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العلـــوم   يف أقســـام كليـــة الفنيـــة ارـــ ترة يف تفعيـــل تطبيـــس التخطـــيط االســـرتاتيجياإلداريـــة و العوامـــل أهـــم  هـــدال الدراســـة للتعـــر  علـــ  مستتتتخل  ال
)القســم  :مـد  تـريتم متاـمات م ـل بالكليـة  ضاـااة رعراـة هيئـة التـدري مـن وجةـة ر ـر أع ـا    اإلسـالميةحممـد بـن سـعود  اإلمـاماالجتماعيـة اامعـة 

يف وجةـة ر ـر أاـراد عينـة الدراسـة. وقـد  (سـرتاتيجياالالتخطـيط جمـال يف  الدورات التدريبيةاخلربة يف جمال التدري     الرتبة العلمية  اجلن   العلمي   
والفنيــة . وقــد أرةــرت النتــاكال أل كــال العوامــل اإلداريــة بالكليــةمــن أع ــا  هيئــة التــدري   503مشلــل العينــة  ضذ  ســتبارةاالمت مجــا البيارــات عــن  ريــس 
اعالــة بــد اإلدارة العليــا وضدارة القســم   اتصــاليف حمــور العوامــل اإلداريــة:توار قنــوات   وكــال أبــرك تلــا العوامــل اكبــمة جــد  حصــلل علــ  موااقــة بدرجــة  

  وتطبيس ر ام اتصال اعال وتوار خمصصات مالية إلعداد التخطيط االسرتاتيجي. ويف سرتاتيجيةااللعملية تنفيذ اخلطة  وارتابعة ارستمرة والتقومي الداكم
تبــــن ارنةجيــــة العلميــــة يف تنفيــــذ التخطــــيط  وضرشــــا  قاعــــدة معلومــــات  ــــاملة  وامــــتال  اريــــس التخطــــيط  :حمــــور العوامــــل الفنيــــة كارــــل أبــــرك العوامــــل

  .عل  التحديد الوااح لألهدا  ارراد حتقيقةاالقدرة   االسرتاتيجي
 

 : التخطيط  التخطيط الرتبوي  التخطيط االسرتاتيجي.الكلمات المفتاحية
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 مقدمة
اهتمام كبم ح ي التعليم العايل خالل العقود ارااية ب    

وهذا التوجه ضمنا خاصة  وارملكة  عامةمن مجيا دول العامل 
رحلة يف داا عجلة التنمية. ا ألمهية هذه ارجا  ضدراك  

ام سسات التعليم العايل  هي معنية بالدرجة األوىل بالتنمية 
 البشرية وبنا  القدرات وارةارات العليا ألبنا  جمتمعاهتا.

ويف اآلورة األخمة ا تدت ارطالبة بريل تراعي 
اجلامعات مسئولياهتا جتاه أبنا  جمتمعاهتا  وأل يكول 

لكلمة ارسموعة يف ا Stakeholdersألصحاب ارصلحة 
( عل  م2004) لا اجلامعات. وي كد ضمامبرامال وأرشطة ت

سوق  أل مسئولية اجلامعات تتعد  الواا  باحتياجات
العمل ضىل حتقيس أهدا  اجملتما العليا يف تربية وتعليم وبنا  

منطلس وأساس التنمية لكل اليت هي  القدرات البشرية
 .اجملتمعات

ال بد من تبن دوار بفاعلية ولتحقيس تلا األ
تكول و   حتياجاتد االاسرتاتيجيات وخطط تبىن عل  حتدي

تبن إل اوهلذا   ل  رؤية مستقبلية  وخطوات منةجيةمبنية ع
ا ل مال ا ملح  أمر  أاح  منةجية التخطيط االسرتاتيجي 

   أبنا  اجملتما. كل  حتقيس اجلامعة لرسالتةا ل
  المشكلة تحديد

 لتلبية اجملتمعات ل  يف ك عليم العايلتسع  ر م الت
احتياجات عملية التنمية من القو  البشرية ار هلة 

حماولة بذل  وارزودة بارةارة الفنية رايعة ارستو    اعلمي  
لتفعيل رقاط   جنح االسرتاتيجيات يف اإلدارةاجلةود وتبن أ

 امجيعل  من الفرص ارتاحة والتالب  اادةالقوة ارتوارة واإل
يفات العارية نولكن التص  الصعوبات والتحديات

والسعودية بشكل خاص  للجامعات العربية بشكل عام
شم ضىل حتقيس مراتب متدرية   وهذا بال  ا م  ر عل  ت

يف االسرتاتيجيات وجود خلل يستلزم ارورة ضعادة الن ر 
االتحديات   ارتبعة للنةوض باألدا  وحتقيس مستو  مرتفا

واالقتصادية من جارب والطلب  ةلتكنولوجيواالعلمية 

كلةا    من جارب آخر االجتماعي ارتزايد عل  التعليم
تبن خطوات منةجية  عوامل تدعو للتفكم بعمس يف كيفية

كلَّ تحقيس تعليم يليب  واسرتاتيجيات عملية ل
 ما كل تلا التحديات ويتعامل   الطموحات
 .(م2052)كيدال 

ي يف م سسات التعليم التخطيط االسرتاتيجويعد 
يف احلرا  الرتبوي  ااعال   اغاية يف األمهية وأساس   اأمر  العايل 

. ااجلامعات وهي عرين العقول ومعاقل العلم والتعليمي
وارعراة أوىل من غمها بتبن منةجية التخطيط ورسم 

خالل قيام عالية جودة  لتعليم ذي اارستقبل ارنشود  حتقيق  
أهدااةا د الرؤية ارستقبلية هلا وحتديد تلا ار سسات بتحدي

وبد بيئتةا مبا  اوحتديد أبعاد العالقة بينة العامة والتفصيلية
ال عف و الفرص وارخا ر و القوة  يساعد يف  حتديد رقاط

عل    سرتاتيجيةاالا وذلا هبد  ااخاذ القرارات هباحمليطة 
خطيط كما تربك أمهية الت.ارد  البعيد ومراجعتةا وتقوميةا

االسرتاتيجي لتحقيس جودة أدا  م سسات التعليم 
يف كوره مي ل عملية واا خار ة حمددة للتوجةات   اجلامعي

اليت تعمل ار سسة من خالهلا واليت تشكل 
وارنةجية اليت تقود عمل ار سسة حنو حتقيس   الوسيلة

؛ م2004ضمام ؛ م2002ارليجي  أهدااةا اودة عالية )
 (. Fred,2008 ؛ ؛م2001 رصمات واخلطيب 

وهذا ما دعا وكارة التعليم العايل ضىل ضجرا  عملية تطوير 
 املة لن ام التعليم العايل يف ارملكة وذلا بتبن خطة 

مشروع اخلطة ارستقبلية للتعليم  –مستقبلية  ويلة ارد  
هـ ) 5330-5321اجلامعي يف ارملكة العربية السعودية 

جوارب القصور  مياالعملية جللول مشروع آااق( إلجياد احل
واتبعل يف ذلا   بريسلوب علمي جيابيةاإلوتفعيل اجلوارب 

التخطيط االسرتاتيجي  ويل ارد  ارستند ضىل  أسلوب
 .رتاكال علمية ومواوعية

وقد أ ارت رتاكال الدراسات اليت حاولل حتديد  بيعة 
 االسرتاتيجيالعالقة بد أدا  ار سسات وتبنيةا للتخطيط 
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 رتاكال جيابية تربط بينةما ؛ اقد أ ارتضضىل أل هنا  عالقة 
ا تلا الدراسات ضىل أل ار سسات اليت تدار اسرتاتيجي  

ا. تمتا بريدا  يفوق أدا  ار سسات اليت ال تدار اسرتاتيجي  ت
ضل رتاكال تلا الدراسات تعن أل التخطيط االسرتاتيجي  

ن حتسد  عكريسلوب عملي إلدارة ار سسات يعد مسئوال  
لبيئة  اسيةياألدا  وامال التعاول الفعال ما اركورات الس

 ,Wheelen and Hunger ؛Greenly, 1986) العمل الراهن

؛  Kaporch,2003 ؛م2002حسد  ؛1998

 (.م2006الدهدار 

ــــــا اقــــــد كشــــــفل عــــــدد مــــــن  وعلــــــ  النقــــــي  مــــــن ذل
؛اــــــــــــــحاوي م2050ويوســــــــــــــف   )ارليجــــــــــــــي الدراســــــــــــــات
لعامل الركي  يف اخنفاض جودة ( عن أل ام2055وارليجي 

ــــــة خمرجاتــــــه يكمــــــن يف عــــــدم  التعلــــــيم اجلــــــامعي وتــــــدن روعي
بيقاتــــــه ســــــوا  علــــــ  االهتمــــــام بــــــالتخطيط االســــــرتاتيجي وتط

 األاراد. م عل  مستو مستو  ار سسة أ
ضل رتاكال هذه الدراسات تعن أل التخطيط 

 مسئوال    االسرتاتيجي كريسلوب علمي إلدارة ارن مات يعد
سد األدا  وامال التعامل الفعال ما اركورات عن حت

 بد للقيادة الرتبوية واليف هذا الزمن.   األساسية لبيئة العمل
 االسرتاتيجياتبرسم  االهتماممن يف اجلامعات والكليات 

وتطويرها ومن مث التخطيط الفاعل لتنفيذها وهذا   ارستقبلية
ية اليت تسةم عدد من ارتطلبات اإلدارية والفن وجوديتطلب 

يف ضجياد خيال خصب ومةارات يف حتليل البيئات وربطةا 
وتفسمها وذلا هبد  تطوير ر ام تربوي قادر عل  التعامل 

 . ما معطيات القرل احلايل
 اإلماموبتفحص واقا كلية العلوم االجتماعية اامعة 

حنو منةجية التخطيط االسرتاتيجي يلحظ توجةةا اجلاد 
الارض ت من جودة األدا  يف كل قسم وتشكيل جلال هلذا 

حتقس أهدا  الكلية  سرتاتيجيةاا من أقسامةا وتبن أهداا  
أل تلا احملاوالت ال كالل تفتقد غم  واجلامعة عل  السوا  

  .للعديد من ارقومات اليت ت من جناحةا يف حتقيس أهدااةا

 :غة مشكلة الدراسة بالس ال الركي وميكن صيا
رة يف تفعيل تطبيس التخطيط ما العوامل ار ت

العلوم االجتماعية من وجةة   االسرتاتيجي يف أقسام كلية
 ؟بالكليةر ر أع ا  هيئة التدري  

 :أسئلة الدراسة
 ويتفرع من الس ال الركي  األسئلة الفرعية:

خطيط ما العوامل اإلدارية ار ترة يف تفعيل تطبيس الت-5
جتماعية من وجةة العلوم اال أقسام كلية يف االسرتاتيجي

 ؟بالكليةر ر أع ا  هيئة التدري  
خطيط الت ما العوامل الفنية ار ترة يف تفعيل تطبيس-2

العلوم االجتماعية من وجةة  أقسام كلية يف االسرتاتيجي
 ؟بالكليةر ر أع ا  هيئة التدري  

هل توجد اروق ذات داللة ضحصاكية عند مستو  -4
 ع ا  هيئة التدري يف متوسط آرا  أ (0.05الداللة )

أمهية عوامل تفعيل تطبيس التخطيط  بالكلية يف درجة
 العلمي  القسمباختال  متامات الدراسة ) االسرتاتيجي

 الدورات التدريبية(؟    الرتبة العلميةاجلن 
  أهداف الدراسة 

اإلدارية العوامل أهم تعر  عل  هتد  الدراسة لل
يف  طيط االسرتاتيجيالفنية ار ترة يف تفعيل تطبيس التخو 

حممد بن سعود  اإلمامالعلوم االجتماعية اامعة  ليةأقسام ك
  بالكلية من وجةة ر ر أع ا  هيئة التدري   اإلسالمية

)القسم العلمي    :مد  تريتم متامات م ل ضاااة رعراة
الدورات اخلربة يف جمال التدري    الرتبة العلمية   اجلن  
 وجةة ر ر عل  (طيط االسرتاتيجييف جمال التخ التدريبية

 تطبيس حول أمهية تلا العوامل يف تفعيل أاراد العينة
 العلوم االجتماعية. أقسام كلية يف االسرتاتيجيالتخطيط 
 العلمية الدراسة أهمية 

مرحلة التعليم  تستمد هذه الدراسة أمهيتةا من أمهية
. كما لبشرية ار هلة لسوق العملللكوادر ا العايل يف ضعداده

هنا تستمد أمهيتةا من أمهية التخطيط االسرتاتيجي والفاكدة ض
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اليت ميكن حتقيقةا من معراة عوامل تفعيل تطبيس التخطيط 
االسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم االجتماعية  لكول 
التخطيط االسرتاتيجي يزيد من اعالية األدا  وارص النجاح 

الت اإلدارية يف حتقيس األهدا   ويساعد يف حل ارشك
اليت تواجه العمل اإلداري يف األقسام العلمية. كما يريمل 
الباحث أل تفيد الباح د يف مواوع التخطيط االسرتاتيجي 

 يف التعليم العايل.
 العملية الدراسة أهمية 

يريمل الباحث أل تسةم رتاكال هذه الدراسة يف 
التخطيط   عوامل تفعيل تطبيسأبرك وأهم الكشف عن 

تيجي مما يساعد يف توجيه صناعة وااخاذ القرار االسرتا
 يريمل أل تسةمليتوااس ما األولويات واحلاجات ارلحة. كما 

بإذل اهلل يف مساعدة قيادات اجلامعة والكلية يف السعي 
لتحقيس وتوام عوامل تفعيل تطبيس التخطيط االسرتاتيجي 

 يف أقسام كلية العلوم االجتماعية.
 راسةللد الحدود الموضوعية

اإلدارية  عوامل ال عل  التعر  يفاقتصرت الدراسة احلالية    
تفعيــــل تطبيــــس التخطــــيط االســــرتاتيجي يف والفنيــــة ارــــ ترة يف 

 أقسام كلية العلوم االجتماعية.
 الحدود البشرية

 اقتصرت الدراسة عل  عينة من أع ا  هيئة التدري 
 اإلماممعة بريقسام كلية العلوم االجتماعية اا  ورسا ()رجاال  

الفصل الدراسي األول من  يف اإلسالميةحممد بن سعود 
 ه.5341ه/5343العام اجلامعي 

 مصطلحات الدراسة
 التخطيط االستراتيجي 

( التخطيط بريره م2000يعر  عبد الوهاب وع مال )
عملية دراسة ارستقبل من أجل الوصول ضىل أهدا  حمددة 

تحقيس تلا ما واا الرتتيبات واإلجرا ات الالكمة ل
رشاط من م "بريره  (هـ5345البيشي)كما يعراه .األهدا 

بيئتد الداخلية واخلارجية لو امل  يركز عل  تفسم واةم ل

اليت  االسرتاتيجيةالق ايا وارواايا  دللم سسة  وحتدي
  وواا االسرتاتيجيات ارالكمة للتعامل معةا واس  ةاتواجة

 "يجي الفكريةاالرتما  ألي مدارس التخطيط االسرتات
 (. 22ص)

يشمل مراحل وعمليات  ا: بريرهويعراه الباحث ضجراكي  
تبدأ باإلعداد لتشخيص الواقا والتعر  عل  البيئة الداخلية 
واخلارجية للم سسة التعليمة وحماولة استشرا  ارستقبل من 

ل ميكن حتقيقةا خالخالل حتديد رؤية وأهدا  مستقبلية 
 . االسرتاتيجيةمدة اخلطة 

 االستراتيجي فهوم التخطيطم
يعد التخطيط أحد أهم الوراكف اإلدارية اليت تقوم هبا 

ت تر عل  العمليات اإلدارية األخر   و ضدارة ارن مة  
كالتن يم والرقابة والتنسيس والتوريف مما يشم ضىل أل عملية 

من مة قبل البد   ةالتخطيط هي العملية اإلدارية األوىل ألي
اعد عل  حتديد اإلمكارات البشرية يس اةوبريي رشاط. 

وارادية الالكمة لتنفيذ األهدا   باإلاااة ضىل أره يساعد يف 
 التنسيس بد األعمال والرقابة عليةا.

وقـل وسـاد حـ  مبفةومه التقليدي وقد رةر التخطيط 
يف رــل ااــرتاض مــ داه ســةولة التنبــ  بارســتقبل ألجــل  قريــب

رجال اإلدارة  مهتخطيط  ويل. وكال ارس ول الوحيد عن ال
العليــا الــذين يكلفــول بــاقي أع ــا  ارن مــة بعــد ذلــا بتنفيــذ 

وقد مت خالل األدبيات  اليت مت واعةا. االسرتاتيجيةاخلطط 
ا ياحلد  ــة ضعــادة تعريــف التخطــيط االســرتاتيجي بواــوح بعيــد 

اريمكن   عن اخللط بينه وبد التخطيط التقليدي بعيد ارد 
متكاملة متعلقـة بتحديـد أهـدا  ارن مـة  عملية  تعريفه بريره

وذلــا مــن خــالل احلصــول علــ  ارعلومــات ارتعلقــة بارااــي 
وتتبــــــىن  واحلااـــــر واستشــــــرا  مســــــتو  األدا  يف ارســــــتقبل.

العديــــــد مــــــن ار سســــــات منةجيــــــة التخطــــــيط االســــــرتاتيجي 
 التعـــر  علـــ للـــتمكن مـــن استشـــرا  ارســـتقبل مـــن خـــالل 

ضىل مــا هــو آت يف مســتقبل اة ضاــاالواقــا واألحــدان اآلريــة 
لتخطـــــيط االســـــرتاتيجي للتعـــــر  علـــــ  التطـــــورات. ايســـــع  ا
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عوامـــل القـــوة وال ـــعف والفـــرص والتةديـــدات الـــيت ميكـــن أل 
ــــ ا الاخــــاذ القــــرارات وحتديــــد وتصــــميم مســــتقبل تكــــول أساس 
 (.م2004؛ ضمام  م5443العيند أبو مرغوب ايه )

                ويعــــــــــــــــــــد التعريــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــذي قدمــــــــــــــــــــه باترســـــــــــــــــــــول
((Paterson  مـــــــــــن أمشــــــــــــل التعريفـــــــــــات اين ــــــــــــر للتخطــــــــــــيط

االســـرتاتيجي علـــ  أرـــه" عمليـــة مدركـــة يســـتطيا مـــن خالهلـــا 
ارعةــد أو ار سســة أل يتعــر  علــ  واــعه احلــايل ومســتقبله 
 احملتمـــــل  مث يطـــــور بعـــــد ذلـــــا االســـــرتاتيجيات والسياســـــات 

 يف( حــداها أو بع ــةا"واإلجــرا ات هبــد  اختيــار وتنفيــذ ض
 (.م2006يل اهلال

 التخطيط االستراتيجي للتعليم
ره ضمن التخطيط العام ضذ  ايعد التخطيط الرتبوي جز   

يتناول ميدال التعليم وأر مته والقو  العاملة اليت يعدها هذا 
وكال دخول   ليهالتعليم والتنمية االجتماعية اررتتبة ع

قد جا   م سسات التعليم العايلالتخطيط االسرتاتيجي يف 
تعود البدايات األوىل لتطبيقه يف م سسات  ضذ  اريخر  مت

التعليم ضىل بداية السبعينات عندما أدر  ارختصول يف 
ا من برامال وسياسات أل ك م   االسرتاتيجيالتخطيط 

ل العايل ال تتسس ما أهدااةا  كما ضم سسات التعليم 
لا ةا ليسل وااحة رتخذي القرار يف تاألهدا  رفس

 (م2006اليل  ) اهل ار سسات
ــــــــــ  أل مفةــــــــــوم  (  Cope,1981كــــــــــوب )  وي كــــــــــد عل

التخطــيط االســرتاتيجي للتعلــيم العــايل يتم ــل يف جمموعــة مــن 
والفحص العمليات الشاملة لكل جوارب ار سسة اجلامعية  

كـــن مـــن األع ـــا   ممأكـــرب عـــدد  ارســـتقبلي هلـــا؛ يشـــرت  ايـــه
يةــــــد  ضىل حتديــــــد مــــــا ينباــــــي أل تكــــــول عليــــــه ار سســــــة و 
امعيـــة  مـــ  مـــا ســـعل ضىل االســـتاالل اجليـــد لنقـــاط قوهتـــا اجل

الداخلية  والفرص ارتاحـة يف بيئتةـا اخلارجيـة  وعملـل علـ  
ارزاوجـــة بـــد رقـــاط القـــوة والفـــرص بشـــكل يقـــود ضىل أا ـــل 

 (.ه5356الزهران  ) يف النتاكال

التخطــــــيط يف ( 10 ص م2001كمــــــا يعــــــر  الفــــــرا )
( 1-4وة  ويلة األجل )م سسات التعليم العايل بريره " خط

الــيت  ألهــدا ســنوات دــدد ايةــا رســالة اجلامعــة والاايــات وا
تسع  لتحقيقةا و رق حتقيقةا والربامال الزمنية لتحقيقةا ما 

 بار سســــــةارـــــوارد واإلمكارـــــات احلاليـــــة  االعتبـــــاراألخـــــذ يف 
 ."احملتملة لتةديداتلارتاحة ضاااة  والفرص
ز التخطيط أهم ما ميي تلا التعريفاتتعك  و 

عل  اةم  جمموعة عمليات تبىنكوره   يفاالسرتاتيجي 
للحاار وحتليل لبيئة ارن مة الداخلية واخلارجية ينطلس من 

ارستقبل ورسم ألا ل السياسات  خالهلا الستشرا 
وجيب أل تكول  واالسرتاتيجيات احملققة لألهدا  ارنشودة.

 قادرة عل  مساعدةالعمليات مبختلف مراحلةا هذه 
ار سسات التعليمية يف االستفادة من رواحي القوة ويف احلد 

الفرص ويف التقليل من رقاط ال عف  ويف االستفادة من 
 .من التةديدات

 التخطيط االستراتيجي للتعليم العالي  لحمرا
تشم األدبيات يف هذا اجملال ضىل أل عمليات ومراحل 

 :اآلتيةالتخطيط االسرتاتيجي متر عرب ارراحل 
 :مرحلة التخطيط للتخطيط -أوال  

تعد هذه اررحلة من العمليات ارةمة واحليوية لنجاح 
حتقيس اخلطة ألهدااةا وغاياهتا اررسومة   من مثالتخطيط  و 

) الكلية أو القسم العلمي(  والبد  هبذه اررحلة يعد ارن مة
ويداعةا ضىل األخذ مبنةجية التخطيط االسرتاتيجي كخيار 

ة للتايم  باإلاااة ضىل مساعدهتا عل  معراة حتمي وأدا
مد  جاهزيتةا للتخطيط االسرتاتيجي  ومتر هذه اررحلة 

حتديد الفريس ارشر   بعدد من اخلطوات ولعل من أمهةا
عل  ضعداد اخلطة  وحتديد ارعلومات ومصادرها  والتعر  

وحتديد اردة الزمنية إلعداد اخلطة  عل  اروارد ارتاحة
 (.هـ5345وآخرول   ر العسك)
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  مرحلة التشخي –ا ثاني  
التشخيص عملية من مة   هتتم برصد ووصف وحتليل 
الوقاكا ارااية واحلاارة للمن مة التعليمية   لتحديد عوامل 
ال عف ومكامنةا وعناصر القوة وم اهرها   

الفرص ارتاحـة اليت ميكن توريفةا لصاحل ارن مة    ورصد
ةةا من هتديدات وخما ر؛ وذلا لتحسد وما ميكن أل يواج

اال يستطيا و تطوير الواقا التعليمي و الرتبوي يف ارن مة. 
اريس التخطيط أل يبدأ يف واا خطة اسرتاتيجية جلامعة أو 
كلية أو م سسة تعليمية ضال ضذا توار له دراسة أوااعةا 

خطوات عدة  وتتكول هذه اررحلة منالداخلية واخلارجية. 
كيل اريس تشخيص م هل مث البد  اما البيارات تشتشمل 

  وآخرول وارعلومات عن البيئة الداخلية واخلارجية )العسكر
 (.م2004هـ؛ ضمام 5345

مجا وحتليل ارعلومات الالكمة   ايتم خالل هذه اررحلة
للتخطيط االسرتاتيجي وارتعلقة ببع  ارتامات والعوامل 

م العايل. واهلد  من ارةمة يف مكورات م سسات التعلي
هذا هو حتديد بنيتةا ارتنااسة  وعوامل اجلذب  وارص 

يتم خالل كما .االست مار  وعوامل النجاح الكامن ايةا
ار سسة   حتديد رقاط قوةوبعد مجا البيارات هذه اررحلة 

اعفةا. وينقسم التقومي الداخلي للم سسة ضىل  وموا ن
سة عل  مستو  ار سمستويد؛ ارستو  الكبم الذي يتم 

ها الوريفي  وكل العوامل ؤ من حيث بنيتةا التن يمية وأدا
اليت ت تر يف جناح ار سسة ككل. وارستو  الصام الذي 
يركز عل  احص األقسام األكادميية والوحدات التشايلية. 

 من أ ةر التقنيات ارستخدمة يف مجا معلومات التقوميو 
 :يرييتا م الذايت ر سسة التعليم العايل

 ا باسم   يويعر  أالتحليل الرباعي  أسلوب -
ويرمز هذا ارصطلح ضىل احلرو  األوىل  SWOT  أسلوب

 ,Strengths, Weaknesses من الكلمات األجنبية )

Opportunities, Threats.  واليت تعن القوة وال عف
  والفرص والتةديدات(.

