفاهيم  ،الرياعيات
الرياعيات، وبتحليل املسار اتض  أن   يفالرياعية، والثقة 
ات املعرفية العامة واحملددة باجملال تتنبأ كل من املعتقد

 .األكادمييباألداء 
( إىل ستة عوامل للمعتقدات 9442) يالشورجبوتو ل 

)مصدر  يفاملعتقدات  هياملعرفية لدى طالبات اجلامعة، و 
املعرفة، بنية املعرفة، يقينية املعرفة( وُتثل املعتقدات حول 

التعلم، القدرة  عبط )التعلم السريع، يفاملعرفة، واملعتقدات 
 ( وُتثل املعتقدات حول التعلم.  اً على التعلم فطري

-Topcu & Yilmaz)  توزون-وهدف توبكو و يلمظ

Tuzun, 2009) املعتقدات املعرفية لـ  استبانةىل تقنني إ
Schommer (1990)،  وفحص العالقة بني التحصيل

ت مادة العلوم، وما وراء املعرفة، واملعتقدا يف الدراسي
( من تالميذ الصفني الرابع وا امس، 344املعرفية لدى )

( من تالميذ الصفوف الساد  والسابع 696ولدى )
 استبانةوالثامن من املدار  االبتدائية، طبق عليهم 

لـ  يفما وراء املعر  ياملعتقدات املعرفية، ومقيا  الوع
Sperling et al., (2002)،  العامليوباستخدام التحليل 
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للمعتقدات املعرفية عن  *اختلفت البنية العاملية يالتوكيد
فيما بني الصفوف  ، كما اختلفتيةاأل ل ستبانةاال

من معتقدات )القدرة  ستبانةتكون االتالدراسية  حيث 
الفطرية، التعلم السريع، املعرفة املؤكدة، املعرفة البسيطة( 
بالنسبة للصفني الرابع وا امس، ويتكون من معتقدات 

ة الفطرية، التعلم السريع، املعرفة املؤكدة، السلطة )القدر 
العاملة( للصفوف الساد  والسابع والثامن، وباستخدام 
حتليل االحندار املتعدد وجد أن  بالنسبة للصفني الرابع، 

أكثر  الدراسيالتحصيل  يفوا امس أثرت ما وراء املعرفة 
فقط هو  التعلم السريع يفمن املعتقدات املعرفية، فاالعتقاد 

، بينما للصفوف الساد  الدراسيالتحصيل  يفأثر  الذي
التعلم السريع، والقدرة  يفوالسابع والثامن أثر االعتقاد 

الصفني  يف، وكانت البنات الدراسيالتحصيل  يفالفطرية 
القدرة الفطرية،  يفاالعتقاد  يفالرابع، وا امس أكثر حنكة 

 يفاالعتقاد  يفة التعلم السريع عن البنني، وكن أقل حنك
الصفوف الساد  والسابع  يفالسلطة العاملة عن البنني 

 والثامن.  
لقيا  املعتقدات املعرفية،  استبانة( ببناء 9442) شفيقوقام 

العام،  ي( من طلبة الصف األول الثانو 934)وطبق  على 
تو ل  يفاالستكشا العامليوباستخدام أسلوب التحليل 

)السلطة العاملة، املعرفة  يفتقدات املع هيإىل مخسة عوامل و 
البسيطة، املعرفة املؤكدة( وُتثل املعتقدات حول طبيعة 

)التعلم السريع، القدرة الثابتة( وُتثل  يفاملعرفة، واملعتقدات 
 املعتقدات حول طبيعة التعلم.   

إىل  (Acat et al., 2010) حني هدف قكات وقخرون يف
 Elder (1999)ة العلمية لـ املعتقدات املعرفي استبانةتقنني 

والتأكد من بنيت  العاملية و دق  الستخدام  مع التالميذ 
الرتكيني، وهو يشتمل على مخسة معتقدات )هدف العلوم، 

                                                 
: "القدرة ي( إىل مخسة معتقدات ه9441تو ل الباحثان ىف حبثأ سابق دما ) *

 & In Topcu) "على التعلم، سرعة التعلم، ثبات املعرفة، بنية املعرفة، السلطة العاملة

Yilmaz-Tuzun, 2009: 681). 

تنمية النظريات،  يفالعلوم، دور التجارب  يفتنوع املعرفة 
اتساق العلوم، مصدر املعرفة العلمية(، ومت تطبيق  على 

رحلة االبتدائية، وباستخدام أسلوب ( من تالميذ امل949)
، ومعامالت االرتباط اختلفت التوكيدي العامليالتحليل 

، ومت التو ل إىل مخسة معتقدات ستبانةالبنية العاملية لال
ةتلفة )الدقة والسلطة، عملية إنتاة املعرفة، مصدر املعرفة، 

 االستدالل، تنوع املعرفة(.  
يا  ملعتقدات التالميذ ببناء مق  (Tang, 2010)تانجوقام 

( من تالميذ 424الرياعيات، وطبق  على ) يفاملعرفية 
 العاملياملرحلة اإلعدادية، وباستخدام أسلوب التحليل 

 يفتو ل إىل مخسة عوامل )بنية املعرفة  يفاالستكشا
الرياعيات، ثبات املعرفة، سرعة التعلم، القدرة على التعلم، 

بيق املقيا  على عينة طرق تعلم الرياعيات(، وقام بتط
( من تالميذ املرحلة اإلعدادية، وباستخدام 643أخرى )

تأكدت العوامل  التوكيدي العامليأسلوب التحليل 
 ا مسة.

دراسة  يف (Terzi et al., 2012) وقخرون بينما تو ل تريزي
( 912لدى )وموعع الضبط املعتقدات املعرفية  للعالقة بني
: التعلم قائم على هية عوامل إىل ثالث، اجلامعةمن طلبة 

 اجلهد، التعلم قائم على القدرة، وجود حقيقة مطلقة.
تناولت العالقة بين المعتقدات  التيثانًيا: البحوث 

 :الدراسيالمعرفية والتحصيل 
إىل حبث منو  (Schommer, 1993b)هدفت شومر  

لدى  األكادميياملعتقدات املعرفية وأثرها على األداء 
 استبانةلبة املرحلة الثانوية، طبق عليهم ( من ط4429)

وباستخدام حتليل  ،Schommer (1990)املعتقدات املعرفية لـ 
وجد أن  MANOVAاالحندار املتعدد، وحتليل التباين 

املعرفة البسيطة واملؤكدة والتعلم السريع يتناقص  يفاالعتقاد 
 يفمع العمر، وأن الطالبات كن أقل احتمااًل لالعتقاد 

 يفلم السريع والقدرة الثابتة، وأن  كلما قل االعتقاد التع
 .يالرتاكم نالتعلم السريع، زاد معدد
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 (Schommer & Dunnell, 1997) وهدفت شومر ودونيل  
( من طلبة املدرسة 62إىل فحص املعتقدات املعرفية لدى )

املعتقدات املعرفية لـ  استبانةالثانوية املوهوبني، وطبق عليهم 
Schommer (1990)،  ،وباستخدام حتليل االحندار املتعدد

وجد أن  كلما زاد اعتقاد  MANOVAوحتليل التباين 
القدرة الثابت ، والتعلم السريع واملعرفة املؤكدة،  يفالطالب 

البساطة وفري متغرية، كما وجد  يفتو لوا إىل حلول فاية 
ثر أن الطالب الذين يؤدون أداًءا أكادميًيا منخفًضا كانوا أك

 القدرة الثابتة. يفاعتقاًدا 
إىل فحص تأثري املعتقدات  (Cano, 2005) وهدف كانو

ومداخل التعلم لدى  ،األكادميياملعرفية على األداء 
 استبانة( من طلبة املرحلة الثانوية، طبق عليهم 4644)

مداخل  استبانة، و Schommer (1990)املعتقدات املعرفية لـ 
 وعن طريق حتليل التباين البسيط، ،Barka (1999)التعلم لـ 

ومنوذة املعادلة البنائية وجد أن املعتقدات  ،MANOVAو 
تصب  أكثر تعقيًدا إذ املرحلة الثانوية  يفاملعرفية تتغري 

 يفالدراسة. وتؤثر املعتقدات املعرفية  يفوواقعية مع التقدم 
بصورة مباشرة، وأيًضا بصورة فري مباشرة  الدراسيالتحصيل 

يق مداخل التعلم، كما وجد أن للبنات معتقدات عن طر 
 أكثر واقعية عن البنني.

 (Rodriguez & Cano, 2006) وفحص رودرجيوز وكانو 
العالقة بني املعتقدات املعرفية، ومداخل التعلم، والتنبؤ 

من املعتقدات املعرفية، ومداخل التعلم  األكادمييباألداء 
 استبانةهم ( من طلبة اجلامعة، طبق علي322لدى )

املعتقدات املعرفية من إعدادمها وهو يشتمل على أربعة 
معتقدات )التعلم السريع، القدرة املؤكدة، املعرفة البسيطة، 

، Biggs (1993)املعرفة املؤكدة(، ومقيا  مداخل التعلم لـ 
 MANOVAوباستخدام معامالت االرتباط، وحتليل التباين 

ة ومداخل التعلم يتنبأ من املعتقدات املعرفي وجد أن كالً 
 .الدراسيبالتحصيل 

( إىل حبث العالقة بني املعتقدات 9446) زايدوهدف 
( من تالميذ 441لدى ) الدراسياملعرفية والتحصيل 

 استبانة، وطبق عليهم اإلعداديالصف األول والثالث 
 ،Schommer et al., (2000)املعتقدات املعرفية لـ 

مت التو ل  التوكيدي مليالعاوباستخدام أسلوب التحليل 
وحتليل  MANOVAإىل أربعة معتقدات، وبتحليل التباين 
 يفمعتقدات البنات االحندار املتعدد، مت التو ل إىل أن 

كما   كانت أكثر حنكة من البنني،  ثبات املعرفة وبنية املعرفة
سرعة التعلم  يف تالميذ الصف الثالثمعتقدات وجد أن 

،  تالميذ الصف األولنكة من كانت أكثر حوبنية املعرفة  
لتالميذ الصف األول من  الدراسيكما مت التنبؤ بالتحصيل 

سرعة التعلم، ولتالميذ الصف الثالث من القدرة على التعلم 
 وسرعة التعلم.

إىل دراسة  (Xiao et al., 2009) وهدف اكزيو وقخرون
الرياعيات واألداء  يفالعالقة بني املعتقدات املعرفية 

( من طلبة املرحلة الثانوية، طبق 424لدى ) ياألكادمي
 Tangالرياعيات لـ  يفاملعتقدات املعرفية  استبانةعليهم 

، وهو يشتمل على أربعة معتقدات )بنية املعرفة، (2007)
القدرة على التعلم، أسلوب التعلم، ثبات املعرفة(، 
وباستخدام معامالت االرتباط، واختبار "ت"، وحتليل 

املعتقدات املعرفية،  يفوجد فروق حسب النوع االحندار مل ت
املعتقدات املعرفية تقل بشكلأ  يفدرجات الطالب  ووجد أن

دال من الصف األول إىل الصف الثالث، كما وجد أن 
الصفني  يف الدراسياملعتقدات املعرفية ترتبط بالتحصيل 

 يف الدراسيمت التنبؤ بالتحصيل  إذوالثالث فقط   الثاي
الصف  يفثبات املعرفة، و  يفمن االعتقاد  الصف الثاي

   .ثبات املعرفة وأسلوب التعلم يفالثالث من االعتقاد 
إىل فحص  (Topkaya et al., 2011)وهدف توبكايا وقخرون

العالقة بني املعتقدات املعرفية، ومعتقدات فعالية الذات، 
لدى  الدراسيومداخل التعلم والدراسة، والتحصيل 

اجلامعة، وقاموا بسعداد مقيا  ملداخل ( من طلبة 634)
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التعلم والدراسة وتأكدوا من  دق  وثبات  بتطبيق  على عينة 
 استبانة( من طلبة اجلامعة، كما طبقوا 431أخرى )

وباستخدام  ،Schommer (1990)املعتقدات املعرفية لـ 
أسلوب حتليل املسار وجد أن املعتقدات املعرفية تؤثر على 

لدراسة بشكلأ فري مباشر خالل معتقدات مداخل التعلم وا
فعالية الذات، ووجد أن االعتقاد حول يقينية املعرفة هو 

 .الدراسيتنبأ فقط بالتحصيل  الذي
-Kaymak & Ogan)بكريوجلو-وهدف كامياك وأوجان

Bekiroglu, 2013) املعتقدات  إىل فحص العالقة بني
( من طلبة 41لدى ) املفاهيميالفيزياء والتغري  يفاملعرفية 

 يف املعتقدات املعرفية استبانة، طبق عليهم املرحلة الثانوية
من  املفاهيميأداة تقييم لقيا  التغري ، و لباحثنيل الفيزياء

إعدادمها، وحبساب النسب املئوية واختبار "ت" وجدا أن 
التعلم  يفمعتقدات الطالب متعمقة بالنسبة لالعتقاد 

معتقدات الطالب أكثر  السريع، كما وجدا أن  كلما كانت
تعمًقا كلما اكتسبوا املعلومات، وقاموا حبل املشكالت 

   بشكلأ أفضل.
تناولت المعتقدات المعرفية  التيثالثًا: البحوث 

 الديموجرافية:متغيرات وال
إىل تقييم املعتقدات  (Schommer, 1993a)هدفت شومر 
، طبق 946املعرفية لدى ) ( من طلبة اجلامعة، ومعهد عالأ

، Schommer (1990)ـ املعتقدات املعرفية ل استبانةعليهم 
واستطالع عن التنشئة والعمر والنوع وتعليم الوالدين، 
وباستخدام االحندار املتعدد، واملتوسطات وجد أن طالب 

والبسيطة والتعلم  ةاملعرفة املؤكد يفاملعهد كانوا أكثر اعتقاًدا 
القدرة  يفاعتقاًدا السريع. بينما طالب اجلامعة كانوا أكثر 

 تعد  الفطرية. ومجيع الطالب اعتربوا أن املعتقدات املعرفية 
. ووجدت فروق حسب األكادميياألداء  يف اً مؤثر  عامالً 

التعلم السريع فقط، حيث اعتقد  يفاالعتقاد  يفالتخصص 
أكثر اعتقاًدا  ةالتعلم السريع. وكان الطلب يفطالب الفيزياء 

 الطالبات.التعلم السريع من  يف

إىل  (Schommer et al.,  1997)كما هدفت شومر وقخرون
( من طلبة املرحلة 62فحص منو املعتقدات املعرفية لدى )

املعتقدات املعرفية لـ  استبانةعليهم  تالثانوية، طبق
Schommer (1990)، حيث  واستخدمت املنهج الطويل

الصف األول عام  يفعلى الطالب  ستبانةاال تطبق
(، 4224مرة أخرى سنة التخرة ) ت، ن طبق(4229)

وحتليل االحندار  ،MANOVAوباستخدام حتليل التباين 
املتعدد وجد أن الطالب قد تغريت معتقداهم املعرفية 

سنة التخرة مقارنة بالصف  يفوأ بحت أكثر نضًجا 
علم السريع، حتسن معددم الت يفاألول. وكلما قل االعتقاد 

 يفطالبات أقل احتمااًل لالعتقاد ، ووجد أن اليالرتاكم
 التعلم السريع.

إىل فحص طبيعة  (Youn et al., 2001)وهدف يون وقخرون 
 49، 44( من طلبة الصفني 144املعتقدات املعرفية لدى )

 Jehngلـ ةفياملعر  ستبانةعليهم اال تاملرحلة الثانوية، طبق يف

et al., (1993) ،إىل استمارة للمعلومات باإلعافة 
دميوجرافية )النوع، مستوى التعليم، العمر، دخل األسرة(، ال

وباستخدام حتليل االحندار املتعدد مل توجد عالقات ذات 
داللة بني املعتقدات املعرفية ومستوى التعليم والنوع، ولكن 
وجد ارتباط موجب دال بني املعتقدات حول املعرفة 

 علم.، ومل توجد مع املعتقدات حول التالدراسيوالتحصيل 
املعتقدات  يفإىل دراسة الفروق  (Eren, 2007) رينإوهدف 

املعرفية تبًعا جملال الدراسة، والنوع، والفرقة الدراسية لدى 
داب، امعة يدرسون إدارة األعمال، واآل( من طلبة اجل912)

والرتبية الرياعية، وطبق عليهم مقيا  املعتقدات املعرفية لـ 
Deryakulu & Buyukoztruk (2002) تو ال إلي   الذي

على الطلبة  Schommer (1990)عند تقنني مقيا  
نسخت  الرتكية يشتمل على ثالثة  يفالرتكيني، وهو 

)اجلهد، والقدرة، واحلقيقة املؤكدة(، يف معتقدات 
، وحتليل التغاير، MANOVAوباستخدام حتليل التباين 

فروق  عامة، ومل توجد تعد  تو ال إىل أن املعتقدات املعرفية 
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املعتقدات املعرفية حسب النوع، أو حسب الفرقة  يف
 يفكان طالب الفرقة األوىل أكثر حنكة   فقدالدراسية  

املعتقدات حول اجلهد، بينما كانت املعتقدات حول 
 احلقيقة املؤكدة أكثر حنكة لدى طالب الفرقة الثالثة.

( إىل التنبـــــؤ بأبعـــــاد املعتقـــــدات 9441) حلـــــيمكمــــا هـــــدفت 
 يفة مـــن أبعـــاد توجـــ  ادـــدف، والتعـــرف علـــى الفـــروق املعرفيـــ

املعتقــــــــدات املعرفيــــــــة حســــــــب النــــــــوع، والفرقــــــــة الدراســــــــية، 
( مــــــن طلبــــــة اجلامعــــــة، 614لــــــدى ) الدراســــــيوالتخصــــــص 

 Schommerاملعتقـــدات املعرفيـــة لــــ  اســـتبانةعلـــيهم  تطبقـــ

(، 9441، ومقيــا  توجــ  ادــدف لصــالح شــريف )(1998)
يــل االحنــدار املتعــدد، وجــد أن حتلاختبــار"ت"، و وباســتخدام 

القـــدرة الثابتـــة، والـــتعلم  يفالبنـــني أكثـــر اعتقـــاًدا مـــن البنـــات 
السريع، واملعرفة املؤكدة. وأن طلبة الفرقة األوىل أكثر اعتقـاًدا 

الــتعلم الســريع، واملعرفــة البســيطة،  يفمــن طلبــة الفرقــة الرابعــة 
أكثــر واملعرفــة املؤكــدة. ووجــد أن طلبــة التخصصــات العلميــة 

القــــدرة الثابتــــة،  يفاعتقــــاًدا عــــن طلبــــة التخصصــــات األدبيــــة 
والــــــتعلم الســــــريع، واملعرفــــــة املؤكــــــدة. كمــــــا مت التنبــــــؤ بأبعــــــاد 
ــــة ماعــــدا املعرفــــة املؤكــــدة مــــن أبعــــاد توجــــ   املعتقــــدات املعرفي

 اددف.
إىل دراسة املعتقدات املعرفية   (Kurt, 2009) كورتوهدفت  

، وجماالت الدراسيمن خالل النوع، ومستوى الصف 
( من تالميذ الصفوف الساد  4441الدراسة لدى )

والثامن والعاشر من املدار  االبتدائية والثانوية الرتكية، 
 Conleyاملعتقدات املعرفية لـ  استبانةعليهم  تطبق

، وباستخدام معامالت االرتباط، وحتليل التباين (2004)
MANOVA تعددة تو لت إىل أن املعتقدات املعرفية م

، وجماالت الدراسياألبعاد، وختتلف تبًعا ملستوى الصف 
)مصدر املعرفة، املعرفة  يفن املعتقدات إ إذالدراسة  

املؤكدة( لدى تالميذ الصف العاشر أكثر حنكة مقارنة 
 ا تنمو مع الوقت،  إ أيبتالميذ الصفني الساد  والثامن  

بنات تربير املعرفة لدى ال يفكما وجدت أن املعتقدات 

 يفأكثر حنكة منها لدى البنني، وأن معتقدات التالميذ 
الرياعيات عن الدراسات  يفتربير املعرفة أكثر حنكة 

 االجتماعية.
إىل فحص العالقة  (Tanriverdi, 2012) ف تانريفرديوهد
( من 639لدى )ومداخل التعلم املعتقدات املعرفية  بني

عتقدات املعرفية امل استبانةعليهم  ت، طبقالطالب املعلمني
مداخل  استبانةو  ،Deryakulu & Buyukazturk (2002)لـ 

وحبساب  ،Tetik & Gurpinar (2010)ـ التعلم ل
واختبار  ANOVA، وحتليل الحنراف املعيارياملتوسطات، وا

درة الفطرية يرتبط الق يف، تو ل إىل أن االعتقاد توكي
ن التعلم أ يفالتعلم، بينما االعتقاد  يف باملدخل السطحي

 يفيعتمد على اجلهد يرتبط باملدخل العميق. ومل جيد فروًقا 
املعتقدات  يفوجد فروقًا  يف حنياملعتقدات حسب النوع، 

املتعمقة حسب الفرقة الدراسية لصاحل الفرقة الثالثة مقابل 
 الفرقة األوىل، كما وجد فروًقا حسب التخصص.

العالقة   (Ismail et al., 2013)كما فحص إُساعيل وقخرون
( من 9444لدى )ومداخل التعلم املعتقدات املعرفية  بني

 استبانةعليهم  طبقت، ماليزيا يفاهد العليا عطالب امل
عملية  استبانة، و Schommer (1990)املعتقدات املعرفية لـ 

اب املتوسطات، واالحنراف وحبس ،Biggs (1987)ـ الدراسة ل
يرتبط  السطحياد ، واختبار "ت" وجد أن االعتقاملعياري

للتعلم، وأن معتقدات البنات املعرفية  السطحيباملدخل 
املعتقدات  يفأكثر تعمًقا من البنني، كما وجدت فروق 

، خصص، وطبيعة املعاهد )حكومية وخا ة(حسب الت
كانت املعتقدات أكثر فوكذلك حسب الفرقة الدراسية  

 الفرقة األوىل مقابل الفرقة الرابعة. يفتعمًقا 
يتض  من البحوث : عقيب عام على البحوث السابقةت 

 : يأيتالسابقة ما 
تناولت املعتقدات املعرفية   اليإن البحوث األجنبية  (4

حدود علم  يف –البيئة العربية  يفكثرية مقارنة بالبحوث 
وهذا يؤكد على أمهية هذا املتغري، ومن ن فالبيئة  -الباحث
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هذا اجملال   يفث حاجة إىل العديد من البحو  يفالعربية 
حيث إن معرفتنا ما زالت  دودة عن معتقدات تالميذنا 

 .  الدراسياملعرفية، وأثرها على التحصيل 
الكشف  يفتنوعت أهداف البحوث السابقة وُتثلت  (9

، الدراسيعن بنية املعتقدات املعرفية، وعالقتها بالتحصيل 
 (. الدراسيوكذلك اختالفها من حيث )النوع، واملستوى 

البية البحوث السابقة ركزت على عينات من طلبة ف (3
 يفاجلامعة، واملرحلة الثانوية، والقليل منها استخدم عينات 

املرحلة اإلعدادية، واالبتدائية، وتراوح حجم العينات من 
 احلايلطالًبا وطالبة، وسوف خيتار الباحث  9444 – 41

ريت ُأج اليعينة حبث  من املرحلة اإلعدادية لقلة البحوث 
حاجة  يفتلك الفرتة، ولذلك فنحن  يفعلى املراهقني 

 للكشف عن بنية معتقداهم املعرفية.  
املعتقدات املعرفية لـ  استبانةمعظم البحوث استخدمت  (1

Schommer (1999/ 1993)،  ات استبانوبعضها أعد
املعتقدات  استبانةأخرى، وسوف يقوم الباحث باستخدام 

ية لدى لقيا  املعتقدات املعرف( 9442املعرفية وقد أعد  )
 العام.   يتالميذ الصف األول الثانو 

استخدمت معظم البحوث السابقة أساليب إحصائية  (4
وحتليل االحندار  ،MANOVAمتقدمة مثل، حتليل التباين 

األساليب املتقدمة  احلايلاملتعدد، وسوف يستخدم الباحث 
   تُناسب موعوع البحث وفروع .   الي

 :يأيتتائج البحوث السابقة فكانت كما بالنسبة لن (6
البنية العاملية  يفاختلفت نتائج حبوث احملور األول  -

 للمعتقدات املعرفية  فتو ل كل من:
(Schraw et al., 2002; Wood & Kardash, 2002; Acat 

et al., 2010; & Tang, 2010)، ( إىل 9442) شفيق
 يف حنيم، مخسة معتقدات معرفية  وإن اختلفت فيما بينه

 Schommer-Aikins et al., 2005; Topcu):تو ل كل من

& Yilmaz-Tuzun, 2009)  ،( إىل أربعة 9446) زايد
حني  يفمعتقدات معرفية  وإن اختلفت فيما بينهم، 

إىل ثالثة  (Schommer-Aikins et al., 2000)تو لت 
 معتقدات معرفية.

تأثري وجود  رت نتائج معظم حبوث احملور الثايأظه -
، ولكنها الدراسيللمعتقدات املعرفية على التحصيل 

التحصيل  يفتؤثر  اليأبعاد املعتقدات  يفاختلفت 
تأثريًا  (Youn et al., 2001)، ومل جيد الدراسي

 .   الدراسيالتحصيل  يفللمعتقدات حول التعلم 
 يففروقًــا حســب النــوع احملــور الثالــث وجــدت معظــم حبــوث  -

، وإن اختلفت مـن حيـث أن بعضـها وجـد يةاملعتقدات املعرف
بعض األبعاد لصاحل البنـات، وبعضـها وجـد الفـروق  يففروًقا 

 ;Youn et al., 2001):حني مل جيد كل من يفلصاحل البنني، 

Eren, 2007)   املعتقــدات املعرفيــة يففروقًــا حســب النــوع  .
حســـب  املعتقـــدات املعرفيـــة يفوجـــدت معظمهـــا فروًقـــا كمـــا 

 ,.Youn et al):حــني مل جيــد كــل مــن يفاســية، الفرقــة الدر 

2001; Eren, 2007)  مثل تلك الفروق . 
ونظـــــرًا لتنـــــاقض ننـــــائج البحـــــوث الســـــابقة فســـــوف يـــــدر   -

البيئـــة العربيـــة للتأكـــد مـــن  يفهـــذ  املتغـــريات  احلـــايلالباحـــث 
 هذ  النتائج  لتنمية األطر النظرية دذ  املتغريات. 

  :فروض البحث
البحوث السابقة مُيكن  يافة فروض البحث عوء نتائج  يف

 :يتعلى النحو اآل احلايل
يوجد تأثري دال إحصائًيا لكل من النوع والصف  -4

 استبانةبينهما على درجات  الثنائيوالتفاعل  الدراسي
 املعتقدات املعرفية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية. 

يوجد تأثري دال إحصائًيا للمعتقدات املعرفية على  -9
 لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية. الدراسيصيل التح

ال ختتلف البنية العاملية للمعتقدات املعرفية باختالف  -3
 لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية. الدراسيالنوع والصف 
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  : الطريقة واألدوات
 أواًل: العينة:

 عينة تقنين أدوات البحث: -1
شــتقت العينـــة ا ا ـــة حبســـاب الثبـــات والصـــدق مـــن تالميـــذ ا

 444تلميــــــًذا،  24) اإلعــــــداديوتلميــــــذات الصــــــف األول 
 64تلميــــــًذا،  12) اإلعــــــداديتلميــــــذة(، والصــــــف الثالــــــث 

 تلميذة( بسدارة ديرب جنم التعليمية.
 العينة األساسيـــة: -2

تكونت عينة البحث األساسية )عينة اختبـار  ـحة الفـروض( 
 412) اإلعــداديتلميــًذا وتلميــذة بالصــف األول  134 مــن

، 4921قــــــــدر   يتلميــــــــذة، مبتوســــــــط عمــــــــر  469ا، تلميــــــــذً 
 اإلعــدادي(، والصــف الثالــث 4211واحنــراف معيــارى قــدر  

، 4123قــــدر   ير تلميــــذة، مبتوســــط عمــــ 61تلميــــًذا،  43)
( بــــــــسدارة فــــــــرب الزقــــــــازيق 4244قــــــــدر   يواحنـــــــراف معيــــــــار 

 التعليمية. 
 ثانًيا: أدوات البحـث: 

لة المعتقدات المعرفية لتالميذ المرح استبانة -1
 اإلعدادية:

لقيــــــا  املعتقــــــدات  اســـــتبانةبسعــــــداد ( 9442) شــــــفيققـــــام  
حــــول طبيعــــة  العــــام ملعرفيــــة لطــــالب الصــــف األول الثــــانويا

 عبارة موزعة على مخسة 63املعرفة والتعلم، ويتكون من 
أبعاد )مصدر املعرفة، بنية املعرفة، ثبات املعرفة، سرعة الـتعلم، 

د مـــن منظـــور االعتقـــاد ُتثـــل هـــذ  األبعـــاوهـــي  عـــبط الـــتعلم(
)الســلطة العاملــة، املعرفــة البســيطة، املعرفــة املؤكــدة،  يالســطح

التعلم السـريع، القـدرة الثابتـة(، وهـو مـا سـيتناول بـ  الباحـث 
. وكانــــت مجيــــع عباراتــــ  املعتقــــدات املعرفيــــة ىف هــــذا البحــــث

"ألفا كرونباخ"  α ادقة وثابتة  حيث كانت قيم معامالت 
، 4264، 4262، 4262ى الرتتيـــب: )لألبعـــاد ا مســـة علـــ

بطريقـــــــة  العـــــــاملي(، ومت حســـــــاب الصـــــــدق 4213، 4261
كونــــت العوامــــل   إذاملكونــــات األساســــية بتــــدوير فارميــــاكس  

الثالثــة )مصــدر املعرفــة، وبنيــة املعرفــة، وثبــات املعرفــة( عــاماًل 
 69236 واحًدا )املعتقدات حول طبيعة املعرفة( بنسبة تبـاين

، 4221، 4211وكانــت تشــبعاها ) ،422٪، وجــذر كــامن 
( وكــون عــاملى )ســرعة الــتعلم، وعــبط الــتعلم( عــاماًل 4213

 21291واحًدا )املعتقدات حول طبيعة التعلم( بنسبة تبـاين 
 (.4229، 4229، وكان تشبعهما )421٪، وجذر كامن 

( 344علـى ) ستبانةبتقنني اال احلايلالبحث  يفوقام الباحث 
داديــة )الصــف األول والثالــث(، ومت مــن تالميــذ املرحلــة اإلع

 :يتالثبات والصدق على النحو اآلحساب 
 الثبات: -

 63حالــــة عــــدد املفــــردات  يفقـــام الباحــــث حبســــاب الثبـــات )
، وذلــك بعــد 4221 ســتبانةبلــم معامــل ثبــات اال إذمفــردة(، 
علـى  سـتبانةمفردة، واستقرت الصورة النهائية لال 93حذف 

لكــــل بُعــــد  αات مبعامــــل مفــــردة، كمــــا مت حســــاب الثبــــ 14
كــــل مفــــردة أقــــل مــــن علــــى حــــدة، وكانــــت معــــامالت ألفــــا ل

أن  أيتنتمــى إليهــا،  الــيلألبعــاد الفرعيــة  يمعامــل ألفــا الكلــ
 .( التايل4ابتة كما يتض  من جدول )مجيع املفردات ث
فكــــان ارتبــــاط األبعــــاد  ياالتســــاد الــــدا لكمــــا مت حســــاب 

ــــة لال ، 4223 ســــتبانةا مســــة علــــى الرتتيــــب بالدرجــــة الكلي
وكلهـــا دالـــة عنـــد مســـتوى  4262، 4262، 4214، 4214
4244   

 المعتقدات المعرفية استبانة( معامالت ثبات مفردات 1جدول )
 القدرة الثابتة التعلم السريع المعرفة المؤكدة المعرفة البسيطة السلطة العالمة

 α م α م α م α م α م
33 4213 42 4261 44 4261 32 4264 36 4266 
44 4213 34 4266 94 4264 34 4261 44 4264 
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91 4219 34 4266 91 4264 49 4263 1 4264 
92 4219 91 4264 4 4242 31 4263 42 4261 
4 4219 32 4261 96 4242 9 4269 14 4263 
46 4214 3 4261   41 4264 41 4263 
92 4214 43 4263   93 4264 94 4263 
99 4214 2 4263   2 4264 39 4264 
94 4214         
6 4214         
94 4214         

 مفردة أيمعامل ألفا لألبعاد الفرعية بدون حذف 
4213 4262 4264 4266 4261 

 ثانًيا: الصدد: 
قام الباحث حبساب  :فياالستكشا العامليالتحليل  -4

 العامليعن طريق حساب  دق التحليل  ستبانة دق اال
 Varimaxبطريقة املكونات األساسية وتدوير "فارمياكس" 

فتم استخراة مخسة عوامل جبذور   Kaiserمبحك "كايزر" 
 34214كامنة أكرب من الواحد الصحي ، وفسرت جمتمعة 

. ويوع  جدول ستبانةبني مفردات اال ي٪ من التباين الكل
تشبعت بالعوامل )االسرتاتيجيات  الياملفردات  ( التايل9)

يتض  من  أن العامل األول )السلطة  الذيا مس(. و 
٪ من التباين  1212وقد فسر  324العاملة( جذر  الكامن 

 مفردة، والعامل الثاي 44شبعت ب  للمقيا ، وت يالكل
٪ من  1294وقد فسر  922)التعلم السريع( جذر  الكامن 

مفردات، والعامل الثالث )املعرفة  2التباين، وتشبعت ب  
٪ من  1244وقد فسر  922البسيطة( جذر  الكامن 

ل الرابع )القدرة مفردات، والعام 2التباين، وتشبعت ب 
٪ من التباين،  6216وقد فسر  921الثابتة( جذر  الكامن 

مفردات. والعامل ا امس )املعرفة املؤكدة(  2وتشبعت ب  
٪ من التباين،  6241وقد فسر 926جذر  الكامن 

 مفردات.  4وتشبعت ب  

 تشبعت بالعوامل )المعتقدات المعرفية( الخمسة التي( المفردات 2جدول )

رقم 
 *المفــــــــردات المفردة

 التشبـــــــــع
العامل 
 األول

العامل 
 الثاي

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

العامل 
 ا امس

     4241 أعتقد أن ما يقول  العلماء عن املعرفة هو الصحي . + 44
     4249 موعوع الدر . يفألتزم مبا يقول  املعلم من معلومات  + 4
 4214    4244 هو املعلم. صدر الرئيس ملراجعة إجابايتأرى أن امل + 94
  4234   4212 أستمع للمعلم دون مناقشة. + 92
 4233    4216 إجابة األسئلة وأجلأ إلجابات الكتاب املدرسى. يفُأخطئ كثريًا  + 6

                                                 
*

( توع  أن العبارة تصح  ىف االجتا  السالب )االعتقاد -(، بينما عالمة )يعالمة )+( املوجودة جبوار رقم املفردة توع  أن العبارة تصح  ىف االجتا  املوجب )االعتقاد السطح 
    املتعمق(.
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ن الكتب اآلن ستتغري بعد فرتة م يفأعتقد أن معظم املبادئ والنظريات املوجودة  - 4
 4214     الزمن.

 926 921 922 922 324 الجــــذر الكامــن للعامـل

121 مقدار التباين المفسر بواسطة العامل
2

 
٪ 129

4
 

٪ 124
4

 
٪ 621

6 ٪ 624
1

 
٪ 

 ٪ 53.11 المفسر يمقدار التباين الكل
ــــــل عــــــامل يفو  مــــــن الدرجــــــة الثانيــــــة تشــــــبعت  يحتلي

، وفســـر 9214العوامـــل ا مســـة بعامـــل واحـــد جـــذر  الكـــامن 
، وكـــــان ســـــتبانةلـــــدرجات اال الكلـــــي٪ مـــــن التبـــــاين  41241

، 4212، 4229تشــــــــبع العوامــــــــل ا مســــــــة علــــــــى الرتتيــــــــب 
4261 ،4262 ،4214 . 

مت التحقق من  دق البنـاء  :التوكيدي العامليالتحليل  -9
عـــــن طريـــــق اختبـــــار منـــــوذة العـــــاملني  ســـــتبانةالكـــــامن لال

فـــرتاض أن مت اقـــد الكـــامنني لـــدى العينـــة االســـتطالعية، و 
ــــــة تنــــــتظم حــــــول  العوامــــــل املشــــــاهدة للمعتقــــــدات املعرفي
عـــاملني كـــامنني، ويتكـــون العامـــل األول مـــن )املعتقـــدات 

املعرفة( ويتشبع بـ  ثالثـة معتقـدات )السـلطة  حول طبيعة
ة املؤكـدة(، ويتكـون العامـل العاملة، املعرفة البسـيطة، املعرفـ

بع بـــ  مـــن )املعتقـــدات حـــول طبيعـــة الـــتعلم( ويتشـــ الثـــاي
معتقــدان )الــتعلم الســريع، القــدرة الثابتــة(، ويتضــ  ذلــك 

  :يت( اآل4الشكل ) يف
 

 

 

 

 

 

 

 لمعتقدات المعرفيةاالستبانة  ( نموذج العاملين الكامنين1شكل )
الكامنني على قيم جيدة ملؤشرات  وقد حاز منوذة العاملني

  حيث  اآليت (3جدول ) يفحسن املطابقة كما يتض  
 يففري دالة، وقيم بقية املؤشرات وقعت  9كانت قيمة كا

لكل منها، مما يدل على مطابقة النموذة اجليدة  املدى املثايل
 (.314: 9442،  مدللبيانات موعع االختبار )

 المعتقدات المعرفية ستبانة( مؤشرات حسن المطابقة لنموذج العاملين الكامنين ال5جدول )

 يلمدى المثالا تشير إلى أفضل مطابقة التيالقيمة 
 م المؤشـــــــــــــر قيمة المؤشر للمؤشر

 9أن تكون كا
 فري دالة

1246 
1 

4232 

   X2  9كا
 df درجـات احلريـة  

 9مستـوى داللـة كا
4 

9نسبة كا 4241 4 -4 4 - فر 
    X2 / df  9 

 RMSEA 3جذر متوسط مربعات خطأ االقرتاب  4244 424 - فر   فر
 RMSR 1   يجذر متوسط مربعات البواق 4249 424 - فر   فر

 4 الصدق الزائف احلايلللنموذة  4242 يو أقل من أو تسا احلايلللنموذة  ECVIأن تكون قيمة 

 المعتقدات حول

 طبيعة المعرفة 

 السلطة العالمة

 المعرفة المؤكدة

 التعلم السريع

 القدرة الثابتة 

1883 

 لبسيطةالمعرفة ا

 المعتقدات حول

 طبيعة التعلم 

28.0 

1864 

1856 

1879 

1863 
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               ECVIاملتوقع  للنموذة املشبع 4242 نظريها للنموذة املشبع
 GFI 6مؤشر حسن املطابقة     4222 4 - فر  4
 AGFI  1شر حسن املطابقة املصح  مؤ  4222 4 - فر  4
 NFI 2 يمؤشر املطابقة املعيار  4222 4 - فر  4
 CFI 2مؤشر املطابقة املقارن   4 4 - فر  4
 RFI 44   مؤشر املطابقة النسيب 4221 4 - فر  4

 تشبعات العوامل الفرعية املشاهدة بالعاملني الكامنني. يت( اآل1ويوع  جدول ) 
 لعوامل الفرعية المشاهدة بالعاملين الكامنين ( تشبعات ا1جدول )

 ت خ التشبع العوامل المشاهدة العامل الكامن

 المعتقدات حول طبيعة المعرفة
 **41226 4239 4229 السلطة العاملة
 **44299 4242 4261 املعرفة املؤكدة
 **2243 4262 4246 املعرفة البسيطة

 المعتقدات حول طبيعة التعلم
 **43244 4231 4212 سريعالتعلم ال

 **44214 4264 4263 القدرة الثابتة
 (                    0.01) دال إحصائًيا عند مستوى**                       لتقدير التشبع ياملعيار  : ا طأخ

ويتض  من اجلدول السابق أن كل التشبعات دالة 
مما يدل على  دق مجيع  4244إحصائًيا عند مستوى 

املعتقدات املعرفية، وىذا فسن  ستبانةعوامل الفرعية الال
املعتقدات املعرفية عبارة عن عاملني كامنني ينتظم حودما 

 املعتقدات الفرعية ا مسة. 
ومـــن اإلجـــراءات الســـابقة تأكـــد للباحـــث ثبــــات، 

املعتقـــــــدات املعرفيــــــة، و ـــــــالحيت  لقيـــــــا   ةو ــــــدق اســـــــتبان
 يف ســـتبانةة اإلعداديـــة. واالاملعتقـــدات املعرفيـــة لتالميـــذ املرحلـــ

عبارة موزعة على مخسة أبعـاد  14 ورت  النهائية يتكون من 
فرعية. ويكون لكل بُعد درجة خا ـة، وتتـدرة االسـتجابات 

أوافــق بشــدة( إذا كــان الســؤال  4أرفــض بشــدة( إىل ) 4مـن )
(، السـطحياجتا  االعتقـاد  يفيقيس االعتقاد بصورة موجبة )

اجتـــا   يفيقـــيس االجتـــا  بصـــورة ســـالبة )أمـــا إذا كـــان الســـؤال 
ــــــــــــــدرجاتاالعتقــــــــــــــاد امل ــــــــــــــات ال  تعمــــــــــــــق( فتأخــــــــــــــذ اإلجاب

 أي، أوافــــق بشــــدة( علــــى التــــوايل 4( إىل )أرفــــض بشــــدة 4)
أنــ  كلمــا ارتفعــت الدرجــة  يعــيعكــس احلالــة الســابقة  وهــذا 

ــــي ــــذ  ال ــــر  يفحيصــــل عليهــــا التلمي ــــذ أكث ــــارة، كــــان التلمي العب
 سذاجة وبساطة.

 مت احلصول على: الدراسيات التحصيل كشوف درج  -2
 اية العام  يف الدراسيلدرجات التحصيل  الكلياجملموع 
 م.9444/9444 الدراسي

 نتائج البحث:
 أواًل: نتائج ا تبار صحة الفرض األول ومناقشتها: 

الختبار  حة الفرض األول ونص : )يوجد تأثري دال 
 الثنائيل والتفاع الدراسيإحصائًيا لكل من النوع والصف 

املعتقدات املعرفية لدى تالميذ  استبانةبينهما على درجات 
املرحلة اإلعدادية(، استخدم الباحث أسلوب حتليل التغاير 

 العامليالتصميم  يذ MANCOVAمتعدد املتغريات التابعة 
عزل الباحث أثر التحصيل الدراسي (، وذلك عند 9×9)

 :Conley et al., 2004وذلك لتأثري  على املعتقدات املعرفية )

، ونظرًا للتأثري القوي للخربات الدراسية على ارتقاء (186
فجاءت  (.(24: 9442املعتقدات املعرفية )الشورجبي، 

 :اآلتية( 1(، )6(، )4النتائج كما باجلداول )
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 لمعتقدات المعرفية عند ا استبانةعلى درجات  الدراسي( نتائج اال تبارات المتعددة عند دراسة تأثير النوع والصف 3جدول )
 الدراسيعزل أثر التحصيل 

المتغير 
 المستقل

 مستوى الداللة  طـأ درجات الحرية درجات الحرية النسبـة الفائيـة القيمة اسم اال تبار

 )أ(
نوع

ال
 

 Pillai 42419 62414 4 194 42444 يبيأل
 Wilks 42292 62414 4 194 42444ويلكس 
 Hotelling 42412 62414 4 194 42444 هوتلنج
 Roy 42412 62414 4 194 42444روى 

ف 
لص
ا

سي
درا
ال

 
ب(

(
 

 Pillai 42434 92422 4 194 4244 يبيأل
 Wilks 42214 92422 4 194 4244ويلكس 
 Hotelling 42434 92422 4 194 4244 هوتلنج
 Roy 42434 92422 4 194 4244روى 

× )أ( 
ب(

(
 

 Pillai 42439 92124 4 194 4244 يبيأل
 Wilks 42262 92124 4 194 4244ويلكس 
 Hotelling 42433 92124 4 194 4244 هوتلنج

 Roy 42433 92124 4 194 4244 يرو 
 مجيع احلاالت.  يف( السابق أن االختبارات األربعة دالة إحصائًيا 4ويتض  من جدول ) 

 الدراسيوالصف أبعاد المعتقدات المعرفية حسب النوع  في( الفرود 6جدول )

 المتغير التابع
 مستوى الداللة يالخطأ المعيار  فرد المتوسط

 األول -الثالث  بنات -بنين  األول -الثالث  بنات -بنين  األول -الثالث  بنات -بنين 
 42444 فري دالة 42129 42133 42396 - 42416 - السلطة العاملة

 4244 4244 42323 42311 42296 - 42614 - املعرفة البسيطة 
 فري دالة 4244 42314 42396 42433 - 42124 - املعرفة املؤكدة 
 4244 4244 42144 42363 42211 42244 التعلـم السريع
 فري دالة 4244 42144 42363 42422 - 42224 القـدرة الثابتة

 
 المعتقدات المعرفية  استبانةدرجات على  الدراسي( نتائج اال تبارات المتعددة عند دراسة تأثير النوع والصف 7جدول )

 الدراسيعند عزل أثر التحصيل 
 مستوى الداللة النسبـة الفائيـة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 )أ(
نوع

ال
 

 فري دالة 4242 94241 4 94241 السلطة العاملة
 4244 3211 32249 4 32249 املعرفة البسيطة 

 4244 1231 32242 4 32242 املؤكدة  املعرفة
 4244 6299 62242 4 62242 التعلـم السريع
 4244 6249 66226 4 66226 القـدرة الثابتة
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ف 
لص

ا
سي

لدرا
ا

 
ب(

(
 

 42444 1291 444233 4 444233 السلطة العاملة
 4244 4241 46296 4 46296 املعرفة البسيطة 
 فري دالة 4243 4244 4 4244 املعرفة املؤكدة 
 4244 4291 42244 4 42244 التعلـم السريع
 فري دالة 9249 93241 4 93241 القـدرة الثابتة

× )أ( 
ب(

(
 

 فري دالة 3212 44291 4 44291 السلطة العاملة
 فري دالة 4231 3212 4 3212 املعرفة البسيطة 
 فري دالة 4212 1242 4 1242 املعرفة املؤكدة 
 4244 6214 14244 4 14244 التعلـم السريع
 فري دالة 4234 3224 4 3224 القـدرة الثابتة

ات
موع

 اجمل
خل

دا
 

   44226 194 6114246 السلطة العاملة
   44246 194 1341221 املعرفة البسيطة 
   2221 194 3244261 املعرفة املؤكدة 
   44244 194 1142241 التعلـم السريع
   44244 194 1142224 القـدرة الثابتة
 ( السابقني:1(، )6ويتض  من جدول )

املعرفة البسيطة، واملعرفة املؤكدة  يفأن معتقدات البنني  -
التعلم  يفمعتقدات البنات  يف حنيأكثر حنكة من البنات، 

السريع، والقدرة الثابتة أكثر حنكة من البنني. ومل توجد 
 سلطة العاملة. ال يفاالعتقاد  يففروق دالة إحصائًيا بينهما 

 السلطة يفأن معتقدات تالميذ الصف الثالث  -
العاملة، واملعرفة البسيطة أكثر حنكة من تالميذ الصف 

التعلم  يفاألول، بينما معتقدات تالميذ الصف األول 
السريع أكثر حنكة من تالميذ الصف الثالث. ومل توجد 

ؤكدة، املعرفة امل يفاالعتقاد  يففروق دالة إحصائًيا بينهما 
 والقدرة الثايتة.

× )النوع  الثنائيوجود تأثري دال إحصائًيا للتفاعل  -
التعلم السريع  يف( على درجات االعتقاد الدراسيالصف 

فقط، وكان أكثر الفروق داللة هو الفرق بني بنات الصف 
لصاحل  اإلعداديوبنات الصف األول  اإلعداديالثالث 

 .اإلعداديبنات الصف الثالث 
 

 نتائج الفرض األول وتفسيرها:مناقشة 
يتض  من نتيجة الفرض األول أن معتقدات 

التعلم السريع، والقدرة الثابتة أكثر حنكة من  يفالبنات 
معتقدات البنني، وتتفق هذ  النتيجة جزئًيا مع ما تو ل إلي   

 ,.Schommer 1993a/1993b; Schommer et alكل من:

1997; Topcu & Yilmaz-Tuzun, 2009) ،شفيق 
املعرفة  يف، كما اتض  أن معتقدات البنني (9442)

البسيطة، واملعرفة املؤكدة أكثر حنكة من معتقدات البنات، 
 Schommerوختتلف هذ  النتيجة جزئًيا مع نتيجة كل من: 

1993a/1993b  املعرفة البسيطة  يفحيث مل جتد فروًقا بينهما
ت أكثر حنكة ( أن البنا9446) زايدواملعرفة املؤكدة، ووجد 

 ييطة واملعرفة املؤكدة، ووجدت شري املعرفة البس يفمن البنني 
القدرة  يف( أن البنني أكثر اعتقاًدا من البنات 9444)

الثابتة، والتعلم السريع، واملعرفة املؤكدة. كما ختتلف النتيجة  
 Youn et al., 2001; Conley etكلًيا مع نتيجة كل من:

al. 2004; Eren, 2007 مل جيدوا فروًقا بني البنني  إذ
 من املعتقدات املعرفية. أي يفوالبنات 
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، ونتائج يهذ  النتيجة تتفق واإلطار النظر  ويرى الباحث أن
البحوث السابقة من حيث وجود فروق بني البنني والبنات 

توجد بينها  الياملعتقدات املعرفية، وإن اختلفت األبعاد  يف
من حيث: ختالف العينات الفروق. ويُفسر الباحث ذلك با

، والبيئة الثقافية الدراسي، واملناخ يالعمر، واملستوى التعليم
هو أن  أيتوجد فيها، ومما يعضد هذا الر  اليواالجتماعية 

 يفوجدت فروًقا لصاحل البنني  Schommer (1993b)شومر 
اكينز وايسرت -حني أن شومر يفاملرحلة الثانوية، 

Schommer-Aikins & Easter (2006)  مل جتدا فروًقا بني
كما يذكر يون وقخرون مرحلة اجلامعة.   يفالبنني والبنات 

(Youn et al., 2001: 11)  أن املعتقدات املعرفية حول
 الذينتاة للنشاط، والثقافة، والسياق  هياملعرفة والتعلم 

 تتولد في . 
ويـــرى الباحـــث أن تعمـــق معتقـــدات البنـــات حـــول 

، وحـول -أن املعرفـة ُتكتسـب بالتـدريج مبعـىن–التعلم السـريع 
يتماشـى  -مبعىن أن القـدرة علـى الـتعلم متغـرية–القدرة الثابتة 

مــع طبيعــة تعلمهــن وارتفــاع مســتوى حتصــيلهن، ومــن ن فهــن 
الدراسة وتنمية قـدراهن، ويثـابرن، ويقسـمن  يفحياولن الرتكيز 

فهـن يعتقـدن  مـن نوقت الدراسة، ويتناقشـن مـع املعلمـني، و 
وذلــــك علــــى  الدراســــيتســــهل دــــن التفــــوق  الــــيالطــــرق  يف

عكــــس البنــــني اللــــذين اليهتمــــون بالتحصــــيل بقــــدر اهتمــــام 
 البنات ويتض  ذلك من نتائج االمتحانات.

ويُرجـــــع الباحـــــث تعمـــــق معتقـــــدات البنـــــني حـــــول 
مبعىن أن املعرفـة عبـارة عـن مفـاهيم متكاملـة –املعرفة البسيطة 

مبعـــىن أن –عرفــة املؤكـــدة ، وحـــول امل-وليســت أجـــزاء منفصــلة
إىل اخــتالف طريقــة تــربيتهم  -املعرفــة جتريبيــة وليســت مطلقــة

داخل األسرة عن البنـات  فعـادة مـا يـتم إشـراك األوالد أكثـر 
يقرتبـــون أكثـــر مـــن  مـــن نمســـئولية البيـــت، و  يفمـــن البنـــات 

اآلبــاء ويكتســبون مــنهم ا ــربة واحلنكــة ووزن األمــور بعقالنيــة 
 ابطة.ونظرة شاملة ومرت 

 اكينــــــــــــز وايســــــــــــرت-تؤكــــــــــــد  شــــــــــــومر وهــــــــــــذا مــــــــــــا
(Schommer-Aikins & Easter, 2008: 921) ن إ :بقودمـا

يتبناهــا األطفــال وينمو ــا تتــأثر بكــال  الــياملعتقــدات املعرفيــة 
ــــــدين، ومعتقــــــدات الوا ــــــدين تكــــــون مشــــــروطة بالوعــــــع الوال ل

 ، وأخــــريًا يصــــب  املعلمــــون وســــطاء للخــــربة،واملهــــي يالتعليمــــ
تي  للطالب مناقشة القضايا املهمة مـع الوالـدين، زاد وكلما أُ 

 أن التعلم عملية تدرجيية. يفاعتقادهم 
كمـــا اتضـــ  أن معتقـــدات تالميـــذ الصـــف الثالـــث 

الســلطة العاملــة، واملعرفــة البســيطة أكثــر حنكــة مــن تالميــذ  يف
 يفمعتقـــدات تالميـــذ الصـــف األول  يف حـــنيالصـــف األول، 

ن تالميـــذ الصـــف الثالـــث. ومل الـــتعلم الســـريع أكثـــر حنكـــة مـــ
املعرفــــة  يفاالعتقــــاد  يفتوجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائًيا بينهمــــا 

نتيجـــة منطقيـــة تـــة. ويـــرى الباحـــث أ ـــا باملؤكـــدة، والقـــدرة الثا
يوعــــ  أن املعتقــــدات املعرفيــــة  الــــذي يتتفــــق واإلطــــار النظــــر 

املعتقـــدات  يفتنمـــو مـــع الوقـــت، وأن عمليـــة النمـــو واالرتقـــاء 
كــــــــل   يفمتزامنــــــــة  فلــــــــم حيــــــــدث االرتقــــــــاء املعرفيــــــــة ليســــــــت 

 Schommer)املعتقدات. وهذا ما ُتشري إلي  شـومر وقخـرون 

et al., 1997: 37) ن املعتقــدات ال تتطــور تزامنًيــا إ :بقــودم
كـن أن يكــون لـدى الطالــب بالضـرورة، فعلـى ســبيل املثـال: مي

، يدرجيبـــأن الـــتعلم املتســـم بـــالعمق هـــو تعلـــم تـــ ياعتقـــاد قـــو 
ا ميكــن أن يعتقــد أن املعرفــة تتميــز بأ ــا معلومــات ولكنــ  أيًضــ

-Schommer)اكينـــز وقخـــرون -منفصـــلة. كمـــا تـــذكر شـــومر

Aikins et al., 2003: 350)  أن املعتقدات ال تنمـو بالضـرورة
ميكـــن أن يعتقــــد الفـــرد أن املعرفـــة عاليــــة  أيبـــنفس الســـرعة  

قـــد يعتقـــد أن املعرفـــة مؤكـــدة، أو   نفســـالوقـــت  يفالتعقيـــد، و 
  ا فري مؤكدة.  أ

ويُرجع الباحث ارتقاء املعتقدات املعرفية لدى 
تالميذ الصف الثالث إىل اكتساىم معلومات ومعرفة 

 نإأكثر من تالميذ الصف األول، كما جديدة 
مدة احتكاكهم باملعلمني واألقران أكرب من تالميذ الصف 

. معتقداهم املعرفية، وساعدهم على تعديلها يفاألول مما أثر 
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أن  (Schommer, 1998b: 557)ذلك تقول شومر  يفو 
العمر والتعليم دما تأثري كبري على منو املعتقدات املعرفية  

أن القدرة على التعلم  يففكلما كرب األفراد، زاد اقتناعهم 
 يفميكن تنميتها، وكلما زادت درجة تعليمهم، زاد اعتقادهم 

 . أن املعرفة معقدة، وتتطور دائًما باستمرار
كما يرى الباحث أن تالميـذ الصـف الثالـث أكثـر 

إثبـــات  يففهـــم يرفبـــون  مـــن نمرحلـــة املراهقـــة  و  يفانـــدماًجا 
الـــذات واالســـتقاللية عـــن اآلبـــاء واملعلمـــني، ومـــن ن يتحـــول 

أن  يفأ ــم مصــد للســلطة العاملــة إىل اعتقــادهم  يفاعتقــادهم 
لكتـــب، حيصـــلوا عليهـــا مـــن ا املعرفـــة جتريبيـــة، وأ ـــم ميكـــن أن

عون أن يربطـوا املوعـوعات نرتنت، والتلفـاز، وأ ـم يسـتطيواإل
 بعض.        ببعضها 

 الثنـــائيوبالنســـبة للتـــأثري الـــدال إحصـــائًيا للتفاعـــل 
الـتعلم  يف( علـى درجـات االعتقـاد الدراسـيالصف × )النوع 

  السريع فقد يرجع إىل التأثري املشرتك بني املتغريين.
 ومناقشتها: يحة الفرض الثانا: نتائج ا تبار صثانيً 

ونص : )يوجد تأثري دال  الثايالختبار  حة الفرض 
لدى  الدراسيإحصائًيا للمعتقدات املعرفية على التحصيل 

تالميذ املرحلة اإلعدادية(، استخدم الباحث أسلوب حتليل 
 يف، فجاءت النتائج كما stepwiseاالحندار املتعدد بطريقة 

 :اآليت( 6جدول )
 (510" )اإلعداديمن المعتقدات المعرفية "الصف األول  الدراسي( التنبؤ بالتحصيل 6)جدول 

 املتغريات املستقلة  B ياملعامل البائ يللمعامل البائ يا طأ املعيار  βبيتا  قيمة  ت مستوى الداللة
 الثابـت 202.22 1212  96221 42444
 المعرفة المؤكدة 1.62 42631 4244 9266 42444

تض  من اجلدول السابق وجود تأثري دال وي
( على 44221)م =  املعرفة املؤكدة يفإحصائًيا لالعتقاد 

(، وقد فسر هذا املعتقد 992294)م =  الدراسيالتحصيل 
  حيث الدراسيدرجات التحصيل  يف٪ من التباين  929

Rإن مربع معامل االرتباط املتعدد 
)معامل التحديد( =  2

=  الدراسي: التحصيل هينبؤ ، ومعادلة الت42499
 )املعرفة املؤكدة(   4262+  942299

 (120" )اإلعداديمن المعتقدات المعرفية "الصف الثالث  الدراسي( التنبؤ بالتحصيل 7جدول )
مستوى 
 βبيتا  قيمة  ت الداللة

ا طأ املعيارى 
 املتغريات املستقلة  B البائياملعامل  يللمعامل البائ

 الثابـت 271.53 91234  44292 42444
 التعلـم السريـع 2.17 - 4213 4234 - 3232 - 42444

ويتض  من اجلدول السابق وجود تأثري دال 
( على 33299)م =  التعلـم السريـع يفإحصائًيا لالعتقاد 

(، وقد فسر هذا املعتقد 429291)م =  الدراسيالتحصيل 
يث   حالدراسيدرجات التحصيل  يف٪ من التباين  222

Rإن مربع معامل االرتباط املتعدد 
، ومعادلة 42422=  2

 9211 – 911234=  الدراسي: التحصيل هيالتنبؤ 
 )التعلم السريع( 

 

 وتفسيرها: يالثانمناقشة نتائج الفرض 
( أن  ميكن التنبؤ 1(، )6يتض  من اجلدولني )

املعرفة املؤكدة بالنسبة  يفمن االعتقاد  الدراسيبالتحصيل 
التعلم السريع  يف، ومن االعتقاد اإلعداديول للصف األ

وتتفق هذ  النتيجة جزئًيا . اإلعداديبالنسبة للصف الثالث 
( من أن  ميكن التنبؤ 9446) زايدمع ما تو ل إلي  

من القدرة على التعلم وسرعة التعلم  الدراسيبالتحصيل 
ختتلف مع نتيجة   يف حنيبالنسبة لتالميذ الصف الثالث، 
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التنبؤ ن  ميكن إ( من حيث 9446) ايدز كل من: 
بالنسبة سرعة التعلم  يفاالعتقاد من  الدراسيبالتحصيل 

من حيث  (Xiao et al., 2009)، ولتالميذ الصف األول
 يفمن االعتقاد  الصف الثاي يف الدراسيالتنبؤ بالتحصيل 
ثبات  يفالصف الثالث من االعتقاد  يفثبات املعرفة، و 

حيث    (Topkaya et al., 2011)و،علماملعرفة وأسلوب الت
تنبأ فقط  الذيوجدوا أن االعتقاد حول يقينية املعرفة هو 

 . الدراسيبالتحصيل 
ويرى الباحث أن  نظرًا لصغر سن تالميذ الصف 

فهم يرون أن املعرفة مؤكدة، وأن املعلم هو  اإلعدادياألول 
هو  فهم يعتربون أن ما يقول  املعلم من نمصدر املعرفة، و 

 حي  دائًما، ويتقبلون ما يقول  املعلم، ويركزون على حفظ 
التفكري فيها، أو نقدها،  يفهذ  املعلومات دون اإلجهاد 

ويعترب معيار التعلم عندهم هو استدعاء املفاهيم األساسية، 
 يظل نظامنا التعليم يفوهو ما حيقق مستوى حتصيل مرتفع 

ليس الفهم االمتحانات على التذكر و  يفيركز  الذي
 والتحليل.

 الدراسيوبالنسبة لالرتباط السالب بني التحصيل 
 اإلعداديالتعلم السريع لتالميذ الصف الثالث  يفواالعتقاد 

الشهادة  يففريجع  الباحث إىل أ م يهتمون بالنجاح 
 يففهم يهتمون أكثر بتلخيص املعلومات  من ناإلعدادية  و 

 يفعلى املعلمني  نقاط  ددة يسهل تذكرها، ويعتمدون
معرفة طرق اإلجابة النموذجية وحل املسائل، ومن ن 
يتشكل لديهم االعتقاد بأن التعلم يتم بسرعة، و صلة 
ذلك هو التحصيل املنخفض ألن ما حنصل علي  بسهول  
نفقد  بسهولة  فالرتكيز على تذكر املعلومات دون فهمها 

  جيعلهم يفقدو ا بسرعة ومن ن يقل حتصيلهم. 

أن  (Muis, 2004: 362-363)وتذكر مويس 
ؤثر على املعتقدات طريقة التعليم داخل حجرة الدراسة ت

إىل تغيريها، وحيدث هذا التغري بتغيري الطرق  ياملعرفية وتؤد
يُركز على  الذيالتعلم  فالتعلم  يفُيشارك ىا الطالب  الي

علم، يقدمها امل اليسرعة، ودقة، وتذكر القواعد واإلجراءات 
ويتم ممارستها بشكلأ منعزل، ترتبط باالعتقاد بأن التعلم 
سريع، وأن  توجد إجابة واحدة  حيحة، وأن النجاح 

 يتطلب قدرة فطرية، وأن املعلم هو مصدر تربير املعرفة. 
 ثالثًا: نتائج ا تبار صحة الفرض الثالث ومناقشتها:

)ال ختتلف البنية  الختبار  حة الفرض الثالث ونص :
لعاملية للمعتقدات املعرفية باختالف النوع والصف ا

لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية(، استخدم الباحث  الدراسي
 equal factorأسلوب البناءات العاملية املتساوية 

structures ،- التوكيدي العامليإحدى طرق التحليل- 
مدى تتساوى البنية العاملية  أيوهذا األسلوب يقيس إىل 

 يفأو عدة عينات مستقلة، ويفيد   مستقلتني،لدى عينتني
اإلجابة على أسئلة مثل: هل ختتلف البنية العاملية ملقيا  

،  مدما أو ظاهرة ما لدى عدة جمموعات مستقلة؟ )
9442 :411 .) 

مت اختبار مدى اختالفها  اليوبنية املعتقدات املعرفية 
مكونان دا  اليالبنية  هي الدراسيباختالف النوع والصف 

أساسيان مها: املعتقدات حول طبيعة املعرفة )السلطة العاملة، 
املعرفة البسيطة، املعرفة املؤكدة(، واملعتقدات حول طبيعة 

 مت اعتبار مكوي إذرة الثابتة(  التعلم )التعلم السريع، القد
حول طبيعة املعرفة، وحول طبيعة -املعتقدات املعرفية 

عاملني كامنني للمتغريات  كمتغريين كامنني أو  -التعلم
مت اختبارها  الياملشاهدة أو املقاسة، وتتض  البنية العاملية 

 اآليت( 9الشكل ) يف
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 ( متغيرات المعتقدات المعرفية الكامنة والمشاهدة2شكل )

(A)والختبار  حة هذا الفرض قد مت اختبار النموذة 
لصف األول والصف الثالث لدى ا ومرتني  لدى البنني والبنات،  *

 .(A) يوع  أهم مؤشرات حسن املطابقة للنموذة اآليت( 2، وجدول )اإلعدادي
 البنية العاملية للمعتقدات المعرفية با تالف النوع  ( عند دراسة ا تالفA( مؤشرات حسن المطابقة للنموذج )8جدول )

 الدراسيوالصف 

 المؤشـــــــــــــر م
 ـرقيمـــة المؤشــــــــ

 بين الصفين األول والثالث بين البنين والبنات

4 
   X2  9كا

 df درجـات احلريـة  
 9مستـوى داللـة كا

92234 
42 

42464 

99246 
42 

4292 
 X2 / df  4241 4246    9نسبة كا 9
 RMSEA 4244 4243جذر متوسط مربعات خطأ االقرتاب  3
 RMSR 4241 4246   يجذر متوسط مربعات البواق 1
 GFI 4222 4221مؤشر حسن املطابقة     4
 NFI 4229 4223 يمؤشر املطابقة املعيار  6
 CFI 4221 4222مؤشر املطابقة املقارن   1
 RFI 4224 4223  مؤشر املطابقة النسيب 2

                                                 
   (.412: 9442 مد، الكامن للمتغريات املشاهدة، ويفرتض أن كل البارامرتات متساوية لدى العينتني ) يلعاملالبناء ا يوهو أحد أربعة مناذة يتم من خالدا التحقق من تساو  *

 حول المعتقدات

 المعرفة طبيعة 

 السلطة العالمة

 المعرفة المؤكدة

 التعلم السريع

  القدرة الثابتة

 لمعرفة البسيطا

 حول المعتقدات

 طبيعة التعلم 

 المشاهدة المتغيرات الكامنة المتغيرات
 المقاسة أو
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( قد Aويتض  من اجلدول السابق أن النموذة )
حاز على قيم جيدة ملؤشرات حسن املطابقة  حيث كانت 

املدى  يففري دالة، وقيم بقية املؤشرات وقعت  9كاقيمة  
لكل منها، مما يدل على مطابقة النموذة اجليدة  املثايل

للبيانات موعع االختبار، وهذ  املطابقة اجليدة تشري إىل 
عدم اختالف البنية العاملية للمعتقدات املعرفية باختالف 

  .الدراسيالنوع والصف 
 تفسيرها:مناقشة نتائج الفرض الثالث و 

أشارت نتائج الفرض الثالث إىل أن بنية 
املعتقدات املعرفية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية ال ختتلف 

. وقد يرجع ذلك إىل أن الدراسيباختالف النوع والصف 
 العاملية للمعتقدات املعرفية قد البنية

تكون مستقلة عن نوع التلميذ من حيث كون  ذكرًا أم أنثى، 
لتلميذ. املوجود في  ا الدراسيعن الصف  وكذلك مستقلة

بدليل نتيجة الفرض األول   يويرى الباحث أن ذلك منطق
حيث ظهر وجود املعتقدات ا مسة لدى البنني والبنات، 
وتالميذ الصف األول والثالث وإن اختلفت درجتها فيما 
بينهم، وكذلك تقاربت متوسطات املعتقدات املعرفية لديهم. 

وا لفية  يذلك بتشاب  املناخ األسر  ن تفسريكما ميك
فاحلياة األسرية كما تذكر  الثقافية واالجتماعية لعينة البحث.

عاماًل مهًما ُيسهم  تعد   (Schommer, 1993a: 365)شومر 
 تكوين املعتقدات املعرفية. يف

 ستبانةوأخريًا قد ترجع هذ  النتيجة إىل طبيعة اال
 التقرير الذايت على استجابات عتمدت إذ  ةاملستخدم
قد تكون أحيانًا فري دقيقة أو متحيزة، أو  اليللتالميذ 

إىل تشاب   يأحيان أخرى، مما قد يؤد يفتكون متشاىة 
 البنية العاملية للمتغري موعع القيا .    

 المقترحات والتوصيات التربوية: 
عوء نتائج هذا البحث بعض  يفيقرتح الباحث 

 :اآلتيةبوية املقرتحات والتو يات الرت 

جيب على املعلم أن يعرف ويفهم كـل العنا ـر واألبعـاد  (4
عليهـــا قضـــايا االبســـتمولوجيا،  يتنطـــو  الـــيواملكونـــات 

حيث ال يستقيم عملـ  بـدو ا  فهـو املسـئول عـن ترمجـة 
، ياملوقـف التعليمـ يفهذ  العنا ر إىل إجـراءات عمليـة 

ــتعلم املناســبة  علــى تُعــني  الــيومســئول عــن هيئــة بيئــة ال
 حدوث التعلم.

البــد مــن مناقشــة التالميــذ، واالســتماع آلرائهــم، وإجــراء  (9
حـــــوارات مســـــتمرة معهـــــم مـــــن أجـــــل  ـــــقل تفكـــــريهم، 

 ومعتقداهم املعرفية.ومهاراهم، 
ن عمليـة الـتعلم حتـدث جيب أن يُوع  املعلم لتالميذ  أ (3

ن عمليـــــــة اكتســـــــاب املعرفـــــــة إ، كمـــــــا يبشـــــــكلأ تـــــــدرجي
ســـــت قـــــدرة علـــــى الـــــتعلم ليمتكاملـــــة، ومرتابطـــــة، وأن ال

ــــل  ــــذ املــــيالد ب ــــة من ــــة وثابت  ــــا مُيكــــن أن تتحســــن إفطري
 وتتطور مبرور الوقت.

جيـــــــب علـــــــى املعلمـــــــني داخـــــــل حجـــــــرات الدراســـــــة أن  (1
يســاعدوا التالميــذ علــى تنميــة املعتقــدات املعرفيــة حيــث 

، وأن ُيشــجعوهم علــى أن األكــادمييإ ــا تــرتبط بــالتعلم 
جيات الدراســـــة، واســـــرتاتيُيشـــــكلوا املعتقـــــدات املعرفيـــــة، 

 .األكادمييإىل النجاح  يوالدافعية مما يؤد
جيــب أن يعــرف القــائمون علــى العمليــة التعليميــة أن منــو  (4

حصـــيلة  هـــياملعتقـــدات اإلجيابيـــة حـــول املعرفـــة والـــتعلم 
رعايـــــة مدرســـــية ومنزليـــــة للجوانـــــب املعرفيـــــة، والنفســـــية، 

 والبيئية خالل املراحل العمرية املختلفة.
قترح ما توصل إليه الباحث من نتائج، يوء ض فيو 

 :اآلتيةالباحث إجراء البحوث 
للمعتقــــــدات املعرفيــــــة وطــــــرق املعرفــــــة  يالنمــــــوذة البنــــــائ (4

ـــــة والتحصـــــيل  ـــــة  الدراســـــياإلجرائي ـــــذ املرحل ـــــدى تالمي ل
 اإلعدادية والثانوية )دراسة مقارنة(.

دراســـــــة مقارنـــــــة للمعتقـــــــدات املعرفيـــــــة بـــــــني املوهـــــــوبني  (9
 تالميذ املرحلة اإلعدادية والثانوية.والعاديني من 
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طــــرق املعرفــــة اإلجرائيــــة  يفالفــــروق بــــني البنــــني والبنــــات  (3
 املرحلة الثانوية. يفواملعتقدات املعرفية 

أبعـــاد  يف ـــعوبات الـــتعلم  يالفـــروق بـــني العـــاديني وذو  (1
املعتقدات املعرفية واستخدام اسرتاتيجيات الـتعلم املـنظم 

 ذاتًيا.
اعية وثقافـة األسـرة علـى طـرق املعرفـة أثر التنشئة االجتم (4

 اإلجرائية واملعتقدات املعرفية.
عالقــة أســلوب املعاملــة الوالديــة بطــرق املعرفــة اإلجرائيــة  (6

 واملعتقدات املعرفية لدى األبناء.
دراســـة منـــو معتقـــدات طلبـــة املرحلـــة الثانويـــة عـــن طبيعـــة  (1

 املعرفة والتعلم.
عتقـدات املعرفيـة التنبؤ مبعتقدات الطالب املعرفية مـن امل  (2

 للمعلمني.
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The structure of epistemological beliefs and their effect on academic achievement 

 among middle school students 

 

  

 

 

 

 

 

This research aimed at studying the epistemological beliefs structure and their effect on academic achievement & 

detecting the differences in epistemological beliefs according to sex & grade for (430) students in the middle school on which 

the epistemological beliefs questionnaire was applied (the researcher, 2009).   

By using MANCOVA, multiple regression analysis, & equal factor structures, the results revealed that: 

- The epistemological beliefs in simple knowledge & certain knowledge are more sophisticated for boys, while the 

epistemological beliefs in quick learning & fixed ability are more sophisticated for girls & no significant difference 

among boys and girls in omniscient authority.  

- The epistemological beliefs in simple knowledge & omniscient authority are more sophisticated for 3rd grade students, 

while the epistemological beliefs in quick learning are more sophisticated for 1st grade students & no significant 

differences among the 1st & 3rd grades students in certain knowledge & fixed ability.  

- The is a significant effect to bilateral interaction (sex × grade) on the beliefs in quick learning only.   

- Academic achievement can be predicted through the beliefs in certain knowledge for 1st grade students, & can be predicted 

through the beliefs in quick learning for 3rd grade students. 

- The factorial structure of the epistemological beliefs doesn't vary according to sex or grade. 

Key Words: Epistemological beliefs - Academic achievement 
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لعضو هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طالل من وجهة  المطلوبةالكفاءات المهنية ييم تق
 في ضوء بعض المتغيرات نظر الطلبة

 مأمون مبارك
 كلية العلوم الرتبوية -أستاذ مشارك

 األردن –جامعة احلسني بن طالل 
 كريشان  أسامة
 كلية العلوم الرتبوية  -أستاذ مساعد

 ألردن –بن طالل جامعة احلسني  
 هـ72/5/1414  وقبل بتاريخ -هـ4/11/1411 قدم للنشر

 

السـنة و ، جلـنسا :حسـ  متريـتات ،مـن وجهـة ر ـر الطلبـة ،كفاءات املهنيـة الضـرورية لعضـو هيئـة التـدريسلاراسة إىل التعرف على هدفت الد  
طـــور  إذ، واإلرســـارية ،لكليـــات العلميـــةل ،الرابعـــةو  الســـنتني األوىلطلبـــة  مـــن( 405راســـة مـــن  ل الرتاكمـــو. وتكورـــت عينـــة الد  واملعـــد  ، الكليـــةو ، الدراســـية

التنويــط يف و ، تنفيــاهاو  للمحاضــرت اإلعــدادو ، التعامــل مــط الطلبــةو  ،( فقــرت توتعــت علــى ســتة  ــاخت هــو: الش  ــية96الباحثــان اســتبارة مكورــة مــن  
 است دام التكنولوجيا يف التعليم. و ، التحفيزو  ت دام التعزيزاسو ، مهارت التدريسو  التمكن العلموو ، تقييمأسالي  الو  األرشطة

التكنولوجيـا يف التعلـيم مبتوسـط  ،ا  قلهـا اسـت دامأو  1( من 7695للطلبة مبتوسط   التحفيز كان األكثر أمهية  و  التعزيز ن  أوبينت رتائج الدراسة 
اسـت دام التكنولوجيـا ويف ، اإلرـا التحفيـز ل ـا  و  يف اسـت دام التعزيـز إخ   ئيا  ح ااتوجد فروق دالة  ه خر  إفوروع الكلية ، اجلنس ماأ، (7679حسايب  

ميـــط ا ـــاخت باســـتثناء جل األوىلل ـــا  طلبـــة الســـنة  إح ـــائيا  ة ال ـــتوجـــد فـــروق د ،راســـوفيمـــا يتعلـــت باملســـتو  الد  . اإلرســـاريةيف التعلـــيم ل ـــا  الكليـــات 
    جلميط ا اخت. ح ائيا  ا داخ  فلم يكن رتاكمو ل الاملعد   اأم  ، حملاضرتوتنفيا ا ،اإلعداد

  وجهة ر ر الطلبة، عضو هيئة التدريس، الكفاءات املهنية، تقييمال :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة:
م الثقايف والعلمو متثل اجلامعات أساس البناء املعريف والتقد  

 يئةمسؤولية هت تقهاقط على عايو ، اخجتماعووالوعو 
فاءات املهنية وتطوير املناخ األكادميو ودفط الكفاءات الك

واخبتكار مبا يعود على  واإلتقان اإلبداعة إىل درجة العلمي  
بقدر كاف التمتط التدريس هيئة عضو  وعلى ،ا تمط بالنفط

 اخهتماممتكنه من اليت التعلمية  الكفاءاتمن القدرات و 
ة والنفسي   سميةواجلة يلة لد  الطال  العقتنمية الش  ي  ب
  (.1665، اهلايل، 7000،  اخلثيلة ةاخجتماعيو 

يف  اخت  تقييمال وأدواتأسالي   است دام أصبحلقد 
لد  الكثت من مؤسسات ا تمط  مهما   أمرا  احليات امل تلفة 

ال يف وذلك ملا له من أثر فع   ،وعلى رأسها اجلامعات ،املدين
 من اجلامعات يف فتسعى كثت، حتسني دور هاه املؤسسات
التدريس هبا من  هيئة أعضاء أداءالبلدان امل تلفة إىل تطوير 

 ة. ممارساهتم التدريسي   تقييمخالل 
العن ر األهم  ،ويعترب عضو هيئة التدريس يف اجلامعات

لتعامله املباشر مط الطلبة ، ةة التعليمي  واجلوهري يف العملي  
يعمل على كما ،  ةماعياخجتو ية قدراهتم العلم  تنمية فيؤثر يف 

 ،ومحل رسالتها العلمية ،م املؤسسات العلمية وتطويرهاتقد  
 (.1695،  النعيمو هدافهأحقت يط لمدمة ا تخل ،والعملية

عملية التقييم يف اجلامعات عملي ة صعبة ومعقدت، ملا هلا  د  تع
ئة التدريس وإجراء من تأثت مباشر على تدريس عضو هي

ا  يف غاية األمهي ة لتأثتها املباشر على ترييت أمر  د  أحباثه. وتع
سلوك الطال  وحتسني أدائه. ومن هنا ينبريو أن ين ر إىل 
عملية التقييم جبدية على الرغم من حتفظ بعض أعضاء هيئه 

 . التدريس على عمليه التقييم بوجه عام
إن  تقييم عضو هيئه التدريس يف اجلامعات أمٌر شائٌط     

قة بالتعليم اجلامعو، وهم: الطلبة، وأعضاء لكل من له عال

هيئة التدريس، وإدارت اجلامعة وهناك أسالي  لتقييم أداء 
  :عضو هيئه التدريس منها

التقييم الاايت، وتقييم الطلبة، وتقييم الزمالء، والتقييم    
تقييم أداء عضو  يعد  و (. 1664اإلداري  تيتون، ومنيزل، 

ات ك  طلبته من أصدق احملمن وجهة ر ر  هيئة التدريس
يف تقييم عمله ومهارته املهني ة والفني ة، وألهن م  وأكثرها ثباتا  

األقرب له ويتعاملون معه بشكل مباشر  واحلكمو، 
  ,Tand, 1997 ،Chen & Watkins،        و7004

ويف الوقت احلاضر، يقط على عاتت اجلامعات مسؤولي ة 
 Germainتقييم مدرسيهم  خدمة الطلبة؛ ألن  هلم دورا  يف 

& Scandura, 2005) إن  الطالب الاين . وبشكل عام
دراسيا  كامال  يف مادت ما، وخح وا املدرس   أمضوا ف ال  

م إذا  قادرين على  كيف يتفاعل مط طالبه يف احملاضرت، فإهن 
 ,Theall & Franklinتقييم حمتو  املادت وأداء املدرس أيضا  

2001) (Mukherji & Rustagi, 2008 تقييم أداء  يعد  ، و
عضو هيئة التدريس من قبل طلبته يف اجلامعات األردري ة 

 واست داما  يف تقييمه. الطريقة األكثر شيوعا  
ة التعرف على آراء الطلبة يف عملية تقييمهم ألداء ي  وعمل

أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ذات أمهية للح ول 
من فة، فقد اتضح من على أحكام صادقة وموضوعية و 

بعض الد راسات السابقة تأثت بعض املتريتات يف آراء 
متريتات  ألداء عضو هيئة التدريس منها : الطلبة وقراراهتم

اخلربت ، مرتبطة بعضو هيئة التدريس، مثل:  اجلنس، العمر، 
عطاء العالمات، وساعات إالتساهل أو التشد د يف 

، وعضويته يف هادريس، وعدد املقررات اليت يدرسالت
ات مرتبطة بالطال  مثل:  اجلنس،  اللجان(، ومتريت 
الدافع ية، املعد ل الرتاكمو، العالمة املتوقعة، املستو  
الدراسو، الت  ص، الكلية(، ومتريتات مرتبطة باملقرر 
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حملتو ، روع املقرر : إجباري أم الد راسو مثل:  مستو  ا
لم مثل:  حجم عختياري(، ومتريتات مرتبطة ببيئة التا

 (. 7001فيه(  حسن واخلويل،  ال ف، وعدد الطالب
أن  رتـــائج الدراســـات الـــيت تناولـــت هـــاه املتريـــتات كارـــت  إخ

 توصلت بعضها إىل عدم إذمتباينة، 
تــأثت مثــل هــاه املتريــتات يف قــرارات وآراء الطلبــة ألداء عضــو 

ودراسـة  بطـا    (Cashin, 1989)دراسـة  :هيئة التدريس مثل
ـــ، (1666، لســـعوداو  تـــأثت  إىلا الدراســـات الـــيت توصـــلت أم 

، بعـــــض املتريـــــتات يف آراء وقـــــرارات الطلبـــــة منهـــــا  اجلفـــــتي
ومـن خـالل  ،Greenwald & Gillmore, 1997)و ،7007

ــــاحث ــــدريس اجلــــامعو تبــــني  نيخــــربت الب بعــــض   أن   يف  ــــال الت
 ،املـواد الدراسـيةطلبـة يف الدراسـو للتح يل ال :املتريتات مثل

وتســـاهل أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف إعطـــاء العالمـــات الـــاي 
جيــايب إواســتجاباهتم بشــكل  ،مــن شــأره رفــط تقــديرات الطلبــة

على  ا يؤثر سلبا  اجلميل مم   كنوع من رد    ،لعضو هيئة التدريس
ولكــو رتفــاد  هــاه املشــاكل ، موضــوعية ودقــة عمليــة التقيــيم

تقيـيم مثــل ة الة عملي ـلضـمان م ـداقي   مـن تـوفت شـرو  خ بـد  
أن يكــــــون و  ، :أن يكــــــون عــــــدد الطلبــــــة يف املقــــــرر مناســــــ 

أن يـــتم ، مـــن املقـــررات يقـــوم بتدريســـها للمـــدرس عـــدد كـــاف  
 خ  أ، (1669، اختيـــار الطلبـــة عشـــوائيا و  حماف ـــة والســـامرائو

األخـا بعـني و ، الطلبـة مؤثرات خارجية علـى آراء هناك يكون
وقــــــراراهتم املتعلقــــــة  تــــــأثت املتريــــــتات يف آراء الطلبــــــة عتبــــــاراخ

 .عضو هيئة التدريسبكفاءت 
ي طريقة جيـدت أ ن  أ (1999, P. 7) (Chism)شار كيسم لقد أ

 تقيـــيميـــتم  إذ. التعلـــيم ســتعكس جـــودت التعلـــيم رفســه تقيــيمل
عضــــو هيئــــة التــــدريس عــــادت يف  ــــاخت التــــدريس والبحــــ  

 أن   علــى نو  تمــط احمللــو. وقــد اتفــت الرتبويــالعلمــو وخدمــة ا
هــو التــدريس  ،كــرب مــن جهــد عضـو هيئــة التــدريساألسـبة ن  ال

تليهــــــا رســــــبة ، )%46 -%16 وتــــــرتاو  رســــــبتها مــــــا بــــــني 
والنســــــبة املتبقيــــــة خلدمــــــة %( 10بنســــــبة  البحــــــ  العلمــــــو 

 ;Park Schienker & McKinnon; 1994)  ا تمـط احمللـو
1996). 

يف  (Dietrich et al. 1983) وآخـــرونكمـــا حـــدد ديـــرت  
 (كوباليـــا وجاركارـــدت دراســـة يت مت اقتباســـها مـــن الـــدراســـتهم 

(Kobalia & Garakanidze, 2010, P. 105)  بعـــض
القــدرت  وهــو: ،ملــدرس الفعــالاوأهــم خ ــائص  ،كفــاءاتال

، علــــــــى التعــــــــاون صاحلــــــــر و ، العاليــــــــة علــــــــى ضــــــــبط الــــــــنفس
، العطــــــــفو ، ةالثقــــــــو ، املســــــــؤوليةو ، ال ــــــــداقةو ، ةاملوضــــــــوعي  و 
وهـاا مـا  .الش  ـية خ ائ ـه يفاملرورة و ، الثبات العاطفوو 

الدراســة وخاصــة يف  ــال  تركــز عليــه الباحثــان يف ت ــميم أدا
 التعامل مط الطلبة.و  الش  ية

 :ةالكفاءات المهني  
 :هناك العديد من التعريفات للكفاءت املهنية منها

ــــ (Kay) (1981) (وكــــ  تعريــــف   ة أهــــداف ســــلوكي  و :ابأهن 
 د  تعـــــالـــــيت القـــــيم و  جتاهـــــات ـــــف املعـــــارف واملهـــــارات واخت

  .وضرورية للمعلم لي بح أكثر فاعلية مط طالبه
ـــأ( ب75ص ، 1699عرفهـــا حســـن  و     وإظهـــار املعلـــم  :اهن 

وميارســـها  اكتســـبهاة الـــيت بوضـــو  املعرفـــة واملهـــارات التدريســـي  
 مبستو  يؤثر يف النتائج املتوقعة من طالبهو.

ــــ491ص، 1696وكمــــا عرفهــــا احلمــــزاوي        :ا( علــــى أهن 
مهنــة أو  موعــة مــن األعمــال  أووالقــدرت علــى ممارســة عمــل 
ة الناجتة عن واخلربت العلمي  ، املؤهل :رتيجة بعض العناصر مثل

 ،ة ملـدت تكفـو للح ـول علـى هـاه اخلـربتممارسة فنية وتطبيقي ـ
  .ة ورشر رتائجهاووالقيام ببحو  علمي  

ـــ10ص ، 7004عرفهـــا احلكمـــو  كمـــا    و موعـــة : ا( بأهن 
جتاهـات ر عنهـا مـن املعـارف واملهـارات واخدرات وما يسـفالق

ــــيت ميتلكهــــا وميارســــها األســــتاذ اجلــــامعو ــــه مــــن أداء  ،ال ومتكن
، ويالح هــــــا ويقيمهــــــا طالبــــــه، وأدواره ومســــــؤولياته ،عملــــــه

ة وميكن أن يكون هلـا تـأثت مباشـر أو غـت مباشـر علـى العملي ـ
 .  وةالتعليمي  
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مــن الــيت مت اقتباســها  (Perrenoud, 2001, P. 11)يف دراســة و 
ــأب الكفــاءت  فعــر   ،(Oliva et al. 2009)دراســة  القــدرت وا: هن 

. وعلـــى تكييـــف م ـــادر املعرفـــة امل تلفـــة ملواجهـــة موقـــف مـــا
 :هو جوار  أربعةوهاا التعريف يؤكد على 

 ،مهـــاراتأو ، الكفـــاءات ليســـت يف حـــد ذاهتـــا معـــارف -
ـــــأعلـــــى الـــــرغم مـــــن ، أو مواقـــــف ، دمـــــجو ا تقـــــوم بتكييـــــف هن 

 وتنسيت هاه امل ادر.
هــاا التكييــف ي ــبح ذا صــلة فقــط يف حالــة معينــة ومــط  -
أرـه ميكـن التعامـل معـه عـن  إخ  ، كل موقف فريد من روعه  أن  

 .املعروفةطريت القياس مط املواقف األخر  
ــممارســة الكفــاءت تشــمل العمليــات العقلي ــ - الــيت ، دتة املعق 

يت بـــدورها تتـــيح والــ ،عـــن طريــت ألـــا  التفكـــت إدامتهـــاميكــن 
 ،جــراء مت تكييفــه ملوقــف مــاإبدرجــة مــا(  حتديــد  ســريط وواع  

 بكفاءت ما. اإلجراءوتنفيا هاا 
يـــــــتم تكـــــــوين الكفـــــــاءت املهنيـــــــة مـــــــن خـــــــالل التـــــــدري   -

 . خرآوميكن رقلها من موقف إىل  أيضا  واملمارسة 
 الدراسات السابقة:

ه  أرـ تبـني  ، راسـات السـابقةالد  و  بعد مراجعة األدب الن ري   
أداء عضـو هيئـة التـدريس  تقيـيم عـنخ توجد دراسـات كافيـة 

. ةواألجنبي ـــة راســـات العربي ـــمقاررـــة بالد   األردريـــةيف اجلامعـــات 
 راســات علــى املســتويني العــريبمت احل ــول علــى أهــم الد  وقــد 
 األجنيب ومنها:و 

سـة أجراهـا ادر : منهتا الدراسات التي أجريت  فتي ادر نأواًل:     
إىل معرفـــــة إدراك هـــــدفت ( يف األردن والـــــيت 1662ن  عليـــــا

وإذا مــا كــان ، مدرســيهم تقيــيمطلبــة اجلامعــة األردريــة لعمليــة 
وألــا   ،ة(إرســاري  و  ة كليــات علمي ــ ةالكلي ــهنــاك عالقــة بــني 

( 14  إجابات الطلبة. وقد طبت الباح  استبارة مكورة مـن
ون كليـات ميثلـ ،طالبـا  ( 1459  قرت طورها هلـاه الريايـة علـىف

مــن الكليــات  طالبــا  ( 514إىل  مقســمني و  ،اجلامعــة التســعة
مت تطبيـــت  وقـــدمـــن الكليـــات العلميـــة. ( 647 و ،اإلرســـارية

كــل  ل مــواد( 9-1  مــادت لتلفــة بواقــط( 12  اخســتبارة علــى

راســــــــــة باســــــــــت دام بعــــــــــض ة. ومت حتليــــــــــل رتــــــــــائج الد  كلي ــــــــــ
 ا يقــاربمــ ن  أراســة ة. وبينــت رتــائج الد  الوصــفي   اإلح ــائيات

ة يف عمليـة من طلبة العينـة يراعـون الدقـة واملوضـوعي  %( 65 
 ثلــ  الطلبــة خ يعتقــدون أن   حــوايل إىل أن   باإلضــافة. تقيــيمال

 ن  أ أيضــا  النتــائج  وأظهــرتإىل حتســينه.  يدؤ تــ تقيــيمعمليــة ال
ــــة يرغبــــون يف %( 95  رســــبة ــــيممــــن الطلب مدرســــيهم يف  تقي

ا جـــل حتســـني التـــدريس. أم ـــأمـــن  ،مجيـــط املـــواد الـــيت يدرســـوهنا
فقــد ، اإلجابــة وألــا  كليــة الطالــ فيمــا يتعلــت بالعالقــة بــني  

ة كثـر جديـ أة طلبة الكليات العلمي ـ راسة أن  لد  أظهرت رتائج ا
مجيــط املــواد الــيت يدرســوهنا  تقيــيمكثــر رغبــة يف أو  ،ةيوموضــوع

طلبــة  كمــا أظهــرت النتــائج أن  ،  اإلرســاريةمــن طلبــة الكليــات 
تــزودهم  تقيــيمعمليــة ال ن  أبــ إدراكــاكثــر أ إلرســاريةاالكليــات 

طلبــــــة الكليــــــات  مــــــن ن ــــــرائهملســــــالي  فعالــــــة للتــــــدريس أب
 العلمية.
دراسـة  ،(7006الـالت   جـرت العبـدأ عالوت على ذلـك    

 هــــدفت إىل تطــــوير معــــايت التميــــز لعضــــو هيئــــة التــــدريس يف
ربعــة  ــاخت أدات مكورــة مــن أاألردن. حيــ  طــورت الباحثــة 

، أسـالي  التـدريسو مييز عضو هيئة التـدريس وهـو: جـودت لت
وا ـال الش  ـو. وقـد ، القـيم واخجتاهـاتو ، ا ال العلمـوو 

( عضو هيئة تـدريس مـن اجلامعـات 554العينة على   مشلت
عضــاء هيئــة أة. وبينــت النتــائج أن ة واخلاص ــة احلكومي ــاألردري ــ

هو  ـاخت  ،مجيط هاه ا اخت وافقوا على أن  قد التدريس 
يف معيار التمتط بالقوت اجلسمية  باستثناء ،بشكل مرتفطو  متيز

 ا ال الش  و. 
: منهـــا جريـــت علـــى املســـتو  العـــريبأراســـات الـــيت : الد  ثاريـــا  
هدفت إىل حتديـد واليت ( 1669عفاره  هبا راسة اليت قام الد  

ـــيت ميارســـها عضـــو هيئـــة التـــدريس يف ات التدريســـي  ءالكفـــا ة ال
ر الباحـ  طـو  و ، بريزت من وجهة ر ر طلبتـه إلسالميةااجلامعة 
، وطالبــة ( طالبــا  100كثــر مــن  ألــى عينــة وطبقهــا عاســتبارة 
يف  ا  واضــــــح ا  هنــــــاك تق ــــــت  نأرتــــــائج الدراســــــة بينــــــت وقــــــد 

وصــــلت  إذ، هيئــــة التــــدريس الــــيت ميارســــها عضــــو الكفــــاءات
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 الـــــيت ينبريـــــو أن ميارســـــها تقريبـــــا ةالتدريســـــي   الكفـــــاءاترســـــبة 
 الكفــــاءاتيف بعــــض  إح ــــائيا  ة فــــروق دالـ ـــووجــــود ، الثلــــ 

    الطال . إليهاوالكلية اليت ينتمو  ،للجنس :التدريسية تعز 
( دراسـة هـدفت إىل حتديـد املهـارات 7000وأجرت اخلثيلـة  

ة الــيت ميارســها عضــو هيئــة التــدريس واملثالي ــ ةالواقعي ــة التدريســي  
مــن  ،الســعودية يفن ميتلكهـا جبامعــة امللــك سـعود أالـيت جيــ  

طــورت الباحثــة اســتبارة مكورــة مــن  إذوجهــة ر ــر الطالبــات. 
ة علــى عينــة مكورــة ســتة  ــاخت لتحديــد املهــارات التدريســي  

نــــت النتــــائج بي  و ، يف عــــدد مــــن الكليــــات طالبــــة   (719مــــن  
ومعــارفهم الــيت ، أمهيــة التعــرف علــى وجهــات ر ــر الطالبــات

لتــــــدريس يف تســــــهم يف حتســــــني مســــــتو  أداء عضــــــو هيئــــــة ا
للوصـول إىل الفائـدت املرجـوت  احملاضـرتوضـرورت تن ـيم ، اجلامعة

الشـــــــر  وعــــــرض املـــــــادت  :مـــــــن حيــــــ  ،مــــــن املـــــــادت املعطــــــات
عضــو هيئــة التــدريس حباجــة  وأن  ، واســت دام التريايــة الراجعــة

إىل أســـالي  تـــدريس تـــؤدي إىل كثـــت مـــن املهـــارات لتحســـني 
ت يف مســـتو  ءلكـــو ي ـــل إىل درجـــة الكفـــا ،الكفـــاءت املهنيـــة

 دائه.أ
يف مشـــــــــاهبة ( دراســـــــــة 7004جـــــــــر  احلكمـــــــــو  أوقـــــــــد    

ة ة الضروري  السعودية هدفت إىل إعداد معيار للكفاءات املهني  
كثـر ومعرفـة األ، طالبـهمـن وجهـة ر ـر  ،لعضو هيئة التـدريس

الباحـــــ  اســـــتبارة لقيـــــاس الكفـــــاءات املهنيـــــة  روطـــــو  ، ةمهي ـــــأ
 نـــــة الدراســـــة مـــــنوتكورـــــت عي،  ـــــاخت ةواملكورـــــة مـــــن ســـــت

ــــ( 710  ــــة إرســــاري   ا  طالب ــــة  كلي ــــيت الرتبي ــــوم  ،ة(مــــن كلي والعل
ة األوىل م القــر  يف الســنة الدراســي  أة( يف جامعــة علمي ــكليــة  
ه يوجـــد ر ـــأنـــت رتـــائج الدراســـة بي  و ، األخـــتتالســـنة الدراســـية و 

ة والعلمي ــ ةاإلرســاري  بــني طــالب الكليــات  إح ــائيا  فــروق دالــة 
ـــــة بعـــــض ا ـــــ يف ـــــ اإلعـــــداداخت  أمهي ، هااللمحاضـــــرت وتنفي

وخ توجـد ،  الكليـات العلميـة وأسالي  احلفز والتعزيـز( ل ـا
التــدريس  هيئــةة ا ــاخت املتطلبــة لعضــو مهي ــأة بــني فــروق فردي ــ

 والسنة الدراسية.
ـــــيم  تقيـــــيمجريـــــت بعـــــض الدراســـــات لأوكمـــــا     جـــــودت التعل

دراســة  :عضــاء هيئــة التــدريس مثــلأاجلــامعو مــن وجهــة ر ــر 

ــــــ مهــــــارات  جــــــودت تقيــــــيمالــــــيت هــــــدفت إىل و ( 7004ر  الس 
 يف األق ــــــىعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس يف جامعــــــة التــــــدريس أل
ــــة الدراســــة مــــن  ، فلســــطني ــــة هل ا  ( عضــــو 67وتكورــــت عين يئ

تــدريس يف اجلامعــة. واســت دم الباحــ  اســتبارة مكورــة مــن ال
تنفيـــــا و ،  ـــــاخت هو:مهـــــارات الت طـــــيط للتـــــدريس ةربعـــــأ

 واخت ـــال، ة الراجعـــةم الطلبـــة والترياي ـــتعل ـــ تقيـــيمو ، التـــدريس
( فقرت موتعة علـى ا ـاخت السـابقة 27ومشلت   ، والتواصل

علـــــــى التـــــــوايل. وتوصــــــــل  فقـــــــرت 17(  و، 15، 75، 70  
الباحـــــــ  إىل أن املتوســـــــط العـــــــام لتقـــــــديرات أعضـــــــاء هيئـــــــة 

مــن  4601مجيــط ا ــاخت بلــى مســتو  اجلــودت  يف التــدريس 
، إىل  ـايل الت طــيط  باإلضــافة، %(90عـادل  مـا ي أي( 5

 وصــــــــــــــل مســــــــــــــتو  اجلــــــــــــــودت إذ ،واخت ــــــــــــــال والتواصــــــــــــــل
علـــــــى  (%92% و97(( أي مـــــــا يعـــــــادل 4615و 4611 

تعلـم الطلبــة    تقيــيمو  تنفيـا التـدريس  ــايليف التـوايل. بينمـا 
% 22  حبيــــ  بلريــــت، %(90اجلــــودت    إىل مســــتو  ي ــــل

وجــــود  يضــــا  أائج ظهــــرت النتــــأعلــــى التــــوايل. كمــــا %( 29و
يـــــة بـــــني املؤهـــــل تقييمالتقـــــديرات ال ملتوســـــط إح ـــــائيةدخلـــــة 

 واخت ـالماجستت( و ايل تنفيا التدريس ، العلمو  دكتوراه
 يف حني ا اخت ل ا  درجة الدكتوراه. وإمجايل ، والتواصل

 الكلية. و  ح ائية ملتريتي اخلربتإخ توجد دخلة 
( دراســـة 7002حممـــد  و  ال ـــباطو الباحثـــان  جـــر  أكمـــا    

تـأثت بعـض املتريــتات الكشــف عـن هـدفت إىل  أيضـا  مشـاهبة 
داء عضـو يف تقييم طلبة جامعـة امللـك في ـل يف السـعودية أل

ــــدريس ــــة الت ــــة مــــن ، هيئ ــــة مكور ــــى عين ــــا   )472(عل  إذ. طالب
( 96  مـــن ا  مكورـــ اعـــدادمهإمـــن  ا  اســـت دم الباحثـــان مقياســـ

العوامـــل املـــؤثرت يف تقيـــيم أبعـــاد ملعرفـــة أهـــم ( 6  تشـــكل فقـــرت  
ـــــ ـــــاك فروق ـــــة إذا مـــــا كـــــان هن ـــــة ملدرســـــيهم. وملعرف دالـــــة  ا  الطلب

 صالت  ــــــــ، اجلــــــــنس: بــــــــني متريــــــــتات الدراســــــــة إح ــــــــائيا  
، (بعـةورا أوىل  السـنة الدراسـية( و ةواألدبي ـة لعلمي ـ ا ألكـادميوا
بعـــض  ناســـت دم الباحثـــاو ، العوامـــل املـــؤثرت يف تقيـــيم الطلبـــةو 

ـــــل اإلح ـــــائيات ـــــاين ذ ســـــلوبأ :مث الت ـــــميم  يحتليـــــل التب
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رتـــــــائج  وبينـــــــت، (MANCOVA) اختبـــــــار  ت(، العمـــــــايل
يف تقيــــيم عضــــو هيئــــة  إح ــــائيا  الدراســــة وجــــود فــــروق دالــــة 

ول ــا  طلبـــة ، التــدريس ل ــا  الــاكور فيمــا يتعلــت بــاجلنس
ــــة فيمــــا يتعلــــت بالت  ــــص  ، األكــــادميوالت   ــــات العلمي

   ت بالسنة الدراسية.فيما يتعل األوىلول ا  طلبة السنة 
ـــــــــــيم إىل( 7006هـــــــــــدفت دراســـــــــــة اجلنـــــــــــايب      األداء  تقي

العـراق يف  الكوفةالتدريسو ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة 
وتوصــــل الباحــــ  إىل  ،وارعكاســــاته يف جــــودت التعلــــيم العــــايل

األداء لعضـــو  تقيـــيمعمليــة  مـــن اخســتنتاجات هـــو: أن   عــدد  
علـى املسـتو   تيـفر قـوت التهيئة التدريس يفيد يف معرفة مد  

أو الوصــــــــول إىل املســــــــتو  املطلــــــــوب يف ، احملــــــــدد للتــــــــدريس
وكـــل ذلـــك يهـــدف إىل حتقيـــت الـــتمكن لعضـــو هيئـــة ، حتقيقـــه
فاعليـة التـدريس اجلـامعو خ  وأن  ، أي جـودت األداء ؛التـدريس

لــــ داء التدريســــو  تقيــــيمميكــــن أن حتــــدد مــــن دون عمليــــات 
األداء التدريســـــو  تقيـــــيمعمليـــــة  ن  وأ ،لعضـــــو هيئـــــة التـــــدريس

ول وجتــــــارب الــــــد  ، األداء تقيــــــيمحتتــــــاد إىل أدوات ومعــــــايت ل
ورتائج البح  العلمو ميكن اعتمادها لتحقيت جـودت التعلـيم 

ل داء التدريسو لعضـو هيئـة  تقييمن عمليات الإكما ،  العايل
التـــدريس تـــوفر عمليـــات تريايـــة راجعـــة لعضـــو هيئـــة التـــدريس 

ألداء وكيفيـــــــة حتســـــــينه بالوســـــــائل إلعـــــــادت الن ـــــــر مبســـــــتو  ا
 واألسالي  املعتمدت لتحقيت اجلودت يف األداء.

هــدفت إىل التعــرف ف( 7010عيســى  و  ا دراســة الناقــةوأم ــ   
الكفــاءات املهنيــة الــيت ميتلكهــا عضــو هيئــة التــدريس يف  علــى

مــن وجهــة ر ــر  فلســطنييف  ةســالمي  كليــة الرتبيــة باجلامعــة اإل
وحتديــد وجهــات ر ــر الطلبــة . دتالطلبــة حســ  معــايت اجلــو 
 املســــتو  األكــــادميو، ت  ــــصال، حســــ  متريــــتات اجلــــنس

ر الباحثــــان . وطــــو وخت ــــص عضــــو هيئــــة التــــدريس، للطالــــ 
، ( فقــرت91 علـى مشلـت  ، ـاخت اسـتبارة مكورـة مـن  ــس  
هــرت ظأ. و طالبــة  و  ( طالبــا  479  اوطبقــت علــى عينــة عــدده

أهـــم   يعـــد   رســـاريةاإل ـــال الش  ـــية والعالقـــات  ن  أالنتـــائج 
 مــــن الكفــــاءات املهنيــــة يليهــــا  ــــال الــــتمكن العلمــــو كفــــاءت

فيمـــــا يتعلـــــت  ح ـــــائيا  إة توجـــــد فـــــروق دال ـــــه خ أر ـــــو ، املهـــــيو 
توجـــد فـــروق  يف حـــني، بــاجلنس وخت ـــص الطالـــ  واملســـتو 

وتفعيـــــــل  ةاإلرســـــــاري  دالـــــــة يف  ـــــــايل الش  ـــــــية والعالقـــــــات 
ئـــة التـــدريس يف ل ـــا  عضـــو هي تقيـــيماألرشـــطة وأســـالي  ال

على ر رائه يف خت ـص علـم  خت ص املناهج وطرق التدريس
 .النفس
 & Greenwald)دراســة  :ومــن الدراســات األجنبيــةثالثــا : 

Gillmore, 1997)  هـــــدفت إىل معرفـــــة العالقـــــة بـــــني الـــــيت
والعالمـات املتوقـط احل ـول ، داء مدرسيهمتقديرات الطلبة أل

( 700نة الدراسة مـن  وتكورت عي، ومتطلبات املادت ،عليها
لريــــرض هــــاه الدراســــة طــــور ، (واشــــنطن مــــن جامعــــة  طالبــــا  

نـــت داء مدرســـيهم. وبي  الباحثـــان اســـتبارة لتقـــدير الطـــالب أل
ـــة بـــني تقـــديرات الطـــالب  ـــائج الدراســـة وجـــود عالقـــة طردي رت

وعالقـة عكسـية بـني تقـديراهتم يف ، والعالمات املتوقعة ل داء
 تلك املواد ومتطلبات املادت.

دفت إىل هـدراسـة  ((Simon & Soliman, 2003أجـر كما    
 تقيـيمخـالل لعضـو هيئـة التـدريس مـن قياس فاعلية التـدريس 

ولتحقيــــت هلـــم.  الدراســـات العليـــامعاهـــد ( مـــن طلبـــة 179 
 ســت  اســتبارة مكورــة مــن  انراســة اســت دم الباحثــهــدف الد  
مــــن أعضــــاء هيئــــة ســــبعة ألداء هــــم ئ  راآلتعــــرف علــــى لأســــئلة 
الــــاين يدرســــون مــــادت و  ، س بكفــــاءات مهنيــــة لتلفــــةالتــــدري

وقـد مت . ف ـول دراسـية متتاليـة ةر م املعلومات لثالثـمفاهيم 
بعــــد مــــرت  دريس املــــادت و بتــــقبــــل البــــدء  ت  مــــر اخســــتبارة تطبيــــت 
 األسـئلةوقد تضمنت اخسـتبارة بعـض ، من تدريسها اخرتهاء

هيئـــة بالطالـــ  ملعرفـــة فاعليـــة التـــدريس ألعضـــاء الـــيت تتعلـــت 
 اســت دامالااتيــة يف  تالكفــاء، ررترــتإلأمهيــة امثــل: التــدريس 
رتـــائج وقـــد بينـــت . اســـت دام الكمبيـــوترحمـــاذير و ، الكمبيـــوتر
فعــال علــى طلبــتهم  تــأثتيوجــد لــبعض املدرســني رــه أالدراســة 

يوجـد تـأثت علـى  خ يف حـني، بعد اخرتهاء مـن تـدريس املـادت
 ريس لبعض املدرسني. ت ورات الطلبة بعد اخرتهاء من التد

دراسة هدفت إىل  (Chen&Watkins ،2010كما أجر      
يف جامعـــة ملدرســـيهم فحـــص صـــدق واســـتقرار تقيـــيم الطلبـــة 
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لتقيـيم دات تقييم الطلبة أطور الباحثان حي  ، ال ني الشعبية
  علـى مـدار ف ـلني مـن العـام اجلـامعوأعضاء هيئـة التـدريس 

مـــــــن حـــــــوايل  تكورـــــــت عينـــــــة الدراســـــــةو (  7001-7004
مت دعــــــوت  يضــــــا  أ. و ا  مدرســـــ (415لتقيــــــيم   ( طالبـــــا  2590 
مـــن  ةمـــن كـــال اجلنســـني لتعبئـــة اســـتبارة مكورـــ ا  ( معلمــ199 
، منبســـطو ، ع ـــايب : وهـــو للش  ـــيةة رئيســـ صـــفات (5 
( 90 . وتكورت اخستبارة مـن ( تهدو ، متعاطفو ، منفتحو 

، الرتبة ،اجلنس :بعض املعلومات الدميريرافية مثل يحتتو ، فقرت
العلـــــــــــوم و ، ريويـــــــــــات الل   الت  ـــــــــــص، الدرجـــــــــــة األكادمييـــــــــــة

العلـــــوم والتكنولوجيــــــا و ، -األدبيـــــة– واإلرســـــارية ةاخجتماعيـــــ
املدرســــــني يف خت ــــــص  ن  أالنتــــــائج بــــــ وأظهــــــرت . (وعلميــــــةو

ــــــى تقيــــــيم  ــــــات ح ــــــلوا علــــــى أعل مــــــن الت   ــــــات اللريوي
علـــى بقيـــة  ح ـــائيا  ا  توجـــد فـــروق دالـــة  يف حـــني، األخـــر 
بعــاد اخلمســة مــات الدميريرافيــة األخــر . فيمــا يتعلــت باألاملعلو 

يف بعــدي فقــط د فــروق دالــة و جــو بينــت الدراســة  ،للش  ــية
 . ل ا  اخرا  واخربسا الع ايب 

دراســـة  ,Benjamin, Yin & Syuhaily)  (2011جـــر أو 
معرفـــــة تقيـــــيم الطلبـــــة يف اجلامعـــــات مـــــن خـــــالل هـــــدفت إىل 

طــــور فقــــد ، ملســــاعداملــــدرس ا، املــــدرس، خ ــــائص املســــاق
 لقيــــاس خ ــــائص املســــاق مكورــــة مــــن ســــت   أداتالبــــاحثون 

 ــــــائص خلو عــــــدم موافقــــــة الطلبــــــة أفقــــــرات لتقيــــــيم موافقــــــة 
علــى  ت( فقــرت لتقيــيم خ ــائص املــدرس ركــز 70و ، املســاق

الكفــــاءت الدراســــية. ، وتوصــــيل املعلومــــة،  ــــاخت الت طــــيط
ا مت ( فقـــرات. كمـــ4  اســـت دامولتقيـــيم املـــدرس املســـاعد مت 

فقــــرتني مــــن  آخــــرداء املــــدرس مــــن خــــالل اســــت دام أتقيــــيم 
، التــــدريس يف املســــاق كــــان فعــــاخ   التقيــــيم ومهــــا بشــــكل عــــام

 ا  ( طالبــ99اختيــار  مت و ، فضــل املدرســنيأواملــدرس كــان مــن 
والرابعــــــــة ، الثالثــــــــةو ، للســــــــنة الثاريــــــــةمبســــــــتو  البكــــــــالوريوس 

د و وجـــعـــدم رتـــائج الدراســـة هـــرت ظ. أيف الدراســـة ةللمشـــارك
واملــدرس فيمــا يتعلــت ص ــائص املســاق  إح ــائيا  فــروق دالــة 

، الت  ــــص، العمـــر، اجلــــنس  : ملتريـــتاتواملـــدرس املســــاعد 

ــأ، (الســنة الدراســيةو  فكــان  ليــهإالــاي ينتمــو  عــرقالا متريــت م 
بينـــت النتـــائج كمـــا  فقـــط خل ـــائص املـــدرس. ح ـــائيا  إ داخ  
مــــط   ــــائيا  حإ داخ  كــــان ن أداء املــــدرس بشــــكل عــــام  أ يضــــا  أ

 نيمع ــــم املســــتجيبن أو ، واملســــاق فقــــط، خ ــــائص املــــدرس
، املــدرس، لــديهم درجــة عاليــة مــن اختفــاق ملــو تقيــيم املســاق

  درس املساق.وامل
ـــوتـــأيت أمهيـــة هـــاه الد       ي أإىل معرفـــة ر ا هتـــدف راســـة يف أهن 

مهيــــــة ويرغبــــــون يف أالطــــــالب يف الكفــــــاءات املهنيــــــة األكثــــــر 
ئــة التــدريس يف جامعــة احلســني بــن تواجــدها لــد  أعضــاء هي

ت الدراســــة مت حتليــــل البيارـــات املســــتمدت مــــن أدا وقــــدطـــالل. 
ســــتة و  ( فقــــرت96املكورــــة مــــن  و  نياملطــــورت مــــن قبــــل البــــاحث

يت الــــــو دوات األاختلفــــــت عــــــن ســــــابقاهتا مــــــن  إذ،  ــــــاخت
متيزهـــا بوجـــود  ـــال اســـت دام خـــر  أمهيـــة أكســـ  الدراســـة ت

كان التقييم ألعضاء اهليئة التدريسـية التكنولوجيا يف التعليم. و 
، مهم بشـكل عـاميوإلا تعلـت بتقيـ، عضاء معيننيبأغت حمدد 

التقيـــيم كـــان  ن  ألـــوحظ مـــن الدراســـات الســـابقة الـــاكر  وقـــد
  عضاء اهليئة التدريسية.ألعدد حمدد من 

 :أسئلتهاو  ة الدراسةمشكل
 يــيمتقعمليــة  بــأن   نيمشــكلة الدراســة يف اعتقــاد البــاحث ثــلتتم

عضـــــو هيئـــــة التـــــدريس يف اجلامعـــــات أصـــــبحت ذات أمهيـــــة 
ــــتعلم والتعلــــيم تتوقــــف علــــى  لرجــــات عملي ــــ ق ــــو  ألن   ة ال

هبـــــاه  واخهتمـــــام، ةكفـــــاءت املـــــدرس يف أي مؤسســـــة تعليمي ـــــ
الكفاءات وحتديدها من قبل أهـم عن ـر مـن عناصـر العمليـة 

ســينعكس بالدرجــة األوىل  -هــم الطلبــةو -التعليميــة التعلميــة 
تـــــتل ص مشـــــكلة ، ا  وبشـــــكل أكثـــــر حتديـــــدعلـــــيهم.  ابيـــــا  جيإ

  :اآلتية األسئلةاإلجابة عن  يفالدراسة 
علــى حــده مــط  الســتةمــا هــو اخرتباطــات بــني ا ــاخت  -1

  موع ا اخت؟
الـــيت  -ا ــاخت والفقــرات - أهــم الكفــاءات املهنيـــةمــا  -7
ن ميتلكهـــــا عضـــــو هيئـــــة التـــــدريس مـــــن وجهـــــة ر ـــــر نبريـــــو أي
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مهيــــة لعضــــو هيئــــة التــــدريس مــــن أقــــل ألاهــــو مــــا و  الطـــالب؟
 وجهة ر ر الطالب؟

ـــــف هـــــل خت -1 ـــــة لعضـــــو هيئـــــة الكفـــــاءات املهنيـــــة تل املتطلب
ة علمي ـ ،لكليةوا، السنة الدراسيةو ، باختالف اجلنسالتدريس 

 .املعدل الرتاكمو؟و ، ةو إرساري  أ
 فروض الدراسة:

ميكـــن صـــياغة فـــروض الدراســـة ، لتحقيـــت أهـــداف الدراســـة   
 :اآليتعلى النحو  لثال سؤال الدراسة ا ءيف ضو 

دخلـــة إح ـــائية عنـــد  ذوات فـــروق: خ توجـــد الفرضتتتية ادولتتت 
املهنية املتطلبـة بني متوسط الكفاءات ( α =0605  مستو 

  .واإلرا لعضو هيئة التدريس بني الاكور 
دخلـــة إح ـــائية عنـــد  اتذو  فـــروق: خ توجـــد الفرضتتتية اليانيتتتة

سط الكفاءات املهنية املتطلبـة ( بني متو α =0605مستو   
 لعضو هيئة التدريس بني طلبة السنة األوىل والرابعة. 

دخلـــة إح ـــائية عنـــد  اتذو  فـــروق: خ توجـــد الفرضتتتية الياليتتتة
( بني متوسط الكفاءات املهنية املتطلبـة α =0605مستو   

 رسارية. بني طلبة الكليات العلمية واإللعضو هيئة التدريس 
دخلـــة إح ـــائية عنـــد  اتذو  فـــروق: خ توجـــد الفرضتتتية الرابعتتتة

( بني متوسط الكفاءات املهنية املتطلبـة α =0605مستو   
 ل الرتاكمو. للمعد  لعضو هيئة التدريس تعز  

 ة الدراسة:يأهم
 :اتكمن أمهية الدراسة يف أهن      
راســـــات الســـــابقة يف بعـــــد مراجعـــــة األدب الن ـــــري والد   -1

 أيراســـــة حبثـــــت يف معرفـــــة د ةيـــــأ  جيـــــد الباحثـــــان ، األردن
الكفــاءات املهنيــة الضــرورية لعضــو هيئــة التــدريس مــن وجهــة 

 يف جامعة احلسني بن طالل.  وحتديدا   ر ر الطالب
 مـــا هـــو الكفـــاءات ن تبـــني  أاســـتطاعت  إذامهمـــة  عـــد  ت -7

 اليت ستسهم يف تطوير أدائه.التدريس  هيئةالضرورية لعضو 
 أهداف الدراسة: 

 الية إىل:هدفت الدراسة احل    

التعـــرف علـــى الكفـــاءات املهنيـــة الضـــرورية لعضـــو هيئـــة  -1
 .التدريس من وجهة ر ر طلبة جامعة احلسني بن طالل

للكفــاءات  اختالفــات ةأيــإذا كارــت هنــاك  التعــرف فــيم   -7
املســــتو  ، املهنيــــة لعضــــو هيئــــة التــــدريس بــــاختالف اجلــــنس

 ل الرتاكمو.واملعد  ، الكلية، الدراسو
 :اإلجرائيةلتعريفات وا مصطلحات الدراسة

لقد وردت يف هاه الدراسة بعض امل طلحات اليت حتتاد    
 :ومن هاه امل طلحات، إىل تعريف
علــى التــدريس  هيئــة: هــو قــدرت عضــو الكفتتاءا المهنيتتة        
 ، العلمـــــووالبحـــــ   ، بواجباتـــــه املتعلقـــــة بالتـــــدريس القيـــــام 

التعليم و  محتقيت أهداف عملية التعلو  ، وخدمة ا تمط احمللو
مت الــيت و ، اجلــامعو يف  ــاخت تنميــة ش  ــية الفــرد املتكاملــة

: الش  ية والتعامل اآلتيةراسة با اخت قياسها يف هاه الد  
التنويــــــط يف و ، للمحاضــــــرت وتنفيــــــاها اإلعــــــدادو ، مــــــط الطلبــــــة

مهــــــــارت و  الــــــــتمكن العلمــــــــوو ، تقيــــــــيماألرشــــــــطة وأســــــــالي  ال
ـــــــــــدريس ـــــــــــزو ، الت ـــــــــــو  اســـــــــــت دام التعزي اســـــــــــت دام و ، زالتحفي

 التكنولوجيا يف التعليم. 
 .(أرثى: ويق د به جنس الطال   ذكر أو الجنس   

يق ـــــد بـــــه الســـــنة الدراســـــية بالنســـــبة و  :راستتتتتيةالستتتتتنة الد        
رابعـة( يف الف ـل الـاي طبقـت  ،ثالثة ، ثارية، للطال   أوىل

مت اختيار طلبة السـنة األوىل والرابعـة لريايـة  فقد، ه اخستبارةفي
تعــرف علــى دور اجلامعــة لل، الســنة الدراســيةادت الفجــوت يف تيــ
مهيــــة الكفــــاءات املهنيــــة أدراكهــــم بإوعــــو الطلبــــة و  تيــــادت يف
مت تطبيـــت اخســـتبارة  إذكثـــر فعاليـــة لعضـــو هيئـــة التـــدريس. األ

 -7011   يف الشــــــــهر األول مــــــــن بدايــــــــة العــــــــام الدراســــــــو
خــــربت يف  بــــدونيكــــون طلبــــة الســــنة األوىل يــــ  ( حب 7017

 ال تقييم أعضاء هيئة التدريس. 
  :: ويق ـــد هبـــا الكليـــة الـــيت ينتمـــو إليهـــا الطالـــ الكليتتتةنتتتو  
دارت إ، داباآل،  العلــــوم الرتبويــــة :وتشــــمل ،ةإرســــاري  ات كليــــ

 كليـــات  أو ،الفندقيـــة( واإلدارت واآلثـــار،، األعمـــال واخقت ـــاد
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، تكنولوجيـــــا املعلومـــــات، اهلندســـــة، علميـــــة وتشـــــمل  العلـــــوم
   التمريض(.

: ويق د به املتوسـط العـام لعالمـات لمعدل التراكميا         ا
الطال  اليت ح ل عليها قبل بداية الف ل الـاي طبقـت بـه 

الف ـــل ال ـــيفو أو الف ـــل الثـــاين مـــن العـــام يف  .اخســـتبارة 
( لطلبــــة الســــنة الرابعــــة. فيمــــا مت 7011 /7010 الدراســــو 

لطلبـة الســنة  اعتبـار معـدل الثارويـة كمؤشـر للمعـدل الرتاكمـو
ـــــــار  للف ـــــــل الدراســـــــو األول. األوىل ـــــــ  مت اعتب  ة ســـــــحي

 – 90مــن  ، (90قــل مــن أ للمعــدل الرتاكمــو: مســتويات 
 أقــل - 29مــن  ، (29مــن  أقــل– 99مــن  ، (99قــل مــن أ

هـاه املسـتويات  اعتبـارمت  وقد .(94من  وأكثر ،  (94من 
 يف جامعــة احلســني بــن طــالل تاملعتمــد التقــديراتبنــاء علــى 

 .اخل( –جيد جدا ،  ممتات
 ينتها:عمجتمع الدراسة و 

مـن مجيـط طلبـة جامعـة احلسـني بـن  ،ن  تمط الدراسـةتكو     
 امعو لف ل الدراسو األول للعام اجلمن اطالل 

 لسـنة األوىل والرابعـة والبـالى عـددهممن ا (7017 /7011 
( يبــني توتيــط أفــراد 1وطالبــة. واجلــدول رقــم   ( طالبــا  4021 

الدراســــــــــــــــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــــــــــــــــ  متريتاهتــــــــــــــــــــــــــــــــا.  تمــــــــــــــــــــــــــــــــط

 (1جدول )
 *السنة الدراسيةو ، الجنس، توزيع أفرا  مجتمع الدراسة حسب نو  الكلية

 المجمو 
 المستوى ادول  الرابعة

 الجنس ذ   ذ  
 إنسانية 521 946 417 916 7751
 علمية 515 512 115 411 1970
 المجمو  1109 1199 242 1017 4021

 .التسجيل يف جامعة احلسني بن طاللو  من دائرت القبول اإلح ائيةه مت احل ول على ها *

 مالعلميـة أ ءالدراسـة يف مجيـط كليـات اجلامعـة سـو ت امد   إن     
باســــتثناء كليــــة اهلندســــة الــــيت مــــدت ، ربــــط ســــنواتأ اإلرســــارية

مجيـــط الطـــالب  اعتبـــاركمـــا مت ،  الدراســـة فيهـــا  ـــس ســـنوات
نوات يف كليـات اجلامعـة ربـط سـأالاين جتاوتت مدت دراسـتهم 

أمــا الطلبــة يف كليــة اهلندســة ممــن هــم يف ، ضــمن الســنة الرابعــة
 تم اعتبارهم ضمن السنة الرابعة.ف فوقالسنة اخلامسة فما 

مت تقســــــيم  تمــــــط الدراســــــة إىل شــــــع    :عينتتتتتتة الدراستتتتتتة 
( %10مبعــدل   عشــوائيا  عينــة الدراســة  اختيــارمت مث ، دراســية
وبلــى عــدد ،  تمــط الدراســةمتثــل  الشــع  الدراســية الــيتمــن 

ـــــة الدراســـــة   ـــــة عين ـــــا  405طلب ـــــة  لوطا ( طالب ـــــى  ب مـــــوتعني عل
( يبــني توتيــط أفــراد عينــة 7اجلــدول رقــم  و ، متريــتات الدراســة

 .الدراسة حس  متريتاهتا
 (2جدول )

 السنة الدراسيةو ، الجنس، توزيع أفرا  عينة الدراسة حسب نو  الكلية

 المجمو 
 لمستوىا ادول  الرابعة

 الجنس ذ   ذ  
 إنسانية 54 99 49 46 716
 علمية 41 92 19 40 199
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 المجمو  65 115 99 96 405

 الدراسة: ات حدم
 :اآلتيةميكن تفست النتائج وتعميمها يف ضوء احملددات   
طلبــــة جامعــــة اقت ــــرت هــــاه الدراســــة علــــى عينــــة مــــن  -

 للف ـل قـطالرابعـة فالسـنة  و احلسني بن طـالل للسـنة األوىل
وقــد مت  ، 2012 / 2011الدراســو   األول مــن العــام الدراســو

ممــا قــد عــد تعمــيم رتــائج الدراســة ، اختيارهــا بطريقــة ق ــدية
 .اآلخرينعلى الطلبة 

طــور الباحثــان أدات لقيــاس الكفــاءات املهنيــة بــاخطالع  -
لـاا فـإن رتـائج هـاه ، والناقةوعيسى ، على دراسات احلكمو
  مد  صدق هاه األدات وثباهتا.الدراسة تعتمد على 

 أ اا الدراسة وخطوات إعدا ها:
 تقيـــيم بـــاخطالع علـــى عـــدد مـــن اســـتباراتام الباحثـــان قـــ   
عضاء هيئة التدريس يف اجلامعات وحتديـد الكفـاءات املهنيـة أ

، هلـــــــم ومنهـــــــا علـــــــى ســـــــبيل املثـــــــال خ احل ـــــــر:  احلكمـــــــو 
ــــة التــــدريس يف جامعــــو ، (7004 ــــيم عضــــو هيئ ة اســــتبارة تقي

ــــن طــــالل   ، والناقــــة،  عيســــىاســــتبارة و ، (7006احلســــني ب
( 7004عتمــــــاد اســــــتباره احلكمــــــو  وبعــــــدها مت ا، (7010

ن كل منها من  موعة وتكو  ،  اخت رئيسة ةاملكورة من ست
مت و ، ( فقــرت25  اإلمجاليــةمــن الفقــرات الفرعيــة وعــدد فقراهتــا 

معـة بيئـة ومسـتو  طـالب جامبا يتناس  مط  ل ا اختتعدي
بعـــد دمـــج   ـــاخت ةاحلســـني بـــن طـــالل فتكورـــت مـــن  ســـ

 ـــال الش  ـــية  مـــط اإلرســـاريةالعالقـــات و  الش  ـــية ـــايل 
 بعـــــض مســـــميات ا ـــــاخت توترييـــــ ، والتعامـــــل مـــــط الطلبـــــة

التعامـل و  وكارـت ا ـاخت اخلمسـة هـو: الش  ـية، األخر 
التنويــط يف األرشـــطة و ، وتنفيــا احملاضــرت اإلعــدادو ، مــط الطلبــة

، الـــــــتمكن العلمـــــــو ومهـــــــارت التـــــــدريسو ، تقيـــــــيمأســـــــالي  الو 
، 17، 16، 70واســت دام التعزيــز والتحفيــز وعــدد فقراهتــا  

ا ــاخت اخلمســة مــن  تيــ  تكورــعلــى التــوايل. حب(  9و، 6
أو غــــت  الريامضــــةاف بعــــض الفقــــرات حــــفقــــرت بعــــد  (99 
تعــديل بعــض الفقــرات الــيت و ، ناســبة لطلبــة جامعــة احلســنيامل

بعــض الفقــرات  إضــافةى كلمــات غــت واضــحة أو حتتــوي علــ

بعــــد  نيعلــــى رأي البــــاحث املهمــــة لعضــــو هيئــــة التــــدريس بنــــاء  
 اختيـــــارعلـــــى اســــتبارات الدراســـــات الســــابقة. ومت  اخطــــالع

الفقــرات الســابقة يف ضــوء طبيعــة التــدريس يف األردن وحتديــد 
البيئة التعليمية التعلمية يف جامعـة  ىللتطبيقه عاملناس  منها 

 حلسني بن طالل. ا
، يف ضـــوء مـــا ســـبت مت حتديـــد الكفـــاءات املهنيـــة يف قائمـــة   

ومــن مث  ، وهــو الكفــاءات األكثــر تكــرارا  بــني القــوائم الســابقة
املت   ـني يف  ( مـن أعضـاء هيئـة التـدريس 9عرضها علـى  

، مـن رتبـة أسـتاذاجلامعـات األردريـة  يفكليات العلوم الرتبويـة 
وإضـافة ناسـبة منهـا املت غـفقـرات لتعديل العبـارات وحـاف ال

ملهنــــة عضــــو هيئــــة ضــــرورية هنــــا أبيعتقــــدون الكفــــاءات الــــيت 
واتفــــت ح ــــات احملكمــــني. مبال األخــــامت بعــــدها و  .التــــدريس

ضـــــافة  ـــــال إعلـــــى احملكمـــــون مـــــن أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس 
 ةللقائمـــــة لت ـــــبح ســـــتالتعلـــــيم( يف  اســـــت دام التكنولوجيـــــا 

طلبـــــة لعضـــــو هيئـــــة التـــــدريس املتكفـــــاءات املهنيـــــة لل ـــــاخت 
 وتوتيط فقراهتا: الستةيوضح ا اخت  (1 واجلدول رقم 

  (3جدول رقم )
 توزيع فقرات الكفاءات عل  المجاالت بعد التحكيم

 عد  الفقرات استتم المجتتال الرقم
 16 الش  ية والتعامل مط الطلبة 1
 19 اإلعداد للمحاضرت وتنفياها 2
 11 أسالي  التقييمالتنويط يف األرشطة و  3
 6 التمكن العلمو ومهارت التدريس 4
 9 است دام التعزيز والتحفيز 5
 9 است دام التكنولوجيا يف التعليم 6
     

 ة( فقـرت فرعيـة وسـت96ومن مث أصبحت القائمة مكورـة مـن  
تفضـــيلها مـــن   ـــاخت رئيســـة، وكـــل فقـــرت فرعيـــة حتـــدد درجـــة
بة ثالثــــو  موافــــت وجهــــة ر ــــر الطالــــ  علــــى مقيــــاس اســــتجا
علــــى  (1، 7، 1 بشــــدت، موافــــت، غــــت موافــــت( بالــــدرجات 

 التوايل. 
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 الدراسة:  إجراءات
ـــة بـــاإلجراءاتقـــام الباحثـــان  واحل ـــول تطبيـــت الدراســـة ل اآلتي
 :على النحو اآليتعلى النتائج 

قـــــام الباحثـــــان ، دات الدراســـــة وحتكيمهــــاأبعــــد إعـــــداد  -1
ة والدقـــة يف وعي  وذلـــك مـــن أجـــل املوضـــ، رفســـهمأبتطبيقهـــا ب

 .ل داتالعينة  فرادأحتديد استجابات 
قـــام الباحثـــان بتطبيـــت األدات علـــى عينـــة عشـــوائية مـــن  -7

 وسـنة وىلأة من مستو  سنة والعلمي   ةاإلرساري  طلبة الكليات 
 %(10  لتشكل ما رسـبته( شعبة 15  اختيارمت  إذ، ورابعة

يـــط مج اختيـــارومت مـــن لتلـــف الكليـــات مـــن  تمـــط الدراســـة و 
ئـة اخسـتبارة بـرغبتهم بطلبة الشعبة الواحدت ممن وافقوا على تع

   من عينة الدراسة. اء  ز ليكوروا جاخلاصة 
وبعــدها ، (أســبوعنياســتريرق تطبيــت أدات الدراســة   -1

 اإلح ـــــائوبررـــــامج التحليـــــل  ممت تفريـــــى البيارـــــات باســـــت دا
(SPSS)  ومـــــــن مث حتليـــــــل البيارـــــــات للح ـــــــول علـــــــى رتـــــــائج
   الدراسة.

 اســـــــــت دامالدراســـــــــة ســـــــــيتم  أســـــــــئلةلإلجابـــــــــة عـــــــــن  -4
 ت(  اخملرافــــــات املعياريــــــة واختبــــــار، املتوســــــطات احلســــــابية

 .والثنائو األحاديجراء حتليل التباين إو  للعينات املستقلة
 :هاثباتو  اد ااصدق 

مـن خـالل عرضـها ألدات او تأكد الباحثـان مـن صـدق احملتـو  
 ارجـط إىل  على  موعـة مـن احملكمـني مـن ذوي اخخت ـاص

دات معامـــل ثبـــات األا . أم ـــأدات الدراســـة وخطـــوات إعـــدادها(
عــن ، بشــكل فــردي وبشــكل عــام الســتةللمجــاخت فحســ  

ـــــات  ـــــت ثب ـــــت  اختســـــاقطري ـــــداخلو بطري ـــــاخ  ال ، (ألفـــــاكوررب
 ،: الش  ــــيةالســــتةوبلريــــت معــــامالت الثبــــات للمجــــاخت 

ـــا احملاضـــرت اإلعـــدادو ، والتعامـــل مـــط الطلبـــة ـــط ، وتنفي يف التنوي

والــــــــتمكن العلمــــــــو ومهــــــــارت ، تقيــــــــيماألرشــــــــطة وأســــــــالي  ال
واسـت دام التكنولوجيـا ، است دام التعزيـز والتحفيـز، التدريس

.( 97، .21، .97، .91، . 99، .  95  يف التعلــــــــــــــــــــــيم
لريـــــرض  مقبولــــةهــــاه املعـــــامالت  تعــــد  حيـــــ  ، علــــى التــــوايل

للمجــــاخت ( .65 يف حــــني بلريــــت قيمــــة الثبــــات ، الدراســــة
  تمعة. 

 : ومناقشتها نتائج الدراسة
 :ومناقشتها رتائج الدراسة املتعلقة بالسؤال األول    
علــــى حــــده  الســــتةمــــا هــــو اخرتباطــــات بــــني ا ــــاخت  -1
  موع ا اخت؟و 

بـــني ا ـــاخت  اخرتباطـــاتمت حســـاب ، ك طـــوت مبدئيـــة    
 إجيــــــادالســــــتة باســــــت دام معــــــامالت ارتبــــــا  بتســــــون. مث مت 

وا ـــاخت  ،  كـــل  ـــال مـــن ا ـــاخت الســـتةبـــني اخرتباطـــات
    معامالت اخرتباطات.ني( يب4واجلدول رقم  ،  تمعه
هنـاك  أن خإ، إح ائيا  مجيط املعامالت كارت دالة  أن   مط   

 تراوحـــت املعـــامالت بـــني فقـــد، يف املعـــامالت فـــروقبعـــض ال
وعالوت علـى  (،59 ومبتوسط حسايب قدره  (،24 – ،14 

إذ ، خـريتشـابك مـط ا ـال اآلو  ل  ـال يتـداخلكفإن  ، ذلك
والتعامـــل مـــط  الش  ـــية كـــان بـــني  ـــايل  ا  ارتباطـــ هـــاكثر أ إن  

هــا أقلو  (،24ارتبــا   وتنفيــا احملاضــرت  اإلعــداد ــال و الطلبــة 
الش  ــية والتعامــل مــط الطلبــة واســت دام  بــني  ــايل ارتباطــا  

تراوحـــــــــت  يف حـــــــــني(. ،14ارتبـــــــــا   تكنولوجيـــــــــا التعلـــــــــيم 
 ،97 مط ا موع بني  الستةعامالت اخرتبا  بني ا اخت م
بـــني  ا  ارتباطـــ أعالهـــا فكـــان، (،26 مبتوســـط قـــدره  (،60 –

هــا يف  ــال أقل مــوع ا ــاخت و  مــط احملاضــرت وتنفيــا اإلعــداد
 است دام التكنولوجيا يف التعليم.

 (4جدول رقم )
 *المجاالتمجمو  ومع  الستةبين المجاالت  االرتباطات مصفوفة

 المجال ادول الياني اليالث الرابع الخامس السا س ككل
 ادول 1      
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 .α  <01مجيط املعامالت لتلفة عن ال فر عند *
ــــ أن   مــــط    ــــط اخرتباطــــات كار ــــة  تمجي  أن   إخ، إح ــــائيا  دال

كـان بـني  ـايل الش  ـية والتعامـل مـط الطلبـة   ا  ارتباط أكثرها
ا مــعتــاد عليهين ا ــالني ان هــاأل، وتنفيــا احملاضــرت  اإلعــدادو 

 حبيـ ، التـدريس ئـةهي ألعضاءتقييم سابقة  أدواتيف الطلبة 
 الش  ــية ا  ــاخم ــأصــبحت دارجــة والطلبــة علــى علــم هبــا. أ
كــان فالتعامــل مــط الطلبــة واســت دام التكنولوجيــا يف الــتعلم و 

تعامـــــل عضــــــو هيئـــــة التــــــدريس يف ن وذلــــــك أل ا  ارتباطـــــ أقـــــل
 صل اللف و وغت اللف و دوناعلى التو  ا  اجلامعة كان مقت ر 

دات تواصــــل مــــط الطلبــــة وتوظيــــف أتكنولوجيــــا كــــلاســــت دام ا
 دواهتا يف التعليم. أالتكنولوجيا و 

 : اليانيعن السؤال  لإلجابة
الــيت يفضــل  -ا ــاخت والفقــرات-مــا أهــم الكفــاءات املهنيــة  -7

 عضـو هيئـة التــدريس مـن وجهـة ر ـر الطــالب؟ ميتلكهمـاأن 

هــة ر ــر مهيــة لعضــو هيئــة التــدريس مــن وجأ قــلاألومــا هــو 
 الطالب؟

 ــــال كــــان فيمــــا يتعلــــت باملتوســــطات احلســــابية للمجــــاخت  و 
ــــــر  ــــــز األكث ــــــة بالنســــــبة أالتعزيــــــز والتحفي ــــــة مبتوســــــط لمهي لطلب

ــــــتمكن العلمــــــو7695  ــــــه  ــــــال ال ومهــــــارت التــــــدريس  ،( يلي
كــــان اســــت دام يف حــــني   ،(7691مبتوســــط حســــايب قــــدره  
قــــدره  أمهيــــة مبتوســــط حســــايب قــــلالتكنولوجيــــا يف التعلــــيم األ

ســـــالي  التقيـــــيم أمث  ـــــال التنويـــــط يف األرشـــــطة و  ،(7679 
( يبــــــــــني 5واجلــــــــــدول رقــــــــــم   ،(7616مبتوســــــــــط حســــــــــايب  
 جلميــــط ا ــــاختواخملرافــــات املعياريــــة املتوســــطات احلســــابية 

 وا اخت ككل. 