ويتطلــب هــذا األســلوب تكييــف  :االســتبارةأســلوب  -
م مــا الواــا اخلــاص للم سســة  والرتكيــز عنــد  تالتــألســئلة لا

صياغة الس ال عل  حتديد تلا األ ـيا  ارسـاعدة أو ارعيقـة 
  واســـــــــــــــــــــــــرتاتيجياهتا. إلجنـــــــــــــــــــــــــاك أهـــــــــــــــــــــــــدا  ار سســـــــــــــــــــــــــة

ارات مقننــة تمــاد األكــادميي؛ وهــي منــاذا واســتبمنــاذا االع -
جـــــــــــــــر  تصـــــــــــــــميمةا مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل مجعيـــــــــــــــات االعتمـــــــــــــــاد 

لاــــرض التقــــومي   Accreditation Associations األكــــادميي
الذايت ر سسـات التعلـيم العـايل يف جمـاالت اهليئـة التدريسـية  
وخـــدمات الطـــالب  وخـــدمات الـــدعم األكـــادميي  وأرشـــطة 

مــــــــــــــن  غمهــــــــــــــارتــــــــــــــاا الفكــــــــــــــري و البحــــــــــــــث العلمــــــــــــــي واإل
؛ مايكــــــــــــل أليســــــــــــول وجــــــــــــود  م2004)ضمــــــــــــام  اخلــــــــــــدمات

 (.2002كاي 
ب التشـخيص وغمها من أسـالي وهتد  تلا األساليب

ـــــد أهـــــم الق ـــــايا لاألخـــــر   ـــــيت تكـــــول  االســـــرتاتيجيةتحدي ال
ــــ ارــــراد   الرؤيــــة ارســــتقبلية للمن مــــة واألهــــدا  لبنــــا ا منطلق 

حتقيقةــا علــ  ارســتو  القريــب أو البعيــد مــن خــالل اخلطــط 
أول مــــــا  وهـــــذه األســـــاليب يف تشـــــخيص الواقـــــا التشـــــايلية.

 اجملتمعـات رشريت يف الوسط الصناعي ويف ضدارة األعمـال يف
الاربيـــة  ضال أل ذلـــا ال مينـــا مـــن تطبيقةـــا يف جمـــال التعلـــيم 

يئة احلالية ر سسات التعليم العايل لدراسة وتشخيص واقا الب
 .يلالعا
  للمؤسسة  االستراتيجيةاالتجاهات  - اثالث  
حتتاا م سسات التعليم العايل عند بنا  اسرتاتيجياهتا     

ا ورؤيتةا ارستقبلية وما للتعر  بشكل دقيس عل  رسالتة
روع األرشطة اليت جيب أل هتتم هبا وما مييزها عن غمها. 

يف ض ار  االسرتاتيجيةوميكن تعريف هذه االجتاهات 
 :عل  النحو اآليتالتعليم العايل م سسات 

عبارة عن مجلة وهي : رسالة الكلية أو القسم العلمي-5
 سسة راهد  أو وريفة أو جمموعة مجل خمتصرة حتدد 

وأبرك خصاكصةا   و بيعة برراجمةا  هلاروع ارةام الرتبوية و 
  وتكول ة اجلمةور )العمال ( الذي اخدمهاألكادميي وروعي



 ....عبدالعزيز بن عبدالرمحن العسكر: متطلبات تفعيل التخطيط االسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم االجتماعية
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و البد أل يعلم مجيا   هااإلعالل عن أسباب وجود مبنزلة
  .(م2006)اهلاليل  بتلا الرسالةالعاملد يف ار سسة 

ورة النةاكية اليت تعرَّ  الرؤية بريهنا: "الص الرؤية  -2 
أل تكول عليةا؛ وهي احللم ارستقبلي الذي  تريد ارن مة

يتمناه القاكمول عليةا ويعملول من أجل حتقيقه خالل كمن 
اةي تصف  (25 ص ه5345 )العسكر وآخرول اخلطة"

احلالة ارستقبلية اررغوبة وتستشر  ارستقبل ارنشود وتعد 
االقاكد  .الفعالة اتيجيةاالسرت  حجر الزاوية يف بنا  وحتقيس

مل وارق الع  سوا  يف ارستويات العليا أم الوسط  الرتبوي
القيادي يف رل غياب  مممارسة دوره ولال يستطيع معه

 . للمن مةمفةوم التوجه ارستقبلي 
 األهداف العامة والتفصيلية -4

و اليت  االسرتاتيجيةمن الق ايا العامة تنطلس األهدا  
بعــد تشــخيص الواقــا  وينباــي عنــد صــياغة  مت التوصــل ضليةــا

   األهدا  العامة مراعاة توار عدد من السمات مـن أمهةـا:
صـــــياغتةا يف مجـــــل وااـــــحة وتعبمهـــــا عـــــن الواقـــــا وقابليتةـــــا 
للتحقيـــس وتناســـقةا وتكاملةـــا ايمـــا بينةـــا واحتواؤهـــا جلميـــا 
الق ــــايا األساســــية ارتفــــس عليةــــا. أمــــا األهــــدا  التفصــــيلية 

صياغتةا أل تكول حمددة بدقـة  قابلـة للقيـاس  ايشرتط عند 
ذات عالقـة مبا ـرة باهلـد     وتكـولواقعية  وميكن حتقيقةا

وحتتوي عل  حتديد للوقل ارتوقا إلجناكها؛ وعـادة مـا   العام
 حيطلــــس علــــ  صــــفات األهــــدا  التفصــــيلية اجليــــدة مصــــطل

SMART   ينتمي كل حر  من ارصطلح ضىل صفة من  ضذ
والقابليـــــــــــــــة      Specificالدقــــــــــــــة يهـــــــــــــــو  تلــــــــــــــا الصــــــــــــــفات

ــــــــــــــــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــــــــــــــــة  Measurable   للقي التحقــــــــــــــــــــــــــــــــس وضمكاري
   Achievable والعالقــــــة اربا ــــــرة Relevant  وحتديــــــد ارــــــدة

. مث يـــرييت بعـــد ذلـــا مرحلـــة ا ـــتقاق   Time based الزمنيـــة
 االســرتاتيجيةاخلطــط التشــايلية أو التنفيذيــة مــن تلــا اخلطــة 

 .( 25 ص 5345)العسكر وآخرول 
 
 

 في التعليم العالي  ستراتيجيمتطلبات التخطيط اال
يلحظ ك م من ارختصد وارةتمد بالتنمية أل 

 تبتكرما كالل بعيدة يف أل عامة يف الو ن العريب اجلامعات 
القدرة عل  توريفةا من أجل  متتلاأو ارتقدمة  االتكنولوجي

ىل التقدم والنة ة العلمية واالقتصادية. بل ضل األمر وصل ض
رقد رخرجات تلا اجلامعات واليت ال تليب حاجة سوق 

ارةارات  مجياالعمل أو اخريال  الب مبستو  اعيف يف 
تلا ار سسات  تبىنت ألوالقدرات. ألجل ذلا اال بد من 

نةجية التخطيط االسرتاتيجي را له من دور ااعل وحاسم م
تلا يف حتقيس األهدا . وارالحظ أره ميكن تقسيم 

م سسات ايما خيص التخطيط االسرتاتيجي ضىل  تار سسا
سع  لتوام أبرك متطلباته تاكرة التخطيط دول أل  لتبن

. وقسم آخر مل يعط هذا اعن حتقيس أهدااة تاقصر 
ارفةوم االهتمام الكايف ورل ميارس مع م مةامه من خالل 
 ارن مة التقليدية القاكمة عل  االجتةادات الفردية وتنصب

عل  تسيم األمور اليومية دول استشرا  أك ر  مةامه
 .(م2004  ) ضمام   للمستقبل

أل  Norris and Poulton)ولتول)بوير  كل من رورك و    
يف االعتبار  خذي  من عوامل جناح التخطيط االسرتاتيجي أل 

 آرا  واجتاهات أصحاب ارصلحة يف التعليم العايل
TheStakeholders ا  هيئة ولعل من أبركهم أع  وهم ك ر 

السياسية والقيادة واآلبا  واألمةات التدري  والطالب 
 (.م2004)ضمام  ومن مات اجملتما من أهلية أو حكومية

تبن منةجية ل هوقد أكدت الدراسات واألحبان أر
ذلا  ن من حتقيس األهدا  اإلالتخطيط بشكل ميك  

يستدعي من ارن مة توام عدد من ارتطلبات اإلدارية 
القناعة  وتكمن أبرك تلا ارتطلبات اإلدارية يف .والفنية

التخطيط  الصادقة والنةال الوااح ب رورة استخدام منةجية
  ضاااة لوجود القيادة الرتبوية الفاعلة االسرتاتيجي يف العمل

وتتحا   الرتابة والروتينية  وتعمل  االبتكاراليت تشجا عل  
القرارات   عل  توام قاعدة للبيارات تيسر ضجرا  ااخاذ 
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وتوام اريزارية الكااية لتحويل تلا األاكار ضىل واقا ملموس 
 .م (2055 العامودي  ؛م2002 )دوري  وآخرول 

ل العوامل الفنية ال تقل أمهية عن تلا العوامل كما ض
يتمكن من التعر  اإلدارية  اال بد من تشكيل اريس م هل 

يذ اسرتاتيجيات عل  اإلمكارات ارادية والبشرية ارتاحة لتنف
بد من أل تكول اخلطة واقعية   ملتزمة ره ال ضاخلطة. كما 

مبعايم التنفيذ  ومررة وقابلة للتايم والتطوير  وأل تكول 
ة لتحقيس النما  والتطور منسجمة ما األهدا  ارواوع

 ؛م2002؛ دوري  وآخرول  ه5356الزهران )للمن مة 
  .م (2055  العامودي

 جتماعية كلية العلوم اال
ه 5446أرشــــــئل كليــــــة العلــــــوم االجتماعيــــــة يف عــــــام 

ا يف كليــــــة اللاــــــة العربيــــــة والعلــــــوم وكارــــــل قبــــــل ذلــــــا قســــــم  
: التــــــاريخ واحل ــــــارة  اآلتيــــــةاالجتماعيــــــة  وت ــــــم األقســــــام 

الجتمـــاع واخلدمـــة االجتماعيـــة  وعلـــم الـــنف   اواجلاراايـــا  و 
يل ه صــدر قــرار جملــ  التعلــيم العــا5342والرتبيــة. ويف عــام 

اإلدارة  :بتحويــــل قســــم الرتبيــــة ضىل تالتــــة أقســــام علميــــة هــــي
والتخطــيط الرتبــوي  وارنــاهال  وأصــول الرتبيــة  وضرشــا  قســم 

)اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــة للدراســـــــــــــــــــــــــات  للرتبيـــــــــــــــــــــــــة اخلاصـــــــــــــــــــــــــة
وتسع  وكالة الكلية للتطوير واجلودة ه(. 5343وارعلومات 

لتبــــــن منةجيــــــة التخطــــــيط االســــــرتاتيجي يف مجيــــــا األقســــــام 
لميـة كريحـد التوجةـات ال ــرورية ل ـمال اجلـودة يف بــرامال الع

  الكلية. 
 الدراسات السابقة

 االرطـــالقتســـةم الدراســـات الســـابقة يف حتديـــد مســـار 
مــا اجلةــود حنــو حتديــد اهلــد  مــن البحــث وحتقيــس التكامــل 

ومبراجعة األدبيـات الـيت كتبـل يف مواـوع التخطـيط  السابقة
يف م سســــــات التعلــــــيم   يةاالســــــرتاتيجواإلدارة  االســــــرتاتيجي

عل  ارستو  احمللي والعريب واألجنـيب خـالل عقـد مـن العايل 
الــزمن توصــل الباحـــث جملموعــة مـــن الدراســات ذات العالقـــة 

( م2004) دراســة اربعــون اربا ــرة مبواــوع الدراســة. وتعــد

تصـــور مقـــرتح للتخطـــيط االســـرتاتيجي يف  عنيـــل ببنـــا والـــيت 
يل يف ارملكــة العربيــة الســعودية ضدارة م سســات  التعلــيم العــا

من الدراسات الراكدة يف هذا اجملال  اقد هدال ضىل التعر  
علــــ  واقــــا التخطــــيط يف م سســــات التعلــــيم العــــايل وتقــــدمي 
مقـــــــرتح للتخطـــــــيط االســـــــرتاتيجي يف التعلـــــــيم العـــــــايل  وقـــــــد 

  وقــــد توصــــل  ارســــحياســــتخدم الباحــــث ارــــنةال الوصــــفي 
غلبـــــة الطـــــابا التقليـــــدي يف الباحـــــث ضىل رتـــــاكال ت كـــــد علـــــ  

التخطيط يف م سسات التعليم العايل يف اجملتما العريب. وقد 
ط التقليـــــــدي أكـــــــدت الدراســـــــة أرـــــــه للتحـــــــول مـــــــن التخطـــــــي

ال بــد مـــن تطــوير اهلياكـــل التن يميـــة للتخطــيط االســـرتاتيجي 
يف ار سســــات اجلامعيــــة مبــــا يتفــــس ودقــــس تطبيــــس التخطــــيط 

 .ياالسرتاتيج
( لتفعيل دور م2004بيدي )ل دراسة العكما ض

اجلامعات اليمنية يف حتقيس األهدا  النوعية قد هدال 
للتعر  عل  دور اإلدارة اجلامعية يف حتقيس األهدا  النوعية 
وأبرك ارعوقات اليت تعرقل ااعلية اإلدارة اجلامعية يف حتقيس 

اليت ميكن أل تتخذها   اإلجرا اتتلا األهدا   وما 
 أهدااةاتكول أك ر ااعلية يف حتقيس اإلدارة اجلامعية ل

الستنتاا  االستداليلالنوعية. وقد استخدم الباحث ارنةال 
ة يف حتقيس األهدا  متامات تفعيل دور اإلدارات اجلامعي

مت ضعداد استفتا  الستيفا  البيارات من أع ا  النوعية. و 
 43هيئة التدري  يف اجلامعات اليمنية والبالغ عددهم 

% من أاراد العينة 40أرةرت رتاكال الدراسة أل وقد  .اع و  
يرول أل اجلامعات اليمنية غم ااعلة يف حتقيس أهدااةا 
ألسباب متعددة من أمهةا عدم تبن التخطيط االسرتاتيجي 

 يف اإلدارة العليا.
( اقد هدال للتعر  م2006)  أما دراسة الدهدار

اتيجي عل  حتليل العالقة بد بع  متامات التوجه االسرت 
جي لو و سرتاتيجي  ومعدالت التام التكنم ل التخطيط اال

وبد اكتساب اريزة التنااسية  كما هدال للتعر  عل  
حقيقة التوجه االسرتاتيجي لد  اإلدارة العليا يف ار سسات 
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اجلامعية يف قطاع غزة وحماولة حتسد قدراهتم يف استاالل 
  االسرتاتيجيةااةم اروارد اليت متتلكةا ار سسة لتحقيس أهد

وقد استخدم الباحث ارنةال الوصفي التحليلي وعمل عل  
ا من مورفي مورف   561ضعداد استبارة مت تطبيقةا عل  
يف قطاع غزة وقد  الفلسطينيةاإلدارات العليا يف اجلامعات 

% من  10توصلل الدراسة لعدد من النتاكال منةا أل 
ةوم التخطيط الذين مشلتةم الدراسة يتفقول عل  أل مف

االسرتاتيجي وااح لد  اإلدارة العليا  لكن رسبة كبمة 
بيئة  ضجياد% ي كدول عل  ارورة 65منةم تصل ضىل 

 مناسبة لتطبيس اجلودة الشاملة للوصول للتميز. 
يف ارملكة العربية ويف دراسة عن واقا التعليم العايل 

( ضىل حتليل ذلا الواقا م2001سع  العراال )السعودية 
  االسرتاتيجيةتقومي أداكه وذلا باستخدام ر ريات اإلدارة و 

وأسلوب  ارسحيوقد استخدم الباحث ارنةال الوصفي 
البحث العلمي اركتيب لتحليل جمموعة من الوتاكس والتقارير 

حد  الطرق جلما سلوب ارالح ة كإاااة الستخدامه أض
وة ارعلومات وقد توصل يف دراسته ضىل رتاكال منةا وجود اج

والتريكيد عل   أل   بد واقا التعليم العايل والتطلعات
ا رواكبة ا ارتقالي  التعليم العايل حباجة ماسة ألل يتام تام  

الكبمة يف البيئة واقتناص الفرص ومواجةة  التطورات
التحديات الناجتة عنةا من خالل تبن رؤية مستقبلية 

 تستشر  ارستقبل.
م دراسة بعنوال واقا دَّ (  اقد قم2006) أما الدجىن

يف او  معايم  اإلسالميةالتخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعة 
للتعر  عل  واقا التخطيط  الدراسة اجلودة. وقد هدال

بازة وقد استخدم  اإلسالميةاالسرتاتيجي يف اجلامعة 
  الباحث ارنةال الوصفي التحليلي ومنةال حتليل  احملتو 

اقرة موكعة عل  أبعاد  12 وقام بتصميم استبارة مكورة من
منةا مد  واوح مفةوم التخطيط االسرتاتيجي ودرجة 
ممارسة  عمليات التخطيط االسرتاتيجي   ومشلل عينة 

اريس التخطيط ضاااة ضىل ضدارة اجلامعة  مسئولد يفالدراسة 

واجلودة. وقد توصلل الدراسة ضىل رتاكال أرةرت واوح 
لد  ضدارة اجلامعة  ارفةوم العام للتخطيط االسرتاتيجي

بدرجة مرتفعة   كما أااد أاراد الدراسة ضىل وجود اعف يف 
ضعداد اخلطط وخاصة ما يتعلس بالرؤية والرسالة واألهدا  

 واعف استشرااةا للمستقبل.
وهبة  لويف دراسة مشاهبة يف قطاع غزة حاول 

لبع   االسرتاتيجية( التعر  عل  واقا اإلدارة م2002)
ا غزة كما هدال أي    حماا اتطينية امن اجلامعات الفلس

ايةا  االسرتاتيجيةللتعر  عل  سبل تطوير اإلدارة 
 اإلستبارةواستخدمل الباح ة ارنةال الوصفي واستخدمل 

ركي  قسم أكادميي يف أربا  22اليت مت توكيعةا عل  
جامعات يف حماا ات غزة وقد أرةرت رتاكال الدراسة أل 

بدرجة اوق ارتوسط يف اجلامعات  تطبس االسرتاتيجيةاإلدارة 
الفلسطينية    كما بينل النتاكال أل تلا اجلامعات هتتم 

 بدرجة اوق ارتوسط بالبيئة اخلارجية واجملتما احمللي.
هدال اقد ( م2002ومصطف  ) اهلاليلدراسة أما 

وعالقتةا  بالتخطيط  االسرتاتيجيةلتوايح مفةوم اإلدارة 
التفكم االبتكاري وضبراك للمستقبل واجلودة الشاملة و 

يف  االسرتاتيجيةالتحديات اليت تواجه األخذ مبدخل اإلدارة 
م سسات التعليم اجلامعي وقد استخدم الباح ال ارنةال 

صمما استبارة مكورة من سبعة حماور  ضذ ارسحيالوصفي 
مت ل العناصر وارتطلبات األساسية الستخدام مدخل اإلدارة 

ا ارد   243تطبيقةا عل  عينة مكورة من وقد مت  االسرتاتيجية
من أع ا  هيئة التدري  بكليات جامعة ارنصورة   وقد 
أرةرت رتاكال الدراسة وجود اروق ذات داللة احصاكية بد 
درجة األمهية ودرجة التواار لصاحل درجة األمهية يف مجيا 

وحتليل  االسرتاتيجيةحماور الدراسة وهي الرسالة واألهدا  
 االسرتاتيجيةداخلية واخلارجية وحتديد البداكل البيئة ال
وحمور  االسرتاتيجيةارناسبة وتطبيس  االسرتاتيجيةواختيار 
 التقومي.
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( دراسة م2004العمري وسالمة )من  كل  أجر   كما 
يف ارملكة األردرية اهلامشية هدال للتعر  عل  وجةات 

حول  اعالية التخطيط ر ر أع ا  هيئة التدري  
صالح التعليم العايل األردن وتكورل عينة يف ضتيجي االسرتا

يف ا ضداري   522ع و هيئة تدري  و  442الدراسة من 
مت توكيا استبارة مشلل  اجلامعات احلكومية واخلاصة  ضذ

حماور عن أمهية التخطيط االسرتاتيجي ومستو  ارشاركة 
وعمس التطبيس ومنوذا التطبيس ار سسي وااخاذ القرار 

. وقد أرةرت رتاكال الدراسة أل جارب عمس ار سسي
ا يف اعالية التخطيط التطبيس هو أك ر العوامل تريتم  

االسرتاتيجي   كما بينل النتاكال أل أع ا  هيئة التدري  
 يرول أل التخطيط االسرتاتيجي يتم بدرجة اعالية متوسطة.

التعر  حاول يف دراسته ( م2055الدجن ) كما أل 
ت الفلسطينية االسرتاتيجي للجامعاعل  واقا التخطيط 
ضاااة للتعر  عل  دور التخطيط   اومعراة الفروق بينة

االسرتاتيجي يف حتقيس جودة األدا  ار سسي الشامل 
 منللجامعات الفلسطينية. وقد تكورل عينة الدراسة 

جمموعة من العمدا  وجلال التخطيط واجلودة يف اجلامعة 
ا. ( ع و  540الغ عددهم )وجامعة األقص  والب اإلسالمية

وقد أرةرت  ارسحيوقد استخدم الباحث ارنةال الوصفي 
حصاكية بد مستو  دور اكال وجود عالقة ذات داللة ضالنت

 التخطيط االسرتاتيجي وجودة األدا  ار سسي. 
اليت متل يف اجملتمعات العربية  وضاااة لتلا الدراسات

عالقة مبواوع يوجد العديد من الدراسات األجنبية ذات ال
ومن تلا الدراسات ما قام به     الدراسة احلالية

( للتعر  عل  مد  ممارسة Cowburn,2005كابمل)
عمليات التخطيط يف م سسات التعليم العايل الربيطارية  

مت  م سسة تعليم عال 10ة الدراسة من وقد تكورل عين
  ةاهلا ومالح ة أدا  اإلداريد ايحتليل وتاكقةا ومقاررة أعما

وبينل الدراسة أل مع م اجلامعات الربيطارية ال متارس  
ومن أسباب ذلا قلة اروارد ارالية   التخطيط االسرتاتيجي

ارتاحة واكدواجية القرار. كما أ ارت الدراسة ضىل أل عدم 
واا خطط واقعية للعمل وذات أهدا  حمددة أد  ضىل 

 يطارية.اشل عمليات التخطيط اليت تقوم هبا اجلامعة الرب 
( اقد هدال Kasozi,2005) أما دراسة كاسيوكي

للتعر  عل  العوامل الداخلية واخلارجية ار ترة يف عملية 
يف أوغندا  وقد  التخطيط االسرتاتيجي للتعليم العايل

ا من أع ا  ع و   21سلوب ارقابلة ما استخدم الباحث  أ
وقد هيئة التدري  ضاااة ضىل حتليل وتاكس التعليم العايل 

خلصل الدراسة ضىل أل ال اط اجملتمعي كال من أبرك 
عوامل التريتم يف عمليات التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم 
العايل األوغندي باإلاااة ضىل القرارات احلكومية والربرارية   
وااو ات سوق العمل ورةور أمناط جديدة من التعليم 

 العايل.
رفةوم تعرض ( Devivo 2002 )  ديفو  لكما ض

يف والية بنسلفاريا التخطيط االسرتاتيجي من خالل دراسته 
تشخيص عملية لهدال اليت بالواليات ارتحدة األمريكية و 

ودوره يف بنا  عالقة ال قة يف عملية  االسرتاتيجيالتخطيط 
صنا القرار والدور الذي جيب أل ي ديه عميد الكلية يف 

  تنمية أداعملية التايم ارخطط ودور التخطيط يف 
ار سسات  وقد استخدم الباحث منةال دراسة احلالة 
واستخدم ارقابالت الفردية  وحتليل الوتاكس  وقد توصلل 

أل القاكد يف ار سسة التعليمية له  رتاكال منةا ضىلالدراسة 
االسرتاتيجي  كما دور م تر وااعل يف تبن عملية التخطيط 

وال ميكن ضغفاله  هيتل مشاركة مجاعات ارصلحة أمر له أمهض
ل مال حتقيس ار سسة ألهدااةا النوعية  كما ي كد ديفو  

أل التخطيط االسرتاتيجي يساعد العاملد راسته عل  ديف 
 .عل  الفةم ارشرت  للم سسة ومستقبلةا
ابقة جند أل منةا ما وبن رة  املة لتلا الدراسات الس

 ( 2002تصور مقرتح كدراسة اربعون )اهتم ببنا  
ودراسات أخر  سعل للتعر  عل  واقا اإلدارة 

ومد  ممارسة التخطيط االسرتاتيجي  كدراسة  االسرتاتيجية
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(  ودراسة م2006)  ( ودراسة كابرلم2055الدجن )
اهتمل دراسات أخر  ضما   يف حد(  2002موهبة )

مبعراة تريتم التخطيط االسرتاتيجي يف اعالية التعليم بشكل 
( أو تريتم التخطيط م2004ي )عام كدراسة العمر 

االسرتاتيجي عل  جودة األدا  بشكل خاص كدراسة 
 (.  م2055الدجن )

وقد خلصل تلا الدراسات احمللية والعربية واألجنبية 
عل  أل واقا اجلامعات ال يتبىن بنتاكال ت كد يف جمملةا 

ومن يتبناه يواجه العديد   منةجية التخطيط االسرتاتيجي
لعقبات اليت تقلل من حتقيس النتاكال ارريمولة من الصعوبات وا

عل  أمهية تبن منةجية   وت كد تلا الدراسات يف عمومةا 
وتطبيس آليات التخطيط االسرتاتيجي  االسرتاتيجيةاإلدارة 

لتلبية كريحد احللول الناجحة بعد امال حتقيس متطلباته  
 متطلبات العصر من التعليم العايل واستشرا  ارستقبل هلذا

 من التعليم. النوع
وتتميز هذه الدراسة بكوهنا من أوىل الدراسات يف 

اليت تلفل  -حسب علم الباحث -ارملكة العربية السعودية
الكليات  يف سرتاتيجياالالن ر ألمهية تفعيل التخطيط 

اختصل بريع ا  هيئة عينتةا  لواألقسام العلمية  كما ض
 يف هذا اجملال.التدري  والذين هلم رأيةم واكرهم ارعترب 

ريهنا تنطلس من رتاكال بميز هذه الدراسة كما تت
واليت توصي بريمهية توام متطلبات جناح ارماتلة الدراسات 

التخطيط االسرتاتيجي قبل تبن تلا ارنةجية يف م سسات 
ومن هنا اإل الباحث ومن خالل مراجعته   التعليم العايل

رك تلا لألدبيات ولتلا الدراسات خلص ضىل أهم وأب
ا للتعر  عل  أك رها حاجة وارورة إلجناح ارتطلبات متةيد  

منةجية التخطيط االسرتاتيجي يف كلية العلوم االجتماعية 
من وجةة ر ر  اإلسالميةحممد بن سعود  اإلماماامعة 

 .أع ا  هيئة التدري  بالكلية
 إجراءات الدراسة ومنهجيتها -اثالث  

 منهج الدراسة 

في ارسحي أحد ارناهال ارةمة يعد األسلوب الوص
اليت هتد  للتعر  عل  واقا ال اهرة اردروسة ويةتم 

ا. وهذا ارنةال الوصفي ارسحي يناسب ا دقيق  بوصفةا وصف  
أبرك ارتطلبات الدراسة احلالية لكوهنا هتد  للتعر  عل  

اإلدارية والفنية لتفعيل التخطيط االسرتاتيجي يف أقسام كلية 
 .اإلسالميةحممد بن سعود  اإلماماعية اامعة العلوم االجتم

 مجتمع الدراسة 
أع ا  هيئة مت ل اجملتما األصلي للدراسة يف مجيا 

 التدري  بكلية العلوم االجتماعية بالرياض والبالغ عددهم 
ضدارة الدراسات اإلحصاكية الصادرة من ( حسب  142) 

  (.ه5343) وارعلومات باجلامعة
 عينة الدراسة 

العينة من اخلطوات ارةمة يف اختيار أسلوب يعد 
وقد مت يف هذه   البحث العلمي ل مال مت يل جمتما الدراسة

     سلوب العينة العشواكية البسيطة ومت توكيا أالدراسة تبن 
تشكل  أع ا  هيئة التدري ( استبارة عل  عينة من  560)

وبعد التطبيس   % من جمتما الدراسة40ما رسبته حوايل 
 (54( استبارة ومت استبعاد )524)ريدان مت اسرتجاع ا

  لعدم استيفاكةا أغلب البيارات ارطلوبة استبارة غم صاحلة
 استبارة. (503)ليصبح جمموع اإلستبارات الصاحلة للتحليل

     وقد مت توكيا أاراد العينة واس عدد من ارتامات تشمل 
واخلربة يف جمال  القسم العلمي  اجلن   والدرجة العلمية  )

( ويبد التدري   والدورات يف جمال التخطيط االسرتاتيجي
  توكيا أاراد العينة واس ارتامات السابقة.يتاآل اجلدول
 (1جدول )

 الدراسة تغيراتمتوزيع أفراد العينة وفق  
 النسبة المئوية العدد  المتغير

 القسم العلمي

 9.6 10 تاريخ

 5.8 6 جاراايا

 15.4 16 علم رف 

 14.4 15 اجتماع وخدمة اجتماعية

 12.5 13 أصول تربية

 11.5 12 مناهال و رق تدري 
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 24.0 25 ضدارة واخطيط تربوي

 6.7 7 تربية خاصة

 اجلن 
 52.9 55 ذكر

 47.1 49 أر  

 الدرجة العلمية

 5.8 6 أستاذ دكتور

 21.2 22 أستاذ مشار 

 28.8 30 أستاذ مساعد

 28.8 30 حماار

 15.4 16 معيد

اخلربة يف جمال 
 التدري 

 42.3 44 أقل من مخ  سنوات

مخ  سنوات ضىل أقل من 
 22.1 23 عشر سنوات

 35.6 37 أك ر من عشر سنوات

الدورات التدريبية 
 يف التخطيط
 االسرتاتيجي

 45.2 47 ال يوجد

دوره 5-2  42 40.4 

دورات اريك ر 4  15 14.4 

( ايما خيص توكيا أاراد عينة 5اجلدول رقم )يت ح من     
الدراسة واقا  رتام  القسم العلمي أل أكرب رسبة كارل من 
رصيب أع ا  هيئة التدري  بقسم اإلدارة والتخطيط 

%(  يف حد تراوحل النسب 2340بلال ) ضذالرتبوي 
) التاريخ  وعلم االجتماع وعلم  لبقية األقسام األخر 
 %5143ما بد  صول الرتبية(النف  وارناهال وأ

  ايما كارل أقل رسب مشاركة من قسمي %5541ضىل
بلال رسبة كل منةما عل   ضذالرتبية اخلاصة واجلاراايا 

 .%142و  %642التوايل 
ا أل ما يزيد عل  رصف كما يت ح من اجلدول أي       

( ع و هيئة تدري  مي لول ما 11أاراد عينة الدراسة )
( 34الذكور  يف حد أل هنا  ) %( من 1244رسبته )

 %( من اإلران. 3245ع و هيئة تدري  مي لول ما رسبته )
كما يبد اجلدول أل أاراد العينة توكعوا عل  مجيا الرتب 

%( رن كارل 2242العلمية وكارل أعل  النسب والبالاة )
رتبتةم العلمية )أستاذ مساعد ( والنسبة رفسةا رن كارل 

ن كارل ر%( 2542ار تالها بنسبة )ةم العلمية حماترتب
رتبتةم العلمية أستاذ مشار   ايما كارل رسبة من رتبةم 

أما من كارل رتبتةم العلمية   %(5143) معيدالعلمية 
 %(. 142أستاذ دكتور اكارل رسبتةم )

كما أواح اجلدول أل ما يقارب من رصف أاراد عينة     
%( 3244( ع و هيئة تدري  بنسبة )33الدراسة )

ل لتدري  )أقل من مخ  سنوات(  كما ضخربهتم يف جمال ا
%( خربهتم 4146( ع و هيئة تدري  بنسبة )42هنا  )

يف جمال التدري  )أك ر من عشر سنوات(  ويف األخم 
%( ترتاوح 2245( ع و هيئة تدري  بنسبة )24هنا  )

سنوات خربهتم ما بد )مخ  سنوات ضىل أقل من عشر 
 سنوات(.

ا رتام عدد الدورات يف جمال التخطيط وكيعةم واق  أما ت    
اقد ات ح أل ما يقارب من رصف أاراد عينة الدراسة 

( مل دصلوا عل  %3142( ع و هيئة تدري  بنسبة )32)
أية دورة يف جمال التخطيط االسرتاتيجي  يف حد أل هنا  

%( ترتاوح عدد الدورات اليت حصلوا 3043ما رسبته )
دورة(   2-5التخطيط االسرتاتيجي ما بد ) عليةا يف جمال

( ع و هيئة تدري  بنسبة 51ويف األخم هنا  )
دورات اريك ر( يف جمال  4%( حصلوا عل  )5343)

 التخطيط االسرتاتيجي.
 أدوات الدراسة   

جلما ارعلومات ارتعلقة هبذه الدراسة  واإلجابة عن     
ستخدام  أداة وحتقيس أهدااةا  قام الباحث با تساؤالهتا 
كريداة علمية لدراسته للحصول عل  ارعلومات من   اإلستبارة

خطوات بناكةا  وحساب صدقةا  يرييتأاراد الدراسة  وايما 
 وتباهتا:

 بناء األداة 
 راجعة أدبيات الدراسة اررتبطةلبنا  أداة الدراسة متل م    

 اال الع عل  الدراسات السابقة  و ها بكل حمور من حماور 
ولقد  عة اإل ار الن ري وتساؤالت الدراسة وأهدااةا.مراجو 
 تكورل من: و( يف صورهتا األولية ستبارةاالبنا  األداة )مت 

: مقدمة تواح عنوال الدراسة وأهدااةا.  أوال 
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واليت ا تملل  ألع ا  هيئة التدري تاري ا: البيارات األولية 
)القسم العلمي  اجلن   الرتبة العلمية  الدورات  عل 

  .(يف جمال التخطيط االسرتاتيجي ةالتدريبي
كال احملور   حمورينضىل  االستبارةقسمل وقد تال  ا: احملاور: 

احملور   أما عبارة 21ل من تكوَّ و  اإلدارية العواملعن  األول
 ضذ  عبارة 22ل من العوامل الفنية وتكوَّ اكال عن  ال ان
. أربعد عبارةسبا و يف صورهتا النةاكية من  االستبارةرل تكوَّ 

 ُِلَب من أاراد الدراسة حتديد  االستبارةولإلجابة عن اقرات 
أمهيتةا رعراة درجة  حموريف كل درجة اروااقة عل  العبارات 

واس تدرا يف تفعيل التخطيط االسرتاتيجي يف أقسام الكلية 
ا  كبمة  متوسطة   مخاسي )مقياس ليكرت( )كبمة جد 

 اعيفة  ال أوااس(. 
 الظاهري  الصدق

 قام الباحث بالتريكد من صدق أداة الدراسة من خالل
 يفعراةا عل  عدد من أساتذة اجلامعات إلبدا  آراكةم 

مد  ارتما  العبارات للمجال  ومد  سالمة صياغتةا 
اللاوية  وضبدا  أي تعديل يروره مناسب ا من حذ  أو 
ضاااة  ومت تعديل األداة بنا  عل  ذلا للخروا بصورهتا 

 لنةاكية.ا
 صدق االتساق الداخلي  -

مت حساب معامل  ستبارةلالحلساب الصدق الداخلي 
ارتباط بمسول بد الدرجة لكل عبارة والدرجة الكلية 

لمحور الذي تنتمي ضليه  وأي ا  معامل االرتباط بد كل ل
 ح ذلا يتكما   االستبارةوضمجايل  االستبارةحمور من حماور 
 :يدمن اجلدولد اآلت

 (2دول )ج
بيرسون للمحور األول )الجوانب اإلدارية لتفعيل  ارتباطمعامالت 

 التخطيط االستراتيجي بالدرجة الكلية للمحور
 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 .639
**
 10 .695

**
 19 .798

**
 

2 .562
**
 11 .733

**
 20 .755

**
 

3 .565
**
 12 .733

**
 21 .671

**
 

4 .778
**
 13 .716

**
 22 .665

**
 

5 .681
**
 14 .467

**
 23 .820

**
 

6 .705
**
 15 .785

**
 24 .822

**
 

7 .689
**
 16 .674

**
 25 .804

**
 

8 .701
**
 17 .742

**
 - - 

9 .748
**
 18 .842

**
 - - 

  0405دال عند مستو   **
 ( 3جدول )
)الجوانب الفنية لتفعيل  الثانيبيرسون للمحور  ارتباطمعامالت 

 التخطيط االستراتيجي بالدرجة الكلية للمحور
 االرتباطمعامل  العبارة رقم االرتباطمعامل  العبارة رقم

1 .764** 12 .800** 

2 .775** 13 .786** 
3 .809** 14 .766** 

4 .785** 15 .801** 

5 .815** 16 .857** 

6 .828** 17 .779** 

7 .832** 18 .846** 

8 .884** 19 .803** 

9 .865** 20 .736** 

10 .874** 21 .878** 

11 .851** 22 .906** 

  0405دال عند مستو   **
( أل مجيا 4و 2رقم )اجلدولد السابقد يت ح من 

( وهذا يعطي داللة عل  0401العبارات دالة عند مستو  )
م  رات  ارتفاع معامالت االتساق الداخلي  كما يشم ضىل

صدق مرتفعة وكااية ميكن الوتوق هبا يف تطبيس الدراسة 
 احلالية.
   االستبانةثبات 
أل تعطي النتاكال رفسةا تقريبا   االستبارةرقصود ب بات ا

لو تكرر تطبيقةا أك ر من مرة عل  رف  األ خاص يف 
 االستبارةررو  مماتلة. وقد قام الباحث حبساب تبات 

   Cronbach's Alphaلفا كرورباخ وذلا باستخدام معامل أ
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 (4جدول )
  لقياس ثبات أداة الدراسة كرونباخ ألفا معامل 

 الثبات معامل المحور الرقم

 اجلوارب اإلدارية لتفعيل التخطيط االسرتاتيجي 1
.95 

 اجلوارب الفنية لتفعيل التخطيط االسرتاتيجي 2
.97 

 الكلي ال بات
.98 

ل مقياس الدراسة يتمتا أ (3رقم )يواح اجلدول و     
بلال قيمة معامل ال بات الكلية  ضذب بات مقبول ضحصاكيا   

 تراوحلوهي درجة تبات عالية  كما ( 0442)ألفا( )
(  0442   0441معامالت تبات أداة الدراسة ما بد )

وهي معامالت تبات مرتفعة ميكن الوتوق هبا يف تطبيس 
 الدراسة احلالية.

 األساليب اإلحصائية 
ـــــــل البيارـــــــات الـــــــيت مت      ـــــــس أهـــــــدا  الدراســـــــة وحتلي لتحقي

ـــــد مـــــن األســـــاليب اإلحصـــــاكية  اســـــُتخِدملجتميعةـــــا   العدي
ارناســــــبة باســــــتخدام احلــــــزم اإلحصــــــاكية للعلــــــوم االجتماعيــــــة 

Statistical Package for Social Sciences  والــيت يرمــز هلــا
 وذلـــا بعـــد أل مت ترميـــز وضدخـــال (.SPSSاختصـــارا  بـــالرمز )

البيارــات ضىل احلاســب اآليل  ولتحديــد  ــول خاليــا ارقيــاس 
اخلماســـــــي )احلـــــــدود الــــــــدريا والعليـــــــا( ارســـــــتخدم يف حمــــــــاور 

(  مث تقســــيمه علــــ  3=5-1الدراســــة  مت حســــاب ارــــد  )
عدد خاليا ارقياس للحصول عل   ول اخللية الصـحيح أي 

( بعـــد ذلـــا مت ضاـــااة هـــذه القيمـــة ضىل أقـــل 0420= 3/1)
ارقيــاس )أو بدايــة ارقيــاس وهــي الواحــد الصــحيح( قيمــة يف 

وذلا لتحديد احلد األعل  هلذه اخللية  وهكذا أصـبح  ـول 
 :عل  النحو اآليتاخلاليا 

مي ل درجة استجابة )غم موااس( حنو   5424ضىل  5من  -
 كل عبارة باختال  احملور ارراد قياسه.

مي ــل درجــة موااقــة )اــعيفة( حنــو  2414ضىل 5420مـن  -
 عبارة باختال  احملور ارراد قياسه.كل 

مي ــــل درجــــة موااقــــة )متوســــطة(  4444ضىل  2460مــــن  -
 حنو كل عبارة باختال  احملور ارراد قياسه.

مي ــل درجــة موااقــة )كبــمة( حنــو   3454ضىل  4430مــن  -
 كل عبارة باختال  احملور ارراد قياسه.

مي ـــل درجـــة موااقـــة )كبـــمة جـــدا (  140ضىل  3420مـــن  -
 عبارة باختال  احملور ارراد قياسه. حنو كل

 

 :اآلتيةوبعد ذلا مت حساب ارقايي  اإلحصاكية 
التكـــــرارات والنســـــب ارئويـــــة للتعـــــر  علـــــ  اخلصـــــاكص  .5

ــــــراد عينــــــة الدراســــــة وحتديــــــد  الشخصــــــية والوريفيــــــة ألا
اســــتجابات أارادهــــا جتــــاه عبــــارات احملــــاور الركيســــة الــــيت 

 تت منةا أداة الدراسة.
(  للتحقس Person correlationسول )م ب ارتباطمعامل  .2

من صـدق أداة الدراسـة  وذلـا بإجيـاد العالقـة بـد كـل 
 عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي ضليه.

(  للتحقس من Cronbach's alphaمعامل ألفا كرورباخ ) .4
 تبات أداة الدراسة

" وذلـا رعراـة مـد  ارتفـاع  Meanارتوسط احلسايب "  .3
جابات أاراد الدراسة عن احملاور الركيسة أو اخنفاض است

)متوسط متوسطات العبارات(  ما العلـم بريرـه يفيـد يف 
 ترتيب احملاور حسب أعل  متوسط حسايب.

 "Standard Deviation"مت اسـتخدام االحنـرا  ارعيـاري  .1
للتعـــر  علـــ  مـــد  احنـــرا  اســـتجابات أاـــراد الدراســـة 

لكــل حمــور لكــل عبــارة مــن عبــارات متاــمات الدراســة  و 
من احملاور الركيسة عن متوسطةا احلسـايب. ويالحـظ أل 
االحنــرا  ارعيــاري يواــح التشــتل يف اســتجابات أاــراد 
عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متامات الدراسـة  
ضىل جارـــب احملـــاور الركيســـة  اكلمـــا اقرتبـــل قيمتـــه مـــن 
ــــــد  الصــــــفر تركــــــزت االســــــتجابات واخنفــــــ  تشــــــتتةا ب

 ارقياس.
ـــــــــــــــد مســـــــــــــــتقلتد  مت .6 ـــــــــــــــار )ت( لعينت اســـــــــــــــتخدام اختب

(independent sample t-test  للتعــر  علــ  مــا ضذا )
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كارل هنالا اروق ذات داللة ضحصاكية بد اجتاهـات 
أاـــراد الدراســـة حنـــو حمـــاور الدراســـة بـــاختال  متاـــماهتم 

 الشخصية والوريفية اليت تنقسم ضىل ائتد )اجلن (.
 One Wayحــادي( )مت اســتخدام )حتليــل التبــاين األ .2

Anova للتعر  عل  ما ضذا كارل هنالـا اـروق ذات )
داللــة ضحصــاكية بــد اجتاهــات أاــراد الدراســة حنــو حمــاور 
الدراســة بــاختال  متاــماهتم الشخصــية والوريفيــة الــيت 
تنقســـم ضىل أك ـــر مـــن ائتـــد )القســـم العلمـــي ـ الرتبـــة 

ل ة يف التـدري  ـ الـدورات يف جمـارب العلميـة ـ سـنوات اخلـ
 التخطيط(.

( لتحديـــــد اجتاهـــــات LSDاختبـــــار أقـــــل اـــــرق معنـــــوي ) .2
 الفروق ولصاحل أي ائة من ائات ارتامات األولية.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها -ارابع  

 اريدارية سةاالدر  رتاكال عرض الفصل هذا يتناول
 عن الدراسة أاراد ضجابات عرض خالل من ومناقشتةا
التساؤل األول: ما العوامل  عنولإلجابة   االستبارة عبارات

اإلدارية ار ترة يف تفعيل تطبيس التخطيط االسرتاتيجي يف 
أقسام كلية العلوم االجتماعية من وجةة ر ر أع ا  هيئة 

حبساب التكرارات والنسب ارئوية  قام الباحث التدري ؟
إلجابات أاراد واالحنرا  ارعياري وارتوسطات احلسابية 

العوامل اإلدارية ار ترة يف تفعيل تطبيس  الدراسة حنوعينة 
التخطيط االسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم االجتماعية من 

  كما مت ترتيب هذه وجةة ر ر أع ا  هيئة التدري 
وذلا كما منةا   لكلحسب ارتوسط احلسايب  الفقرات

 :يرييت

 (5جدول )
 ستراتيجي في أقسام الكليةالتخطيط اال العوامل اإلدارية المؤثرة في تفعيل تطبيق 

 درجة الموافقة  الفقرات 

ط 
وس
لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
االن

ري
معيا

ال
 

يب
لترت
ا

 

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة ضعيفة غير موافق 

ــــد اإلدارة العليــــا  12 ــــوات اتصــــال اعالــــة ب تــــوار قن
 وضدارة القسم.

  - 2 8 19 75 4.61 0.72 1 

% - 1.9 7.7 18.3 72.1 

ارتابعـــة ارســـتمرة والتقـــومي الـــداكم لعمليـــة تنفيـــذ  25
 .االسرتاتيجيةاخلطة 

  - - 1 8 25 4.58 0.68 2 

% - - 1.0 7.7 24.0 

 3 0.68 4.56 67 30 5 2 -   .  ر ام اتصال اعال تطبيس 20

% - 1.9 4.8 28.8 64.4 

تــــــــوار خمصصــــــــات ماليــــــــة لتنفيــــــــذ التخطــــــــيط  23
 االسرتاتيجي.

  - - 1 11 21 4.56 0.72 4 

% - - 1.0 10.6 20.2 

 5 0.65 4.55 66 29 9 - -   تشكيل اريس ااعل إلعداد اخلطة 15

% - - 8.7 27.9 63.5 

مراحـــــل بنـــــا   مجيـــــاالتنســــيس بـــــد األقســـــام يف  6
 اخلطة.

  - - 1 10 27 4.52 0.71 6 

% - - 1.0 9.6 26.0 

 7 0.75 4.50 65 29 7 3 -   دريبية رنسويب القسمحتديد االحتياجات الت 13

% - 2.9 6.7 27.9 62.5 

حتفيـز أع ــا  هيئــة التـدري  للمشــاركة الفاعلــة  21
 يف التخطيط والتنفيذ.

  - 2 10 26 66 4.50 0.75 2 
 63.5 25.0 9.6 1.9 - % مكرر
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 9 0.82 4.48 66 27 7 3 1   الفةم الواعي باللواكح واألر مة وتطبيقاهتا 9

% 1.0 2.9 6.7 26.0 63.5 

قناعـــــــــة ارســـــــــتويات اإلداريـــــــــة العليـــــــــا بريمهيـــــــــة  1
 التخطيط االسرتاتيجي.

  - 1 14 24 65 4.47 0.76 10 

% - 1.0 13.5 23.1 62.5 

امتال  ركي  القسم للمةارات القيادية الالكمة  11
 للتخطيط االسرتاتيجي.

  1 3 7 28 65 4.47 0.82 11 

% 1.0 2.9 6.7 26.9 62.5 

ارشـــاركة الفعليــــة مـــن رؤســــا  األقســـام يف بنــــا   7
 اخلطة.

  - - 1 8 37 4.46 0.68 12 

% - - 1.0 7.7 35.6 

هتمـــام بزيــــادة وعــــي منســـويب القســــم بريمهيــــة اال 18
 التخطيط االسرتاتيجي.

  - 1 11 31 61 4.46 0.72 13 

% - 1.0 10.6 29.8 58.7 

 14 0.71 4.46 60 33 10 1 -   ليات والصالحيات بطريقة رمسية. و حتديد ارس 19

% - 1.0 9.6 31.7 57.7 

االســتعارة مبستشــارين خمتصــد لإل ــرا  علــ   5
 مراحل بنا  اخلطة.

  - - 3 10 29 4.44 0.79 15 

% - - 2.9 9.6 27.9 

ـــــــة  22 ـــــــوار خمصصـــــــات مالي  عـــــــداد التخطـــــــيطإلت
 .االسرتاتيجي

  1 4 9 24 66 4.44 0.88 16 

% 1.0 3.8 8.7 23.1 63.5 

تبــــن تقــــارير دوريــــة عــــن مــــد  حتقــــس أهــــدا   24
 اخلطة.

  - - 2 10 32 4.44 0.75 17 

% - - 1.9 9.6 30.8 

 18 0.76 4.41 57 35 11 - 1   .حتديد خطة اسرتاتيجية موحدة للكلية 2

% 1.0 - 10.6 33.7 54.8 

لعمليـات بنا  السياسـات واإلجـرا ات ارسـةلة  4
 لتنفيذ.التخطيط وا

  - - 3 10 32 4.41 0.78 19 

% - - 2.9 9.6 30.8 

 20 0.84 4.41 60 32 9 1 2   ا.ا وضداري  توسيا صالحيات جمل  القسم اني   8

% 1.9 1.0 8.7 30.8 57.7 

 21 0.88 4.35 60 24 16 4 -   ة اإلدارية.توار العدد ارناسب من اهليئ 10

% - 3.8 15.4 23.1 57.7 

متخصصــة يف مجيــا  ارعيــة تشــكيل اــرق عمــل 16
 مراحل بنا  اخلطة.

  1 5 8 35 55 4.33 0.89 22 

% 1.0 4.8 7.7 33.7 52.9 

تفــــوي  بعــــ  ارةــــام للفــــاعلد مــــن منســــويب  17
 القسم.

  - 2 17 32 53 4.31 0.81 23 

% - 1.9 16.3 30.8 51.0 

 24 0.92 4.28 54 31 15 2 2   جياد ضدارة ارعية يف الكلية خمتصة بالتخطيط.ض 3

% 1.9 1.9 14.4 29.8 51.9 

ارتةـــــــاا ارركزيـــــــة يف التخطـــــــيط والالمركزيـــــــة يف  14
 التنفيذ.