 (5الجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية لجميع المجاالت 

 ) ( المعياري االنحراف المتوسط الحسابي المجتتتال
 76106 7695 استخدام التعزيز والتحفيز 

 16129 7691 التمكن العلمي ومهارا التدريس 
 56492 7652 الشخصية والتعامل مع الطلبة

 56951 7646 للمحاضرا وتنفيذها اإلعدا 
 46119 7616 ساليب والتقييمأالتنويع في ادنشطة و 

 16721 7679 استخدام التكنولوجيا في التعليم 
 166421 121614 المجاالت ككل

مهية، وهاه النتيجـة خ تتفـت أكثر أ ال التعزيز والتحفيز  ع د  
 ـــــــال  عــــــد ت( الـــــــيت 7010مــــــط دراســــــة الناقـــــــة وصــــــا   

 كثـــر أمهيـــة. وذلـــك بنـــاء  ألالش  ـــية والتعامـــل مـــط الطلبـــة ا

ريســو يف جامعــة  ومعــرفتهم بــالواقط التدنيعلــى خــربت البــاحث
مــــن قبــــل  ا  واضــــح ا  ن هنــــاك تق ــــت إن طــــالل، فــــاحلســــني بــــ

ـــــــدريس أ ـــــــزمالء–عضـــــــاء هيئـــــــة الت ـــــــز  -ال يف توظيـــــــف التعزي

 الياني 216,0 1     
 اليالث 564,0 960,0 1    
 الرابع 527,0 921,0 914,0 1   
 الخامس 511,0 564,0 591,0 217,0 1  
 السا س 115,0 412,0 421,0 499,0 410,0 1 
 ككل 912,0 607,0 910,0 915,0 244,0 912,0 1
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هـاا  إىل نن الطلبـة يفتقـرو أالتدريس، و  أثناءوالتحفيز للطلبة 
رـه أدات الدراسـة بأا ال وهاا ما اتضح من استجاباهتم على 

ســت دامه مــن اتــوفره و يف كثــر أمهيــة بالنســبة هلــم ويرغبــون األ
 ال است دام التكنولوجيا يف التعلـيم يف ل مدرسيهم. أما قب

رمبــــا  ؛مهيــــة هلــــاا ا ــــالأفلــــم ي هــــر مــــن اســــتجابات الطلبــــة 
وعــــدم ، ل ــــعوبة اســــت دام وســــائل التكنولوجيــــا يف اجلامعــــة

الفـــرص املناســـبة للطلبـــة خســـت دامها يف التعلـــيم مـــن  إتاحـــة
ة بتوظيــف وأن بنيــة اجلامعــة التحتيــة املتعلقــ، ررترــتإو جهــزت أ

يف القاعــات التدريســية أو  مهيــأتالتكنولوجيــا يف التعلــيم غــت 
توتيــط  أثنــاءكثــت مــن الطلبــة   إليــهوهــاا مــا أشــار ، امل تــربات

وسـائل التكنولوجيـا امل تلفـة يف اسـت دام دات الدراسة بعدم أ

 أو إتاحتهـاعـدم توفرهـا لالتعليم من قبل عضو هيئة التدريس 
 .من قبل اجلامعة

ملتوســـــــطات احلســـــــابية لفقـــــــرات اقيمـــــــة  الباحثـــــــان اعتمـــــــد  
هم الكفاءات املهنية املتطلبـة لعضـو هيئـة أاخستبارة لتحديد 

تراوحـــت  إذ، مهيـــة مـــن وجهـــة ر ـــر الطلبـــةأ قـــلاألو  التـــدريس
، (1 مــن  (7621 ىل ( إ7614 املتوســطات احلســابية مــن 

 وقفـــفمـــا  (7695 عتمـــد الباحثـــان املتوســـط احلســـايب مـــن ا
مــا دون لتــدل ( 7615 ، لفقــرات األكثــر أمهيــةلتــدل علــى ا

( 14وبنــاء علــى ذلــك حــاتت  ، أمهيــة قــلعلــى الفقــرات األ
( فقـرت 11 و ( فقـرت95كثـر أمهيـة مـن بـني  أفقرت أن تكـون 

هنــا أبقيــة الفقــرات علــى صــنفت  يف حــني ،أمهيــة أقــلكارــت 
 املتوســـــــطات ني( يبــــــ9متوســــــطة األمهيـــــــة. واجلــــــدول رقـــــــم  

 .  جلميط الفقراتات املعيارية واخملرافاحلسابية 
 (6الجدول رقم )

 المتوسطات الحسابية لجميع فقرات االستبانة 

المتوسط  رقم الفقرا
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  رقم الفقرا المعياري

 الحسابي
االنحراف 
المتوسط  رقم الفقرا  المعياري

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

1 7616 5616 74 7659 5596 42 7655 914. 
7 7621 5156 75 7651 5996 49 7619 949. 
1 7619 9156 79 7612 9216 46 7690 516. 
4 7621 4976 72 7649 5646 50 7695 577. 
5 7620 5106 79 7644 9716 51 7692 540. 
9 7659 5126 76 7659 5946 57 7659 597. 
2 7696 5196 10 7650 5996 51 7694 574. 
9 7659 5996 11 7690 9116 54 7695 545. 
6 7621 4926 17 7690 5956 55 7691 550. 
10 7659 5476 11 7641 9606 59 7695 560. 
11 7646 5656 14 7617 2096 52 7657 972. 
17 7650 5916 15 7654 9096 59 7699 551. 
11 7651 9196 19 7641 9716 56 7650 565. 
14 7699 5106 12 7651 9006 90 7621 501. 
15 7649 9116 19 7640 9006 91 7696 514. 
19 7656 5566 16 7611 2156 97 7692 575. 
12 7655 5956 40 7676 9566 91 7620 506. 
19 7690 5216 41 7679 9456 94 7644 959. 
16 7651 5926 47 7619 9456 95 7670 246. 
70 7616 5696 41 7645 9096 99 7672 210. 
71 7641 5916 44 7641 9416 92 7679 294. 
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77 7691 5556 45 7611 9996 99 7614 296. 
71 7656 5906 49 7651 9026 96 7672 226. 

هــــل ختتلــــف الكفــــاءات : الثالــــ عــــن الســــؤال  لإلجابــــة    
السـنة ، املهنية املتطلبة لعضو هيئة التـدريس بـاختالف اجلـنس

ل الرتاكمــــو؟ عــــد  امل،  -ةإرســــاري  و  ةلمي ــــع-الكليــــة ، الدراســــية
 .حتليل التباين األحاديو  اختبارات  ت( ناست دم الباحثا

 (7جدول رقم )
 لمجاالت الستة بشكل فر ي والمجاالت ككللاختالفات الجنس 

α )التتالمج المتوسط )ذ( المتوسط )ث(   )ذ(  )ث( قيمة )ت 
 الشخصية 49612 46675 5661 5609 16591 .115
 فيذنالت 44656 45610 9616 5659 .994 .122
 ادنشطة 79617 79649 4645 1691 .906 .416
 التمكن العلمي 71657 71659 1661 7666 .165 .594
 التعزيز 15690 19674 7616 1691 76651 .001
 التكنولوجيا 11629 11649 1672 1679 -.626 .110
 المجاالت ككل 121662 124609 70662 19619 16099 .729

رــه توجــد أىل إيشـت اجلــدول السـابت اختبــار  ت(  باسـت دام
لتحفيــــز فيمــــا فقــــط يف  ــــال التعزيــــز وا إح ــــائيا  فــــروق دالــــة 

خ توجــد فــروق  يف حــني، اإلرــا ل ــا  يتعلــت مبتريــت اجلــنس 
لبقيــة ا ــاخت بشــكل منفــرد وكــالك ا ــاخت  إح ــائيا  دالــة 

( يبـــني املتوســـطات احلســـابية 2واجلـــدول رقـــم   الســـتة ككـــل.
( α  ألفــــاكــــالك قيمــــة و  وقيمــــة  ت(، واخملرافــــات املعياريــــة

جلميـــــط ا ـــــاخت وا ـــــاخت ككـــــل فيمـــــا يتعلـــــت بـــــاختالف 
 اجلنس.
 عيســـىاتفقـــت هـــاه الدراســـة مـــط الدراســـات الســـابقة   وقـــد
 إىلالــيت تشــت ( hen & Watkins, 2010و 7010 ،الناقــةو 

واختلفـــت رتـــائج الدراســـة ، عـــدم وجـــود فـــروق تعـــز  للجـــنس
( 7002، حممــــد و  ال ــــباطو، 1669،  عفارــــة دراســــة مــــط

، ل ــــا  الــــاكور إح ــــائيا  وجــــود فــــروق دالــــة  إىلالــــيت تشــــت 
مهيــــة مجيــــط ا ــــاخت بالنســــبة أ والســــب  يف هــــاه النتيجــــة أن  

ـــــاكور ـــــا  لل  باســـــتثناء التعزيـــــز متقاربـــــةبدرجـــــة  كارـــــت  واإلر
كثــــر أمهيــــة أهــــاا ا ــــال  ن  أإىل  اإلرــــا  ذهبــــت إذالتحفيــــز و 
ريلـــ  ت األرثـــىطبيعـــة  ن  وذلـــك أل، لـــاكورمـــن ا ن  لنســـبة هلـــبا

وهلاا السب  ترغ  بـالتعزيز واملـد  والتحفيـز ، عليها العاطفة
  كثر من الاكور.أ

 (8جدول رقم )
 لمجاالت الستة بشكل فر ي والمجاالت ككلل( إنسانيةاختالفات نو  الكلية )علمية أو 

α 
 قيمة
 )ت(

  
 (إنسانية)

  
 التتالمج المتوسط )علميه( (إنسانية) المتوسط )علمية(

 الشخصية 49699 49694 5659 5644 -.099 .642
 فيذنالت 44669 44626 5660 5691 -.792 .224
 ادنشطة 79650 79615 4612 4609 -.991 .196
 التمكن العلمي 71641 71695 1675 1617 .999 .467
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 التعزيز 15694 19605 7616 7601 .656 .119
 التكنولوجيا 11671 11667 1642 1602 76061 .012
 المجاالت ككل 127694 121616 16699 16615 .797 .229

توجـــــد فــــروق دالـــــة  ه خرـ ـــأاجلــــدول الســـــابت  يالحــــظ مـــــن   
ــــــني رــــــوع الكليــــــة   إح ــــــائيا    ةة( يف  ســــــوعلمي ــــــ ةإرســــــاري  ب
توجــــد فــــروق دالــــة  يف حــــني، ويف ا ــــاخت ككــــل،  ــــاخت
يف  ة يف  ــال اســت دام التكنولوجيــاالكلي ــ بــني رــوع إح ــائيا  
( يبـــني 9واجلـــدول رقـــم  ، ةاإلرســـاري  ل ـــا  الكليـــات التعلـــيم 

وقيمــــــة  ت( ، ةاملتوســــــطات احلســــــابية واخملرافــــــات املعياريـ ـــــ
جلميط ا اخت وا اخت ككل فيما يتعلـت  ألفاوكالك قيمة 

 باختالف روع الكلية.
تـائج الدراسـات السـابقة تلفـة عـن روهاه النتيجـة كارـت ل   

بــــني رــــوع الكليــــة وتقيــــيم  إح ــــائيا  دالــــة  ا  فروقــــ أظهــــرتالــــيت 
، حممــــد و  ال ــــباطوو ، 7004، الطلبــــة ملدرســــيهم  احلكمــــو

مـا  :يطـر  رفسـه الـاي السؤالو (. 1662، عليانو ، 7002
فقـــــط اخهتمـــــام يف  ةاألدبي ـــــالكليـــــات  ســـــب  رغبـــــة طـــــالب

ــــا يف ال ــــيم بفقــــرات  ــــال اســــت دام التكنولوجي ــــرتعل مــــن  أكث

طـــــــالب الكليـــــــات  طـــــــالب الكليـــــــات العلميـــــــة؟ ذلـــــــك ألن  
 التكنولوجيــــا يف التعلــــيم وأن  ن مــــا يســــت دمو  ا  رــــادر  اإلرســـارية

توظيــف  إىلطبيعــة املــواد الــيت يدرســوهنا يف الريالــ  خ حتتــاد 
عــــــدم معــــــرفتهم بواقــــــط  إىلإضــــــافة  التكنولوجيــــــا يف التعلــــــيم.

املقومــات  إىلاي يفتقــر اســت دام التكنولوجيــا يف اجلامعــة الــ
ـــــا يف التعلـــــيم  ةاألساســـــي   ـــــ، لتوظيـــــف التكنولوجي ا طـــــالب أم 

الكليــــات العلميــــة فكــــوهنم علــــى درايــــة هبــــاا الواقــــط وواجهــــوا 
فقـــد اســـت دام التكنولوجيـــا يف التعلـــيم  عـــدمصـــعوبة ومعارـــات 

واتفقــت  ملــو فقــرات هــاا ا ــال. ا  ســلبي ا  عنــدهم اجتاهــ تكــون
 ,Chen & Watkins)مــط دراســة هــاه النتيجــة 

( ةإرســــــاري  ريويــــــات  ن خت ــــــص الل  أظهــــــرت أالــــــيت  (2010
 (ةإرسـاري    ةواإلرسـاري  ة اخجتماعيـت على كل من العلوم قو فت

 ة(.التكنولوجيا  علمي  و  والعلوم

 (9جدول رقم )
 لمجاالت الستة بشكل فر ي والمجاالت ككللأو رابعة(  أول  ة)سن السنة الدراسيةت اختالفا

بـني  إح ـائيا  ره توجد فروق دالـة أاجلدول السابت بني من ت  
ويف ،  ـــــــاخت ة( يف  ســـــــرابعـــــــةأو  أوىل  الســـــــنة الدراســـــــية

خ توجـد  يف حـنيلبـة السـنة األوىل. ا اخت ككل ول ـا  ط

ـــة   اإلعـــداديف  ـــال  الســـنة الدراســـيةبـــني  إح ـــائيا  فـــروق دال
( يبني املتوسطات احلسـابية 6واجلدول رقم   وتنفيا احملاضرت.

جلميــط  ألفــاوقيمــة  ت( وكــالك قيمــة ، واخملرافــات املعياريــة

α المجتتال المتوسط )أول ( المتوسط )رابعة( )أول (   )رابعة(   ت() قيمة 

 الشخصية 46641 49611 5617 5692 -76111 .070
 التنفيذ 45612 44677 5697 9610 -16651 .051
 ادنشطة 79625 75621 4607 4616 -76429 .014
 التمكن العلمي 74607 77661 7669 1619 -16161 .001
 التعزيز 19672 15651 1661 7679 -16429 .001
 التكنولوجيا 14600 11602 1619 1611 -76952 .004
 المجاالت ككل 125697 196697 19612 70656 -16709 .001
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الســــــنة ا ــــــاخت وا ــــــاخت ككــــــل فيمــــــا يتعلــــــت بــــــاختالف 
 .الدراسية

 متفقــــة مــــط دراســــة ال ــــباطوكارــــت هــــاه النتيجــــة   ومــــط أن   
 ,Benjaminمــط دراســة   جزئيــا   متفقــةو  ،(7002حممــد  و 

Yin & Syuhaily, 2011 ، لتلفـةو ( 7010، الناقـةو  عيسىو 
ن أه مـن املتوقـط أرـ خ إ ،(7004، مط دراسـة  احلكمـو فقط 
للكفــــاءات املهنيــــة  األوىلطــــالب الســــنة  اســــتجاباتتكــــون 

ـــة املت ـــة التـــدريس أفضـــل مـــن اســـتجابات طلب طلبـــة لعضـــو هيئ
بواقـط التـدريس  كوهنم أكثر خربت ودراية ومعرفـة    ،السنة الرابعة
رمبــا ينتــاهبم حالــة يرجــط إىل شــعورهم أو رمبــا وهــاا  ،اجلــامعو

خ يعنــــيهم كــــوهنم علــــى وشــــك  األمــــرمــــن الالمبــــاخت  وكــــأن 
ـــــاهبم ينف األوىلطـــــالب الســـــنة  اأمـــــ، الت ـــــرد مـــــن اجلامعـــــة  ت

 ،احلماس والرغبـة يف احل ـول علـى أفضـل خدمـة وتسـهيالت
أفضــل ممــا كــاروا  وأن ع ــلوا علــى مســتو  تعليمــ نويتوقعــو 

   عليه يف املدارس.
مـا إذا كـان هنـاك فـروق دالـة  مهيـة معرفـةمن األه فإر   وأختا     

بني املعـدل الرتاكمـو وا ـاخت السـتة بشـكل فـردي  إح ائيا  
للتحقـــــــــت مـــــــــن ذلـــــــــك مت اســـــــــت دام . و وا ـــــــــاخت  تمعـــــــــه

 ANOVA)  و تمعـه كمتريـت تـابط أ منفـردتللمجاخت الستة
يبــني ( 10واجلــدول رقــم   واملعــدل الرتاكمــو كمتريــت مســتقل.

( فوقيمــــــة  ، املتوســــــطات احلســــــابية واخملرافــــــات املعياريــــــة
جلميط ا اخت وا اخت ككل فيما يتعلـت  ألفاوكالك قيمة 

 .املعدل الرتاكموب

 (11جدول رقم )
 مع المعدل التراكمي لمجاالت الستة بشكل فر ي والمجاالت ككلل اإلحصائيةالداللة و  مدى ادوساط الحسابية للمعدل التراكمي

α )التتالمج ) ( المتوسط الحسابي ككل لتراكميامعدل المتوسط الحسابي للمدى  قيمة )ف 
 الشخصية (5646 49699 46616 -49604 .965 .492
 فيذنالت (5695 44692 45650 -44617 .692 .475
 ادنشطة (4617 79611 75611-79669 .941 .911
 التمكن العلمي (1619 71655 71600-71665 16424 .706
 التعزيز (7611 15665 15659-19692 16141 .751
 التكنولوجيا (1679 11690 11610-11661 .950 .972
 المجاالت ككل (16642 121614 120649-124699 .979 .509

 ا  تضــح مــن اجلــدول الســابت أر ــه خ توجــد فــروق دالــة إح ــائيي
بـــني ا ـــاخت الســـتة بشـــكل فـــردي وا ـــاخت الســـتة  تمعـــة 
تعـــــز  إىل املعــــــدل الرتاكمـــــو. وهــــــاا يعـــــي أن : املتوســــــطات 
احلســـــــابية جلميـــــــط طلبـــــــة جامعـــــــة احلســـــــني علـــــــى اخـــــــتالف 

 خت كارت متقاربةمعدخهتم الرتاكمية جلميط ا ا

ل الرتاكمـــو  مجيـــط الدراســـات الســـابقة   تـــدرس املعـــد   مبـــا أن  
لـــالك ، كمتريـــت مســـتقل يـــؤثر علـــى تقيـــيم الطلبـــة ملدرســـيهم

مـن الضــرورت دراسـة هـاا املتريـت ملعرفــة  هأرـ  إىل الباحثـان ذهـ 

ملعـدل الرتاكمـو   فا، إح ـائيةكان هناك من دخلـة   إذافيما 
فيمـا يتعلـت با ـاخت السـتة كاملـة  يا  ح ـائإيكن لـه أثـر دال 

الكفــــــاءات املهنيــــــة تكــــــون ن ومــــــن احملتمــــــل أ دات الدراســــــةأل
جلميـط الطلبـة بريـض  أمهيـةلعضـو هيئـة التـدريس ذات املتطلبة 

فوجهـة ر ـر الطالـ  للكفـاءات املهنيـة ، الن ر عـن معـدخهتم
 هو واحدت جلميط مستويات الطلبة.الضرورية واملهمة 
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 ث:توصيات البح
، عضـــــو هيئـــــة التـــــدريس تقيـــــيمتطـــــوير أدوات ووســـــائل  -1

 وتطوير است دامها وتطبيقها.
التدريســية واملهــارات  الكفــاءاتإقامــة دورات تدريبيــة يف  -7

احلديثـــــة  تقيـــــيماخلاصـــــة املتعلقـــــة بأســـــالي  التـــــدريس وال
 .والعربية األردريةألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 

 بحوث مقترحة:
ملعرفـــة مـــد  التريـــت الـــاي  اتراســـداملزيـــد مـــن الإجـــراء  -1

أحدثته عملية تقيـيم الطلبـة ألداء أعضـاء هيئـة التـدريس 
 على أدائهم التدريسو.

ملعرفــة العالقــة بــني تقــديرات ات دراســاملزيــد مــن الإجــراء  -7
 الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس ومساهتم الش  ية.

ملعرفــــة آراء أعضــــاء هيئــــة ات دراســــاملزيــــد مــــن الإجــــراء  -1
حــول تقيــيم الطلبــة  احلســني بــن طــاللجبامعــة  التــدريس
 ألدائهم. 

العوامــــل املــــؤثرت علــــى عمليــــة تقيــــيم الطلبــــة ألداء عضــــو  -4
 .  والعربية األردريةهيئة التدريس باجلامعات 

 المراجعو  مصا رال

(. مد  توفر الكفاءات العلمية لد  معلمو املواد 1665عبد اهلل.  ، اهلايل
. ائيــة مــن وجهــة ر ــر املشــرفني الرتبــوينية يف املرحلــة اخبتداخجتماعيــ

 .124-145( ، 6  15، المجلة التربوية
املهــــي والتقــــي ألعضــــاء هيئــــة التــــدريس  اإلعــــداد(. 1695طــــه.  ، النعيمــــو

، وقتتتتتتائع النتتتتتتدوا الفكريتتتتتتة اليانيتتتتتتة لر ستتتتتتاء ومتتتتتتديري واإلداريــــــني
الجامعتتتات فتتتي التتتدول ادعضتتتاء بمكتتتتب التربيتتتة العربتتتي لتتتدول 

 .السعودية -امللك عبد العزيز جامعةالخليج، 
(. الكفـــاءات التعليميـــة 1660رشـــوان، يعقـــوب، والشـــعوان، عبـــد الـــرمحن.  

مجلة جامعة الملك لطلبة كليات الرتبية باململكة العربية السعودية. 
 .175 -101(. 77 سعو ، 

ــــيم 1669حماف ــــة، ســــامح، والســــمرائو، هاشــــم.   (. أســــالي  مقرتحــــة لتقي
، 7، العــــــــدد 71، ا لــــــــد  راستتتتتتتتاتامعو، األداء التدريســــــــو اجلــــــــ

 .101-799ص
(. تقيــــيم الكفــــاءات املهنيــــة الــــيت 7010صــــال .  ، والناقــــه، حــــاتم، عيســــى

ميتلكها أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبيـة باجلامعـة اإلسـالمية مـن 

. ورقة علمية أعدت للمؤتمر وجهة ر ر طلبتهم وفت معايت اجلودت
 ليم العالي في التنمية الشاملة".التربوي الياني " ور التع

(. إدراك الطلبــة لقيمــة تقيــيمهم لعمليــة التــدريس يف 1662خليــل.  ، عليــان
، اجلامعـة األردريـة، مجلة  راستات العلتوم التربويتةاجلامعة األردرية. 

77-11. 
(: الكفــاءات التدريســية الــيت ميارســها أســاتات اجلامعــة 1669عفارــة، عــزو.  

.  راستتات فتتي المنتتاهج وطتترق يراهــا طلبــتهماإلســالمية بريــزت كمــا 
 . 97-12(، 49 التدريس، 

تطتتتوير معتتتايير تميتتتز مقترحتتتة لعضتتتو هيئتتتة (. 7006فاطمـــة.  ، العبـــداخت
رسالة دكتوراه غت منشـورت. اجلامعـة  التدريس الجامعي في ادر ن.

 األردن. –األردرية 
املتريـتات  (. دراسـة تـأثت بعـض7002إبراهيم، وحممد، شـحته.  ، ال باطو 

المجلتتة العلميتتة يف تقيـيم طلبــة اجلامعـة ألداء عضــو هيئـة التــدريس. 
(. 1  9، لجامعتتتة الملتتتك فيصتتتل )العلتتتوم اإلنستتتانية واإل اريتتتة(

62-129. 
(. تقيـــــيم جـــــودت مهـــــارات التـــــدريس اجلـــــامعو لـــــد  7004خالـــــد.  ، الســـــر

غتتتزا،  -مجلتتتة جامعتتتة ادقصتتت أســـاتات جامعـــة األق ـــى يف غـــزت. 
 .115 – 725(، 7  9، م اإلنسانيةسلسلة العلو 

ــــــون ــــــزل، عــــــاي ، تيت ــــــد اهلل.  ، ومني مستتتتتتتوى تقيتتتتتتيم الطلبتتتتتتة (. 1664عب
،  للمستتاقات الدراستتية فتتي الجامعتتة والعوامتتل المتتؤثرا فتتي ذلتتك

 كلية العلوم الرتبوية، اجلامعة األردرية، عمان.
ا الطالبة (. املهارات التدريسية الفعلية واملثالية كما تراه7000هند.  ، اخلثيلة

مجلتتتة جامعتتتة أم القتتترى للعلتتتوم التربويتتتة ســـعود. لـــك يف جامعـــة امل
 .171–102(. 7  17، ة واإلنسانيةاالجتماعيو 
(. تقيـــيم كفايـــة املعلـــم يف مراحـــل التعلـــيم يف دول 1696ريـــاض.  ، محـــزاوي

 – 455. مكتتتتب التربيتتتة العربتتتي لتتتدول الخلتتتيجاخللـــيج العـــريب. 
425 . 

. الكفاءات املهنية املتطلبة ل ستاذ اجلـامعو مـن (7004إبراهيم.  ، احلكمو
مجلتة رستالة الخلتيج وجهة ر ر طالبه وعالقتهـا بـبعض املتريـتات. 

السعودية، ص  -، مكت  الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياضالعربي
1 –59. 

و (. تقيـــيم الطلبـــة لـــ داء التدريســـ7001حســـن، حممـــود، واخلـــويل، حممـــد.  
مركتتز قطــر وعالقتــه بــبعض املتريــتات، امعــة لعضــو هيئــة التــدريس جب

 جامعة قطر. -البحوث التربوية
ائية بالبحرين (. بناء بررامج إلعداد معلم املرحلة اخبتد1699عيد.  ، حسن

. رستتالة  كتتتورار غيتتر منشتتورا، كليتتة األدائيــة قــائم علــى الكفــاءات
 التربية، جامعة ادزهر. 
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ألداء التدريســـــو ألعضـــــاء هيئـــــة تقيـــــيم ا(. 7119عبـــــد الـــــرتاق.  ، اجلنـــــايب
بحتتتتث   التــــدريس يف اجلامعــــة وارعكاســــاته يف جــــودت التعلــــيم العــــايل

 العراق.  -مقدم إل  مؤتمر الجو ا في جامعة الكوفة
ــــــــا يف األداء 7007اجلفــــــــتي، ابتســــــــام.   (. آراء طالبــــــــات الدراســــــــات العلي

ــــــدريس جبامعــــــة أم القــــــر ،  المجلتتتتتتة التدريســــــو ألعضــــــاء هيئــــــة الت
 .157 -111، ص 94، ا لد السادس عشر، العدد ةالتربوي

(. تقيـيم الفعاليــة التدريسـية ألعضــاء 1666بطـا ، أمحـد، والســعود، راتـ    
،  راستتتتاتهيئــة التــدريس يف جامعــة مؤتــة مــن وجهــة ر ــر طلبــتهم، 

 .491 -427ا لد السادس والعشرون، العدد الثاين، ص
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AN ASSESSMENT OF THE REQUIRED PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR THE ACADEMIC STAFF AT 
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The study aimed to investigate the professional competencies of the academic staff at AHU from the students’ 

point of view. It intended to know if there were any differences of the professional competencies according to students’ 

gender, level, faculty, and accumulative average. The sample consisted of (405) students in both first and fourth year in 

scientific and humanities faculties. The researchers developed a questionnaire with (69) items into six subscales: personality 

and communication with students, preparation and carrying out the lecture, diversity in activities and evaluation methods, 

academic ability and teaching skills, using the promotion and motivation, and use of the technology in teaching.  

The results of the study showed that promotion and motivation was the most important with a mean of (2.65) out of 

3, whereas use of technology in teaching was the least important with a mean of (2.26). In relation to gender and faculty, it 

was found that there were significant differences in one subscale: promotion and motivation favoring females, and the use of 

the technology in teaching favoring humanities faculties. With regards to the level, there were differences in all subscales 

except preparation and carrying out the lecture favoring first year students. Finally, there were no significant differences 

among all subscales according to students’ accumulative average.  

Key words: Evaluation, professional competencies, academic staff, student’s views. 
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 ةتتتاستبان

 لعضو هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طالل من وجهة نظر الطلبة طلوبةالكفاءات المهنية الم تقييم

 

 عزيزتي الطالبة/عزيزي الطالب 

خـا أمـنكم  للتعرف على الكفاءات املهنية املتطلبة لعضو هيئة التدريس اليت ترغبون بتوفرها لديه. راجيا   ستبارةهاه اخ لقد صممت
مة ملعرفة أهم الكفاءات املطلوبة من وجهة ر ركم. لاا يرجى تعبئـة همجاباتكم ستبىن عليها رتائج إألن ، وموضوعيةملوضوع جبدية ا

                             :ره مناس  لكل فقرتأ( يف املكان الاي تعتقد √  إشارت ضطو مث ، البيارات املطلوبة

 

       (تكنولوجيا معلومات، هندسة، متريض، علمية  علوم (1    الكلية:
      (سياحة، آداب، اقت اد،  تربيةإرسارية  (7          

 سنة رابعة (7      أوىلسنة  (1 الدراسو:  املستو 

 29من  أقل – 99( 1    99من  أقل -90 (7   90من  أقل (1 لرتاكمو:املعدل ا
    فروقفما  94 (5      94من  أقل – 29( 4               

                     أرثى (7    ذكر (1    :اجلنس
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 :مجال الشخصية والتعامل مع الطلبة -أوالً 
 غير موافق موافق موافق بشدا اتر تتالفق الرقم
    احملاضرت وهنايتها ئزم مبوعد بديلت 1
      خالل احملاضرتبشو  ومر  7
    يهتم مبتابعة املستجدات اليت هلا عالقة مبهنة التدريس 1
    ي هر أمام طالبه بامل هر الالئت من حي  الن افة واللباس 4
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 نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات اتجاهات معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة
 فهد بن عبدالرحمن العليــان

 استاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات املساعد
 جامعة شقراء – كلية الرتبية

 هـ 03/6/4404وقبل  -هـ 03/4/4404قدم للنشر بتاريخ 
 
 

عت لدراسة إىل التعرف على اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات، واتبهدفت ا    
لة ( معلمًا من معلمي الرياضيات باملرح03)وتكونت عينتها من تبانة  لإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدام االسمت و  ،الدراسة املنهج الوصفي املسحي

 املتوسطة باملدارس احلكومية مبحافظة الدوادمي.

 ية:توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتوقد 

 (.5( من )0660تعلم الرياضيات إجيابية بدرجة عالية ومبتوسط قدره ) استخدام التقومي البديل يف تقوميحنو  عينة الدراسةاجتاهات  -4

  تعلم الرياضيات عينة الدراسة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومياجتاهات ني متوسط ب 0.05عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية -2
 .سنة 45أكثر من تبعاً ملتغري سنوات اخلدمة التعليمية، وذلك لصاحل ذوي اخلربة  

البديل يف تقومي تعلم الرياضيات عينة الدراسة حنو استخدام التقومي اجتاهات بني متوسط   0.05عند مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية -3
 تدريبية.على دورات  تبعاً ملتغري االلتحاق بدورات تدريبية، وذلك لصاحل احلاصلني

 بعدد من التوصيات من أمهها: الباحث أوصىيف ضوء هذه النتائج و 
 .البديل يف جمال التقومي تصميم وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل ملعلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة -4
 وكيفية استخدامها. إعداد دليل إرشادي ملعلمي الرياضيات يتضمن توصيفاً كاماًل ألساليب التقومي البديل -0
  لتطبيق التقومي البديل يف الصفوف الدراسية. اإلدارية والتنظيمية املدرسية توفري املتطلبات -0
 بقني ألساليب التقومي البديل.وضع حوافز تشجيعية مادية ومعنوية ملعلمي الرياضيات املط -4
 

 .رياضيات، استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضياتاجتاهات معلمي الالكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة:
علميــاً  وتقــدماً انفجــاراً معرفيــاً يشــهد العــاه يف هــذا الوقــت    

إحــدا   يف لــ  األ ــر البــار  نممــا كــا ،ال مثيــل لــ وتطــوراً تقنيــاً 
يف البنيـــة الرتبويـــة  ظهـــور معطيـــات جديـــدةو يـــريات جذريـــة تغ

لبنــاء  علــى رصــيدها املعــريف جعلهــا تعتمــد ،لألنظمــة التعليميــة
داخـــــل امل سســـــات  مجاعـــــات تعلـــــمتكـــــوين جمتمـــــع املعرفـــــة و 

     لتواكــــــــــب رود العصــــــــــر وجتــــــــــدد أدوار أطــــــــــراف ؛التعليميــــــــــة
 .العملية التعليمية

بــل متعلمــاً وباحثــاً عــن  ملقنــاً للمعلومــات فلــم يعــد املعلــم   
 ليســـاعد علـــىاملعرفـــة وميســـراً ومصـــمماً للمواقـــ  التعليميـــة، 

مـن خـالل داخل حجرة الص  الدراسي فّعال  تعلم إحدا 
ومرتبطــــة الطــــال  مهــــام حقيقيــــة نابعــــة مــــن حاجــــة إعــــداد 

إال من خالل أسـاليب  ذلكحتقيق وال ميكن اليومية،  محبياهت
ال  وتظهر ما ميتلكونـ  مـن تقومي واقعية تعكس إجنا ات الط

ـــةقـــدرات و  تســـاعدهم علـــى  مهـــارات عقليـــة ووجدانيـــة وحركي
    .  حل مشكالهتم

أمهيـــة كبـــرية نـــذا النـــو  مـــن لـــذا أعطـــى كثـــري مـــن الرتبـــويني    
يشـــهده جمتمـــع مـــا ، الـــذي يتســـق مـــع التقـــومي بنهجـــ  ا ديـــد

املعرفــة مــن تطـــور ومــا يتطلبـــ  اإلنســان املعاصـــر مــن مهـــارات 
فقـــد ، ا العمـــل التعـــاوا وحـــل املشــكالت وا ـــاذ القـــرارركيزهتــ
 إىل أن ( Brown&Others,2006,45)وآخــــرون بــــراونأشــــار 

 علــى أســس علميــة ومنهجيــة ترتكــز علــى التقــومي البــديل يقــوم
، مــن حيــث اكــني الطالــب ة وواقــع مــا يتعلمــ  الطالــبحقيقــ

حتقيقــــ  ألهــــداف الــــتعلم مــــن املعــــارف واملهــــارات املتضــــمنة و 
 دة العمليـــة التعليميـــة و,رجاهتـــا،بشـــكل يضـــمن جـــو  جـــ ونتائ

أن  ( Henson&Eiller,1999,491) هنسـون وإيلـركمـا أكـد 
ـــاة ـــديل يهيـــل الطـــال  للحي ـــيفهم  التقـــومي الب مـــن خـــالل تكل

كمـا ، بأنشطة ومشكالت واقعية نا معـ  يف حيـاهتم اليوميـة
عمليـــة الـــتعلم ويـــدعم عمليـــة التـــدريس ويكشـــ  مـــن حيســـن 

يســــــهم يف واجتاهــــــاهتم و وقــــــدراهتم الطــــــال  عــــــن حاجــــــات 
 .هها إجيابياً يوجتنميتها وت

التقــــومي البــــديل يعــــد مــــن أن  (06، 0332ويــــرى عــــالم )   
املفـــــاهيم الواســـــعة الـــــخم تشـــــمل أنواعـــــاً ,تلفـــــة مـــــن أســـــاليب 
ـــدة وذات  التقـــومي تتطلـــب مـــن املـــتعلم قيامـــ  بـــأداء مهـــام مفي

تعلم وليســـت معـــ  وداللـــة، حبيـــث تكـــون مما لـــة ألنشـــطة الـــ
اختبــــارات تقليديــــة، يســــتطيع مــــن خالنــــا توظيــــ  مهاراتــــ  
 ،ومعرفتــــ  بتكــــوين اســــتجابات أو ابتكــــار إنتاجــــات جديــــدة

( أن 00، 0332ويضي  مشرو  تطوير تعلـيم الرياضـيات )
التقومي البـديل يشـجع الطـال  علـى ممارسـة مهـارات التفكـري 

ة األحكــام العليــا واملوائمــة بــني مــدى واســع مــن املعــارف لبلــور 
أو ال ـــــاذ القـــــرارات أو حلـــــل املشـــــكالت احلياتيـــــة احلقيقيـــــة، 

ممـــــا وبـــــذلك تتطـــــور لـــــديهم القـــــدرة علـــــى التفكـــــري التـــــأملي 
يســـــاعدهم علـــــى معا ـــــة املعلومـــــات ونقـــــدها وحتليلهـــــا، ممـــــا 

 .يكسبهم مهارات التعلم الذايت مدى احلياة
 (broadfoot,2004,22) ويف هـــذا الشـــأن خلصـــت برودفـــوت

اجعــة العديــد مــن الدراســات واألحبــا  علــى مســتوى بعــد مر 
أصــبق قــوة  البــديل أن التقــومي ،التقــومي الرتبــوي جمــال العــاه يف

فاعلــــــة لــــــدعم وتعزيــــــز تعلــــــم الطــــــال  وإكســــــا م مهــــــارات 
رســم مســار تعلــيمهم، واملســامهة يف االعتمــاد علــى الــذات، و 

 منـــــوهم املعـــــريف مـــــع  مالئهـــــم لتحقيـــــق تواصـــــلإجيـــــاد ســـــبل 
 .واملهاري

ألمهيــة علــم الرياضــيات ومكانتــ  الرفيعــة بــني ميــادين ونظــراً    
 تدريســـــها ، فقــــد ظهـــــرت احلاجــــة إىل تطـــــويراملعرفــــة العلميـــــة

، 4222)  ، فالرياضيات كما يعتربها أبو سل تقومي تعلمهاو 
( مــــــن أولويــــــات التطــــــوير الــــــخم جيــــــب أخــــــذها يف 45- 40

ياضــيات التعلــيم؛ ذلـك أن الر  احلسـبان لـدى املهتمــني بشـ ون
مـــن املقومـــات األساســـية لكـــل العلـــوم الطبيعيـــة، واألداة  تعـــد  

    حلل املشكالت احلياتية املعاصرة. مةهامل
( املنطلقـــــات 23، 0335ويف هـــــذا اإلطـــــار أورد اإلمـــــام )  

الــخم فرضــت تطــوير رييــة جديــدة لتقــومي تعلــم الرياضــيات مــن 
تعلمهـا، أمهها تغري االفرتاضات حول طبيعة املعرفـة الرياضـية و 
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واملســـــــــتحد ات التقنيـــــــــة، وحركـــــــــة اإلصـــــــــالد يف تربويـــــــــات 
 الرياضيات، واملعايري العاملية لتدريس الرياضيات وتقوميها. 

العديــد مــن الــخم حتظــى  ــا الرياضــيات، قامــت  ألمهيــةلونظــراً 
 كثريبإصدار  املنظمات وا معيات العاملية ملعلمي الرياضيات 

  ،وتقـــومي تعلمهـــامهـــا يليف تع ديثـــةاحلتوجهـــات الريى و الـــ مـــن
املعــايري الصــادرة عــن ا لــس  و يقــة ومـن أهــم هــذه التوجهــات

 ملعلمــــي الرياضــــيات يف الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة القــــومي
NCTM (2000 ) ــــ  جيــــب أن إذ ــــدأ التقــــومي علــــى أن يــــند مب

يعمــل التقــومي علــى تــدعيم تعلــم املعرفــة الرياضــية، وتزويــد كــل 
كمــا  بتغذيــة راجعــة، علــى حــد ســواء مــن املعلمــني واملتعلمــني

التقـــومي علـــى أنـــ  مجـــع  NCTM (1995) عرفـــت و يقـــة معـــايري
أدلــة عــن املعرفــة الرياضــية لــدى املــتعلم، وقدرتــ  علــى تطبيــق 
هــذه املعرفــة يف حياتــ  اليوميــة، وعــن اســتعداده واجتاهاتــ  حنــو 

 .تعلمها

 مشكلة الدراسة: 
بـــدء تطبيـــق مشـــرو  مـــع تبـــة و ارة الرتبيـــة والتعلـــيم باململكـــة 

تطــوير مــادة الرياضــيات، واعتمادهــا تعريــب ومواءمــة إحــدى 
لتدريســـــــها يف مجيـــــــع  McGraw-Hill السالســـــــل األمريكيـــــــة
تتضـــمن مـــادة الرياضـــيات يف هـــذه  إذمراحـــل التعلـــيم العـــام، 

ســــتلزم ت الــــخم، و البــــديل التقــــومي أســــاليب اســــتخدام السلســــلة
،  العملية التعليمية على استخدامها يفعملياً  تدريب املعلمني

كجــزء أساســي مــن عمليــة الــتعلم تعز هــا وتوجههــا وتصــحق 
؛ ممــــــا شــــــّكل حتــــــدياً جديــــــداً حيــــــتم علــــــى معلمــــــي مســــــارها

ملواكبــة  حتســني اجتاهــاهتم حنوهــا،و  تطــوير مهــاراهتم الرياضــيات
ــــــق أهــــــداف  ــــــاهج الرياضــــــيات وحتقي التطــــــوير الشــــــامل يف من

 الدراسة.تدريسها وهذا مما يدعم أمهية موضو  هذه 
ن جنـــــاد اســـــتخدام التقـــــومي البـــــديل يف تقـــــومي تعلـــــم وحيـــــث إ

الرياضـــيات يعتمـــد علـــى قـــدرة واســـتعداد املعلمـــني واجتاهـــاهتم 
علـــم هـــو ا ـــر  ( أن امل56، 0335حممـــود ) ي كـــد اإلجيابيـــة،

، ويتحمــل املســ ولية وتقوميهــا م الرياضــياتالــرئيس لعمليــة تعلــ
وهـو القـادر أهـدافها، و  الكربى يف حتقيق الرياضـيات املدرسـية

ممـا  على توجيـ  طالبـ  لتطبيـق الرياضـيات يف حيـاهتم اليوميـة،
ـــــ  أن يكـــــون علـــــى  ـــــة مـــــن الكفـــــاءة يتوجـــــب علي درجـــــة عالي

 واملهنية.
بدراســة مشــكلة هــذه الدراســة تعّمــق إحســاس الباحــث لــذا  

والـــــــخم تبحـــــــث يف اجتاهـــــــات معلمـــــــي الرياضـــــــيات باملرحلـــــــة 
 البـــــــديل يف تقـــــــومي تعلـــــــم املتوســـــــطة حنـــــــو اســـــــتخدام التقـــــــومي

   الرياضيات.
 أهداف الدراسة:

بنـــــاء مقيـــــاس الجتاهـــــات معلمـــــي الرياضـــــيات باملرحلـــــة  -4
املتوســـــــطة حنـــــــو اســـــــتخدام التقـــــــومي البـــــــديل يف تقـــــــومي تعلـــــــم 

 الرياضيات.
اجتاهــــــات معلمــــــي الرياضــــــيات باملرحلــــــة التعــــــرف علــــــى  -0

املتوســـــــطة حنـــــــو اســـــــتخدام التقـــــــومي البـــــــديل يف تقـــــــومي تعلـــــــم 
 .الرياضيات

التعرف على مـدى وجـود فـروق بـني اسـتجابات معلمـي  -0
اجتاهــاهتم حنــو اســتخدام الرياضــيات باملرحلــة املتوســطة حــول 

 .التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات
 أسئلة الدراسة:

 مـا اجتاهـات معلمـي الرياضـيات باملرحلـة املتوسـطة حنـو -4

  الرياضيات ؟تعلم تخدام التقومي البديل يف تقومي اس

ــــد مســــتوى  -0 ــــة إحصــــائية عن هــــل توجــــد فــــروق ذات دالل
بني متوسطات اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلـة    0.05

املتوســـــــطة حنـــــــو اســـــــتخدام التقـــــــومي البـــــــديل يف تقـــــــومي تعلـــــــم 
 الرياضيات تبعاً ملتغري سنوات اخلدمة التعليمية؟ 

ــــد مســــتوى  -0 ــــة إحصــــائية عن هــــل توجــــد فــــروق ذات دالل
بني متوسـطات اجتاهـات معلمـي الرياضـيات باملرحلـة   0.05

املتوســـــــطة حنـــــــو اســـــــتخدام التقـــــــومي البـــــــديل يف تقـــــــومي تعلـــــــم 
الرياضــــيات تبعــــاً ملتغــــري الــــدورات التدريبيــــة يف جمــــال التقــــومي 

 البديل ؟
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 أهمية الدراسة:
بنــاء مقيــاس اجتاهــات ملعلمــي الرياضــيات حنــو اســتخدام  -4

 لم الرياضيات.تع التقومي البديل يف تقومي
مشرو  و ارة الرتبية والتعليم لتطوير  هذه الدراسة تواكب -0

التقومي البديل يف تقومي  أساليب تعليم الرياضيات حنو تطبيق
 . تعلم الرياضيات

إىل وضــع  يف و ارة الرتبيــة والتعلــيم املســ ولنيتوجيــ  نظــر  -0
   مبـــا يفيـــدلتحقيقهـــا ، اخلطـــط الرتبويـــةرســـم و  ،االســـرتاتيجيات
 املنشودة.التطوير يف إجراءات 

 حدود الدراسة:
 :التعـــــرف علـــــى اجتاهـــــات معلمـــــي  احلـــــدود املوضـــــوعية

الرياضـــــيات باملرحلـــــة املتوســـــطة حنـــــو اســـــتخدام التقـــــومي 
 يف تقومي تعلم الرياضيات.  البديل

  :املرحلة املتوسطة.بالرياضيات  معلمواحلدود البشرية 
 كوميــــة التابعــــة احلــــدود املكانيــــة: املــــدارس املتوســــطة احل

 .الدوادمي مبحافظةوالتعليم  إلدارة الرتبية
  احلــــــدود الزمانيــــــة: الفصــــــل الدراســــــي األول مــــــن العــــــام

 هـ. 4404-هـ 4400الدراسي 
 مصطلحات الدراسة:

 :االجتاه
: بأنــــــــ  االجتــــــــاه( 446، 0344) هاشــــــــم واخلليفــــــــة يعــــــــرف

"استعداد وجداا مكتسب و ابت نسـبياً، حيـدد شـعور الفـرد 
  حنـــــو موضـــــوعات معينـــــة، ويتضـــــمن حكمـــــاً عليهـــــا وســـــلوك

بـــالقبول أو الـــرفحل أو احليـــاد، وهـــذه املوضـــوعات قـــد تكـــون 
 ".ا أشخاصاً أو مجاعة أو أفكارً 

 االجتــاه حنــو اســتخدام التقــومي البــديل إجرائيــاً  الباحــث ويعــرف
ميثـــل اســـتجابة معلـــم الرياضـــيات ملواقـــ  متعـــددة واقعيـــة  بأنـــ 

ى اسـتعداده لقبـول أو رفـحل تطبيـق  عن مـدوشب  واقعية تعرّب 
أســاليب التقــومي البــديل يف تقــومي تعلــم الرياضــيات مــن خــالل 

 الدرجة الخم حيصل عليها يف االستبانة املعدة نذا الغرض.
 :التقومي البديل

منــط بأنــ  التقــومي البــديل ( 60، 0333) عبــد الســميع تعــرف
يف مهـــام وأنشـــطة  مـــن أمنـــاو التقـــومي جيعـــل الطالـــب يـــنغمس

ــــــة  ــــــة احلقيقي ــــــ  اليومي ــــــ ، ومرتبطــــــة حبيات ,تلفــــــة ذات معــــــ  ل
للكش  عن مـدى قدرتـ  علـى تطبيـق مـا تعلمـ  مـن معـارف 

 ومهارات يف مواق  جديدة غري مألوفة.
عمليـــة متعـــددة إجرائيـــاً بأنـــ   التقـــومي البـــديل الباحـــث ويعـــرف

أو إجنــــا  مهــــام   األبعــــاد تتطلــــب مــــن املــــتعلم تنفيــــذ أنشــــطة
تعلمـــــ  )دليـــــل علـــــى اكتســـــاب  معـــــارف  ىمـــــد حقيقيـــــة تبـــــنّي 

 رياضــي ومهــارات حمــددة( يف مواقــ  واقعيــة مثــل بنــاء جمســم
 .رياضية مشكلةأو حل 
 النظري والدراسات السابقة:اإلطار 
 اإلطار النظري:أواًل: 

 التقليــــدي، كــــرد فعــــل لالنتقــــادات الــــخم وجهــــت إىل التقــــومي
 تبـاراتوالخم كان مـن أبر هـا االعتمـاد بشـكل كبـري علـى االخ

ظهـر  وخاصة االختبارات املوضوعية يف تقـومي تعلـم الطـال ،
للتقــــــومي بعــــــدة مســــــميات مثــــــل التقــــــومي البــــــديل  آخــــــر نــــــو 

Alternative  احلقيقــــــــيالتقــــــــومي أو Authentic ، أو التقــــــــومي
 البـاحثني مصـطلق تقـومي استخدم بعـحلو  Realistic الواقعي 
 ولقــــــــد وهــــــــي مصــــــــطلحات متقاربــــــــة، Performanceاألداء 
 الباحث يف حبث  تسمية التقومي البديل. داعتم

توجهــاً جديــداً يف الفكــر الرتبــوي وحتــواًل يعــد  التقومي البــديلفــ
ـــــــة ـــــــاً يف املمارســـــــات التقليدي يف تقـــــــومي أداء  الســـــــائدة جوهري

يقـــوم علـــى أســـاس ، ذلـــك التقـــومي الـــذي الطـــال  وحتصـــيلهم
عز هـا جعل التقومي جزءاً أساسياً من عملية التعليم يوجهها وي

مــا ي كــد البــديل كتقومي الوجــاء االهتمــام بــ ويصــحق مســارها.
كــــــــــرد فعــــــــــل مباشــــــــــر   (060، 0334) عياصــــــــــربي والرفــــــــــ

 املقاليــــــةلالنتقــــــادات احلــــــادة الــــــخم وجهــــــت إىل االختبــــــارات 
، والــــخم ال تقــــيس يف الغالــــب واملوضــــوعية بصــــيغتها التقليديــــة

تنميــة ، ونظــراً ألن اســوى العمليــات العقليــة يف أدي مســتوياهت
من أهداف أي نظـام  رئيساً  القدرات العقلية العليا اثل هدفاً 

فـــإن عـــدم وجـــود اختبـــارات مناســـبة ودقيقـــة لقيـــاس  ؛تعليمـــي
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ال ميكـــن نـــم إصـــدار أحكـــام   مثـــل هـــذه القـــدرات يعـــة أنـــ
صادقة وموضوعية على مدى امتال  املتعلمني نذه القدرات 

 .ومدى منوها لديهم
أشكانا وصورها يف مجـع  ميعرات جباستخدام االختبان إذ إ 

كمــــــا تــــــرى بــــــدر _ املعلومــــــات عــــــن مــــــدى تقــــــدم الطالــــــب
ال تعطــي صــورة كاملــة ودقيقــة عــن تقيــيم  _ (44، 0343)

ا وانب املختلفة للقدرات الرياضية، وتق  عاجزة عن تقيـيم 
، لـذلك أصـبق مـن الضـروري املعرفة الرياضية مبفهومها الواسع

 بديلة حتفز الطال  على الـتعلم االعتماد على أساليب تقومي
 وتشجع املعلمني على التدريس.

مشــرو  تطــوير تعلــيم الرياضــيات  كمــا يــرى  وذلــك يتطلــب  
ــــــة ( 00، 0332) ــــــارات التقليدي التحــــــول مــــــن نظــــــم االختب

السائدة والتقديرات الكمية الخم تقتصر علـى املوا نـة بـني أداء 
الطالـــــب  املــــتعلم وأداء أقرانـــــ ، إىل أســـــاليب تنمــــي شخصـــــية

بشــــكل متــــوا ن، وتطــــور مهاراتــــ  الوظيفيــــة، وتســــاعده علــــى 
الفهــــم العميــــق ملضــــمون حمتــــوى املــــادة الدراســــية مــــن خــــالل 

 التعلم الذايت.
، 0330) الصــراف كمــا يــرى  _ وتقــوم فكــرة التقــومي البــديل

على االعتقاد بـأن تعلـم الطالـب وتقدمـ  الدراسـي _  (045
تتطلــب انشــغااًل  اقعيــةو  ميكــن تقييمهــا بواســطة أعمــال ومهــام

يف املشــكالت املعقــدة والقيــام  والتقصــينشــطاً مثــل البحــث 
 .بالتجار  امليدانية
ـــــالتقومي البـــــديل  -004م، 0343كمـــــا يـــــرى العبســـــي )_ف

هـــــو عبـــــارة عـــــن سلســـــلة متصـــــلة مـــــن األســـــاليب _ ( 002
بــني اســتجابات مفتوحــة وتوضــيحات  والصــيا الــخم تــرتاود مــا

ات الطــال  مــن خــالل تكــوين شـاملة وجتميــع ملعــارف ومهــار 
نتــاذ ذي داللــة أو إجنــا  مهــام تتطلــب عمليــات عقليــة عليــا 

 وتطبيقات ذات مع  باستخدام أساليب غري تقليدية. 
ويــــرى الباحــــث أن ظهــــور التقــــومي البــــديل هــــو نتــــاذ طبيعــــي 

غـرّيت  ظهور مستجدات معرفية عامليـة وحتـديات تقنيـة كبـريةل

غــــري نــــوعي يف معــــارف مــــن أهــــداف الرتبيــــة ومنهــــا حــــدو  ت
الطالــــــب ومهارتـــــــ  الــــــخم حيتاجهـــــــا ملواجهــــــة هـــــــذه املطالـــــــب 

، أســاليب تقــومي تقليديــةب اال ميكــن مواجهتهــا ديــدة، والــخم 
فـــالتقومي ه يعـــد ينحصـــر يف عمليـــات االختبـــار وإمنـــا يشـــمل 

 .عمليات التعلم أيًضا
كمـا ي كـد ذلـك كـل مـن هاشـم _ التقومي البديل أحد وقد 

-634م،0333و يتـــــــــــــون )  (034م، 0344واخلليفـــــــــــــة )
املنظومــة التعليميــة واملمارســات حتــوالت جذريــة يف _  (630

حتصــــــيل يف  الرتبويــــــة التقليديــــــة والبحــــــث الرتبــــــوي والســــــيما
 :كما يأيتالطال  وأدائهم  

مـــن االســـتناد إىل مبـــاد  النظريـــة الســـلوكية يف التعلـــيم إىل  -
 النظرية البنائية والعمليات املعرفية. 

 تقييم ما يسهل قياس  إىل تقييم ما هو أكثر أمهية.من  -
 إىل تقيـــــــيم الفهـــــــم العلمـــــــي التقريريـــــــةمــــــن تقيـــــــيم املعرفـــــــة  -

 .والعملي
مـــــن الـــــدور الســـــلو للطالـــــب إىل الـــــدور اإلجيـــــا  الفاعـــــل  -

 النشط املشار  يف عمليات التعلم.
مـــن دور املعلـــم كناقـــل للمعرفـــة ومتســـلط إىل دوره كميســـر  -

 وناصق ,لد.وحمكم وموج  
مـــن تقيـــيم مـــا يعرفـــ  الطالـــب إىل تقيـــيم مـــا يعرفـــ  ومـــا ال  -

 يعرف .
مــــن تقيــــيم ختــــامي مــــن قبــــل املعلــــم إىل تقيــــيم مــــن قبــــل  -

 الطال  واآلخرين.
التقليديــة الــخم تقــيس الــتعلم الســطحي إىل مــن االختبــارات  -

 .إجنا  مهام أصيلة تقيس التعلم املتعمق
تطبيــــــق االختبــــــارات القبليــــــة  مــــــن تقيــــــيم لايــــــة املــــــادة إىل -

 والتشخيصية والبنائية.
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مــن قيــاس نــواتج الــتعلم املعرفيــة )التــذكر، الفهــم، التطبيــق(  -
 الرتكيـــب، )التحليـــل، إىل قيـــاس نـــواتج معرفيـــة عاليـــة املســـتوى

 .ا وانب الوجدانية واملهارية( وكذلك قياس التقومي
 مـــــن االختبـــــارات التحصـــــيلية مرجعيـــــة املعيـــــار إىل تبـــــة -

 .مرجعي ا ك تقومي
من قياس احلقائق واملباد  العلمية إىل قياس وتقييم  -

 عمليات العلم، وطبيعة العلم.
من التنظيم املدرسي ا امد واملركزية الصارمة إىل  -

 الالمركزية ومسئوليات مهنية واسعة للمعلمني.
من البحث الرتبوي الكمي لعوامل منفصلة إىل التوج   -

 اهر مرتابطة. حنو الفهم الكيفي لظو 

إىل إدخال قياس أ ر  فقط من قياس حتصيل الطالب -
 الربامج واملناهج وأساليب التدريس.

مقننة تقليدية إىل تقومي سياقي وصفي  من اختبارات -
 قائم على األداء.

متعدد  تقوميذات بعد واحد إىل  تقوميمن صيغة  -
 .األبعاد إلعداد تقارير عن تقدم الطالب

التحوالت الخم أحد ها التقومي البديل ويرى الباحث أن هذه 
حلركات اإلصالد يف أنظمة التقومي الرتبوي يف نتيجة طبيعية 

امل سسات التعليمية يف كثري من دول العاه، إضافة إىل 
التوجهات ا ديدة لبحو  القياس والتقومي يف األدبيات 

 .املتخصصة يف هذا ا ال
رق بني التقومي الف  ((Wiggins,1998,1-4 يغينزعرض وقد 

  :ةاآلتيخلصها الباحث يف النقاو  التقليدي والتقومي البديل
 (1رقم ) جدول                                               

 الفرق بين التقويم التقليدي والتقويم البديل يوضح                                       

 التقومي البديل التقومي التقليدي
  التقومي التقليدي عندما  ترب املفردات املواق  حيد

 البسيطة ا زئية.
حيد  التقومي البديل عندما خنترب مباشرة أداء التلميذ يف 

 .عليا ذات قيمة عقلية واقعية مهمات
تذكر ما تعلم  من  يتطلب من الطالبالتقومي التقليدي 

 .املعريف ا توى
 امرتبطً  همأداي  يكونأن  الطال التقومي البديل يتطلب من 

 املطلو . با توى املعريف
 االختبارات التقليديةيقتصر عادة  على التقومي التقليدي 

حمدد باستخدام الورقة والقلم واألسئلة ذات  وهي منط
 اإلجابة الواحدة.

مهمات تعكس  أداء التقومي البديل يكون من خالل
مناقشة و تلخيد و  أو تقرير حبث إجنا حتديات حقيقية مثل 

 مع اآلخرين. األفكار حتليلو 

علميـــــاً ومســـــتوفياً للمقومـــــات  التقـــــومي البـــــديلولكـــــي يكـــــون 
مـــــن املبـــــاد  عنـــــد  جمموعـــــة جيـــــب أن يســـــتند إىل األساســـــية
ــــــــاد   ، ومــــــــن أهــــــــمتطبيقــــــــ  ــــــــي  ذكــــــــرهمــــــــا هــــــــذه املب اخلليل

 :ما يأيتفي (4224،50)
التعلم بقصـد حتقيـق كـل  ةالتقومي البديل يرافق إجراء عملي  -
الب  كات األداء املطلوبة، وتوفري التغذية الراجعة الفوريـة ط

حــول إجنا اتــ  مبــا يكفــل تصــويب مســريت  التعليميــة ومواصــلة 
 عملية التعلم.

مـن  العليـا التفكـريهـارات مل الطـال  التأكد مـن اكتسـا   -
وال يتســــــ  ذلــــــك إال بانشــــــغانم  ،التقــــــومي عمليــــــات خــــــالل

اذ قــرارات تتناســب بنشــاطات تســتدعي حــل املشــكالت وا ــ
 ومستوى نضجهم.
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يفــــــرتض التقــــــومي البــــــديل أن تكــــــون املشــــــكالت واملهــــــام   -
املطروحة للدراسـة والتقصـي واقعيـة وذات صـلة بشـ ون احليـاة 

 .اليوميةالعملية الخم يعيشها الطالب حبيات  
إن  –التنـــو  يف أســـاليب  وأدواتـــ ، وأن تكـــون االختبـــارات   -

ميارســـها الطالـــب دون  نشـــاطات تعلـــم غـــري ســـرية –وجـــدت 
 خوف أو قلق. 

ــــني التالميــــذ يف قــــدراهتم وأمنــــاو  - ــــة ب مراعــــاة الفــــروق الفردي
الــخم  األنشــطةتعلمهــم، وذلــك مــن خــالل تــوفري العديــد مــن 

 يتم من خالنا حتديد اإلجنا  الذي حقق  كل طالب
 يتــيقيتطلــب التقــومي البــديل التعــاون بــني الطــال ، حبيــث   -

 تقــــوميللمعلــــم فرصــــة  ويقــــدم ،مللجميــــع فرصــــة أفضــــل للــــتعل
أو مســــــــــاعدة احلــــــــــاالت اخلاصــــــــــة بيــــــــــنهم وفــــــــــق  مأعمــــــــــان

 االحتياجات الال مة لكل حالة.
التقومي البديل حمكـي املرجـع يقتضـي جتنـب املقارنـات بـني   -

والــــخم تعتمــــد أصــــاًل علــــى معــــايري مجعيــــة والــــخم ال  ،الطــــال 
 .، بل يقارن املتعلم بنفس مكان نا يف التقومي البديل

 الــــــــبط ( و 66، 0343ويلخــــــــد كــــــــل مــــــــن الســــــــعدوي )
 :ةاآلتيبالنقاو التقومي البديل  خصائد( 442، 0335)
يقيس العمليات اإلجرائية واملعرفيـة الـخم يقـوم  ـا مشويل:  -

كمـــــا يشـــــمل أيضــــــاً  الطالـــــب إضـــــافة إىل النتـــــائج النهائيــــــة،
 .ا وانب املعرفية والوجدانية واملهارية

تســـــري جنبـــــاً إىل  البـــــديل التقـــــوميعمليـــــات اســـــتمراري:  -
وهي متال مة لكـل نشـاو  والتعلم، جنب مع عملية التدريس

 يقوم ب  الطالب أو يشار  في .
كلفـة ماديـة ممكنـة، تاقتصادي: تـتم عمليـة التقـومي بأقـل  -

املســـتخدمة  املناســـبة ويتـــأتى ذلـــك مـــن حســـن اختيـــار األداة
 وقت وجهد. لقياس النواتج املستهدفة بأقل

لـــ  صـــلة علـــى كـــل مـــن  البـــديلالتقـــومي تعـــاوا: يفـــرض  -
بتعلــيم الطالــب كــاملعلم وويل األمــر واملشــرف الطــال  ومــدير 

ــــق  املدرســــة ــــاآلخرين، لتحقي ــــدوره ويســــتعني ب أن يقــــوم كــــل ب
 .النواتج التعليمة املنشودة

يـــتم مـــن خـــالل تـــدريب الطلبـــة علـــى تقـــومي و دميقراطـــي:  -
يـــــق أنفســـــهم وإتاحـــــة حريـــــة التفكـــــري نـــــم ليتمكنـــــوا مـــــن حتق

ـــــد  ـــــوا مشـــــاركني فـــــاعلني يف حتدي ـــــتعلم، وأن يكون نتاجـــــات ال
 .املطلوبةمعايري األداء 

 للطالــب املطلوبــةحتديــد النــواتج التعليميــة اثــل  إذعلمــي:  -
اســـتخدام أدوات مـــن بشـــكل دقيـــق،  ةحمكمـــو  مهمـــةخطـــوة 

قيــــاس متنوعــــة حمكمــــة  بــــت صــــالحيتها لالســــتخدام وحتــــدد 
عرفــة ملاالحتكــام إليهــا  متفــق عليهــا ميكــن علميــة معــايري أداء

 الطالب. تعلم واقع
اســتخدام أدوات متعــددة مثــل: قــوائم الرصــد،  ويــتممــرن:  -

وســـــاله التقـــــدير، والســـــجالت الوصـــــفية، وســـــاله التقـــــدير 
اللفظيــــة وغريهــــا مــــن األدوات، وكــــذلك تعــــدد املواقــــ  الــــخم 

ــــتعلم  ــــواتج ال ــــة تســــتخدم فيهــــا هــــذه األدوات لقيــــاس ن املعرفي
   هارية.والوجدانية وامل

عــادل: ويعــة أن تعطــى أســس ومعــايري التقــومي املســتخدمة  -
وإن اختلـــــــ   مـــــــان ومكـــــــان التطبيـــــــق أو  ،هانفســـــــ النتـــــــائج
 ا هة الخم تقوم بعملية التقومي. اختلفت

املعقــدة كمــا هــي  واملهاريــةيُقــّوم املهــام املعرفيــة أي واقعــي:  -
عتمـد لتقـومي التقليـدي الـذي يا خبالف، الفعلية يف واقع احلياة

 أساساً على االختبارات التقليدية.
ولـــيس علـــى  والنـــواتج اتيركـــز علـــى العمليـــأي : معـــ ذو  -

فقــــط، ويتطلــــب اســــتخدام مهــــارات التفكــــري العليــــا   النــــواتج
       كالتحليــــــــل والرتكيــــــــب والتقــــــــومي، ويقــــــــود إىل تطبيــــــــق األداء

   متجددة.يف مواق  حياتية 
ميكـــن مـــن  إذ ،اءوالتقـــومي البـــديل هـــو التقـــومي الفعلـــي لـــألد -

مــا تعلمــوه  اســتثمارالطــال  علــى  عرفــة مــدى قــدرةمخاللــ  
مواقـــــــ  احليـــــــاة  يف واســــــتخدام املدرســـــــية  الفصـــــــول داخــــــل

الطال  على التجديد واالبتكار  وكذلك مدى قدرةالفعلية، 
كمـا يـذكر         _ ، ونـذا النـو  مـن التقـوميألوفـةاملغري يف املواق  

 خاصيتان مها: _ ((Wiggins,1998,,24 يغينز
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يــــوفر للمعلمــــني والطــــال  التغذيــــة الراجعــــة والفــــر  الــــخم  -
باســـتطاعتهم اســـتخدامها ملراجعـــة أدائهـــم نـــذه األعمــــال أو 

 أعمال مشا ة نا.
تعلـــم الطـــال  األعمـــال الـــخم إذ يقـــوم علـــى مهـــام أصـــيلة  -

    تواج  الكبار يف جمال عملهم.
 الموعــ ،(405-404، 0343كــل مــن الســعدوي )  وحيــدد

ـــــــــــــخم  األداء( خصـــــــــــــائد مهـــــــــــــام 442-454، 0332) ال
ــــديل ناجحــــة  ، حبيــــث تكــــون وســــيلةتســــتخدم يف التقــــومي الب

ومـــــن أهـــــم  لتحســـــني عمليـــــة التعلـــــيم وإ ـــــراء عمليـــــة الـــــتعلم،
 :خصائد مهام األداء ما يأيت

أن تــــرتبط باألهــــداف أو النــــواتج التعليميــــة للمــــادة الــــخم  -
 تسعى لتحقيقها.

وشــروو ت مهــام األداء، أن حُتــدد مقــدماً وبوضــود  ــا -
 ها.تطبيقها، وحمكات تقدير أدائ

أن تركــــز علــــى مواقــــ  احليــــاة الواقعيــــة الفعليــــة، حبيــــث  -
 تستثري اهتمام الطال .

أن تتناول املهام منظـوراً متسـعاً للمـنهج الدراسـي، وتـرب   -
 .احتماالت وتوقعات جديدة

 بتقــــدميتســـمق أن تـــدمج يف عمليـــات التـــدريس حبيـــث  -
 .معلم والطالبلل تغذية راجعة

أن تســــتثري مشــــاركات الطــــال  ومثــــابرهتم، وذلــــك بــــأن  -
 .تتناول مشكالت أو أنشطة حتفز التفكري

أن تســمق بإجابــات صــحيحة متعــددة، والتعامــل معهــا  -
 بطرق ,تلفة.

وقــت واملكــان أن تكــون عمليــة قابلــة للتنفيــذ يف ضــوء ال -
 ات املادية املتوافرة.املناسبني، واإلمكان

واآلبـاء، حبيـث تكـون الطـال  واملعلمـني أن حتظى بثقـة  -
 ذات مع  وأمهية بالنسبة نم.

أن تتطلـــب توظيـــ  معـــارف ومهـــارات متعـــددة، وتبـــني  -
 اجتاهات الطالب وعادات  العقلية.

أن تكــــون عادلــــة وخاليــــة مــــن عوامــــل التحيــــز، وتراعــــي  -
 .اختالف الظروف والبيئات

 أن مهـام التقــومي البــديل( 32-34، 0333جــابر ) ويضـي 
 وتكــون ،حبيــث ميكــن أن ي ديهــا مجيــع الطــال  طــط وتبــ  

وتتطلـب التضـافر والتعـاون مــع  هـام مدعومـة ومسـاندةامل هـذه
، وجـــــديرة ة كـــــون مرّســـــبتأن الطـــــال  اآلخـــــرين بـــــداًل مـــــن 

باملمارســــة والتكــــرار، وتكــــون بصــــفة عامــــة معروفــــة للطــــال  
مقــدماً، وتتــيق وضــع الــدرجات علــى أســاس معــايري مشــرتكة 

  نــواحي قــوة الطــال  وحتــددها، طــاق واســع، وتكشــعلــى ن
م العمليـــات والكفـــاءات، وتشـــجع علـــى التقـــومي الـــذايت يّ وتقـــ

 للطال  وترفع من روحهم املعنوية. 
  تعلـــم الرياضـــياتتقـــومي( أن 63، 0343) الســـعدويويـــرى 

يقـــوم أداء أعمـــال رياضـــية واضـــحة   أنيتطلـــب مـــن الطالـــب 
خــذ دلــياًل علــى حتقيقــ  تت ايبتكــر منتًجــأو  ةربــكــأن يطبــق جت

ـــاً، ـــاً معين ـــاً أو هـــدفاً تعليمي  علـــى ذلـــك يعتمـــدو  مســـتوى تربوي
 تشـــري إىلأدلـــة  ريـــة تشـــري إىل مهـــارات أدائيـــة متنوعـــة  وجـــود

علـى قدرتـ  علـى عمـل، و  إىلقدرة الطالب على ترمجة معرفت  
 .بنفس  خيططها وينشئهاتتميز باألصالة  اتإجابتقدمي 

ظور ا ديد لطبيعة الرياضيات وتقومي ترتكز التحوالت يف املنو 
، 0332كما ي كـد كـل مـن عـالم )_ تعلمها وتقومي نتائجها

 :_ فيما يأيت (23، 0335( واإلمام )025
تغــري االفرتاضــات حــول طبيعــة الرياضــيات وكيفيــة تعلمهــا   -

 وتدريسها.
الرتكيـــز علـــى أســـاليب حـــل املشـــكالت كمـــدخل وهـــدف   -

 يف تعليم الرياضيات.
 التقنية املتقدمة والتجديدات املعاصرة. التكي  مع  -
توضيق أغراض التقومي يف الرياضيات حبيث تشـمل مراقبـة   -

 تقدم الطال  وحتسني تعلمهم.
حتديــد معــايري ومســتويات للحكــم علــى نوعيــة التقــومي يف   -

الرياضيات ليشمل نطاق مهـارات الرياضـيات ومنظـور الـتعلم 
 دالالت.والفر  املتكافئة واالنفتاد وصدق االست
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تقومي الأهداف ( عددًا من 022، 0330) الصرافويذكر 
 :أبر ها املعرفة الرياضية يفالبديل 

 باد  التواصل واملهارات الرياضية.مب الطالب تزويد -
فاهيم األساسية واملباد  من مجيع املب الطالبتزويد  -

 مواضيع حقول املعرفة.
 جعل الطالب فرداً يعتمد على ذات . -
  راً وقادراً على حل مشكالت .جعل الطالب مفك -
 املختلفة. الرياضية الربط بني أجزاء املعرفة -

وملساعدة املعلم على تنفيذ مهام التقومي البديل بالشكل 
( 06-05، 0332الصحيق يقرتد مهيدات وا اسنة )

 :أمههاممارسات عدة 
ديد نتاجات التعلم )العامة واخلاصة( الخم جيب أن حت -

 يظهرها الطالب.
د قائمة باملهارات املطلوبة إظهارها، وإعالم إعدا -

 الطالب  ا.
 حتديد فيما إذا كان األداء فردياً أو مجاعياً. -
 معايري املشاركة اإلجيابية يف وضعتدريب الطال  على  -
 مستويات األداء.و 
 التعبري عن األداء بأنوا  من السلو  ميكن مشاهدهتا. -
  ألداء.اوضع جدول  مة لإلعداد و  -
 على خطط الطلبة حول األداء املراد تطبيق . االطال  -
 مساعدة الطلبة يف احلصول على املواد والتجهيزات. -
 مراقبة الطلبة يف مراحل ,تلفة أ ناء أداء املهمات. -
واقرتاحات حول تطورهم  تزويد الطلبة بتغذية راجعة، -

 بعد تقدميهم األداء.
يف البحث عن   مالئهملتعاون مع حث الطال  على ا -
 لومات املتعلقة باملهمة.املع
املشاركة يف تقومي اآلخرين تشجيع الطال  على  -

 واالقرتاحات. بتسجيل املالحظات
وتتعدد أساليب التقومي البديل و تل  تبعًا الختالف املهام 

تقومي تعلم  وميكن حتديد أبر  أساليب ، الخم يراد تقوميها

-043، 0343العبسي ) كل من  كما ذكرها  الرياضيات
، 0343، و بدر )(664-643، 0333 يتون )و  (،040
، والسعدوي (040-030، 0332(، وعالم ) 44-434

التقومي القائم على األداء،   :وهي (045-042، 0343)
وملفات األعمال )البورتفوليو( والتقومي الذايت، وتقومي 

ت الفردية واملقابال، املعلم لطالب  مالحظةو األقران، 
، وتقومي األداء خبرائط ذات املرحلتنيت االختباراو ، وا ماعية
، واملهام ، وجمالت الرياضيات، واملهام املفتوحةاملفاهيم

، واأللعا  وا اكاة، والصحائ  املغلقةاملوسعة، واملهام 
  الذاتية )الدفاتر اليومية( واملدونات.