  5 7 22 30 40 3.89 1.14 25 

% 4.8 6.7 21.2 28.8 38.5 

وسط الحسابيالمت  4.44 0.78 - 
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حمور العوامل اإلدارية ( يت ح أل 1الن ر جلدول رقم )ب   
ار ترة يف تفعيل تطبيس التخطيط االسرتاتيجي يف أقسام كلية 
 العلوم االجتماعية من وجةة ر ر أع ا  هيئة التدري 

( اقرة بدرجة موااقة 23جا ت )  ( اقرة21) يت من
بد ما  رتوسطات احلسابية هلاترتاوح ا ضذ)كبمة جدا (  

(  وهذه ارتوسطات تقا بالفئة اخلامسة 3465   3422)
من ائات ارقياس ارتدرا اخلماسي واليت ترتاوح ما بد 

(  يف حد جا ت )اقرة واحدة( بدرجة 140ضىل  3420)
( وهذا 4424ل ارتوسط احلسايب هلا  )ض ضذموااقة )كبمة(  

عة من ائات ارقياس ارتدرا ارتوسط يقا بالفئة الراب
(  وتشم 3454ضىل  4430اخلماسي واليت ترتاوح ما بد )

النتيجة السابقة ضىل تقارب وجةات ر ر أاراد عينة الدراسة 
لتخطيط احنو العوامل اإلدارية ار ترة يف تفعيل تطبيس 

 االسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم االجتماعية.
(  وهــذا يــدل 3433 العــام )بلــغ ارتوســط احلســايبوقــد     

عينــة الدراســة علــ   أاــرادعلــ  موااقــة بدرجــة كبــمة جــدا  بــد 
العوامــــــــــل اإلداريــــــــــة ارــــــــــ ترة يف تفعيــــــــــل تطبيــــــــــس التخطــــــــــيط 

يت ـح أل و  االسرتاتيجي يف أقسام كليـة العلـوم االجتماعيـة  
ـــــس التخطـــــيط  ـــــل تطبي ـــــة ارـــــ ترة يف تفعي ـــــرك العوامـــــل اإلداري أب

كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة  تتم ـــل يف   االســـرتاتيجي يف أقســـام
  25  54  6  51  24  20  21  52الفقـــــرات رقـــــم )

 :يتعل  النحو اآل (  واليت مت ترتيبةا تناكليا  5  4
( وهي )تـوار قنـوات اتصـال 52الفقرة رقم ) جا تاقد   

باررتبة األوىل مبتوسط اعالة بد اإلدارة العليا وضدارة القسم( 
(  وهـــذا يــــدل 0422معيـــاري ) را واحنـــ( 3465حســـايب )

بدرجة كبمة جـدا  بـد أاـراد عينـة الدراسـة  اتفاق وجودعل  
هذا ارتطلب وأرـه يعـد مـن أوىل األولويـات لتفعيـل أي  عل 

( وهـــــي 21الفقـــــرة رقـــــم ) جـــــا تخطـــــة اســـــرتاتيجية. كمـــــا 
ــــــة تنفيــــــذ اخلطــــــة  ــــــداكم لعملي )ارتابعــــــة ارســــــتمرة والتقــــــومي ال

( 3412ة ال اريــــــة مبتوســــــط حســــــايب )باررتبــــــ( االســــــرتاتيجية
ممـــــا يشـــــم ضىل أمهيـــــة اــــــمال (  0462معيـــــاري ) واحنـــــرا 

 ارفعـل ضىل حتويـل اخلطـط ماالرتقال من مرحلة التخطـيط غـ
 ا. ضىل اسرتاتيجيات عملية ومتابعة تنفيذها وتقوميةا دوري  

ر ـــــام اتصـــــال  تطبيـــــس( وهـــــي )20الفقـــــرة رقـــــم ) جـــــا تو 
 واحنــــرا ( 3416وســــط حســــايب )باررتبــــة ال ال ــــة مبتاعــــال( 

لتتوااــس مــا مــا ذكــر يف الفقــرة األوىل مــن  (0462معيــاري )
اــرورة تــوار ر ــام اتصــال رأســي مــا اإلدارات العليــا ور ــام 

الفقـرة ل إلدارات واألقسام ارماتلـة. كمـا ضاتصال أاقي ما ا
( وهـــي )تـــوار خمصصـــات ماليـــة لتنفيـــذ التخطـــيط 24رقـــم )

يب بـــــــة الرابعـــــــة مبتوســـــــط حســـــــاباررتجـــــــا ت االســـــــرتاتيجي( 
عتقـــاد اجلـــاكم بـــريل ( لال0422معيـــاري ) واحنـــرا ( 3416)

ضعداد اخلطط دول تـوام خمصصـات ماليـة لتنفيـذها يفقـدها 
 جـــا تو  تفعيلةـــا علـــ  أرض الواقـــا.  ضمكـــالقيمتةـــا لعـــدم 
( تشكيل اريس ااعـل إلعـداد اخلطـة( وهي )51الفقرة رقم )

معيـاري  واحنـرا ( 3411باررتبة اخلامسة مبتوسط حسـايب )
وهذا يدل عل  أل اريس التخطيط الفاعـل أسـاس ( 0461)

ة  واإلدارات الناجحـــــــــــــة وذات البعــــــــــــــد اخلطـــــــــــــ ضجنـــــــــــــاحيف 
االستشرايف  جيب عليةا أل تتحر  الدقة يف اختيار أع ا  

 ارق التخطيط.
علــ  أمهيــة  التريكيــديلفــل االرتبــاه يف تلــا العوامــل  وممــا    

تــوام قنــوات اتصــال اعــال ســوا  مــا التنســيس بــد األقســام و 
اإلدارة العليــــــا يف اجلامعــــــة أم مــــــا عمــــــادة الكليــــــة واألقســــــام 
األخر  يف الكليـة  وقـد جـا ت رتـاكال هـذه الدراسـة متوااقـة 

أكــدت رتــاكال  ضذمـا رتــاكال الدراســات الســابقة ضىل حــد كبــم 
ـــــ  أرـــــه 2004) دراســـــة اربعـــــون مـــــن منطيـــــة  لالرتقـــــال( عل

 التخطـــيط االســرتاتيجي اـــال بــد مـــن التخطــيط التقليــدي ضىل
ضعـــادة اهلياكـــل التن يمـــة يف ار سســـات اجلامعيـــة مبـــا ي ـــمن 
حتقيــس اتصــال اعــال ي ــمن التنســيس بــد ضدارات وعمــادات 

( علـــ  2001اجلامعـــة  كمـــا أكـــدت رتـــاكال دراســـة كـــابرين )
ــــة يف ااخــــاذ تــــوام أر مــــة وسياســــات ت ــــمن منــــا اال كدواجي

كيســــة لتفعيــــل عمليــــة التخطــــيط القــــرارات كريحــــد العوامــــل الر 
االســـرتاتيجي  كمـــا أكـــدت رتـــاكال تلـــا الدراســـة علـــ  أمهيـــة 
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كعنصر ااعـل   االسرتاتيجيةتوام ارخصصات ارالية للخطط 
كما تتفس رتاكال هذه الدراسـة مـا مـا ل مال ااعلية اخلطط.  

( من التريكيـد علـ  أمهيـة 2002توصلل له دراسة ديفو  )
أما رتاكال دراسة  عملية التخطيط.  دور القاكد الرتبوي إلجناح

( اقـد أكـدت علـ  دور 2002ومصـطف  ) اهلـاليلكل مـن 
واــــمال  االســــرتاتيجيةارتابعــــة والتقــــومي يف اســــتمرار اخلطــــط 

تطبيقةا عل  أرض الواقا وامال عدم احنرااةا عما رسم هلا 
 من أهدا  وبرامال ومشروعات.

عوامل ما ال :ولإلجابة عن الس ال ال ان الذي ينص عل 
الفنية ار ترة يف تفعيل تطبيس التخطيط االسرتاتيجي يف 

وجةة ر ر أع ا  هيئة قسام كلية العلوم االجتماعية من أ
حبساب التكرارات والنسب ارئوية  قام الباحث التدري ؟

إلجابات أاراد واالحنرا  ارعياري وارتوسطات احلسابية 
 تفعيل تطبيس العوامل الفنية ار ترة يفالدراسة حنو عينة 

التخطيط االسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم االجتماعية من 
حسب  ومت ترتيب الفقرات وجةة ر ر أع ا  هيئة التدري 

 :يرييتوذلا كما منةا  لكل ارتوسط احلسايب 
 (6جدول )

 الكلية أقسام في االستراتيجي التخطيط العوامل الفنية المؤثرة في تفعيل تطبيق 
 ك الفقرات م

& 
% 

 درجة الموافقة

ط 
وس
ارت

سايب
احل

   
حنرا
اال

ري
رعيا
ا

يب 
الرتت

 

غير 
 موافق

كبيرة  كبيرة متوسطة منخفضة
 جدا  

 1 0.61 4.63 72 25 7 - -   تبن ارنةجية العلمية يف تنفيذ التخطيط 1

% - - 6.7 24.0 69.2 

امتال  اريس التخطيط االسرتاتيجي القدرة عل   16
 يد الوااح لألهدا  ارراد حتقيقةا.التحد

  - 1 7 28 68 4.57 0.66 2 

% - 1.0 6.7 26.9 65.4 

 3 0.75 4.57 72 22 7 3 -   ضرشا  قاعدة معلومات  املة. 9

% - 2.9 6.7 21.2 69.2 

قابلية الرؤية للتحويل ضىل خطط وسياسات وبرامال  15
 عمل وااحة.

  - 2 6 30 66 4.54 0.70 4 

% - 1.9 5.8 28.8 63.5 

امتال  اريس التخطيط االسرتاتيجي القدرة عل  حتديد  10
 جوارب القوة وال عف يف القسم العلمي .

  - 3 7 26 68 4.53 0.75 5 

% - 2.9 6.7 25.0 65.4 

وجود رؤية وااحة وحمفزة للعمل ومتفس عليةا من قبل  13
 .مجيا منسويب القسم

  - 1 12 23 68 4.52 0.74 6 

% - 1.0 11.5 22.1 65.4 

وقابلة   موحة اأهداا   االسرتاتيجيةت من اخلطة  17
 للتطبيس.

  - 2 8 28 66 4.52 0.72 7 

% - 1.9 7.7 26.9 63.5 

 درجةم  رات قياس األدا  لألهدا  للتريكد من  واا 18
 حتققةا.

  - 1 9 30 64 4.51 0.70 8 

% - 1.0 8.7 28.8 61.5 

 9 0.72 4.51 65 29 8 2 -   .جناكهاضام واألرشطة واإلجرا ات ارطلوب جدولة ارة 19

% - 1.9 7.7 27.9 62.5 

متيز اخلطة باررورة واالستجابة للمتامات الداخلية  6
 واخلارجية.

  - 2 9 28 65 4.50 0.75 10 

% - 1.9 8.7 26.9 62.5 
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وهي أل  القسمبارات األساسية برسالة مراعاة االعت 12
 تكول )مكتوبة وحمددة ومعتمدة من أعل  سلطة(.

  - 2 8 31 63 4.49 0.72 11 

% - 1.9 7.7 29.8 60.6 

لتحقيس  ه مت واعبالربرامال الزمن الذي التزام القسم  20
 .تلا ارشروعات

  - 3 8 29 64 4.48 0.76 12 

% - 2.9 7.7 27.9 61.5 

 13 0.80 4.47 65 27 8 4 -   اتباع آلية وااحة جلما البيارات وارعلومات. 8

% - 3.8 7.7 26.0 62.5 

حتديد مقايي  دقيقة للتريكد من مد  موااقة ما يتم  21
 تطبيقه ما ما مت اخطيطه.

  1 4 7 25 67 4.47 0.86 14 

% 1.0 3.8 6.7 24.0 64.4 

 15 0.80 4.46 64 28 8 4 -   مكارات ارادية والبشرية والتن يمية.التحديد الدقيس لإل 7

% - 3.8 7.7 26.9 61.5 

 16 0.81 4.46 64 28 9 2 1   آليات وااحة للمتابعة وارراقبة. تطبيس 22

% 1.0 1.9 8.7 26.9 61.5 

مشاركة مجيا أع ا  هيئة التدري  يف بنا  رؤية القسم  14
 ستقبلية.وتطلعاته ار

  - 1 1 12 27 4.44 0.81 17 

% - 1.0 1.0 11.5 26.0 

واوح مفةوم التخطيط االسرتاتيجي لد  أع ا  هيئة  2
 التدري .

  1 4 7 29 63 4.43 0.86 18 

% 1.0 3.8 6.7 27.9 60.6 

 االسرتاتيجيةمشاركة منسويب القسم يف واا اخلطة  3
 للقسم.

  1 2 10 30 61 4.42 0.82 19 

% 1.0 1.9 9.6 28.8 58.7 

بشكل  االسرتاتيجيةتوار الوقل الكايف لبنا  اخلطة  5
 علمي.

  - - 4 10 30 4.40 0.82 20 

% - - 3.8 9.6 28.8 

امتال  اريس التخطيط االسرتاتيجي خربة بتحليل أتر  11
 البيئة اخلارجية عل  برامال القسم.

  - 4 10 30 60 4.40 0.82 20 
 مكرر

% - 3.8 9.6 28.8 57.7 

 22 0.88 4.23 48 38 13 4 1   .االسرتاتيجيةمشاركة مجيا ارستفيدين يف ضعداد اخلطة  4

% 1.0 3.8 12.5 36.5 46.2 

 - 0422 3432 المتوسط الحسابي

 
حمــــور العوامــــل  ( يت ــــح أل 6بــــالن ر ضىل اجلــــدول رقــــم )    

يـــــل تطبيـــــس التخطـــــيط االســـــرتاتيجي يف الفنيـــــة ارـــــ ترة يف تفع
مــن وجةــة ر ــر أع ــا  هيئــة  أقســام كليــة العلــوم االجتماعيــة

جــا ت مجيعةــا بدرجــة موااقــة   ( اقــرة22)ت ــمن التــدري  
بــــد مــــا  تــــرتاوح ارتوســــطات احلســــابية هلــــا ضذ)كبــــمة جــــدا (  

(  وهــذه ارتوســـطات تقــا بالفئـــة اخلامســـة 3464 و 3424)
درا اخلماســــي والــــيت تــــرتاوح مــــا بــــد مــــن ائــــات ارقيــــاس ارتــــ

(  وتشــــــــم النتيجــــــــة الســــــــابقة ضىل تقــــــــارب 140ضىل  3420)
وجةات ر ر أاراد عينة الدراسة حنو العوامل الفنيـة ارـ ترة يف 
تفعيــل تطبيــس التخطــيط االســرتاتيجي يف أقســام كليــة العلــوم 

 االجتماعية.
(  وهـــذا يـــدل 3432لـــغ ارتوســـط احلســـايب العـــام )وقـــد ب    
عينـة الدراسـة  أاـرادموااقة بدرجـة كبـمة جـدا  بـد  وجودل  ع

ــــــس التخطــــــيط  ــــــل تطبي ــــــة ارــــــ ترة يف تفعي ــــــ  العوامــــــل الفني عل
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االســرتاتيجي يف أقســام كليــة العلــوم االجتماعيــة  وممــا يلفــل 
يف هــذه النتيجــة حصــول مجيــا العبــارات علــ  درجــة  االرتبــاه

مبـــدأ األخـــذ ا لكـــن مـــن موااقـــة عاليـــة ممـــا يعـــن أمهيتةـــا مجيع ـــ
باألولويات اقد أكدت رتيجة الدراسة عل  أل أهم العوامـل 
الفنيـــــة ارـــــ ترة يف تفعيـــــل تطبيـــــس التخطـــــيط االســـــرتاتيجي يف 

   5أقسام كلية العلوم االجتماعية  تتم ل يف الفقـرات رقـم )
ــــا  كمــــا 54   50   51   56   4 ــــيت مت ترتيبةــــا تناكلي ( وال

 :يرييت
وهــي )تبــن ارنةجيــة العلميــة يف ( 5الفقــرة رقــم ) جــا ت    

( 3464باررتبــــة األوىل مبتوســــط حســــايب )تنفيــــذ التخطــــيط( 
وهـذا يـدل علـ  اتفـاق كبـم بـد  ( 0465معياري ) واحنرا 

أاـــــــراد الدراســـــــة علـــــــ  أل التخطـــــــيط االســـــــرتاتيجي يتطلـــــــب 
مةـــارات انيـــة واخصصـــية والبـــد مـــن اتبـــاع  ارنةجيـــة العلميـــة 

 صية . من االجتةادات الشخبدال  
( وهـي )امـتال  اريـس التخطـيط 56الفقرة رقـم ) جا تو     

االســرتاتيجي القــدرة علــ  التحديــد الوااــح لألهــدا  ارــراد 
 واحنـــرا ( 3412باررتبـــة ال اريـــة مبتوســـط حســـايب )حتقيقةـــا( 
ارياراد الدراسة يرول أل اتباع ارنةجية أمر  ( 0466معياري )

اــال بـد مــن  أسـاس ومتطلـب اــروري ولكـن وحــده ال يكفـي
تــوار اريــس هــو اآلخــر متخصــص يف التخطــيط االســرتاتيجي 

  .القدرة عل  التحديد الوااح لألهدا  ارراد حتقيقةا ولديه
( وهـي )ضرشـا  قاعـدة معلومـات 4الفقرة رقم ) جا تكما  

 واحنــــرا ( 3412باررتبــــة ال ال ــــة مبتوســــط حســــايب ) ــــاملة( 
 متطلـــب ال لتتكامـــل مـــا مـــا قبلةـــا اةـــي(  0421معيـــاري )

دول  ليــة التخطــيطعم يســتطيا بدورــه أي اريــس م هــل يتــوىل
أل يكــول لديــه قاعــدة معلومــات يســتند عليةــا وينطلــس منةــا 

 يف حتديد رؤيته ومستقبل ضدارته أو قسمه العلمي.
( وهــي )قابليــة الرؤيــة للتحويــل 51الفقــرة رقــم ) جــا تو     

ابعــة باررتبــة الر ضىل خطــط وسياســات وبــرامال عمــل وااــحة( 
لتـدل (  0420معيـاري ) واحنـرا ( 3413مبتوسط حسايب )

ــــات والقــــدرة علــــ  صــــياغة الن ــــرة  ــــوار البيار ــــه مــــا ت علــــ  أر

ارستقبلية اال بد أل تكول تلا الن رة والرؤية قابلة للتحقيس 
لألحـــــالم خـــــالل مـــــدة تنفيـــــذ اخلطـــــة وضال أصـــــبحل أقـــــرب 

 .الفعلي منه للواقا واألمنيات
اعلــ    بــات الفنيــة األخــر  الــواردة أمهيــةوال تقــل بقيــة ارتطل 

متخــــذ القــــرار أل يةــــتم هبــــا ويراعــــي حتقيقةــــا قــــدر اإلمكــــال 
ل ـــــمال اخطـــــيط اعـــــال يســـــةم يف حتقيـــــس القســـــم ألهدااـــــه 

 وتطلعاته.
وقد جا ت رتاكال هذه الدراسـة متوااقـة بشـكل كبـم مـا     

رتـــــاكال الدراســـــات الســـــابقة الـــــيت مت استعرااـــــةا يف اربحـــــث 
وجــــود  علــــ ( 2006أكــــدت  دراســــة الــــدجن ) ضذالســــابس 

بشــكل عــام  االســرتاتيجيةاــعف يف منةجيــة ضعــداد اخلطــط 
ل دراســـــة خـــــاص   كمـــــا ضوبنـــــا  الرؤيـــــة واألهـــــدا  بشـــــكل 

( ت كــــد علــــ  اــــرورة تبــــن رؤيــــة استشــــرااية 2001العــــراال )
( علـ  تبـن 2001كاوبرل)   رتاكال  دراسةوت كد للمستقبل  

العوامـــــل ارـــــ ترة يف تفعيـــــل أهـــــدا  وااـــــحة وحمـــــددة كـــــريبرك 
التخطــــيط االســــرتاتيجي يف اجلامعــــات  ايمــــا جــــا ت رتــــاكال 

( مواـــحة  أمهيـــة حتديـــد 2002) ومصـــطف  اهلـــاليلدراســـة 
ــــــة  االســــــرتاتيجيةالرســــــالة واألهــــــدا   ــــــة الداخلي وحتليــــــل البيئ

واخلارجيــــة وحتديــــد البــــداكل كــــريبرك العوامــــل ارــــ ترة يف تفعيــــل 
 التخطيط االسرتاتيجي.

هــــل توجــــد اــــروق ذات  :لإلجابــــة عــــن الســــ ال ال الــــثو     
( يف متوســـــــط آرا  0401داللــــــة ضحصــــــاكية عنــــــد مســــــتو  )

أمهيــــة عوامــــل تطبيــــس التخطــــيط  عــــنأع ــــا  هيئــــة التــــدري  
االســـرتاتيجي بـــاختال  متاـــمات الدراســـة )القســـم العلمـــي  
اجلــــن   الرتبــــة العلميــــة  ســــنوات اخلــــربة يف جمــــال التــــدري   

اقــــد  (؟يف جمــــال التخطــــيط االســــرتاتيجي ةالــــدورات التدريبيــــ
 :يرييتأواحل رتاكال الدراسة ما 

 :أوال : الفروق باختال  متام القسم العلمي
ـــــــة  اـــــــروق ذات داللـــــــة ضحصـــــــاكية بـــــــد  مـــــــد  وجـــــــودورعرا

عوامل المتوسطات استجابات أاراد عينة الدراسة حول أمهية 
ـــــة يف  ـــــل تطبيـــــس التخطـــــيط االســـــرتاتيجياإلداريـــــة والفني  تفعي
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بــاختال  متاــم القســم العلمــي  مت اســتخدام اختبــار حتليــل 
(  وذلا كما يت ح مـن one way anovaالتباين األحادي )

 :(2خالل اجلدول رقم )

 (7جدول )
 نتائج تحليل التباين األحادي  للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف متغير القسم العلمي 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعات مجموع ينمصدر التبا المحاور
العوامل اإلدارية ار ترة يف 
تفعيل تطبيس التخطيط 

 االسرتاتيجي

 067. 1.93 564. 7 3.949 بد اجملموعات

 286. 96 27.453 داخل اجملموعات

  103 31.401 اجملموع

العوامل الفنية ار ترة  يف 
طبيس التخطيط تفعيل ت

 االسرتاتيجي

 103. 1.75 664. 7 4.647 بد اجملموعات

 376. 96 36.112 داخل اجملموعات

  103 40.759 اجملموع

( أره ال توجد اروق ذات 2ت ح من اجلدول رقم )ي    
داللة ضحصاكية بد متوسطات استجابات أاراد عينة الدراسة 

 ط االسرتاتيجيحول أمهية عوامل تفعيل تطبيس التخطي
وتشم  باختال  متام القسم العلمي. اإلدارية والفنية

النتيجة السابقة ضىل تقارب وجةات ر ر أاراد عينة الدراسة 
عل  اختال  القسم الذي يعملول ايه حول أمهية عوامل 
تفعيل تطبيس التخطيط االسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم 

 .اإلسالميةعود حممد بن س اإلماماالجتماعية اامعة 

 :تاريا : الفروق باختال  متام اجلن 
اروق ذات داللة ضحصاكية بد مد  وجود ورعراة     

متوسطات استجابات أاراد عينة الدراسة حول أمهية عوامل 
تفعيل تطبيس التخطيط االسرتاتيجي باختال  متام اجلن   

ا  (  وذلt-testمت استخدام اختبار )ت( لعينتد مستقلتد )
 :(2كما يت ح من خالل اجلدول رقم )

 (8جدول )
 متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول أهمية عوامل تفعيل تطبيق التخطيط االستراتيجي باختالف متغير الجنس

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس األبعاد

العوامل اإلدارية ار ترة يف تفعيل 
 بيس التخطيط االسرتاتيجيتط

 382. 87. 0.48 4.48 ذكر

 0.62 4.39 أر  

العوامل الفنية ار ترة يف تفعيل 
 تطبيس التخطيط االسرتاتيجي

 175. 1.3 0.54 4.56 ذكر

 0.71 4.39 أر  

( أره ال توجد اروق ذات داللة 2يت ح من اجلدول رقم )
نة الدراسة حول ضحصاكية بد متوسطات استجابات أاراد عي

أمهية عوامل تفعيل تطبيس التخطيط االسرتاتيجي باختال  
وتشم النتيجة السابقة ضىل تقارب وجةات  متام اجلن .