 الدراسات السابقة:ثانياً: 
جتاهـــــات الـــــخم ناقشـــــت ا العربيـــــة واألجنبيـــــة الدراســـــات تعـــــد  

حنــو اســتخدام أســاليب  وخاصــة معلمــي الرياضــيات املعلمــني
التقـــومي البـــديل نـــادرة، إال أن عـــدداً مـــن الدراســـات حبثـــت يف 

عــــرض   وفيمــــا يــــأيتجمــــال اســــتخدام أســــاليب التقــــومي البــــديل 
 لبعحل هذه الدراسات:

 (: 0340دراسة البشري وبرهم ) -4
مـــــي هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إىل معرفـــــة درجـــــة اســـــتخدام معل

الرياضــــــيات واللغــــــة العربيــــــة الســــــرتاتيجيات وأدوات التقــــــومي 
البديل كمـا هـدفت ملعرفـة أ ـر عـدد مـن املتغـريات علـى درجـة 

وتكونـــت عينـــة  معلمـــي الرياضـــيات واللغـــة العربيـــة.اســـتخدام 
( معلـــم ومعلمـــة، ومت اســـتخدام االســـتبانة  46الدراســـة مـــن )

اســـة أن ج الدر كـــأداة  مـــع املعلومـــات. وكـــان مـــن أهـــم نتـــائ
ســـرتاتيجية التقـــومي املعتمـــد علـــى الورقـــة اســـتخدام املعلمـــني ال

كانــــت درجــــة اســــتخدامهم   يف حــــنيوالقلــــم كانــــت مرتفعــــة، 
املالحظـــة والتواصـــل والتقـــومي القـــائم علـــى األداء الســـرتاتيجية 

مراجعــــة الســــرتاتيجية متوســــطة، وكانــــت درجــــة اســــتخدامهم 
ذات داللــة الــذات قليلــة، كمــا أشــارت إىل عــدم وجــود فــروق 

إحصــائية يف آراء املعلمــني بــالتقومي تعــزى للتخصــد يف حــني 
وجدت فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري سنوات اخلربة 

 والدورات التدريبية.
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 (:0344دراسة أبو عواد وأبو سنينة ) -0
هــــدفت هــــذه الدراســــة إىل الكشــــ  عــــن معتقــــدات معلمــــي 

كمـــا هـــدفت    الدراســـات االجتماعيـــة حـــول التقـــومي البـــديل 
ملعرفــــــة أ ــــــر عــــــدد مــــــن املتغــــــريات علــــــى معتقــــــدات معلمــــــي 

ــــة ــــة الدراســــات االجتماعي ــــة الغــــو  األردني ، يف مــــدارس وكال
واتبــــع الباحثــــان املــــنهج الوصــــفي التحليلــــي، وتكونــــت عينــــة 

( معلـــم ومعلمـــة، ومت اســـتخدام االســـتبانة  44الدراســـة مـــن )
ة أن كـــأداة  مـــع املعلومـــات. وكـــان مـــن أهـــم نتـــائج الدراســـ

معتقــــــدات معلمــــــي الدراســــــات االجتماعيــــــة كانــــــت إجيابيــــــة 
داعمــة ملزايــا التقــومي البــديل وطبيعتــ  وممارســة املعلمــني حولــ ، 
كمــا أشــارت إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف 
آراء املعلمـــني بـــالتقومي تعـــزى  ـــنس املعلـــم يف حـــني وجـــدت 

مل هـــل فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية تعـــزى ملتغـــري التخصـــد وا
 العلمي وسنوات اخلربة.

 (:0343دراسة بدر ) -0
البــديل  الرتبـوي هـدفت هـذه الدراسـة إىل معرفـة ماهيـة التقـومي

وكـــذلك  تقـــومي املعرفـــة الرياضـــيةل وأدواتـــ  ومعرفـــة أهـــم أســـاليب 
، اســــتعراض أهــــم التغيــــريات يف جمــــال تقــــومي املعرفــــة الرياضــــية 

. مـــع املعلومـــات  واتبعــت الباحثـــة املـــنهج الوصـــفي الو ـــائقي
التأكيــد علــى أن يكــون تقــومي وكــان مــن أهــم نتــائج الدراســة 

املعرفـــــــة الرياضــــــــية متنوعــــــــاً يف أســــــــاليب  وأدواتــــــــ  وأن تكــــــــون 
االختبــــارات نشــــاطات تعلــــم غــــري ســــرية، وأن يكــــون حمتــــوى 
التقــومي عبــارة عــن مشــكالت ومهــام واقعيــة ذات صــلة حبيــاة 

ن الطـال  إنتـاذ الطالب، واسـتخدام مهـام التقـومي تتطلـب مـ
أو ابتكـــار يعتمـــد علـــى مهـــارات التفكـــري العليـــا، وضـــرورة أن 
يتـــــزامن التقـــــومي مـــــع التعلـــــيم ويتكامـــــل معـــــ  علـــــى مســـــتوى 
األهــداف وا تــوى وطــرق التــدريس، والرتكيــز علــى تــوفري بيئــة 
آمنة مشجعة للطـال  علـى التواصـل الرياضـي والـتعلم الـذايت 

   وتعليم األقران.
 (:0343) دراسة البدور -4

ــــــة درجــــــة ممارســــــة معلمــــــي  هــــــدفت هــــــذه الدراســــــة إىل معرف
تقــــان تعلــــم الطلبــــة ضــــيات للتقــــومي احلقيقــــي وعالقتهــــا بإالريا

وقــــــدرهتم علــــــى حــــــل مشــــــكالهتم الرياضــــــية واجتــــــاههم حنــــــو 
، واتبـــــــع الباحـــــــث املـــــــنهج الوصـــــــفي التحليلـــــــي، الرياضـــــــيات

، وطلبـــتهم مــــن ا( معلًمـــ444وتكونـــت عينـــة الدراســـة مــــن )
، ومت اســــــــتخدام ا( طالًبــــــــ566لثــــــــامن وعــــــــددهم )الصــــــــ  ا

االســـــــتبانة وبطاقـــــــة املالحظـــــــة واالختبـــــــار واملقابلـــــــة الفرديـــــــة  
كــأدوات  مــع املعلومــات. وكــان مــن أهــم نتــائج الدراســة أن 
ممارســـــة معلمـــــي الرياضـــــيات للتقـــــومي احلقيقـــــي يف تدريســـــهم 

فـروق ، كما بينـت وجـود  ٪ 36الصفي جاءت عالية بنسبة 
حتســــن تقــــان تعلــــم الطلبــــة و صــــائية يف درجــــة إذات داللــــة إح

          م حنــــو الرياضــــيات تعـــــزى لدرجــــة ممارســــة معلمـــــيهم اهتاجتاهــــ
 للتقومي احلقيقي.

 :(0343دراسة العمري وشحادة ) -5
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة درجة رضا معلمي العلـوم عـن 
  توظيــ  أســاليب التقــومي الــواقعي يف تقــومي العمليــة التدريســية

ا هـدفت ملعرفـة أ ـر عـدد مـن املتغـريات علـى رضـا معلمـي كم
، واتبــع الباحثــان املــنهج الوصــفي التحليلــي، وتكونــت العلــوم

ومعلمـــــة، ومت اســـــتخدام  ا( معلًمـــــ443عينـــــة الدراســـــة مـــــن )
نتـــــائج مـــــن أهـــــم االســـــتبانة كـــــأداة  مـــــع املعلومـــــات. وكـــــان 

الدراسة أن تقديرات املعلمـني للمقيـاس ككـل جـاءت بدرجـة  
ة ممـــا يعـــة درجـــة قبـــول مرضـــية مـــن املعلمـــني واملعلمـــات كبـــري 

ـــة التدريســـية،  إذ لتوظيـــ  أســـاليب التقـــومي الـــواقعي يف العملي
يليــ   لتقــديرات املعلمــني جــاء جمــال التــدريس يف املرتبــة األوىل
كمـــا   ،جمـــال املعلـــم وأخـــرياً جمـــال التخطـــيط ا جمـــال الطالـــب 

ة يف آراء أشـــارت إىل عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائي
املعلمـــني بـــالتقومي تعـــزى ملتغـــري جـــنس املعلـــم وامل هـــل العلمـــي 

 وسنوات اخلربة والدورات التدريبية.
 (:0332دراسة الدويك ) -6

هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إىل استقصـــــاء درجـــــة معرفـــــة معلمـــــي 
الرياضـــيات يف منطقـــة الزرقـــاء ملفـــاهيم واســـرتاتيجيات التقـــومي 
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املـــــــنهج بعـــــــت الباحثـــــــة الـــــــواقعي ودرجـــــــة تطبـــــــيقهم نـــــــا، وات
ومعلمــة،  ا( معلًمــ03الوصــفي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )

ومت اســـــتخدام االســـــتبانة وبطاقـــــة املالحظـــــة كـــــأدوات  مـــــع 
املعلومـــات. وكـــان مـــن أهـــم نتـــائج الدراســـة أن درجـــة معرفـــة 
ــــواقعي   معلمــــي الرياضــــيات ملفــــاهيم واســــرتاتيجيات التقــــومي ال

 رستهم نا متدنية.كانت درجة ممايف حني  كانت متوسطة 
  Varley, 2008))دراسة فاريل  -3

وصــــ  تصــــورات املعلمــــني حــــول  هــــدفت هــــذه الدراســــة إىل
اتبـــع الباحـــث املـــنهج الوصـــفي، إذ أســـاليب التقـــومي البـــديل، 

( معلمــاً مــن فريــق التــدريس 43وتكونــت عينــة الدراســة مــن )
ومت  امللتحقـــــــني بربنـــــــامج تطـــــــوير أســـــــاليب التقـــــــومي البـــــــديل،

 . مـــع البيانـــات تاملقـــابال وإجـــراء مقيـــاس مقـــنن اســـتخدام
وجــــود تصــــورات واجتاهــــات  وكــــان مــــن أهــــم نتــــائج الدراســــة

سـتخدام أسـاليب التقـومي البـديل، كمـا أوضـحت حنو اإجيابية 
أن هذه األساليب تظهـر واقـع الطـال  وتعطـي صـورة شـاملة 

 ألداء الطال .
 ) Wikstrom ,2007)دراسة وكسرتوم    -4

ــــــة درجــــــة ممارســــــة هــــــدفت هــــــذه ال معلمــــــي دراســــــة إىل معرف
ألســـــــاليب التقـــــــومي البـــــــديل يف تقـــــــومي العمليـــــــة الرياضـــــــيات 

وتكونت عينة الدراسة  ،حنو استخدامها مواجتاهاهتالتدريسية 
( معلمــــــــاً مــــــــن مــــــــدارس التعلــــــــيم األساســــــــي، ومت 46مــــــــن )

اســـتخدام االســـتبانة كـــأداة  مـــع املعلومـــات. وكـــان مـــن أهـــم 
اســــرتاتيجيات يســــتخدمون  اً ( معلمــــ44)نتــــائج الدراســــة أن 
املشــاريع الفرديـــة وا ماعيـــة واملناقشـــات  :التقــومي البـــديل مثـــل

مــــع وجــــود اجتاهــــات  الصــــفية والتقــــدمي والعــــرض التوضــــيحي
علــــــى األشــــــكال  همبعضــــــاعتمــــــد ، يف حــــــني إجيابيــــــة حنوهــــــا

 التقليدية من التقومي كاالختبارات التحصيلية.
 Gulikers&Others, 2005)دراسة جوليكريس و مالئ  ) -2

الكشـــ  عــــن تصــــورات املعلمــــني  هـــدفت هــــذه الدراســــة إىل
والطلبــة حنــو اســتخدام أســاليب التقــومي البــديل وتكونــت عينــة 

 فاً، ولتحقيـق هـد( طالبـ445و ) اً ( معلم44الدراسة من )

علـى مقيـاس ليكـرت للكشـ  عـن  ةانالدراسة مت تطوير اسـتب
وكــان مــن م التعليميــة. تصــورات الطلبــة واملعلمــني يف ممارســاهت

أن املعلمــــني أظهــــروا فهمهــــم ورضــــاهم  أهــــم نتــــائج الدراســــة
 وقبونم بدرجة عالية لألساليب التقوميية البديلة.

 :Etsey, 2000)دراسة إتسي ) -43
حنو  حد اجتاهات املعلمنيف هدفت هذه الدراسة إىل

استخدام أساليب التقومي البديل يف تقومي حتصيل الطال ، 
الباحث املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من  اتبع إذ
واملالحظات  ةاملقابل أدوات ومت استخدام ( معلماً،005)

وجود  وكان من أهم نتائج الدراسة .الصفية  مع البيانات
اجتاهات إجيابية حنو استخدام أساليب التقومي البديلة يف 
تقومي الطال  خاصة أساليب املشرو  واملالحظة ومل  

 ا  الطالب وأسلو  العرض.إجن
 (Suurtamm, 2000)تام ر دراسة سو  -44

وصـــــ  معتقـــــدات واهتمامـــــات هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إىل 
وممارســات معلمــي الرياضــيات الثانويــة الــذين طبقــوا ممارســات 

 هتمحتديـــــد احتياجـــــا، و الصــــفية ممارســـــاهتميف  البـــــديلتقــــومي ال
 البـــديل املهــة يف جمــال التقــومي التطـــويرالظــروف الــخم تــدعم و 

ـــة، الرياضـــيات. مـــادة يف  واتبعـــت الباحثـــة مـــنهج دراســـة احلال
من مـدارس التعلـيم  مخسة معلمنيوتكونت عينة الدراسة من 

والســـــــــــــجالت،  ةاملقابلـــــــــــــ أدوات ، ومت اســـــــــــــتخدامالثانويـــــــــــــة
. سـنة واحـدة مـدةواملالحظات الصفية  مع البيانات خالل 

تعّلم الـ مارسـاتالتزام املعلمـني مب وكان من أهم نتائج الدراسة
بورشــــــات عمــــــل  املشــــــاركنيلتحــــــق مجيــــــع ا إذ مــــــدى احليــــــاة

 كمــا ألــم حبثــوا عــن ،أوقــاهتم اخلاصــة يف تعليميــة منتــدياتو 
 .خرباهتم املهنية دعمل مصادر جديدة

 :(Sottile, 1999) لدراسة سوتي -40
وصــ  أنشــطة التقــومي الــخم يوظفهــا هــدفت هــذه الدراســة إىل 
يف قاعـــاهتم الدراســـية وحتديـــد نـــو   معلمـــو الرياضـــيات حاليـــاً 

، أساسـية حلـدو  التقـومي احلقيقـي د ولاأنشطة التقومي الخم يع
وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن واتبـــع الباحـــث املـــنهج الوصـــفي 



 م(0344حزيران / هـ4405الرياض  )شعبان  – 45العدد   –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

55 

يف القطـا  املدرسـي  من مـدارس التعلـيم الثانويـة ا( معلمً 04)
مقابلــــة الشخصــــية،  ملدينــــة ســــكرانتون، ومت اســــتخدام أدوات

وكــان مــن  .ة املباشــرة، واختبــار الو ــائق والســجالتواملالحظــ
التقـومي القـائم  ونيفّضـل نياملعلمـأن غالبية  أهم نتائج الدراسة
ــــارات ــــد مــــن املفــــاهيم ، و القصــــرية علــــى االختب حيملــــون العدي

 لــمكمــا إ  اخلاطئــة وغــري متيقنــني فيمــا يتعلــق بــالتقومي البــديل
 راقبــة التعلــيماســتخدام التقــومي لتــدعيم أو معلــى غــري قــادرين 

يعتقـــد معظمهـــم أن اســـتخدام ، كمـــا تطـــوير معـــايري األداء أو
ا ــال و  املصــادرتتطلــب الوقــت و  البــديلاســرتاتيجيات التقــومي 

 أكثر مما هو متوافر لديهم حالياً.
 منهج الدراسة:

اتبعــت الدراســة املــنهج الوصــفي والــذي يعّرفــ  عــدس وآخــرون 
كمـــا توجـــد يف   ( علـــى أنـــ  "دراســـة الظـــاهرة043م، 0330)

الواقــــع ويهــــتم بوصــــفها وصــــفاً دقيقــــاً ويعــــرب عنهــــا كيفيــــاً أو  
 كمياً".

وبالتحديــد اتبعــت الدراســة املـــنهج الوصــفي املســحي والـــذي 
بواســـطة _ ( "424م، 0330كمـــا يـــذكر العســـاف )_يـــتم 

اســـتجوا  مجيـــع أفـــراد جمتمـــع الدراســـة أو عينـــة مـــنهم وذلـــك 
  دف وص  الظاهرة املدروسة".

 لدراسة:مجتمع ا
تكـون جمتمــع الدراسـة مــن مجيـع معلمــي الرياضـيات باملــدارس 

( 40احلكومية املتوسطة مبحافظـة الـدوادمي والبـالا عـددهم )
مدرسة متوسطة حسب اإلحصاءات  43معلماً يدرسون يف 

الر يـــة الـــواردة مـــن )اإلدارة العامـــة للرتبيـــة والتعلـــيم مبحافظـــة 
 هـــ(.4400الدوادمي، 

 عينة الدراسة:
مجيـــع معلمـــي الرياضـــيات والبـــالا تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 

( معلمــاً باملــدارس احلكوميــة املتوســطة مبحافظــة 40عــددهم )
ــــــدوادمي ــــــع ) إذ، ال ــــــد منهــــــا ) ( اســــــتبانة40مت تو ي ( 03أُعي

٪( مـــن ا تمـــع األصـــلي للدراســـة، 46اســـتبانة اثـــل نســـبة  )
ــــد منهــــا اســــتبانة واحــــدة، واســــتبعد ) ( اســــتبانات لعــــدم 5فُق

 اكتمال بياناهتا.
 خصائص عينة الدراسة:

 ( معلمـــــاً، وفيمـــــا يـــــأيت03نـــــة الدراســـــة )بلـــــا عـــــدد أفـــــراد عي
توصــي  دقيــق لعينــة الدراســة وفقــاً لســنوات اخلدمــة التعليميــة 
واحلصــول علـــى دورات تدريبيـــة يف جمــال التقـــومي البـــديل علـــى 

 :اآليتالنحو 
     :سنوات الخدمة التعليمية -6

 (  2جدول رقم )                 
 سنوات الخدمة التعليميةل توزيع عينة الدراسة وفقاً       

دراسة ( تو يع عينة ال0يتضق من خالل ا دول رقم )
جاءت أعلى نسبة من  إذحسب سنوات اخلدمة التعليمية، 

نصيب أصحا  سنوات اخلدمة التعليمية الكثرية )أكثر من 
(، يف حني جاء أصحا  ٪ 5464سنوات( بنسبة ) 43

يف املرتبة ( 43-4التعليمية القليلة من ) سنوات اخلدمة
      (.٪ 4562بلغت نسبتهم ) إذالثانية 

 يف جمال التقومي البديل: الدورات التدريبية -0
 (  3جدول رقم )  

التدريبية  في مجال التقويم  توزيع عينة الدراسة وفق الدورات
 التربوي البديل

سنوات الخدمة 
 التعليمية

 المئوية النسبة التكرار

 46 43 ( سنوات4-43)

 4365 45 ( سنوات44-45)
 4065 5 سنوات 45أكثر من 

 433 03 المجموع

 المئوية النسبة التكرار الدورات التدريبية
 4462 3 حصل على دورة تدريبية  أو أكثر
 4464 03 ه حيصل على أي دورة تدريبية

 433 03 المجموع
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( بأن النسبة العظمى من عينة 0من ا دول رقم )يتضق    
دورات تدريبية   يةعلى أ ٪( ه حيصلوا 4464الدراسة واثل )

يف جمال التقومي البديل، يف حني بلا من حصلوا على دورات 
 ٪(. 4462تدريبية يف جمال التقومي البديل )

 أداة الدراسة:
ة هي نظرًا لطبيعة هذه الدراسة وموضوعها، فإن االستبان

اعتمد الباحث يف  فقداألداة املالئمة لتحقيق أهدافها، 
حتديد اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة حنو 
استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات على بناء 
مقياس اجتاه معلمي الرياضيات حنو استخدام التقومي البديل 

قام  إذ( 4ة ملحق رقم يف تقومي تعلم الرياضيات )أداة الدراس
الباحث ببناء أداة الدراسة معتمدًا على دراسة ومراجعة 
أدبيات هذا ا ال، إضافة لفحد ومراجعة البحو  
والدراسات السابقة الخم تناولت التقومي البديل وخاصة تلك 
الخم اعتمدت على االستبانة كأداة  مع املعلومات كدراسة 

العمري وشحادة م(، ودراسة 0340البشري وبرهم )
م(، 0344بو سنينة )أد و بو عواأم(، ودراسة 0343)

( 04وتكونت استبانة هذه الدراسة يف صورهتا األولية من )
 فقرة.

 صدق أداة الدراسة:
 بعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة يف صورهتا األولية، قام 

 الباحث بالتحقق من صدقها أي قياس السمات الخم أعدت 
 ية:تخالل استخدام أساليب الصدق اآل لقياسها من

 :صدق المحكمين
مت عرض أداة الدراسة يف صورهتا األولية على جمموعة من 

( حمكمني، مشل عددًا من 2ا كمني بلا عددهم )
املختصني يف املناهج وطرق التدريس، وتعليم الرياضيات، 
والقياس والتقومي، إضافة لعدد من مشريف الرياضيات بإدارة 

 ية والتعليم مبدينة الرياض ملعرفة آرائهم يف:الرتب
 ارتباو العبارة بالُبعد الخم تنتمي إلي . -
وضود الصياغة حىت ال تكون هنا  عبارات غامضة أو  -

 حتمل أكثر من مع .
 العبارات. بعحلتعديل أو إضافة أو حذف  -
 :مت استخدام صدق االتساق صدق االتساق الداخلي

عامالت االرتباو بني الداخلي من خالل حسا  م
داة، والخم تتضق من ا دول العبارات والدرجة الكلية لأل

 :يتاآل

 (  4جدول رقم )  
 معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية لألداة      

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
4 366462* 43 363633** 42 360640* 04 360424* 
0 364454* 44 363464** 03 365202** 02 365344** 
0 364532** 40 363432** 04 360063* 03 366330** 
4 364204** 40 366403** 00 366023** 04 364600** 
5 365030** 44 366046** 00 366464* 00 363433* 
6 364544** 45 363245** 04 364403** 00 364630** 
3 364404** 46 364600** 05 364403* 04 363423** 
4 366555** 43 364524** 06 366203**   
2 363340** 44 364366** 03 363604*   

 3634** دالة عند مستوى                              3635* دالة عند مستوى                     
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( أن مجيـــــع معـــــامالت ارتبـــــاو 4يتضـــــق مـــــن ا ـــــدول رقـــــم )
 ( 3634ات بالدرجــة الكليــة لــألداة دالــة عنــد مســتوى )العبــار 

، 04، 4،0،42،04،00،05،03مـــا عـــدا العبـــارات رقـــم )
اتــــــع مجيــــــع  ( ممــــــا يعــــــة3635دالــــــة عنــــــد مســــــتوى ) (00

 من الصدق يف اثيل األداة. رجة عاليةالعبارات بد
 ثبات أداة الدراسة:

مت حســـــا  الثبـــــات ألداة الدراســـــة باســـــتخدام معامـــــل ألفـــــا  
وهـذا يـدل ( 3620بلا معامل الثبات لألداة ) فقدنباخ، كرو 

على اتع األداة خبصائد االختبار ا يد، كما يـدل علـى أن 
األداة حتظــى بقيمــة  بــات عاليــة ميكــن الو ــوق  ــا عنــد مجــع 

 .سئلة الدراسةألإلجابة عن البيانات الال مة 
 أساليب المعالجة اإلحصائية:

 :اآلتيةاإلحصائية  قام الباحث باستخدام األساليب 
معامــل ارتبــاو بريســون لقيــاس صــدق االتســاق الــداخلي -4

 ألداة الدراسة.
ـــع كـــاي  -0 ـــة علـــى وجـــود قيمـــة مرب جتاهـــات إجيابيـــة اللدالل

 .لدى جمتمع الدراسة
لقيـاس  بـات  ( Alpha Cronbach) لفـا كرونبـاخأمعامـل -0

 أداة الدراسة.
 راسة.التكرارات والنسب املئوية لوص  عينة الد -4
املتوســـــــطات احلســـــــابية واالحنرافـــــــات املعياريـــــــة لرتتيــــــــب  -5

 الفقرات وفقاً إلجابات عينة الدراسة.
     اختبـــــــــار مـــــــــان وتـــــــــة لدراســـــــــة داللـــــــــة الفـــــــــروق بـــــــــني -6

 استجابات العينة.
اختبار حتليل التباين األحادي لدراسة الفروق بني  ال   -3

 جمموعات أو أكثر.
فروق بعـد اسـتخدام حتليـل اختبار شيفي  للكش  عن ال -4

 التباين األحادي.
 
 

 نتائج الدراسة:
ــــد مســــتوى  ــــائج اســــتخدم الباحــــث حتدي لتســــهيل تفســــري النت

مت إعطــاء و ن للبــدائل: )عاليــة  إذاإلجابــة علــى بنــود األداة، 
  ، 0 ضـــــــــعيفة  ، 0 متوســـــــــطة  ، 4 عاليـــــــــة  ، 5 جـــــــــدًا 

ا مت تصـني  تلـك اإلجابـات إىل مخسـة  (،4 ضـعيفة جـدًا 
 :اآلتيةتويات متساوية املدى من خالل املعادلة مس

 أصــغر قيمــة لفئــات  –املــدى   أكــرب قيمــة لفئــات اإلجابــة  
 4 -   5     4   اإلجابة

 عدد بدائل األداة ÷   املدى  طول الفئة    
   4  ÷5   3643 
 لتفسري النتائج:اآليت لنحصل على التصني   

 (5جدول رقم )                      
        توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث      

هـــا ن تعـــ  بـــالفروق فســـيتم اإلجابـــة عأمـــا أســـئلة الدراســـة الـــخم
  اإلحصائي املناسب لكل س ال وفـق مـا باستخدام األسلو 

 .اإلحصائيةمت حتديده يف األساليب 
   عرض لنتائج الدراسة.أيتوفيما ي

 :إجابة السؤال األول
ما اتجاهات معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة نحو استخدام 

 التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات ؟
ة املتوسط يعتمد تفسري نتائج الس ال األول على قيم

احلسا ، ولذا مت ترتيب عبارات األداة تنا لياً تبعاً إلجابات 
عينة الدراسة عن اجتاههم حنو استخدام التقومي البديل يف 

 تقومي تعلم الرياضيات باملرحلة املتوسطة.

 

 مدى المتوسطات الوصف
 5633 – 4604 عالية جداً 

 4603 – 0644 عالية
 0643 – 0664 متوسطة
 0663 – 4644 ضعيفة

 4643 – 4633 ضعيفة جداً 
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 (6جدول رقم )
 عينة الدراسة جاباتتبعاً إلالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً 

 اتجاههم نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات بالمرحلة المتوسطة عن
اتجاه  العبارة

 العبارة
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحرا

ف 
 المعياري

 قيمة
 مربع كاي

التر 
 تيب

عالية 
 جداً 

متوس عالية
 طة

ضعيفة  ضعيفة
 جداً 

يل من االجتاهات احلديثة يعترب التقومي البد -4
 يف تقومي تعلم املعرفة الرياضية.

 4 **2636 3640 4636       2 04 ت +
% 3563 0460       

يوفر التقومي البديل للطال  خربات نشطة مثرية  -0
 لالهتمام حتقق التعلم الفّعال.

 0 **3644 3645 4630       43 03 ت +
% 3063 0363       

 يف نيلتقومي البديل جيعل الطال  منغمسا -02
 مهمات واقعية ذات قيمة ومع  بالنسبة نم. 

 0 **3604 3654 4654       43 03 ت +
% 5464 4562       

استخدام أساليب التقومي البديل ترفع من املقدرة  -43
الرياضية لدى الطال  مثل إدرا  املفاهيم وحل 

 املشكالت . . اخل

 4 *6643 3635 4605     6 40 42 ت +
% 5464 0064 4660     

يكش  التقومي البديل عن حاالت صعوبات  -2
 التعلم لدى الطال  ويعمل على عالجها.

 5 *6635 3634 4600     3 44 42 ت +
% 5464 0263 4462     

استخدام أساليب التقومي البديل يساعد كل من  -44
 لب على تطوير ذواهتم.املعلم والطا

 5 *5642 3635 4600     6 40 44 ت +
% 4466 0564 4660     

يساعد التقومي البديل يف تقليل صعوبة مادة  -04
 الرياضيات لدى الطال .

 3 **44630 4643 4603   6   2 00 ت +
% 5265 0460   4660   

لتعلم يرتكز استخدام التقومي البديل على ربط ا -5
 باحلياة.

 4 **44665 3663 4604     0 00 40 ت +
% 0064 5265 464     

  ئلبديل للمعلم تغذية راجعة عن أدايقدم التقومي ا -6
 التدريسي.

 2 **4460 3643 4642       03 3 ت +
% 4462 4464       

حتتاذ عملية التقومي البديل إىل وقت طويل  -4
 لتنفيذها.

 43 **04636 3623 4646 4 4 0 44 44 ت -
% 0364 4466 464 063 063 

يساهم التقومي البديل يف تطبيق املفاهيم  -03
 واملهارات الرياضية يف حياة الطال  اليومية.

 43 **4644 3630 4646     3 43 40 ت +
% 0564 4562 4462     

ل لدي رغبة لاللتحاق بدورات تدريبية حو  -46
 استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات.

 40 **45640 4643 4644   6 0 44 44 ت +
% 4466 0263 564 4660   

يتطلب التقومي البديل تعلم الطال  يف  -05
 جمموعات متعاونة.

 40 **44 3660 4635     6 00 4 ت +
% 0466 6060 4660     

لتقومي البديل عبئاً إضافياً على يشّكل استخدام ا -43
 املعلم.

 44 **43664 3622 0623 4   40 43 44 ت -
% 0364 0363 0064   063 

ينمي التقومي البديل قدرة الطال  على التقومي  -45
 الذايت واالعتماد على النفس.

 45 *43646 4635 0625   6 0 45 40 ت +
% 0564 4365 464 4660   

يساهم التقومي البديل برفع دافعية الطال  لتعلم  -04
 الرياضيات وحتسني اجتاهاهتم حنوها.

 46 **0665 3642 0620     46 4 40 ت +
% 0564 0466 4060     

 43 *43646 3646 0646   4 40 40 43 ت +التقومي البديل ينمي القدرات العقلية العليا لدى  -03
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   063 0564 0564 0363 % الطال .
يوفر التقومي البديل بيئـة آمنة تشجع الطال   -44

 على احلوار الرياضي وحتقق العدالة بينهم.
 44 **42634 4644 0644 4 6 0 45 40 ت +

% 0064 4365 464 4660 063 

لدي رغبة يف معرفة املزيد حول التقومي البديل  -00
 وأساليب .

 44 **4664 3640 0644     46 44 43 ت +

% 0363 0263 4060     

التقومي البديل يراعي الفروق الفردية بني الطال   -06
 يف قدراهتم وأمناو تعلمهم. 

 03 **5604 3634 0633     43 44 6 ت +
% 4660 0364 4562     

ال تسمق خطة تدريس الرياضيات باستخدام  -00
 أساليب التقومي البديل.

 04 **04 3635 0605 4 0 44 45 4 ت -
% 063 4365 4466 564 063 

أرى عدم احلاجة الستخدام أساليب التقومي  -40
 البديل يف تقومي أداء الطال .

 00 **4066 4640 0603 0 4 45 2 6 ت -
% 4660 0460 4365 4364 464 

يقدم التقومي البديل صورة دقيقة وحقيقية عن  -40
 جنا هم.  وإحتصيل الطال

 00 **42634 4604 0634 3 0 43 0 4 ت +
% 0466 464 4562 564 4462 

أرى أن استخدام أساليب التقومي البديل مضيعة  -04
 للوقت وا هد. 

 04 **44603 4632 0623 5 0 04 4 5 ت -
% 4065 063 6462 564 4065 

أساليب التقومي البديل يهدف فقط م ااستخد -00
 إرضاء املشرفني الرتبويني. ىل إ

 05 **04644 3634 0642 0 6 00 6   ت -
%   4660 6060 4660 564 

يفتقر التقومي البديل إىل املوضوعية وخيضع ملزاذ  -3
 املعلم.

 06 **3640 4600 0646 4 44 45   3 ت -
% 4462   4365 0263 4364 

ديل مع طبيعة ال يتالءم استخدام التقومي الب -42
 ا تمع ا لي.

 06 **64644 3644 0646 4 4 04 4   ت -
%   063 4064 4364 063 

 04 **6644 4603 0644 5 40 4 5 6 ت - مييل التقومي البديل إىل الرتابة وامللل. -44
% 4660 4065 0466 0564 4065 

التقومي البديل معقد وصعب التطبيق داخل  -00
 الدراسي.الص  

 04 **03640 4644 0644 4 0 46 43 4 ت -
% 063 0363 4060 564 0466 

إعداد أساليب التقومي البديل ليست من مهمة  -4
 املعلم.

 03 **0066 4645 0644 0 46 40 4 6 ت -
% 4660 063 0064 4060 564 

استخدام أساليب التقومي البديل يثري الفوضى  -0
 لدراسي.داخل الص  ا

 04 **53646 3654 0634 0 5 02 4   ت -
%   063 3464 4065 564 

التقومي البديل يقضي على رود التنافس بني  -04
 الطال .

 00 **0600 4604 0660 3 40 40   6 ت -
% 4660   0064 0064 4462 

وال  يف جمال التقومي البديل غري جمد   التدريب -03
 إىل الص  الدراسي.ميكن نقل أ ره 

 00 **4642 3663 0600 4 43 46     ت -
%     4060 4562 4364 

استخدام أساليب التقومي التقليدية أفضل من  -04
 أساليب التقومي البديل.

 04 **0646 4643 0603 40 4 44 6   ت -
%   4660 0263 0466 0064 

 36.3 المتوسط العام
 3634دالة عند مستوى  **     3635 * دالة عند مستوى

)الـخم تعـرب العبـارات املوجبـة  مجيع( أن 6ويتضق من جدول )
جتـــاه اإلجيـــا  حنـــو اســـتخدام التقـــومي البـــديل يف تقـــومي عـــن اال

تعلــم الرياضــيات( جــاءت موافقــة عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة 
، 0، 4ا وهـــــي العبـــــارات ذوات األرقـــــام )عاليـــــة وعاليـــــة جـــــد  

02 ،43 ،2 ،44 ،04 ،5 ،6 ،03 ،46 ،05 ،45 ، 
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 جاءت موافقة عينة الدراسة عليها بدرجة متوسطة.
( ونصــها "يعتــرب التقــومي البــديل 4رقــم )حصــلت العبــارة  وقــد

مــن االجتاهـــات احلديثــة يف تقـــومي تعلـــم املعرفــة الرياضـــية" مـــن 
(، 4636بــني العبــارات املوجبــة علــى أعلــى متوســط مبقــدار )

( ونصها "يقدم التقـومي البـديل 40رقم ) فيما حصلت العبارة
جنــا هم" علــى إدقيقــة وحقيقيــة عــن حتصــيل الطــال  و صــورة 

( فيمــا 0634أقــل متوســط مــن بــني العبــارات املوجبــة مبقــدار )
احلسـابيني تراود متوسط بقية العبارات املوجبة بني املتوسطني 

0634 – 4636 . 
اه السـلو حنـو جتـعبارات السالبة )الخم تعرب عن االمجيع ال وأما

فقــــد اســــتخدام التقــــومي البــــديل يف تقــــومي تعلــــم الرياضــــيات( 
فقــة عينــة الدراســة عليهــا بدرجــة متوســطة وضــعيفة اجــاءت مو 

عينـة الدراســة عليهمــا  تنيمــوافق ا جاءتـنيمــا عـدا عبــارت ط،فقـ
( ونصــــها "حتتــــاذ عمليــــة 4بدرجــــة عاليــــة ومهــــا العبــــارة رقــــم )
( 43ذها"  وعبــارة رقــم )فيــالتقــومي البــديل إىل وقــت طويــل لتن

ل اســـتخدام التقـــومي البـــديل عبئـــاً إضـــافياً علـــى ك  شـــونصـــها "يُ 
 املعلم".

( ونصــها "حتتــاذ عمليــة التقــومي 4) العبــارة رقــمحصــلت  وقــد
البــديل إىل وقــت طويــل لتنفيــذها" مــن بــني العبــارات الســالبة 

(، فيمــا حصــلت العبــارة 4646علــى أعلــى متوســط مبقــدار )
ليديـــــة قا " اســـــتخدام أســـــاليب التقـــــومي الته( ونصـــــ04رقـــــم )

أفضــل مــن أســاليب التقــومي البــديل"  علــى أقــل متوســط مــن 
(، فيمــا تــراود متوســط 0603بــني العبــارات الســالبة مبقــدار )

 – 060بقيــــة العبـــــارات الســــالبة بـــــني املتوســــطني احلســـــابيني 
4646 . 

( مـن خـالل قيمـة مربـع كـاي 6كما يتضق من ا دول رقـم )
مجيــع العبــارات املعــربة عــن اجتاهــات عينــة الدراســة ( أن ²)كــا

حنــو اســتخدام التقــومي البــديل يف تقــومي تعلــم الرياضــيات دالــة 
( عبـــــارة دالـــــة إحصـــــائياً عنـــــد 02جـــــاءت ) فقـــــدإحصـــــائياً، 
( عبـــارات دالـــة إحصـــائياً 5فيمـــا جـــاءت ) (3634مســـتوى )

(، وهـــذا يـــدل علـــى وجـــود اجتاهـــات  3635عنـــد مســـتوى )

بلــا املتوســط العــام الجتاهــات  إذينــة الدراســة، إجيابيــة لــدى ع
عينــــة الدراســــة حنــــو اســــتخدام التقــــومي البــــديل يف تقــــومي تعلــــم 

( والذي عرب عن اجتاه إجيا  لدى 5من  0660الرياضيات )
عينــــة الدراســــة حنــــو اســــتخدام التقــــومي البــــديل يف تقــــومي تعلــــم 

 الرياضيات بدرجة عالية.
بــو ســنينة أمــن أبــو عــواد و نتــائج مــع دراســة كــل وتتفــق هــذه ال

وفــــــــــــــاريل  م(، 0343م(، والعمــــــــــــــري وشــــــــــــــحادة )0344)
(Varley,2008)  وكســـرتوم(Wikstorm,2007)  وجـــوليكريس

وإتســــــــي     (Gulikers&Others, 2005)و مالئــــــــ 
(Etsey,2000)  معلمي الرياضـيات اجتاهات الخم أظهرت أن و

حيـــث حنـــو اســـتخدام أســـاليب التقـــومي البـــديل كانـــت إجيابيـــة 
 بدرجــــــة عاليــــــة فهمهــــــم وقبــــــونمرضــــــاهم و ن و املعلمــــــ بــــــدىأ

   لتوظي  أساليب التقومي البديل يف تقومي العملية التدريسية.
الســـتخدام أســـاليب وبـــرغم أن اجتاهـــات معلمـــي الرياضـــيات 
بشــكل عــام إجيابيــة التقــومي البــديل يف تقــومي تعلــم الرياضــيات 

ينـــــة إال أن وجــــود عبـــــارتني ســـــلبيتني حصـــــلتا علـــــى موافقـــــة ع
( ونصــها "حتتــاذ 4الدراســة بدرجــة عاليــة، ومهــا العبــارة رقــم )
ذها"، وعبـارة رقــم عمليـة التقــومي البـديل إىل وقــت طويـل لتنفيــ

افياً ل اســتخدام التقــومي البــديل عبئــاً إضــك  شــ( ونصــها "يُ 43)
تشـري إىل تدل يف نظر الباحث أن هذه النتيجة  على املعلم" 

نظــرهتم للتقــومي البــديل  قلــة وعــي معلمــي الرياضــيات وقصــور
وعـــدم قـــدرهتم بشـــكل عـــام علـــى اســـتخدام أســـاليب التقـــومي 

ضــع  بــرامج اإلعــداد الرتبــوي  املهــة البــديل، وهــذا يعــود إىل
   لوريوسقبـــل اخلدمـــة ملعلمـــي الرياضـــيات احلاصـــلني علـــى بكـــا

كمـا يعـود لنـدرة الـربامج التدريبيـة   يف العلوم )رياضيات حبتة(،
  عــــدم وجــــود فــــر و  البــــديل،التقــــومي  وورش العمــــل يف جمــــال

مشــــاركة معلمــــي الرياضــــيات و  كافيــــة لتطبيــــق التقــــومي البــــديل
وتتفــــق هــــذه  رار املــــرتبط بــــدورهم داخــــل املدرســــةبا ــــاذ القــــ

م( الـــــخم أوضـــــحت أن 4222النتيجـــــة مـــــع دراســـــة ســـــوتيل )
ئة وسلبية عـن طيم خامعظم معلمي الرياضيات حيملون مفاه
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تخدام أســــاليب التقــــومي البــــديل التقــــومي البــــديل منهــــا أن اســــ
  .يتطلب مصادر وجماالت ووقتاً إضافياً يفوق قدراهتم

 :الثانيإجابة السؤال 

بـــين  6.5.عنـــد مســـتوى  هـــل توجـــد فـــروق إات داللـــة إحصـــائية
متوســطات اتجاهــات معلمــي الرياضــيات بالمرحلــة المتوســطة نحــو 

لمتغيــر اســتخدام التقــويم البــديل فــي تقــويم تعلــم الرياضــيات تبعــاً 
 سنوات الخدمة التعليمية ؟

 ( 7 جدول رقم )
 اتجاهات أفراد العينةاختبار تحليل التباين األحادي )ف( لداللة الفروق في 

 نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات باختالف عدد سنوات الخدمة التعليمية
 التعليق مستوى الداللة قيمة ف بعاتمتوسط المر  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

دالة عند مستوى  36340 5630 4633 0 0640 بني ا موعات
 3604 04 3600 داخل ا موعات 3634

( أن قـــــيم )ف( دالـــــة عنـــــد  3يتضـــــق مـــــن ا ـــــدول رقـــــم )  
ـــــة  (3634)مســـــتوى  ـــــروق ذات دالل ممـــــا يشـــــري إىل وجـــــود ف

  جتاهاهتم حنوا يفإحصائية بني استجابات عينة الدراسة 

اســـــتخدام التقـــــومي البـــــديل يف تقـــــومي تعلـــــم الرياضـــــيات تعـــــود 
، وللكشــ  عــن عــدد ســنوات خــدمتهم التعليميــةالخــتالف 

 :(4))جدول رقم استخدام اختبار شيفي  مت  مصدر الفروق
 ( 8جدول رقم )  

تخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات اس اتجاهاتهم نحو فياختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في استجابات عينة الدراسة 
 باختالف عدد سنوات الخدمة التعليمية

 الفرق لصالح سنة 15أكثر من  ( سنة15-11) ( سنوات.1-1) المتوسط الحسابي عدد سنوات الخدمة

     0604 ( سنوات4-43)
     0633 ( سنة44-45)

 سنة 45أكثر من    * 4630 سنة 45أكثر من 
  3635 وجود فروق دالة عند مستوى * تعة

( وجود فروق دالة عند مستوى 4يتضق من ا دول رقم )
اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو استخدام  يف (3635)

التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات بني ذوي اخلربة 
 45وبني األفراد ذوي اخلربة )أكثر من  سنوات( 4-43)

 45)أكثر من  اد ذوي اخلربة سنة(، وذلك لصاحل األفر 
 سنة(.

بو سنينة أعواد و  بوأتفق هذه النتيجة مع دراسة وت
 نيتلم( ال0343العمري وشحادة )دراسة م( و 0344)

أظهرتا وجود فروق ذات داللة إحصائية حنو استخدام 
التقومي البديل يف تقومي تعلم الرياضيات لصاحل املعلمني 

علم نا دور كبري يف إبرا  ذوي اخلربة، مما يعة أن خربة امل
 أمهية أساليب التقومي البديل، 

وهذا يعود يف نظر الباحث إىل أن املعلمني ذوي اخلربة 
ووعيَا بطبيعة التقومي البديل وفلسفت   استعداداً األكثر 

مما  ؛طويلة دةم مارسوا التقومي التقليدي ملالسيما أل
تعرف ساعدهم يف تبة قناعة داخلية تساعدهم على ال

 على طبيعة التقومي البديل وأهداف .
 :الثالثإجابة السؤال 

بين  6.5.عند مستوى  هل توجد فروق إات داللة إحصائية
متوسطات اتجاهات معلمي الرياضيات بالمرحلة المتوسطة نحو 
استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات تبعًا لمتغير 

 م البديل ؟الدورات التدريبية في مجال التقوي
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 ( 9جدول رقم ) 
نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياضيات باختالف  وتني لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول اتجاهاتهم-اختبار مان

 الدورات التدريبية
متوسط  العدد الدورات التدريبية

 الرتب
مستوى  Uقيمة  مجموع الرتب

 الداللة
 التعليق

دالة عند مستوى  36343 50633 446633 06653 3 لى دورة تدريبية أو أكثرحصل ع
 543633 43600 03 ه حيصل على أي دورة تدريبية 3635

نظرًا للفارق الكبري بني عدد أفراد ا موعتني فقد مت 
 ختبارالالمعلمي ال البديل( U)استخدام اختبار مان ويتة 

t-test ( أ2يتضق من جدول رقم ) ن قيمة(U)  دالة عند
، مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة 3635مستوى 

احلاصلني على  عينة الدراسةأفراد إحصائية بني استجابات 
دورات تدريبية يف جمال التقومي الرتبوي البديل وغري احلاصلني 

حول  على دورات تدريبية يف جمال التقومي الرتبوي البديل
ومي البديل يف تقومي تعلم اجتاهاهتم حنو استخدام التق

على دورة احلاصلني الرياضيات، وكانت تلك الفروق لصاحل 
 . جمال التقومي الرتبوي البديليفتدريبية أو أكثر 

م( 0340البشري وبرهم ) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
أظهرتا وجود عالقة إجيابية  تنيلم( ال0333سورتام )دراسة و 

لتقومي البديل واجتاههم حنو بني تدريب املعلمني يف جمال ا
 العملية التدريسية. استخدام  يف تقومي

تعود إىل جودة الربامج  يف نظر الباحث وتفسري هذه النتيجة
املقدمة ملعلمي الرياضيات يف جمال التقومي البديل  التدريبية

 تغيري بنائهم املعريف والوجداا من حيث وأ رها الفاعل يف
توظي  بأمهية وشعورهم إجيا   اجتاهاهتم بشكلو  قناعاهتم
تعلم ل للخروذ بتقومي شامل ودقيق التقومي البديل أساليب

 الرياضيات. 
 ملخص النتائج:

 :اآلتيةتوصلت الدراسة إىل النتائج 
جاءت اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة  -4

حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي  تعلم الرياضيات 
 (.5( من )0660ة عالية ومبتوسط قدره )إجيابية بدرج

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات  -0
عينة الدراسة حنو استخدام التقومي البديل يف تقومي تعلم 
الرياضيات تبعاً ملتغري سنوات اخلدمة التعليمية، وذلك لصاحل 

 سنة(. 45ذوي اخلربة )أكثر من 
بني متوسط إجابات  توجد فروق ذات داللة إحصائية  -0

يف تقومي تعلم  عينة الدراسة حنو استخدام التقومي البديل
الرياضيات تبعًا ملتغري االلتحاق بدورات تدريبية يف جمال 

    على دورة تدريبية احلاصلنيالتقومي البديل، وذلك لصاحل 
  جمال التقومي البديل.أو أكثر يف

 :التوصيات
 :     أيتث مبا ينتائج الدراسة يوصي الباحيف ضوء 

علمني  صد ترفع مستوى اإلعداد املهة للطال  امل -4
تضمن مفاهيم التقومي تت ةمنهجي اتتصميم مقرر رياضيات ب

 البديل وأساليب .
ورش عمل ولقاءات و  دورات تدريبية تصميم وتنفيذ -0

تربوية ملعلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة لرفع مستوى 
 جمال التقومي البديل.ية يف وعيهم ومهاراهتم املهن

 
إعداد دليل إرشادي ملعلمي الرياضيات باملرحلة  -0

املتوسطة يتضمن توصيفًا كاماًل ألساليب التقومي البديل 
 وكيفية استخدامها.

توفري املتطلبات املدرسية اإلدارية والتنظيمية لتطبيق  -4
 التقومي البديل يف الصفوف الدراسية.

وية ملعلمي الرياضيات مادية ومعن وضع حوافز تشجيعية -5
 .ساليب التقومي البديلاملطبقني أل
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 :المقترحات
دراسة مما لة للدراسة احلالية على معلمي الرياضيات  -4

 باملرحلتني االبتدائية والثانوية.
 دراسة مما لة على عينات أكرب من معلمي الرياضيات  -6
 يف مدن كبرية. 
ت ألساليب التقومي مدى استخدام معلمي الرياضيا -0

 .البديل يف تقومي تعلم الطال 
على  لتعلم الرياضيات التقومي البديل تطبيقمعوقات  -4

  طال  املرحلة املتوسطة. 
فعالية استخدام التقومي البديل على التحصيل والتواصل  -5

داة الدراسة يف صورهتا أ ملتوسطةالرياضي لطال  املرحلة ا
 .األولية 
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   This study aimed to identify  the trends  of Middle school mathematics  teachers towards using alternative  evaluation in  

mathematics learning.  The study adopted the descriptive approach, and used the questionnaire to answer the survey question,  

The sample consists of (37) Middle school mathematics teachers in the governmental schools in Dawadami. 

  The results showed that: 

1.    The trends  of Middle school mathematics  teachers towards using alternative  evaluation in  mathematics learning was 

found highly positive at an mean  of (3.63) / (5).  

2.   There was a significant statistical difference in the trends of the examinees towards alternative  evaluation in  

mathematics learning; depending on the experience, in favor of teachers who had more than 15 years. 

3.   There was a significant statistical difference in the trends of the examinees toward the alternative  evaluation in 

mathematics learning; depending on training  factor,  in favor of teachers who have had training courses.  

According to these results, the study issued some recommendations: 

1. Designing and implementing of training courses and workshops for mathematics teachers in the field of alternative 

evaluation. 

2.  Preparing a handbook of guidelines to help mathematics teachers It should include a full description of alternative 

methods of evaluation and their use. 

3.  Making the tools of alternative evaluation available at schools.  

4.  giving financial and incorporeity bonus to the teachers who applied this techniques in their classes.  

 

Keywords: Trends of  Mathematics Teachers , using Alternative Evaluation in Mathematics Learning 
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(1ملحق رقم )  
مات(ميأداة الدراسة )مقياس اتجاه معلمي الرياضيات نحو استخدام التقويم البديل في تقويم تعلم الرياض  

 العبـــــــارة
 درجة الموافقة

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية اعالية جدً 
 اجدً 

يعتـــــرب التقـــــومي البـــــديل مـــــن االجتاهـــــات احلديثـــــة يف تقـــــومي تعلـــــم       املعرفـــــة  -4
 الرياضية.

     

      يوفر التقومي البديل للطال  خربات نشطة مثرية لالهتمام حتقق التعلم الفّعال. -0
الصــــــ    اســــــتخدام أســــــاليب التقــــــومي البــــــديل يثــــــري الفوضــــــى داخــــــل          -0

 الدراسي.
     

      إعداد أساليب التقومي البديل ليست من مهمة املعلم. -4
      يرتكز استخدام التقومي البديل على ربط التعلم باحلياة. -5
        التدريسي.لبديل للمعلم تغذية راجعة عن أدائيقدم التقومي ا -6
      اذ املعلم.يفتقر التقومي البديل إىل املوضوعية وخيضع ملز  -3
      حتتاذ عملية التقومي البديل إىل وقت طويل لتنفيذها. -4
يكش  التقومي البديل عن حاالت صعوبات التعلم لدى الطال  ويعمل على  -2

 عالجها.
     

استخدام أساليب التقومي البديل ترفع من املقدرة الرياضية لـدى الطـال  مثـل  -43
 ت . . اخلإدرا  املفاهيم وحل املشكال

     

استخدام أساليب التقومي البديل يساعد كل من املعلم والطالب         علـى  -44
 تطوير ذواهتم.

     

      أرى عدم احلاجة الستخدام أساليب التقومي البديل يف تقومي أداء الطال . -40
الطـــــال   يقـــــدم التقـــــومي البـــــديل صـــــورة دقيقـــــة وحقيقيـــــة عـــــن حتصـــــيل        -40
 جنا هم.وإ

     

يــوفر التقــومي البــديل بيئـــة آمنــة تشــجع الطــال  علــى احلــوار الرياضــي وحتقــق  -44
 العدالة بينهم.

     

واالعتمــــاد علــــى   ينمــــي التقــــومي البــــديل قــــدرة الطــــال  علــــى التقــــومي الــــذايت -45
 النفس.

     

تقـومي  لدي رغبة لاللتحاق بـدورات تدريبيـة حـول اسـتخدام التقـومي البـديل يف -46
 تعلم الرياضيات.

     

      يشّكل استخدام التقومي البديل عبئاً إضافياً على املعلم. -43
      مييل التقومي البديل إىل الرتابة وامللل. -44
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 العبـــــــارة
 درجة الموافقة

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية اعالية جدً 
 اجدً 

      ال يتالءم استخدام التقومي البديل مع طبيعة ا تمع ا لي. -42
      يا لدى الطال .التقومي البديل ينمي القدرات العقلية العل -03
      أرى أن استخدام أساليب التقومي البديل مضيعة للوقت وا هد.  -04
      لدي رغبة يف معرفة املزيد حول التقومي البديل وأساليب . -00
      التقومي البديل معقد وصعب التطبيق داخل الص  الدراسي. -00
      ني الطال .التقومي البديل يقضي على رود التنافس ب -04
      يتطلب التقومي البديل تعلم الطال  يف جمموعات متعاونة. -05
      التقومي البديل يراعي الفروق الفردية بني الطال  يف قدراهتم  وأمناو تعلمهم.  -06
إىل الصــــ   وال ميكــــن نقـــل أ ــــره د  التـــدريب يف جمــــال التقـــومي البــــديل غــــري جمـــ -03

 الدراسي.
     

ـــــتعلم الرياضـــــيات وحتســـــني ي -04 ـــــة الطـــــال  ل ســـــاهم التقـــــومي البـــــديل برفـــــع دافعي
 اجتاهاهتم حنوها.

     

ذات قيمــة ومعــ  واقعيــة   يف مهمــاتلتقــومي البــديل جيعــل الطــال  منغمســنيا -02
 بالنسبة نم.           

     

حيـــاة يســاهم التقــومي البــديل يف تطبيـــق املفــاهيم واملهــارات الرياضــية       يف  -03
 الطال  اليومية.

     

يســــــاعد التقــــــومي البــــــديل يف تقليــــــل صــــــعوبة مــــــادة الرياضــــــيات        لــــــدى  -04
 الطال .

     

      ال تسمق خطة تدريس الرياضيات باستخدام أساليب       التقومي البديل. -00
إرضـــاء        املشـــرفني هـــدف فقـــط إىل م أســـاليب التقـــومي البـــديل يااســـتخد -00
 بويني. الرت 

     

      استخدام أساليب التقومي التقليدية أفضل من أساليب        التقومي البديل. -04
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 إسالمي يوجه العاملني مبجال حتسني املهارات السلوكية واإلدارية واألسرية واالجتماعية منوذج نظري
 عبد العزيز بن صاحل املطوع

 اململكة العربية السعودية –جامعة الدمام  –كلية الرتبية -قسم الرتبية وعلم النفس 
 مركز التوجيه واإلرشاد اجلامعي جامعة الدمام

 هـ41/5/4131وقبل بتاريخ  -هـ41/3/4131قدم للنشر

 

من خالل هتدف الدراسة إىل احملاولة لصياغة تصور نظري إسالمي يوجه العاملني مبجال حتسني املهارات السلوكية واإلدارية واألسرية واالجتماعية       
من مقاصد التشريع  يف التعامل والتدخل متخذا  دراسة أبعاد السلوك االجتماعي لتلك اآليات واألحاديث اليت وردت لتصف السلوك االجتماعي 

مع مقاصد التشريع وضوابط التأصيل  استخدم الباحث املنهج التحليلي للنصوص الشرعية )اآليات واألحاديث( متساوقا   ،لفهم تلك الدالالت مدخال  
الثاين متصل اإلنسان مقابل دبر مقابل التأمل، البعد البعد األول متصل الت :األبعاد ليحقق أهداف الدراسة مخاسي   حيث افرتض الباحث منوذجا  

سلوك الالبعد الرابع التدرج يف تعديل السلوك األسري مقابل التدرج يف تعديل  ،لثالث متصل صالح اإلنسانية مقابل صالح األرض، البعد ااألرض
اختبار النموذج امربيقيا من خالل  جت الدراسة بتوصيات منها:. وقد خر اتية مقابل املسئولية االجتماعيةالبعد اخلامس املسئولية الذ ،االجتماعي
استنباط التدبر قبل التأمل يف تلك البحوث، تطبيق النموذج على البحوث اإلجرائية من خالل إضافة للتجريب يف الدراسات االجتماعية،  إخضاعه

 إرشادية وتدريبية. املهارات السلوكية اليت لفت إليها القرآن الكرمي وصياغتها على شكل برامج 

التدرج يف تعديل السلوك  ،صالح األرضصالح اإلنسانية مقابل  ،متصل اإلنسان مقابل األرض، متصل التدبر مقابل التأمل :الكلمات املفتاحية
 .املسئولية الذاتية مقابل املسئولية االجتماعية االجتماعي، سلوكالاألسري مقابل التدرج يف تعديل 
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 ة :مقدم
نَسـَٰن َلِفى ُخْسٍر  ۟  َوٱْلَعْصِر ﴿ :احلمد هلل القائل ِإال   ۟  ِإن  ٱإْلِ
 َوَعِمُلوا ٱلص ـِٰلَحـِٰت َوتـََواَصْوا بِٱحلَْقِ  َوتـََواَصْوا ٱل ِذيَن َءاَمُنوا

وأصلي وأسلم على نبينا حممد  ،3 – 4العصر:  ﴾بِٱلص رْبِ 
م وتعاطفهم مثل مثل املؤمنني يف توادهم وترامحه)): القائل

تداعى له سائر اجلسد بالسهر  اجلسد إذا اشتكى شيئا  
 ألن اجملتمع يعترب ضابطا  ؛ مسلم – 3133 .((واحلمى

الشريعة اإلسالمية اهتمت وعنت به  إذ ،له للسلوك وموجها  
بطريقة واعية ومتوازنة راعت املتطلبات الذاتية وأشبعت 

ينتقل بني تلك فرتى الفرد املسلم  ،احلاجات االجتماعية
املتطلبات النفسية واحلاجات االجتماعية بطريقة حلزونية ال 

جانبية كما حيدث يف بعض اجملتمعات اليت  تظهر هلا أعراضا  
 فقدت تلك البوصلة .

فاجملتمع اإلسالمي يربز املسئولية عن السلوك وال يسوغ 
لألفراد خرق القيم والثوابت وذلك من خالل تنمية الزاجر 

، نزل من باب واحد وعلى حرف واحدلكتاب األول كان ا))
: زاجر وآمر رآن من سبعة أبواب على سبعة أحرفونزل الق

وحالل وحرام وحمكم ومتشابه وأمثال ، فأحلوا حالله وحرموا 
حرامه ، وافعلوا ما أمرمت به ، وانتهوا عما هنيتم عنه ، واعتربوا 

وقولوا: آمنا به  بأمثاله ، واعملوا مبحكمه ، وآمنوا مبتشابه ، 
وهبذا يتميز اجملتمع  441ابن كثري: ((من عند ربنا كل  

اإلسالمي عن غريه من اجملتمعات اليت جعلت الضمري هو 
والبالد باسم  فسدت العبادأحمك احلكم على السلوك ف

وهي حالة من احلكم على ، (4993)الشرقاوي: الضمري
لزاجر فإنه أما ا ،األشياء ختضع ملرجعية الشخص أو اجملتمع

فهو حكم  ،ية الشرعمككم على األشياء ختضع حلفعل احل
موضوعي وحيمل أعلى درجات الصدق على عكس الضمري 

 الذي يتصف بالذاتية.
واملتتبع لتوجيهات اإلسالم وبنائه للمجتمع  جيد أنه يويل 

َوٱْلَكـِٰظِمنَي ٱْلَغْيَظ َوٱْلَعاِفنَي ﴿الكظم عناية خاصة ويندب إليه 
وهي ، 431عمران:  آل ﴾لن اِس َوٱَّللُ  حيُِبُّ ٱْلُمْحِسِننيَ َعِن ٱ

انية إذا نف ذها يف تعامالته مع حالة انفعالية تنقلب حالة إمي
م يف خوته يف اجملتمع حيث رغب به صلى هللا عليه وسلإ

جاء إىل  أن رجال  )) :بن عمراحلديث الذي رواه عبد هللا 
ال: يا رسول هللا أي فق ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الناس أحب إىل هللا؟ فقال: أحب الناس إىل هللا أنفعهم 
وأحب األعمال إىل هللا تعاىل سرور تدخله على  ،للناس

أو تطرد عنه  ،أو تقضي عنه دينا   ،مسلم: تكشف عنه كربة
أحب إيل من أن  –يف حاجة  وألن أمشي مع أخٍ  ،جوعا  

 ،شهرا   –ملدينة يعين: مسجد ا –أعتكف يف هذا املسجد 
مأل هللا قلبه  –ومن كظم غيظه ولو شاء أن ميضيه أمضاه 

ومن مشى مع أخيه يف حاجة حىت يقضيها  يوم القيامة رضا  
، 463 الدمياطي: ((ثبت هللا قدميه يوم تزول األقدام –له 

ت  حاال وعي ومل يرخص الشارع إال يف ثالثعلى مستوى ال
أيت عمر )) :يب طالببن أكما يف احلديث الذي رواه علي 

فأمر هبا عمر أن ترجم  مبجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا  
ما  :فمر هبا على علي بن أيب طالب رضوان هللا عليه فقال

 ،شأن هذه قالوا جمنونة بين فالن زنت فأمر هبا عمر أن ترجم
 يا أمري املؤمنني أما علمت أن   :قال ارجعوا هبا مث أتاه فقال

وعن النائم حىت  ،عن ثالثة عن اجملنون حىت يربأ القلم قد رفع
قال فما بال  ،بلى :قال ،وعن الصيب حىت يعقل ،يستيقظ

قال فجعل عمر  ،فأرسلها :قال ،قال ال شيء ،هذه ترجم
رسول هللا صلى هللا  ما تذكر أن   أو :ويف رواية قال ،يكرب

عن اجملنون املغلوب  :رفع القلم عن ثالثة: عليه وسلم قال
وعن الصيب  ،يستيقظوعن النائم حىت  ،لى عقله حىت يفيقع

 األلباين:.  ((فخلى عنها :قال ،صدقت :قال ،حىت حيتلم
4/5 

 املدخل للبحث:
السلوك االجتماعي من  دراسة أبعادوقد تطرق الباحث إىل 

لتصف السلوك  خالل دراسة تلك اآليات اليت وردت
قاصد التشريع من م االجتماعي يف التعامل والتدخل متخذا  
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لفهم دالالت تلك النصوص كاليت جاءت يف  مدخال  
 ( .4113)اجلديع:. التحسينات

 املنهج املستخدم للدراسة:
سيستخدم الباحث املنهج التحليلي للنصوص الشرعية 

مع مقاصد التشريع وضوابط  )اآليات واألحاديث( متساوقا  
من  مستفيدا   (4996، رجب:4999)الصبيح: التأصيل.

نه املعريف يف ختصصه كباحث يف الدارسات االجتماعية خمزو 
Social Studies  . 

أن النص حيتمل "بظنية الداللة للنص يستأنس الباحث 
االختالف يف وجهات النظر حبيث ال يقطع اإلنسان خبطأ 

ومن املقطوع به ، خمالفه يف املسألة حىت إن تبني له الراجح
ت متساوية يف قوة رآن ليسعند مجيع العلماء أن نصوص الق

فبعضها واضح ال يشكل على أحد، وبعضها ، الداللة
يشكل على العامة دون العلماء، وبعضها خيتلف فيه 
العلماء، وبعضها ال يعلمه إال هللا، وقد ورد عن ابن عباس 

عن السلف من  أيضا   تما يؤيد هذا التقسيم، وورد
ا تؤيد هذ الصحابة والتابعني وغريهم نصوص كثرية جدا  

التفاوت يف داللة النصوص، كقول بعضهم: إن القرآن محال 
وجوه، وكتوقف بعضهم عن تفسري بعض اآليات دون 

 "بعض، وكاختالفهم يف فهم بعض اآليات، إىل غري ذلك
فاخلالصة أن ظنية داللة بعض آيات القرآن باملعىن السابق 

)أبو مالك  ال ينازع فيه أحد بعد توضيح املراد به. ،شرحه
 4ـ(4144:وضيالع

يرى الباحث أن استخدام هذا املنهج يف إطار العلمية و 
 ۥَفٱْعَلْم أَن ه﴿ :الشرعية اليت ال تتنافر مع املعرفة العقلية املتزنة

ُ   ِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َوٱْلُمْؤِمنَـٰتِ ِلَذن اَل ِإلَـَٰه ِإال  ٱَّللُ  َوٱْستَـْغِفرْ  َوٱَّلل 
فال جتريد للنصوص ، 49حممد:  ﴾َوَمثْـَوٰىُكمْ يـَْعَلُم ُمتَـَقل َبُكْم 

وال توغل يف الرتاث اإلسالمي الذي  ،من صبغتها القدسية
الرتاث صبغة القدسية  والذي أعطى ،تأثر بثقافات الشعوب

                                           
http://www.tafsir.net/vb/showthread.php?t=192331 

)اآليات  كصورة متكافئة للنصوص الشرعية  أبرزهو 
فاملقصود بالعلمية الشرعية هي  ،واألحاديث الصحيحة(

النص الشرعي إىل املفهوم العقلي بطريقة  انتقال الباحث من
ناق النصوص حلزونية ال تضاد وال تعارض جيعله يلوي أع

 دها حسب مفهوم املتشنج.ويقع
ءات املنهج ستكون على النحو املنطلق فإن إجرا هذاومن 
 :اآليت

 أواًل: الّتفسري:
 السيكولوجيخال املفهوم إدالرجوع إىل تفسري اآليات و 

ومقاربة  ،احلديثة( اإلرشادفاهيم لنظريات وذلك بدراسة )امل
وظنية النظرية عن بيبنسكي  ،الداللة الظنية باآليات

 مع مراعاة التكامل  Papinsky & Papinskyوبيبنسكي 
وربط  ذلك  والظين ،التأويلي :من خالل اجلانبني فيما بينها
  املقرتحة يف النموذج.  باألبعاد

 ثانيا : الن قد:
رصد مواطن القوة والضعف بنظريات سيقوم الباحث ب
على مفهوم الدالالت الظين لآليات  السلوك مستندا  

من  ،التأصيل اليت وضعها علماء النفس مع معايري ومتساوقا  
تأكيد مصطلحات تتفق مع تصحيح أو مث حياول صياغة أو 

 الرؤية النقدية املستخدمة هبذه الدراسة.
 ثالثاً: االستنباط:

هبدف استخالص تلك اإلجراءات عد خيلص الباحث ب .4
يف اجملال  تطبيقهامجاعية ، ميكننا  أوفردية  إرشاديةطرائق 

 اإلرشادي
املقرتحة ) يف حماوالت  اإلرشاديةتلك الطرائق  تطبيق .4

. املرتتبة عليها اإلجرائية اآلثارحبثية الحقة ( لرصد 
 .( 4141)األنصاري

 أهداف الدراسة:
 :هتدف الدراسة إىل
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 ياغة تصور نظري إسالمي يوجه احملاولة لصGuide  

املهارات  Improvement العاملني مبجال حتسني 
 السلوكية واإلدارية واألسرية واالجتماعية. 

 ولفت نظرهم إىل اإلضافة والتحسن إثارة دافعية املهتمني 
 .من خالل التكامل املعريف املؤصل للنموذج املقرتح

  اجملتمع كمؤسسة إجياد صيغة مشرتكة بني اإلنسان كفرد و
واألرض كبيئة حاضنة يف ضوء املنهج الرباين املوجه حنو 

 جودة احلياة االجتماعية.