ر ر أع ا  هيئة التدري  بكلية العلوم االجتماعية )الذكور/ 
اإلران( حول أمهية عوامل تفعيل تطبيس التخطيط 

 اإلمامماعية اامعة االسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم االجت
 .اإلسالميةحممد بن سعود 

 :تال ا : الفروق باختال  متام الرتبة العلمية
اروق ذات داللة ضحصاكية بد  مد  وجودورعراة 

متوسطات استجابات أاراد عينة الدراسة حول أمهية عوامل 
تفعيل تطبيس التخطيط االسرتاتيجي باختال  متام الرتبة 
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 (one way anovaم اختبار حتليل التباين األحادي )العلمية  مت استخدا
 ( 9جدول )

 نتائج تحليل التباين األحادي  للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف متغير الرتبة العلمية
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعات مجموع مصدر التباين المحاور 

ل اإلدارية ار ترة يف تفعيل العوام
 تطبيس التخطيط االسرتاتيجي

 724. 517. 161. 4 642. بد اجملموعات

 311. 99 30.759 داخل اجملموعات
  103 31.401 اجملموع

العوامل الفنية ار ترة  يف تفعيل 
 تطبيس التخطيط االسرتاتيجي

 811. 396. 161. 4 642. بد اجملموعات

 405. 99 40.117 اتداخل اجملموع
  103 40.759 اجملموع

( أره ال توجد اروق 4كما يت ح من اجلدول رقم )ا   
ذات داللة ضحصاكية بد متوسطات استجابات أاراد عينة 
الدراسة حول أمهية عوامل تفعيل تطبيس التخطيط 

 االسرتاتيجي باختال  متام الرتبة العلمية.
 :ات اخلربةالفروق حسب متام سنو  :ارابع  

اروق ذات داللة ضحصاكية بد متوسطات مد  وجود رعراة 
اســــتجابات أاــــراد عينــــة الدراســــة حــــول أمهيــــة عوامــــل تفعيــــل 

بـــــاختال   اإلداريـــــة والفنيـــــة تطبيـــــس التخطـــــيط االســـــرتاتيجي
متاـــــم ســـــنوات اخلـــــربة  مت اســـــتخدام اختبـــــار حتليـــــل التبـــــاين 

خـالل  (  وذلا كما يت ـح مـنone way anovaاألحادي )
 :(50اجلدول رقم )

 ( 11جدول )
 نتائج تحليل التباين األحادي  للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف متغير سنوات الخبرة

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعات مجموع مصدر التباين المحاور 
يل تطبيس التخطيط العوامل اإلدارية ار ترة يف تفع

 االسرتاتيجي
 335. 1.10 337. 2 673. بد اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

30.728 101 .304 

  103 31.401 اجملموع
 

العوامل الفنية ار ترة  يف تفعيل تطبيس التخطيط 
 االسرتاتيجي

 
 

 932. 070. 028. 2 057. بد اجملموعات

داخل 
 اجملموعات

40.703 101 .403 

  103 40.759 اجملموع
  103 33.518 اجملموع

( أره ال توجد اروق ذات 50يت ح من اجلدول رقم )    
داللة ضحصاكية بد متوسطات استجابات أاراد عينة الدراسة 
حول أمهية عوامل تفعيل تطبيس التخطيط االسرتاتيجي 

  باختال  متام سنوات اخلربة.
لدورات يف جمال التخطيط خامسا : الفروق باختال  متام ا

  :االسرتاتيجي

رعراة ضذا ما كارل هنا  اروق ذات داللة ضحصاكية بـد     
متوسطات استجابات أاراد عينة الدراسة حـول أمهيـة عوامـل 
تفعيـــــــل تطبيـــــــس التخطـــــــيط االســـــــرتاتيجي بـــــــاختال  متاـــــــم 
الـــــــدورات يف جمـــــــال التخطـــــــيط االســـــــرتاتيجي  مت اســـــــتخدام 

(  وذلــا  one way anovaين األحـادي )اختبـار حتليـل التبـا
 :(55كما يت ح من خالل اجلدول رقم )

 



 ....عبدالعزيز بن عبدالرمحن العسكر: متطلبات تفعيل التخطيط االسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم االجتماعية
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 ( 11جدول )
 نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف متغير الدورات في مجال التخطيط االستراتيجي

 مستوى الداللة قيمة ف سط المربعاتمتو  درجات الحرية المربعات مجموع مصدر التباين المحاور

العوامل اإلدارية ار ترة يف تفعيل 
 تطبيس التخطيط االسرتاتيجي

 018. 4.160 1.195 2 2.390 بد اجملموعات

 287. 101 29.012 داخل اجملموعات

  103 31.401 اجملموع

العوامل الفنية ار ترة  يف تفعيل 
 تطبيس التخطيط االسرتاتيجي

 057. 2.949 1.124 2 2.249 موعاتبد اجمل

 381. 101 38.510 داخل اجملموعات

  103 40.759 اجملموع

  103 33.518 اجملموع

وجود اروق ذات داللة ( 55يت ح من اجلدول رقم )    
ضحصاكية بد متوسطات استجابات أاراد عينة الدراسة حول 

لتخطيط )العوامل اإلدارية ار ترة يف تفعيل تطبيس ا
 اإلماماالسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم االجتماعية اامعة 

( باختال  متام الدورات يف اإلسالميةحممد بن سعود 
أره ال توجد اروق جمال التخطيط االسرتاتيجي. يف حد 

ذات داللة ضحصاكية بد متوسطات استجابات أاراد عينة 
ل تطبيس التخطيط الدراسة حول العوامل الفنية ار ترة يف تفعي

 اإلماماالسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم االجتماعية اامعة 
باختال  متام الدورات يف جمال  اإلسالميةحممد بن سعود 

 .التخطيط االسرتاتيجي
ورعراة اجتاه الفروق ولصاحل أي ائة من ائات متام الدورات 
التدريبية يف جمال التخطيط االسرتاتيجي  مت استخدام 

ختبار أقل ارق معنوي وذلا كما يت ح من خالل اجلدول ا
 :(52رقم )

 (12جدول )
( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو )العوامل اإلدارية المؤثرة في تفعيل تطبيق التخطيط LSDاختبار أقل فرق معنوي )

 جياالستراتيجي باختالف متغير الدورات في مجال التخطيط االستراتي
دوره 2-1 ال يوجد المتوسط الحسابي ن الدورات التدريبية األبعاد دورات فأكثر 3   

ار ترة  يف  اإلداريةالعوامل 
تفعيل تطبيس التخطيط 

 االسرتاتيجي

 4.50 47 ال يوجد
-   

دوره 5-2  42 4.49 
 -  

دورات اريك ر 4  15 4.07 
04002** 04004** - 

دورات اريك ر 4  15 4.10 
0402* 0405* - 

( والــــــذي يُبــــــد رتــــــاكال 52يت ــــــح مــــــن اجلــــــدول رقــــــم )    
اسـتجابات أاـراد عينـة الدراسـة ارقاررات البعدية رتوسطات 

ارـــــ ترة يف تفعيـــــل تطبيـــــس التخطـــــيط  اإلداريـــــةحنـــــو العوامـــــل 
 اإلماماالسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم االجتماعية اامعة 

الــــدورات يف  بــــاختال  متاــــم اإلســــالميةحممــــد بــــن ســــعود 
يت ــح مــن خــالل النتــاكال  ضذجمــال التخطــيط االســرتاتيجي  

أل الفــروق جــا ت بــد أع ــا  هيئــة التــدري  ممــن حصــلوا 
)مل  دورات اــــريك ر( وأع ــــا  هيئــــة التــــدري  ممــــن 4علــــ  )

  وذلــا لصــاحل أع ــا   ( دورة2-5دصــلوا علــ  دورات )
ـــــ  أيـــــة دورات تدريبيـــــة  ـــــة التـــــدري  ممـــــن مل دصـــــلوا عل هيئ

(  وتشـــم النتيجــــة الســــابقة ضىل أل 3410توســـط موااقــــة )مب
أع ـــا  هيئـــة التـــدري  ممـــن مل دصـــلوا علـــ  أيـــة دورات يف 
جمــــال التخطــــيط االســــرتاتيجي يوااقــــول بدرجــــة أكــــرب علــــ  

ارـــــــــ ترة يف تفعيـــــــــل تطبيـــــــــس التخطـــــــــيط  اإلداريـــــــــةالعوامـــــــــل 
 اإلماماالسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم االجتماعية اامعة 

وقـد يرجـا ذلـا ضىل معايشـتةم  .اإلسـالميةد بن سـعود حمم
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اليوميــــة للجوارــــب اإلداريــــة بعكــــ  اجلوارــــب الفنيــــة الــــيت مل 
 لعدم معراتةم الدقيقة هبا.تريخذ االهتمام الكايف 
 النتائج والتوصيات

عل  عرض ألبرك النتاكال اليت مت  اجلز يشمل هذا     
و  تلا التوصل ضليةا ومن مث التوصيات ارقرتحة يف ا

 النتاكال.
 :أوال : رتاكال الدراسة

موااقـــة بدرجـــة كبـــمة جـــدا  بـــد أرةـــرت الدراســـة وجـــود  (5
اـــراد عينـــة الدراســـة علـــ  العوامـــل اإلداريـــة ارـــ ترة يف تفعيـــل أ

ـــــــة العلـــــــوم  ـــــــس التخطـــــــيط االســـــــرتاتيجي يف أقســـــــام كلي تطبي
 االجتماعية  ومن أهم تلا العوامل:

العليــــــا وضدارة  اعالــــــة بــــــد اإلدارة اتصــــــالتــــــوار قنــــــوات  -
  .القسم

ــــداكم لعمليــــة تنفيــــذ اخلطــــة  - ارتابعــــة ارســــتمرة والتقــــومي ال
  .االسرتاتيجية

  .تطبيس ر ام اتصال اعال -
  .توار خمصصات مالية إلعداد التخطيط االسرتاتيجي -
 .تشكيل اريس ااعل إلعداد اخلطة -
  .مراحل بنا  اخلطة مجياالتنسيس بد األقسام يف  -
  .التدريبية رنسويب القسمحتديد االحتياجات  -
كة الفاعليــــــة يف حتفيـــــز أع ـــــا  هيئــــــة التـــــدري  للمشـــــار  -

 التخطيط والتنفيذ.
  .وتطبيقاهتا واألر مة باللواكح الواعي الفةم -
امـــــــتال  ركـــــــي  القســـــــم للمةـــــــارات القياديـــــــة الالكمـــــــة  -

 .للتخطيط االسرتاتيجي
موااقــة بدرجـة كبــمة كمـا أرةــرت رتـاكال الدراســة وجـود  (2

عينــة الدراســة علــ  العوامــل الفنيــة ارــ ترة يف  أاــرادجــدا  بــد 
تفعيــل تطبيــس التخطــيط االســرتاتيجي يف أقســام كليــة العلــوم 

 االجتماعية  ومن أهم تلا العوامل:
  .تبن ارنةجية العلمية يف تنفيذ التخطيط -
  .ضرشا  قاعدة معلومات  املة -

امـــــــتال  اريـــــــس التخطـــــــيط االســـــــرتاتيجي القـــــــدرة علـــــــ   -
  .لوااح لألهدا  ارراد حتقيقةاالتحديد ا

ــــة للتحويــــل ضىل خطــــط وسياســــات وبــــرامال  - ــــة الرؤي قابلي
  .عمل وااحة

امتال  اريس التخطيط االسـرتاتيجي للقـدرة علـ  حتديـد  -
  .جوارب القوة وال عف يف القسم العلمي

وجود رؤية وااحة وحمفزة للعمل ومتفس عليةا مـن قبـل  -
  .مجيا منسويب القسم

أهـــــدااا   موحــــــة وقابلــــــة  ســــــرتاتيجيةاالت ـــــمد اخلطــــــة  -
  .للتطبيس

واا م  رات قياس األدا  لألهدا  للتريكد من درجة  -
  .حتقيقةا

 .جدولة ارةام واألرشطة واإلجرا ات ارطلوب ضجناكها -
ال توجــــد اــــروق ذات داللــــة ضحصــــاكية بــــد متوســــطات  (4

الفنيـة يف عوامـل الاستجابات أاراد عينة الدراسة حـول أمهيـة 
ال  متام القسم يس التخطيط االسرتاتيجي باختتفعيل تطب

ــــة  أو متاــــم ســــنوات  ــــة العلمي العلمــــي  أو اجلــــن   أو الرتب
ــــــدورات التدريبيــــــة يف جمــــــال التخطــــــيط  اخلــــــربة  أو متاــــــم ال

 االسرتاتيجي.
ال توجــــد اــــروق ذات داللــــة ضحصــــاكية بــــد متوســــطات  (3

 اإلداريــةاســتجابات أاــراد عينــة الدراســة حــول أمهيــة العوامــل 
يف تفعيـــل تطبيـــس التخطـــيط االســـرتاتيجي بـــاختال  متاـــم 
القســـــم العلمـــــي  أو اجلـــــن   أو الرتبـــــة العلميـــــة  أو متاـــــم 

 سنوات اخلربة.
اــــــروق ذات داللــــــة ضحصــــــاكية بــــــد متوســــــطات  وجــــــود (1

ارـ ترة  اإلداريـةاستجابات أاراد عينـة الدراسـة حـول العوامـل 
كليـــــة   يف تفعيـــــل تطبيـــــس التخطـــــيط االســـــرتاتيجي يف أقســـــام

 اإلسـالميةحممـد بـن سـعود  اإلمامالعلوم االجتماعية اامعة 
بــاختال  متاــم الــدورات يف جمــال التخطــيط االســرتاتيجي  
وذلا لصاحل أع ا  هيئة التدري  ممن مل دصـلوا علـ  أيـة 

 دورات تدريبية.
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  التوصيات ثانيا  
هـــذه الدراســـة  مـــنبنــا  علـــ  مـــا مت التوصـــل ضليـــه مــن رتـــاكال 

 : يرييتاحث مبا يوصي الب
ضل جنــاح التخطــيط االســرتاتيجي مــرتبط بتــوام جمموعـــة  -5

 من العوامل اإلدارية والفنية عل  السوا .
بتفعيــل القيــادة العليــا يف اجلامعــة والكليــة التريكيــد علــ   -2
ما األقسام العلمية مبا دقس سةولة وسرعة  االتصالساكل و 

 التواصل.
 ا.ة حتدن تلقاكي  لكرتورياالهتمام بإرشا  قاعدة بيارات ض -4
االهتمــام بتبــن رشـــر تقااــة التخطـــيط االســرتاتيجي بـــد  -3

ئـــة التـــدري  باألقســـام داخـــل الكليـــة  وض ـــراكةم أع ـــا  هي
 يف مجيا مراحل التخطيط.

ضقامة دورات مك فة يف التخطيط االسرتاتيجي ألع ـا   -1
 هيئة التدري .

 االســرتاتيجيةتكليــف اــرق عمــل م هلــة إلعــداد اخلطــط  -6
تطبيــــــــس ارنةجيــــــــة العلميــــــــة يف بنــــــــا  اخلطــــــــط مبــــــــا ي ــــــــمن 
 .االسرتاتيجية

شــايلية والــيت اعتمــاد خمصصــات ماليــة لــربامال اخلطــط الت -2
 سرتاتيجي ومثرته.هي رتاا التخطيط اال

هتمام بواا م  رات قياس األدا  لألهدا  للتريكد اال -2
 من درجة حتققةا.

 .االسرتاتيجيةمتابعة تنفيذ مشروعات وبرامال اخلطط  -4
 المراجع 

م(. حنو منوذا اعال لإلدارة 5443أبو العيند  عبد الشايف حممد.)
   نطا: أكادميية السادات للعلوم مجلة النهضة اإلدارية  االسرتاتيجية
 اإلدارية.

حممـــد بـــن ســـعود  اإلمـــامهــــ(. جامعـــة 5343ضدارة الدراســـات وارعلومـــات.)
 .اإلسالمية

)مفـــــــاهيم  جيالتخطتتتتتتتيط االستتتتتتتتراتيهــــــــ(.5345). د راصـــــــرمـــــــحم البيشـــــــي 
  الرياض.5وتطبيقات(.ط
م(. تصور مقرتح لتطبيس التخطيط االسرتاتيجي يف 2002حسد  حسن.)

  اجلمعية ارصرية للرتبية واإلدارة مجلة التربيةالتعليم اجلامعي ارصري  
 .250-560ارقاررة واإلدارة التعليمية  ص 

الجامعة  واقع التخطيط االستراتيجي فيم(. 2006الدجن  ضياد علي.)
  رسالة ماجستم غم منشورة  في ضوء معايير الجودة اإلسالمية
   غزة السطد.اإلسالميةاجلامعة 

دور التخطيط االستراتيجي في جودة األداء م(. 2055الدجن  ضياد علي.) 
  المؤسسي  دراسة وصفية تحليلية في الجامعات النظامية الفلسطينية

كلية الرتبية   جامعة   -ال و رق تدري مناه–يف الرتبية  دكتوراهرسالة 
 دمشس.

العالقتتة بتتتين التوجتتا االستتتراتيجي لتتتدى اإلدارة م(. 2006الدهــدار  مــروال.)
العليتتا فتتي الجامعتتات الفلستتطينية وميزتهتتا التنافستتيةن دراستتة ميدانيتتة علتت  

   اإلسـالمية. رسالة ماجستم غم منشـورة  اجلامعـة جامعات قطاع غزة
 غزة.

م(. 2002يلي  جول م . و ترينر  جيم    . )ا . وكدوري   مايكل 
. التخطيط االستراتيجي الناجح  اتجاهات جديدة للبحث المؤسساتي

 ترمجة مسة عبد ربه   الرياض  مكتبة العبيكال.
التخطتتتتتيط االستتتتتتراتيجي لمؤسستتتتتات التعلتتتتتيم ه(. 5356الزهـــــران  ســـــعد.)

   جامعة أم القر   مكة اركرمة.العالي
ي  يف م(. تفعيل دور ع و هيئة التدر 2052ة حممود.)كيدال  أسام

المجلة جودة األدا  باجلامعات.  التخطيط االسرتاتيجي لتحسد
 .42  جامعة اإلمارات العربية ارتحدة  العدد الدولية لألبحاث التربوية

التخطتتتيط االستتتراتيجي فتتتي م(. 2055اــحاوي  بيــومي وارليجـــي  راــا. )
 . القاهرة: دار الفكر العريب.ماذج تطبيقيةالتعليمن رؤى مستقبلية ون

درجتتتة تتتتوفر متطلبتتتات التخطتتتيط االستتتتراتيجي م(. 2055.) عليالعـــامودي 
وذلتتتن متتتن وجهتتتة نظتتتر الهيئتتتة التعليميتتتة فتتتي  أهميتهتتتاالمدرستتتي ودرجتتتة 

. رسـالة ماجسـتم غـم منشـورة مـن المرحلة الثانوية بمدينة مكتة المكرمتة
  كلية الرتبيـة  جامعـة أم القـر    مكـة قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط 

 اركرمة.
م(. 2000عبـــد الوهـــاب  حممـــد راعـــل و ع مـــال  حســـد حممـــد ع مـــال.)

   دار ارطبوعات اجلامعية  االسكندرية.أساسيات اإلدارة العامة
م(. التعليم العايل يف ارملكة العربية السعودية: 2001العراال  عبد احملسن.)

المؤتمر القومي  ضىلاسرتاتيجي  حبث مقدم  دراسة حتليلية من من ور
  تطوير أدا  السنوي الثاني عشر لمركز تطوير التعليم الجامعي

اجلامعات العربية يف او  معايم اجلودة الشاملة ور م االعتماد  مركز 
 . 214-244تطوير التعليم اجلامعي  جامعة عد مش  ص ص 

منصـور و ارنصـور   عبـد اهلل  و حلمي  ا اد و اجلنويب  عبدالعزيز العسكر 
مستتتتتوى  علتتتت  ستتتتتراتيجياالالتخطتتتتيط هـــــ(.5345). و األخـــرت  حممــــد

مــن وكالــة التخطــيط والتطــوير  يف وكارة الرتبيــة  ضجراكــي.)دليــل المدرستتة
 والتعليم بارملكة العربية السعودية(.

تفعيل دور الجامعات اليمنية في تحقيق م( 2004العبيدي سيالل جربال.)
 .النوعية األهداف
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م(. آرا  حـــول الســـلو  اإلداري االســـرتاتيجي 2004الفـــرا  ماجـــد حممـــد. )
مجلتتتتة الجامعتتتتة عنـــد ارــــدير الفلســـطين  دراســــة حالــــة يف قطـــاع غــــزة  

 .42-12ص ص 2  العدد 55  اجمللد اإلسالمية
التخطيط االستراتيجي للمؤسسات ( 2002يسول وجود كاي.)مايكل ال

 حلموي  مكتبة العبيكال  الرياض.  ترمجة مروال اغير الربحية
(.تصور مقرتح للتخطيط االسرتاتيجي يف ضدارة م2004اربعون حممد.)

مجلة م سسات التعليم العايل يف ارملكة العربية السعودية.
 2 العدد التربية

  (. استراتيجيات وعمليات اإلدارةم2002ارليجي  ضبراهيم عبد اهلادي.)
 سكندرية.اركتب اجلامعي احلديث   اال

م(. ضدارة عمليـــــات التخطـــــيط 2050ارليجـــــي  راـــــا و يوســـــف   دـــــي. )
مجلتتتتة كليتتتتة االســـرتاتيجي للتعلــــيم اجلـــامعي يف مصــــر  دراســـة حتليليــــة. 

 .314-446( 32  جامعة  نطا)التربية
م(. التخطيط االسرتاتيجي 2001رصمات  اريد  واخلطيب  صاحل. )

  2 42  ت العلوم اإلداريةدراساواألدا  ار سسي. أحبان الممو   
351-344. 

ــــد الع ــــيم.) م(. مــــدخل 2002اهلــــاليل  الشــــربين اهلــــاليل و مصــــطف   عب
ومتطلبــــات تطبيقــــه يف كليــــات جامعــــة ارنصــــورة.  االســــرتاتيجيةاإلدارة 

 .55عدد55  جامعة ارنصورة جملد مجلة بحوث التربية النوعية

ــــــة  هــــــان عبــــــد الكــــــرمي. ) فتتتتتتي  االستتتتتتتراتيجية واقتتتتتتع اإلدارةم(. 2002وهب
  رســـــالة الجامعتتتتتات الفلستتتتتطينية فتتتتتي محافظتتتتتات غتتتتتزة وستتتتتبل تطويرهتتتتتا

ماجســتم غــم منشــورة  قســم أصــول الرتبيــة ) ضدارة تربويــة( كليــة الرتبيــة 
   غزة.اإلسالميةيف اجلامعة 
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Abstract: The study aimed to identify the most important factors of administrative and technical affecting the activation of 

the application of strategic planning in the College of Social Sciences at the University of Imam Muhammad bin Saud 

Islamic University, from the viewpoint of faculty members during the first semester of the academic year 1435 AH  , as well 

as to determine the effect of variables such as ( scientific department , Gender , Academic Rank , experience in the field of 

teaching , training courses in the field of strategic planning ). Data were collected by questionnaire where sample included 

104 faculty members . The results showed that both factors administrative and technical got the approval very much , and 

was the most important of these administrative factors as the following: availability of effective channels of communication 

between senior management and the management section , ongoing follow-up and continuous assessment to the process of 

implementation of the strategic plan , application of effective communication and provide financial allocations for the 

preparation of strategic plan. While the technical factors were as the following: adopt scientific methodology in the 

implementation of the planning , the establishment of a comprehensive information base, and owning a  qualified team of 

strategic planning able  to define objectives to be achieved.  

Keywords: Planning, educational planning, strategic planning. 
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 في ضوء بعض المتغيرات المشاركة الوالديةنحو  في ميدان التربية الخاصة معلمي ما قبل الخدمةاتجاهات 
 اهلل العثمان براهيم بن عبدإ

 الرياض ، اململكة العربية السعودية د،جامعة امللك سعو  ،كلية الرتبيةأستاذ مشارك، قسم الرتبية اخلاصة،  
 هـ7/1/2331  ريخوقبل بتا -هـ 21/3/2331 قدم للنشر

ا لبعض املتغريات ) نوع اجتاهات معلمي ما قبل اخلدمة يف ميدان الرتبية اخلاصة حنو املشاركة الوالدية وفق   إىلهدفت الدراسة يف التعرف : المستخلص
صل بني األسرة واملختصني يف الدراسة، والتخصص، والدافع حنو العمل يف ميدان الرتبية اخلاصة (، كما هدفت إىل التعرف على أهم أشكال التوا

، وما إذا كانت ذوي اإلعاقةاملدرسة خلدمة الطالب، وأمهية دور األسرة يف حياة التلميذ ذي اإلعاقة، وأهم اخلدمات اليت جيب أن تقدم للتالميذ 
قبل اخلدمة يف ميدان الرتبية اخلاصة لديهم املعرفة  املقررات تتضمن التأكيد على أمهية املشاركة الوالدية يف ميدان الرتبية اخلاصة، وما إذا كان معلمو ما

 والكفاءة لتحقيق الشراكات الفعالة بني األسرة واملدرسة.

د، واشتملت العينة على جمموعة من معلمي ما قبل اخلدمة من طالب التدريب امليداين بقسم الرتبية اخلاصة، بكلية الرتبية، جامعة امللك سعو  
خالل الفصل الدراسي الثاين ( 33بية اخلاصة، بكلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود )ن = وطالب برنامج دبلوم الرت 

 اعتمد البحث احلايل املنهج الوصفي التحليلي. (.2333/2333)

جتاه حنو املشاركة ا بني متوسطات درجات معلمي ما قبل اخلدمة على مقياس االأوضحت نتائج فروض البحث عدم وجود فروق دالة إحصائي  
يقرون  ةل اخلدمالوالدية تعزى ملتغريات نوع الدراسة، والتخصص، والدافع حنو العمل يف ميدان الرتبية اخلاصة. وتؤكد هذه النتائج أن معظم معلمي ما قب

برنامج دبلوم الرتبية -يف نوع الدراسة )التدريب امليداينبأمهية حتقيق املشاركة التعاونية مع الوالدين، وال يؤثر يف اجتاهاهتم هذه العديد من العوامل املتمثلة 
-صعوبات التعلم(، والدافع حنو العمل يف ميدان الرتبية اخلاصة )شخصي-اضطرابات سلوكية وتوحد-إعاقة مسعية-اخلاصة(، والتخصص )إعاقة فكرية

 ثقايف(.-اقتصادي-إنساين

 اخلاصة، تربية خاصة املشاركة الوالدية، معلمي الرتبية الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة :
تعد املشاركة التعاونية بني الوالدين، واملختصني يف 

تسهم يف حتقيق حيث ، اضروري  ا ميدان الرتبية اخلاصة أمر  
نوع من تكامل اجلهود املبذولة لتحسني حالة األطفال ذوي 

رتبية ل األمريكي قانونالاالحتياجات اخلاصة. وقد نص 
  Individuals With)اإلعاقات د ذويوتعليم األفرا

Disabilities Education Act, 1997, 2004) إصداره  يف
 يفاألول، واملعدل على ضرورة تقوية املشاركة الوالدية 

، والتأكيد على ذوي اإلعاقةالعملية التعليمية لألطفال 
إشراك األسرة أثناء عملية التدخل املبكر. ويعزز هذا القانون 

 Individualized andالفردية، واألسريةخطة اخلدمة 

Family Service Plan " IFSP "  ، واليت تعكس أولويات
األسرة، واهتمامات األطفال الذين تكون أعمارهم أقل من 

 .( Kim & Vail, 2011 )سنوات  3
ن اجلهود التخصصية، والتشريعية احلالية تؤكد إكما 

دمات اخل يف جمال تلقيبشدة على العمل مع األسر 
التعليمية. وقد عززت وزارة التعليم األمريكية مفاهيم املشاركة 

أكد العديد من التصرحيات  كماالتعليم،   يفالتعاونية الوالدية 
، مثل األمريكية الواردة عن العديد من املنظمات التعليمية

 National Board forاجمللس الوطين ملعايري التدريس املهين 

Professional Teaching Standards واجلمعية الوطنية ،
 National Association for theلتعليم األطفال الصغار 

Education of Young Children  على الدور الفعال
 ,Brookman-Frazee )التعليم املدرسي  يفإلشراك الوالدين 

2004 ). 
 Council for )وأكد جملس األطفال غري العاديني 

Exceptional Children, 2013 )  يف إطار حتديده ملعايري
املشاركة املمارسة املهنية يف ميدان الرتبية اخلاصة على أمهية 

من جهة، واملختصني من  بني الوالدين، واألسرة الوالدية
التواصل  -2:  يأيتن مبا طالب املختصو  جهة أخرى، إذ

املالئم، والفعال، والقائم على االحرتام، والفهم الدقيق، مع 

ستخدام املعرفة اخلاصة بالوالدين، ا -1 واألسر؛ الوالدين،
واألفراد غري العاديني عند ختطيط، وإجراء، وتقييم خدمات 

 -3الرتبية اخلاصة، ومتكينهم كشركاء يف العملية التعليمية؛ 
حتقيق التواصل بني الوالدين، واملختصني، مع احرتام 

عليم زيادة فرص ت -3اخلصوصية، والسرية، والتنوع الثقايف؛ 
ا، الوالدين باستخدام املعلومات الواضحة، واملالئمة ثقافي  

مور قحقوق أبنائهم تعريف أولياء األ -1واألساليب املهنية؛ 
 -1هذه احلقوق؛  تنتقص منأية ممارسات التعليمية، و 

 -7تقدير، واحرتام التنوع الثقايف داخل املدرسة، واجملتمع؛ 
ذ، والوالدين، وعدم احرتام العالقات املهنية مع التالمي

 .السعي لتحقيق فائدة شخصية

وللتأكيد على ضرورة وعي الطالب املعلمني، أو 
، أوضح املشاركة الوالديةمعلمي ما قبل اخلدمة، بأمهية 

 ,Deslandes, Fournier and Moran )ديسالنديز وآخرون 

أن اخلربات التعليمية اليت يتلقاها الطالب املعلمون  ( 2008
ما قبل اخلدمة جيب أن تثري إدراكاهتم ملستوى  يف مرحلة 

 واجملتمعية.      املشاركة الوالديةكفاءهتم يف تقوية 

 Pre-serviceمعلمي ما قبل اخلدمة تعد اجتاهات و 

Teachers  يف  املشاركة الوالديةحنو أمهية االستفادة من
الربامج املقدمة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من 

ات املقدمة هلؤالء األطفال يف حتقيق أسس جناح اخلدم
، باعتبار هؤالء مستقبال   األهداف املرجوة من هذه الربامج

الطالب هم الفئة املنوط هبا التفاعل اإلجيايب مع الطالب 
بعد أن يصبحوا معلمني يف ذوي االحتياجات اخلاصة 

 . الرتبية اخلاصة يدانم
 :مشكلة البحث

 يفي جيب أن يوضع عنصر أساس املشاركة الوالدية إن
االعتبار عند تطوير، وتطبيق خطط دعم السلوك الفردي 

بني األسرة،  املشاركةتسهم  إذ، ذوي اإلعاقةلألطفال 
 ذوييف حتسني املخرجات التعليمية لألطفال  واملدرسة
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ات املشكلة، ألهنا تشمل التعاون بني األسر، يالسلوك
ف، واخلطط، ة تطوير األهداعملي يفا واملعلمني للعمل مع  

 .( Blair et al., 2011 )الدعم لألسر وتوفري 
املشاركة وللتأكيد على أمهية تضمني ودعم مفاهيم 

 )داخل برامج إعداد املعلم أوضح فالنيجان الوالدية

Flanigan, 2007)  أنه لكي حتقق برامج تعليم وإعداد املعلم
 درالية، ومعايرييأهداف املعايري التخصصية، واألهداف الف

 Nationalاالعتماد اخلاصة باملركز القومي العتماد املعلمني 

Council For Accreditation of Teachers ( NCATE, 

رس مع الوالدين واجملتمع فإن موضوع إشراك املدا ( 2002
 وإعداد تكامل داخل املنهج املطلوب لربامج تعليمجيب أن ي

اهتمام وبالرغم من ذلك فإن هذا املوضوع حيظى ب املعلم.
وهذا بدوره حيد ، حمدود يف معظم برامج إعداد وتعليم املعلم

على الرتبية اخلاصة  الطالب املعلمني يف ميدانمن قدرة 
وهو ما  حتقيق األهداف املرجوة من برامج الرتبية اخلاصة.