 أمهية الدراسة:
انطلـــق الباحـــث مـــن الدراســـات الـــيت نـــادت بضـــرورة تأصـــيل 

وتعـد هـذه الدراسـة ( 4933:بـايونس وأمحـدعلم االجتمـاع )
يف املنطلقــــات حيــــث (  4931:نصــــري اســــتجابة لدراســــة )

يف حتليلها للنصوص من االجتاه السلفي كنموذج يف  انطلقت
بناء اجملتمع، ونبذ الشركيات واخلرافات اليت كانت سـائدة يف 

املســـلمات العامـــة بذلـــك الوقـــت، مـــن جهـــة أخـــرى االلتـــزام 
والشـــروط الـــيت  جيـــب علـــى الباحـــث أن  للتأصـــيل اإلســـالمي

 يطبقهـــــا أثنـــــاء تناولـــــه للدراســـــة التأصـــــيلية للعلـــــوم اإلنســـــانية
 ( 4113)الصنيع : 

 كمــــا تــــربز أايــــة الدراســــة كاســــتجابة لــــبعض علمــــاء الغــــرب
Moghaddad  ــــــنفس الــــــذين نــــــادوا بأايــــــة التأصــــــيل لعلــــــم ال

مـن يعتقـد  م?But is it science))وسـخروا  يف حبـث بعنـوان 
 بــأن علــم الــنفس الغــريب ميكــن تصــديره لبلــدان العــامل الثالــث

 (4991)الصبيح:

متقدمة لعلمية املنهج التأصيلي من علم  مرحلة كما أهنا تعدُّ 
واليت حار هبا ، Descriptive-Psychologyالنفس الوصفي 

دلتاي )كثري من علماء النفس الثقايف أمثال 
Dilthey:1988/1923 ) مما حدى به إىل تقدمي حل ارجع

علم النفس إىل رحم الفلسفة مرة أخرى من خالل اقرتاحه 
ياة أمثال أوغسطني ومونتاين الرجوع إىل كتابات فالسفة احل

ألهنا حتتوي على فهم عميق للواقع اخلربوي  ؛وبسكال

يف )شاهني ومصطفى   (Michael colr:1996) الكامل
  ولذا تربز أاية الدراسة بتوجيه املنهج إىل الوجه  (4114:

 Paradigm،والتساوق مع النمو الطبيعي للعلم من  الصحيح
 وإخراجه من أزمته  هجخالل الرجوع إىل تأصيل املن

Crisis.اليت يعيشها 
 تساؤالت الدراسة:

مـــــا مـــــدى االســـــتفادة مـــــن مفهـــــوم الداللـــــة الظـــــين لآليـــــات 
يستخدم  إسالمي واألحاديث النبوية يف صياغة منوذج نظري

 بتفسري السلوك؟ 
أبعــــــاد يســــــتخدم كموجــــــه  هــــــل باإلمكــــــان بنــــــاء منــــــوذج ذي

 ؟ للعاملني مبجال حتسني األداء وضبط السلوك

املفهــــوم هـــل باإلمكــــان صـــياغة منــــوذج يســـتقي حمدداتــــه مـــن 
  .الظين لدالالت اآليات واألحاديث

 مصطلحات الدراسة:
 :اإلنساينالسلوك 

وهو تلك األفعال والتصرفات والتفاعالت الصادرة عن 
الفرد أو جمموعة من الناس اتصفت هبا وأصبحت مسة 

ضع ظاهرة تعرف هبا سواء كانت حسنة أم غري ذلك خت
لنظم وقوانني اجملتمع املسلم وأعرافه وفق الضوابط الشرعية 

 .(4144املرعية )أبو كرش:
 :التعريف اإلجرائي
يصدر عن الفرد من أفعال وميكن قياسها  "هو كل ما
اخلمسة اليت وضعها الباحث للتصور  األبعادحسب 
 املقرتح"

 وم االجتماعية: لالتأصيل اإلسالمي للع
ة بناء العلوم االجتماعية يف ضوء عبارة عن عملية إعاد

التصور اإلسالمي لإلنسان واجملتمع والوجود، وذلك 
باستخدام منهج يتكامل فيه الوحي مع الواقع املشاهد  
كمصدر للمعرفة، حبيث يستخدم ذلك التصور اإلسالمي  
كإطار نظري لتفسري املشاهدات اجلزئية احملققة 
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ناء النظريات يف تلك والتعميمات اإلمربيقية )الواقعية( يف ب
 (4996العلوم بصفة عامة. )رجب:

 التعريف اإلجرائي:
املفسرة للسلوك  اإلجراءات"هو قدرة النموذج على توليد 

بتكاملية  واألحاديثعلى الدالالت الظنية لآليات  معتمدا  
 اإلنساينوتساند وظيفي مع نظريات السلوك  معرفيةبنائية 

 " يف إطار املنظور االجتماعي
 دراسات السابقة:ال

اقتصر الباحث وحسب حدود علمه على الدراسات 
 منه أهنا تغطي حدود الدراسة احلالية. الثالث وذلك ظنا  

( بدراسة بعنوان العالج السلوكي 4995قام فودة )
هدفت الدراسة إىل نقد االجتاه  ،احلديث عرض ونقد

السلوكي احلديث أسسه التارخيية وإطاره النظري والتجرييب 
ته والبحوث اليت قامت على ذلك االجتاه ومدى فنياو 

فاعليتها حيث اتبع النهج اجلاليلي وتوصلت الدراسة إىل 
اعتبار التكنيكات السلوكية يف هذه املدرسة  :نتائج منها

أهنا غري سطحية كما يدعي بعض املعاجلني السلوكيني أو  
وليس من شيء وراء العرض  :كما يصوره )ايزنك( بقوله

عرض نفسه وأن العالج السلوكي عبارة عن تكنولوجيا إال ال
بأن عالقة  العالج السلوكي بنظريات التعلم  وليس علما  

وقد يشكل املعاجل ، بالفسيولوجيةمثل عالقة الطب 
 السلوكي املسرتشد إىل كائن عضوي استجايب.

( بدراسة نقدية لألسس 4995كما قامت شاهني )
لدراسة بظهور لالباحثة  مهدت إذالنظرية للعالج الوجودي 

االجتاه اإلنساين نتيجة لإلسراف يف قياس سلوك اإلنسان 
وتصنيفه وبدأ يتبلور هذا االجتاه بفقد الثقة باملنهج العلمي 

وقد تطرقت إىل  ،عامة والطرق التجريبية واالمربيقية خاصة
نظر أولبورت حبديثه عن اإلنسان الفرد العنصر  ةوجه

وهذا ما جعل االهتمام  ،التجرييباملفقود يف علم النفس 
 ،من قبل املدرسة الوجودية تعيد اإلنسان إىل بؤرة االهتمام

التقليدية )السلوكية والتحليلية( النظريات  يف ليس كما كان

حبيث يتماها كينونته بدعوى اإلخالص للموضوعية والدقة 
 وأعطت النظرية احلرية واملسئولية لإلنسان. ،العلمية

( بدراسة نقدية لنظريات اإلرشاد 4114) وقام الشناوي
سلوب االستنباطي يف األاستخدم  ،والعالج النفسي الغربية

 لإلنسانالنظرة  :ووضع عدة أبعاد منها ،املعاجلة والنقد
والدوافع ومنو الشخصية واضطراب الشخصية كمحك على 

 واإلنسانيةاملدارس النفسية )التحليلية والسلوكية 
بعض األساليب  إىل أنه لو تشاهبتوخلص  ،(واجلشطلتية

اإلرشادية احلديثة يف ظاهرها مع األساليب اإلسالمية فإن 
اإلطار خيتلف وذلك لشمولية املنهج اإلسالمي لكل 

 جوانب احلياة للفرد.
 التعليق على الدراسات:  

لة وحاول جمتمع تأثر باآلاملدرسة السلوكية ظهرت يف 
مبنهاجه بالتوجه  أثرا  النمط مت تنميط سلوك اإلنسان هبذا

فاستنفد املخزون السلوكي على  ،البقاء لألقوى :الدارويين
حساب املخزون العاطفي والفكري فظهرت مشكالت 

وهلذا  ؛الضغوط واالحرتاق النفسي وكلها مصطلحات آلية
إىل  ان واحليوان يف جتاربه وذلك راجع  مل يفرق بني اإلنس

دخال إسة حىت بعد املكون املعريف الذي حيرك تلك املدر 
بل جعلت  ،املتغريات الوسيطة مل توفق إىل أنسنة اإلنسان

 أما تلك املتغريات أدوات وتكنيكات لتعديل سلوكه.
الوجودية فقد بالغت بتعظيم اإلنسان من خالل  املدرسة

لسلوك اإلعالء والتطاول على   راحلرية غري املنضبطة اليت ترب 
ذا يف اجملتمع من كل معايري العلم أو القيم ونلمس ه

 خالل انزالق البعض يف مستنقع الربجمة اللغوية.
ويرى الباحث أن كل النظريات اليت حتاول تفسري السلوك 

ن تلك املنطلقات الدينية هي ، وأتنطلق من منطلقات دينية
وقد آن لإلسالم بعلميته ونظرته املتزنة  ،مضروبة وحمرفة

فيد اإلنسانية من أن ت ()النموذج املقرتح لإلنسان واحمليط به
وبناء منهج ينقذ العلوم اإلنسانية ومن أطروحاته اإلرشادية 

وهو الذي جعل  :أمثلة تلك األطروحات قوله جل وعال
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  الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا  

، فتزامن اإلنسان مع متكرر الليل والنهار 64الفرقان: 
تدبر الذي ميكن أن يدرب جتعل تلك اآليتني يف سياق ال

عليه املسلم لتكون حمفزات للعقل بالفكر ومدرات 
وعباد الرمحن الذين  :للمشاعر بالشكر فينتج سلوك متزن

ميشون على األرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا 
ه كثري من علماء السلوك عن ضل   ،63الفرقان:  سالما  

 اإلنساين.
ما هو إال حماولة للقرب من ن هذا النموذج ويرى الباحث أ

وبناء برامج املنهج اإلسالمي يف فهم السلوك والتوقع ملآالته 
إرشادية وعالجية منطلقة من ثقتنا بفهمنا لدالالت النصني 
)القرآن الكرمي والسنة النبوية( وأهنما احملرك للسلوك واملوجه 
لبواعث املشاعر واملوقظ للفكر من خالل نسيج يتعدى 

  ليدي الذي جعل السلوك مبتصل خطي .الوصف األق
 أبعاد التصور القرآين والسنة النبوية يف هذه الدراسة:

 : متصل التدبر مقابل التأمل:البعد األول

ويقصد بالتصور هنا هو القائم على التدبر وليس على 
، ومن والتأمل يف املخلوقات ،التدبر يف اآليات إذ إنالتأمل 

وليس  ،ر مفضي إىل التأملن التدبهنا نستطيع القول: إ
ات القرآن الكرمي فالناظر يف آي ،إىل التدبر ا  التأمل مفضي

اآللية )التدبر( إىل تأمل خملوقات هللا فكأمنا  بتدبر تنقله هذه
القرآن الكرمي يشحذ العقل وحيفز الوجدان إىل التأمل فمن 

ات: الذاري أََفاَل تـُْبِصُرونَ  أَنُفِسُكمْ  َوِف النفس الداخلية 
﴿َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اآلفَاِق َويِف  إىل األفاق الرحبة44

َ هَلُْم أَن ُه احلَْقُّ أَوملَْ َيْكِف بِرَبِ َك أَن ُه َعَلى   أَنـُْفِسِهْم َحىت  يـََتبَـني 
تصل الذي ومدار هذا امل ،53فصلت:  ﴾ُكلِ  َشْيٍء َشِهيد  

ت الكونية يبدأ باالستبصار بالنفس، وينتهي باملشاهدا
فاق( ليعود من جديد إىل النفس بدورة كاملة تفرز تلك )اآل

الدورة  النظر والتفكر اآلمن فتخبت النفس إىل بارئها 
 عكس ذلك التأمل اخلاوي  ومن أمثلته:

 

  Meditationالتأمل مقابل النظر:

وقد أمر املسلم بالنظر املباح يف  ،إن التأمل بدايته النظر
فقد قال جل  ،اك إال ليتأمل ويتفكروما ذ ة،مواطن كثري 

نـََباَت   ۦفََأْخَرْجَنا بِهِ  أَنَزَل ِمَن ٱلس َماِء َماء   ﴿َوُهَو ٱل ِذى وعال
ا مُّتَـرَاِكب ا َوِمَن ُّنُّْرُِج ِمْنُه َحب   ُكلِ  َشْىٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضر ا

ْن أَْعَناٍب َوٱلز يـُْتوَن َدانَِية  َوَجن ـٍٰت م ِ  ِقنـَْوان   ٱلن ْخِل ِمن طَْلِعَها
َر ُمَتَشـٰبِ ُمْشَتِبه   َوٱلرُّم انَ  ٓ  ِإَذا أََْثََر ۦََثَرِهِ  ا ِإىَلٰ ٍه  ٱنظُُرو ا َوَغيـْ
 ،99﴾األنعام : لِ َقْوٍم يـُْؤِمُنونَ  ِلُكْم َلءَايَـٰتٍ ِإن  ِف ذَ   ٓ  ۦَويـَْنِعهِ 

 ال يقوم هبا إال من وصل إىل درجة ،وهو نظر فكر واعتبار
 ،(4991)السعدي: تأمل من خصائص املؤمننيالاإلميان ف

ن يتداوهلا املؤمن بينه يرى الباحث أن هذه اخلاصية بعد أو 
 ٱل ِذيَن ءَاَمُنواوبني نفسه يتسرب إليه االطمئنان والسكينة 

 ِبذِْكِر ٱَّللِ   َأاَل ِبذِْكِر ٱَّللِ  َتْطَمِئنُّ ٱْلُقُلوبُ  َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهم
( ومن الذين آمنوا)فهي كما يف صدر اآلية  ،43الرعد :

﴿َوَمْن أَْعَرَض  نك وشدة وتوترتفوته تلك النعمة فهو يف ض
 ﴾يـَْوَم ٱْلِقيَـَٰمِة أَْعَمى ۥَضنك ا َوحَنُْشرُه َمِعيَشة   ۥَعن ِذْكرِى فَِإن  َلهُ 

، فالذكر املفضي إىل التفكر والتدبر والتأمل يف 441طه: 
وآياٍت   سبحانه وتعاىل "فإن يف ذلك عربا  خملوقات هللا

يستدل هبا على رمحة هللا وسعة إحسانه وجوده وكمال 
تأمل ف ،كما يقول السعدي رمحه هللا  "اقتداره وعنايته بعباده

لو تأملنا عناية هللا  أنناد هذا الكالم من الشيخ رمحه هللا جت
 بنا لكفتنا من اوم الدنيا وضواغطها. 

 :مكونات التأمل
فــاق يف آيــات اآل االنتبــاه وهــو تركيــز وإمعــان النظــر مليــا   .4

فَاِق َوِف أَنُفِسِهْم ﴿َسُنرِيِهْم َءايَـِٰتَنا ِف ٱأْل  أو يف آيات النفس
َ هَلـُــْم أَن ـــُه ٱحْلَـــقُّ  أَوملَْ َيْكـــِف ِبَرب ِـــَك أَن ـــهُ  َعَلـــٰى ُكـــلِ   َحـــىت ٰ يـََتبَــــني 

عـل ابـن تيميـة رمحـه وهذا مـا ج ،53فصلت: َشِهيد ﴾ َشْىءٍ 
يتأمـل يف نفســه  "سـجين خلــوة" :هللا يصـدع مبقولتـه الشــهرية

 "وقتلــي شــهادة"فـاق يتأمــل يف اآل "ونفيــي سـياحة"وأحواهلـا 
وكربـــة ، لقـــد وجـــد  ةفمـــا بعـــد ذلـــك املعـــىن العميـــق مـــن شـــد
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املعــىن الـــذي مل جيــده فرنكـــل حينمــا وضـــع ضــواغط اجملتمـــع 
 على ميزان اآلية السابقة. 

يفتح هللا ة واحتساب ذلك عند هللا لبقصد العبادالتأمل  .4
ن التأمل هنا هو تنفيـذ أمـر هللا ألمن نسائم رمحته وعلمه، و 

  ِف ٱأْلَْرِض فَــٱنظُُروا َكْيــَف بَــَدأَ ٱخْلَْلــقَ  ﴿قُــْل ِســريُوا جــل وعــال
 ﴾ير  قَـدِ  ِخَرَة  ِإن  ٱَّللَ  َعَلٰى ُكـلِ  َشـْىءٍ مُث  ٱَّللُ  يُنِشُئ ٱلن ْشَأَة ٱأْل 

فـــــاق يف األرض ويف ، فنـــــرى اآليـــــة وهـــــي اآل41العنكبـــــوت:
 النفس وهو النوم. 

التأمل املستقبلي: وهو ما يضع صاحبه على تصور واٍع  .3
بأحوال الدنيا، وأهنـا دار ممـر فتهـون عليـه الصـعاب واملشـاق 

عــــــيع اجملتمــــــع حالــــــة مــــــن الــــــوعي يوالضــــــواغط واهلمــــــوم، ل
لبنــاء متجــاوزين ذواهتــم املسـتقبلي حتفــز أفــراده علــى العمـل وا

 يف خدمة أمتهم.

 مقومات التأمل: .1
  Quit Environmentالبيئة اهلادئة:  (أ

ولذا جيب على الشخص  ،أحد مقومات التأمل ةالبيئ تعدُّ 
أن يتجه إىل بيئة هادئة خالية من املثريات املشتتة ملمارسة 

ولكن  ،Bensonوهذا ما يذهب إليه  ،الفنيةاللمسة تلك 
ة املصطفى عليه الصالة والسالم جيد أن احملسن املتتبع لسري 

تاج إىل الذهاب إىل بيئات الذي كمل إسالمه وإميانه ال حي
ألنه هو من يشيع اهلدوء على البيئة فقد كان عليه  هادئة؛

الصالة والسالم إذا قام من فراشه لصالة الليل نظر إىل 
ِت ـٰوَ ِإن  ِف َخْلِق ٱلس مَ  :مث تال قول هللا جل ،السماء

ُوىِل ٱأْلَْلبَـٰبِ  َوٱأْلَْرِض َوٱْخِتلَـِٰف ٱل ْيِل َوٱلنـ َهاِر َلَءايَـٰتٍ   ۟   ألِ 
ُجُنوهِبِْم َويـَتَـَفك ُروَن ِف  ا َوقـُُعود ا َوَعَلىٰ ٱل ِذيَن يَْذُكُروَن ٱَّللَ  ِقيَـٰم  

 ـِٰطال  ِت َوٱأْلَْرِض َربـ َنا َما َخَلْقَت َهـَٰذا بَ َخْلِق ٱلس َمـٰوَ 
، 494-491آل عمران: ا َعَذاَب ٱلن ارِ ُسْبَحـَٰنَك َفِقنَ 

وهل هناك أفضل من بيئة جوف الليل يف هدوئه وسكينته. 
يليق جبالله إىل  فكيف إذا تأملت نزول الرحيم الودود نزوال  

هل من تائب فأتوب عليه، هل  :السماء الدنيا وهو ينادي
لتأمل والتدبر عبادة سائل فأعطيه مسألته، هنا يكون امن 

يرتاح هبا العبد من اوم الدنيا وضواغطها ينطرح بني يدي 
الرحيم، ليخرج كل ما اه أمام رمحان السموات واألرض 

وقد ، Catharsisورحيمهما. هذا هو التطهري احلقيقي 
وسكينة ال ترى إال  ا  ن هناك وقار : إقال بعض الصاحلني

ه وتأمله يف األحوال على قائم الليل. بعد ذلك يكون تدبر 
العادية سجية يتلذذ هبا من عناء وكبد احلياة ، وصالح 

برهبان الليل وفرسان النهار اجملتمع وسؤدده لن يكون إال 
ثر عن صالح الدين أنه نظر إىل أحد البيوت وإذا وقد أ

 من ترك قيام الليل. : من هنا سنؤتى يعينقالف ،بنوره مطفأ
 Special Postureالوضع اخلاص:  (ب
وقد  ،لعملية التأمل والتدبر الوضع اجلسمي مكمال   يعدُّ 
تلك   عليه الصالة والسالم املسلم إىله الرسول الكرميوج  

الفنية يف إرشاده للغاضب يف تغيري الوضعية اجلسمية اهليئة 
فحينما ننقل الوضعية تنتقل  ،اليت عليها أثناء احلدث

مرحية بالنسبة  لذلك. ولذا جيب أخذ وضعية املشاعر تباعا  
 لك أثناء عملية التدبر والتأمل.

 Meditation Objectج( موضوع التأمل:    
إن النظر يف السماء للتأمل وإتباعه بذكر هللا، جيعل السماء 

حيلق هبا اإلنسان يف فضائاهتا  ،موضوعا  للتدبر والتأمل
الواسعة، ليطلق لنفسه وبصره عنان النظر املركز فيمكن أن 

رحابة السماء أثناء النهار أو يركز على لون  يركز على
اك بعض اآلراء العلمية النجوم واملسافات الشاسعة، بل هن

نيت منذ أمد وإمنا هذا نورها بعض النجوم قد ف اليت تعدُّ 
عامل الفلك يدرس ويتأمل لينتهي إىل  :صلنا، وقد قيلي

عامل الدين فإنه يبدأ من  اأم ،عظمة هللا فيخر ساجدا  
 نتهى إليه عامل الفلك. ا احيث م

 التأمل مطلب إنساين (د
مـــن يالحـــظ الشـــعوب جيـــدها تنـــزع إىل التأمـــل ســـواء بـــدافع 

بــدافع  إلســالم وبعــض الــديانات الشــرقية، أمديــين كمــا يف ا
ــــق الــــذات كمــــا هــــو  ــــذي يــــربز فيــــه حتقي التطــــور اجملتمعــــي ال
موجـود يف اجملتمــع الغــريب حيــث تكــون بعــض آليــات التأمــل 
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ـــــة. إطالـــــة النظـــــر )املطـــــوع:  وتأمـــــل الرســـــوم واألعمـــــال الفني
4119) 

 يت:هذا العرض نلخص عملية التدبر يف اآلومن خالل 
  التدبر هو احملرك واحلافز لعملية التأمل اآلمنة واليت ينـتج

عنهــا خمرجــات مفيــدة يف عمــارة األرض واســتخالف البشــر 
 فيها.
  الوجـــود وهـــو  التـــدبر يهـــدي اإلنســـان إىل فهـــم معـــىنإن

دة بينما التأمل بدون تدبر يفضي باإلنسـان إىل فلسـفة العبا
الوجودية الـيت تعلـي مـن قيمـة اإلنسـان وأنـه صـاحب تفكـري 

 (4116وحرية وإرادة ال حيتاج إىل موجه يرشده )الظهار:
  التدبر يهذب من مجوح النفس البشرية ويلجمها بلجام

َلهُ الشريعة  م مِ َن ٱْلُقُروِن أَفـََلْم يـَْهِد هَلُْم َكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ
ُوىِل ٱلنـَُّهىٰ  يَـٰتٍ ِلَك آَل مَيُْشوَن ِف َمَسـِٰكِنِهْم ِإن  ِف ذَ  طه:  ألِ 

ولذا جند البناء االجتماعي يف اجملتمعات اإلسالمية ، 443
تمي ز بالتسامح واألمن االجتماعي يإبان احلضارة اإلسالمية 

 َا َوِإَذا َعَلى ٱأْلَْرِض َهْون   َوِعَباُد ٱلر مْحَـِٰن ٱل ِذيَن مَيُْشون
فمتصل ، 63الفرقان:  َسلَـٰم ا َخاطَبَـُهُم ٱجْلَـِٰهُلوَن قَاُلوا

واملشي يف  ،املشي على األرض يف اآلية األوىل مشي تدبر
اآلية الثانية مشي أمن نفسي واجتماعي من خالل اهلون 
والرفق كدافع ذايت يشكل سلوك االحتواء ملشاكل اجملتمع 

املؤمن الذي خيالط الناس و ) خريا   ون بذلك مؤمنا  ليك
يصرب على أذاهم  خري من الذي ال خيالط الناس و ال 

 .صحيح سنن ابن ماجه  13560( يصرب على أذاهم
فالبناء االجتماعي يف اإلسالم ال يقوم على تلك النظريات  

اليت ختضع لتأمالت فكرية ختضع ملبادئ املنظور العلمي 
بل يقوم على نظرة تأصيلية تبدأ  ،نسبية والشكيةاليت منها ال

بالتدبر مث التفكر والتأمل ليصبغ السلوك  من اإلميان مرورا  
َغَة ٱَّلل ِ االجتماعي بصبغة اإلسالم  َوَمْن َأْحَسُن ِمَن ٱَّللِ   ِصبـْ

َغة  َوحَنُْن َلُه َعـِٰبُدونَ  ، فيتمي ز اجملتمع املسلم 433البقرة:  ِصبـْ
اجملتمعات بالتساند والتعاضد والقيام بوجه من  عن غريه

، ستكون يف أميت هنات وهنات وهناتاملفرق للجماعة )

ملسلمني وهم مجيع فاضربوه فمن أراد أن يفرق أمر ا
 .1164 :( أبو داودمن كان  ، كائنا  بالسيف

وأن اجملتمعات األخرى ضالة جيب مد يد العون إلنقاذها 
يت تسود العامل اآلن فقد من النار عكس تلك اجملتمعات ال

بنيت جممعاهتا على فلسفة البقاء لألقوى وما احلروب اليت 
أفسدت األرض إال نتائج لتلك االجتاهات اليت بنيت على 

 إسرتاتيجية التأمل املفرغ من التدبر.
ومن هنا يرى الباحث أن التدبر عملية إثرائية تعتمد على 

 اإلنسانيصيب املعيار احملكي على عكس التأمل الذي قد 
بتآكل املخزون الوجداين لديه فقد ينتهي به األمر إىل 

وذلك العتماده على املعيار املرجعي  االجرتاري األسلوب
 .()فالتدبر باآليات والتأمل باملخلوقاتواإلطار اجلمعي 

 : متصل اإلنسان مقابل األرض:البعد الثاين
داية بداية اخللق وإنزال آدم عليه السالم إىل األرض وب

االستخالف بعمارة األرض بعد أن هيئها هللا لتلك 
نَسـِٰن   َأْحَسَن ُكل  َشْىٍء َخَلَقهُ  ٱل ِذى الوظيفة َوبََدأَ َخْلَق ٱإْلِ
فقد متت التهيئة على أحسن حال ، 1السجدة: ِمن ِطنيٍ 

أمََلْ لتكوين اجملتمع اإلنساين ليستثمر تلك املنحة اإلهلية 
ِت َوَما ِف ٱأْلَْرِض ِف ٱلس َمـٰوَ   َسخ َر َلُكم م اأَن  ٱَّلل َ  تـََرْوا

َوِمَن ٱلن اِس َمن جُيَـِٰدُل ِف   َوبَاِطَنة   ظَـِٰهرَة   ۥَوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمهُ 
، 41لقمان:  مُِّنريٍ  َواَل ُهد ى َواَل ِكتَـٰبٍ  ٱَّللِ  ِبَغرْيِ ِعْلمٍ 

رض اليت يعيع عليها واملنحة هنا ليست فقط تسخري األ
فكل ذلك قد أمر بأن  ،تعداه إىل السمواتتاإلنسان بل 

وهذا هو مبدأ التكرمي اإلهلي  ،يكون يف خدمة اإلنسان
تسوده األلفة واحملبة من خالل تطبيق  لإلنسان ليصنع جمتمعا  

شريعة هللا. وحينما أخرب املوىل جل يف عاله املالئكة بإنزال 
 ِف ٱأْلَْرِض َخِليَفة   َجاِعل   ِئَكِة ِإنِ  َك لِْلَملٰـَ َوِإْذ قَاَل َربُّ آدم 

ا َأجَتَْعُل ِفيَها َمن قَاُلو : تساءلت املالئكة الكرام باستغراب
َماَء َوحَنْنُ   دِ ُس َلكَ نَُسبِ ُح حِبَْمِدَك َونـُقَ  يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك ٱلدِ 

فالتساؤل هنا هو  ،31رة: البققَاَل ِإنِ  أَْعَلُم َما اَل تـَْعَلُمونَ 
وهم اجلن  ،ن هناك من سكن األرض قبل آدمخربة إذ إ
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، وانشغلوا ببعضهم ولكنهم مل يستطيعوا عمارة األرض
وأفسدوا األرض فأنزل هللا املالئكة فطرهتم  ،همفسفكوا دماء

إىل جزر البحر ، ولتحقيق ذلك املتصل ال بد من مقومات 
 منها:
 :البنائية اإلنسانية 
فاجملتمع املسلم  ،ق بني اإلنسان والشبح  هو األثرالفر 

جمتمع منتج وعامل وشاهد على اجملتمعات األخرى 
 َُشَهَداَء َعَلى ٱلن اِس  ل َِتُكونُوا َوَسط ا ِلَك َجَعْلنَـُٰكْم أُم ة  وََكذ

 إذ إن ،413البقرة:  اَشِهيد   َوَيُكوَن ٱلر ُسوُل َعَلْيُكمْ 
أفراده على الوسطية بكل مناحي احلياة اجملتمع املسلم يبين 

السلوكية والفكرية والوجدانية كما أنه يتيح ألفراده التعلم 
، وإن اجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران))واالجتهاد 

كل ))، ويتقبل اخلطأ 3191:الفتح الرباين (( فأخطأ فله أجر
 ((، وخري اخلطائني التوابونبين آدم خطاء

ُكلُّ يقاظ املسئولية الفردية مع إ ،5/4144:البيهقي
وعدم تأثرها بضغط  ،33ملدثر: ا مبَا َكَسَبْت َرِهيَنة   نـَْفسٍ 

 ،تقولون إن أحسن الناس أحسنا ،ال تكونوا إمعة))اجلماعة 
إن أحسن الناس  ،ولكن وطنوا أنفسكم ،وإن ظلموا ظلمنا

 .1/355املناوي:( (أن حتسنوا وإن أساؤوا فال تظلموا
 جتماعية:العدالة اال 

 هي حجر الزاوية يف نظم اجملتمع اإلسالمي وتأخذ جانبني:
 ،داخلي: يف نسق اجملتمع من خالل تكافئ الفرص  (أ

فبالل احلبشي وابن أم مكتوم األعمى يقومان بأعظم مهمة 
ثر ، ومعلوم ما لألذان من مهام ذات أوهي األذان

ا أيها ي))وأثر عبادي يف اآلخرة  ،اجتماعي يف العبادات
! أال إن ربكم واحد، أال إن ربكم واحد، أال ال لناسا

فضل لعجمي على عريب، وال ألسود على أمحر، وال ألمحر 
، أال قوى ، إن أكرمكم عند هللا أتقاكمعلى أسود إال بالت

هل بلغت ؟ قالوا : بلى يا رسول هللا، قال :فليبلغ الشاهد 
من مرأة أن ا))وتطبيق األحكام 3/449أبو نعيم( (الغائب

ها رسول هللا صلى : من يكلم فيبين خمزوم سرقت ، فقالوا

، فكلمه أسامة ؟ فلم جيرتئ أحد أن يكلمه هللا عليه وسلم
: إن بين إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف بن زيد، فقال

تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، لو كانت فاطمة 
 .3133البخاري: ( ( لقطعت يدها

اجملتمع اإلسالمي باجملتمعات  يف عالقة :خارجي (ب
األخرى وهي عالقة تكاملية فعلى صعيد التعليم وأخذ 

احلكمة ضالة املؤمن حيثما وجد املؤمن ضالته )) احلكمة
وعلى صعيد التعامالت  ،443السخاوي: ((فليجمعها إليه

أال من ))قتل املعاهد من اإلسالم  توع دواملعاهدات فقد 
بذمة ، فقد أخفر  وذمة رسولهاهدة له ذمة هللاقتل نفسا مع

، وإن رحيها لتوجد من مسرية هللا، فال يرح رائحة اجلنة
و بكر وعمر كان أببل   ،4113الرتمذي: ((سبعني خريفا

ودي والنصراين إذا  ، جيعلون دية اليهوعثمان رضي هللا عنهم
 (.4991:عبد الرب بن)ا، مثل دية املسلم كانوا معاهدين

  (ت
  عيةمراعاة الثقافات الفرSubcultures: 

َوَلْو مل يغفل اإلسالم عن متايز الثقافات بل أكد عليها 
ََعْلنَـٰهُ َجَعْلنَـُٰه َمَلك    َولََلَبْسَنا َعَلْيِهم م ا َرُجال   ا جل 

َولََلَبْسَنا  :فنالحظ يف قوله تعاىل ،9األنعام:يـَْلِبُسونَ 
ملكا  ان إشارة إىل أنه حىت وإن ك َعَلْيِهم م ا يـَْلِبُسونَ 

يلبسه الناس من ثياهبم،  ات مايمن الث لبسه هللا تعاىلأل
 قاله جويرب. م وعلى زِيِ هم،هتعلى صور  ليكون

أَْرَسْلنَـَٰك َوَماال وهو الدين العاملي  ( لـِمَ 4111)املاوردي:
 ُمونَ يـَْعلَ  ا َونَِذير ا َولَـِٰكن  َأْكثـََر ٱلن اِس اَل ل ِلن اِس َبِشري   ِإال  َكاف ة  
فقد أقر النيب عليه الصالة والسالم ضرب  ،43سبأ: 

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ))الدف لألنصار 
بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا 

أن أضرب بني  رسول هللا إين كنت نذرت إن ردك هللا ساملا  
يه يديك بالدف وأتغىن فقال هلا رسول هللا صلى هللا عل

وسلم إن كنت نذرت فاضريب وإال فال فجعلت تضرب 
فدخل أبو بكر وهي تضرب مث دخل علي وهي تضرب مث 
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دخل عثمان وهي تضرب مث دخل عمر فألقت الدف 
حتت استها مث قعدت عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إين كنت جالسا  

هي تضرب مث دخل علي وهي تضرب فدخل أبو بكر و 
وهي تضرب مث دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت 

ومن خالل  ،3691الرتمذي:( (أنت يا عمر ألقت الدف
هذا املنهج الراقي يف تناول وإدارة اجملتمع فاضت املكتبة 
اإلسالمية بشىت اجملال املعرفية يف تناغم ليس له مثيل وما 

يت تراعي رنة الاملذاهب األربعة إال نتاج تلك الثقافة امل
ن الشافعي يرمحه هللا وهو خصوصيات اجملتمعات، بل إ

نتاج تلك املعرفة حينما انتقل إىل مصر غري  باملذهب 
 ليتوافق مع أهل مصر فكان ما يسمى باملذهب اجلديد.

 :التكاملية االجتماعية 
من يتأمل نظم اجملتمع اإلسالمي جيدها ذات عمق أصيل 

القيم األصيلة يف اجملتمعات يف التكامل التلقائي مع 
خياركم يف اجلاهلية ، خياركم يف اإلسالم إذا )) األخرى
، بل تعدى ذلك إىل التكامل مع 3461األلباين: (( فقهوا

اجملتمعات األخرى فحينما جاء النيب صلى هللا عليه وسلم 
املدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء تكامل مع تلك 

 الشعرية وحسن منها.
 ل األرض:متص 
هي احلاضنة اليت حتتضن الفرد فهو يدرج على ظهرها  

وتضمه يف حلدها وقد قدر هللا جل وعال فيها أقوات العباد 
ِسَى ِمن فـَْوِقَها َوبَـَٰرَك ِفيَها َوَجَعَل ِفيَها َروَ ومتطلبات احلياة 

فصلت: نيَ ء  ل ِلس ائِلِ َسَواتـََها ِف أَْربـََعِة أَي اٍم فيها أقوَوَقد َر 
ولذا جند اإلسالم يوجه أفراد اجملتمع إىل احرتام ، 41

األرض فجعل منها أماكن هلا قدسية مثل مكة واملدينة 
بل حىت طريقة ووضعية املشي على األرض فقد  ،واألقصى

، هذب اإلسالم أفراد اجملتمع ووجههم إىل القصد باملشي
أعلم بعصابة  دحُ أبا دجانة يوم أُ  أن  )) ومما يدلُّ على ذلك

محراء فنظر إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو خمتال 

يف مشيته بني الصفني فقال إهنا مشية يبغضها هللا إال يف 
ومن هذا املتصل جند ، 6/444اهليثمي: (( هذا املوضع

القرآن الكرمي يوجه ويرشد أفراد اجملتمع لضبط السلوك 
ِصْد ِف َمْشِيَك َوٱْغُضْض ِمن َصْوِتَك  ِإن  َوٱقْ االجتماعي 
ويضع نظام ، 49لقمان: ِت َلَصْوُت ٱحلَِْمريِ أَنَكَر ٱأْلَْصوَ 
لتبول يف الظل بل يوجه اجليع فينهى عن ا ،احرتام البيئة

ويشجع على عمارة  . يقطعوا شجرا  ال  املعركة أ رضيف أ
، و ليس لعرق لهميتة فهو  ا  من أحيا أرض))األرض وإحيائها 

كما أنه ندب إىل عمارة ،  5916األلباين: ((ظامل حق
األرض واالعتناء هبا حىت يف أحلك الظروف وأصعب 

قامت الساعة ويف يد  إنْ )) األوقات وهو قيام الساعة
وهذا استنهاض ، 1/66اهليثمي: ((أحدكم فسيلة فليغرسها
 ال  يبين ويعمر يف أوقات األزمات وأللمجتمع املسلم أن 

االستخالف وعمارة )تشغله األحداث عن وظيفته الرئيسة 
وهذا أصل جيب أن يعيه أفراد اجملتمع املسلم وهو  (،األرض

 ،أن اجملتمع املسلم هو من يؤثر يف األحداث ويصنعها
 صنعه.اليت تث هي اوليست األحد

 : متصل صالح اإلنسانية مقابل صالح األرض: البعد الثالث
 صالح اإلنسان:

هللا اإلنسان يف أحسن تقومي وأسجد له مالئكته خلق 
َءاَدَم َومَحَْلنَـُٰهْم ِف  َوَلَقْد َكر ْمَنا َبىِن وكرمه على سائر خلقه 

 ممِ  نْ  َوَرَزقْـنَـُٰهم مِ َن ٱلط يِ بَـِٰت َوَفض ْلنَـُٰهْم َعَلٰى َكِثريٍ  ٱْلبَـرِ  َوٱْلَبْحرِ 
جيايب يحدث التزامن اإل، ول11اإلسراء: َخَلْقَنا تـَْفِضيال  

Synchronization وليتحقق التزامن  ،بني اإلنسان واألرض
 أوجد الباري جل وعال قواسم مشرتكة منها:

 وحدة العناصر: .1
إن هللا خلق ))يف احلديث الذي يرويه أبو موسى األشعري 

رض، فجاء بنو آدم على آدم من قبضة قبضها من مجيع األ
، واألسود، وبني ذلك ر، فجاء منهم األمحقدر األرض

، 454/4ابن خزمية:( (والسهل واحلزن واخلبيث والطيب
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فنرى احلكمة اإلهلية يف طبيعة اخللق اليت توجه السلوك 
 واالنفعال كسمات داخلية واللون كصفة خارجية.

 
 وحدة الطبيعة األولية: .2

حيث يشرتكان األرض واإلنسان بتلك الوحدة فخلق 
َفأَِقْم َوْجَهَك  ة التوحيد(اإلنسان على فطرة نقية )فطر 

يِن َحِنيف   َها  اَل تـَْبِديَل   الِلدِ  ِفْطَرَت ٱَّللِ  ٱل ىِت َفطََر ٱلن اَس َعَليـْ
يُن ٱْلَقيِ ُم َولَـِٰكن  َأْكثـََر ٱلن اِس اَل خِلَْلِق ٱَّللِ   ذَ  ِلَك ٱلدِ 

لعيع يقابلها خلق األرض صاحلة ، 31الروم:  يـَْعَلُمونَ 
ِف ٱأْلَْرِض  َواَل تـُْفِسُدواوتكوين اجملتمع اإلنساين البشر 
 ِإن  َرمْحََت ٱَّللِ  َقرِيب    ا َوَطَمع اِإْصلَـِٰحَها َوٱْدُعوُه َخْوف   بـَْعدَ 

وكما أن اجملتمعات ، 56األعراف:  مِ َن ٱْلُمْحِسِننيَ 
 تضطرب وتفسد فإن األرض تفسد.

 وحدة الطبيعة الثانوية: .3
اجملتمعات تنصبغ بصبغة األرض اليت ونقصد بذلك أن 

تعيع فيها فنجد أهل اجلبال يتمي زون حبدة الطبع والتوجس 
على املستوى الشعوري وقوة العضالت على املستوى 
اجلسمي وسرعة الكالم على املستوى السلوكي وتتميز 

وحدة النظر كما أن  ،اجملتمعات الصحراوية بصالبة الرأي
 ،ولة التقبل والتمايز الثقايفجمتمعات السواحل تتميز بسه

اجملتمعات يف األرض تؤثر من جهة أخرى و  ،هذا من جهة
 من خالل العمران.

هذه القواسم عبارة عن دوافع  تدفع وتسهل عملية التزامن ف
 بني اجملتمعات واألرض مبظاهر عدة منها:

 وقد تغىن  ،األرض ملهمة وملهبة الوجدان لدى اإلنسان
اليت ألفوها أو كانت ذكرى تردد  الشعراء بتلك األماكن

بذي الرمة غيالن ومن ذلك ما فاض  ،ها يف وجداهنماصد
 األحجار واملالعب تكلمه حىت ظن أن

 .(4935)العدوي:
 وقفت على ربع ملية ناقيت فما زلت أبكي عنده وأخاطبه

 .تكلمين أحجاره ومالعبه شكيه حىت كاد مما أبثهأو 

  ب قامت بسبب األرض ملهبة احلروب فكم من احلرو
األرض وما حروب العرب يف اجلاهلية إال أحد تلك 
املظاهر ومل تتوقف تلك املظاهر على اجلهل بل امتدت إىل  
كل العصور ومنها العصر احلديث فاالستعمار أحد تلك 

 املظاهر.
 األرض حافزة للتفكر يف قدرة هللا جل وعال ُقْل ِسريُوا 

َأ ٱخْلَْلَق  مُث  ٱَّللُ  يُنِشُئ ٱلن ْشأََة بَدَ  ِف ٱأْلَْرِض فَٱنظُُروا َكْيفَ 
 ،41العنكبوت:  ِخَرَة  ِإن  ٱَّللَ  َعَلٰى ُكلِ  َشْىٍء َقِدير  ٱآْل 

ِف ٱأْلَْرِض  ِسريُواموقظة للوجدان رادعة للسلوك املنحرف 
 .69النمل: َفٱنظُُروا َكْيَف َكاَن عَـِٰقَبُة ٱْلُمْجرِِمنيَ 

 يف عصر النبوة كانت واجبة على  األرض جاذبة فاهلجرة
ُهُم ٱْلَملٰـَ  املستطيعني أَنُفِسِهْم  ظَاِلِمى ِئَكةُ ِإن  ٱل ِذيَن تـََوف ىـٰ

 ا أملَْ قَاُلوا ُكن ا ُمْسَتْضَعِفنَي ِف ٱأْلَْرِض  قَاُلو  قَاُلوا ِفيَم ُكنُتمْ 
ُهْم لٰـَ فَُأو   فـَتُـَهاِجُروا ِفيَها ِسَعة  َتُكْن أَْرُض ٱَّللِ  وَ  ِئَك َمْأَوىـٰ

ِإال  ٱْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن ٱلر َِجاِل  ۟  ا َءْت َمِصري  َوَسا  َجَهن مُ 
 َواَل يـَْهَتُدوَن َسِبيال   ِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلة  ِء َوٱْلِوْلدَ َوٱلنِ َسا

كما أن هجرة العقول اإلسالمية من ،  93 – 91النساء: 
اليت تتحقق فيها ذاهتم هي  املبدعني والعلماء إىل اجملتمعات

 حاجة جتذب هؤالء إىل تلك األرض.
وهنا يرى الباحث أن السلوك العقالين هو ذلك السلوك 

جيابية تنتج منها املعارف يتزامن مع البيئة ويتفاعل بإالذي 
 ((أحد جبل حنبه وحيبنا))والفنون والثقافة الرشيدة 

كس عالقة حب ووئام وتصاحل مع البيئة ع ،:مسلم4394
السلوك االنفعايل الذي يقرتب إىل التشبيح يف إفساد 
األرض  فتكون عالقة إفساد للحرث والنسل كما فعله 

 اجلن قبل استخالف آدم عليه السالم باألرض .
مقابل  البعد الرابع: التدرج يف تعديل السلوك األسري )النشوز(

 التدرج يف تعديل سلوك االجتماعي )شرب اخلمر(
هتم اإلسالم قابله سلوك اجملتمع ، وقد ااألسرة يسلوك 
اهتمامه باجملتمع واحملافظة عليه من تفشي واألسرة ك بالفرد

األمراض االجتماعية من خالل التدرج وهو أحد تكنيكات 
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املدرسة السلوكية اليت ثبتت فاعليتها يف تعديل السلوك  
فوضع آليات إجرائية لتعديل تلك السلوكيات فبدأ 

بيتهم من خالل التدرج التدرييب يف أهم باألطفال يف تر 
تناوهلا بطريقة إجرائية ذات أبعاد  إذشعرية وهي الصالة 

واضربوهم  مروا صبيانكم بالصالة إذا بلغوا سبعا  ))نفسية 
( ( ا وفرقوا بينهم يف املضاجععليها إذا بلغوا عشر  

، ومن ذلك التدرج يف عملية تعديل سلوك 41/466أمحد:
َوٱل ـٰىِت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهن  َفِعظُوُهن  ىل النشوز قوله تعا

َوٱْهُجُروُهن  ِف ٱْلَمَضاِجِع َوٱْضرِبُوُهن   فَِإْن أََطْعَنُكْم َفاَل 
ُغوا ، 31النساء:  اا َكِبري  ِإن  ٱَّللَ  َكاَن َعِلي    َعَلْيِهن  َسِبيال   تـَبـْ

اجملتمع  على مستوى األسرة ، مث ينتقل التدرج على مستوى 
يف معاجلة أحد أمراض اجملتمع وهو عادة شرب اخلمر اليت  

 مكة وإضافةكانت مستأنسة يف اجملتمع العريب فلم حترم يف 
"فلما هاجر Aversionتكنيك سلوكي إجرائي وهو التنفري

إىل املدينة بدأ احلق سبحانه بالتنفري عليه الصالة والسالم 
ء فيها نفع ضئيل منها عن طريق املقارنة بني شيئني: شي

 وشيء فيه ضرر جسيم . وقد أدرك بعض الصحابة شيئا  
كانوا يسألون رسول و رها ، فكانوا يتوقعون حترميها ، من ضر 

سبحانه قوله فنزل  ،هللا صلى هللا عليه وسلم عنها
ُلوَنَك َعِن ٱخْلَْمِر َوٱْلَمْيِسرِ ئَـ َيْسـ ، :فرتكها قوم لقوله  ُقْل

مث إن عبد  َوَمَناِفُع لِلن اسِ لقوله  وشرهبا قوم ري  َكبِ   ِفيِهَما ِإمْث  
من أصحاب  ودعا إليه ناسا   الرمحن بن عوف صنع طعاما  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأطعمهم وسقاهم اخلمر 
 :وحضرت صالة املغرب فقدموا أحدهم ليصلي هبم فقرأ 

،  (ال). حبذف أعبد ما تعبدون  أَيُـَّها ٱْلَكـِٰفُرونَ ُقْل ُقْل يٰـَ 
لتحرميها عليهم أوقات الصالة  فكانت هذه احلادثة متهيدا  

ٱلص َلٰوَة  تـَْقرَبُوا أَيُـَّها ٱل ِذيَن َءاَمُنوا اَل يٰـَ  :ونزل قوله تعاىل
م فحر  ، 13النساء:  َوأَنُتْم ُسَكـَٰرٰى َحىت ٰ تـَْعَلُموا َما تـَُقولُونَ 

الصالة ، فلم يبق للمصر يف أوقات  جزئيا   هللا السكر حترميا  
على شرهبا إال االغتباق بعد صالة العشاء وضرره قليل ، 
وكذا الصبوح من بعد صالة الفجر ملن ال عمل له وال 

جلت  -خيشى أن ميتد سكره إىل وقت الظهر ، مث تركهم 
ورسخ  ،قوي فيه الدين على هذه احلال زمنا   -حكمته 
مث اخلمر ، منها ما وكثرت الوقائع اليت ظهر هبا إ ،اليقني

من  ودعا إليه رجاال   روي أن عتبان بن مالك صنع طعاما  
املسلمني فيهم سعد بن أيب وقاص وكان قد شوى هلم رأس 
بعري ، فأكلوا وشربوا اخلمر حىت أخذت منهم ، فافتخروا 
عند ذلك وتناشدوا األشعار ، فأنشد بعضهم قصيدة فيها 

من األنصار حلي  فخر قومه وهجاء األنصار ، فأخذ رجل
فانطلق سعد إىل رسول  ،بعري فضرب به رأس سعد فشجه

هللا صلى هللا عليه وسلم وشكا إليه األنصاري ، فأنزل هللا 
َايٰـَ  :قوله سبحانه ٱخْلَْمُر َوٱْلَمْيِسُر  أَيُـَّها ٱل ِذيَن َءاَمُنوا ِإمن 

طَـِٰن فَٱْجَتِنُبوُه ٱلش يْ  مِ ْن َعَملِ  َوٱأْلَنَصاُب َوٱأْلَْزلَـُٰم رِْجس  
فـََهْل أَنُتم إىل قوله ، 90املائدة:  َلَعل ُكْم تـُْفِلُحونَ 

، فقال عمر : انتهينا ربنا انتهينا، ١1املائدة: مُّنتَـُهونَ 
فطلب الكثريون من الصحابة حترميها ، فأجاهبم هللا وحرمها 

 (.4931:املعتق). "يف مجيع األوقات كليا    حترميا  
صل نالحظ أن هناك ثالثة مستويات يف ففي هذا املت

التأثري يف قوة التغيري يف التساند الوظيفي لبنائية اجملتمع 
 املسلم هي:

 على مستوى الفرد: -1
األطفال يتأثرون بشروط األاية كما ذكرها روجرز  

ل )الشناوي:د.ت( فعندما تستدخل تلك الشعرية من خال
 نهبا الوالدا التدريب واملصابرة وملدة ثالث سنوات يستشعر

َها  اَل قوله تعاىل:  َوْأُمْر أَْهَلَك بِٱلص َلٰوِة َوٱْصَطربْ َعَليـْ
َُلَك رِْزق   ، 434طه:  حن ُْن نـَْرزُُقَك  َوٱْلعَـِٰقَبُة لِلتـ ْقَوىٰ   اَنْسـ 

تكون ذات أاية عالية للطفل تتالقى تلك األاية مع 
الة من خالل الرغبة الفعلية من قبل اآلباء يف أمره بالص

 جوانب عدة منها:
  استثارة االستشعار باملثابرة على تدريب الطفل وأن

هناك إحاطة من هللا جل وعال بأن املوضوع لن يكون 
 ،يهدأ بال الوالدين من مثفسيالقي الصعوبات و  ،سهال  
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ويعلمون أن تلك الوظيفة هلا أعراض جانبية هي العناد 
معه بالتعنيف والشد  والتلكؤ من قبل الطفل فال يتعاملون

 فيكون األمر على مستوى العقالنية وليست االنفعالية.
  أن ممارسة الوظيفة واملصابرة عليها هي جملبة للرزق

فكأمنا أخذ أجره الدنيوي مع أجره األخروي فينشط للعمل 
 بروح التفاؤل والفاعلية.

  أن تلك الوظيفة قربة إىل هللا وعاقبتها التقوى واليت
 ۥَوَمن يـَت ِق ٱَّللَ  جَيَْعل ل هُ جلب الرزق والعلم بدورها تست

 - 4الطالق:  َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب  ۟  ا خَمَْرج  
 َِبُكلِ  َشْىٍء َعِليم   ٱَّللَ  َويـَُعلِ ُمُكُم ٱَّللُ  َوٱَّلل ُ  ٱتـ ُقواو  :البقرة

 فتتكون اخلربة العلمية الرتبوية الربانية . ،434
 ى مستوى األسرة:عل -2
املتتبع للنظام االجتماعي يف اإلسالم جيد أن األسرة  

حاضرة يف ذاكرته وأن الرباط الذي ترتبط به األسرة مساه 
 اَوَأَخْذَن ِمنُكم مِ يثَـٰق ا َغِليظ  ، غليظا   هللا جل وعال ميثاقا  

ولذلك وضع اإلسالم يف بنائه للمجتمع نظم  ،44النساء: 
همتها صيانة تلك العالقة بطريقة عقالنية املراجعة اليت م

فاق الواسعة يف ل العالقة شطن االنفعال لتفتح اآلتنتش
ال يفرك مؤمن مؤمنة . إن  ))اختاذ القرارات مبرونة مقصودة 

  ((رضي منها آخر . أو قال : غريه كره منها خلقا  
 يت:تداول تلك اآلليات جيب مراعاة اآلول ،4169مسلم:

 ليت رمسها القرآن الكرمي يف عالج إتباع اخلطوات ا
النشوز وهو تدريج على مستوى املوعظة وهي خماطبة 
اجلوانب الفكرية والعقلية مث يلي ذلك على مستوى السلوك 

السليب  :أسلوبان من أساليب املدرسة السلوكية العقاب
)اهلجر( مث العقاب اإلجيايب )الضرب( )الشناوي وعبد 

 .( 4993الرمحن:
  الثقافة الفرعية يف تطبيق هذا األسلوب جيب مراعاة

حبيث أن هناك من اجملتمعات من ترى أن ضرب الزوجة 
أي تعدي على حقوقها وبذلك يقرر  املرأة هعرف ال ترى في

وعندي أن تلك اآلثار "  :بن عاشور رمحه هللا بقولها

واألخبار حممل اإلباحة فيها أهنا قد روعي فيها ُعرُف بعض 
، أو بعض القبائل، فإن الناس متفاوتون الطبقات من الناس

يف ذلك، وأهل البدو منهم ال يعدون ضرب املرأة اعتداء، 
وأما الضرب فهو خطري  ... اعتداء وال تعده النساء أيضا  

وحتديده عسري، ولكنه أذن فيه يف حالة ظهور الفساد، ألن 
املرأة اعتدت حينئذ، ولكن جيب تعيني حد يف ذلك، يبني 

ألنه لو أطلق لألزواج أن يتولوه، وهم حينئذ يف الفقه، 
يسفون غضبهم، لكان ذلك مظنة جتاوز احلد، إذ قل من 
يعاقب على قدر الذنب، على أن أصل قواعد الشريعة ال 
تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لوال الضرورة، بيد أن 
اجلمهور قيدوا ذلك بالسالمة من اإلضرار، وبصدوره ممن 

انة وإضرار. فنقول: جيوز لوالة ال يعد الضرب بينهم إه
األمور إذا علموا أن األزواج ال حيسنون وضع العقوبات 
الشرعية مواضعها، وال الوقوف عند حدودها أن يضربوا 
على أيديهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا هلم أن من 

األزواج، ضرب امرأته عوقب، كيال يتفاقم أمر اإلضرار بني 
 .(4999" )ابن عاشور:ال سيما عند ضعف الوازع

  أن األخذ هبذا األسلوب )التدرج( جيب أن يؤخذ
إىل العتبة  القرآين ألن التقيد به قد ال يصل بكبالتدرج 

  .األخرية وهي الضرب
 على مستوى اجملتمع: -3
املتتبع للنظام االجتماعي يف اإلسالم جيد أن األسرة  

اه حاضرة يف ذاكرته وأن الرباط الذي ترتبط به األسرة مس
 اَوَأَخْذَن ِمنُكم مِ يثَـٰق ا َغِليظ   غليظا   هللا جل وعال ميثاقا  

ولذلك وضع اإلسالم يف بنائه للمجتمع نظم  ،44النساء: 
املراجعة اليت مهمتها صيانة تلك العالقة بطريقة عقالنية 

ن تلك القة من مستنقع االنفعال ، حبيث إتنتشل الع
ألمان من خالل املرتكزات م االعالقة هي نواة اجملتمع وصما

 ية:اآلت
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 التنشئة االجتماعية: (أ
التنشئة االجتماعية هي إعادة والدة وتشكيل من كائن حي 
إىل إنسان حيمل األفكار واملشاعر والسلوك )الثالثية 
البشرية( بغض النظر عن حمتوى تلك الثالثية ألهنا خاضعة 

لذي تمع ااجمل لعمليات االستدخال من الوالدين ومؤسسات
إىل أاية هذا املرتكز من  ا  اإلسالم أفراد ، وقد وجهنشأ فيه

خالل توجيه الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل أن يصرب 
َوٱْصربْ نـَْفَسَك َمَع ٱل ِذيَن يَْدُعوَن نفسه مع الذين آمنوا 

َناكَ   ۥَربـ ُهم بِٱْلَغَدٰوِة َوٱْلَعِشىِ  يُرِيُدوَن َوْجَههُ  ُهْم  َواَل تـَْعُد َعيـْ َعنـْ
نـَْيا  َواَل ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قـَْلَبهُ  ِذْكرِنَا  َعن تُرِيُد زِيَنَة ٱحْلَيَـٰوِة ٱلدُّ

وهذا يعطي  ،43الكهف:  افـُُرط   َوٱتـ َبَع َهَوٰىُه وََكاَن أَْمرُهُ 
للتنشئة االجتماعية وهو أهنا ال ختضع لفرتة من العمر  بعدا  

 بل على مستوى مراحل العمر .
ذا التوجيه القرآين للرسول عليه الصالة والسالم يرفع من وهب

بني التنشئة االجتماعية  أاية هذا املرتكز ليكون متصال  
وهبذا املتصل فإن اجملتمع اإلسالمي لن يعاين من  ،واالنتماء

فتكون   ، Antisocialمشكلة األفراد غري االجتماعيني 
ن التوجه هنا أل ؛درجة التفاعل االجتماعي مرتفعة ومنضبطة

تماعية تتسامى عن الصراعات يف صياغة شخصية اج
إىل الدار اآلخرة من خالل ما يقدم من نفع للناس  وتسمو

 على اختالفهم. 
 Belongingnessاالنتماء: (ب

وهو الطرف الثاين لعلمية التنشئة االجتماعية ويرى الباحث 
 ،مفالتنشئة تعل ،أنه املوجه لتلك العملية واجلانب املمارسي

واالنتماء ممارسة ومن خالل املمارسة تظهر اهلوية اليت متي ز 
َمْن َعِمَل  اجملتمع املسلم باألصالة والتكافل والعمل بالعلم

  َحيَـٰوة  طَيِ َبة   ۥفـََلُنْحِييَـن ه َوُهَو ُمْؤِمن   ا مِ ن ذََكٍر أَْو أُنَثىٰ َصـِٰلح  
 ،91النحل:  انُوا يـَْعَمُلونَ َولََنْجزِيـَنـ ُهْم َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َما كَ 
، فالكل يف اجملتمع مندوب فلم يفرق بني الذكر واألنثى

تدفعهم دوافع  ،إليها للعمل على ضوء اهلوية اليت ينتمي

التنشئة االجتماعية ، مث تأيت مرحلة املردود السيكولوجي 
 )السعادة باإلجناز( 

 Cooperation:التعاون (ج
 حتُِلُّوا أَيُـَّها ٱل ِذيَن ءَاَمُنوا اَل يٰـَ مقومات التعاون هي العدل 

ِئَد َواَل َءامِ نَي ٱْلَقلٰـَ  َشَعـِٰئَر ٱَّللِ  َواَل ٱلش ْهَر ٱحْلَرَاَم َواَل ٱهْلَْدَى َواَل 
َوِإَذا َحَلْلُتْم   ان  ر هبِ ِْم َورِْضوَ  ٱْلبَـْيَت ٱحْلَرَاَم يـَْبتَـُغوَن َفْضال  مِ ن

َاُن قـَْوٍم َأن َصدُّوُكْم َعِن َواَل جيَْ  َفٱْصطَاُدوا رَِمن ُكْم َشَنـ 
َواَل   َعَلى ٱْلربِ  َوٱلتـ ْقَوىٰ  َوتـََعاَونُوا ٱْلَمْسِجِد ٱحْلَرَاِم أَن تـَْعَتُدوا

ِإن  ٱَّللَ  َشِديُد   ٱَّلل َ  َوٱتـ ُقوا  نِ َعَلى ٱإْلِمثِْ َوٱْلُعْدوَ  تـََعاَونُوا
هذا املرتكز فقد مثله  ، وألاية4املائدة:  ٱْلِعَقابِ 

مثل املؤمنني يف )) :املصطفى عليه الصالة والسالم بقوله
، مثل اجلسد . إذا اشتكى منه توادهم وترامحهم وتعاطفهم 

( (، تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمىعضو

ويرى الباحث أن مرتكز التعاون هو نواة  ،4536مسلم:
عضاء األعيات البناء االجتماعي ، فالتمثيل باجلسد وتدا

هي ما ذهب إليه هربرت اسبنسر بوصفه للبناء االجتماعي 
 بالتساند الوظيفي والتكامل البنائي.

 Competition:التنافس (د
يوجه اجملتمع اإلسالمي عمليات التنافس إىل الوعي ويربزها  

 ِلَك فـَْلَيتَـَناَفِس ٱْلُمتَـنَـِٰفُسونَ َوِف ذَ كقيمة أخروية 
ط العمل االجتماعي حيث تنطلق من تنش، 46املطففني: 

ففي احلديث  التعاون وتستمد من تأكيد الذات منهجا  
أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلنب وعن ميينه ابن ))

عباس وعن يساره خالد بن الوليد فقال رسول هللا صلى هللا 
قال ابن  عليه وسلم البن عباس أتأذن يل أن أسقي خالدا  

ثر بسؤر رسول هللا صلى هللا عليه عباس ما أحب أن أو 
فأخذ ابن عباس فشرب وشرب  وسلم على نفسي أحدا  

بن عباس صغري السن يف ، فا4133ابن ماجة : ((خالد
تلك اللحظة ولكن املدرسة احملمدية اليت تريب على الفاعلية 

 بنتأكيد الذات ألبنائها هو ما جعل امن خالل تيسري 
خيجل باملطالبة حبقه  ال  عباس وهو األصغر من خالد أ
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دة من الكتاب والسنة املشروع يف إطار الشرعية املستم
وليد فإن الأما من جهة خالد ابن  عباس بن،هذا من جهة ا

َا َكاَن قـَْوَل التسليم والرضا هو الفعل املتوقع منه  ِإمن 
نَـهُ  ۦا ِإىَل ٱَّللِ  َوَرُسولِهِ ٱْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعو   ْم أَن يـَُقوُلوالَِيْحُكَم بـَيـْ

ْعَنا َوأََطْعَنا  َوأُو    ،54النور:  ٱْلُمْفِلُحونَ  لَـِٰئَك ُهمُ مسَِ
فالتسليم واالنقياد حلكم هللا وقاية اجملتمع من الصراعات 

 ودافع للتنافس .
 Conflictهـ(  الصراع:

الصراع هو نشاط سليب يقوم به أفراد اجملتمع نتيجة 
الظلم الذي يشعرون  لغموض الدور الذي يقومون به أو

اجملتمع اإلسالمي مؤشرات األمن يف متناول يضع ولذا  ،به
ٱلص َلٰوَة  ٱلص ـِٰلَحـِٰت َوأَقَاُموا َوَعِمُلوا ِإن  ٱل ِذيَن ءَاَمُنوا اجلميع

َأْجُرُهْم ِعنَد َرهبِ ِْم َواَل َخْوف  َعَلْيِهْم َواَل ُهْم  َوَءاتـَُوا ٱلز َكٰوَة هَلُمْ 
فاملؤشرات اليت تقي من الصراع هي ، 411: البقرة حيزنون

أبو  ،4936ما احتوهتا اآلية الكرمية وهي: )السماطوي:
 (4966زيد:
 .اإلميان 

هو املرتبة الثانية يف سلم الرتقي قاعدته اإلسالم ورأسه 
وهو ، 4/446العيين:( (املؤمن من أمنه الناس))اإلحسان 

النفس لتتوق إىل مكون وجداين يكمله العمل الصاحل يدفع 
، املناجاة فتهدأ اجلوارح وخيبت القلب وتنبلج األسارير

فيشع منه األمن ليغمر من حوله فيأنس ويؤنس ديدنه 
 التعاون على الرب والتقوى.

 :العمل الصاحل 
عن  متساميا   يرفعه هللا به فيصبح عزيزا   هو سلوك املؤمن

عل الصراعات الدنيوية حيدوه التنافس واملسابقة على ف
َمن َكاَن يُرِيُد ٱْلِعز َة فَِلل ِه اخلريات والنهي عن املنكرات 

ٱْلِعز ُة مجَِيع ا  إِلَْيِه َيْصَعُد ٱْلَكِلُم ٱلط يِ ُب َوٱْلَعَمُل ٱلص ـِٰلُح 
َوَمْكُر   َشِديد   يـَْرفـَُعُه  َوٱل ِذيَن مَيُْكُروَن ٱلس يِ ـ َاِت هَلُْم َعَذاب  

 .41فاطر:  ُبورُ لَـِٰئَك ُهَو يَـ أُو 
 

 :إقامة الصالة 
هلا أوقاهتا احملددة احملرتمة يشعر  ،هي الصلة بني العبد وربه

الفرد بوجوده يف مجاعة املسجد من خالل التساند 
فيظهر فعل  ،فيتفقد بعضهم بعضا   ،والتكافل واالهتمام

احلب فيما بينهم وهو ما مل يستطع وليم جالسر أن جيد له 
لكن بالصالة يف مجاعة يفعل احلب فيما و  ،آلية اجتماعية
هذا من جهة العالقات البينية حيب وحُيب  ،بني املسلمني

يف هللا وتدخل الطمأنينة على الفرد يف العالقة الذاتية من 
يا بالل أقم الصالة )) خالل استشعاره بأنه يف ذمة هللا

 .4/64الزيلعي: ((وأرحنا هبا
 :إيتاء الزكاة 

و قرينة الصالة والقيام هبا، وهي  ،الثالزكاة هي الركن الث
إخراج للمال ومع املال خيرج ما تكنه النفوس من ضيق 

 Catharsisوشح وحسد وحزن وصراع فهي التطهري 
هَلُْم ِف ٱل ِذيَن يُنِفُقوَن أَْموَ احلقيقي الضطرابات النفس 

 هل ُْم َأْجُرُهمْ    أَذ ىأَنَفُقوا َمن ا َواَل  َسِبيِل ٱَّللِ  مُث  اَل يـُْتِبُعوَن َما
 ،464: البقرة حيزنونِعنَد َرهبِ ِْم َواَل َخْوف  َعَلْيِهْم َواَل ُهْم 

وهي دائرة األمان االجتماعي تؤخذ من أغنيائهم وتعطى 
فأداؤها يردم اهلوة بني الفقراء واألغنياء فيتالشى  ،لفقرائهم

 ( .4119ع:الصراع وحيل حمله التعاون واحملبة واأللفة )املطو 
البعد اخلامس: املسئولية الذاتية مقابل املسئولية 

 االجتماعية:
وهو البعد األخري يف منظومة النموذج املقرتح حبيث أن 

  متصل التدبر مقابل التأملالنموذج بدأ بتدريج املستويات 
مث املستوى الثاين متصل اإلنسان مقابل األرض مث املستوى 

صالح األرض مث  مقابل لثالث متصل صالح اإلنسانيةا
 تعديل السلوك األسري )النشوز(التدرج يف املستوى الرابع 

مقابل التدرج يف تعديل سلوك االجتماعي )شرب اخلمر( 
ليعود إىل اإلنسان مرة أخرى مبتصل املسئولية الذاتية مقابل 

 املسئولية االجتماعية.
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 املسئولية الذاتية :
تشربه من قيم توجه  جند اجملتمع اإلسالمي ومن خالل ما

سلوكه اجلمعي يوازن بني املسئولية الذاتية واملسئولية 
االجتماعية بتناغم سلس ال إفراط يف تضخيم الذات وال 

وينسل  ،تفريط يف إذابة تلك املسئولية ليتكئ على اجملتمع
واملتدبر يف كتاب هللا جل وعال جيد الشواهد  ،من مسئوليته
 كثرية منها:

ة الذاتية وحتميل الفرد يف اجملتمع عن كافة حتديد املسئولي .4
 ؛سلوكه وتصرفاته وعدم طرح السلوك خارج إطاره الشخصي

ولذا جند القرآن الكرمي يضع سلوك ابن آدم يف قتله ألخيه 
فََأْصَبَح  فـََقتَـَلهُ  قـَْتَل َأِخيهِ  نـَْفُسهُ  ۥَعْت لَهَفَطو   يف هذا اإلطار
 .31: املائدة ِمَن ٱخْلَـٰسرين

لتطابق مع الذات يف حالة التسبب يف األخطاء على ا .4
 ِقيَل هَلَا ٱْدُخِلى ٱلص رَْح  فـََلم ا رَأَْتُه َحِسَبْتُه جلُ ة   النفس

َها قَاَل إِن هُ  وََكَشَفْت َعن َر د  مِ ن ۥَساقـَيـْ قـََوارِيَر  قَاَلْت  َصرْح  ممُّ
َلْيَمـَٰن َّلِلِ  َربِ  َربِ  ِإنِ  ظََلْمُت نـَْفِسى َوَأْسَلْمُت َمَع سُ 

 .11النمل:  ٱْلَعـَٰلِمنيَ 

أن السلوك اخلاطئ الذي قمت به هو من تلقاء نفسي  .3
 بالعبارة النفسية ال أعذار كما يف مدرسة العالج بالواقع

ِإن   بِٱلسُّوِء ِإال  َما َرِحَم َربِ   ِإن  ٱلنـ ْفَس أَلَم اَرة  أُبـَر ُِئ نـَْفِسى  َوَما
 .53يوسف:  ر ِحيم   ُفور  َربِ  غَ 

إذكاء املسئولية الذاتية يف الرتبية األسرية من خالل  .1
مروا أوالدكم بالصالة وهم ))التفريق بني األوالد يف املضاجع 

واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا  ،أبناء سبع سنني
 .195أبو داود: ((بينهم يف املضاجع 

ر بأن لديه ضبط السلوك من خالل مراقبته واستشعا .5
ق:  م ا يـَْلِفُظ ِمن قـَْوٍل ِإال  َلَديِْه َرِقيب  َعِتيد  ا  حسيب ا  رقيب
43. 