من أنه على الرغم  (Patte, 2011)أكدته نتائج دراسة بايت
من النتائج والفوائد  من وعي معلمي ما قبل اخلدمة بالعديد

اإلجيابية املرتبطة بتحقيق الشراكات بني األسرة واملدرسة، 
ني األسرة فإن معرفتهم، وكفاءاهتم يف حتقيق الشراكات ب

ن إدراكاهتم للشراكات بني األسرة واملدرسة حمدودة، كما إ
 واملدرسة تعد تقليدية يف طبيعتها.

هناك ندرة شديدة يف  الباحث ويف حدود علم
تناولت استكشاف اجتاهات معلمي  اليت العربية لدراساتا

ومن مث تتضح ضرورة  ،املشاركة الوالديةما قبل اخلدمة حنو 
يف الربامج املقدمة لذوي هذه االجتاهات استكشاف 

االحتياجات اخلاصة، باعتبار التعرف على هذه االجتاهات 
 يف املشاركةا ملعرفة مدى استفادهتم من هذه ا ضروري  منبئ  

والتعليمية لذوي االحتياجات  ،حتسني العملية الرتبوية
اخلاصة، وذلك عندما يصبح هؤالء الطالب املعلمون 

 .عاملني يف ميدان الرتبية اخلاصة مستقبال  

املختصني يف ميدان الرتبية اخلاصة  العديد منويالحظ 
يف اجتاهات العديد من طالب التدريب امليداين،  ا  تضارب

قني بدبلومات الرتبية اخلاصة يف العديد من والطالب امللتح
التخصصات، حول دور الوالدين يف إثراء العملية التعليمية 
ألبنائهم ذوي االحتياجات اخلاصة، سواء على املستوى 

؛ فمنهم من يرى أن االجتماعي مالنفسي، أ ماألكادميي، أ
مشاركة الوالدين يف الربامج املقدمة للتالميذ ذوي 

تعدت كون الوالدين ، ملحةخلاصة ضرورة االحتياجات ا
حول أطفاهلم، إىل كوهنم ليسوا  -فقط-مصادر للمعلومات 

مشاركني يف تنفيذ بعض جوانب الربامج املقدمة  -فقط-
بتنفيذ اسرتاتيجيات فعالة أيضا  قائمني  هلؤالء التالميذ، بل

تسهم يف حتسني حالة أطفاهلم ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وهذا ما  األكادميي، واالجتماعي، واالنفعايل،على املستوى 

 يؤكده ظهور برامج تعليم الوالدين يف جمال الرتبية اخلاصة،
يؤدون دورا  حمدودا  يف هذا قد الوالدين  ومنهم من يرى أن

أنه ال فائدة من إشراك الوالدين يف اإلطار، ومنهم من يرى 
     .هناظل الظروف احلياتية، والضغوط النفسية اليت يواجهو 

ومما سبق ميكن صياغة مشكلة البحث يف السؤال 
 :اآليتالرئيس 

يف ميدان الرتبية  ما اجتاهات معلمي ما قبل اخلدمة
 ؟.يف ضوء بعض املتغريات املشاركة الوالديةحنو  اخلاصة

 فرعيةالسئلة ألا جمموعة من وينبثق من هذا السؤال
 ميكن حتديدها يف اآليت :

املشاركة حنو قبل اخلدمة ما اجتاهات معلمي ما  -
 .؟الوالدية

ما أهم أمناط التواصل بني األسرة واملختصني يف املعاهد  -
واملراكز اليت تقدم اخلدمة للطالب من وجهة نظر 

 .؟معلمي ما قبل اخلدمة

ما مستوى أمهية برامج تعليم الوالدين بني اخلدمات  -
 املقدمة للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة؟.
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املشاركة التأكيد على أمهية  قرراتاملهل تتضمن  -
 .يف ميدان الرتبية اخلاصة؟ الوالدية

لدى معلمي ما قبل اخلدمة يف ميدان الرتبية هل  -
املشاركات التعاونية الفعالة مع الكفاءة لتحقيق  اخلاصة

 ؟.الوالدين

 ؟املشاركة الوالديةما أهم وسائل  -

حنو هل ختتلف اجتاهات معلمي ما قبل اخلدمة  -
 باختالف نوع الدراسة؟. ة الوالديةاملشارك

حنو هل ختتلف اجتاهات معلمي ما قبل اخلدمة  -
 التخصص؟. باختالف املشاركة الوالدية

حنو هل ختتلف اجتاهات معلمي ما قبل اخلدمة  -
 ميدانالدافع حنو العمل يف  باختالف املشاركة الوالدية
 الرتبية اخلاصة؟.

 :البحث هدف
التعرف على اجتاهات يتمثل هدف البحث احلايل يف 

املشاركة معلمي ما قبل اخلدمة يف ميدان الرتبية اخلاصة حنو 
ا لبعض املتغريات ) نوع الدراسة، والتخصص، وفق   الوالدية

وكذلك  ،الرتبية اخلاصة ( ميدانوالدافع حنو العمل يف 
كما   ا هلذه املتغريات.االختالف يف هذه االجتاهات وفق  

لتعرف على أهم أشكال التواصل يهدف البحث احلايل إىل ا
يف املدرسة خلدمة الطالب، وأمهية  املختصنيبني األسرة و 

اخلدمات دور األسرة يف حياة التلميذ ذي اإلعاقة، وأهم 
، وما إذا كانت ذوي اإلعاقة جيب أن تقدم للتالميذ اليت

يف  املشاركة الوالديةاملقررات تتضمن التأكيد على أمهية 
معلمو ما قبل اخلدمة يف اصة، وما إذا كان ميدان الرتبية اخل

املعرفة والكفاءة لتحقيق  ميدان الرتبية اخلاصة لديهم
الشراكات الفعالة بني األسرة واملدرسة، وذلك من وجهة 

 . نظر معلمي ما قبل اخلدمة يف ميدان الرتبية اخلاصة
 :أهمية البحث

إشراك  أمهيةأكد الباحثون  - تقريبا   –منذ عقدين
املعلم، وذلك كوسيلة للمساعدة  ، وممارسةيف إعداد األسر

كما ،  يف حتسني اجلوانب األكادميية، واالجتماعية لألطفال
أثري اإلعاقة يدركون مدى تن الطالب املعلمني الذين إ

يعرفون أمهية إشراك أسر األطفال ذوي اإلعاقات للعمل مع 
كما .(Sauer and Kasa, 2012) املعلمني بصورة متساوية

ن استكشاف برامج إعداد املعلم توضح أنه بالرغم من إ
تلقي معلمي ما قبل اخلدمة التعليم اخلاص باملهارات، 

يظل هذا التعليم  ن  فإواالسرتاتيجيات للعمل مع األسر، 
 Baum and)فتقد للتطبيق يف احلياة الواقعيةا، وينظري  

Swick, 2008 )  . 
بني  يعتقد معلمو ما قبل اخلدمة أن التواصلو 

ا، بالرغم من أن ا وضروري  م  مها املعلمني، واألسر يعد أمر  
         ثابتة ا ما، أو تعزز، أو تظلهذه االجتاهات قد ختتلف نوع  

( Graves, 2007). أمهية البحث احلايل يف  وبذلك تتضح
 :جانبني

 : األهمية النظرية
التأصيل النظري لعدد من املفاهيم اليت ترتدد يف ميدان 

، وإعداد املشاركة الوالديةبية اخلاصة، السيما مفهوم الرت 
، وكذلك الدراسة املشاركة الوالديةمقياس االجتاه حنو 

الوصفية، واملقارنة الجتاهات معلمي ما قبل اخلدمة يف 
 .املشاركة الوالديةحنو  ميدان الرتبية اخلاصة

 :  األهمية التطبيقية
يه األساتذة االستفادة من نتائج البحث احلايل يف توج

اجلامعيني يف ميدان الرتبية اخلاصة لضرورة تضمني اجلانب 
النظري، والتطبيقي للشراكة األسرية عند إعداد معلمي ما 

 اإلفادةقبل اخلدمة للعمل يف ميدان الرتبية اخلاصة، وكذلك 
من نتائج البحث احلايل يف إعداد الربامج اإلرشادية 

دان الرتبية اخلاصة إلكساب معلمي ما قبل اخلدمة يف مي
، وكذلك حتديد املشاركة الوالديةاالجتاهات اإلجيابية حنو 

إجراءات عملية خلطوات واقعية ميكن من خالهلا تدريب 
الفعالة  املشاركة الوالديةمعلمي ما قبل اخلدمة على حتقيق 
 أثناء ممارساهتم يف التدريب امليداين.
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 :حدود البحث
 الحدود البشرية: 

ة من معلمي ما قبل اخلدمة من طالب جمموع ومشلت
التدريب امليداين بقسم الرتبية اخلاصة، بكلية الرتبية، جامعة 

، بكلية دبلوم الرتبية اخلاصةبرنامج امللك سعود، وطالب 
ن = )سعود ن حممد بجامعة اإلمام العلوم االجتماعية، 

33). 
 : الحدود المكانية
رتبية، جامعة قسم الرتبية اخلاصة، بكلية الومتثلت يف 

وكلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد امللك سعود، 
 بن سعود.
 : الزمنيةالحدود 

 الثاينخالل الفصل الدراسي  هذا البحثطبق 
(2333/2333.) 

 :مصطلحات البحث
 :Attitude sتجاهاتاال - أ

شعور داخلي بالتقبل، أو عدم التقبل لذوي اإلعاقة، 
اجلانب املعريف، واالجتماعي، على  –بدوره  –مما  ينعكس 

 واالنفعايل، والسلوكي للفرد، سواء بالسلب، أو اإلجياب.
 )ولالجتاه مكون معريف، ومكون انفعايل، ومكون سلوكي 

Leatherman & Niemeyer, 2005 ). 
بالدرجة اليت حيصل  –إجرائيا  -وتتحدد االجتاهات  

املشاركة  عليها معلمو ما قبل اخلدمة على مقياس االجتاه حنو
 الوالدية، إعداد/ الباحث. 

 : Pre-Service Teachers معلمو ما قبل الخدمة - ب
ة الذين هم يف مرحلة جمموعة من طالب كلية الرتبي

التدريب امليداين، أو الطالب امللتحقني بالربامج اخلاصة 
لعمل مبيدان الرتبية بابإعداد املعلمني، ومل يلتحقوا بعد 

 يذ.لتالموالتعليم لتدريس ا
بأهنم –ا إجرائي   –ويتحدد معلمو ما قبل اخلدمة 

قسم الرتبية طالب املستوى الثامن ) التدريب امليداين (، ب

طالب برنامج اخلاصة، بكلية الرتبية، جامعة امللك سعود، و 
كلية العلوم االجتماعية، جامعة دبلوم الرتبية اخلاصة، ب

 .اإلمام حممد بن سعود
 : Special Education التربية الخاصة - ت

واالسرتاتيجيات املصممة  ،واخلطط ،جمموعة الربامج
، ات اخلاصة باألطفال غري العادينيخصيصا  لتلبية االحتياج

ومعدات  ،وجتهيزات ،وأدوات ،وتشتمل على طرائق تدريس
) وزارة املعارف،  ، باإلضافة إىل خدمات مساندةخاصة

2311 .) 
 ،وعة الربامججممب -إجرائيا  -وتتحدد الرتبية اخلاصة 

واالسرتاتيجيات املصممة خصيصا  لتلبية  ،واخلطط
، واليت يتأهل االحتياجات اخلاصة باألطفال غري العاديني

 معلمو ما قبل اخلدمة للعمل يف إطارها. 
 : parental Partnership المشاركة الوالدية - ث

ني يف ميدان ، واملختصالوالدينبني  تعاونية عالقة
ممارسة األدوار اإلحالة املتبادلة، و م على تقو ، الرتبية اخلاصة

 لاحل، و املتفق عليها املتفق عليها، وحتقيق األهداف املشرتكة
لمشكالت الطارئة، واملستقبلية، وإتاحة اخلربات التعاوين ل

حتمل مشاركة التأثري، و املكملة. وأهم جوانب هذه العالقة 
وإتاحة ونية، العالقة التعا يفاملرونة و  ،اجلانبنياملسئولية من 

ألطفاهلم،  للمشاركة يف تقدمي اخلدماتلوالدين الفرصة ل
 ومراعاة البيئة الثقافية.

بالدرجة اليت  –إجرائيا   –املشاركة الوالديةوتتحدد 
االجتاه حنو  سحيصل عليها معلمو ما قبل اخلدمة على مقيا

 ، إعداد/ الباحث. املشاركة الوالدية
 :اإلطار النظري للبحث

 : مشاركة الوالديةالمفهوم  - أ
  ,Blue-Banning, Summers )نج وآخرونبانيبلو  يرى

 Frankland, Nelson, and Beegle, 2004 ) املشاركةأن 
هي تفاعالت  Collaborative Partnershipالتعاونية 

تتميز  لدين واملختصني، واليتبني الوا املشاركة، والتبادل
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اجات بالدعم املتبادل، وتركز على حتقيق كل من ح
كما يعرف بروثريسون   اإلعاقات، والوالدين. ذوياألطفال 
 ,Brotherson, Summers)                     وآخرون

Naig, Kezar, Friend, Epley, Gotto, and Turnbull, 

بني الوالدين واملختصني بأهنا منو عالقة  املشاركة ( 2010
واالحرتام،  بني املختصني، واألسرة، تتميز بالتقبل املتبادل،

وميكن  والثقة، وااللتزام، واالنفتاح، واملسئولية املشرتكة.
بأهنا تعاونية، عندما  بني الوالدين واملختصنيالعالقة وصف 

ول بالنسبة القرار األ الوالدين بأهنما صانعاينظر إىل 
متساوون  ءتقييمهم على أهنم شركا ا يتموعندهألطفاهلم، 

 .( Dinnebeil, Hale, and Rule, 1999 )اخلدمة قدمي تيف
  (Brookman-Frazee, 2004)فريز-بروكمان وأوضح

تعليم الوالدين هو منوذج هرمي، ل النموذج غري التعاوين أن
يقوم فيه املعاجل بصنع قرارات للوالدين دون وتوجيهي، 

 . وتتمثل أهم جوانب املشاركة التعاونية يفاإدراج إسهامهم
 ،من جانب األسرة واملختصنيمشاركة التأثري، واملسئولية 

العالقة التعاونية، وإمداد الوالدين بالفرص حول  مرونةو 
ف املتفق عليها بصورة األهدا، و اخلدمات املقدمة ألطفاهلم

 ،ة الثقافيةالبيئ مالءمةو  املشرتكة،واملسئولية واخلربة  تبادلية،
 .واحلل التعاوين للمشكالت

اكات الفعالة وهناك عدد من املكونات الضرورية للشر 
األهداف املتفق عليها  -أ : وهي، بني الوالدين واملختصني

املسئولية املشرتكة؛  -اخلربة املشرتكة؛ ج -بصورة تبادلية؛ ب
للمشكالت؛  احلل التعاوين -بيئية الثقافية؛ هاملالءمة ال -د
قيام كل  ، والذي يؤكد إمكانالنموذج القائم على القوة -و

 بدور تفاعلي إجيايب، يدرك كل من الوالدين واملختصني
أمهية الطرف                  ،من خالله ،طرف منهما

 . ( Brookman-Frazee, 2004 )اآلخر

عالقة مهنية  التعاونية هي املشاركةويرى الباحث أن 
) على سبيل املثال املعلمني، ني الوالدين واملختصني ب

لطبيعة  لواعياواملرشدين، واملعاجلني ..إخل (، تتسم بالفهم 

األدوار، واالحرتام املتبادل، والثقة، والصدق، واملسئولية 
املشرتكة، وتقبل النقد، واإلحالة املتبادلة، والتعلم املتبادل، 

 واألهداف املشرتكة، واألساليب والغايات املتفق عليها. 
 : المشاركةالمساعدة لتحقيق  تقديم نماذجتطور  - ب

، ( Brookman-Frazee, 2004 )فريز -أشار بروكمان
 ،(Piantoni, 2010)، وبيانتوين(Cantor, 2010)وكانتور 
إىل جمموعة من (Okeke-Banks, 2007)بانكس-وأوكيكي
لدين، واألسر، وهذه حتقيق املشاركة الفاعلة للوامناذج 

 هي : النماذج 
هذا النموذج يفرتض  يفو  :Expert Modelاخلبري  وذجمن -

واألدوات للتقييم،  أن يكون لدى املختصني اخلربة،
والتشخيص، وتصميم، وتطبيق التدخالت العالجية. 

ية بالنسبة وضعف هذا النموذج يرتبط بالتأثريات السلب
 ن على خربة املختصني.للوالدين ال َذْيِن يعتمدا

ويركز هذا النموذج  :Enabling Modelمنوذج التمكني  -
ت عمليات حل املشكال يفعلى تعليم املشاركني االنشغال 

اخلاصة هبم. وهذا النموذج يعمل على تعليم األسر املهارات 
 empoweredاجلديدة حلل املشكالت. والوالد املمكن 

parent  تعليم طفله،  يفهو الذي يظهر الثقة، والفاعلية
ويدير الروتينات اليومية بنجاح، ويتفاعل مع ماحني الرعاية. 

ية، أو هو عمل empowermentويرى زميرمان أن التمكني 
، أو ناتج. وقد وضع إجراءات متضمنة، أو أنشطة، أو بىن

نظرية التمكني، وقسموا نتائج التمكني ي زميرمان، ووارشوسك
إىل ثالثة مكونات : املكون الشخصي، واملكون التفاعلي، 

 .(Izralson, 2011)واملكون السلوكي 
 – Parentالشراكات بني املختصني والوالدين  -

Professional Partnerships:   ليس ا فعاال  يأخذ الوالدان دور ،
وضع  يفا تطبيق التدخل العالجي، ولكن أيض   يففقط 

يصبح إذ الروتينات اليومية لألسرة، تدخل ميكن إدماجه يف 
 الوالدان صانعي القرار النهائي.
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 Brotherson et al., 2010 )وآخرون ونسويوضح بروثري 

 خصائص بني لمشاركةلالنماذج األربعة  اآليتالشكل  يف(
 :األسرة، وخصائص املختصني

 

 

 

 

 

 

 ( Brotherson et al., 2010 )النماذج األربعة للمشاركة( 1شكل )
حدد إيبسنت ستة أمناط من الشراكة بني معلمي و 

:  إلعاقات، وأسر هؤالء األطفال، وهيا ذوياألطفال 
املنزل، وصنع  يفالوالدية، والتواصل، والتطوع، والتعلم 

 .(Connelly, 2007)اجملتمع ارات، والتعاون مع  القر 
 : أهمية المشاركة الوالدية التعاونية - ت

املشاركة  إىل أن ( Mossman, 2008 )يشري مومسان 
كل برنامج تدخل ؛ فالوالدية ضرورية للتدخل التعاونية

ويف العالقة الربنامج.  تنفيذ يفناجح يشرك أحد الوالدين 
القرار  ا صانعاوالدين على أهنمالتعاونية ينظر إىل ال

تقدمي خدمات التدخل  يفن ألطفاهلما، ومشاركا األساسي
املستويات العالية  :املبكر. ومن خصائص املشاركة التعاونية

لثقة، واملسئولية من التقبل املتبادل، واالحرتام، والصراحة، وا
العالقة التعاونية هم متواصلون  يفن الشركاء املشرتكة، كما إ

عالون، لديهم القدرة على التفاوض، ولديهم فهم واضح ف
 Dinnebeil et)لسلطة صنع القرار النهائي داخل العالقة 

al., 1999). 
التعاون بني األسرة واملدرسة بناء الشراكات ويشمل 

عملية تطوير  يفا بني األسر، واملعلمني، للعمل مع  

 توفري الدعم لألسر،ينظر إىل  إذ، األهداف، واخلطط
تحقيق دعم أنه ذو أمهية شديدة لوالتعلم من األسر على 
 .(Blair et al., 2011) األسر لألهداف املدرسية

 :عوامل تحقيق المشاركة التعاونية الفعالة - ث
 (Harry &Kalyanpur, 1994)حدد هاري وكاليانبور

 يفالرتبية اخلاصة  يف املختصونأربعة أبعاد جيب أن يضعها 
األطفال مع أسر  اركة التعاونية الفعالةلتحقيق املشاالعتبار 

األساليب  -: أ ، وهذه األبعاد هيالثقافات املختلفة ذوي
 -حتديد األهداف، والقيم الثقافية، ج -الوالدية؛ ب

اجلوانب العملية،  -االهتمامات األسرية، واجملتمعية، د
 والتواصل.

 إجيابية حدد ديوتش وآخرون ست خصائصكما 
:  هي الفعالة بني الوالدين واملختصني، ،ةللمشاركة التعاوني

 وعدمالود، ومنح املساعدة،  -بالتواصل الفعال؛  -أ
املشاركة، والتنسيق،  -ات املعوقة؛ جياستخدام السلوك

الرؤية املشرتكة، والتآزر، والثقة، والصدق؛  -واإلنتاجية، د
كما   احلل املشرتك للمشكالت. -التمكني املتبادل؛ و -ه

عة من العوامل السلبية اليت حتد من املشاركة حددوا جممو 

 النماذج األربعة للشراكة :

 حاجات كل من األسرة، والمختص. تحقيق-1
حاجات  دون تحقيقجات األسرة، حا تحقيق-2

 المختص.
 دون تحقيقحاجات المختص،  تحقيق-3

 حاجات األسرة.
حاجات كل من األسرة،  تحقيقعدم -4

 .والمختص
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عدم  -ضعف التواصل؛ ب -التعاونية الفعالة، وهي : أ
الثقة  -األمانة؛ واالستخدام غري املناسب للسلطة؛ ج

 اإلدراك السليب -ه ات املعرقلة؛يالسلوك -املنخفضة؛ د
 ,Piantoni)االنتقادات -قلة اإلنتاجية؛ ز -لآلخرين؛ و

2010). 
 ,Stoner, Bock)ن دراسة ستونر وآخريوأوضحت 

Thompson, Angell, Heyl and Growley, 2005)  أن
اجحة بني هناك ثالث خصائص أساسية للشراكات الن

التواصل، واإلصغاء بصورة  -: أ الوالدين واملختصني، وهي
 -فهم كل طرف لتصورات اآلخر، ج -منفتحة وفعالة، ب

 اخلدمة. تلقيالتدخالت الفعالة، وممارسات  تطبيق
 :اومن عوامل حتقيق املشاركة التعاونية الفعالة أيض  

إذ  ،  Parent Education Programsبرامج تعليم الوالدين
إىل أن تعليم الوالدين  ( Mossman, 2008 )يشري مومسان 

parent education  ،هو اجلهد التعليمي الذي حياول زيادة
إدارة  يف اعدهتمات الوالدين، وذلك ملسايأو تسهيل سلوك

السلوك املشكل. وتؤثر برامج تعليم الوالدين بصورة إجيابية 
ات، واألعراض املستهدفة لدى يعلى العديد من السلوك

 .(Brookman-Frazee, 2004)األطفال 
 : المشاركة الوالديةنحو ما قبل الخدمة  اتجاهات معلمي - ج

إن استعداد معلمي ما قبل اخلدمة للمشاركة التعاونية 
ألن املعلمني الذين  ا؛ا جوهري  ع الوالدين، واألسر يعد أمر  م

و تنمو ال يتم إعدادهم بصورة مالئمة يشعرون باإلحباط، أ
وألن  .( McBride, 1991)السلبية  لديهم االجتاهات

اإلعداد للعمل مع األسر حمدود بصورة عامة أثناء تعليم 
 – عادة –معلمي ما قبل اخلدمة، فإن املعلمني تنقصهم 

الثقة يف العمل مع األسر، أو قد تكون لديهم اجتاهات 
 Sutterby, Rubin)سلبية حول مشاركة الوالدين، واألسرة 

and Abrego, 2007). 
ومن العوامل اليت حتقق العالقات البناءة بني الوالدين 

االجتاهات اإلجيابية حنو األسر، وحنو أسلوب  -2:  واألسر

تبين فكرة متكني  -1سة؛ العالقة بني األسرة، واملدر 
إشراك الوالدين واألسر كمشرتكني يف  -3الوالدين، واألسر؛ 

تقييم، ودعم التنوع  -3التعلم اإلمجايل، وعملية النمو؛ 
التعهد بالتواصل  -1الثقايف واالجتماعي للوالدين، واألسر؛ 

ا يقوم بالتدريس استجابة كون املعلم متعلم    -1الفعال؛ 
 . (Baum and Swick, 2008)لألطفال   واألسر

قصص  أن(Kim and Vail, 2011)وأوضح كيم وفيل 
احلياة الواقعية للوالدين تؤثر يف رؤية معلمي ما قبل اخلدمة 

ن كون أولياء األمور ، كما إذوي اإلعاقةألسر األطفال 
ا للتعاون تدريب ما قبل اخلدمة يعطي منوذج   يفشركاء 

 .ملعلمي املستقبل
بصورة إىل أنه  (Graves, 2007 )يسجراف كما أوضح 

ما قبل اخلدمة أن التواصل بني املعلمني،  عامة يعتقد معلمو
 –ا، وأن املعلمني والوالدين مسئولون م  مها واألسر يعد أمر  

عن املشاركة الوالدية، وأنه ميكن إشراك  –بصورة متساوية 
 .األسر بأساليب متنوعة

 ,Kidd, Sanchez, and Thorp)وجد كيد وآخرون و 

أن التفاعالت مع األسر خالل الزيارات املنزلية،  (2005
ومجع قصص األسرة أثرت بصورة شديدة يف اجتاهات 

ويؤكد  األسر.هذه  يفمعلمي ما قبل اخلدمة، واعتقاداهتم 
 Sutterby)ن أوضحته نتائج دراسة سوترباي وآخريذلك ما 

et al., 2007)ن من أن معلمي ما قبل اخلدمة يعتقدون أ
 .األسر لديها العديد من جوانب القوة لدعم تعليم أطفاهلم

جمموعة من  (Flanigan, 2007) كما حدد فالنيجان
 حنواجتاهات معلمي ما قبل اخلدمة ب املرتبطة النقاط

جيب مواجهة االجتاهات السلبية ملعلمي  -2: الوالدين، هي
قد يشعر معلمو ما قبل  -1الوالدين؛  حنوما قبل اخلدمة 

إن مشاعر  -3دمة بعدم الكفاية للتعامل مع الوالدين؛ اخل
عدم الكفاية لدى معلمي ما قبل اخلدمة تبعدهم عن 

إن خربات معلمي ما  -3مع الوالدين؛ املشاركة التعاونية 
إن أسلوب  -1قبل اخلدمة تؤثر يف اجتاهاهتم حنو الوالدين؛ 
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هاهتم تربية معلمي ما قبل اخلدمة من املمكن أن يؤثر يف اجتا
إن املعلومات املغلوطة سبب  -1حنو الوالدين، والتالميذ؛ 

آخر لالجتاهات السلبية لدى معلمي ما قبل اخلدمة حنو 
 الوالدين.

 :الدراسات السابقة
 ,Morris and Taylor)دراسة موريس وتايلور  هدفت

التعرف على تأثري املقررات اجلامعية على إىل  ( 1998
دمة حنو العمل مع الوالدين، اجتاهات معلمي ما قبل اخل

وتصوراهتم اخلاصة مبستويات كفاءهتم يف ختطيط، وتطبيق 
وأثناء دراستهم هلذه املقررات قاموا برامج مشاركة الوالدين. 

وتطوير خطة لتضمني، وتعليم الوالدين ملدة مبقابلة الوالدين، 
عام دراسي، وتطوير كتاب تعليمات لتضمني الوالدين، 

تكونت عينة  ق ورش عمل مع الوالدين.وختطيط، وتطبي
طالبا  من الطالب امللتحقني بدورة تدريبية  211الدراسة من 

ية، العالقات بني املدرسة، واجملتمع ملدة أربعة فصول دراس يف
صني يف التعليم االبتدائي، % من أفراد العينة خمت31وكان 

% خمتصني يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة. 11و
ت النتائج أن املتغريات السابقة زادت من مستويات أوضحو 

كما ،  للعمل مع الوالدين معلمي ما قبل اخلدمةثقة وارتياح 
والدين يف اجتاهات أكثر إجيابية حول تضمني ال أظهروا

يف أهنم يستطيعون احلصول على  األنشطة املدرسية، وثقتهم
ين على املعرفة، واملهارات، واالسرتاتيجيات اليت جتعلهم قادر 

 التخطيط لربامج فعالة من أجل الوالدين.
على الكشف  (Blasi, 2002)وركزت دراسة بالسي 

عن مدى تأثري إعداد معلمي ما قبل اخلدمة للعمل مع 
األطفال واألسر، بناء على خرباهتم وتصوراهتم يف مقرر 

تكونت عينة  بعنوان " مبادئ التعاون بني   املختصني ".
، ستة ا  من معلمي ما قبل اخلدمةمعلم 11الدراسة من 

سيوي أمريكي، وتسعة عشر ، وواحد آسبانيونمنهم أ
يف السنة الثالثة بكليات الرتبية، ممن التحقوا بدورة قوقازيون 

، وترتاوح تدريبية متعلقة مببادئ التعاون بني املختصني

أوضحت نتائج الدراسة أن . عاما   31إىل  23أعمارهم بني 
دمة اكتسبوا الثقة يف قدرهتم على الفهم، معلمي ما قبل اخل

 ية مشاركة الوالدين.والعمل مع األسر، وأكدوا أمه
-Zygmunt)فيلووك -وقامت دراسة زجيمونت

Fillwalk, 2006)  بفحص إدراكات معلمي ما قبل اخلدمة
، وذلك من خالل للمشاركة التعاونية مع الوالدين واألسر

أسبوعا  حول العالقة بني  21االشرتاك يف دورة تدريبية ملدة 
من  231اجملتمع، واألسرة. تكونت عينة الدراسة من 

مت تقسيم هذه  إذمعلمي ما قبل اخلدمة يف املرحلة اجلامعية، 
طالبا ، وضابطة،  73العينة إىل جمموعتني، جتريبية، وعددها 

ومت تطبيق مقياس الشراكة األسرية على   .طالبا   13وعددها 
أوضحت و  وبعد تطبيق الربنامج التدرييب. كلتا العينتني، قبل

نتائج الدراسة أن معلمي ما قبل اخلدمة لديهم مستويات 
مرتفعة من الوعي ببعض اجلوانب التقليدية العامة للمشاركة 

 األسرية، مثل التواصل املكتوب مع الوالدين. 
 فحصب (Graves, 2007) دراسة جرافيس واهتمت

 ومعلمي ما قبل اخلدمة ،اعتقادات املعلمني املتعاونني
تأثري  واستكشاف ،اخلاصة باملشاركة األسرية، والتنوع الثقايف

املعلمني املتعاونني على اعتقادات معلمي ما قبل اخلدمة. 
مشلت عينة الدراسة طالب كلية الرتبية، قسم املناهج 
والتعليم، يف جامعة والية بنسلفانيا، بالواليات املتحدة 

 نيالطالب امللتحقالعينة من :  تكونت إذاألمريكية، 
أوضحت و بالتدريب العملي، والطالب ذوي اخلربة املبكرة. 

 العالقة بني املعلمني املتعاونني، -2: يأيتما  نتائج الدراسة
تنوع  -1؛ ومعلمي ما قبل اخلدمة هي عالقة توجيهية

اعتقادات، وقيم، واجتاهات املعلمني املتعاونني املرتبطة 
فإن املعلمني يعتقدون أن وبصورة عامة  ،ريةباملشاركة األس

ا للعالقة بني املعلمني، واألسر، التواصل املستمر يعد ضروري  
 وإعداد، الصفيةنشطة األمشاركة الوالدين يف  واليت تتضح يف

وإعالم األسر من املؤمترات اليت جتمع بني الوالد واملعلم، 
، تنوع اعتقادات -3؛ خالل الصحف، والتواصل اللفظي
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وقيم، واجتاهات معلمي ما قبل اخلدمة املرتبطة باملشاركة 
وبصورة عامة فإهنم يعتقدون أن التواصل بني  ،األسرية

هنم يعتقدون أن ، كما إاا جوهري  املعلمني واألسر يعد أمر  
عن  –بصورة متساوية  -املعلمني، والوالدين مسئولون 

ها األسر ميكن إشراكاملشاركة األسرية، ويعتقدون أن 
بأساليب متنوعة، مثل االشرتاك يف املناسبات املدرسية، 

 واملساعدة يف التخطيط للمنهج، واألنشطة الصفية.
 ,.Deslands et al)  نيدراسة ديسالنديز وآخر  وتناولت

توضيح تأثري برنامج للمشاركات بني املدرسة،  (2008
واألسرة، واجملتمع على معرفة معلمي ما قبل اخلدمة، 

ارتياحهم يف العمل مع األسر، واجملتمع، وكذلك  ومستويات
توضيح اجتاهاهتم، واعتقاداهتم الشخصية اخلاصة مبشاركة 
األسرة، واجملتمع بصورة عامة، ويف عالقتها باالسرتاتيجيات 

تكونت عينة الدراسة من معلمي ما  التخصصية للمشاركة.
 قبل اخلدمة يف السنة األوىل، وامللتحقني بالفصل الدراسي

الثاين من السنوات األربع، من برنامج الرتبية جبامعة كيبيك 
مت تقسيم الطالب إىل جمموعتني، أخذ كل  تروا ريفيري.

مع أستاذين خمتلفني، ومت  املقررات التعليميةمنهما نفس 
إعداد املشاركني للتدريس يف املستوى االبتدائي، واملستوى 

أوضحت و . الثانوي، أو للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة
نتائج الدراسة فعالية الربنامج املستخدم يف زيادة معرفة 
معلمي ما قبل اخلدمة، ومستويات ارتياحهم يف العمل مع 
األسر، واجملتمع، وكذلك اكتساهبم اجتاهات إجيابية حنو 
مشاركة األسرة، واسرتاتيجيات ختصصية لدعم هذه 

 املشاركة.
معرفة، فحص ب (Patte, 2011) دراسة بايت وقامت

وكفاءات معلمي ما قبل اخلدمة حول حتقيق املشاركات بني 
من  111تكونت عينة الدراسة من  األسرة واملدرسة.

من املختصني يف  ، يف السنة النهائية،معلمي ما قبل اخلدمة
جمال الطفولة املبكرة، واملرحلة االبتدائية، والذين مت 

راسة أن أوضحت نتائج الد ترشيحهم من جامعة بنسلفانيا.

معلمي ما قبل اخلدمة على وعي بالنتائج اإلجيابية العديدة 
املرتبطة بتحقيق املشاركات بني األسرة، واملدرسة، ولكن 

وتقليدية.  معرفتهم، وكفاءاهتم حول هذه املشاركات حمدودة، 
كما أوضحت نتائج الدراسة وجود عدم تكافؤ بني 

تماد اليت تتطلب ، ومعايري االعاملتطلبات الفيدرالية احلالية
 مستويات عالية من ممارسات املشاركة بني األسرة واملدرسة.

 (Kim & Vail, 2011)وحاولت دراسة كيم وفيل 
فحص وجهات نظر معلمي ما قبل اخلدمة حول املشاركة 
التعاونية األسرية يف ميدان الرتبية اخلاصة، وطرق التدريس 

ونت عينة الدراسة تك الفعالة لتطوير حمتوى املشاركة األسرية.
من جمموعة من معلمي ما قبل اخلدمة، امللتحقني مبسار 
الرتبية اخلاصة، بكلية الرتبية، باجلامعة احلكومية، باملقاطعة 

 14:  اآليتمت تقسيم العينة على النحو  إذاجلنوبية الشرقية، 
م من خالل حديث أحد املختصني، طالبا  تلقوا معلوماهت

ماهتم من خالل التحدث عن طريق طالبا  تلقوا معلو  37و
أوضحت نتائج الدراسة أن معلمي ما قبل اخلدمة  الفيديو.

ا غاية يف يدركون أن املشاركة التعاونية األسرية تعد أمر  
األمهية، كما أوضحت نتائج الدراسة أن طريقيت التدريس، 
التحدث من خالل الفيديو، والضيف املتحدث، واملتعلقتني 

يف حتسني معرفة  اة، متساويتان يف إسهامهمباملشاركة األسري
 معلمي ما قبل اخلدمة.

 : يأيتومن خالل عرض الدراسات السابقة يتضح ما 
تأثري حمتوى املقررات اليت يدرسها معلمو ما قبل اخلدمة على 
اجتاهاهتم حنو املشاركة الوالدية، وأن املقررات الدراسية 

مة وحدها ال تكفي إلكساب معلمي ما قبل اخلد
االجتاهات اإلجيابية حنو مشاركة الوالدين، فهناك جمموعة من 
اإلجراءات اليت تسهم يف تنمية االجتاهات اإلجيابية ملعلمي 
ما قبل اخلدمة حنو املشاركة الوالدية، مثل خطة تضمني، 
وتعليم الوالدين، وتطوير كتب التعليمات لتضمني الوالدين، 

لدين، وبالرغم من أن  وختطيط، وعقد ورش عمل مبشاركة الوا
ا من معلمي ما قبل اخلدمة يؤكدون على ضرورة كثري  
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املشاركة التعاونية مع الوالدين، إال أهنم ليس لديهم املعرفة 
الكافية، واالسرتاتيجيات الفعالة لتطبيق هذه املشاركة، مما 
يؤكد أمهية تصميم الربامج املتكاملة للمشاركة بني األسرة 

م مفهوم، وممارسات املشاركة التعاونية واملدرسة، وذلك لدع
يعد دعم مفهوم، وممارسات  إذلدى معلمي ما قبل اخلدمة، 

املشاركة التعاونية بني معلمي ما قبل اخلدمة، والوالدين أحد 
 معايري االعتماد األساسية.

 :فروض البحث -1
اسات ، وإىل نتائج الدر النظري اإلطار ا إىلاستناد  

مشكلة البحث، وأهدافه،  وإىلالسابقة اليت مت عرضها، 
الفروض اآلتية كإجابات حمتملة  الباحثومتغرياته، صاغ 

 :اليت متت إثارهتا يف مشكلة البحثللتساؤالت 
ا بني متوسطات درجات توجد فروق دالة إحصائي  ال  -2

االجتاه حنو املشاركة  على مقياس ما قبل اخلدمةمعلمي 
 نوع الدراسة. متغري إىل تعزى ،الوالدية

ا بني متوسطات درجات  توجد فروق دالة إحصائي  ال -1
االجتاه حنو املشاركة  معلمي ما قبل اخلدمة على مقياس

 .متغري التخصصإىل  تعزى الوالدية،

ا بني متوسطات درجات ال توجد فروق دالة إحصائي   -3
االجتاه حنو املشاركة  معلمي ما قبل اخلدمة على مقياس

و العمل يف ميدان الرتبية حنإىل متغري الدافع  تعزى الوالدية،
 .اخلاصة

 :الطريقة واإلجراءات
  :  منهج البحث -أ

املنهج الوصفي التحليلي، وذلك  احلايلاعتمد البحث 
على التعرف من حيث حماولته  ؛لطبيعة موضوع البحث

حنو  يف ميدان الرتبية اخلاصة اجتاهات معلمي ما قبل اخلدمة
 .رياتاملشاركة الوالدية يف ضوء بعض املتغ

 : عينة البحث -ب
كونت عينة البحث االستطالعية من ت :العينة االستطالعية

 .يف ميدان الرتبية اخلاصة من معلمي ما قبل اخلدمة( 11)
 املقياسني. تطويرمن تلك العينة يف  الباحث أفادوقد 

ن جمتمع الدراسة من معلمي تكو  العينة: مجتمع الدراسة، و 
تدريب امليداين بقسم الرتبية طالب ال ما قبل اخلدمة، من

اخلاصة، بكلية الرتبية، جامعة امللك سعود، وطالب برنامج 
دبلوم الرتبية اخلاصة، بكلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام 

أما عينة  .طالبا   211، والبالغ عددهم حممد بن سعود
بلغت  إذالدراسة فقد اختارها الباحث بطريقة عشوائية، 

 بلغ حجم العينة . ومن مث %11أكثر من نسبة االختيار 
من طالب التدريب ( منهم 33)طالبا ،  (33النهائية )

امليداين بقسم الرتبية اخلاصة، بكلية الرتبية، جامعة امللك 
طالب برنامج دبلوم الرتبية اخلاصة، ( من 31)سعود، و

 .بكلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود

 ( 1)جدول 
 لمتغيرات الدراسة وفًقاسيم أفراد العينة تق 

 النسبة املئوية العدد اجملموعات املتغريات
 %12.32 33 )بكالوريوس( طالب التدريب امليداين نوع الدراسة

 %33.24 31 الرتبية اخلاصةالعايل يف دبلوم الطالب برنامج 
 %17.72 13 إعاقة فكرية التخصص

 %11.34 24 إعاقة مسعية
 %11.33 27 بات سلوكية وتوحداضطرا

 %13.41 13 صعوبات التعلم
 %23.17 21 شخصيالدافع حنو العمل يف ميدان الرتبية 
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 %12.14 23 إنساين اخلاصة
 %11.11 31 اقتصادي

 %4.13 3 ثقايف
 : أدوات الدراسة - ج

 :لبيانات األولية )إعداد/ الباحث(استمارة ا-1
مبعلمي ما رتبطة املومات علامل بعضاالستمارة  وتشمل هذه

نوع الدراسة، والتخصص، والدافع حنو العمل مثل:  قبل اخلدمة،
وأهم أشكال التواصل اليت جيب أن  يف ميدان الرتبية اخلاصة،

، وأمهية دور األسرة يف حياة التلميذ، املختصنيتوجد بني األسرة و 
وأهم اخلدمات اليت جيب أن تقدم للتالميذ، ومدى تضمني أمهية 

ومدى توافر املعرفة والكفاءة لدى  املشاركة الوالدية يف املقررات،
 .معلمي ما قبل اخلدمة لتحقيق املشاركة الوالدية الفعالة

 ماااي ماااا قبااال الخدماااة نحاااو المشااااركة الوالدياااةمقياااات اتجاهاااات معل -2
 :إعداد/ الباحث ()

األولية ة إلعداد الصورة اآلتياخلطوات  اتبع الباحث
 :للمقياس

، والدراسات السابقة، يمراجعة اإلطار النظر  -أ
، واستعراض بعض باملشاركة الوالديةوالتعريفات اخلاصة 

ا أو عبارات هلا صلة املقاييس السابقة اليت تضمنت بنود  
، باملشاركة الوالدية يف ميدان الرتبية اخلاصةبشكل أو بآخر 

 .فادة منها يف إعداد الصورة األولية للمقياسوذلك لإل

بإجراء دراسة استطالعية يف شكل سؤال  الباحثقام  -ب
، املشاركة الوالديةأبعاد منها يف حتديد  فادةلإل ،مفتوح

كما املعلمني يف ميدان الرتبية اخلاصة،  وذلك على عينة من 
الرتبية يف ميدان املختصني بعض بآراء  استعان الباحث

 :اآليت لسؤالتضمنت الدراسة االستطالعية او . اخلاصة
أهم ما ، الرتبية اخلاصةضوء خربتكم يف ميدان  يف

اجلوانب اليت جيب أن يتم تضمينها لتحقيق املشاركة الوالدية 
الفعالة يف اخلدمات املقدمة للتالميذ ذوي االحتياجات 

 .؟اخلاصة

ت عنه الدراسة االستطالعية ما وكان أهم ما أسفر 
ميذ ذوي إن املشاركة الوالدية يف اخلدمات املقدمة للتال: يأيت

ا لتحسني حالة هؤالء ا جوهري  االحتياجات اخلاصة تعد أمر  
أولياء  :ومن استجابات املعلمني الدالة على ذلك. التالميذ

األمور مصادر جيدة ملساعدة املعلمني كي يكونوا أكثر 
فاعلية مع التالميذ، معظم أولياء األمور يعرفون كيف 

من الضروري املدرسة،  يفيساعدون أطفاهلم كي ينجحوا 
تدخل أولياء األمور لتحسني حالة طفلهم، جيب التواصل 

 .مع أولياء األمور عندما تظهر مشكلة حول طفلهم
جمموعة من  الباحثجتمع لدى وبناء على ما تقدم 

ثالثة أبعاد حتت  الباحثصاغها ( 31)املفردات اليت بلغت 
، والديةاالجتاه حنو املشاركة الالصورة املبدئية ملقياس  ميثلون

 : اآليت وذلك على النحو
 .( عبارة21االجتاه حنو املشاركة العامة ) -

 .( عبارة21االجتاه حنو املشاركة املعلوماتية ) -

 ( عبارة.22االجتاه حنو املشاركة األدائية )  -

 قام الباحث ،وللوصول إىل الصورة النهائية للمقياس
 :اآليتبتقنني املقياس على النحو 

 : صدق المقيات
، بالتحقق من صدق املقياس بعدة طرق الباحث قام

 :اآليتعلى النحو 
 :صدق المحكمين - أ

بعرض الصورة  حلساب صدق احملكمني قام الباحث
املبدئية للمقياس على جمموعة من السادة احملكمني األساتذة 

وذلك للحكم على املقياس من  ،يف جمال الرتبية اخلاصة
حتديد مدى وسالمة صياغتها، و  العبارات،حيث وضوح 

 عباراتإىل البعد اخلاص هبا، وتعديل أية  عبارةانتماء كل 
مقرتحة. وقد مت  عباراتحتتاج إىل تعديل، وإضافة أية 
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             % 41اليت حازت على  العباراتاإلبقاء على 
 اع احملكمني، ومن مث قام الباحثمن إمج -على األقل-

 33املقياس  تلعبارا يليصبح العدد النهائ ،عبارتني قحذف
 .اآليت، وذلك على النحو عبارة

 .( عبارة22االجتاه حنو املشاركة العامة ) -
 .عبارة( 22ه حنو املشاركة املعلوماتية )االجتا -
 ( عبارة.22االجتاه حنو املشاركة األدائية ) -

بعد ذلك بتحديد نظام االستجابة على  قام الباحث
 وكذلك ،ما قبل اخلدمةمعلمي بنود املقياس، من جانب 

له  ارأي  : كل عبارة متثل  اآليتمفتاح التصحيح، على النحو 
تأخذ االستجابة الدالة  إذبدائل اختيارية لالستجابة،  مخسة
( درجات، واالستجابة الدالة على 1املوافقة بشدة )على 

( درجات، واالستجابة الدالة على املوافقة إىل 3املوافقة )
( 1) احملايدةالة على ( درجات، واالستجابة الد3حد ما )

( درجة 2درجتني، واالستجابة الدالة على عدم املوافقة )
 إذواحدة. ويتم تصحيح بعض العبارات بصورة عكسية، 

( درجة 2املوافقة بشدة )تأخذ االستجابة الدالة على 
( درجتني، 1واحدة، واالستجابة الدالة على املوافقة )

( درجات، 3ما ) واالستجابة الدالة على املوافقة إىل حد
( درجات، واالستجابة 3) احملايدةواالستجابة الدالة على 

لعبارات اليت وأرقام ا .( درجات1الدالة على عدم املوافقة )
 . 1، 3:  تصحح بصورة عكسية هي

(، 11تكون الدرجة العظمى يف البعد األول ) من مثو 
وتكون الدرجة  (،11والبعد الثالث ) (،11) البعد الثاينو 

اليت ن الدرجة الكلية إ ي(. أ211ظمى للمقياس ككل )الع
بني  على املقياس ترتاوح ما سوف حيصل عليها املعلم

 .درجة (211و)، (33)
 إذبصياغة تعليمات تطبيق املقياس،  مث قام الباحث
اختيار استجابة واحدة من  املعلميطلب فيها من 

ه ، وعليعبارات املقياسمن  عبارةلكل  اخلمساالستجابات 
االستجابة اليت يشعر بأهنا تنطبق  حتت( √)أن يضع عالمة 

 العبارةاستجابات  حتت، وأال يضع أكثر من عالمة عليه
 .ةالواحد

 :يالصدق الظاهر  - ب
بتطبيق املقياس على عينة استطالعية بلغ  قام الباحث

من معلمي ما قبل اخلدمة يف ميدان الرتبية ( 11)قوامها 
تعليمات اخلاصة باملقياس، اتضحت مالءمة ال إذ، اخلاصة

هولة فهمها. ومن ووضوح البنود اليت يتضمنها املقياس، وس
 بند من بنود املقياس. يمث مل يتم حذف أ

 : صدق االتساق الداخلي -ت
للمقياس عن  يقحساب صدق االتساق الداخل قام الباحث

 :طريق
 :حساب صدق مفردات المقيات: أوالً 

رتباط بني درجة وذلك عن طريق حساب معامالت اال
، والدرجة الفرعي )البعد( كل مفردة من مفردات املقياس