 
 
 

 :املسئولية االجتماعية
وهي استعداد الفرد لتقدمي اخلدمات االجتماعية جملتمعه ال 

عليه  يدفعه إال استشعار تلك املسئولية وأن اجملتمع له حق
 :ومن مظاهر املسئولية  ما يأيت

ُكنُتْم َخيـَْر األمر باملعروف كمسئولية اجتماعية  .4
َهْوَن َعِن ٱْلُمنَكِر  أُم ٍة ُأْخرَِجْت لِلن اِس تَْأُمُروَن بِٱْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

هل ُم   اَوتـُْؤِمُنوَن بِٱَّللِ   َوَلْو َءاَمَن أَْهُل ٱْلِكتَـِٰب َلَكاَن َخيـْر  
ُهُم ٱْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهمُ   .441آل عمران:  ٱْلَفـِٰسُقونَ  مِ نـْ

فتح مصارف التزكية عن الصحة اليت يرفل هبا   .4
كل ))اإلنسان على اجملتمع بقوله صلى هللا عليه وسلم 

، ، كل يوم تطلع فيه الشمسيه صدقةسالمى من الناس عل
عني الرجل على دابته فيحمل ، وييعدل بني االثنني صدقة

، والكلمة الطيبة صدقة ة،، أو يرفع عليها متاعه صدقعليها
وكل خطوة خيطوها إىل الصالة صدقة ، ومييط األذى عن 

 .4111 البخاري: ((الطريق
 توصيات الدراسة

 خرجت الدراسة بتوصيات منها:
  اختبار النموذج امربيقيا من خالل إخضاعه للتجريب يف

 الدراسات االجتماعية.

  تطبيق النموذج على البحوث اإلجرائيةAction 

Research   التدبر قبل التأمل يف تلك من خالل إضافة
 .البحوث

  استنباط املهارات السلوكية اليت لفت إليها القرآن الكرمي
 .وصياغتها على شكل برامج إرشادية وتدريبية

 
 املراجع 

: الناشر شاكر، أمحد ، حتقيق ، املسند (ت.د) حممد بن أمحد حنبل، بنا .4
 .بريوت اجليل، دار

 عز الرب صفات وإثبات التوحيد (4933) إسحاق بن حممد خزمية، بنا .4
 ،(4) الطبعة ، الرشد دار ، الشهوان إبراهيم بن عبدالعزيز حتقيق وجل

 .الرياض
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 ، النفائس دار والتنوير، التحرير(4999) حممد بن الطاهر حممد عاشور، ابن .3
 .بريوت ،(4) ط

 هاءفق ملذاهب االستذكار( 4991) عبدهللا بن يوسف الرب، عبد بنا .1
 .دمشق.  قتيبة دار( 4)الطبعة املهدي، عبدالرزاق حتقيق األمصار

 أبو حتقيق القرآن، فضائل( 4996) الدين عماد عمر بن إمساعيل كثري،  بنا .5
 . القاهرة ،(4) الطبعة تيمية ابن مكتبة احلويين، إسحاق

 اجلزء اجملتمع، لدراسة مدخل – االجتماعي البناء( 4966) أمحد زيد، أبو .6
 .القاهرة القومية، لدارا( 4)

 الكرمي القرآن ضوء يف االجتماعي السلوك ،(4144) حممد عماد كرش،  أبو .1
 .غزة اإلسالمية، اجلامعة ماجستري، رسالة" موضوعية دراسة"

 وطبقات األولياء حلية( 4113) عبدهللا بن أمحد نعيم أبو األصبهاين، .3
 الطبعة ، لعلميةا الكتب ،دار عطا عبدالقادر مصطفى :حتقيق ،األصفياء

 . بريوت ،(4)
 منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء( 4919) الدين ناصر حممد األلباين، .9

 .بريوت( 4) الطبعة اإلسالمي املكتب السبيل،
: الناشر الصغري، اجلامع صحيح( 4933) الدين ناصر حممد األلباين، .41

 .بريوت ،( 3) الطبعة اإلسالمي، املكتب
 الرتبية مكتب ، ماجة بنا صحيح( 4931 ) الدين حممد ناصر األلباين، .44

 .الرياض( 4) الطبعة ، اخلليج لدول العريب
 منشورات الشرعية، العلوم يف البحث أجبديات(  هـ4141)فريد األنصاري، .44

 .البيضاء الدار اجلديدة، النجاح مطبعة الفرقان،

 االجتماع علم يف مقدمة(. 4933) فريد وأمحد، إلياس، بايونس، .43
 .جدة والتوزيع، للنشر عكاظ مي،اإلسال

 حديث من املسند الصحيح اجلامع( 4999) إمساعيل بن حممد البخاري، .41
 السلفية، ،املكتبة اخلطيب الدين حمب حتقيق وأيامه، وسننه هللا رسول
 .القاهرة ،(4) الطبعة

 الدمرداش محدي حتقيق، اإلميان شعب( 4115) احلسني بن أمحد: البيهقي .45
 . بريوت ،(4)الطبعة الفكر، ارد ، العدل حممد

 سنن وهو الصحيح اجلامع( ت.د) سورة بن عيسى بن حممد الرتمذي، .46
 بريوت .العلمية الكتب دار شاكر، حممد بن أمحد حتقيق الرتمذي،

 مؤسسة الفقه، أصول علم تيسري( 4113) يوسف بن هللا عبد اجلديع، .41
 .بريوت ، الريان

 العمل ثواب يف الرابح املتجر (4934) خلف بن املؤمن عبد الدمياطي، .43
 النهضة ومطبعة مكتبة دهيع، بن هللا عبد بن امللك عبد حتقيق ، الصاحل
 .  املكرمة مكة احلديثة،

– املفهوم :االجتماعية للعلوم اإلسالمي التأصيل( 4936) إبراهيم رجب، .49
 .الرياض الكتب، عامل دار التطبيقات، – املداخل-املنهج

 يف الواقعة واآلثار األحاديث ختريج( 4935) يوسف بن عبدهللا الزيلعي، .41
( 4) الطبعة خزمية ابن دار ، الطبيشي فهد سلطان حتقيق الكشاف، تفسري
 .الرياض

 عبيد بن عزت حتقيق( 4913) داود أبو األشعث بن سليمان السجستاين، .44
 .بريوت ،( 4) الطبعة العلمية الكتب دار الدعاس،

 من كثري  بيان يف احلسنة املقاصد( 4991) لرمحن عبدا بن حممد السخاوي، .44
 الكتب دار اخلشت، عثمان حممد حتقيق األلسنة، على املشتهرة األحاديث

  .بريوت( 4) العريب،الطبعة
 دراسة يف اإلسالمي املنهج( 4935) توفيق حممد السمالوطي، .43

 الطبعة الشروق، دار ،"اإلسالمي االجتماع علم يف دراسة"اجملتمع
 .جدة(4)

 للعالج النظرية لألسس نقدية دراسة( 4995) سعيد فوزي ميانإ شاهني، .41
،  الرابع العدد،  413-433 ص ص، النفسي اإلرشاد جملة، الوجودي

 .القاهرة مشس، عني جامعة النفسي اإلرشاد مركز، الثالثة السنة
 الكرمي القرآن يف األساسية النفسية املفاهيم (4993) حسن الشرقاوي، .45

 العاملي املعهد 61-53 ص ، النفس علم ندوة حباثأ املصطلح، وخطورة
 .القاهرة ، اإلسالمي للفكر

 دار ، النفسي والعالج اإلرشاد نظريات( ت.د)حمروس حممد الشناوي، .46
 .القاهرة والنشر، للطباعة غريب

( حبوث يف التوجيه اإلسالمي لإلرشاد 4114الشناوي، حممد حمروس ) .41
 .والعالج النفسي، دار غريب ، القاهرة

 العالج( 4993) السيد حممد الرمحن، وعبد حمروس حممد الشناوي، .43
 .والنشر،القاهرة للطباعة قباء وتطبيقاته،دار أسسه احلديث السلوكي

 اإلمام فتاوى من الرباين الفتح( هـ4143)علي بن حممد الشوكاين، .49
 الطبعة ، اجلديد اجليل مكتبة ، حالق صبحي بن حممد حتقيق الشوكاين،

 . صنعاء( 4)

 اشبيليا، دار التأصيل، يف متهيد( هـ4141) ناصر بن هللا عبد الصبيح، .31
 .الرياض( 4) الطبعة

 لعلم اإلسالمي التأصيل إىل املدخل( هـ4143) إبراهيم بن صاحل الصنيع، .34
 .الرياض.  الرشد مكتبة النفس،

 هيس هنري كارل:  وحتقيق ترمجة(  4935) عقبة بن غيالن العدوي، .34
 .بريوت(4) الطبعة ، والتوزيع والنشر للطباعة لكتبا عامل ، مكارتين

 ، البخاري صحيح شرح القاري عمدة( هـ4144) أمحد بن حممود ، العيين .33
 . بريوت( 4) الطبعة ، العلمية الكتب حممد،دار حممود هللا عبد  حتقيق

،  ونقد عرض:  احلديث السلوكي العالج( 4995) الدين حسام،  فودة .31
 مركز، الثالثة السنة،  الرابع العدد،  413-433 ص ،النفسي اإلرشاد جملة

 .القاهرة مشس، عني جامعة النفسي اإلرشاد
 فؤاد بن حممد حتقيق ،(4311) احلجاج بن مسلم النيسابوري، القشريي .35

 عن العدل عن العدل بنقل السنن من املختصر الصحيح املسند عبدالباقي،
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( 4) الطبعة العربية، الكتب إحياء دار وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول
 .بريوت

 النفس علم( هـ4143) مصطفى وعادل شاهني كمال  ترمجة مايكل، كول، .36
 .بريوت ، العربية النهضة دار الثقايف،

 ترمجة املاوردي، تفسري والعيون النكت( 4111) علي احلسن أبو املارودي، .31
 .وتبري  العلمية، الكتب دار ، نوآخري املقصود عبد بن السيد: وحتقيق

 أثره وقياس إرشادي برنامج تصميم( هـ4149) صاحل بن العزيز عبد املطوع، .33
 باملنطقة نياملدرس املرشدين لدى النفسي االحرتاق درجة ختفيض يف

 .الرياض اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة الشرقية،

 البحوث جملة اإلسالمية، الشريعة يف اخلمر( هـ4111) مساعد املعتق، .39
 ربيع من: اإلصدار( 433)  :رقم الصفحة - التاسع العدد مية،اإلسال
 .الرياض الثانية، مجادى إىل األول

 يف والتناقيح املناهج كشف(  هـ4145) السلمي إبراهيم بن حممد املناوي، .11
 العربية الدار ، إبراهيم حممد إسحاق حممد حتقيق املصابيح أحاديث ختريج

 . بريوت ،(4) الطبعة للموسوعات
 امللك جامعة ، اإلسالمي االجتماع علم سبيل يف(. 4919) هاين ي،نصر  .14

 . جدة عبدالعزيز،
 مؤسسة ، الفوائد ومنبع الزوائد جممع(  هـ4116)بكر أيب بن علي اهليثمي، .14

 بريوت املعارف،
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    This goal of the study is to try to form an Islamic theoretical conception that guides people who work in the field of 

improving  the behavioral, managerial, family  and social skills by studying the dimensions of social behavioral for verses 

and hadiths that describe social behavior in terms of dealing and intervention and by taking the goals of legislation as an 

entrance to understand such indicators. The researcher used the analytical approach to sharia(Verses& Hadiths)  along with 

legislation  purposes and rooting permissions where he assumes five dimensional model to achieve the goals of the study: 

first dimension relates to managing VS. meditation, second dimension relates to Human Vs. Earth, third dimension relates to 

 humanity improvement Vs. Earth improvement, fourth dimension relates to gradual family behavior modification Vs. 

gradual social behavior and the fifth dimension relates to self-responsibility Vs. social responsibility. The study concluded 

recommendations such as: empirical testing for the model by applying it in  social studies, applying the model in procedural 

researches in social studies by adding managerial before meditation in these researches, developing social skills that indicated 

by the Holy Quran  and the reformation of social skills as training and counseling programs. 

Key words: Managerial Vs. Meditation, Human Vs. Earth, Humanity improvement Vs. Earth Improvement, gradual 

modification of family behavior Vs. gradual modification of social behavior, self-responsibility Vs. social responsibility. 
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 لكتروني في جامعة الملك سعود من وجهة نظر الطالباترسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد اإلمعوقات مما

 هـ4/6/4141وقبل بتاريخ   -هـ7/2/4141قدم للنشر 

 
املعوقــات الــج  رجــل للطالبــة وعضــو هيئــة التــدريس واإلدار   يف ممارســة عضــو هيئــة التــدريس لإلرشــاد ا  ــاد    علــا علــا التعــر هــد ا الدراســة      

 ،يف جامعـة امللـك سـعود والت لـي عليهـا مـن وجهـة نظـر الطالبـات اإللكـرتوينة معوقـات اإلرشـاد ا  ـاد   ، والتعر  علا مقرتحـات ملواجهـاإللكرتوين 
يف اجلامعــات ي يفعــل بالشــكل املطلــوب ، ضمــا بالناــبة للرعوقــات الــج  رجــل للطالبــة يف ممارســة اإللكــرتوين  ــاد   ضوقــد ضوتــلا النتــااإل ضا اإلرشــاد ا 

سبي ذلك قصور الطالبة يف  هم عرلية اإلرشاد ضو عدم اهترام الطالبـة ضاَّ % 5.06 قد ضوتلا  ،اإللكرتوين  اد   عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا
%  ؤ ـد علـا 65ا ناـبة إاإللكـرتوين  باإلرشاد ا  اد   بشكل  بري، وضما املعوقـات الـج  رجـل لعضـو هيئـة التـدريس يف ممارسـتد لإلرشـاد ا  ـاد   

اإللكـرتوين بشكل عام، وضما بالنابة للرعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئـة التـدريس لإلرشـاد ا  ـاد   اإللكرتوين يس باإلرشاد تعف عضو هيئة  در 
دار  اجلامعــة وتــعف التوانــل بــن الطالبــات واملرشــد وعــدم وجــود ضوقــات مناســبة للررشــد إذلــك إك  ةــر  التعليرــات مــن  ي%   عــ 6.006ا  ناــبة  ــ 

لطالبـات ير ــ ا علـا تــرور  يف جامعــة امللـك ســعود  ااإللكـرتوين لتوانــل بشـاا اإلرشــاد ، ضمـا بالناــبة إك مواجهـة معوقــات اإلرشـاد ا  ــاد   والطالبـة ل
 راء ومقرتحات الطالبات يف عرلية اإلرشاد ا  اد   يف اجلامعة للت لي علا هذه املعوقات0 آا خذ ب

 
 لكرتويناإلاإلرشاد  –    ادا : اإلرشاد الكلمات االفتتاحية

 
 

 

 

 

 نادية محمد المطيري
 ضستاذ ضنو  الرتبية املااعد
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 المقدمة
اجلامعات الج  اخذ بفلافة التدريس علا نظام  هتتم

، لكرتويناإل اإلرشادالااعات املعترد   ةريًا علا عرلية 
 ا  اد  هد ها من ذلك متكني الطالي علا التكيف 

 الذيهلذا النظام  لكرتويناإل التعلير مل الواقل  والنفا 
 يفرا اعتاده الطالي عندما  اا  لريذًا خيتلف  ليًة ع

 املراحل الاابقة لدراستد اجلامعية0
ويف الدو  القادر  علا حترل التبعات االقتصادية  

و طورا د املتالحقة،   ا استخدام هذا  العايلواملالية للتعليم 
النظام يف مؤساات التعليم العايل يكلف ضموااًل طاالة، وىف 

يااعد الطالي علا إجناز  لكرتويناإل اإلرشاداحلالتني   ا 
لتخريإل  دراستد بكفاء  من جهة، ويدعم جهود اجلامعـات

طالب قادرين علا مواجهة املت ريات يف سوق العرل والج 
ضدت هبم إك إعاد   ر يي حاجاهتم من جهة ضخرى، 

جتـاهل لدوره  ضي اإلرشاد من ضسـاسيات هذا النظام، و 
 علا النتااإل الالبية ليسظهور العديد من  إك يسيؤد

 0با رلهاماتوى الطالي  قط، وإمنا علا ماتوى اجلامعة 
ومن اجلواني الج يتفق عليها الباحةوا ضا اإلرشاد علم 
و ن ، هو علم  ند ياترد ضنولد من نظريات علرية، و ن 
 ند  ظهر  يد مقومات العرل املهين  وه  املهار  

( وال 4،24،،4شناوي،واالستعداد الشخص  للقاام بد )ال
يقتصر دور اإلرشاد علا اجلاني ا  اد   ومتابعة الطالي 
يف  نفيذ خطتد الدراسية  لاي، بل يتعداه إك متابعتد يف 
ا مور النفاية واالجتراعية واحليا ية، لذا   ا جناح عرليـة 

، يتطلي  وا ر العديد من العنانر منها: لكرتويناإلاإلرشاد 
، يف التعامل مل الشبكة العنكبو يةالبارع املرشـد الكفء و 

والطالي امللت م، واملعلومات الج يتم مبوجبها اإلرشاد، 
وهو  0واملختصوا يف اجملاالت النفاية واالجتراعية وغريها0

عرليد ماترر  ومااعد  يف حتقيق ا هدا  التعليرية 
وختط  العقبات، ضمجل املختصوا يف جماال د علا ضند نشـاط 

  تحتا  إك ش ء من االحرتا ية، ومل ا اـاع رقعة ض اد 

ن ذي قبل، ملا لد مض ةر  د؛ زادت احلاجة إليتعليم العايلال
قد يتعرض بابي من  اثيـر علا ماتوى الطالي الذي 

إك م الق قد  ـؤدي بـد إك  رك اجلامعة  عـدم االهترام بد
 والدراسة اجلامعية برمتها0

 البحثمشكلة 
 اإلرشادامللك سعود من مشكالت يف  عاين جامعة 

فاقم عندما يكوا الطالي مشكالت قد  ت  وه لكرتويناإل
حل هلا وال جيده، مما يابي قلقد وقد  تعةر  حباجة إك

ماري د التعليرية بابي ذلك، وهو ضمر تحتا  يف الوقا 
نفاد، إك طالي ملت م خبطتد الدراسية، وبتاجيل املااقات 

فصلية، ويف مواعيد طرحها، والتقليـل من و قًا ملاتوياهتا ال
عرليــات احلذ  واإلتا ة، واجلدية يف ر ل اإلنـذارات 
ا  اد ية، و اـريل خترجد يف الفرت  احملدد ، وهذه مجيعها 

 رائو    بة من املرشـد ا  اد   حباجة إك قرارات ناا
عن اقتناع إك ـد الطالي ، الذي عليد ضا  تةل ضو  عن  وجي

جيهات مرشده طاملا ضا املاالة رهينة مباتقبلد العلر   و 
 والعرل 0 
هذا البلث من ترورات املراجعة بني  مشكلة نبل  لذا

يقدم هلم  الذيلإلرشاد   الطالباحلني واآلخر الحتياجات 
 ا التعلمإحيث ماريهتم التعليرية،  يفالنصح واملشـور  

  ا  اد   يعترد بدرجة  بري  علا نصااح و وجهات املرشد
 التعليريةينتظر مند ضا يكوا داعرًا ملاري  الطالي  الذي
تحقق ض ضل ضشـكا  الفااد  مـن جامعتد، ويااعده    

ان  علا  طوير شخصيتد التعليرية وخيفف من معانا د، وتحح
 اإلرشادلذا مت استلداث من قدرا د و وا قد النفا ، 

ريق استخدام عن ط لإلرشاد  ااد  ضقصالتلقيق  لكرتويناإل
الج ستتجاوز عقبج ال ماا واملكاا الج  احلديةة  التقنية

  ض ده، وهذا ما التقليدي اإلرشادمعوقات  ضهم انا من 
Lorenzen,Mark  (2114 يف دراستد حو  دور )اإلرشاد 

يف  شجيل الطالب وحةهم علا التري  وحتقيق  لكرتويناإل
هناك  ضاجند مل هذا و  ،من نظرااهم ض ضل عليم  ماتويات
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بشكل جيد  لكرتويناإل اإلرشاد فعيل  ضماممعوقات  قف 
ما معوقات  :يتبالاؤا  اآل الدراسةلذا  كن نياغة مشكلة 

يف جامعة  لكرتويناإلممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد 
 امللك سعود من وجهة نظر الطالبات؟

 البحث:أهمية 
 :اآليت يف تضح ضمهية البلث احلايل  

 اإلرشاد  ضمهية إبراز هم هذه الدراسة يف قد  ا -
 0بالشكل املامو  جبامعة امللك سعود د  فعيلو لكرتوين اإل
 -نيتعلا حد علم الباحة –الدراسة ا وك هذه  حعد  -

بالنابة للرجترل املطبقة عليد ومن حيث طبيعة 
املت ريات الج مت  ناوهلا والعينة الج ضجريا عليها 

 الدراسة0
باا  حاهم الدراسة يف  طوير برامإل  لباحةتاا توقل ا -

خانة جامعة امللك سعود يف لكرتوين اإل اإلرشاد
 من خال  ما ستقدمد من  ونيات0عامة  واجلامعات

 أسئلة البحث
اعا إك اإلجابة عن ذلك   ا الدراسة احلالية   اوعل     

 ية:  ا سئلة اآل
 لكرتوين؟ما مفهوم الطالبات جتاه اإلرشاد ا  اد   اإل 40
ما دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد ا  اد    20
 كرتوين من وجهة نظر الطالبات؟لاإل
الج  رجل للطالبة يف ممارسة عضو هيئة  ما املعوقات 40

 كرتوين؟لالتدريس لإلرشاد ا  اد   اإل
يف ممارستد عضو هيئة التدريس ما املعوقات الج  رجل ل 10

 لكرتوين؟لإلرشاد ا  اد   اإل
ما املعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة التدريس  40

 كرتوين؟للإلرشاد ا  اد   اإل
هة  معوقات اإلرشاد ا  اد   قرتحات ملواجاملما  60
لكرتوين يف جامعة امللك سعود والت لي عليها من وجهة اإل

 نظر الطالبات؟
 

 فرضيات الدراسة :
  هل  وجد  روق ذات داللة إحصااية األولى:الفرضية 

 لإلرشادممارسة عضو هيئة التدريس  بني متوسطات معوقات
 يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات ا  اد  

  ع ى ملت ري املاتوى الدراس ؟
  هل  وجد  روق ذات داللة إحصااية  الثانية:الفرضية

 لإلرشادممارسة عضو هيئة التدريس  بني متوسطات معوقات
 سعود من وجهة نظر الطالباتيف جامعة امللك  ا  اد  

  ع ى ملت ري التخصص؟
  هل  وجد  روق ذات داللة إحصااية  الثالثة:الفرضية

 لإلرشادممارسة عضو هيئة التدريس  بني متوسطات معوقات
 يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات ا  اد  

  ع ى ملت ري املعد  الرتا ر ؟
  :ات داللة إحصااية هل  وجد  روق ذالفرضية الرابعة

 لإلرشادممارسة عضو هيئة التدريس  بني متوسطات معوقات
 يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات ا  اد  

 ؟ اإلرشاداالستفاد  من  ع ى ملت ري 
 أهداف البحث

 :إك ةاحلالي دراسةد  الهت
التعر  علا مفهوم الطالبات جتاه اإلرشاد ا  اد    40

 اإللكرتوين0
عر  علا دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد الت 20

 كرتوين من وجهة نظر الطالبات0لا  اد   اإل
التعر  علا املعوقات الج  رجل للطالبة يف ممارسة  40

 كرتوين0لعضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   اإل
عضو هيئة التدريس التعر  علا املعوقات الج  رجل ل 10

 0لكرتوينإليف ممارستد لإلرشاد ا  اد   ا
التعر  علا املعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة  40

 كرتوين0لالتدريس لإلرشاد ا  اد   اإل
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اإلرشاد  ملواجهة معوقاتالتعر  علا مقرتحات  60
لكرتوين يف جامعة امللك سعود والت لي عليها ا  اد   اإل

 من وجهة نظر الطالبات
 حدود الدراسة:

ن طالبات  لية الرتبية طبقا هذه الدراسة علا عينة م
 – 4142جبامعة امللك سعود مبدينة الرياض للعام الدراس  

الباحةتاا من خال   ما شهد دوذلك بابي هـ 4144
 0بكلية الرتبية من نعوبات ا  اد   اإلرشادعرلهرا يف 

 مصطلحات البحث
: ويقصد بد اخلدمات اإلرشادية األكاديمي اإلرشاد -

الطالي معر يًا ومهنياً  جلامع  لتنريةاالج يقوم هبا املرشد 
وحل املشكالت الج  عيق  قدم حتصيلد الدراس ، باإلتا ة 
إك إ اابد املهارات واالجتاهات واخلربات اإلجيابية و قاً 

 لالالة اجلامعة0
:هو العرل الذي يقوم  لكترونياإل اإلرشاد األكاديمي -

اجلامعية   يف املؤساات التعليرية التدريس بد ضعضاء هيئة
املؤساات  عرب الشبكة العنكبو ية لتعريف الطالب بتلك

وضنظرتها الدراسية والطالبية، وما  تيلد من جماالت و رص 
ملااعدهتم علا اختيار التخصصات الج  تناسي  دراسية

ميوهلم ورغباهتم، و ذلك  مل قدراهتم وإمكاناهتم، و وا ق
 وجد ممكن،معاونتهم علا الاري يف الدراسة علا ض ضل 

والت لي علا ما يعرتتهم من عقبات، ماتفيدين من 
 تيلها هلم البيئة االجتراعية  اخلدمات واإلمكانات الج

ينتروا إليها  عامة، والج  و رها املؤساات التعليرية الج
 بصفة خانة0

: هو عضو هيئة  دريس يقوم لكترونياإلالمرشد  -
مشا لد ا  اد ية ومااعد د حلل  لكرتونياإب رشاد الطالي 

 وحتاني حتصيلد العلر 0
 ار النظريــــاإلط

، وقد  نابياً  اً جديد اً مفهوم لكرتويناإل اإلرشاديعد مفهوم 
 طور ليشرل  الق   ا ة ضدوات اإلرشاد يف  ل اجملاالت 

الج  اتخدم التكنولوجيا  قاعد  لوالد  هذا النوع اجلديد 
حو   لكرتويناإل اإلرشادمن اإلرشاد ، وقد بنيا  كر  

 لافة التعلم يف ضي مكاا وضي زماا الج  عين ضا الطالي 
املواد واخلدمات اإلرشادية مىت شاء  ا كن ضا تحصل عل
 (0 2114،4ربيل ، عبد ال فار الشريازي،وضين يشاء )ماعد 

النوع من اإلرشاد  ( باند "ذلكMank,2005,14ويعر د )
عدد  وشبكات استخدام الوسااط املت االذي يعترد عل

 املعلومات واال صاالت )اإلنرتنا( ، الج ضنبلا وسيطاً 
، ويتم اإلرشاد عن طريق اال صا   لكرتويناإلللتعليم   اعالً 

والتوانل بني املرشد والطالي ، وعن طريق التفاعل بني 
ا خرى ،  الدروس  لكرتويناإل اإلرشادالطالي ووساال 

 وغريها"  لكرتويناإلالكتاب ة و كرتونيلاإلة واملكتبة كرتونيلاإل
)مهن  حيث يعد اإلرشاد مبختلف ضنواعد وجماال د ضحد

ضي  املااعد ( الج وجدت خلدمة ا  راد، إذ ال خيلو  قريباً 
 عريف ملصطلح اإلرشاد من مفهوم املااعد  ترنًا وظاهراً، 

 (460، 2114)ا سدي وإبراهيم
 ذلك هو عالقة شخصية وجهًا لوجد بني شخصني 

دمها: املرشد من خال  مهارا د وباستخدام العالقة ضح
املارتشد  ،للشخص الةاين  عليراً  اإلرشادية يو ر موقفاً 

يااعده علا  فهم  إذوهو: نوع عادي من ا شخاص، 
لة وعلا حل مشكال د و نرية نفاد وظرو د الراهنة واملقب

ا د مبا تحقق إشباعها، و ذلك مصللة اجملترل يف إمكان
 (0 41،  2114الشناوي،)ملاتقبل0احلاتر وا
 لكترونياإل اإلرشادأهداف 

اسعد ضبو حاي ما ذ ره ) لكرتويناإل اإلرشاديهد     
 ( إك حتقيق اآليت:24-22، ،211،
الطالي علا التعر  علا خصااص نفاد،   مااعد -

 و هم قدرا د وميولد واجتاها د0
 عين إ ااب الفرد مهار  الضبط والتوجيد الذايت، والج  -

ا د و هرد إك درجات من الوع  بذا د وإمكانالونو  بد 
 لظرو د وحميطد  هراً ض رب0
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حتقيق التوا ق والتكيف للطلبة من ضجل  اهيل قدرهتم  -
 علا القيام بالوظااف املختلفة0

االهترام حباالت التاخر الدراس ، والعرل علا دراسة  -
 قاا 0ضسباب هذا التاخر و قدمي العوا العالج  والو 

 قدمي اخلدمات اإلرشادية الوقااية واإلمنااية الج حتقق  -
 الفاعلية والكفاية اإلنتاجية يف جما  التلصيل الدراس 0

مااعد  الطالب ال تشا  قدراهتم وحتديد ضهدا هم  -
ومااعدهتم علا رسم خططهم مبا يتالءم مل استعداداهتم،  

ضمناط  إك إحداث   يريات إجيابية يف  را يهد  ضيضاً 
سلوك الطالي اجلامع  جتاه قيم جمترعد الةقا ية واالجتراعية 
 واملهنية، ومااعد د علا ا تشا  ذا د واختاذ قرارا د بنفاد0
وقد حظ  اإلرشاد باهترام  بري يف دو  العاي املتقدمة 
نتيجة ملا  عانيد هذه الدو  من مشكالت علا ماتوى 

ا اجملترل  كل املدارس واجلامعات ضثرت بشكل مللوظ عل
مما ضدى إك التفكري يف دعم اجلاني اإلرشادي يف هذه 
املدارس،  قد ونل عدد العاملني املتخصصني يف جما  

عام  110111اإلرشاد يف املدارس ا مريكية احلكومية 
 من املدارس احلكومية0 %1،م يعرلوا يف ض ةر من 4،71

 ( 62، 2114)ا سدي وإبراهيم،
o  كتروني:لاإل اإلرشادمزايا 

 وااد وم ايا متعدد   لكرتويناإل اإلرشادالشك ضا لظهور    
 طبيقد  ره و اارع املؤساات اإلرشادية إكانتشا ضدت إك

  :ايت يرا ي لكرتويناإل اإلرشادو كن حصر م ايا 
 إك احلضور الطالب من ياتطيل ال من حاجات  لبية 
 .عنها جداً  بعيداً  ياكن ضو اإلرشادية املؤساة مقر
 التعلم لوساال لكرتويناإل اإلرشاد/اإلرشاد ضسلوب متةيل 

 0(McDonald ,1998,243)احليا   مدى والتعلم املاترر

 برامإل يف للطلبة الكبري  االستيعابية القدر   وسيل 
مقارنة ب مكانات اجلامعات  لكرتويناإل اإلرشاد/اإلرشاد

 0(Wiley ,2003)املقيرة احملدود  يف هذا اجملا  
 طور  قنية احلاسوب املاتخدمة يف اإلرشاد /   اريل 

، وإثراء دوره وإبداعد يف هذا اجملا  ،  لكرتويناإل اإلرشاد
وإدخا  ضنظرة حاسوب متجدد  عالية اإلمكانات 

(Annand ,1999,47). 
o  لكترونياإل لإلرشادالعناصر األساسية : 

يتكوا من  لكرتويناإل اإلرشادإا منوذ  اال صا  يف عرلية 
واملعلومات وقنا   املرشد والطالي :عة عنانر ضساسيةضرب

نوع قنا  اال صا  ه  الج  فرق بني اإلرشاد  د  ا صا  0 و ع
 (7-6، 2111)برايس ،  لكرتويناإل واإلرشادالتقليدي 

 لكترونياإل لإلرشاد( يوضح العناصر األساسية 2شكل )

يف  Interaction Modelويتكوا منوذ  التفاعل 
، )برايس ية من العنانر ا ساسية اآل لكرتويناإل داإلرشا
2112  ،464-484) : 

  املرشد ضو املدرسTeacher وهو الذي يقوم بتصريم :
شبكة  اضو الدراسية عل اإلرشاديةاملاد  التدريبية ضو  ىحمتو 

اإلنرتنا ويشرح املعر ة ويقوم باال صا  مل الطالي عن 
 طريق حميط اال صا  0
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  رشادية املاد  اإل ىحمتوContent: علومات وه  امل
املاد  العلرية الج يتفاعل معها  ىواملعر ة الج  كوا حمتو 

 واملرشد0الطالي 
 واجهة اLearner:er Interface الوسيلة الج  ارح :

نرتنا من جهة بالتفاعل بني الطالي واملرشد عن طريق اإل
عن طريق حميط  ىاملاد  من جهة ضخر  ىوبني الطالي وحمتو 

 0 صا اال

  الطاليLearner وهو الطالي الذي يتفاعل مل :
ط املدرس والطلبة اآلخرين ومل املعلومات املوجود  يف حمي

 0اال صا  عن طريق واجهة اال صا 
واإلرشاد  لكترونياإل اإلرشادجوانـب االختالف بين 

 الصفي )التقليدي(:
 لكرتويناإل اإلرشاد كن إجياز جواني االختال  بني 

 (2111: )ساي،يتد الصف  يف اجلدو  اآلواإلرشا
 (1جدول )

 واإلرشاد الصفي لكترونياإل اإلرشادجوانـب االختالف بين 
 اإلرشاد الصفي )التقليدي( لكترونياإل اإلرشاد م
بتقدمي  عليم يف نفس املكاا ضو ال ماا بل  لكرتويناإل اإلرشادال يلت م  4

د الستقبا  عرلية التعلم الطالي غري ملت م مبكاا معني ضو وقا حمد
 عن بعد(  عليم مت امن وغري مت امن( لكرتويناإل اإلرشاد)

ياتقبل الطالب اإلرشاد التقليدي يف نفس الوقا ونفس املكاا وهو 
   قط0قاعة الفصل الدراس  )اإلرشاد املباشر( ضي  عليم مت امن 

من ربات   رنة اإلرشاد ملختلف  ئات اجملترل لكرتويناإل اإلرشاديتيح  2
 مل العرل0 البيوت والعرا  يف املصانل،  اإلرشاد  كن ضا يكوا متكامالً 

 يشرتط اإلرشاد التقليدي علا الطالي احلضور إك املؤساة اإلرشادية 

حرية التوانل مل املرشد يف ضي وقا وطرح ا سئلة الج يريد االستجواب  4
وغر   لكرتويناإلعنها ويتم ذلك عن طريق وساال خمتلفة مةل الربيد 

 احملادثة اخل0

وياخذ بعض التالميذ الفرنة لطرح  حمددتحدد التوانل مل املرشد بوقا 
 ا سئلة علا املرشد  ا وقا احلصة ال يتال للجريل0

 لانوات طويلة 0  بقا املواد اإلرشادية ثابتة بدوا   يري ضو  طوير يد0 طويلة0ا بكل مكرتونيلإسهولة حتديث املواد اإلرشادية املقدمة  1
o  اإلرشاد ىاالنتقال من اإلرشاد التقليدي إلمتطلبات 

 لكترونيإلا
يف  لكرتويناإل اإلرشادمتر عرلية التخطيط إلدخا       

 (: 2117ية )ساي، مؤساة  عليرية باخلطوات اآل
  عيني  ريق عرل للقيام بعرلية التخطيط، ويشرل اخلرباء 

يا اإلرشاد،  كنولوجيا ،  كنولوجلكرتويناإل اإلرشاديف 
املعلومات واال صاالت،  صريم املقررات وإنتاجها، املناهإل 
وطرق التدريس، علم النفس اإلرشادي، اقتصاديات وإدار  
اإلرشاد، التقومي اإلرشادي، بعض املرشدين املتري ين وضولياء 

 ا مور0
  0لكرتويناإل اإلرشادحتديد الفئة املاتهد ة من 
  احلالية واملاتقبلية للفئة املاتهد ة حتديد االحتياجات

 وللرؤساة اإلرشادية0

   بناء علا  قدير  لكرتويناإل اإلرشادحتديد ضهدا
 االحتياجات0

   املناسي  لكرتويناإل اإلرشاداختيار ني ة ضو منوذ
 للتطبيق يف املؤساة اإلرشادية0

  املناسبة: )احلاسوب  لكرتويناإل اإلرشادحتديد  قنيات
خ نة علا وسااط التخ ين: ا قراص املدجمة وبرجميا د امل

CDاسطوانات الفيديو ، DVD،  القرص الصليHard 

Disk ضو الشبكات ،Networks حملية : LAN  ،نرتناإ  
Internet شبكة عنكبو يد ،Web (0 

  حتديد سبل الدعم واملي انية )سواء مي انية معترد  من قبل
زارات لترويل الوزار  ضو اشرتاك رجا  ضعرا  ومؤساات وو 

 (0لكرتويناإل اإلرشادمشروع 
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 اإلرشادنصر البشري املشارك يف منظومة حتديد الع 
  فايتهموضدوارهم، و ونيف الربامإل التدريبية لر ل   لكرتويناإل

املهنية )املرشد، مصرر  ومنتج  الربجميات واملقررات 
 واملواقل اإلرشادية، الكادر اإلداري(

 لواجي  وا رها لدى الطالب حتديد املتطلبات الاابقة ا
)مهارات استخدام  لكرتويناإل اإلرشادلالنضرام إك منظومة 

 احلاسوب والشبكات، ماتوى مهارات الل ة اإلجنلي ية اخل(
  اإلرشادالتخطيط لبعض الربامإل الةقا ية لنشر ثقا ة 
 املوجهة ملختلف الشرااح املعنية0  لكرتويناإل
 اإلرشادل مكونات حتديد معايري اجلود  الشاملة لك 
 0 لكرتويناإل

 :سابقةال الدراسات
حبث مر   املعلومات :  قد ويف هذا اإلطار

اإلحصااية والتوثيق الرتبوي بوزار  املعار  باملرلكة العربية 
( دور التوجيد واإلرشاد يف املرلكة العربية 2،،4الاعودية )

الاعودية وضهدا د ومدارسد و قايرا د وممي ا د وعيوبد من 
خال  إجراء مقارنة مل التوجيد واإلرشاد يف بعض الدو  

: يااعد التوجيد اآليت ا جنبية0 و ونلا الدراسة إك
الرتبوي الطالي علا االختيار بني ضنواع خمتلفة من التعليم 
ضو الدراسات ضو املواد الدراسية0 ويااعد التوجيد الرتبوي 

ئة احمليطة يف الفرد داخل وخار  املدرسة علا التكّيف مل البي
اجملاالت التعليرية واملهنية والصلية واملدنية واجملترعية0 

ني علا إطالق قدراهتم ويااعد التوجيد الرتبوي املعلر
رل علا جواني املتابعة ا التوجيد الرتبوي يشتضالكامنة0 و 
من املعّلم والطالي واملنهإل والكتاب واقرتاح  و قومي  ل  

و عديل و طوير هذه العال  املناسي ب رض حتاني 
اجلواني0 و اا ضهم هد  هو  وجيد وإرشاد الطالي 

وإجراء البلوث حو  املشكالت الج يواجهها  إسالمياً 
الطالب وا تشا  قدراهتم وميوهلم و وجيهها مبا ينفعهم 

  ومااعدهتم علا اختيار نوع الدراسة0

( علا  4،81نشوايت واحلان )و عر  
 جامعة الريموك0 قد مشكالت اإلرشاد ا  اد   يف

ضسفرت الدراسة عن عدم وتوح مفهوم اإلرشاد ا  اد   
لدى ا ستاذ اجلامع  ، إذ  شري النتااإل إك عدم  و ر  صور 
واتح للعرلية اإلرشادية يف ذهن ا سا ذ  اجلامعيني ، 
ولطبيعة العالقة الواجي  كوينها بني ا ستاذ اجلامع  

ر ال امض وغري احملدد الذي والطالي ، ويترةل ذلك يف الدو 
 ارسد  ل من املرشد والطالي حيا  اآلخر0 وعدم إملام 
املرشدين النفايني باخلطط الدراسية والتعليرات اجلامعية 

 رلية اإلرشاد ا  اد   ويؤدي إكذات العالقة، مما يعوق ع
نتااإل غري مرغوب  يها0 وعدم الت ام املرشدين باداء دورهم 

إهنم ال يؤدوا مهامهم اإلرشادية علا اإلرشادي، حيث 
حنو مرغوب  يد ، وعدم إسهامهم يف عرلية الالي 
واإلتا ة ، ومتابعتهم الاري  ا  اد ية لطلبتهم0 وعدم 
وجود دورات  دريبية للررشدين وا سا ذ  اجلامعيني لتباد  

 اآلراء0
( من احلاجات 6،،4وحتقق نرادي، وطلاا)

ضونا بامهية قيام  والذي، ماراتاإلاإلرشادية لطلبة جامعة 
مر   للخدمات النفاية يف اجلامعة لتقدمي اإلرشاد النفا  
واالجتراع  وخانة ما يتصل بتلديد ا هدا  الشخصية 
و يفية حتقيقها، وا تااب اجلرض  للرطالبة باحلقوق 

 0 والكآبةوالتخلص من الياس 
( مشكالت 2111وحبث اخلوالد  وغرايبة )

يف جامعة الريموك والذي  ونل إك ضا  رتوينلكاإل اإلرشاد
( مشكلة إرشادية 61الطالب يواجهوا من وجهة نظرهم )

( مشكلة حاد ، بينرا رضى العاملوا يف 14ض اد ية منها )
( 44( مشكلة منها )17القبو  والتاجيل ضا هناك )

 مشكلة حاد 0 
 اإلرشاد( دور 2114) Lorenzen, Mark وع ز

 ونل  والذيري  رص التنا س التعلير ، يف  و  لكرتويناإل
إك ضا الطالب الذين عرل املرشد ا  اد   علا 
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 شجيعهم وحةهم علا التري ، حققوا ماتويات  عليرية 
 ض ضل من نظرااهم0

منوذجًا لإلشرا   (Yarbrough,2002)اقرتح و     
ومشر يهم  الطالبا  اد   مبنيًا علا العالقة بني 

حتاني ا داء العام للطالي الستكرا   ا  اد يني؛ هبد 
 متطلبات التخر 0 

( 2112) وحدد  ل من الطلاا وضبو عيطة    
احلاجـات اإلرشادية لطلبـة اجلامعة اهلامشية، والذي ضسفر عن 

اإلرشادية و ق ضولويات من وجهة نظر  حاجات الذ ور
احلاجات املهنية،  :يتلطالي والج جاءت علا النلو اآلا

 ية،  النفاية،  االجتراعية، وضخرياً ا خالقية00 وضا  ا  اد
الذ ور يعانوا ض ةر من اإلناث، باستةناء احلاجات النفاية 
الج بدت  يد معانا  اإلناث ض ةر من الذ ور ، وضا طلبة 

  0املاتوى ا و  ض ةر معانا  من طلبة املاتويات ا خرى
اد ( جتربة اإلرش2111وقوما دراسة العريين )    

الرتبوي باملدارس الةانوية باملرلكة العربية الاعودية، ب رض 
 صريم ضمنوذ   قو   يااعد يف الكشف عن اجلواني الج 
حتتا    يريًا و طويرا0ً واستخدم الباحث املنهإل الونف  
التلليل  بطريقة املاح االجتراع  لتقومي دور  ل عنصر 

نتااإل ضمهها  من عنانر عرلية اإلرشاد0 و ونل الباحث إك
وجود حاجة إك متكني املرشدين و طويرهم مهنيًا وثقا ياً  
 را ضظهر ا منوذ  بشكل عام جناح جتربة اإلرشاد إذ حقق 

 (0 ) جيد جداً   لياً   ا منوذ   را راً 
  اشف، زايد،و  عبداهلل )الصارم ،وحبةا دراسة     
التعر  علا مدى رتا  م( الج هد ا الدراسة إك2116
 لية الرتبية عن خدمات اإلشرا  ا  اد   املقدمة   طالب

 ض اد يني يحريدوا مشر ني الطالبهلم، ضظهرت النتااإل ضا 
 تلكوا املعر ة خبطط الدراسة وضنظرة اجلامعة،  را ضظهرت 

عن  يصبلوا ضقل رتاً  مل  قدم الدراسة الطالبالنتااإل ضا 
 0خدمات اإلشرا 

م( 2116يلة يوسف،واستطلعا دراسة )الكندري،نب    
موظف   آراء طلبة جامعة الكويا حو  مدى  اعلية

 مكا ي التوجيد واإلرشاد يف ضداء مهامهم، وذلك بشاا
 إذ ،الب ومدى خربهتم يف جما  اإلرشاد عاملهم مل الط

ن  ليات ( طالبًا وطالبة م441الدراسة ) مشلا عينة
 ،بنداً  (20) ستبانة مكونة منا، حيث مت  وزيل اجلامعة

( 42( بنود جملا  التعامل مل الطالي ، و)8خصص منها )
وقد ضسفرت نتااإل الدراسة عن  بندًا جملا  اخلرب  يف اإلرشاد0

منخفضة عن ضداء املوظفني يف  طاليب بدرجة وجود رتاً 
 مكا ي التوجيد واإلرشاد0 

حمرد،  ، سعاد را ضظهرت نتااإل دراسة )سليراا
ام عن خدمات ضا ماتوى رتا الطالب الع 0م(2118

اإلشرا  ا  اد   يقل يف املدى املتدين،  را ضا ماتوى 
جاء لصاحل الذ ور،  لكرتويناإلرشاد اإلالرتا عن خدمات 

وي  حظهر النتااإل ضثرًا يع ى للانة الدراسية يف متوسط الرتا 
 0ا  اد   اإلرشادعن خدمات 

 التعليق على الدراسات السابقة
 لبلوث الاابقة يتضحعرض الدراسات وا من خال 

بالكشف عن خدمات  اهترا بعض الدراسات اآليت:
م الدراسات استخدما معظو والرتا الطاليب، رشاد اإل

ضدا  للقياس،  را اقتصرت معظم  ةانالاابقة االستب
 واحد  موجهة ستبانةاالدراسات الاابقة علا  صريم 
معظم الدراسات وضا جملترل طلبة ضو طالبات اجلامعة0 

 0من طلبة اجلامعات، وضعضاء هيئة التدريس عينة هلا اختذت
ولكن متي ت الدراسة احلالية عن الدراسات الاابقة 

 عترد داوالذي  لكرتويناإلرشاد بتناوهلا ملوتوع اإل
 رشادية ض ضل وضسرعإخدمات  كإاجلامعات للونو  

لكرتوين مل مرشديهم للطالب وذلك من خال   وانلهم اإل
 تدريس0من ضعضاء هيئة ال

 من الدراسات الاابقة يف تااالباحةاستفادت قد و 
 ستبانةاو وحتديد عينة  اإلرشادطبيعة عرلية  االتعر  عل
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حتليل و فاري ومناقشة النتااإل نياغة الفروض و البلث و 
 الدراسة0ونياغة 

 منهج الدراسة وإجراءاتها
 منهج الدراسة

 املنهإل الونف  التلليل  لدراسةااستخدم يف هذه  
لليل  الذي يصف الظاهر  املدروسة ونفًا  ريًا و يفياً الت

 من خال  مجل املعلومات و صنيفها، ومن مث 
حتليلها و شف العالقة بني ضبعادها املختلفة من ضجل 
 فاريها  فاريًا  ا يًا والونو  إك استنتاجات عامة  اهم 
يف  هم احلاتر و شخيص الواقل وضسبابد0 

 (48،0م :2111)العاا ،
 تمع الدراسة والعينة:مج

يتكوا جمترل الدراسة من مجيل طالبات  لية الرتبية      
 دقاامضعود يف برنامإل البكالوريس جبريل جبامعة امللك س

عراد   و ق سجالت 4481اخلراة والبالغ عددهن 
هـ 4142/4144و  للعام القبو  والتاجيل للفصل ا 

اجملترل  قد مت   رادضلصعوبة  طبيق الدراسة علا مجيل  ونظراً 
قاام ضطبقية متناسبة من  ل قام من  ةيعشواا ةعيناختيار 
 448يصبح جمروع العينة % ل41 ةوذلك بناب ،الرتبية
  0طالبة

 أداة الدراسة:
اا ببناء استبانة الدراسة قاما الباحةت هدا ضلتلقيق 
مفهوم  ( عبار  موزعة علا ضربل جماالت :،7 تكوا من )

ودور عضو ،  رشاد ا  اد   اإللكرتوينالطالبات جتاه  اإل
واملعوقات  ،هيئة التدريس يف اإلرشاد ا  اد   اإللكرتوين

 يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   اإللكرتوين

ئة التدريس، ضو املعوقات ي، ضو عضو ه رجل للطالبةوالج 
واملقرتحات ملواجهة هذه املعوقات0 وقد مت  االدارية،
دام مقياس ليكرت ذي التدر  اخلراس  لتلديد استخ

 مدى ظهور املشكلة عند الطالبات0
 صدق األداة وثباتها:

 صدق األداة 
ستبانة قاما الباحةتاا بالتا د من ندق ضدا  ندق اال

 الدراسة من خال :
 الصدق الظاهري لألداة : –أ 

تا د من ندق ا دا  عن طريق ضخذ قاما الباحةتاا بال
 إذستبانة0 الفقرات املختلفة من بنود اال يفرني راء احملكآ

انات علا عدد من احملكرني  وقد متا وزعا االستب
للونو  إك ض ضل اإل اد  من مالحظات هؤالء احملكرني 

ستبانة وذلك بعد التعديل واحلذ  نياغة لفقرات اال
انات يف علا بعض الفقرات حىت ظهرت االستبواإلتا ة 

 شكلها النهاا  0

 ق االتساق الداخلي لألداة :صد –
بعد التا د من الصدق الظاهري  دا  الدراسة قاما    

ة عشوااية قوامها الباحةتاا بتطبيقها علا عينة استطالعي
، وذلك من ضجل التعر  علا مدى اال ااق ( طالبة41)

الداخل   دا  الدراسة وعلا بيانات العينة االستطالعية 
بريسوا ملعر ة  الر باطقاما الباحةة حبااب معامل ا

ستبانة حيث مت حااب معامل الصدق الداخل  لال
 هو إليد  راجما  باحملور الذي ينتر   ل االر باط بني  

يةاآل  اجلداو  من موتح
 (2الجدول رقم )

 معامل االرتباط المحور
 **10144 لكرتويناإلمفهوم الطالبات جتاه اإلرشاد ا  اد   

 **،1041 من وجهة نظر الطالبات0لكرتوين اإليف اإلرشاد ا  اد   دور عضو هيئة التدريس 
 **856.0 لكرتويناإلاملعوقات الج  رجل للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   
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 **85620 لكرتويناإلعضو هيئة التدريس يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   املعوقات الج  رجل ل
 **85600 لكرتويناإلاملعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   

 **85.00 يف جامعة امللك سعود والت لي عليها من وجهة نظر الطالباتلكرتوين اإلمعوقات اإلرشاد ا  اد     مقرتحات ملواجهة

 االتضا قيم معامالت ار باط جم (  2يتضح من اجلداو  )
ستبانة موجبة ودالة إحصااياً بالدرجة الكلية لال ستبانةاال

ضا مجيل  مما يشري إك ،اقل(  1014عند ماتوى الداللة )
ا  وعليد   ، ترتل بدرجة ندق مر فعة ستبانةاال االتجم

هذه النتيجة  وتح ندق عبارات وحماور ضدا  الدراسة 
 ونالحيتها للتطبيق امليداين0
راء احملكرني و عديالهتم  يرا آ وبذلك اعتربت  الباحةتاا

يتصل بالفقرات ذات داللة ندق  ا ية ل رض  طبيق 
 الدراسة 0

 ثبات أداة الدراسة 
 استبانة( استخدملقياس مدى ثبات ضدا  الدراسة )اال    

  (Cronbach's Alpha (α))معادلة ضلفا  رونباخ( ) تااالباحة
دلة علا للتا د من ثبات ضدا  الدراسة، حيث طبقا املعا

لقياس الصدق البناا   العينة االستطالعية املالوبة سابقاً 
( يوتح 4( مفرد  0 واجلدو  رقم )41والج  كونا من )

ضدا   االتمن جم ا معامالت ثبات ضدا  الدراسة لكل جم
 ستبانة(0الدراسة )اال

 (0جدول رقم ) 
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور الدراسة

 لثباتمعامل ا المحور
 10861 لكرتوينالبات جتاه اإلرشاد ا  اد   اإلمفهوم الط

 ،1087 لكرتوين من وجهة نظر الطالبات0التدريس يف اإلرشاد ا  اد   اإلدور عضو هيئة 
 10812 لكرتوينئة التدريس لإلرشاد ا  اد   اإلاملعوقات الج  رجل للطالبة يف ممارسة عضو هي

 10،24 ة لإلرشاد ا  اد   االلكرتوينتضو هيئة التدريس يف ممارسعاملعوقات الج  رجل ل
 10871 لكرتوينئة التدريس لإلرشاد ا  اد   اإلاملعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هي

 10،42 يف جامعة امللك سعود والت لي عليها من وجهة نظر الطالباتلكرتوين اإلمعوقات اإلرشاد ا  اد     مقرتحات ملواجهة

 انا عالية   ستبانتنييتضح  ضا معامالت الةبات  لال      
املعامالت مؤشرات  هذه عحدَّت، وبذلك ودالة إحصااياً 

ه القيم مناسبة هذ عحدَّتهذه الدراسة و مناسبة  غراض 
 0 غراض الدراسة

دا  وثباهتا ،قاما الباحةتاا وبعد التلقق من ندق ا 
عينة الدراسة الج بلغ  بتوزيل االستبانة بصفة شخصية علا

 .طالبة 448عددها 
 المعالجة اإلحصائية:

 ية: ة مت إ باع الطرق اإلحصااية اآللإلجابة عن ضسئلة الدراس
  واالحنرا ات املعيارية لفقرات استخرا  املتوسطات
 ستبانة الج  ناولتها الدراسة0اال
  استخدم حتليل التباين ا حادي(ANOVA0) 
 دراسة الةالثة الصدق0الت المت حااب معامل االر ب

 0لقياس معامل الصدق
 Cronbach's Alphaاستخدام   )معادلة ضلفا  رونباخ( ) 

(α))  للتا د من ثبات 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
رسة عضو هيئة هتد  هذه الدراسة إك دراسة معوقات مما

لكرتوين يف جامعة امللك سعود من التدريس لإلرشاد اإل
ال  اإلجابة علا ات وذلك من خوجهة نظر الطالب
 :ايتشارت نتااإل الدراسة إك ما ي، وقد ض ااؤالت الدراسة

مفهوم الطالبات جتاه ما :  النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 ؟لكرتويناإلاإلرشاد ا  اد   

هذا الاؤا   قد استخرجا املتوسطات  نولإلجابة ع
درجة  و ر  ل  قر  من احلاابية، واالحنرا ات املعيارية ل

  0احملور قرات 
 ( 0جدول ) 

 لكترونياإلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مفهوم الطالبات تجاه اإلرشاد األكاديمي 
رقم  الترتيب

 الفقرة
الوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

رجوع للررشد  ا  اد ية   رت  احلذ  الطالبة عن الاإللكرتوين ي ين اإلرشاد ا  اد    4 6
 1.282 2.36 واإلتا ة0

 الدراسة0 حلضور للررشد  ا  اد ية  مد الطالبة عن ااإللكرتوين ي ين اإلرشاد ا  اد    2 4
2.46 1.146 

اد يف حل املشكالت الج  واجهها الطالبات يف اإلرشاإللكرتوين ياهم اإلرشاد ا  اد    4 2
 1.056 2.53 0التقليدي

 1.015 2.24 يف متابعة حتصيل الطالبات ا  اد  0اإللكرتوين يااعد اإلرشاد ا  اد    1 7

 1.025 2.45 يف  و ري خدمات إرشاديد خمتلفة0اإللكرتوين يااهم اإلرشاد ا  اد    4 1

 1.163 2.58 التلصيل  للطالبة منو ا داءاإللكرتوين يتابل اإلرشاد ا  اد    6 4

علا الطالبة  اجيل املقررات حاي الرغبة والوقا اإللكرتوين ياهل اإلرشاد ا  اد    7 4
 1.226 2.38 املناسي0

 من الوقا املهدر يف اإلرشاد التقليدي0اإللكرتوين يقلل اإلرشاد ا  اد    8 8
2.13 1.058 

 0.649 2.39 المجال الكلي

متوسط مفهوم الطالبات جتاه  ضانالحظ من اجلدو       
ما نابتد  ضي( ،204هو )، لكرتويناإلاإلرشاد ا  اد   

يف  لكرتويناإل اإلرشاد ضا إكذلك  % ويع ى4،074
الطالبات املفهوم  ىي تحدد لد من مثاجلامعات ي يفعل و 

ويالحظ وجود اختال ات يف درجة مفهوم   بري،بشكل  
 راوحا ما  إذ ،لكرتويناإلطالبات جتاه اإلرشاد ا  اد   ال

%  44024 نابتد ما ضي( 2048و 2044بني )
61040% 

دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد ما السؤال الثاني: 
 ؟ا  اد   اإللكرتوين

جياد الوسط احلاايب إ قد مت  الاؤا ،هذا  نلإلجابة ع    
هو يف  لدراسة  رااعينة  دض را إلجاباتواالحنرا  املعياري 

 :يتاجلدو  اآل
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 ( .جدول )  
 .لكترونياإلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مفهوم عضو هيئة التدريس في اإلرشاد األكاديمي 

رقم  الترتيب
 الفقرة

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

علا  كوين عالقات ض اد ية  ناجلة من خال  التوانل اإللكرتوين يااعد  اإلرشاد ا  اد    4 4
 1.095 2.62 0اإللكرتوين

 كن التعر  علا مشكالت الطالبة ا  اد ية ملااعدهتا اإللكرتوين ا  اد    خال  اإلرشادمن  2 4
 1.113 2.70 0لكرتونياً إيف حلها 

ن  نرية االجتاهات الالو ية اإلجيابية عند الطالبة من  كاإللكرتوين ا  اد    خال  اإلرشادمن  4 2
 1.037 2.65 0اإللكرتوينخال  التوانل 

 0.945 2.12 0واإللكرتونية كن  عر  الطالبة اللوااح والنظم ا  اد ية اإللكرتوين من خال  اإلرشاد ا  اد    1 ،

 0.948 2.14 0اإللكرتوينالبة علا االختيار و اهيل التاجيل الطاإللكرتوين يااعد  اإلرشاد ا  اد    4 8

املهارات التلصيلية واالجتراعية لدى الطالبة من خال  اإللكرتوين ينر   اإلرشاد ا  اد    6 6
 1.081 2.48 0اإللكرتونيةاملتابعة 

جيايب مل ضعضاء هيئة امهية التعامل اإل وعية الطالبة ب كن اإللكرتوين من خال  اإلرشاد ا  اد    7 4
 1.034 2.49 0اإللكرتونيةاإلدارية من خال  املتابعة اهليئة التدريس و 

 كن مااعد  الطالبة يف االستفاد  من الربامإل وا نشطة اإللكرتوين من خال  اإلرشاد ا  اد    8 1
 1.117 2.52 0ويناإللكرت الطالبية الج  و رها اجلامعة من خال  التوانل 

 1.02 2.32 و نريتد0 لكرتونياً إ كن متابعة ا داء التلصيل  للطالبة اإللكرتوين من خال  اإلرشاد ا  اد    ، 7

 0.735 2.45 المجال الكلي

 

متوسط دور عضو هيئة  ضانالحظ من اجلدو        
وجهة نظر  من لكرتويناإلالتدريس يف اإلرشاد ا  اد   

%  ويع ى 64024ما نابتد  ضي( 2014الطالبات هو )
 اإلرشادالدور املناط بعضو هيئة التدريس يف ضاَّ  إكذلك 
، ويالحظ وجود ما زا  دوا املاتوى املطلوب لكرتويناإل

اختال ات يف دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد 
، حيث من وجهة نظر الطالبات لكرتويناإلا  اد   

 ( 2071و 2042حا ما بني )  راو 

  % 67040%  44 ما نابتد ضي 
املعوقات الج  رجل للطالبة يف ممارسة ما : السؤال الثالث

 ؟لكرتويناإلعضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   
هذا الاؤا   قد استخرجا املتوسطات  نولإلجابة ع
درجة  و ر  ل  قر  من واالحنرا ات املعيارية ل احلاابية،

  .احملورات  قر 
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 (  6جدول )  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المعوقات التي ترجع للطالبة في ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد األكاديمي 
 لكترونياإل

رقم  الترتيب
 الفقرة

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.212 2.71   0يد العالقة بني املرشد   والطالبة غري ج 4 2

 1.125 2.82   0عدم الت ام الطالبة مبواعيد التاجيل 2 4

 1.131 2.47   0عدم  مالارة ختصص الطالبة مل ميوهلا 4 6

 1.04 2.35   0عدم إطالع الطالبة علا  عليرات القبو  والتاجيل 1 44

 1.032 2.42   0بشكل منتظم اً كرتونيإلالطالبة ال  راجل املرشد   4 8

 1.051 2.27   0الذايت  بشكل  املاإللكرتوين اعتراد الطالبة علا التاجيل  6 47

 1.056 2.28 0اإللكرتوينعدم  هم الطالبة لعرلية اإلرشاد  7 46

 1.116 2.30 0عدم معر ة الطالبة مبا يناسبها من مقررات 8 44

 1.077 2.32 0لدى الطالبةاإللكرتوين اهلد  من عرلية اإلرشاد عدم وتوح  ، 41

 1.01 2.23 0لدى الطالبة علا اجلاني الدراس اإللكرتوين اقتصار  هم عرلية اإلرشاد  41 ،4

 1.224 2.46 عدم الاراح للطالبة باحلذ  واإلتا ة واالنالاب حبرية0 44 7

 1.091 2.42 احملدد0  عدم  اجيل املقررات يف املوعد 42 ،

 1.189 2.39 ملرشدهتا0 ةعدم معر ة الطالب 44 44

 1.114 2.40  0االعتراد علا آخرين يف عرلية اإلرشاد 41 41

 1.133 2.55 0اإللكرتوينعدم حتديد ضوقات حمدد  لعرلية اإلرشاد  44 4

 1.193 2.54 ات ووتل اجلدو  بنفاها0حتريل الطالبة مائولية اختيار املقرر  46 1

 1.175 2.51 النتقالد إك املاتوى ا علا0 عدم الت ام الطالبة خبطتها الدراسية متهيداً  47 4

 1.077 2.36 0عدم  هم الطالبة للوااح ونظم اجلامعة 48 42

 1.061 2.22  ةر  عدد الطالبات املخصصات للررشد  الواحد 0 ،4 21

 1.482 2.26 عدم مااعد  الطالبة علا معاجلة مشكالهتا ا  اد ية0 21 48

 0.865 2.42 المجال الكلي

املعوقات الج  رجل  متوسط  قرات ضانالحظ من اجلدو    
للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   

 % وسبي6104ما نابتد  ضي( 2012هو ) لكرتويناإل
عدم اهترام  ضو اإلرشادذلك قصور الطالبة يف  هم عرلية 
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ويالحظ وجود   بري،بشكل   ا  اد   باإلرشادالطالبة 
اختال ات يف املعوقات الج  رجل للطالبة يف ممارسة عضو 

  راوحا  إذ ،لكرتويناإلهيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   
و  %4404 نابتدما  الرابل:208و 2022ما بني ) 

7104%)0 

املعوقات الج  رجل لعضو هيئة التدريس ما : السؤال الرابع 
  ؟يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد  

هذا الاؤا   قد استخرجا املتوسطات  نولإلجابة ع
درجة  و ر  ل  قر  من واالحنرا ات املعيارية ل احلاابية،
  0احملور قرات 

 (7جدول )
لعضو هيئة التدريس في ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد واالنحرافات المعيارية لفقرات المعوقات التي ترجع  المتوسطات الحسابية

 األكاديمي
رقم  الترتيب

 الفقرة
الوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 1.177 2.16 0الحتياجات الطالبةعدم  فهم املرشد   4 44

 1.099 2.21 0الطالبة عدم  فهم املرشد  لقدرات 2 41

 0.997 2.21 0ات وقدرات الطالبةاإللكرتوين مبا يتفق مل احتياجات وإمكانعدم وتل برامإل اإلرشاد  4 42

 1.043 2.60 0عدم معر ة املرشد  باللوااح وا نظرة  باجلامعة 1 4

 1.137 2.35   0اإللكرتوين فرقة املرشد  بني الطالبات يف عرلية اإلرشاد  4 6

 1.111 2.41   0عدم معر ة املرشد   جبدو  الطالبة عند القيام بالعرلية اإلرشادية 6 1

 1.045 2.27    0عدم  وا ر الةقة املطلوبة بني املرشد  والطالبة 7 44

 1.078 2.31  0والقام الذي  تبل لد الطالبةعدم التنايق بني املرشد   8 ،

 1.103 2.52 0اإللكرتوينلعرلية اإلرشاد عدم إملام املرشد   ، 2

 1.076 2.21 اإللكرتونية0عدم  و ر الوقا الكايف لدى املرشد  للقيام بالعرلية اإلرشادية  41 44

 1.156 2.4   اإللكرتونية0علا القيام بالعرلية اإلرشادية عدم  دريي املرشد   44 4

 1.113 2.41   0عدم إملام املرشد  باخلطط الدراسية 42 4

 1.108 2.10 تعف التوانل بني الطالبة واملرشد 0 44 46

 1.182 2.34 0الت يري املاترر للررشد  من سنة إك ضخرى 41 7

 1.176 2.32 تعف ثقة الطالبة باملرشد 0 44 8

 1.15 2.28 0اإللكرتوينتعف اهترام  املرشد  لإلرشاد  46 41

 0.758 2.32 المجال الكلي

 

متوسط املعوقات الج  رجل  ضانالحظ من اجلدو         
يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد  لعضو هيئة التدريس

% مما 48( ضي ما نابتد 2042هو ) لكرتويناإلا  اد   
 لكرتويناإلتدريس باإلرشاد اليد  علا تعف عضو هيئة 



 معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالباتنادية املطريي وهيفاء املبرييك: 
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قات الج بشكل عام، ويالحظ ضا وجود اختال ات يف املعو 
 رجل للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد 

 ا  اد  
ضي ما  ( 2061و 2041 راوحا ما بني )  إذ، لكرتويناإل 

 %640%   و4204 نابتد

 احلاابيةاملعوقات اإلدارية يف ممارسة ما  :السؤال الخامس
 ؟لكرتويناإلإلرشاد ا  اد   التدريس 
استخرجا املتوسطات   قد هذا الاؤا  نبة عولإلجا
درجة  و ر  ل  قر  من ، واالحنرا ات املعيارية لاحلاابية
  0احملور قرات 

 (0جدول )
 لكترونياإلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المعوقات اإلدارية في ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد األكاديمي 

رقم  الترتيب
 الفقرة

الوسط  العبارة
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

 0.98 1.88  0بالكلياتاإللكرتوين عدم  وا ر قاعات حمدد  لعرلية اإلرشاد  4 8

 0.911 1.87 0مل طالباهتا اجتراع املرشد نعوبة حتديد  2 ،

 1.015 2.05 عدم اقرتاح  رت  التاجيل واحلذ   ناسي ظرو  الطالبة0 4 1

 1.047 2.01  0للطالبات اجلدد يف بداية التلاقهن باجلامعةوين اإللكرت عدم  وا ر برامإل لإلرشاد  1 6

 0.974 1.98  ر معلومات  ا ية عن ضعضاء هيئة التدريس  ررشدات0اعدم  و  4 7

 0.949 2.04 0 تناسي مل ضعداد الطالباتاإللكرتوين عدم  وا ر برامإل لإلرشاد  6 4

 1.061 2.14 0ت عديل اجلدو  الدراس  بعد إعالند للطالبا 7 2

 1.08 2.20 0 ةر  التعليرات من إدار  القبو  والتاجيل 8 4

 1.044 2.06 تعف حمف ات التوانل بني املرشد  والطالبات0 ، 4

 0.719 2.01 المجال الكلي

 

متوسط املعوقات اإلدارية يف ممارسة  ضانالحظ من اجلدو  
هو  لكرتويناإلعضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   

 ةر    إك%  ويع ى ذلك 41024ما نابتد  ضي( 2014)
 الطالبات نيدار  اجلامعة وتعف التوانل بإالتعليرات من 

مناسبة للررشد والطالبة للتوانل  ضوقاتواملرشد وعدم وجود 
وجود اختال ات يف املعوقات  ضا، ويالحظ اإلرشادبشاا 

 رشاد ا  اد   اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإل

ضي ما  ( 2021و 4087 راوحا ما بني )  إذ، لكرتويناإل
 0 %44%   و 16074 نابتد

معوقات   قرتحات ملواجهةما ه  امل: السؤال السادس
هل يف جامعة امللك سعود و  لكرتويناإلاإلرشاد ا  اد   

 ؟الت لي عليها من وجهة نظر الطالبات  كن
استخرجا املتوسطات  هذا الاؤا   قد نولإلجابة ع
درجة  و ر  ل  قر  من واالحنرا ات املعيارية ل احلاابية،
  0احملور قرات 
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 (  9جدول )  
في جامعة الملك سعود  لكترونياإلمعوقات اإلرشاد األكاديمي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقترحات لمواجهة

 توالتغلب عليها من وجهة نظر الطالبا
رقم  الترتيب

 الفقرة
الوسط  العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 1.005 1.90 0اإللكرتويناإلرشاد  إجراءاتعقد حماترات  وعية للطالبات لتوتيح  4 2

 0.885 1.82 اإللكرتوين شجيل الطالبات علا إبداء الرضي واالقرتاحات يف عرلية اإلرشاد  2 4

 0.955 1.89  0اإلرشاد ا  اد   بالنابة هلن  وعية الطالبات بامهية 4 6

 1.007 1.95 0اإللكرتوينمشار ة وحد  اإلرشاد والتوجيد الطاليب يف  دعيم اإلرشاد  1 44

 1.005 2.08 0اإللكرتويناالهترام بالدراسات والبلوث املعنية بعرلية اإلرشاد  4 8

 0.887 1.87 0وضمهيتد وضهدا دين اإللكرتو  نرية وع  الطالبات باإلرشاد  6 47

 0.985 1.86 اإللكرتوين0 دريي عضو هيئة التدريس علا اإلرشاد  7 46

 0.951 1.83 0يف بداية العام للطالبات املاتجداتاإللكرتوين عقد دورات عن اإلرشاد  8 44

 0.946 1.90 اإللكرتوين0ساليي املناسبة إلجناح عرلية اإلرشاد ا حتديد بعض  ، 41

 0.975 1.86 0بالكلياتاإللكرتوين  و ري قاعات حمدد  لعرلية اإلرشاد  41 ،4

 0.958 1.86 0 يهن املهارات الالزمة إل اد  الطالبات و وجيههن  وجدإسناد العرلية اإلرشادية ملن  44 7

لطالبات يف حل  يهم املهارات الالزمة ملااعد  ا  وجدإسناد العرلية اإلرشادية ملن  42 ،
 0.98 1.95 0مشكالهتن

 0.938 1.88 0حتديد مهام املرشد  بصور  واتلة وال  رتك لالجتهادات الفردية لكل مرشد  44 44

 0.953 1.88 0التوانل بني املرشدات وشئوا الطالبات لتقدمي خدمة متكاملة لكل طالبة 41 41

 0.959 1.88 0واإلرشاد ا  اد   لتقدمي خدمة متكاملة للطالباتالتوانل بني املرشدات والتوجيد  44 4

 0.979 1.82 0مراعا  حتديد ضعداد الطالبات لكل مرشد  مبا يتناسي وا عرا  املكلف هبا يف اجلامعة 46 1

 0.7011696 1.88 المجال الكلي

 معوقات اإلرشاد ا  اد  متوسط  ضانالحظ من اجلدو  
يف جامعة امللك سعود والت لي عليها من وجهة  لكرتويناإل

 % ويع ى 17ما نابتد  ضي( 4088هو )نظر الطالبات 
  ومقرتحات  راءآخذ ضانعدام  إكذلك 

ويالحظ  اجلامعة،يف  ا  اد   اإلرشادالطالبات يف عرلية 
جود اختال ات يف دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد و 

حيث  الطالبات،من وجهة نظر  وينلكرت اإلا  اد   
%   4404 ضي ما نابتد ( 2082و 2022 راوحا ما بني ) 

 %71040و 
ئية اهل توجد فروق ذات داللة إحص األولى:الفرضية 

ممارسة عضو هيئة التدريس  معوقات (ANOVAلتباين )
في جامعة الملك سعود من وجهة نظر  األكاديمي لإلرشاد

 ؟توى الدراسيتعزى لمتغير المس الطالبات



 معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالباتنادية املطريي وهيفاء املبرييك: 
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حتليل التباين  هذا الاؤا   قد استخدم  نولإلجابة ع     
(ANOVA ) يف   يوتح نتااإل حتليل التباينيتو  اآلاجلد

املختلفة: املاتوى الدراس  ضداء ض راد الدراسة حاي  ئات

 (  18جدول رقم ) 
 تحليل التباين ألثر متغير المستوى الدراسي

متوسط  رجات الحريةد لمربعاتمجموع ا مصدر التباين المجال
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 ا و 

 000. 12.687 4.200 7 29.401 بني اجملروعات

   331. 329 108.916 داخل اجملروعات

    336 138.317 اجملروع

 الةاين

 000. 4.993 2.494 7 17.457 بني اجملروعات

   499. 329 164.314 داخل اجملروعات

    336 181.772 اجملروع

 الةالث

 594. 793. 256. 7 1.793 بني اجملروعات

   323. 329 106.345 داخل اجملروعات

    336 108.139 اجملروع

 الرابل

 000. 4.038 2.191 7 15.338 بني اجملروعات

   543. 329 178.501 داخل اجملروعات

    336 193.838 اجملروع

 اخلامس

 368. 1.092 565. 7 3.954 عاتبني اجملرو 

   517. 329 170.150 داخل اجملروعات

    336 174.104 اجملروع

 الاادس

 053. 2.010 969. 7 6.786 بني اجملروعات

   482. 329 158.705 داخل اجملروعات

    336 165.490 اجملروع

عند  إحصاايةمن اجلدو   بني عدم وجود  روق ذات داللة 
المحور الثالث: ( علا  ل من α= 1014ماتوى )

املعوقات الج  رجل للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس 
 المحور الخامس:و  0لكرتويناإللإلرشاد ا  اد   

املعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد 
مقرتحات المحور السادس: و 0لكرتويناإلا  اد   

يف جامعة  لكرتويناإلا  اد    معوقات اإلرشاد  ملواجهة
حاي  امللك سعود والت لي عليها من وجهة نظر الطالبات

 مت ري املاتوى الدراس 
 را يتبني وجود  روق ذات داللة إحصااية عند     

المحور األول: ( علا  ل من  α= 1014ماتوى )
، لكرتويناإلمفهوم الطالبات جتاه اإلرشاد ا  اد   
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دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد المحور الثاني: و
والمحور  من وجهة نظر الطالبات0 لكرتويناإلا  اد   

تد هيئة التدريس يف ممارس عضواملعوقات الج  رجل لالرابع: 
 0ت ري املاتوى الدراس يع ى مل لكرتويناإللإلرشاد ا  اد   

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  الثانية:لفرضية ا
 لإلرشادممارسة عضو هيئة التدريس  معوقات متوسطات

تعزى  في جامعة الملك سعود من وجهة نظر الطالبات األكاديمي
 لمتغير التخصص؟

التباين حتليل هذا الاؤا   قد استخدم  نولإلجابة ع    
(ANOVA اجلد )يوتح نتااإل حتليل التباين يف يتو  اآلا 

 :ةضداء ض راد الدراسة حاي  ئات التخصص املختلف

 (  11جدول رقم ) 
 تحليل التباين ألثر متغير التخصص

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات رجات الحريةد مجموع المربعات مصدر التباين المجال

 ا و 

 000. 7.517 2.946 4 11.783 بني اجملروعات

   392. 333 130.494 داخل اجملروعات

    337 142.276 اجملروع

 الةاين

 287. 1.255 677. 4 2.707 بني اجملروعات

   539. 333 179.515 داخل اجملروعات

    337 182.222 اجملروع

 الةالث
 329. 1.159 371. 4 1.485 بني اجملروعات

   320. 333 106.681 داخل اجملروعات

    337 108.166 اجملروع

 الرابل

 018. 3.007 1.691 4 6.766 بني اجملروعات

   563. 333 187.324 داخل اجملروعات

    337 194.090 اجملروع

 اخلامس

 088. 2.040 1.043 4 4.172 بني اجملروعات

   511. 333 170.253 داخل اجملروعات

    337 174.424 اجملروع

 الاادس

 007. 3.570 1.703 4 6.812 بني اجملروعات

   477. 333 158.870 داخل اجملروعات

    337 165.682 روعاجمل

عند  إحصاايةمن اجلدو   بني عدم وجود  روق ذات داللة 
دور المحور الثاني: ( علا  ل من α= 1014ماتوى )

من  لكرتويناإلعضو هيئة التدريس يف اإلرشاد ا  اد   
املعوقات الج  رجل المحور الثالث:  وجهة نظر الطالبات



 معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد اإللكرتوين يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالباتنادية املطريي وهيفاء املبرييك: 
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لإلرشاد ا  اد    للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس
املعوقات اإلدارية يف ممارسة  المحور الخامس: 0لكرتويناإل

يع ى  لكرتويناإلعضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   
 0ملت ري التخصص

 را يتبني وجود  روق ذات داللة إحصااية عند ماتوى   
(1014 =α  علا  ل من ) :مفهوم المحور األول

المحور و لكرتوين،اإلاد   الطالبات جتاه اإلرشاد ا  
 ستدهيئة التدريس يف ممار  عضواملعوقات الج  رجل لالرابع: 

مقرتحات المحور السادس:  0لكرتويناإللإلرشاد ا  اد   
يف جامعة  لكرتويناإلمعوقات اإلرشاد ا  اد     ملواجهة

يع ى  امللك سعود والت لي عليها من وجهة نظر الطالبات
 ملت ري التخصص0

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الثالثة:لفرضية ا
 لإلرشادممارسة عضو هيئة التدريس  متوسطات معوقات

تعزى  في جامعة الملك سعود من وجهة نظر الطالبات األكاديمي
 لمتغير المعدل التراكمي؟

التباين حتليل هذا الاؤا   قد استخدم  نولإلجابة ع    
(ANOVA اجلد )نتااإل حتليل التباين يف  يوتح يتو  اآل

 :ضداء ض راد الدراسة حاي  ئات املعد  الرتا ر  املختلفة

 (  12جدول رقم ) 
 تحليل التباين ألثر متغير المعدل التراكمي

 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات رجات الحريةد مجموع المربعات مصدر التباين المجال

 ا و 

 001. 5.509 2.237 3 6.712 بني اجملروعات

   406. 333 135.251 داخل اجملروعات

    336 141.964 اجملروع

 الةاين

 073. 2.340 1.249 3 3.746 بني اجملروعات

   534. 333 177.677 داخل اجملروعات

    336 181.424 اجملروع

 الةالث

 302. 1.222 393. 3 1.178 بني اجملروعات

   321. 333 106.965 داخل اجملروعات

    336 108.143 اجملروع

 الرابل

 535. 730. 422. 3 1.267 بني اجملروعات

   578. 333 192.573 داخل اجملروعات

    336 193.840 اجملروع

 اخلامس

 347. 1.106 572. 3 1.717 بني اجملروعات

   518. 333 172.408 داخل اجملروعات

    336 174.126 اجملروع

 733. 428. 212. 3 635. بني اجملروعات الاادس



 (م2141ح يراا / هـ4144 )شعباا  الرياض – 14 العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

001 

   495. 333 164.796 داخل اجملروعات

    336 165.432 اجملروع

 

عند  إحصاايةمن اجلدو   بني عدم وجود  روق ذات داللة 
دور المحور الثاني: ( علا  ل من α= 1014ماتوى )

من  لكرتويناإلعضو هيئة التدريس يف اإلرشاد ا  اد   
املعوقات الج  رجل المحور الثالث:  الطالبات وجهة نظر

للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   
 عضواملعوقات الج  رجل لالمحور الرابع: و 0لكرتويناإل

 0لكرتويناإللإلرشاد ا  اد   تد هيئة التدريس يف ممارس
املعوقات اإلدارية يف ممارسة عضو هيئة  المحور الخامس:

المحور السادس:  0لكرتويناإللتدريس لإلرشاد ا  اد   ا
 لكرتويناإلمعوقات اإلرشاد ا  اد     مقرتحات ملواجهة

يف جامعة امللك سعود والت لي عليها من وجهة نظر 
 يع ى ملت ري املعد  الرتا ر 0 الطالبات

 را يتبني وجود  روق ذات داللة إحصااية عند ماتوى   
(1014 =αعلا  ل م ) مفهوم المحور األول: ن

يع ى ملت ري  لكرتويناإلالطالبات جتاه اإلرشاد ا  اد   
 املعد  الرتا ر 0
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفرضية الرابعة: 
 ممارسة عضو هيئة  متوسطات معوقات

في جامعة الملك سعود من وجهة  األكاديمي لإلرشادالتدريس 
 ؟ اإلرشاداالستفادة من  تعزى لمتغير نظر الطالبات

التباين حتليل هذا الاؤا   قد استخدم  نولإلجابة ع    
(ANOVAاجلد )يوتح نتااإل حتليل التباين يف يتو  اآل 

 اإلرشاد ضداء ض راد الدراسة حاي  ئات االستفاد  من
 :املختلفة

 (  10جدول رقم ) 
 اإلرشادتحليل التباين ألثر متغير االستفادة من 

 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات رجات الحريةد مجموع المربعات مصدر التباين المجال

 000. 29.070 9.840 3 29.519 بني اجملروعات ا و 

   338. 331 112.038 داخل اجملروعات

    334 141.557 اجملروع

 000. 7.676 3.949 3 11.846 بني اجملروعات الةاين

   514. 331 170.265 داخل اجملروعات

    334 182.111 اجملروع

 190. 1.596 510. 3 1.529 بني اجملروعات الةالث

   319. 331 105.650 داخل اجملروعات

    334 107.179 اجملروع

 018. 3.383 1.918 3 5.753 بني اجملروعات الرابل

   567. 331 187.618 داخل اجملروعات
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    334 193.371 اجملروع

 166. 1.703 880. 3 2.639 بني اجملروعات اخلامس

   517. 331 171.030 داخل اجملروعات

    334 173.669 اجملروع

 338. 1.127 553. 3 1.659 بني اجملروعات الاادس

   490. 331 162.350 داخل اجملروعات

    334 164.009 اجملروع

عند  إحصاايةة من اجلدو   بني عدم وجود  روق ذات دالل
دور المحور الثاني: ( علا  ل من α= 1014ماتوى )

من  لكرتويناإلعضو هيئة التدريس يف اإلرشاد ا  اد   
املعوقات الج  رجل المحور الثالث:  0وجهة نظر الطالبات

للطالبة يف ممارسة عضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   
دارية يف ممارسة املعوقات اإل المحور الخامس: 0لكرتويناإل

يع ى  لكرتويناإلعضو هيئة التدريس لإلرشاد ا  اد   
 0اإلرشادملت ري االستفاد  من 

 را يتبني وجود  روق ذات داللة إحصااية عند      
المحور األول: ( علا  ل من  α= 1014ماتوى )

 لكرتوين،اإلمفهوم الطالبات جتاه اإلرشاد ا  اد   
هيئة التدريس  عضوات الج  رجل لاملعوقالمحور الرابع: و

المحور  0لكرتويناإللإلرشاد ا  اد   تد يف ممارس
معوقات اإلرشاد ا  اد     مقرتحات ملواجهةالسادس: 

يف جامعة امللك سعود والت لي عليها من وجهة  لكرتويناإل
 0اإلرشاديع ى ملت ري االستفاد  من  نظر الطالبات

 التوصيات والمقترحات
علا مشكالت الطالبة ا  اد ية ملااعدهتا التعر   -4

ا  اد    عرلية اإلرشاد) لكرتونياً إيف حلها 
 0(لكرتويناإل
 مابقاً  لكرتويناإلحتديد ضوقات لعرلية اإلرشاد  -2

 0وجمدولة زمنياً 
  وطيد العالقة بني املرشد   والطالبة 0   -4

 0  ويد  املرشد  باللوااح وا نظرة  باجلامعة -1
علا القيام بالعرلية اإلرشادية   دريي املرشد   -4

 ة0لكرتونياإل
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     The study aims to identify the obstacles that face female students, faculty members and the university administration in 

terms of faculty members practicing electronic academic guidance, and identify the proposals for tackling and overcoming 

these obstacles in King Saud University from the perspective of female students.The results showed that electronic academic 

guidance at universities was not carried out in a proper manner, As for the obstacles that face female students in faculty 

members exercising electronic academic guidance 60.5% indicate that the reason goes back to the failure female students to 

understand the process of counseling and their lack of interest in electronic academic guidance to a large extent. With regard 

to the obstacles related faculty members exercising of electronic academic guidance, 58% confirm the weakness faculty 

members in general. As for the administrative obstacles facing faculty members in exercising  electronic academic guidance 

50.25% attribute that to large number of instructions from the university administration, poor communication between female 

students and the counselor, and insufficient  appropriate times for the counselor and female student to communicate in 

relation to guidance. As far as the obstacles of electronic academic guidance at King Saud University are concerned, female 

students concentrate on the necessity of taking the opinions and proposals of female students in the process electronic 

academic guidance at the university in order to overcome these obstacles 

 

Key words: Academic guidance - Electronic academic guidance 
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في بيئة التعلم  والتحصيل األكاديميالعالقة بين التفاعل الالمتزامن، والفاعلية الذاتية في تقنيات التعلم اإللكتروني، 
 اإللكتروني

 إعداد
 رياض عبد الرحمن الحسن

كلية الرتبية  –جامعة امللك سعود   
 قسم املناهج وطرق التدريس

هـ11/6/1414هـ وقبل 11/4/1414قدم للنشر بتاريخ   
 

     
 

يف بيئة التعلم  والتحصيل األكادمييهدفت هذه الدراسة إىل تقصي العالقة بني التفاعل الالمتزامن، والفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين،      
دراسة املنهج اإللكرتوين. فقد أجريت العديد من الدراسات حول التعلم اإللكرتوين، ولكن القليل منها تطرق إىل موضوع هذه الدراسة. وقد اتبعت هذه ال

رتوين والتحصيل األكادميي يف بيئة التعلم الوصفي ألجل دراسة مدى االرتباط بني متغريات التفاعل الالمتزامن والفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم اإللك
استخدامات احلاسب يف التعليم يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، أما عينة  من مجيع الطالب املسجلني يف مقرراإللكرتوين. وقد تكون جمتمع الدراسة 

 Blackن املقرر جزئيًا بواسطة نظام إدارة التعلم املسمى بالكبورد طالباً( يتعلمو  66الدراسة فقد مت اختيار عينة قصدية من ثالث شعب من ذلك املقرر )

board. يتعلمون مفاهيم أخرى عرب نظام إدارة التعلم. هيم وجهًا لوجه مع مدرس املقرر بتعلم الطالب بعض املفا إذن املقرر يتبع أسلوب التعلم املزيج أي إ
نتائج وجود لفاعل الالمتزامن عرب نظام إدارة التعلم بالك بورد وحتصيل الطالب األكادميي. كما أظهرت اجيايب بني التظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط إوقد أ

 .جيايب بني مستوى الفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين والتحصيل األكادميي للطالب يف مقرر استخدامات احلاسب يف التعليمارتباط إ
 

 .إللكرتوين، الفاعلية الذاتية، التفاعل الالمتزامن: التعلم االكلمات المفتاحية
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 مقدمة

عرب السنوات تغري مصطلح التعليم عن بعد ليصبح التعلم عرب 
التعلم اإللكرتوين. ويعرف التعليم عن بعد بأنه: أي الويب أو 

نوع من التعلم يكون فيه املتعلم واملعلم يف مكانني خمتلفني 
(Mehrotra,, Hollister, & McGahey, 2001 ومن أهم .)

الب واملعلم، عناصر التعلم عن بعد: البعد اجلغرايف بني الط
وسائل  وليس ضمن جمموعة، واستخدام وتعلم الطالب مبفرده

 ,Schwitzerاالتصال اإللكرتونية ألجل التواصل مع املعلم )

Ancis, & Brown, 2001 .) 
و التعلم أويواجه الطالب واملعلمني يف بيئة التعلم اإللكرتوين 

عن بعد العديد من الصعوبات اليت جيب عليهم التغلب 
عليها، ومن ذلك أنه على املعلمني اختاذ قرارات فيما يتعلق 
بتصميم احملتوى الدراسي حبيث يصممون مقررات دراسية 

يف مواز ملا حيدث  بأسلوبتتحدى الطالب وجتعلهم يفكرون 
 تعلم تقنيات ن على املعلمنيبيئات التعلم التقليدية. كما إ

 & Bergeجديدة مل تكن مستخدمة يف بيئة التعلم التقليدية )

Collins, 1995 .) ب أسلوب التعلم اإللكرتوين من ليتطو
املعلمني تغيري اجتاهات الطالب وحتفيزهم ليبقوا فاعلني يف بيئة 
التعلم اإللكرتوين. ويقرتح كل من بريق وكولينز إطارًا لعمل 

أداورًا اجتماعية  لتعلم اإللكرتوين يشماملعلمني يف بيئة ال
فيكمن يف  االجتماعيوإدارية وتقنية وتدريسية. أما دور املعلم 

احلاجة إىل خلق نوع من اجملتمع التعليمي يف بيئة التعلم 
اإللكرتوين. ودوره اإلداري يتمحور حول وضع تواريخ تسليم 
واجبات الطالب ووضع ساعات مكتبية وتوضيح املتطلبات 

دراسية من خالل وصف مفصل للمقرر ووضع دفرت ال
الكرتوين للمواعيد والدرجات. أما الدور التقين للمعلم فيكمن 
يف مساعدة الطالب يف املشاكل التقنية اليت تواجههم عن 
طريق املهام التمهيدية للمقرر. أما الدور التدريسي للمعلم يف 

الطالب  األسئلة على حطر  ببيئة التعلم اإللكرتونية فيتطل

وتصميم النشاطات التعليمية من خالل املهام املبنية على 
. فعند وتقييم مستواهماملشاكل وتفعيل املناقشة بني الطالب 

دوار بشكل فعال، فإن ذلك سيساعد قيام املعلم هبذه األ
ل مستوى لقة، ويالطالب على النجاح يف مقرراهتم الدراسي

 .االنسحاب من مقررات التعلم اإللكرتوين
على الطالب مسؤولية اختاذ قرارات تضمن جناحهم  إنكما 

حديات اليت تواجه يف بيئة التعلم اإللكرتونية. فمن الت
وين تعتمد على دراكهم أن بيئة التعلم اإللكرت الطالب: ضرورة إ

التحكم بعملية  مسؤوليةيتحمل الطالب  التعلم املستقل حبيث
املا يلتحق الطالب أنه ح (Rovai, 2002التعلم. ويرى روفاي )

ببيئة التعلم اإللكرتوين فإنه جيب التطرق إىل العديد من 
العوامل اخلارجية اليت قد تؤثر على مسرية الطالب، مثل: 

والتوجيه الذايت، وتوفري  االنضباطاحلاجة إىل و جدولة املواعيد، 
 الوقت خالل األسبوع للوفاء مبتطلبات املقررات.

أن التعلم اإللكرتوين خيار  ويعتقد العديد من الدارسني
ثري من احلرية يف اختيار مواعيد دراستهم اليت تالئم كيعطيهم ال

-Stanfordبورز )–منط حياهتم اليومية. ففي دراسة لستانفورد 

Bowers, 2008)  التعلمحول ثبات الطالب يف برامج 
اإللكرتوين أظهرت أن خيار التعلم اإللكرتوين مناسب جداً 

الكبار الذين يرغبون يف تنظيم مواعيد تعلمهم وفقاً  منيللمتعل
لنمط حياهتم واحتياجاهتم األسرية. فيوفر التعلم اإللكرتوين 

 فرصة جذابة للمتعلمني الكبار ألجل مواصلة تعليمهم العايل.
ويلتحق الطالب بالربامج الدراسية اليت توفر خيار التعلم 

 (Moore, 2009ر )ملو  فوفقاً اإللكرتوين للعديد من األسباب. 
الطالب يف  ألجلهافإنه بغض النظر عن األسباب اليت يلتحق 

برامج التعلم اإللكرتوين، فإن أولئك الطالب جادون، 
وملتزمون، ولديهم قدر عاٍل من الدافعية للتعلم. ومن أبرز 
األسباب اليت يلتحق ألجلها الطالب بربامج التعلم اإللكرتوين 

 (Nakos, Deis, & Jourdan, 2002ذكره ناكوس وزمالؤه ) ما
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 بأن املقررات اإللكرتونية تعطي للطالب املرونة بدراسة مواد ال
ميكنهم دراستها عرب برامج التعلم التقليدي بسبب ضغوط 
الزمان واملكان. أما ستانفورد وبوز فرييان أن الطالب يقبلون 
على برامج التعلم اإللكرتوين بسبب مرونتها وسهولة تضمينها 

أسلوب احلياة املعاصر الذي له العديد من املتطلبات   يف
كمتطلبات العمل أو العائلة. كما يفضل بعض الطالب 
برامج التعلم اإللكرتوين لتفضيلهم تعدد املهام واخللط بني 
العمل والتعلم يف آن واحد ألجل تعزيز قدراهتم الذاتية 

 والوظيفية.
ية تدعم بيئة التعلم أشارت الدراسات إىل ان النظرية البنائوقد 

اإللكرتوين املتمركزة حول الطالب. فوفقًا لكاي َوفولكرز 
(Kaye & Volkers, 2007)  فإن تطبيق النظرية البنائية يف

الذين يرون  املربنيمع تفاق االالتعلم العايل اإللكرتوين يعكس 
جيابيًا بني املتعلمني. لية التعلم اجليد تتطلب تعاونًا إأن عم
أظهرت الدراسات يف جمال التعلم اإللكرتوين أن معدل  ولكن،

جناح الطالب يف مقررات التعلم اإللكرتوين أقل من معدالت 
، وبعض (Carr, 2000)النجاح يف بيئات التعلم التقليدية 

ءات، فإن التعلم اإللكرتوين يعدُّ من أكثر النظر عن اإلحصا
 .(McGhee, 2010مناط التعلم مرونة وغىن )أ

ه فإن أحد أهم التحديات اليت تواجه املربني اليوم هو وعلي
التعرف على طبيعة التعلم اإللكرتوين والعوامل املساعدة على 

 ,Bernard, Abrami, Lou, Borokhovski, Wadeجناحه )

Wozney, et al., 2004 التعلمبرامج (. فأعداد الطالب يف 
اإللكرتوين يف مؤسسات التعليم العايل يف ازدياد مستمر. 

عرف إال القليل حول ولكن، تكمن املشكلة يف أنه ال ي  
املهارات والسلوكيات اليت تساهم يف التفوق األكادميي يف 

 بيئات التعلم اإللكرتوين.

الدراسات السابقة على التعرف على  نفقد ركزت العديد م
فوفقًا لليو  هتم يف تلك البيئات.خصائص املتعلمني وتوجها

فإن الطالب  (Liu, Gomez, & Yen, 2009َوقوميز َوين )
غالبًا ما يواجهون مشكالت يف التأقلم مع بيئات التعلم 
اإللكرتوين بسبب جهلهم لالسرتاتيجيات والكفايات اليت 

وقد وجد  لم مع تلك البيئات والنجاح فيها.قتؤهلهم للتأ
غري املؤهلني للتعلم يف مثل تلك البيئات الباحثان أن الطالب 

 معرضون للفشل وعدم مواصلة التعلم.
 مشكلة الدراسة

التفاعل ي العالقة بني صهدفت هذه الدراسة إىل تق
الالمتزامن، والفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين، 

األكادميي يف بيئة التعلم اإللكرتوين. فقد أجريت  والتحصيل 
العديد من الدراسات حول التعلم اإللكرتوين، ولكن القليل 

 منها تطرق إىل موضوع هذه الدراسة.
 أهمية الدراسة

سة من احلاجة إىل معرفة العوامل اليت تنبع أمهية هذه الدرا
ت تساعد على النجاح يف بيئة التعلم اإللكرتوين يف مؤسسا

التعليم العايل. فهناك بعض املؤشرات إىل أن التفاعل بني 
الطالب واملعلم يف بيئات التعلم التقليدية رمبا يؤثر على األداء 

 (Navarro & Shoemaker, 2000واالحتفاظ باملعلومات )
 خفاق املعلم والطالب رمبا يؤدي إىل إفانقطاع التواصل بني

هذه الدراسة الكتشاف  و انسحابه. وتأيتالطالب أكادمييًا أ
العالقة بني تفاعل الطالب واملعلم يف بيئة التعلم اإللكرتوين 
والتحصيل األكادميي. باإلضافة إىل ذلك، يرى بندورا 

(Bandura, 1994أ ) ن الطالب الذين يتمتعون بقدر عال من
لديهم قابلية أكثر للنجاح  (Self-Efficacyالفاعلية الذاتية )

 يف بيئات التعلم التقليدية. وستحاول هذه الدراسة التعرف 



 (م2614حزيران / هـ1414)شعبان   الرياض – 44 العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

124 

على العالقة بني الفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين 
 والتحصيل األكادميي. 

يل التعلم اإللكرتوين، و الدراسة ملسؤ  هكما ستقدم نتائج هذ
رتوين ات التعلم اإللكواملدرسني يف بيئواملصممني التعليميني، 

توصيات حول ما جيب اختاذه لتقليل نسبة االنسحاب من 
اإللكرتوين، ولزيادة التحصيل األكادميي لدى  التعلممقررات 

فبدون توصيات حول السبل  الطالب يف تلك البيئات.
واالسرتاتيجيات اليت ميكن أن تساعد يف زيادة حتصيل 

اإللكرتوين  التعلممج الطالب وتقليل مستوى انسحاهبم من برا
 رمبا يؤدي ذلك إىل عزوف املسؤولني عن تبين هذه البيئات.

 أسئلة الدراسة
 ية:هذه الدراسة على التساؤالت اآلت ركزت

هل هناك عالقة دالة إحصائياً بني التفاعل الالمباشر عرب  .1
لوحات النقاش اإللكرتونية والتحصيل األكادميي يف مقرر 

 التعليم.استخدامات احلاسب يف 

هل هناك عالقة دالة إحصائيًا بني مستوى الفاعلية  .2
وين والتحصيل األكادميي الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرت 

 يف مقرر استخدامات احلاسب يف التعليم.

 حدود الدراسة:
من الطالب الذكور قصدية أجريت هذه الدراسة على عينة 

يف كلية  املسجلني يف مقرر استخدامات احلاسب يف التعليم
من  األولالرتبية جبامعة امللك سعود خالل الفصل الدراسي 

 هـ1411/1414العام اجلامعي 
 مصطلحات الدراسة

التحصيل األكادميي: هو مقدار التحصيل األكادميي يف املقرر 
الدراسي، ويعرب عنه بالدرجة النهائية اليت حيصل عليها الطالب 

 احلاسب يف التعليم.قرر استخدامات مل االختبار البعدي  يف

هو  (:Asynchronous Interactionالتفاعل الالمتزامن )
التفاعل بني الطالب واملعلم أو الطالب والطالب الذي ال 

وميكن أن يتم عرب لوحات  (.Kramer, 2002حيدث آنيًا )
 الالمتزامنالنقاش اإللكرتوين. ويف هذه الدراسة ي عرف التفاعل 

صل عليها الطالب ملشاركته يف بأنه جمموع النقاط اليت حي
لفصل الدراسي على نظام بالك بورد إلدارة االنقاشات خالل 

 التعلم.
(: هي اعتقاد الطالب بقدرته Self-Efficacyالفاعلية الذاتية )

ويف هذه  .(Puzziferro, 2008) على إمتام مهمة معينة
الدراسة مت استخدام مقياس خاص ألجل قياس مقدار 

 الفاعلية الذاتية للطالب يف تقنيات التعلم اإللكرتوين.
 الدراسات السابقة

 التعلم اإللكتروني والنظرية البنائية في التعلم
حمبني  ان يكونو أوين الطالب على بيئة التعلم اإللكرت  حتفز

الربط بني ما املعلومات و للمغامرة، راغبني يف العثور على 
 ريتعلمونه من مفاهيم وبناء املعارف اجلديدة. فاملتعلم هو حمو 

 (Driscoll, 2005وفقًا لدرسكول )و  عملية التعلم ال املعلم.
فإن نظرية التعلم البنائية ترى أن املتعلم مشارك فعال يف عملية 
تعلمه، وأنه ليس جمرد إناء سليب ميكن حشوه بالعارف. 

علم، ومىت سيتعلم، وكيف تعلم هو الذي حيدد ماذا سيتفال
سيتعلم، ومع من سيتعلم. ويف ذات السياق، يقول كل من 

ن فهم بأ (Haughton & Romero, 2009هاوتون َورومريو )
طبيعة ومعىن ما يقولوه الطالب يدعم قدرة املعلم على تقدمي 

ة، جيابيدة ومباشرة مما ينتج عنه خمرجات إتغذية راجعة حمد
 وهذا ما جيعل الطالب يف مركز عملية التعلم.

عددًا من اسرتاتيجيات هاوتون َورومريو وقد ذكر كل من 
التعلم البنائية اليت ميكن تضمينها يف بيئة التعلم اإللكرتوين، 
ومنها: تضمني التعلم يف سياق معقد وواقعي وذي عالقة 
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 مباشرة ببيئة الطالب، وتضمني النقاش االجتماعي كجزء
دعم تعدد اآلراء واستخدام عدة رئيس من عملية التعلم، و 

تشجيع حتكم الطالب مناط للتعبري عن وجهات النظر، و أ
بتعلمه، وحتفيز الطالب على التعرف على عمليات بناء 

ن املعرفة تبىن وتطبق وفقاً خلربات أاملعرفة. فالنظرية البنائية ترى 
وين بيئة خصبة للطالب الفرد الذاتية. وتوفر بيئة التعلم اإللكرت 

ومبا أن الطالب لتكوين معارفه اخلاصة وفقًا خلرباته الشخصية. 
لية تعلمه و هو الركيزة يف عملية التعلم، فإنه تقع عليه مسؤ 

 ،. وباستخدام الطالب لتقنيات التعلم اإللكرتوينالفردي
فإنه ميكنهم املشاركة يف عملية تعلمهم  ،خاصة اإلنرتنتو 

بشكل فعال مع إعطائهم العديد من اخليارات. فبيئة التعلم 
اإللكرتوين تساعد الطالب على التبصر بشكل عميق يف 

 تعلمهم.
النظرة البنائية للتعلم هي املهيمنة على بيئات التعلم  وتعدُّ 

 & Kayeيرى كل من كاي َوفولكرز ) إذاإللكرتوين. 

Volkers, 2007)  أن التعلم اإللكرتوين أصبح مدجمًا بصورة
تركيز على يصال املعارف مع إ يف التعليم العايل من أجلعالية 

أظهرت  وقدمنوذج البنائي. أساسيات التعلم حسب األ
الدراسات أن النظريات البنائية تدعم التعلم املتمركز حول 

وفولكرز فإن  الطالب يف بيئة التعلم اإللكرتوين. ووفقًا لكاي
استخدام املنهج البنائي يف التعليم العايل اإللكرتوين يعكس 
االتفاق بني املربني الذين يرون أن التعليم اجليد جيمع بني 

ويتفق كل من كوهانق َوريلي َومسيث  عمليات تعاونية وفردية.
(Koohang, Riley, & Smith, 2009)  مع النظرة القائلة بأن

 على بناء املتعلم ملعارفه بناءً  النظرية البنائية يف التعلم، اليت تركز
هنا تعزز بة جدًا للتعلم اإللكرتوين ألعلى خرباته السابقة، مناس

يراجع املعارف ختلف فئاهتم. فاملتعلم التعلم بني املتعلمني مب
 دة.القدمية ويعيد تفسريها لتنسجم مع معارفه اجلدي

 (Asynchronous interaction) التفاعل الالمتزامن
التفاعل الالمتزامن من أهم املفاهيم األساسية ألجل التنبؤ  يعدُّ 

 يعدُّ أيًضاكما   بنجاح الطالب يف بيئات التعلم اإللكرتوين.
ف التفاعل عر  من أهم عوامل جناح بيئة التعلم اإللكرتوين. وي  

بأنه التواصل الثنائي بني اثنني أو أكثر يف سياق  الالمتزامن
ة أو بناء يبيئة التعلم اإللكرتوين بغرض إكمال مهمة تعليم

(. 2612؛ حامد، Kramer, 2002العالقات االجتماعية )
النقاش الالمباشر يف بيئة التعلم اإللكرتونية من أهم  ويعدُّ 

موعات لبناء املعرفة ومتكني جمت التعليمية ااالسرتاتيجي
الطالب من التواصل. وقد أظهرت دراسة لنورهرب َويل 

أجريت  (Northhurup, Lee, & Burgess, 2002َوبرقيس )
يتعلم فيه  على طالب الدراسات العليا، أن بناء جمتمع

دو الطالب مع أقراهنم يف بيئة التعلم اإللكرتوين أمر مهم. أما 
ضرورة أن يقوم املدرس  يان( فري Du & Pate, 2008بات )وَ 

نقاشات ال متزامنة بني الطالب  ءيف بيئة التعلم اإللكرتوين ببنا
 ألجل بناء قاعدة للحوارات اليت تنمي التفكري الناقد.

مجيع الطالب  دث النقاشات بني الطالب حني يكونوال حت
من الزمن  بل حتدث عرب مد ةحاضرين يف لوحة النقاش، 

ن يف لوحة النقاش وبعضهم يوجوديكون فيها بعض الطالب م
 .(2611)عبد احلميد،  خارجها مما جيعل عملية التعلم مرنة

 ال نكما يساعد هذا النوع من النقاش الطالب اخلجولني الذي
يكون هلم عادة دور يف عملية التعلم يف بيئة الصف التقليدية. 

متساوية يف النقاش  افالتعلم اإللكرتوين يعطي الطالب فرصً 
يمنة أحد من الطالب عليه. كما توفر النقاشات دون ه

 مستوياهتم يف الكتابة، نيفرصة للطالب لتحسالالمتزامنة 
باستخدام فبإمكان الطالب كتابة ما سيضعه يف لوحة النقاش 

قبل نشره أمام ومراجعته مالئيًا حمرر النصوص وتصحيحه إ
 .(McGhee, 2010زمالئه )
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وميكن للمعلم املتمرس تعزيز التفاعل بني الطالب واملتعلم يف 
ناء بيئة تعزز التواصل بيئة التعلم اإللكرتوين عن طريق ب

ربوت مهارات التعلم املستقل. وقد درس أاالجتماعي وتنمي 
(Arbaugh, 2000 )لكرتونية ووجد أن مخس مقررات إ

تركيز  اجتاهات الطالب حنو التعلم تأثرت بشكل كبري مبدى
ما متزامنة، وسهولة عملية التفاعل. أاملعلم على النقاشات الال

فرييان أن ( Herring & Clevenger, 2007هرنق وَكلفنجر )
ب دوراً يف خلق تصورات عل يف بيئة التعلم اإللكرتوين يلعالتفا

الطالب حنو التعلم، فريى بعض الطالب أن التعلم اإللكرتوين 
واملعلمني قد يكون بال فائدة.  بدون التفاعل بني الطالب

فيوفر التفاعل والنقاش فرصة للمعلمني لتقدمي التغذية الراجعة 
فقد  (Davidson, 2009أما دراسة ديفدسون ) للطالب.

مع الطالب يف بيئة التعلم اإللكرتوين  املعلمأظهرت أن تفاعل 
 باإلنعزالية بدرجة كبرية. يشعرونجيعلهم ال 
بدراسة العالقة بني  (Picciano, 2002شيانو )كوقد قام بي

األداء األكادميي، والتفاعل، يف جمتمع التعلم اإللكرتوين. وقد 
عرف بيشيانو األداء األكادميي يف دراسته بأنه أداء الطالب 

ت عينة يف االختبار املعد وفقًا ألهداف املقرر. وقد تكون
 من م% منه06طالبًا يف الدراسات العليا  21الدراسة من 

الدراسة مت حث الطالب على التفاعل  مدة اإلناث. وخالل
النقاش. وقد ، ومع مدرس املقرر عرب لوحات مع بعضهم

أن انطباعات الطالب حول املقرر  أظهرت نتائج الدراسة
اإللكرتوين قد تأثرت بشكل كبري بنوعية التفاعل الذي حيدث 

 وقد أظهرت النتائج كذلك أن الطالب الذين مت يف املقرر.
تصنيفهم بأهنم على قدر عال من التفاعل قد حصلوا على 

ن النقاشات بني ألدرجات أعلى يف االختبار التحصيلي. و 
الطالب كانت تفاعلية فقد عزز ذلك من الصالت 
االجتماعية بني الطالب كما عزز مشاركتهم للمعلومات فيما 

 بينهم مما زاد من حتصيلهم الدراسي.

 ,Bodomo, Like, & Anttila )أما بدومو َولوك َوأنتيال

2003t)  لب ادراسة حول الوقت الذي ميضيه الط افقد أجرو
يف التعلم يف املقرر اإللكرتوين وكمية ونوعية مشاركات الطالب 

مقررين للتعلم اإللكرتوين.  يف يف النقاشات عرب لوحة النقاش
ظهرت نتائج الدراسة، أنه مع تقدم املقرر الدراسي، فإنه وقد أ

ن الطالب إتزداد نقاشات ومشاركات الطالب يف املقرر. كما 
بدءوا نقاشات جديدة غري املقررة من قبل مدرس املقرر أظهروا 

أشارت نتائج و  فيها قدرًا عاليًا من مهارات التفكري الناقد.
ثة يف النقاش اإللكرتوين قد إىل أن التقنيات احلدي أيًضا الدراسة

ساعدت الطالب بشكل كبري يف املقرر وخاصة فيما يتعلق 
بتواصلهم االجتماعي وأدائهم األكادميي. وبدورهم، قام كل 

 & ,Hiltz, Coppola, Rotterهلتز وَكوبوال َوتوروف )من 

Turoff, 2000)  طالبًا يف مرحلة  146بدراسة على
العالقة بني التفاعل اجلماعي البكالوريوس بغرض التعرف على 

للطالب يف بيئة التعلم اإللكرتوين وأدائهم األكادميي. 
يف العمل  اوأظهرت نتائج الدراسة أن الطالب الذين تعاونو 

نتجوا تقارير أكثر جودة من بقية أوتفاعلوا إلكرتونيًا قد 
كما أظهرت نتائج الدراسة أن الطالب الذين   الطالب.

اإللكرتوين للمقرر أظهروا قدرًا أعلى من تفاعلوا مع احملتوى 
األداء األكادميي من أولئك الذين مل يتفاعلوا مع حمتوى 
املقرر. كما أن تفاعل الطالب مع بعضهم البعض أدى إىل 

جيابية م وشعورهم بأن بيئة التعلم كانت إزيادة الدافعية لديه
الدراسة مع نتائج دراسة بودومو  جداً. وتتفق نتائج هذه

جيابية بني النقاش والتفاعل حول العالقة اإل )2661مالئه )َوز 
  اإللكرتوين وأداء الطالب األكادميي.

راء حول آ( Jin, 2005ويف دراسة للحالة قام هبا جني )
الطالب يف مرحلة البكالوريوس يف التفاعل اإللكرتوين، 

أن الطالب كانوا راضني جدًا عن  أظهرت نتائج الدراسة
املقررات اإللكرتونية اليت تطلبت منهم قدرًا كبريًا من التفاعل. 
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 & ,Shea, Swan, Fredericksenوقد عثر شيا وزمالؤه )

Pickett, 2002)  على نتائج مماثلة يف دراستهم اليت أجروها
فقد طالبًا مدرجني يف مقررات تعلم إلكرتوين،  114على 

 عن عملهم يف املقررمن الطالب أهنم راضون  %01ظهر أ
ن التفاعل اإللكرتوين بني الدراسي. وقد خلص الباحثون إىل أ

الطالب واملعلم، وبني الطالب أنفسهم مهم جدًا حىت يشعر 
 Suالطالب بالرضى عن املقرر الدراسي. أما سو وآخرون )

et al., 2005دراستهم أن للطالب اجتاهات  ظهرت( فقد أ
ر عن يف املقررات اإللكرتونية بغض النظجيابية حنو التفاعل إ

 أسلوهبم يف التعلم، وأن لذلك عالقة بتحصيلهم األكادميي.
فقد مجعا  (Russo & Benson, 2005أما رسو َوبينسون )

بيانات من خالل استبانة وزعاها على طالب مسجلني يف 
 جامعة مرييالند األمريكية. يفأحد مقررات التعلم اإللكرتوين 

راء الطالب حول التفاعل مع قاست تلك االستبانة آوقد 
اجتاهاهتم  أقراهنم ومع مدرس املقرر اإللكرتوين، باإلضافة إىل

حول مستوى تعلمهم. وقد  رائهمحنو املقرر الدراسي وآ
لتفاعل املعلم مع الطالب وتفاعل ن أظهرت نتائج الدراسة أ

جيابية باجتاهات الطالب البعض عالقة إع بعضهم مالطالب 
خلص ، وآرائهم حول مستوى تعلمهم. وقد حنو املقرر

ن شعور الطالب بالتواصل مع معلمهم وفيما أالباحثان إىل 
جيابية، ويقلل من على التعلم بشكل أكثر إ بينهم يشجعهم

 فرص انسحاهبم من املقرر الدراسي.
( وجود 2616( و يوسف )2611وقد وجد كل من قرواين )

جيابية للطالب حنو التعلم اإللكرتوين عند اجتاهات إ
استخدامهم لتقنيات التحاور الالمتزامن، وحتسنًا يف أدائهم 

 األكادميي.
دراسة هدفت إىل حتري  (Rust, 2006وقد أجرى رست )

العالقة بني التفاعل يف بيئة التعلم اإللكرتوين وأداء الطالب 

واحتفاظهم باملعلومات. وعلى وجه التحديد حبثت الدراسة 
يف املقرر كمية التفاعل بني الطالب لفيما إذا كانت 

اإللكرتوين أثر على حتصيلهم األكادميي ومدى احتفاظهم 
طالبًا يف  124باملعلومات. وقد تكونت عينة الدراسة من 

 .مرحلة البكالوريوس مدرجني يف مقررات التعلم اإللكرتوين
جيايب بني التفاعل ظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط إوقد أ

 بني التفاعل يبالالمتزامن وأداء الطالب، و ارتباط سل
أظهرت الالمتزامن والطالب الذين انسحبوا من املقرر. كما 

جيابية بني أنواع التفاعل )التفاعل نتائج الدراسة وجود عالقة إ
علم( ودرجة الطالب بني الطالب، التفاعل بني الطالب وامل

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة مماثلة  النهائية يف املقرر.
عينة من الطالب  على (Illowsky, 2007أجراها إلوسكي )
 لكرتوين يف مادة اإلحصاء.مسجلني يف مقرر إ

 E-learning الفاعلية الذاتية في تقنيات التعلم اإللكتروني

Technologies Self-Efficacy  
من العوامل اجلوهرية اليت تساعد على التنبؤ بأداء الطالب يف 

الفاعلية الذاتية يف تقنيات ببيئة التعلم اإللكرتوين هو ما يعرف 
(. وت عرف الفاعلية McGhee, 2010) التعلم اإللكرتوين

الذاتية بأهنا: اعتقاد املتعلم حول قدرته على القيام مبهمة 
 ,Banduraقًا لبندورا )ووف (.Puzziferro, 2008معطاة )

( فإن نظرية الفاعلية الذاتية تعىن باعتقادات املرء حول 1997
حمدد. ويعرف شنك  درته على أداء مهمة حمددة مبستًوىق
(Schunk, 1991)  الفاعلية الذاتية بأهنا حكم الفرد على قدراته

سان يف جمال معني. وتتصل الفاعلية الذاتية بثقة اإلناألدائية 
و حتقيق األهداف، ولكنها غري قدرته على إكمال املهام أعلى 

مبنية بشكل تام على قدرات الفرد الفعلية على أداء املهام. 
وتؤثر االعتقادات حول الدافعية الذاتية على ما يطمح الفرد 
ألدائه وتزيد من دافعيته ومثابرته وإصراره على أداء املهمة 

(Shcunk & Pajares, 2002.)  



 (م2614حزيران / هـ1414)شعبان   الرياض – 44 العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

120 

فاعلية الذاتية دورًا مهما يف دافعية الطالب. فبناء وتلعب ال
على مدى شعور الطالب بالفاعلية الذاتية، فإنه خيتار املهام 

، ومقدار اجلهد الذي ينوي بذله، ومقدار اليت ينوي القيام هبا
ويف بيئة  (.Bandura, 1997) املثابرة اليت سيقابل هبا العقبات

خصائص للطالب  التعلم اإللكرتوين، فإن هناك ثالث
املتميزين وهي: اإلحساس الداخلي بالقدرة على التحكم يف 

الفاعلية الذاتية  وتلعبالتعلم، والدافعية الذاتية، واالستقاللية. 
دورًا بارزًا يف حتديد مقدار الدافعية الذاتية للطالب. فمقدار 

كيف يشعر املتعلم، وكيف يفكر، وكيف الفاعلية الذاتية حيدد  
 افعيته الذاتية.يزيد من د

ويستخدم الطالب يف بيئة التعلم اإللكرتوين العديد من 
التقنيات احلديثة من أجل التعلم. فاملشاركة الفعالة يف بيئة 

قدرًا من املهارة يف استخدام  التعلم اإللكرتوين تتطلب
. كما تتطلب مقررات التعلم اإللكرتوين قدرًا من اإلنرتنت

النقاشات وتقدمي الواجبات كة يف املهارة ألجل املشار 
لكرتونياً. فاالستعدادية التقنية للطالب تتطلب منه أن يكون إ

ومهارات التصفح  اإلنرتنتملمًا مبهارات االتصال عرب 
ومهارات استخدام بعض تطبيقات الوسائط املتعددة. كل هذا 

ب قدرًا من الفاعلية الذاتية يف استخدام تقنيات التعلم ليتط
 (. Miltiadou & Yu, 2000كرتوين )اإلل

 (Miltidou & Yu, 2000وقد قام كل من ملتيادو َويو )
بدراسة هدفت إىل تطوير وقياس صدق وثبات أداة لقياس 

دات الطالب حول فاعليتهم الذاتية يف جمال تقنيات اعتقا
ل الربيد مثاملستخدمة يف بيئة التعلم اإللكرتوين االتصال 

واملؤمترات عرب احلاسب. وقد  اإلنرتنتاإللكرتوين واستخدام 
 نتج عن تلك الدراسة تصميم مقياس الفاعلية الذاتية لتقنيات

 Online Technologies Self-Efficacy Scale) اإلنرتنت

OTSES جيابية العالقة اإل(. وكان تربير تطوير تلك األداة هو
عدم وجود أداة بني الفاعلية الذاتية والتحصيل، باإلضافة إىل 

بيئات التعلم اإللكرتوين يف  لقياس الفاعلية الذاتية يفمماثلة 
الفاعلية الذاتية يف  قياس إىلاألدبيات املختصة. وباإلضافة 

، فإن تلك األداة تقيس الفاعلية الذاتية يف اإلنرتنتاستخدام 
تطبيقات احلاسب اآليل كمحررات النصوص واجلداول 

 عروض التقدميية.اإللكرتونية وبرامج قواعد البيانات وبرامج ال
باخ لثبات األداة وقد  كرون  لفاوقد حسب الباحثان معامل أ

 .6914كان عالياً مبقدار 
ا وقد أظهرت العديد من الدراسات أن للفاعلية الذاتية ارتباطً 

باستخدام الطالب لتقنيات املعلومات واالتصال بني  اجيابيً إ
نيات طالب اجلامعة وكذلك اجتاهاهتم حنو استخدام تلك التق

 ;Kinzie, Delcount, & Powers, 1994ورغبتهم يف تعلمها )

Prieto & Altmajer, 1994.) ( أما  كمبو َوهقنزCompeau 

& Higgens, 1995)  فقد اختربا العديد من الفرضيات حول
األفراد  الفاعلية الذاتية واستخدام احلاسب اآليل، ووجدا أن

من الفاعلية الذاتية يستخدمون  الذين يتمتعون بقدر عالٍ 
احلاسب اآليل بشكل أكرب وال يعانون من القلق من استخدام 
احلاسب ويستمتعون باستخدام احلاسب أكثر من أقراهنم 

 الذين لديهم شعور منخفض بالفاعلية الذاتية.
ص ئ( بدراسة بعض خصاDeTure, 2004وقد قام ديتور )

س الفاعلية الذاتية يادرجاهتم على مقالطالب واليت تضمنت 
جيابية أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إ. و اإلنرتنتلتقنيات 

بني درجات الطالب على مقياس الفاعلية الذاتية وأدائهم 
ى قام هبا ر الصفي يف بيئة التعلم اإللكرتوين. ويف دراسة أخ

أظهرت ( Wang, Newlin, & Tucjer, 2001وانق وزمالؤه )
حصائيًا بني الفاعلية الذاتية دالة إ جيابيةنتائجها وجود عالقة إ

للطالب يف استخدام تقنيات التعلم اإللكرتوين ومستوى 
ثون دراستهم بأن حتصيلهم األكادميي. وقد ختم الباح

الطالب الذين لديهم قناعة بقدرهتم على استخدام تقنيات 
ذل مزيد من اجلهد وإمتام التعلم اإللكرتوين لديهم القابلية لب
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ة قكثر من أقراهنم الذين ال يتمتعون بقدر عال من الثر أاملقر 
مع دراسة مماثلة قام هبا  ، وتتفق نتائج هذه الدراسةيف قدراهتم
وقد ذكر  .(Abbitt & Klett, 2008بيت وَكيلت )كل من أ

أن األدوات اليت توفرها بيئات  (Anderson,2006ندرسون )أ
هنا فحسب، بل إال توفر وسيلة للتدريس التعلم اإللكرتوين 

 تساهم يف تطوير قدرات الطالب الذهنية.
فقد  (Askar & Davenport, 2009أما أسكار َودافينبورت )

أجريا دراسة على طالٍب يتعلمون الربجمة بلغة اجلافا، ووجدا 
يف دراستهما أن الطالب الذين يتحلون بقدر عال من 

نتائج أفضل من أقراهنم الذين كان  اقو قالفاعلية الذاتية قد ح
 لديهم قدر أقل من الفاعلية الذاتية.

 منهجية الدراسة
اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي ألجل دراسة مدى 

التفاعل الالمتزامن والفاعلية الذاتية يف  :االرتباط بني متغريات
تقنيات التعلم اإللكرتوين والتحصيل األكادميي يف بيئة التعلم 

 ,Gall, Gall, & Borgووفقًا لقول وزمالئه ) رتوين.اإللك

فإنه من أهم أهداف دراسة االرتباط بني املتغريات هو  (1999
 اكتشاف مدى العالقة بينها وتفسري تلك العالقة.

 مجتمع وعينة الدراسة
تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطالب املسجلني يف مقرر 

الرتبية جبامعة امللك استخدامات احلاسب يف التعليم يف كلية 
سعود، أما عينة الدراسة فقد مت اختيار عينة قصدية من ثالث 

طالباً( يتعلمون املقرر بواسطة  66شعب من ذلك املقرر )
ن أي إ.Black boardنظام إدارة التعلم املسمى بالكبورد 
بتعلم الطالب بعض  إذاملقرر يتبع أسلوب التعلم املزيج 

يتعلمون مفاهيم أخرى هيم وجهًا لوجه مع مدرس املقرر املفا
ة على ويعدُّ املقرر أحد املتطلبات الرئيس عرب نظام إدارة التعلم،

 مجيع طالب كلية الرتبية.

 أدوات الدراسة
ت، هي: التفاعل مت يف هذه الدراسة قياس عدة متغريا

والفاعلية الذاتية يف جمال استخدام تقنيات التعلم  الالمتزامن
ا الغرض مت استخدام . وهلذ، وحتصيل الطالباإللكرتوين

قبلي وبعدي، وأداة قياس حتصيلي ية: اختبار األدوات اآلت
 )ملحق أ(. (OTSES) اإلنرتنتلذاتية يف تقنيات الفاعلية ا

االختبار القبلي/البعدي: مت قياس أداء الطالب مبدئياً 
وفقًا ألهداف املقرر. ويف هناية باستخدام اختبار قبلي مت بناؤه 

الفصل الدراسي مت تطبيق نسخة مطابقة لالختبار القبلي 
من بغرض قياس أداء الطالب البعدي. وقد تكون االختبار 

الختبار فقرات اباخ لكرون  لفامخسني فقرة وبلغ معامل ثبات أ
 6960بعد تطبيقه قبلياً 

والتعلم  اإلنرتنتس الفاعلية الذاتية يف تقنيات أداة قيا
يو صمم كل من ملتيادو وَ : )ملحق أ( (OTSES) اإللكرتوين

(Miltiadou & Yu, 2000) س الفاعلية الذاتية يف أداة لقيا
تكونت من تسعة وعشرين بندًا موزعة على  اإلنرتنتتقنيات 

( 2، )اإلنرتنت( كفايات استخدام 1) أربعة حماور فرعية:
التفاعل  (4( التفاعل الالمتزامن، )1التفاعل املتزامن، )

املقياس  عباراتالالمتزامن املتقدم. وقد استجاب الطالب إىل 
على  ةثقتهم يف قدرهتم على القيام بعمليات حمدد ىيان مدبل

ثق على مقياس رباعي تدرج بني واثق جدًا إىل غري وا
خلي اتساق الدباخ لالكرون  لفاأاإلطالق. ويبلغ مقدار معامل 

. وقد استخدم هذا 6914ليزية من املقياس جنللنسخة اإل
املقياس يف هذه الدراسة لبيان مقدار االرتباط بني الفاعلية 

 الب األكادميي.الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين وأداء الط
عرض النسختني العربية مت وقد مت تعريب املقياس كاماًل و 

ربعة من املختصني للتأكد من سالمة أعلى منه جنليزية واإل
باخ كرون  لفاقراءة العبارات. وقد بلغ معامل أ الرتمجة وسهولة
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وذلك  6906لالتساق الداخلي هلذا املقياس بنسخته العربية 
 بعد تطبيقه قبلياً على عينة الدراسة.

 التفاعل الالمتزامن
مت يف هذه الدراسة استخدام أدوات التفاعل الالمباشر اليت 

واليت تتمثل  Blackboardيوفرها نظام إدارة التعلم بالكبورد 
فيها  كيف لوحة للنقاش يقوم فيه املعلم ببدء نقاشات يشار 

العديد من  اإلنرتنتعرب  ب. ويقدم نظام البالكبوردالطال
اخلدمات من أمهها توفري احملتوى اإللكرتوين للطالب وتوقري 

ولغرض  سبل التواصل بني الطالب بعضهم البعض ومبعلمهم.
هذه الدراسة فقد مت وضع حمتوى مقرر استخدامات احلاسب 

الطالب من الدخول يف التعلم على نظام إدارة التعلم ليتمكن 
 يف أي زمان ومكان خالل الفصل الدراسي.ليه والتفاعل معه إ

مت استخدام نظام إدارة  (Martin, 2008ففي دراسة ملارتن )
ل املعلومات إىل الطالب وتقييم أدائهم. يالتعلم بالكبورد لتوص

جيابياً  أن الطالب واملعلمني استجابوا إوقد خلص مارتن إىل
ري إىل تعلم وقد ظهرت دالئل تشلتجربة استخدام نظام إدارة ال

 حتسني أداء الطالب باستخدام نظام إدارة التعلم. إمكانية
ويف هذه الدراسة مت استخدام خاصية مواضيع النقاش يف نظام 

ويتكون  إدارة التعلم ألجل التفاعل الالمباشر بني الطالب.
املوضوع الواحد يف لوحة النقاش من العديد من الرسائل 

ط. وتكون استجابات مبوضوع واحد فق ملشاركات املتعلقةاو 
. الطالب ذات عالقة مباشرة باملوضوع الذي يطرحه املعلم

شعار الطالب هبا يف كان من متطلبات املقرر اليت مت إ  وقد
نقاشات بداية الفصل الدراسي أن يشارك الطالب يف ال

مع ن يتفاعل الطالب املقرر، وأ ستاذالالمتزامنة اليت يطرحها أ
وبفضل نظام إدارة التعلم فإنه مشاركات بعضهم البعض. 

ميكن للطالب املشاركة يف النقاشات يف أي وقت خيتارونه يف 
 احلدود الزمنية للمشاركة اليت يقررها مدرس املقرر.

ومن ضمن املواضيع اليت شارك الطالب بنقاشاهتم فيها يف 
مواصفات احلاسب اآليل، مربرات استخدام هذه الدراسة: 

امج احلاسب التعليمية، تقومي برامج احلاسب يف التعليم، بر 
ت احلاسب يف التعلم، احلاسب التعليمية، استخدام تطبيقا

يف التعليم. وقد مت ختصيص لوحة نقاش  اإلنرتنتواستخدام 
 ة.تلك املواضيع الرئيس نلكل موضوع م

ويتم قياس مدى التفاعل الالمتزامن لكل طالب عن طريق 
اية الفصل الدراسي لكل طالب يف هنمن مئة إعطاء درجة 

تعكس تفاعله من خالل لوحة النقاش. وقد مت استخدام عدة 
معايري للحكم على نقاشات الطالب، وهي: جودة املشاركة، 

استجابات الطالب للمشاركة، وطول و قت املشاركة، و و 
رائهم داء آإبوقد مت تشجيع الطالب على املشاركة و  املشاركة.

 يستطيعون إنشاءها، مثلة اليتو األأوتقدمي خرباهتم السابقة، 
 .اضافيً اليت تقدم حمتًوى إ اإلنرتنتأو مواقع 

 اإلجراءات:
مت يف بداية الفصل الدارسي اختبار الطالب قبليًا كما مت 

التعلم اإللكرتوين. و  اإلنرتنتإعطاؤهم مقياس الدافعية لتقنيات 
 لوخالل الفصل الدراسي تعلم الطالب احملتوى من خال

احملاضرات باإلضافة إىل احملتوى املوجود على نظام إدارة التعلم 
اإللكرتوين ومت تشجيع الطالب على املشاركة يف لوحة النقاش 
والرد على املوضوعات اليت يطرحها املعلم. ويف هناية الفصل 
الدراسي مت تقدمي االختبار النهائي باإلضافة إىل مقياس 

 وين.التعلم اإللكرت و  رتنتاإلنالفاعلية الذاتية لتقنيات 
 النتائج

 :االختبار القبلي/البعدي
قام الطالب بأداء اختبار قبلي يف بداية الفصل الدراسي، ويف 
هناية الفصل الدراسي طلب منهم أخذ اختبار بعدي وهو 
نسخة مطابقة لالختبار القبلي وذلك بغرض قياس مدى تعلم 
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 درجات الطالب يف 1الطالب. ويعرض اجلدول رقم 
االختبارين القبلي والبعدي. وقد تراوحت درجات الطالب يف 

ومبتوسط  166درجة من  64و  2االختبار القبلي بني 
فقد . أما درجاهتم يف االختبار البعدي 44941مقداره 

 .10916ومبتوسط مقدراه  166من  10و  12تراوحت بني 
د درجات بعض الطالب الذين مل يكملوا اوقد مت استبع

أو انسحبوا من املقرر قبل أداء االختبار  دراسةأدوات ال
 .البعدي

 .1جدول 
 الدرجات الدنيا والعليا والمتوسطات لالختبارين القبلي والبعدي

 االحنراف املعياري املتوسط األعلى األدىن ن 
 16924 44941 64 2 42 االختبار القبلي

 12924 10916 10 12 42 االختبار البعدي
"ت" ملقارنة متوسط درجات الطالب ر اوقد مت استخدام اختب

يف االختبار القبلي مبتوسطهم يف االختبار البعدي. وقد أظهر 
حصائيًا يف درجات الطالب من االختبار  وجود ارتفاع دال إ

، 129144( = 46االختبار القبلي إىل االختبار البعدي ت)
 .6964الداللة > 

 :مقياس الفاعلية الذاتية لتقنيات التعلم اإللكرتوين
املتوسطات واالحنرافات املعيارية  2يعرض اجلدول رقم 

الستجابات أفراد العينة لفقرات مقياس الفاعلية الذاتية 
 التعلم اإللكرتوين.و  اإلنرتنت لتقنيات

 .2جدول 
 التعلم اإللكتروني.و  اإلنترنتت أفراد العينة لفقرات مقياس الفاعلية الذاتية لتقنيات المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابا

 االنحراف المعياري المتوسط الفقرة
 6924 1922 .اإلنرتنتفتح متصفح  .1
 6916 1916 .اإلنرتنتقراءة النص من موقع  .2
 6914 1964 .نرتنتالنقر على رابط لزيارة صفحة إ .1
 6944 1941 بكتابة عنوانه.نرتنت الدخول على موقع إ .4
 6964 1961 وضع موقع يف املفضلة. .4
 6914 1940 .نرتنتطباعة موقع إ .6
 1916 1914 باستخدام الكلمات املفتاحية. اإلنرتنتإجراء حبث يف  .1
 1964 1910 .اإلنرتنتحتميل صورة من  .0
 1916 1924 .اإلنرتنتنسخ نص من صفحة  .1

 6921 1911 إنشاء اسم مستخدم. .16
 6916 1901 الرسائل.قراءة  .11
 6942 1960 االستجابة للرسائل. .12
 6914 1941 التواصل عرب برامج احملادثة. .11
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 االنحراف المعياري المتوسط الفقرة
 6941 1921 تسجيل الدخول واخلروج من موقع. .14
 6940 1916 لكرتوين إىل شخص واحد.بريد إ رسالإ .14
 6924 1940 لكرتوين إىل أكثر من شخص.بريد إ رسالإ .16
 1944 1914 الرد على رسائل الربيد اإللكرتوين. .11
 1911 1914 إعادة توجيه الربيد اإللكرتوين. .10
 1924 1904 حذف رسائل الربيد اإللكرتوين. .11
 6942 1944 إنشاء دفرت العناوين. .26
 6904 1962 حفظ ملحقات الربيد اإللكرتوين. .21
 6962 1940 لكرتوين.إضافة ملحق إىل رسالة بريد إ .22
 6914 1966 اخلروج من الربيد اإللكرتوين. .21
 6944 1961 وضع رسالة جديدة يف النقاش. .24
 6914 1911 قراءة رسالة يف النقاش. .24
 6901 1961 الرد على مجيع املرسلني. .26
 6944 1942 الرد على مرسل الرسالة. .21
 6964 1944 حتميل ملف. .20
 6914 1900 رفع ملف. .21

وقد تكونت أداة الفاعلية الذاتية لتقنيات التعلم اإللكرتوين من 
التفاعل ( 2) ،اإلنرتنت( كفايات 1أربعة مقاييس فرعية: )

 ( التفاعل الالمتزامن4( التفاعل الالمتزامن، )1املتزامن، )

حصاءات الوصفية حملاور اإل 1املتقدم. ويعرض اجلدول رقم 
 األداة األربعة.

 .3جدول 
 .والتعلم اإللكتروني اإلنترنت أداة الفاعلية الذاتية لتقنياتلمحاور اإلحصاءات الوصفية 

 االنحراف المعياري المتوسط المقياس الفرعي
 2941 14940 اإلنرتنت( كفايات 1)
 1914 14944 ( التفاعل املتزامن2)
 2911 16901 ( التفاعل الالمتزامن1)
 4914 24914 الالمتزامن املتقدم( التفاعل 4)

 
وقد كان نص سؤال الدراسة األول: هل هناك عالقة دالة 
إحصائيًا بني التفاعل الالمباشر عرب لوحات النقاش 

اإللكرتونية والتحصيل األكادميي يف مقرر استخدامات 
 احلاسب يف التعليم.
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معامل االرتباط بريسون للعالقة بني  4يعرض اجلدول رقم 
التفاعل الالمتزامن )النقاش الالمتزامن عرب لوحة النقاش( وأداء 
الطالب األكادميي يف االختبار البعدي. ويظهر أن هناك 

إحصائيًا بني حتصيل الطالب الدراسي يف  دااًل  اجيابيً ا إارتباطً 

وى ومست r=0.65الالمتزامن االختبار البعدي ومتغري التفاعل 
نه كلما زاد . ويدل هذا االرتباط على أ6964ة >الدالل

التفاعل الالمتزامن بني الطالب كلما ازداد حتصيلهم 
 األكادميي.

 .4جدول
 معامل االرتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة.

 التحصيل الدراسي 
 الداللة (rمعامل بيرسون ) المتغير

 6966 6964 التفاعل الالمتزامن
 6966 6914 الفاعلية الذاتية

وقد كان نص سؤال الدراسة الثاين: هل هناك عالقة دالة 
إحصائيًا بني مستوى الفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم 

قرر استخدامات وين والتحصيل األكادميي يف ماإللكرت 
 وبغرض قياس العالقة بني مستوى الفاعلية  احلاسب يف التعليم

الذاتية يف استخدام تقنيات التعلم اإللكرتوين ومستوى 
 4حصيل األكادميي للطالب، يعرض اجلدول رقم تال

معامالت بريسون لالرتباط بني درجات حماور مقياس الفاعلية 
الذاتية يف تقنيات التعلم اإللكرتوين ودرجات الطالب يف 

 ي.االختبار البعد
 .5جدول 

 معامالت بيرسون لالرتباط بين درجات محاور مقياس الفاعلية الذاتية في تقنيات التعلم اإللكتروني ودرجات الطالب في االختبار البعدي.
 االختبار البعدي 

 مستوى الداللة (r) الرتباطبيرسون لمعامل  حماور مقياس الفاعلية الذاتية
 6961 6910 اإلنرتنتأساسيات 

 6924 6912 التفاعل املتزامن
 6966 6964 التفاعل الالمتزامن

 6962 6941 التفاعل الالمتزامن املتقدم
 6966 6964 الدرجة الكلية للمقياس

وجود ارتباط دال احصائيًا بني حمور  4ل رقم يظهر اجلدو 
واالختبار البعدي  اإلنرتنتالفاعلية الذاتية يف أساسيات 

( 6964ومستوى الداللة > 6910)معامل االرتباط = 
وكذلك ارتباط دال إحصائيًا بني حمور التفاعل الالمتزامن 

ومستوى الداللة  6964واالختبار البعدي )معامل االرتباط = 
وكذلك ارتباط دال إحصائيا بني التفاعل  )6964>

مل االرتباط = الالمتزامن املتقدم واالختبار البعدي )معا
باإلضافة إىل وجود ارتباط  (6964ومستوى الداللة > 6941

جيايب دال احصائيًا بني الدرجة الكلية ملقياس الفاعلية الذاتية إ
يف تقنيات التعلم اإللكرتوين والتحصيل يف االختبار البعدي 

 )6964، ومستوى الداللة >6964)معامل االرتباط = 
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 مناقشة النتائج
بني دال إحصائيًا جيايب نتائج الدراسة وجود ارتباط إظهرت أ

التفاعل الالمتزامن عرب نظام إدارة التعلم بالك بورد وحتصيل 
جيايب نتائج وجود ارتباط إلالطالب األكادميي. كما أظهرت ا

بني مستوى الفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم دال إحصائيًا 
يف مقرر  اإللكرتوين والتحصيل األكادميي للطالب

ن التعليم. وبناء عليه ميكن القول إاستخدامات احلاسب يف 
التفاعل أو النقاش الالمتزامن عرب لوحات النقاش اليت يوفرها 

من العوامل املهمة اليت  اإلنرتنتبرنامج إدارة التعلم عرب 
مع ، وهذا يتفق ساعدت على حتسني أداء الطالب األكادميي

بقة بأن التفاعل بني الطالب ما توصلت إليه الدراسات السا
بعضهم البعض وبينهم وبني املعلم مهم جدًا إن مل يكن الزماً 

 ,Chou, 2003; Jinلعملية التعلم يف بيئة التعلم اإللكرتونية )

2005; Pallof & pratt, 2003; Russo & Benson, 2005; 

Su et al., 2005 وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن التفاعل )
 مهم جداً لعملية التعلم يف بيئة التعلم اإللكرتوين.امن الالمتز 

جيايب بني التفاعل الالمتزامن وأداء ورمبا يعزى االرتباط اإل
الطالب األكادميي إىل اعتبار مشاركة الطالب يف النقاشات 

خصص له ما  إذعلى نظام إدارة التعلم أمر إلزامي يف املقرر، 
ن النقاش للمقرر. كما إة من الدرجة الكلية باملئ 14يوازي 

الالمتزامن يعطي الطالب فرصة لكتابة مشاركاهتم على برنامج 
ا قبل وضعها يف لوحة النقاش، حترير النصوص ومراجعتها لغويً 

مشاركاته على لوحة النقاش.   مما يعطي الطالب ثقة يف جودة
زمنية كافية  مدةلطالب النقاش الالمتزامن أعطى ا نكما إ

ة احملددة خالل املد نهو م يف أي وقت يشاؤ لكتابة مشاركاهت
للنقاش، مما ساعدهم على املشاركة الفعالة يف املقرر. وقد 

أن  (Russo & Benson, 2005وجدت دراسة لرسو َوبينسون )
جيابية قوية بني مشاركات الطالب يف لوحات هناك عالقة إ

ئهم وين واجتاهاهتم حنو التعلم وأداالنقاش يف بيئة التعلم اإللكرت 

األكادميي. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة رسو 
َوبنسون. كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إليه 

( Gosmmire, Morrison & Osdel, 2009قومسري وزمالؤه )

جيابية قوية بني مستوى النقاش فقد و ِجد أن هناك عالقة إ
لتعلم اإللكرتوين الالمتزامن وكذلك النقاش املتزامن يف بيئة ا

 وأداء الطالب األكادميي.
أما فيما يتعلق بالعالقة بني الفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم 
اإللكرتوين والتحصيل األكادميي، فقد وجدت هذه الدراسة 

جيابيًا بني درجات الطالب يف االختبار ن هناك ارتباطًا إأ
مقياس الفاعلية الذاتية يف تقنيات التعلم  يف مهتالبعدي ودرجا

اإللكرتوين. فقد حصل الطالب الذي أحرزوا درجات أعلى 
يف مقياس الفاعلية الذاتية على درجات أعلى يف االختبار 

وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه برنتش وزمالؤه  البعدي.
(Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie, 1993)  من أن

 بني التحصيل األكادميي  اقويً  اجيابيً ارتباطًا إهناك 
والفاعلية الذاتية. وميكن أن نعزو مستوى الفاعلية الذاتية 
العايل لدى الطالب بأن مجيعهم قد درسوا مقررات للحاسب 
اآليل يف املرحلة الثانوية، باإلضافة إىل دراستهم لتطبيقات 

دراسة ليت تسبق الاحلاسب االيل يف السنة التحضريية ا
عطى الطالب ثقة عالية يف قدرهتم على التعامل اجلامعية، مما أ

 املتطلبة يف التعلم اإللكرتوين. اإلنرتنتمع تقنيات 
 التوصيات:

لدراسة، فإنه ميكن بناء على النتائج اليت توصلت إليها هذه ا
 :التوصية مبا يأيت

. أمهية التفاعل الالمباشر يف عملية التعلم اإللكرتوين، 1
بذا أن يكون جزء من الدرجات يف املقررات اإللكرتونية فح

ملدى مشاركة الطالب يف النقاشات على لوحة  اخمصصً 
 النقاش اليت يوفرها نظام إدارة التعلم.
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تقنيات . أظهرت نتائج الدراسة أن للفاعلية الذاتية يف 2
جيابية بالتحصيل األكادميي. لذلك التعلم اإللكرتوين عالقة إ

ميكن زيادة مقدار الفاعلية الذاتية للطالب يف بيئات التعلم 
اإللكرتوين عن طريق اإلعداد األويل يف استخدام تقنيات 

ونظام إدارة التعلم قبل اخنراط الطالب يف املقرر  اإلنرتنت
 اإللكرتوين.

متزامن . اقتصرت هذه الدراسة على قياس مدى التفاعل الال1
عرب لوحات النقاش، وميكن يف الدراسات املستقبلية دراسة 
أنواع أخرى من التفاعل الالمتزامن كتفاعل الطالب عرب الربيد 

 اإللكرتوين، أو تفاعلهم عرب مواقع التفاعل االجتماعي.
. اقتصرت هذه الدراسة على عينة من الطالب الذكور يف 4

ات املستقبلية تطبيق برنامج البكالوريوس، وميكن يف الدراس
هذه الدراسة على عينات من اإلناث أو عينات من طالب 

 الدراسات العليا أو طالب املرحلة الثانوية. 
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   The purpose of this study was to examine the relationship between asynchronous online interactions, self-efficacy for online 

technologies, and academic achievement. There are plenty of studies on online learning, but few studies addressed the topic of 

this study. This study used a descriptive correlational design to examine the relationship between the study variables. The general 

population of the study consisted of all students enrolled in an educational technology course, and a sample of 60 students was 

selected for this study. The course was a blended course where students studied partially online on the Blackboard learning 

management system. Results of the study showed a positive correlation between asynchronous e-learning and academic 

achievement.   In addition, a positive correlation was found between e-learning self-efficacy and academic achievement in the 

taught course.  
 

Key words: E-Learning, online self-efficacy, asynchronous interaction. 
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 ملحق أ
 اإلنترنتمقياس الفاعلية الذاتية في تقنيات 

 سجل رقمك التسلسلي هنا:_____
سئلة حول مدى ثقتك التعلم اإللكرتوين. وستجد أدناه أعزيزي الطالب، سيساعدنا هذا االستفتاء يف التعرف على الظروف املناسبة لنجاح الطالب يف بيئة 

 .اإلنرتنتومتصفحات  اإللكرتوينكالربيد   اإلنرتنتمن تقنيات يف قدرتك على استخدام عدد 
 

 .( حتت اخليار املناسببوضع عالمة ) لكل عبارة من العبارات املعطاة حدد مدى ثقتك يف قدرتك على التعامل مع التقنية احملددة
 اإلنترنتالجزء األول: تقنيات 

 ما مدى ثقتك يف قدرتك على:

 الست واثق   جدا   الست واثق   إلى حد ماواثق  واثق جدا   العبارة
 اطالقا

     .اإلنرتنتفتح متصفح  .1
     .اإلنرتنتقراءة النص من موقع  .2
     نرتنت.النقر على رابط لزيارة صفحة إ .1
     نرتنت بكتابة عنوانه.الدخول على موقع إ .4
     وضع موقع يف املفضلة. .4
      نرتنت.طباعة موقع إ .6

باستخدام الكلمات  اإلنرتنتإجراء حبث يف  .1
 املفتاحية.

    

     .اإلنرتنتحتميل صورة من  .0
يف برنامج  ولصقه اإلنرتنتنسخ نص من صفحة  .1

 .آخر
    

 الجزء الثاني: تقنيات التفاعل المباشر )المحادثة المباشرة(
 ما مدى ثقتك يف قدرتك على:

 جدا   الست واثق   واثق إلى حد ما واثق جدا   العبارة
 اواثق   لست

 اطالقا
     .يف نظام احلادثة إنشاء اسم مستخدم .16
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     .يف نظام احلادثة قراءة الرسائل .11
     .يف نظام احلادثة االستجابة للرسائل .12
     التواصل عرب برامج احملادثة. .11

 ومدرس المقرر.اعل الالمتزامن: استخدام البريد اإللكتروني ألجل التواصل مع األصدقاء فالجزء الثالث: تقنيات الت
 ما مدى ثقتك يف قدرتك على:

 الست واثق   جدا   الست واثق   واثق إلى حد ما واثق جدا   العبارة
 اطالقا

     .الربيدتسجيل الدخول واخلروج من  .14
     لكرتوين إىل شخص واحد.ارسال بريد إ .14
     لكرتوين إىل أكثر من شخص.ارسال بريد إ .16
     اإللكرتوين.الرد على رسائل الربيد  .11
     إعادة توجيه الربيد اإللكرتوين. .10
      حذف رسائل الربيد اإللكرتوين. .11
     إنشاء دفرت العناوين. .26
     حفظ ملحقات الربيد اإللكرتوين. .21
     لكرتوين.إضافة ملحق إىل رسالة بريد إ .22
     اخلروج من الربيد اإللكرتوين. .21

 .الالمتزامن المتقدمة: وضع المشاركات في لوحات النقاشتقنيات التفاعل الجزء الرابع: 
 ما مدى ثقتك يف قدرتك على:

 اطالقا الست واثق   جدا   الست واثق   واثق إلى حد ما واثق جدا   العبارة
     وضع رسالة جديدة يف النقاش. .24
     قراءة رسالة يف النقاش. .24
     الرد على مجيع املرسلني. .26
     الرسالة.الرد على مرسل  .21
      حتميل ملف. .20
     رفع ملف. .21
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The Role of Social Networking Systems in the Lives of International 

Students: Collective Case Studies of Six Saudi Students in an 

Australian Higher Education Environment 
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     Cross-cultural adaptation (CCA) has become a pressing issue in a progressively more globalized 

communication context, particularly for international students who move away from familiar connections in 

their home country. The adaptation process may result in experiences of pressure, anxiety and depression. 

Today’s communicative patterns have been carried out to another level, especially with the phenomenon of 

social networking systems (SNS). This paper addresses the experiences Saudi students who study and the role 

that social networking systems (SNS) plays in helping them to overcome their difficulties during their 

adaptation process. The paper first provides a discussion of the relevant literature relating to international 

students’ concerns and the affordances of social networking systems (SNS). Second, it describes a qualitative 

collective case studies that aim to explore in-depth the usage of social networking systems (SNS) on these 

students’ psychological, educational and socio-cultural adjustment. The main result of the study s is use of 

social networking systems general and Facebook in particular have greater impact on Saudi international 

students’ psychological, educational and socio-cultural adjustment. 

 

Key words:  Social networking systems, Saudi international students, Cross-cultural adaptation (CCA), 

psychological, educational, socio-cultural adjustment, collective case-studies.   
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Introduction 

Saudi Who study abroad are facing 

personal, academic and social adjustment 

problems within Australian universities 

(Alhazmi & Nyland ,2010. 

Communication is central to the 

adjustment (Kin, 2008 Y. Y. Kim ,2008) 

and social networking systems (SNS) are 

the communication channels of today’s 

students; using them enables international 

students to adjust to their new life and 

solve their problems (Magro and Ssharp, 

2011; Ismail, 2010). Therefore, 

conceptualizing the linkage between 

communication via social networking 

systems and cross-cultural adaptation 

(CCA) is worth investigating to give tools 

for helping international students overall 

experiences.  

The significance of the study  

This study tries to understand how the 

experience of Saudi students who study 

abroad students is being changed by using 

social networking systems. The 

significance of the study is fourfold:  

1)there is an increasing number of Saudi 

students who study abroad worldwide, 

particularly in Australian universities 

(Australian Government Department of 

Education, Employment and Workplace 

Relations, February 2011), 2) the paucity 

of literature that addresses the experience 

of this particular group in comparison with 

other international students from other 

countries Alhazmi & Nyland (2010) The 

educational and cultural adjustments are 

considered to be a major issue affecting the 

educational achievements and the lives of 

international students in general and Saudis 

in particular Ali & Kohun, (2009); 

Furnham, (2004), 4) Social networking 

systems (SNSs) could contribute to 

bridging these difficulties (Ismail ,2010). 

Thus, investigating the linkage between 

these issues and thinking of new ways to 

employ such systems educationally could 

make the experience of being Saudi 

students who study abroad more 

successful.  

Objective of the study 

1- Understanding the experiences of cross-

cultural adaptation (CCA) amongst 

Saudi international students entering 

Australian universities.   

2- Identifying the role of social networking 

systems (SNS) in overcoming emerging 

challenges during the experiences of 

cross-cultural adaptation (CCA) 

3- Generating recommendations that could 

serve in enriching the experience of 

Saudi international students entering 

Australian universities.  

The generic objectives of the research 

underlie the following research question: 

 What is the impact of using SNS in the 

cross-cultural adaptation (CCA) process 

of Saudi international students in 

Australian university?  

Limitations of the Study 

This study has some limitations, although 

the oriented aims of it have been reached.  

First, this study may not be totally 

representative of the broader population. It 

involves only Saudi international students 

within Australian universities, thus, the 

generalizability of the results to other 

nationalities or to other Saudi students 

studying in other countries would not be 

possible. Second, the method used in this 

research does not present the actual 
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picture, as a more experimental method is 

needed. This limitation provides 

opportunities for further research that 

should consider broader empirical studies 

to bring a more accurate picture of the 

phenomenon being investigated.   

REVIEW OF THE LITERATURE 

Social Networking Systems 

According to (Boyd and Ellison ,2007), 

social networking systems (SNS) have 

been defined as “web-based services that 

allow individuals to (1) construct a public 

or semi-public profile within a bounded 

system, (2) articulate a list of other users 

with whom they share a connection, and 

(3) view and traverse their list of 

connections and those made by others 

within the system” (Boyd & Ellison, 2007, 

210). A social networking system is 

defined as a network of people using 

online services that contains specific 

activities through a free space and software 

(Ceccomi, 2008). It is defined also as a 

subgroup of friends having a social 

interaction based on a Web site (Crock, 

2008). Another description (Richter & 

Koch ,2008) suggests  that SNS is an 

application that provides users the 

functional ability to manage their identity 

and to keep in touch with other users. 

Facebook began in February 2004. And it 

is one of the most popular computer-

mediated communication tools. By 2011, 

Facebook reached more than 500 million 

active users; half of them access Facebook 

through their mobile phone social 

networking services. In these social 

networking services, people can post their 

pictures and create images about how they 

view themselves. Moreover, they are able 

to view the profiles of other people or 

those people within their network. People 

can also update their profile and instantly 

know about the lives of the people within 

their network (Kennedy et al, 2007).  

Social networking sites have unique 

features. They grant greater connection 

among individuals that could not otherwise 

be obtained. SNSs give users an 

opportunity to meet and connect with 

strangers, And enable them to make their 

social network visible (Boyd & Ellison, 

2007). The social networking systems’ 

unique features, according 

(Burden&Atkinson, 2008) are:  

 Connectivity and social rapport 

 Collaborative information discovery 

and sharing  

 Content creation  

 Knowledge and information 

aggregation  

Content modification  

Studies of International Students 

The study of international education has 

been made through the experiences of 

international students in this new 

environment and the business aspect as a 

product that has to be marketed and 

promoted (Alhazmi&Nyland, 2010). 

International students can experience 

remarkable problems associated with 

coping with a new educational system, 

cultural differences, and language barriers 

and adapting to their academic life 

(Alhazmi&Nyland, 2010; Furnham, 2004).  

International students are “young, well 

educated, highly motivated, adaptable and 

better than their peers. But some remain 

vulnerable to depression, illness and poor 

academic performance” (Furnham, 2004). 

In addition, they are a vital and increasing 

group in the universities. Therefore, the 

importance of understanding these issues 
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and providing needed support is a critical 

and significant consideration (Furnham, 

2004). 

The more social connection there is 

between local and international students, 

the better those international students do in 

completing academic goals, obtaining 

English fluency, maintaining higher 

grades, using university facilities in better 

ways, having greater identity sense,  and 

having greater satisfaction in the 

coursework, in university life and in life 

overall (Sovic, 2009). The required social 

support is associated with “the sense of 

community, belonging or identification 

with the university.”   

The social isolation amongst students and 

its impact in reducing their academic 

achievements Are of serious concern. (Ali 

& Kohun ,2009) argued that the “students 

who are more socially open and mix with 

students from different backgrounds have 

more of a chance to be socially integrated 

into the program and a better prospect for 

completing their doctorate degree” (p. 2).  

Providing social mechanisms to enhance 

the connection between students and the 

faculty will enhance their opportunity to 

promote their educational and cultural 

adaptations (Ali&Kohun, 2009; Ryan et al, 

2011). 

International Students in Australia  

Australia has been an attractive destination 

for international students. This has made a 

powerful contribution to the Australian 

economy and has brought more cultural 

diversity to Australian universities 

(Hellsten, 2002). Every year, Australia has 

welcomed thousands of students from all 

over the world (Yang, 2009). From the 

international students’ perspective, being 

in Australia is an excellent opportunity to 

obtain a higher level of education. The 

Australian higher education sector is 

ranked as the first educational sector that 

recorded a rapid increase in terms of 

attracting international students with a 

16.4% growth from 2008 to 

2011(Australian Government Department 

of Education, 2011). 

There are numerous challenges that face 

the international student in Australian 

education (Neri & Ville, 2006). The well-

known term “culture shock,” which is 

considered a global phenomenon amongst 

international students, is one serious 

challenge that can be manifested in other 

forms such as anxiety, insecurity and other 

senses of unhappiness. The geographical 

isolation of Australia from the rest of the 

world, the significant differences in culture 

and language, and especially the issues that 

relate to educational concepts, including 

the differences in educational philosophies, 

styles and practices create anxiety for 

many students.  International students have 

more difficulty adapting themselves to 

their courses in terms of understanding the 

course material and participating in class 

discussion by comparison to domestic 

students Neri&Ville, 2006). Building 

social network friendships through SNSs 

would be a successful method for 

enhancing these students’ academic 

achievements Neri&Ville, 2006).   

International students face cultural 

constraints within the Australian cultural 

and academic environment as these 

surroundings are new and unfamiliar 

(Hellsten, 2002). The communication 

methods used between the university staff 

and these students from different 
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backgrounds and cultures needs to be 

changed (Hellsten, 2002). These 

differences in communication include 

teaching and learning styles, students’ 

relationships with the lecturer and other 

students, problem solving, the time 

concepts and space concepts. 

Understanding these cultural differences 

helps Australian universities to provide an 

appropriate learning environment 

Christopher (2004).  

Background Information Regarding 

Saudi International Students  

In Australia, the existing literature sheds 

light mainly on international students from 

East Asia and India (Alhazmi & 

Nyland,2010). Saudi students are 

inarguably different from other 

international students because of two 

unique features. First, most of them are 

sponsored by the Saudi government, and 

they are offered financial and academic 

support. Thus, they do not suffer from 

financial concerns such as employment, 

accommodation and tuition fees. Second, 

they come from the most gender-

segregated environment in the world to a 

highly mixed gender educational 

environment. This has made the experience 

of Saudi students unique 

(Alhazmi&Nyland, 2010).   

The scholarship program of King Abdullah 

established in 2005 has given the 

opportunity for all Saudi students to study 

overseas. There aremore than 80,500 Saudi 

students studying overseas (ministry of 

Higher education Deputyship for Planning 

and Information, 2010). This number is 

expected to increase to 140,000 students in 

2014 as a result of the decision to expand 

the program for an additional five years 

(Mahboob, 2010). As Australia is one of 

the most attractive education 

environments, the number of Saudi 

international students has grown rapidly up 

to 12,500 students in 2010 (Australian 

Government Department of Foreign 

Affairs and Trade, 2010). The majority of 

them are under the scholarship program of 

King Abdullah. This program aims to 

qualify Saudis to carry about a high level 

of academic and professional standards in 

the work environment and exchange 

scientific, educational and cultural 

experiences with countries worldwide 

(Saudi Ministry of Higher Education, 

2011). 

Saudi students in Australian education are 

facing six main issues regarding their 

experiences. These are:  difficulty in the 

beginning, cultural identity, adjustment, 

mixing of gender, social networks and 

engagements challenges (Alhazmi & 

Nyland,2010). The first and most serious 

challenge for Saudi international students 

within the Australian educational 

environment is the phenomenon of being 

apart from their social and friendship 

networks (Alhazmi & Nyland,2010). These 

concerns and their impact on their 

educational and cultural adaptations have 

not been examined adequately in the 

literature (Alhazmi & Nyland,2010). 

Importantly, the majority of existing 

research concerning the Saudi international 

students’ experiences is out of date 

(Alhazmi & Nyland ,2010).  

Cross-cultural Adaptation and the Use 

of SNS 

Cross-cultural adaptation (CCA) is a 

socialization process by which newcomers 

begin and sustain relationships with others 
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in a new social environment (Burgoon & 

Hubbard,2005). Therefore, cultural 

adaptation requires sojourners to directly 

interact with the host culture and to adjust 

to all aspects of a new culture (Samovar & 

Porter,2004). Communication is 

considered to supply “an essential 

mechanism that connects people from 

another culture and the host society” (Kim, 

1997, 407). In general, the use of the 

internet has been acknowledged in its 

effectiveness on social adjustment and 

psychological well-being for international 

students (Ye ,2006) K. H. (Kim, Yun, & 

Yoon ,2009). The cultural-bridging 

experience is a process that requires time, 

the complexity of relationships between 

environmental circumstances and the 

behavioral capital of the individuals 

concerned in changing environments (Y. 

Y. Kim,1988). In the research on cross-

cultural adaptation (CCA), the time factor 

is a central concern, while the 

communication is the central of 

adjustment. In today’s communication 

further enhancement is being driven by 

new technologies, above all though social 

networking systems (SNS) that plays the 

essential role of communication across 

people around the world. 

METHODOLOGY 

 Research Design 

To answer the research questions 

accurately, rich and in-depth exploration 

was needed. Thus, this research was 

designed based on a qualitative case study 

methodological approach. Qualitative 

research is the study of a phenomenon in 

an open-ended manner within its context 

(Johnson & Christensen  ,2010). Case 

studies focus on bringing richness and 

depth to detailed data regarding one or 

multiple cases by catching the complexity 

of that case(s) through a selection of data 

sources (Stake  ,1995, Johnson & 

Christensen  ,2010. Yin ,2003) defines a 

case study as “an empirical inquiry that 

investigates a contemporary phenomenon 

within its real-life context, especially when 

the boundaries between phenomenon and 

context are not clearly evident”. (Yin 

,2003) asserts that a case study is used (1) 

to answer the “who” and “why” questions; 

(2) when the behaviour of participants 

cannot be manipulated; (3) when it is 

essential to cover the “contextual 

conditions” as they are related to the 

phenomenon being studied; and (4) when 

there are no clear boundaries between the 

issue and the context. Therefore, case-

study was the most appropriate 

methodology to effectively carry out this 

research as it meets the needs and nature of 

this study especially the collective case 

studies design. Collective case studies are 

used when the researcher believes that a 

certain phenomenon could be better 

understood through multiple cases 

(Johnson & Christensen,2010). (Although, 

Johnson & Christensen,2010) indicates that 

employed 10 cases in a collective case 

study is common in educational research, 

six cases are employed in this study.  

The major problem with the case study is 

that there are many objectives involved. 

Thus, (Yin ,2003) and Stake (1995) 

emphasize that it is necessary to ensure 

that the case study remains reasonably in 

scope by binding the case, whereby the 

case study tells a story about a bounded 

system. Binding the case could be obtained 

by (1) time and place (Creswell,2002); (2) 
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time and activity (Stake  ,1995); and (3) 

definition and context (Miles & Huberman  

,1994). Such boundaries should not only 

indicate the inclusion and exclusion 

criteria, but also the breadth and depth of 

the study (Baxter & Jack,2008). For this 

research, the cases are the experiences of 

the six students Who study abroad during 

their process of cross-cultural adaptation in 

Australian context.   

 Methods of data collections  

A triangulation was employed Through 

using  three methods of data collection in 

this research: (1) Documentary analysis, 

which generates an initial understanding of 

participants stories and the role of SNS in 

their lives and generated the semi-

structured interviews; and (2) In-depth 

interviews To generate and build initial 

thematic analysis of the students’ 

adjustment experiences; (3) Focus group 

reviewing the findings and drawing 

important themes from the participant (see 

fig 1).  

1- Documentary analysis  

In order to grasp fundamental phenomenon 

in a qualitative study, documentary 

analysis can provide extensive information 

for researchers (Creswell  ,2002). 

Documentary data are secondary or 

existing data, which come in different 

forms and for different purposes, such as 

“personal documents, official documents, 

physical data and archived research data” 

(Johnson & Christensen ,2010). In this 

research this method is used to get initial 

picture of the research cases. Greater 

attention is given to participants’ personal 

documents such as their dairy, CVs and 

their social networking sites. 

 

   

2- In-depth Interview 

Interview was used to gather information 

about the research participants’ “thoughts, 

beliefs, reasoning, motivations and feelings 

about the topic” (Johnson & Christensen, 

2007). Open-ended questions Were used, 

and the general themes of the interview 

discussion  (1) The experience of being an 

international student, (2) The experience of 

using SNSs, and (3) How these two 

experiences are integrated together to 

provide a better psychological, educational 

and socio-cultural adjustment and over all 

positive cross-cultural experiences. These 

three measurements were at the heart of the 

discussion on psychological, educational 

and socio-cultural adjustment 

3- Focus group 

Focus group with students conducted to 

address the students’ beliefs, attitudes and 

perceptions. Focus group is a discussion 

that moderating by a researcher or a 

moderator using open-ended questions 

amongst set of individuals regarding a 

phenomenon within specific conditions. It 

is named “focus” because the researcher 

keeps the discussion focusing on the 

phenomenon being  researched (Johnson & 

Christensen,2010). By doing this, a great 

amount of information will be obtained to 

ensure the participants positions  

Participants  

The non-random purposive sampling 

technique was used in this research. 

Johnson and Christensen (2010) assert that 

the researcher sets up specific 

characteristics of the population; then, the 

sample is drawn according to these 

inclusion and exclusion criteria. In a case 

study, the researcher selects a small group 
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of subjects in order to examine a certain 

pattern of behaviour (Stake,1995); 

therefore, only six participants were 

recruited.  

Data Analysis 

Narrative analysis was employed to 

analyze the research interview data; The 

importance of organizing the data in a 

database effectively is highly requested 

(Yin ,2003). Thus,    qualitative research 

software such as NVivo9 assists the 

researcher to direct, form and builds a 

sense of formless and raw information. It 

doesn't think in place of the researcher; it 

offers a sophisticated workspace that 

allows the researcher to work through the 

information easily. 

Fig 1 process of generating data 

 

 

 

 

 

 

Validity and trustworthiness  

A qualitative researcher must consider 

validity and reliability issues when 

designing research, analysing findings, and 

judging the study’s quality (Patton ,2001). 

The essential criteria of quality in 

qualitative research are credibility (refers 

to internal validity), confirmability (refers 

to objectivity), dependability (refers to 

reliability), and transferability (refers to 

external validity/generalizability) Guba 

and Lincoln (1985). 

Descriptive validity is the realistic 

accuracy of the reported data, which can be 

obtained by the investigator’s triangulation 

from those collaborating in the data 

collection and interpretation, for example, 

the interviewees or observers. This makes 

the influences of individual subjectivity 

more balanced and avoids bias (Johnson & 

Christensen 2010, 265). The investigator 

triangulation was employed. Once all 

investigators are in agreement about the 

study, the research will be more credible 

Johnson & Christensen (2010)     

Interpretive validity measures the degree to 

which the research participants’ thoughts, 

perceptions, and experiences are aligned 

truthfully with what is being studied. One 

significant strategy to obtain this is by 

asking for the participants’ feedback 

through discussion at the conclusion of the 

study (Johnson & Christensen ,2010). Two 

participants were asked to have focus 

group discussion regarding the research 

findings of this study.  Another strategy is 

to use “low-inference descriptors”, which 

allows readers to experience the actual 

language of the participants. This was 

taken into consideration when writing the 

research report.  

Theoretical validity is the extent to which a 

theoretical explanation matches the data; 

this is normally more implicit and less 

explicit. It is obtained through: (1) 

extended fieldwork by spending sufficient 

time understanding the research  

Internal validity refers to the degree to 

which an observed relationship is causal 
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based on the researcher’s justification in 

the conclusion  Johnson & Christensen 

,2010). This can be obtained by using 

triangulation methods, intermixing 

multiple research methods to overcome 

weaknesses and strengths of one method 

and to obtain better evidence (Johnson & 

Christensen ,2010). Because the researcher 

uses multiple types of collecting evidence, 

this validates the narrative account 

(Creswell & Miller,2000). Three methods 

were used, each of which served the 

general aims of this research. Shenton 

(2004) added the importance of “reflective 

commentary” as a strategy to obtain 

internal validity, whereby the researcher 

reflects on the research steps as they 

develop. This strategy was applied to this 

research. 

External validity is important in terms of 

the generalized findings (Johnson & 

Christensen,2010). To maximize the 

generalizability of the research, different 

strategies can be employed. Naturalistic 

generalization is based on the is based on 

the similarities between people, 

circumstances, and conditions (Stake 

,1990). This study could be generalized to 

similar Suadi students who study because 

collective-case studies is more interested in 

making general conclusions, rather than on 

the context itself. In addition, the 

methodology section gives the readers an 

adequate impression that the study cannot 

only be generalized, but also has the 

possibility of being replicated (Johnson 

,1997). Therefore, the researcher 

concentrated on providing a well-written 

methodological section to convince the 

reader of the research’s external validity. 

FINDINGS 

The Implementation of Using Saudi 

students study abroad in Saudi 

International Students’ Lives 

During the interviews, descriptions were 

given by the participants regarding their 

experience as Suadi students who study  

studying and living within the Australian 

environment, and their experience as users 

of SNS. Three major themes emerged from 

the analysis of the interviews using 

NVivo9 software as presented in Figure 1 

Figure (2)  The Implementation of SNS in Saudi International Students Live 
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First theme:  Psychological Adjustment 

and Social Networking Systems (SNS) 

The newness of experiences surrounding 

being Saudi students study abroad, the 

newness of being in a novel environment, 

and the feeling that it is difficult to cope up 

with such new experience or that this 

experience is different From what they 

expected prior to their arrival to Australia, 

all together present critical psychological 

issues for Saudis students in Australia. 

They view the new cross-cultural 

experience as a challenge that is difficult to 

navigate through. Obvious problems 

surrounded by these students are their 

feelings of social isolation, loneliness, 

depression, stress and anxiety with the lack 

of friendship ties, particularly with 

domestic students. This agrees with 

(Sakurai, McCall-Wolf, & Kashima 

,2010), that international students in 

Australia psychologically often suffer from 

these issues. The research participants 

stated that SNS has played a significant 

role in connecting them with their social 

relationship ties, expressing their feelings 

and maintaining emotional supports. For 

Maha, being a member of Facebook means 

a way to vent negative feelings, as she 

clearly explained that Facebook is a 

transformer of her bad mood and an 

encourager of moving positively:    

There are many depressed feelings that 

have swept me during this time; this 

feeling makes my thinking limited on 

when I will come back rather than 

focusing on my studying…. Facebook 

really changed the atmosphere around 

me and through such help, I feel like I 

am coming back to my point and 

refreshing my mind 

Ali, as well as being influenced 

psychosocially in a positive way as a result 

of the emotional support he received 

online, said that: 

Sometimes I feel like I am losing my 

aims, why I am here and what my 

ambition is, through the online support 

from my family and friends I always 

acquire willingness to go forwards and 

do my best.   

This obviously tells us that SNS, especially 

Facebook, has a great impact on the 

students’ psychological well-being and 

adjustment as an essential emotional 

support for international students (Ellison, 

Steinfield, & Lampe ,2007). The usage of 

Facebook among university students was 

found to interrelate with factors of 

psychological well-being, telling that it 

forced providing greater advantages for 

students experiencing low self-esteem and 

low life satisfaction that determine the 

psychological importance of university 

students lives, as Abeer said:  

I feel shy asking questions in a face-to-

face way. I always prefer to go home 

and use SNS, whether e-mail or 

Facebook, to ask my classmates about 

the course matters.  

Students also illuminate the accessibility 

and availability of SNS, which enables 

them to keep in touch with their home 

country contacts maintaining old ties 

through social networking systems 

especially mobile phone accessibility of 

such systems. This helps students to 

overcome their psychological difficulties 

much more effectively while adapting to a 
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new environment especially in terms of 

social psychology as Abdullah linked his 

social activity via social networking sites 

to his psychological status:   

Technologies have served my 

emotional needs, access to my Social 

networking applications via portable 

handheld devices makes me much more 

socially active than before…and I 

believe that I do have more friends 

than ever before……well...Yes… this as 

a result makes me psychologically 

satisfied because I have a lot of 

support. 

Overall, it can be said that certain 

students reflect a high psychological 

well-being as a result of using Facebook 

to communicate with their home country 

social network. Most importantly, 

students who expand their online 

network relationships with people from 

the host environment express a greater 

satisfaction with their overall life than 

those who do not.   

Second theme:  Socio-cultural 

Adjustment and Social Networking 

Systems 

Participants provide different reasons for 

socio-cultural adjustment problems. One of 

the most common and logical reasons is  

that their Arabic and Islamic norm is seen 

to be a challenge for those students to 

interact socially with the host environment, 

as Abeer said:  

We, as Muslims, always avoid people, I 

always feel like there is a gap between 

me and other people around me …. I 

really feel I am different.  

Ali also thinks that he has to protect his 

cultural identity, especially his religion, 

while trying to be successful in adopting 

an Australian environment which is hard 

for him. This also may explain the 

tendency of students to build co-national 

friendships, even online.   

 It helped me to succeed in many things 

related to my studies and helped me to 

positively adapt to my new life while 

protecting my cultural identity, which 

is definitely a hard task to do and full 

of challenges especially for those who 

are less experienced in life. 

This is consistent with (Gresham & Walsh 

,2008) study that showed that Muslim 

students’ culture needed to be more 

understood by Australians in order for 

Muslims to be successfully adopted into 

Australian universities. The important 

issue here is that, as (Ismail ,2010) no need 

for has suggested, SNS are able to bridge 

the gap of cultures and make the diversity 

in the backgrounds of cultures more clear 

when studying international students’ 

cultural adjustments in Malaysia. When 

students were asked about using SNS 

among different cultural backgrounds, they 

expressed different opinions. Abdullah 

thinks that SNS is building a great space of 

freedom to communicate, as he said:  

 The sharing of multimedia through 

social networking systems provides me 

open eyes to the world that helps me 

build understanding about what other 

people believe, about their cultures and 

even personal characteristics.  

Maha thinks that this may not be possible, 

as she has not communicated online with 

people from different cultures: 

I am not sure if communicating with 

people from different cultures will 

assist our understanding of each other 

or if the barrier will still exist.   
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Another issue is that students were 

disappointed about having friendship with 

local students and some describe it as 

being an impossible issue. This is in 

correspondence with Andrade (2006)  

research, which shows that many 

international students in English speaking 

countries were disappointed by the lack of 

relationship with local students. Students 

need to build a sense of belonging to a 

wider community as Sakurai, et al (2010) 

asserts: “The rarity of contacts and 

personal ties between locals and 

international students is a non-trivial issue 

as it implies a lack of opportunities for 

‘enrichment through internationalization’ 

as assumed by the contemporary 

educational institutions and the globalizing 

communities. Moreover, local ties are 

potentially rich resources for international 

students’ psychological, social-cultural, 

and academic adjustment.” Students 

attribute that to the lack of time they spend 

at the university, as Ahmad said: 

I go to the university only two hours a day 

and I have family responsibilities. For me, 

there is no time to build friendships with 

the university members, so… well; 

building friendships online is the best way 

for me 

Communication skills and language ability 

is considered by the research participants 

to be a major concern for building 

community and friendship. According to 

the functional model of friendship network 

(Bochner, McLeod, & Lin,1977), 

international students characteristically 

form three categories of social networks, 

co-national, multinational and local.  Local 

friends are friends from the host country. 

Multinational friends are the remaining 

international students from countries other 

than their own. Co-national friends are 

those from the same country of origin.  

Saudi students who study abroad tend to 

build co-national friendship ties especially 

online through Facebook. At the same 

time, students think that the language 

obstacle can hinder international students’ 

efforts to build friendship and 

communicate with locals (Mori ,2000). 

International students’ English capability 

improved their self-esteem and definitely 

related to more interpersonal relationships 

with the host environment, which is an 

interpretation of their adjustment and is 

consistent with (Duru & Poyrazli ,2007) 

studies that initiate that lower levels of 

English proficiency was a forecaster of 

both psychological and socio-cultural 

adjustment and are a predictor of 

acculturative stress and depression.  

Students stated that they prefer to engage 

in a personalized network through online 

activities such as e-mail, mobile phone and 

SNS rather than to join international 

student associations that they do not care 

about. This tendency to search for offline 

relationships has improved their feelings of 

belonging to a desired community.     

As Abdullah stated: 

I feel like I am getting actual social 

network support via Facebook, my 

questions are answered quickly, I‘ve 

getting advice faster and from 

experienced people. 

Maha has also been supported socially via 

Facebook:  

The majority of my social activity is 

carried out online, once I arrived to 

Australia, I’ve become an active user 

of Facebook. It really helped me to 



Sahar Salem Alghanmi: The Role of Social Networking Systems in the Lives of International …… 

 

311 

connect with people in a way that could 

not be possible otherwise.   I feel like I 

have 24 hours of support from my 

family, my friends and those whom I 

know here in Australia.     

When they asked about their opinion on 

whether they will be able to use SNS such 

as Facebook with their classmates and 

lectures, they showed greater reactions. For 

example, Maha said:  

It will be absolutely great. I can say 

that for certain, I will be much better in 

courses, at least I will communicate 

freely and with great confidence, and 

most importantly this communication 

runs around the clock. 

Students who get the chance to 

communicate with other nationalities, in 

particular local students, have shown a 

deeper comfort and satisfaction with the 

host environment. Fatimah clearly stated 

that:  

Yes, I’ve friends [followers] in my twitter 

from different nationalities and some of 

them are becoming my close friends; this 

enriches my experience… I think twitter 

for me has been an eye opener to the 

world around me.  

This can be explained by saying that as 

they develop friendships, they explore the 

communicative pattern of the host culture 

and gain the essential information about 

people from that culture, their familiarity 

with the host society’s communicative 

behavior is enhanced, which creates great 

satisfaction. This is consistent with 

(Burgoon & Hubbard ,2005) study that 

suggests the understanding of  

communicative behavior to be the 

individual pathway to adaptation. The share 

of multimedia and the posting of videos, 

photos, and more through Facebook can 

create a bridge of understanding of such 

communicative behavior.  

The major theme at this stage is that the 

student’s adaptation of SNS on a daily 

basis, especially Facebook, has a vital 

influence on their socio-cultural 

adjustment. They are building social 

capital online and creating their own 

communities that reflect their own 

subjective norms which, as a result, 

significantly facilitates the process of 

cross-cultural adaptation.  

Third theme:  Educational Adjustment 

and Social Networking Systems  

The research participants indicate that 

there are some educational difficulties they 

have encountered while studying in 

Australian universities. One difficulty is 

the difference in educational typology 

between Saudis and Australian educational 

styles.  For instance, as Ali explains, 

Saudi’s educational style has been 

inherited and the Australian educational 

style is one that they have adopted 

themselves in to. The styles are completely 

different, which stands to be a challenge in 

and of itself.  

Our educational system is really the 

main problem that we come here with. 

It was based on a teacher-centered 

way, whereas here, it is much more 

learner-centered, so we came here 

without the sufficient skills required to 

deal with this new educational style, 

which is creating some problems. 

Students view the change of their role 

in their educational system as being 

difficult. Fatimah said that this 

experience is much harder during the 

first semester:  
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Adjusting to the Australian university 

culture was difficult because it was 

completely different from how 

undergraduate programs back in Saudi 

used to be. So, the first thing I had to 

adjust to was the way in which classes 

were carried out…For new students, I 

would say that they will feel overwhelmed 

and worried at times, but the first 

semester is the most difficult. 

The other educational problem stems from 

the fact that these students are coming 

from the most gender-segregated 

educational environment in the world to a 

highly mixed gender educational 

environment. One female student asserts 

that being in a mixed gender environment 

was a hard experience for her; hence, she 

had chosen to isolate herself instead of 

engaging with her classmates, particularly 

the male ones.  

It was so hard being in the classroom with 

males that I have not experienced before 

as I come from an environment that is 

closed. I feel more confident socializing 

with them online rather than face-face 

communication.  

When asking students about their 

experiences with using Blackboard, they 

express lower preferences of dealing with 

it, as Abeer said:  

I really do not like Blackboard; it is such 

a boring system… I always feel it does not 

belong to me. I do not know why, I just 

hate the system, especially when it comes 

to communicating with other students.  

Students demonstrate their wishes to see 

more use of digital applications in their 

courses, for example students display 

dissatisfaction in the communication 

methods between them and the faculty. 

This corresponds with (Yang, 2009) who 

suggested that international students from 

“generation Y” in Australian universities 

need to use more digital tools in university 

life. Abeer points out that:  

For me, Blackboard is ok for academic 

matters but not for building friendship 

or communicating with other students.   

Another issue that the participants 

expressed is that the university culture is 

creating a social isolation as the 

transformation to more of an e-learning 

environment has caused a weak 

relationship between universities and 

individuals to develop. This weak 

relationship stems from the fact that e-

learning does not require students to 

physically attend class, which creates a gap 

of social isolation for Saudi students who 

study abroad.  

Most of the students prefer seeking 

information support from their friends 

rather than relying on the university 

support, as shown in this quote from Ali:  

 I have been receiving many benefits 

regarding my study, for example, 

through Saudi PhD students in 

Australia’s Facebook page, students 

exchange their knowledge in a 

professional way. It is just a great tool 

to be educators, to know about 

different PhD students discipline, 

achievement and getting their advice, 

which will reflect on my study. 

English proficiency presents again as a 

problematic issue that concerns Saudi 

students in the academic area. Their 

understanding of the lectures, writing the 

assignments, the written and oral 

examinations, and the capability to ask 

questions in class are stress factors, 
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especially with students who have low 

self-confidence, as Maha expressed:    

Although I have a higher IELTS score and 

I can speak English fluently, during the 

class time I always feel like I have no 

English ability. I feel shy communicating 

with other students in the class, especially 

Australian students… sometimes I prefer 

to not understand rather than to ask 

questions.  

Students believe that their main problem 

with English is the lack of practice, even 

though they are in an English speaking 

country. Ali also thinks that English 

proficiency presents as his challenge at the 

university in communicating with others.  

During the first year of the university, the 

language barriers made my understanding 

of the course information (especially, for 

example, understanding unknown terms) 

really limited. I felt too shy to interact 

with the teachers’ questions, especially 

when the teachers talked too quickly, 

which reduced  my academic achievement.   

This result is consistent with other research 

viewing an association between English 

proficiency and academic performance. 

(Poyrazli & Kavanaugh,2006) found that 

international students studying in the U.S. 

with low academic accomplishments 

reported a lower level of English 

proficiency and superior overall adjustment 

tension. 

DISSCUSSION & CONCLUSION 

It has been believed that the adaptation of 

social networking systems (SNSs) in the 

lives of international students could 

enhance their psychological, educational 

and socio-cultural adjustment, which, in 

turn, facilitates their process of cross-

cultural adaptation (CCA) to the new 

environment. While this study sought to 

shed a light on whether Saudi students who 

study were influencing by being users of 

SNS and systems during their process of 

cross-cultural adaptation (CCA), rich 

information has been discovered from the 

findings regarding the role of such systems 

on the lives of international students and 

the dimensions of these students’ cross-

cultural adaptation (CCA) process are 

being affected by their using of SNS while 

studying in Australia.  The main results 

are:  (1) the adjustment challenges of these 

students can be viewed from three main 

perspectives:  educational, psychological 

and socio-cultural aspects; (2) Saudi 

students who study  have an obvious 

attitude of using SNS, in particular 

Facebook, which has played a significant 

role in the process of cross-cultural 

adaptation especially on their 

psychological well-being; and  (3) students 

who build social networks online with 

different backgrounds and groups tend to 

be more adaptive and well-adjusted than 

those who do not do so; and (4) SNS are 

the best communicative channels for Saudi 

students who study  to build an 

understanding of the host culture 

communicative pattern and hence enhance 

their overall satisfaction which will 

certainly affect their academic 

achievements.    

Understanding the factors that influenced 

Saudi students to adopt SNS in their daily 

lives leads to an understanding of their 

motivational reasons for using such 

systems. The results have shown that 

Facebook plays a major personal and 

social role that Is reflected positively on 

these students’ everyday lives.  
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The interview data analysis identified three 

main issues regarding the student’s usage 

of SNS. One remarkable point that Was or 

has been generated from the results is that 

social networking systems (SNS) generally 

have a significant role in these students’ 

lives. The result also demonstrates a 

significant point that Saudi students who 

study abroad who actively integrate social 

networking systems in their lives and 

communicate with a diversity of cultures 

backgrounds reflect much more 

satisfaction in their English proficiency, 

social capital, psychological well-being, 

and overall life satisfaction. This is 

consistent with past research of Cao, 

Pauleen, & Bathurst (2012). Social 

networking systems (SNS) have a great 

impact on Chinese students’ adaptation to 

a New Zealand environment. Moreover, 

students who have experienced 

communicating and socializing with their 

classmates show more confidence in their 

academic context. This is  accordingly true 

with the study (Yu, Tian, Vogel, & Chi-

Wai Kwok ,2010) that looks at the impact 

of social networking from an educational 

view, which found two socialization 

processes (social acceptance and 

acculturation) that can change the 

experience of networking into a learning 

progression through their negotiation 

result. Moreover, this is consistent with 

what Ryan, et al (2011) found; SNS groups 

of classmates can provide valuable 

outcomes that potentially aid in student 

educational and cultural adjustment. In 

addition, students demonstrate their wishes 

to see more use of digital applications in 

their courses. 

 

Implications of the Study 

There are five implications generated from 

the study’s findings in the area of cross-

cultural issues in social networking sites. 

One dominant implication is that the gap 

between students’ expectations prior to 

their arrival in Australia and the reality of 

sojourn is demonstrated to be a strong 

reason for adjustment failure as this has 

deepened their feelings of loneliness and 

homesickness, which as a result, creates 

much anxiety. Therefore, as long as they 

build prior accurate information about 

what their life would look like in Australia, 

they would be more satisfied with the 

upcoming experience. The students who do 

so reflect greater satisfaction than those 

who did not; this emphasizes the 

importance of creating connections 

between those who are already in Australia 

with the perspective students to build 

accurate expectations.  

Although social networking systems have 

positively impacted the student’s 

adaptation, it could to some extent hinder 

their adjustment. The frequency of use of 

such systems to communicate with the 

home country networks could limit the 

possibility of building new online networks 

with the host culture, which could not only 

affect their understanding of the new 

culture but also increase their feelings of 

homesickness and loneliness. This is 

considered to be a main problem for Saudis 

use of Facebook as the majority of them 

seeking co-national friendship. Therefore, 

it can be said that to some extent social 

networking systems could be both valuable 

and destructive at the same time.     

Another apparent issue is that the role of 

SNS in general and Facebook in particular 
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have to be considered by instructional 

designers in Australian universities to help 

the overall educational adaptation of the 

students as its success outside the 

educational settings would be a significant 

gain in achieving the educational means. 

Students who shared union cultural 

backgrounds have a tendency to gather 

jointly. Therefore, encouraging 

international students’ cultural assimilation 

with other students through utilizing SNS 

in their course context enables them to 

build friendships, sharing their cultural 

thoughts and, hence, motivating their sense 

of belonging, which helps them to 

overcome their social isolation (Ali & 

Kohun,2009). The role of the university’s 

face book webpage, for example, should be 

played differently, instead of creating 

content that targets them as a consumer to 

advertise education. There has to be a shift 

of its content to be more social, 

communicative and connective with direct 

interaction with the university’ members. 

Using SNS in the course content not only 

improves the learning environment but also 

builds a cohesive relationship between 

international and local students and 

between students and the university staff 

(Ismail ,2010). This is not valuable only 

for international students, but also the 

locals will benefit from this experience. To 

obtain this, the educators’ awareness 

towards the importance of integrating SNS 

into their educational context must be 

raised, instructors are required to establish 

a SNS account with the current learning 

method, for example, Facebook account 

with giving a privacy issues adequate 

awareness. Supplies “seed” to stimulate the 

exchange of knowledge and promote the 

students’ participation. This understanding 

of the nature of learners' psychological 

dynamics, desires, requirements and 

sensitivity might establish effectiveness in 

exploring pedagogical issues in the online 

learning processes and outcomes (Barak & 

Williams,2007). By doing this, 

international students can facilitate their 

intercultural friendship ties, thereby 

contributing to the enrichment of the 

experiences of international students and to 

the internalization of the university 

communities more generally.  

Furthermore, this study emphasizes that 

the adjustment into a new culture, 

especially one that is deeply different from 

their own culture, is an overwhelming 

experience for the international student. 

Therefore, the more social connection 

between local and international students, 

the more positive position among 

international students in academic goals, 

English fluency, less possibility of 

dropping grads, better use of university 

facilities, greater identity sense,  greater 

satisfaction of the course, the university 

life and life overall which is consistently 

with the study of  (Sovic ,2009). Thangiah 

(2010) suggests that having social 

networks that include locals and other 

international students can positively 

contribute to the process of student 

adjustment in their new environment   

Importantly, according to the present 

findings that social networking systems 

provide stronger and desirable 

communication tools to keep in touch with 

past, recent and possible future friends, 

SNSs have a high level of importance to 

the international students’ cross-cultural 
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adaptation, which is in line with  (Cain 

,2008). 

Finally, it must be argued that encouraging 

students from the stage of ELICOS 

(English Language Intensive Course for 

Overseas Students) to adopting and 

communicating with each other through 

SNS could bring several advantages for 

international students to improve their 

English proficiency in Australian 

universities. Moreover, it will give a tool to 

enhance the students’ cross-cultural 

adaptation more effectively as this stage is 

the beginning of the new live for these 

students in Australia while all of their 

teething problems are starting from this 

stage.   
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سعوديين  طالبستة حالة عن : دراسة المبتعثينفي حياة الطالب  التواصل االجتماعيشبكات الدور الذي تلعبه أنظمة 
 ضمن نطاق بيئة التعليم العالي في أستراليا

 سحر سالم الغانمي
 هـ44/4/5545 وقبل بتاريخ -هـ42/4/5545قدم للنشر

يف حياة الطالب الدوليني السعوديني. حتاول هذه الدراسة الكشف عن العالقة  االجتماعيةشبكات الدراسة بالدور الذي تلعبه مواقع ال هذههتتم      
ية على حماولة التكيف الثقايف للطالب الدوليني السعوديني والدعم الذي يتلقونه من اجملموعة االجتماع بني اجلوانب الثقافية واالجتماعية و النفسية يف

التكّيف والتأقلم مع احلياة األكادميية  من جهة, .لتحاقهم بالدراسة باجلامعات األسرتاليةااالنرتنت من خالل أنظمة الشبكات االجتماعية خالل فرتة 
ليت  قد تؤدي إىل نتائج غري والثقافية اجلديدة وغريها من القضايا احمليطة بتجربة الطالب الدوليني هي من األمور اليت يدخل فيها عامل التحدي, و ا

 االتصاليةظاهرة تتمتع مبميزات تتعّلق بنظرية   االجتماعيةمرغوب فيها من ناحية التحصيل العلمي هلؤالء الطالب. ومن جهة أخرى, مواقع الشبكات 
 هلذه املواقع. هذه ني الرئيسينيليكونوا املستخدم بني األفراد ومبدأ التعاونية بواسطة الربط الشبكي مما اجتذب الطالب يف عصرنا احلايل مذهب الفعاليةو 

االنظمة تستطيع ان متكّنهم  التغلب على التحديات اليت تواجههم بصفتهم طالب دوليني, تستحق إذاً  هذهالتايل هل مثل  التساؤلاملسائل خلقت 
نيا صمم هذا البحث بطريقة نوعية اعتمدت على دراسة حالة هذه العالقة أن جنري دراسة حوهلا.اوال نوقشت االدبيات اليت تعود ملوضوع البحث. ثا

لستة من الطالب السعوديني يف أسرتاليا ملعرفة تأثري أنظمة الشبكات االجتماعية على تكيفهم النفسي و االجتماعي و الثقايف بشكل اكثر 
هم النفسي و االجتماعي و حتصيلهم العلمي كما اظهرت االنظمة يف مساعدة الطالب على تكيف هذهالدراسة الدور الفعال ملثل  هذهعمقا.اظهرت 

اىل امهية تفعيل  إلضافةبابناء جسر للتواصل مع الطالب.  امهية االهتمام بتفعيل هذا الدور من قبل اجلهات املعنية بنجاح جتربة االبتعاث من خالل 
 هذا الدور من قبل اجلامعات االسرتالية خاصة يف مرحلة دراسة اللغة.

 التعليم العايل يف أسرتاليا,  السعوديني املبتعثنيالطالب , التواصل االجتماعيشبكات : ت المفتاحيةكلماال
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 تاريخ المناقشة اسم المشرف االسم  العنوان  م
 رسائل الدكتوراه

اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير إدارة مدارس  4
نظام املقررات الثانوية يف ضوء مدخل 

 القيادة التشاركية

عبدالرمحن بن غرم اهلل 
 الغامدي

أ.د حممد بن عبداهلل 
 املنيع

 هـ41/7/4141

املشكالت السلوكية عند الطالب ذوي  4
االعاقة الفكرية البسيطة يف مرحليت الطفولة 

 واملراهقة

 44/6/4141 زيادة د. خالد عبداهلل الرتكيسامي 

تسويق حبوث اجلامعات السعودية: مدخل  4
 اسرتاتيجي لتفعيل الشراكة اجملتمعية

رمي بنت دغش 
 القحطاين

أ.د أمل بنت سالمة 
 الشامان

 هـ41/7/4141

 املوارد إدارة لتطوير مقرتحة اسرتاتيجية 1
يف ضوء تكنولوجيا الداء البشري  البشرية

 باجلامعات السعودية

منصور بن زيد 
 اخلثالن

د. عبدالرمحن بن حممد 
 احلبيب

 هـ41/7/4141

فاعلية برنامج مقرتح قائم على منوذج رجييبو  1
امليا يف إكساب معلمات رياض األطفال 
املهارات األدائية الالزمة لالستقصاء وأثر 

بتكاري لطفل ما ذلك يف تنمية التفكري اال
 قبل املدرسة

أ.د حممد بن عبدالرمحن  نورة بنت محد العوفان
 الدحيان

 هـ44/1/4141

إدارة اإلعالم الرتبوي لتعزيز األمن الفكري  6
 لدى طالب اجلامعات السعودية 

فيصل بن سعد 
 البقمي

د. مليحان بن معيض 
 الثبييت

 هـ41/7/4141

األكادميي يف تطوير ميثاق أخالقي للسلوك  7
 اجلامعات السعودية

 هـ44/7/4141 أ.د علي بن سعد القرين عيد بن فراح العنزي

تطوير إدارة األطفال مبدينة الرياض يف ضوء  8
املعايري اإلدارية للهيئة الوطنية األمريكية 

العتماد برامج التعليم والرعاية املبكرة أمنوذج 
 مقرتح

خلود بنت راشد 
 الكثريي

د. أمحد عبدالكرمي 
 أبوكرمي

 هـ44/7/4141

دور رياض األطفال املطبقة لطريقة منتسوري  1
يف اكتساب القيم األخالقية لدى طفل 

 الروضة مبدينة الرياض

اجلوهرة بنت فهد آل 
 سعود

أ.د بدر بن جويعد 
 العتييب

 هـ44/7/4141
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 رسائل الماجستير
مطالب اإلشراف على تعليم القراءة اليت  4

حتققها املشرفات الرتبويات يف املرحلة 
 املتوسطة

مصلحة بنت فهد 
 السهلي

.د صاحل بن عبدالعزيز أ
 النصار

 هـ 7/8/4141

مستوى الضغوط النفسية وعالقتها  4
باملهارات االجتماعية يف ضوء بعض 

املتغريات الدميوجرافية لدى معلمات رياض 
 االطفال

عبدالرمحن سليمان  أ.د أضواء حممد الشهري
 الطريري

 هـ44/1/4141

أمناط التعلق وعالقتها بالذكاء االجتماعي  4
 لدى طالبات جامعة امللك سعود

مشاعل عبداهلل 
 الغامدي

 44/4/4141 د.حممد فرحان القضاة

الذكاء العاطفي وعالقته بعوامل مرونة االنا  1
لدى طالبات املرحلتني الثانوية واملتوسطة 

 مبدينة الرياضوالثانوية 

رميا بنت حسني 
 اليامي

 48/1/4141 د.حممد فرحان القضاة

واقع تطبيق الصالحيات املمنوحة ملديري  1
 املدارس يف حمافظة العيدايب

أ.د عبدالعزيز بن  ناصر بن علي غزواين
 عبدالوهاب البابطني

 ه46/6/4141

أثر التدريس باستخدام بيئة احلوسبة  6
الدراسي والدافعية السحابية يف التحصيل 

حنو التعلم لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة 
 امللك سعود

مىن بنت عائض 
 املطريي

د. رمي بنت عبداحملسن 
 العبيكان

 هـ48/7/4141

صفات املعلم القدوة يف ضوء الفكر الرتبوي  7
اإلسالمي ومدى متثيلها لدى معلمي العلوم 

الشرعية يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر 
 مديري املدارس والطالب

عبدالرمحن بن 
 عبدالعزيز الزامل

د. صاحل بن سليمان 
 املفدى

 هـ44/7/4141

واقع ممارسة املعلمات أسلوب احلوار يف  8
تدريس مقرر املهارات احلياتية والرتبية 

 سرية لطالبات املرحلة الثانويةاأل

نورة بنت حممد 
 الدوسري

أ.د سعود بن ناصر 
 الكثريي

 هـ44/7/4141

واقع األداء التدريسي ملعلمات احلياء مبدينة  1
 تبوك يف ضوء كفايات التدريس

هنى بنت مصطفى 
 العبيدان

أ.د نضال بنت شعبان 
 األمحد

 هـ46/7/4141

تعزيز أعضاء هيئة التدريس ألخالقيات  41
مهنة التعليم لدى طالب كلية املعلمني 

خالد بن فرحان 
 العنزي

حممد بن عبداهلل  د.
 الزامل

 هـ4/6/4141
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 مبدينة الرياض
املعوقات اليت تواجه معلمات العلوم الشرعية  44

 يف تنمية التفكري اإلبداعي يف مرحلة الثانوية
د. توفيق بن إبراهيم  جنود بنت صاحل دغيم

 البديوي
 هـ8/7/4141

مشكالت تدريس مقرر املهارات اللغوية يف  44
 مدرسيةجامعة امللك سعود من وجهة نظر 

منرية بنت ناصر 
 الضوحيي

أ.د صاحل بن عبدالعزيز 
 النصار

 هـ44/1/4141

واقع معرفة معلمات الرياضيات بالنظرية  44
 البنائية يف التدريس ودرجة ممارستهن مبادئها

هند بنت إبراهيم 
 البواردي

د. حممد بن عبداهلل 
 النذير

 هـ1/1/4141

تضمني جوانب طبيعة العلم يف كتب  41
 الكيمياء للمرحلة الثانوية

حممد بن ظافر 
 الشهري

د. صاحل بن سليمان 
 احلديثي

 هـ48/4/4141

مدى تضمني كتاب العلوم أنشطة تقوميية  41
تنمي مهارات التفكري الناقد لدى تلميذات 

 الصف الرابع االبتدائي

تغريد بنت خالد 
 الشهري

أ.د نضال بنت شعبان 
 األمحد

 هـ44/7/4141

التدريس املعتمد يف تطبيقات احلياة يف أثر  46
استيعاب تلميذات الصف اخلامس 

 االبتدائي للمفاهيم الرياضية

حنان بنت علي 
 احلازمي

أ.د عبداهلل بن عبدالرمحن 
 املقوشي 

 هت46/7/4141

حتليل حمتوى كتايب الرتبية الفنية للصف  47
األول املتوسط باململكة العربية السعودية يف 

 التفكري االبتكاريضوء مهارات 

وهيبة بنت عباس 
 املكي

أ.د عبداهلل بن ظافر 
 الشهري

 هـ41/7/4141

أثر التدريس عرب شبكة التواصل االجتماعي  48
فيس بوك على التحصيل الدراسي يف مقرر 

احلاسب اآليل لدى طالب الصف الثاين 
 الثانوي

عمر بن حسن 
 العطاس

د. رياض بن عبدالرمحن 
 احلسن

 هـ44/7/4141

املشكالت اليت تواجه طالب الرتبية امليدانية  41
بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود 

 ومقرتحات حللها

د. عثمان بن ناصر  طارق بش
 الربيكان

 هـ44/7/4141

معرفة معلمات العلوم باملرحلة االبتدائية  41
بالنظرية البنائية وعالقتها مبمارستهن لطريقة 

 التدريس باالستقصاء 

بنت عبداهلل مشاعل 
 الشهري

أ.د نضال بنت شعبان 
 األمحد 

 هـ1/7/4141

واقع ممارسات معلمي الرياضيات باملرحلة  44
 املتوسطة يف تنويع التدريس

حممد بن عوض 
 العمري

د. إبراهيم بن 
 عبدالوهاب البابطني

 هـ41/7/4141

 هـ46/7/4141 د. غسان بن خالد بادييوسف بن احلسن مشكالت تعليم اللغة العربية يف املرحلة  44
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اإلسالمية يف  الثانوية باملدارس العربية
 مجهورية مايل

 ميغا

مدى استخدام معلمي العلوم الشرعية يف  44
املرحلة االبتدائية أساليب وأدوات 

اسرتاتيجية التقومي املعتمد على األداء وأهم 
 صعوبات تطبيقها من وجهة نظرهم 

 هـ41/4/4141 فهد البشر د. حممد بن وليد بن خليفة العمري

فاعلية التعلم القائم على املهمات الكتابية  41
ملادة الفقه يف تنمية التحصيل الدراسي 
ومهارات التفكري الناقد لدى طالبات 

 الصف األول الثانوي

منرية بنت حممد 
 الربقي

د. فاتن بنت مصطفى 
 حممد 

 هـ41/7/4141

التنمر لدى طالبات الصفوف العليا يف  41
املرحلة االبتدائية: دراسة مسحية اثنوغرافية 

 على املدارس احلكومية يف مدينة الرياض

وفاء بنت صاحل 
 العنزي

 هـ44/7/4141 أ.د فوزية بكر البكر

مستوى أداء تالميذ الصف السادس  46
االبتدائي يف تنفيذ اسرتاتيجيات حل املسألة 

 الرياضية

أمحد بن سعد 
 العاصي

د. حممد بن عبداهلل 
 النذير

 هـ 41/6/4141

دور األنشطة الطالبية يف تنمية بعض القيم  47
االقتصادية لدى طالب املرحلة الثانوية 

 مبدينة حائل من وجهة نظر الطالب

احلميدي بن عواد 
 الشمري

د. حممد بن عبداهلل 
 اليحىي

 هـ41/4/4141

مدى تضمني كتب الكيمياء باملرحلة  48
السعودية  الثانوية يف اململكة العربية

 لتطبيقات علم الكيمياء يف احلياة اليومية

اجلوهرة بنت حممد 
 املقرن

أ.د فهد بن سليمان 
 الشايع

 هـ44/6/4141

دور النشاط املدرسي يف تنمية الثقافة  41
الصحية لدى طالب املرحلة الثانوية من 

 وجهة نظر املعلمني مبنطقة جازان

حممد بن جابر 
 طوهري

 أ.د مساعد بن عبداهلل
 النوح

 هـ41/7/4141

واقع تدريس الرياضيات يف ضوء مطالب  41
 التقنية ملقررات املرحلة الثانوية

مفرح بن مسعود 
 املالكي 

أ.د عبداهلل بن عبدالرمحن 
 املقوشي 

 هـ44/7/4141

معوقات تدريس مقرر الرياضيات باملرحلة  44
 الثانوية من وجهة نظر معلميه ومشرفيه

بن حممد عبدالرمحن 
 املبدل

أ.د عبداهلل بن عبدالرمحن 
 املقوشي

 هـ44/7/4141

 هـ47/7/4141د. عبداهلل بن حممد أنور بن حيدر مدى تضمني كتب القراءة للصفوف األولية  44
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باجلمهورية اليمنية أساليب تعليم املفردات 
 اللغوية

 السريع عبداجلليل

واقع األداء التدريس ملعلمي الرتبية البدنية  44
الكفايات  ءباملرحلة املتوسطة يف ضو 

 التعليمية

نايف بن ذعار 
 البقمي

 أمحد بن اهلل أمر د.أ
 البساطي

 هـ46/7/4141

مدى متكن طالبات قسم الفيزياء يف جامعة  41
األمرية نورة بنت عبدالرمحن من مهارات 

 الرسم البياين 

 سليمان بنت هال
 الشايع

د. صاحل بن عبداهلل 
 العبدالكرمي

 هـ41/7/4141

برنامج تدرييب مقرتح بالتعلم الذايت ملعلمة  41
الرتبية الفنية لتدريس مهارات التفكري 

 اإلبداعي لطالبات املرحلة املتوسطة

أمل بنت عبداهلل 
 الشريدة

د. ماجدة بنت عباس 
 سليم

 هـ41/7/4141

واقع تنفيذ معلمي الرياضيات مكونات  46
االبتدائية الدرس املقرتحة يف كتب املرحلة 

 العليا

إبراهيم بن احلسني 
 خليل 

د. عبدالعزيز بن حممد 
 الرويس

 هـ1/7/4141

ممارسة معلمي الرياضيات مهارات التفكري  47
 اإلبداعي يف املرحلة الثانوية

طالل بن غازي 
 املطريي

د. إبراهيم بن 
 عبدالوهاب البابطني

 هـ41/6/4141

توافر الكفايات املهنية لدى معلمي  48
الرياضيات لتدريس مقررات الرياضيات 

 باملرحلة املتوسطة

بكري بن حممد 
 عواجي

أ.د عبداهلل بن عبدالرمحن 
 املقوشي 

 هـ46/6/4141

أثر التدريس باسرتاتيجية الرحالت املعرفية  41
عرب الويب يف أداء طالبات الصف األول 

 الثانوي وحتصيلهن مبقرر احلاسب اآليل

هند بنت عبدالعزيز 
 كمبار 

د. أمحد بن زيد آل 
 مسعد

 هـ47/6/4141

توافر معايري تقومي كتاب الفقه لطالبات  11
الصف األول املتوسط من وجهة نظر 

 معلمات ومشرفات العلوم الشرعية

ندى بنت ضبعان 
 الضبعان

إبراهيم  د. توفيق بن
 البديوي

 هـ41/6/4141

مطالب الثقافة العلمية يف كتاب العلوم  14
الثالث املتوسط باململكة املطور للصف 

 العربية السعودية

جناح بنت سليمان 
 الفيفي

د. صاحل بن عبداهلل 
 العبدالكرمي

 هـ44/1/4141

تقومي كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية  14
للصف الرابع االبتدائي يف ضوء مواصفات 

 الكتاب املدرسي التعليمي

مجيلة بنت حممد 
 القحطاين

د. بسمة بنت حممد 
 ارالطي

 هـ47/1/4141
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امكانية تنفيذ حمتوى كتاب العلوم للصف  14
 السادس االبتدائي وفق اخلطة الزمنية

غالب بن عبداهلل 
 العتييب

د. صاحل بن عبداهلل 
 العبدالكرمي

 هـ44/1/4141

أثر استخدام اسرتاتيجية العصف الذهين يف  11
التحصيل الدراسي وبقاء التعلم يف مقرر 

الصف الثاين  الرياضيات لدى طالب
 املتوسط يف مدينة الرياض

د. إبراهيم بن  نبيل بن حممد عسريي
 عبدالوهاب البابطني 

 هـ41/1/4141

فاعلية استخدام ملف اإلجناز اإللكرتوين  11
على التحصيل لدى طالبات كلية الرتبية يف 

مقرر)أنتاج واستخدام الوسائل التعليمية( 
 وآرئهن حنوه

آالء بنت خالد 
 الشميمري

أ.د صاحل بن مبارك 
 الدباسي

 هـ41/6/4141

استخدام تقنية املعامل االفرتاضية من قبل  16
معلمي مواد العلوم باملدارس الثانوية 

 احلكومية مبدينة الرياض )دراسة ميدانية(

عادل بن عمر 
 البابطني

أ.د بدر بن عبداهلل 
 الصاحل 

 هـ8/1/4141

اسرتاتيجية فاعلية برجمية تعليمية وفق  17
قصصية لرفع مستوى التثقيف الصحي 

حول مرض السكري لدى طالبات الصف 
 الثالث ثانوي مبدينة الرياض

هبه بنت حممد 
 املضحي 

أ.د صاحل بن مبارك 
 الدباسي

 هـ41/1/4141

واقع تطبيق الفصول الذكية يف التدريس  18
 اجلامعي يف كلية الرتبية جبامعة اجلوف 

أ.د عبدالعزيز بن حممد  املباركعيد بن عقالء 
 العقيلي

 هـ41/1/4141

متطلبات تفعيل الكتاب االلكرتوين يف  11
املدارس الثانوية العامة مبدينة الرياض من 

 وجهة نظر املشرفني الرتبويني

إبراهيم بن عبداهلل 
 الشايع

 هـ41/4/4141 د. فهد بن ناصر الفهد

 أثر استخدام اإلنرتنت على حتصيل طالب 11
الصف الثالث الثانوي يف مقرر الربجمة 

 وتقنية املعلومات

 هـ48/4/4141 د. فهد بن ناصر الفهد  أمحد ناصر السلوم

فاعلية برنامج تدرييب إلكرتوين يف جمال  14
التقنيات التعليمية ملعلمات صعوبات التعلم 
 يف ضوء احتياجاهتن التدريبية مبدينة الرياض

جنالء بنت حممد 
 اليحىي

بدر بن عبداهلل أ.د 
 الصاحل

 هـ41/4/4141

احتياجات النمو املهين املستدام ملعلمي  14
املرحلة الثانوية باملدارس العربية يف بوركينا 

د. حممد بن عبداهلل  سيسي أحاندو
 الزامل

 هـ46/1/4141



 (م4141حزيران / هـ4141)شعبان   الرياض – 11 العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

161 

 فاسو من وجهة نظرهم
اجتاهات معلمي الكبار حنو تطبيق التعلم  14

الثانوية الليلية مبدينة اإللكرتوين يف املدارس 
 الرياض

أ.د حممد بن عبدالرمحن  حممد بن ناصر املعثم
 الدخيل

 هـ48/7/4141

واقع الدور الرتبوي للمسجد ووسائل تفعيله  11
 يف ضوء املتغريات املعاصرة

عماد بن عباس 
 الزهراين

أ.د فهد بن سلطان 
 السلطان

 هـ46/7/4141

الرسوم املتحركة حتليل احملتوى القيمي لربامج  11
 املوجهة لطفل ما قبل املدرسة

 سلطان بن فهد د.أ نورة بنت ناصر العويد
 السلطان

 هـ44/7/4141

حتقق معايري اجلودة مبدارس تعليم الكبار  16
للمرحلة الثانوية مبنطقة عسري من وجهة 

 نظر املديرين واملعلمني والدارسني 

منصور بن سعد آل 
 شرمي

عبدالرمحن بن سعد  أ.د
 احلميدى

 هـ47/7/4141

تفعيل برامج التنمية املهنية لعضوات هيئة  17
 التدريس جبامعة امللك فيصل 

مارية بنت إبراهيم 
 اهلاشم

أ.د مساعد بن عبداهلل 
 النوح

 هـ44/7/4141

معايري ومؤشرات تقومي اإلبداع يف األحباث  18
 الرتبوية من وجهة نظر املتخصصني فيه

بنت أمحد  نورة
 العصيمي

د. حممد بن أمحد 
 إمساعيل

 هـ44/7/4141

دور معلمي الرتبية اإلسالمية يف مواجهة  11
الغلو والتطرف وتطبيقاته يف املدارس الثانوية 

 مبنطقة عسري التعليمية

بندر بن حممد آل 
 عالية

أ.د مساعد بن عبداهلل 
 النوح

 هـ41/7/4141

الثانوي يف دور نظام املقررات يف التعليم  61
بناء جمتمع املعرفة من وجهة نظر املعلمني 

 مبدينة الرياض

إبراهيم بن زيد 
 العسريي

د. عبداحملسن بن سعد 
 العتييب

 هـ1/7/4141

توظيف معلمي املرحلة االبتدائية ألساليب  64
احلوار يف التدريس  من وجهة نظر املشرفني 
 الرتبويني ومدراء املدارس يف حمافظة النماص

 عبداهلل بن حممد. د بن علي النهي خالد
 اليحىي

 هـ44/7/4141

دور املعلم يف نشر ثقافة السالم لدى  64
 طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض

علي بن سعد 
 القحطاين 

د. حممد بن عبداهلل 
 الزامل

 هـ41/7/4141

 