الكلية للمقياس نفسه، وذلك بعد حذف درجة املفردة من 
نتائج هذا  اآليتلية للمقياس، ويوضح اجلدول الدرجة الك

 اإلجراء :
 ( 2جدول )

والدرجة الكلية للمقيات بعد حذف درجة المفردة  ،اركة الوالديةاالتجاه نحو المشمعامالت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات مقيات 
 من الدرجة الكلية للمقيات

 االتجاه نحو المشاركة األدائية االتجاه نحو المشاركة المعلوماتية االتجاه نحو المشاركة العامة
 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة

2 131,** 2 111,** 2 131,** 
1 111,** 1 111,** 1 311,** 
3 131,** 3 131,** 3 111,** 
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 .(12)** مستوى الداللة                    

أن معامالت االرتباط بني  (1)يتضح من اجلدول 
االجتاه حنو املشاركة درجة كل مفردة من مفردات مقياس 

والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة املفردة ، الوالدية
األمر  .(،12)من الدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى 

 .اس على صدق املقيدليال  دُّ الذي يع
 المقيات : أبعادحساب صدق : ثانياً 

وذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط بني درجة 
كل بعد من أبعاد املقياس، والدرجة الكلية للمقياس نفسه، 

لية للمقياس، وذلك بعد حذف درجة البعد من الدرجة الك
 :نتائج هذا اإلجراء اآليتويوضح اجلدول 

 (3جدول )
االتجاه جة كل بعد من أبعاد مقيات معامالت االرتباط بين در  

والدرجة الكلية للمقيات بعد حذف درجة  ،نحو المشاركة الوالدية
 البعد من الدرجة الكلية للمقيات 

 .(12)** مستوى الداللة 

أن معامالت االرتباط بني  (3) يتضح من اجلدول
 ،االجتاه حنو املشاركة الوالديةدرجة كل بعد من أبعاد مقياس 

والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة البعد من الدرجة 
يعدُّ األمر الذي .(،12)الكلية للمقياس دالة عند مستوى 

 .على صدق املقياسدليال  
 المقيات : ثبات

، املقياس بعدة طرق ثباتبالتحقق من  الباحثقام 
 :اآليتعلى النحو 

 :رثبات االستقرا - أ
وعددها  ،مت تطبيق املقياس على أفراد عينة التقنني 

، معلمي ما قبل اخلدمة يف ميدان الرتبية اخلاصةمن  (11)
وعان بني قدره أسب مث أعيد تطبيق املقياس بفاصل زمين

.(، 34)، وكان معامل ثبات املقياس  األول والثاينالتطبيقني
 .(.12)ا عند مستوى معامل ثبات دال إحصائي   وهو
 طريقة التجزئة النصفية: - ب

 ،املقياس بطريقة التجزئة النصفية ثباتمت حساب 
 :ةاآلتيباتباع اخلطوات 

 وتصحيحه. التطويرتطبيق املقياس على عينة  -
اليت  العباراتسم األول جتزئة املقياس إىل قسمني، الق -

اليت  العبارات ، والقسم الثاينيالفرد يحتمل التسلسل الرقم
، وذلك لكل مفحوص على يالزوج يحتمل التسلسل الرقم

 حدة.
حساب معامل االرتباط بني درجات نصفي املقياس،  -

 إحصائي اوهو دال  .(.73)فوجد أن معامل االرتباط هو 
 .(.12)عند مستوى 

بلغ معامل ثبات  سبريمان براون لةمعادوبتطبيق 
 عند إحصائي اوهو معامل ثبات دال  .(،333)االختبار 
مما يؤكد أن املقياس يف صورته النهائية  .(،12مستوى )

 .مبعامل ثبات مناسبيتمتع 
 

3 131,** 3 131,** 3 113,** 
1 314,** 1 131,** 1 113,** 
1 111,** 1 313,** 1 131,** 
7 113,** 7 111,** 7 311,** 
3 141,** 3 113,** 3 111,** 
4 341,** 4 131,** 4 111,** 

21 111,** 21 113,** 21 131,** 
22 121,** 22 314,** 22 117,** 

 معامل االرتباط البعد
 **,131 االجتاه حنو املشاركة العامة

 **,121 االجتاه حنو املشاركة املعلوماتية
 **,111 االجتاه حنو املشاركة األدائية
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 : اق الداخليثبات االتس - ت
للمقياس  يقحساب صدق االتساق الداخل قام الباحث

 :عن طريق
 :ت المقيات: حساب ثبات مفرداأوالً 

وذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط بني درجة 
لمقياس كل مفردة من مفردات املقياس، والدرجة الكلية ل

 :هذا اإلجراء نتائج اآليتنفسه، ويوضح اجلدول 

 ( 4جدول )
 ة للمقيات والدرجة الكلي ،االتجاه نحو المشاركة الوالديةمعامالت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات مقيات 

 .(12)لة ** مستوى الدال

أن معامالت االرتباط بني درجة   (3)يتضح من اجلدول 
، االجتاه حنو املشاركة الوالديةكل مفردة من مفردات مقياس 

األمر  .(،12)والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى 
 .على ثبات املقياس دليال   يعدُّ الذي 

 :المقيات أبعاد ثباتحساب : ثانياً 

مالت االرتباط بني درجة كل وذلك عن طريق حساب معا
بعد من أبعاد املقياس، والدرجة الكلية للمقياس نفسه، 

 نتائج هذا اإلجراء : اآليتويوضح اجلدول 
 ( 5جدول )

االتجاه نحو معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد مقيات 
 والدرجة الكلية للمقيات  ،المشاركة الوالدية

 .(12)** مستوى الداللة 

أن معامالت االرتباط بني درجة   (1) يتضح من اجلدول
 ،االجتاه حنو املشاركة الوالديةكل بعد من أبعاد مقياس 

األمر  .(،12)والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى 
 .على ثبات املقياس دليال   يعدُّ الذي 

 : نتائج الدراسة، ومناقشتها
 :: نتائج الدراسة أوالً 
 :ل األولالتساؤ  نتائج -1

ما اجتاهات معلمي ما قبل ": ينص التساؤل األول على
 ؟".حنو املشاركة الوالديةاخلدمة 

قحساب النسب  الباحثلتساؤل قام ولإلجابة عن هذا ا
معلمي ما قبل املئوية، واملتوسطات احلسابية إلجابات 

مفردات أبعاد مقياس االجتاه حنو من  مفردة على كل اخلدمة

 االتجاه نحو المشاركة األدائية االتجاه نحو المشاركة المعلوماتية االتجاه نحو المشاركة العامة
 معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة معامل االرتباط رقم املفردة

2 731,** 2 733,** 2 114,** 
1 111,** 1 771,** 1 113,** 
3 111,** 3 143,** 3 143,** 
3 713,** 3 143,** 3 713,** 
1 111,** 1 144,** 1 113,** 
1 111,** 1 114,** 1 141,** 
7 114,** 7 114,** 7 133,** 
3 171,** 3 113,** 3 743,** 
4 111,** 4 113,** 4 713,** 

21 131,** 21 711,** 21 114,** 
22 173,** 22 731,** 22 134,** 

 معامل االرتباط البعد
 **,113 اه حنو املشاركة العامةاالجت

 **,137 االجتاه حنو املشاركة املعلوماتية
 **,113 االجتاه حنو املشاركة األدائية
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 .(3)و(، 7، و )(1ول )اباجلد، كما هو موضح املشاركة الوالدية
 (6جدول )

     بعد االتجاه نحو المشاركة العامة من مفردات مفردة من  على كل قبل الخدمة معلمي ماالنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية إلجابات  
 اا تنازليً ، وترتيبها ترتيبً مقيات االتجاه نحو المشاركة الوالدية

    
 المفردة  

المتوسط  نسبة األهمية
الحسابي 

 )م(
 موافق
 بشدة

إلى  موافق موافق
 حد ما

غير  محايد
 موافق

 3.333 1.1 3.1 7.3 12.3 11.1 عاونية مع أولياء األمور مكون مهم لتعليم التلميذ.إن املشاركة الت 2
 3.321 3.4 1.3 1.3 23.3 71.2 .املستقبلي إن التعاون مع أولياء األمور هو جزء مهم من عملي 1
إن أولياء األمور لديهم جوانب قوة ميكن استغالهلا لزيادة جناح  3

 التلميذ.
11.1 11.7 7.7 1.1 1.3 3.314 

ليست ضرورية لنجاح  مع أولياء األمور إن املشاركة التعاونية 3
 التلميذ.

3.1 7.2 7.3 13.3 13.1 3.113 

 3.234 34.1 32.1 22.3 3.1 3.3 يعرفون كيف حيسنون من حالة أطفاهلم.ال ور معظم أولياء األم 1
التعاونية مع لتحقيق املشاركة من الضروري ختصيص وقت كاف  1

 .التالميذياء أمور أول
17 27.3 23.1 7.3 3.3 3.211 

 3.213 3.1 1.4 22.2 33.1 31.3 تدخل أولياء األمور لتحسني حالة طفلهم. من الضروري 7
على الرتحيب  /املعهداملدرسة يفجيب أن يقوم املناخ العام  3

 باجلميع، معلمني، وطالب، وأولياء أمور.
31.2 32.1 21 1.2 1.1 3.133 

توضح أفضل السبل لتعزيز  اليتحضور دورات التطوير املهين إن  4
 ضروري يل.هو أمر  تالميذي املشاركة التعاونية مع أسر

32.1 31 21.1 7.3 3.3 3.431 

جهود معلم الرتبية اخلاصة هو تسهيل املشاركة  يفإن األصل  21
 التعاونية مع أولياء أمور التالميذ.

34 13.3 21.1 21.2 7 3.331 

 3.311 1.3 3.1 11.3 13.3 31.1 . تعد برامج تعليم الوالدين ضرورة ال غىن  عنها 22
  (7جدول )

من  المعلوماتيةمفردات بعد االتجاه نحو المشاركة مفردة من  على كل معلمي ما قبل الخدمةالنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية إلجابات 
 اتنازليً  ترتيًباا مقيات االتجاه نحو المشاركة الوالدية، وترتيبه

    
 المفردة  

المتوسط  نسبة األهمية
موافق  الحسابي )م(

 بشدة
موافق إلى  موافق

 حد ما
غير  محايد

 موافق
من املهم االتصال بالوالدين للحصول على املعلومات عند  3

 ظهور املشكالت على أطفاهلم.
11.3 11 1.3 1.1 1.3 3.317 

مع أولياء أمور التالميذ ابالت أن تكون هناك مق من الضروري 2
مرة كل عام على األقل لالستفادة من معلوماهتم حول 

 .أطفاهلم

14.1 21.3 1.3 3.4 3.3 3.332 

 3.347 3 3.3 4.3 21.3 17.1للوقوف على مع أولياء األمور املعلومايت املستمر جيب التواصل  1
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 .مالحظاهتم حول أطفاهلم
للتعرف على مدى تقدم حالة ر جيب التواصل مع أولياء األمو  3

 .أطفاهلم
11.7 21.3 3.3 1.3 3.3 3.317 

وا حول طبيعة أطفاهلم يف جيب تشجيع أولياء األمور كي يقرؤ  21
 املصادر املختلفة للمعلومات.

11.3 21.1 21.1 3.1 3.1 3.313 

مات الواضحة اخلاصة من الضروري إمداد أولياء األمور باملعلو  1
 .أطفاهلمميية واالجتماعية اليت حيتاجها كادباملهارات األ

13.3 27.3 21.3 1.1 3.1 3.323 

طبيعة املرحلة جيب إمداد أولياء األمور باملعلومات اخلاصة ب 1
 .أطفاهلممير هبا  يتالتعليمية ال

13.3 11.2 23.1 3.3 3.1 3.111 

ات املتوقعة ألطفاهلم يبطبيعة السلوكأولياء األمور  إمدادجيب  7
 .الدراسيفصل ال يف

11.1 11.1 22.1 3.3 3.3 3.231 

إمداد أولياء األمور باملعلومات اخلاصة باألساليب جيب  22
 .التعليمية املستخدمة مع أطفاهلم

33.7 14.3 23.1 4.3 3.2 3.334 

جيب إمداد أولياء األمور باملعلومات حول دورهم يف الواجبات  3
 .املنزلية املعطاة ألطفاهلم

31.3 12.3 23.1 22.1 1.1 3.412 

 لتواصل البديلة مع أولياء األمورجيب االستفادة من وسائل ا 4
اخلاص  املثال : الربيد اإللكرتوين، املوقع اإللكرتوينسبيل  على)

 (.باملدرسة

34.3 13.1 24.1 22.3 1.1 3.321 

  (8جدول )
من  األدائيةمفردات بعد االتجاه نحو المشاركة مفردة من  على كل معلمي ما قبل الخدمةالنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية إلجابات 

 تنازليا ترتيًبامقيات االتجاه نحو المشاركة الوالدية، وترتيبها 
    

 املفردة  
املتوسط  نسبة األمهية

احلسايب 
 )م(

موافق 
 بشدة

موافق إىل  موافق
 حد ما

غري  حمايد
 موافق

لدين يف حتسني حالة جيب وضع خطة متكاملة إلشراك الوا 2
 . أطفاهلم

14.1 21.3 7.1 3.7 1.3 3.371 

املعلمني   بعض االسرتاتيجيات ملساعدة األمور ولياءينفذ أجيب أن  1
 يكونوا أكثر فاعلية مع التالميذ. كي

11.3 21.1 4.3 1.2 3.1 3.317 

أساليب جديدة لزيادة الكفاءة  جيب أن يطبق أولياء األمور 7
 اهلم.األكادميية ألطف

13.3 21.2 23.1 3.3 3.1 3.334 

 3.331 3.1 3.1 22.1 21.1 11.1 .التخطيط لتعليم أبنائهم يفتالميذ ال أولياء أمور إشراكجيب  1
تعلم وسيلة جديدة لزيادة  يفإذا عرب أولياء األمور عن رغبتهم  1

 .مساعدهتمجيب  فإنه الكفاءة السلوكية واألكادميية لطفلهم
14.3 23.1 4.3 3.3 3 3.333 

دة التلميذ، إلكمال واجبه مساع يفأولياء األمور  جيب إشراك 3
 .املدرسي

14.1 23.2 21.3 3.2 1.4 3.311 

 3.377 1.7 3.1 23.1 24.3 11.1حل املشكلة عند وجود  يفمن املهم االشرتاك مع أولياء األمور  3
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 .يواجهه التلميذ موقف صعب
لى التفاعل بني أولياء األمور منزلية تشجع عإعطاء أنشطة جيب  3

 والتلميذ.
13.3 23.3 21.3 1.2 3.3 3.173 

جيب االهتمام بربامج تعليم الوالدين، وحثهم على أن يكونوا  21
 .معاجلني ألبنائهم

13.3 24.3 21.1 7.1 3.1 3.231 

جيب تعليم الوالدين بعض االسرتاتيجيات الفعالة لتحسني حالة  22
 .أطفاهلم

11.1 21.1 21.1 23.1 1.1 3.411 

الفردية املوضوعة  الرتبوية يف تنفيذ اخلطةجيب إشراك أولياء األمور  4
 .ألبنائهم

13.1 21.1 21.3 1.1 3.3 3.117 

 :مناقشة نتائج التساؤل األول
أوضحت نتائج التساؤل األول إقرار معلمي ما قبل اخلدمة 

 ى العام، أملدين، سواء على املستو أن املشاركة التعاونية للوا
ا لنجاح املمارسات  جوهري  األدائي، تعد عامال   ماملعلومايت، أ

حتسني حالة أطفاهلم ذوي االحتياجات اخلاصة. إىل اليت ترنو 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات، مثل دراسات 

 ،(Graves, 2007)وجرافيس ،(Blasi, 2002)السي ب
 ,Patte)، وبايت(Deslands et al., 2008)وديسالنديز وآخرين 

 ,Dinnebeil). ويف السياق نفسه أكد دينيبل وآخرون (2011

Hale & Rule, 1999)  ا ضروري   أمر اأن تنسيق اخلدمة يعد
لربامج التدخل املبكر واليت جيب أن يشرتك فيها الوالدان، 

جيب دعم العالقة التعاونية بني  إذبعناية كبرية،  اويقدر جمهودمه
 ,Kim & Vail)مقدمي اخلدمات، وأشار كيم وفيل الوالدين و 

أن استعداد معلمي ما قبل اخلدمة للمشاركة التعاونية  (2011
ا، ألن املعلمني الذين ال يتم جوهري   أمر امع الوالدين واألسر تعد 

إعدادهم بصورة مناسبة يشعرون باإلحباط بسبب االجتاهات 
مليدان، كما أكدت ن لديهم حنو العمل يف االسلبية اليت تتكو  
أن تقوية اإلحساس  (Izralson, 2011) دراسة إيزرالسون

بالتمكني الوالدي، واالستفادة من املشاركات التعاونية بني 
الوالدين واملختصني يزيد من فاعلية الربامج املقدمة لألطفال 

أن الوالدين  (Lo, 2009)ذوي االحتياجات اخلاصة. ويؤكد لو 
ا يف فريق العمل الذي يصمم ا جوهري  ن  مكو   -اآلن–ن يعدا

ويطور الربامج الرتبوية الفردية، وال يسمح للمدارس أن جتري أية 

إنه جيب  إذتقييمات حىت يتم احلصول على موافقة الوالدين، 
 أن تعمل املدارس بصورة تعاونية مع الوالدين.

وميكن تفسري نتائج هذا التساؤل يف إطار أن العمل يف 
اخلاصة خيتلف عن العمل يف ميدان التعليم العام،  ميدان الرتبية

يف سبيل حتسني حالة التالميذ  اكبري    يقع على املعلم عبئ ا إذ
ذوي االحتياجات اخلاصة، وهذا العبء جيعل من الصعب 
على املعلم أن يتحمل النتائج وحده، بل جيب أن يكون هناك 

ات. ومن اجله مجيعفريق عمل يتناول حتسني حالة التالميذ من 
مث فإن وعي معلمي ما قبل اخلدمة هبذه احلقيقة من خالل 
املقررات اليت درسوها، أو التدريب امليداين يف جمال الرتبية 
اخلاصة جيعلهم يدركون أن العمل بصورة منفردة مع هؤالء 
التالميذ لن يؤيت مثاره، إال بعد إشراك العديد من األطراف، 

ملختلفة لتحسني حالة التالميذ خاصة الوالدين، يف املمارسات ا
على املستوى االجتماعي، واألكادميي، فالتالميذ يقضون معظم 
أوقاهتم مع الوالدين، مما جيعل الوالدين املصدر األول 

اجلوانب املعرفية، واالجتماعية،  يفللمعلومات اليت ميكن مجعها 
عناصر أساسية يف  -اأيض  -واالنفعالية للتالميذ، وجيعلهم 

 مج اليت تقدم اخلدمات هلؤالء التالميذ.الربا

 نتائج التساؤل الثاني : -2
: "ما أهم أمناط التواصل بني ينص التساؤل الثاين على

اخلدمة  األسرة واملختصني يف املعاهد واملراكز اليت تقدم
 للطالب؟ ".
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ولإلجابة عن هذا التساؤل، تم حساب تكرارات اإلجابات، 
ال التواصل بين األسرة والنسب المئوية لمعرفة أهم أشك

 والمختصين من وجهة نظر معلمي ما قبل الخدمة.
 (9جدول )

المعاهد في  والمختصينالتواصل بين األسرة  أنماطأهم  
للطالب من وجهة نظر معلمي ما التي تقدم الخدمة  والمراكز

 قبل الخدمة
النسبة  رتكراال أشكال التواصل

 المئوية
الترتيب وفًقا 

 لألهمية
 3 %23.11 22 اآلباءجمالس 

 1 %3.31 3 املكاملات اهلاتفية
 1 %3.12 3 الزيارات املنزلية

التقارير ) يومية، 
 أسبوعية، شهرية(

13 13.41% 1 

اجتماعات أولياء 
 األمور

4 21.33% 3 

 2 %33.11 31 سجل املتابعة

 : الثانيمناقشة نتائج التساؤل 
لتواصل املختلفة تؤكد نتيجة التساؤل الثاين أمهية أشكال ا

بني األسرة واملختصني يف املعاهد، واملراكز اليت تقدم اخلدمة 
-، والتقارير )اليوميةللطالب، وإن كانت سجالت املتابعة

تعد أهم الوسائل املستخدمة يف  الشهرية(-األسبوعية
التواصل بني الوالدين واملختصني، وميكن تفسري ذلك يف 

تعد أسهل الطرق اليت  ، والتقاريرإطار أن هذه السجالت
يستطيع املعلم احلصول عليها للتعرف على حالة الطالب 

ا، ا، وانفعالي  ا، واجتماعي  ا، وعقلي  من مجيع النواحي، جسمي  
عب على كثري من املعلمني إجراء املكاملات صي يف حني

ية للتعرف على حالة اهلاتفية املستمرة، والزيارات املنزل
باء قد ال تكون الوسيلة األكثر ن جمالس اآلالطالب، كما إ

من اآلباء يف هذه اجملالس، كما  أمهية، لعدم حضور كثري
ات بني أولياء يصعب إجراء العديد من االجتماعنه إ

األمور لتبادل اخلربات حول خصائص أطفاهلم، مما يفيد 
ا ملا أوضحه كاسيال وآخرون طبق  و املعلم يف ذلك. 

(Cascella,Trief&Bruce, 2012) ن الوالدين واملعلمني فإ
لعديد من األنشطة يستطيعون إشراك األطفال يف ا

ن مواقف املنزل واملدرسة ختتلف حسب املنفصلة، كما إ
واملواد املتاحة، وعدد، ونوع شركاء املساحة الفعلية، 

أن و  التفاعل، وقواعد احلوار، والفروق الثقافية الدقيقة.
ثوا عن خمتلف الوالدين واملعلمني من املتوقع أن يتحد

ات يف وضع حمدد، ويفسروا ياملواضيع، ويتوقعوا السلوك
التوافق التمييزي بناء على وضع حمدد، مما يؤدي إىل آراء 

أمناط التفاعل يؤثر يف من مث قدرات الطفل، و  يفخمتلفة 
 ,Wolraich)كما أشار وولرتش وآخرون  الالحقة.

Bickman, Lambert, Simmons & Doffing, 2005)أن 
مالحظة الوالدين واملعلمني تعد مصادر مهمة للمعلومات 

 إذ، املباشرة حول أداء األطفال الذين يعانون من صعوبات
إن معظم املختصني حيصلون على تقارير املعلمني يف 

يفضل آخرون  يف حنيحماوالت تقييمهم لألطفال، 
ومن مث  احلصول على تقارير الوالدين حول حالة أطفاهلم.

قات بني الوالدين واملعلمني عالقات فعالة، وتتخذ تعد العال
مساعدة الوالدين يف تربية  -العديد من األشكال : أ

التواصل بني املعلمني والوالدين حول  -األطفال؛ ب
أنشطة تالميذهم وأدائهم، وكذلك إعالم األسر للمدارس 

تطوع الوالدين لالشرتاك يف املدرسة؛  -بتقدم أطفاهلم؛ ج
يشجع املعلمون الوالدين ملساعدة  إذ املنزل، التعلم يف -د

يتم  إذصنع القرار،  -التالميذ على التعلم يف املنزل،؛ ه
-Addi)القرار املدرسي ، وإدارةإشراك الوالدين يف صنع

Raccah&Arviv-Elyashiv, 2008).ن الوالدين كما إ
واملعلمني جيب أن يدركوا أن معاين ووظائف املشاركة 

، ومن مث تتوقف النتائج ة، إن مل تكن متطابقةالوالدية مماثل
املفيدة لألطفال، واملعلمني، والوالدين، على حد سواء، 
على العالقات اليت تتطور بني الوالدين واملعلمني حول 

 .(Lawson, 2003) االلتزامات املشرتكة باملشاركة الوالدية
 



 (م1121 ويوني /هـ2331الرياض )شعبان   – 34العدد  –لم النفس جملة رسالة الرتبية وع

 

48 

 : الثالثالتساؤل  نتائج -3
وى أمهية برامج تعليم ما مستعلى : " الثالثينص التساؤل 

الوالدين بني اخلدمات املقدمة للتالميذ ذوي االحتياجات 
 ؟".اخلاصة

ولإلجابة عن هذا التساؤل، مت حساب تكرارات 
جيب  اخلدمات اليتأهم اإلجابات، والنسب املئوية ملعرفة 

من وجهة نظر معلمي ما  ذوي اإلعاقة أن تقدم للتالميذ
 قبل اخلدمة.

 (11جدول )
لخدمات التي يجب أن تقدم للتالميذ ذوي االحتياجات اأهم  

 من وجهة نظر معلمي ما قبل الخدمة  الخاصة
النسبة  رتكراال الخدمات

 المئوية
الترتيب وفًقا 

 لألهمية
خدمات الدمج 

 االجتماعي
21 23.17% 3 

 2 %13.71 13 اخلدمات الرتبوية
 1 %4.13 3 اخلدمات املساندة
 3 %23.31 21 اخلدمات الطبية
برامج تعليم 

 الوالدين
23 12.17% 1 

خدمات اإلرشاد 
 األسري

7 3.33% 1 

 : الثالثمناقشة نتائج التساؤل 
عن تقارب استجابات  الثالثتفصح نتائج التساؤل 

حول أهم اخلدمات اليت جيب أن تقدم معلمي ما قبل اخلدمة 
، ومن هذه اخلدمات برامج للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة

واليت جتعل الوالدين مسئولني بدرجة كبرية عن ليم الوالدين، تع
تقوم هذه الربامج على تعليم  إذمستوى حتسن حالة أطفاهلم، 

الوالدين بعض االسرتاتيجيات، أو الفنيات اليت أثبتت 
لطبيعة  وفق االدراسات فعاليتها يف ميدان الرتبية اخلاصة، وذلك 

 دُّ خلدمات الرتبوية، واليت تعاملشكالت اليت يعانيها أطفاهلم، وا
األساس يف إحلاق التالميذ باملعاهد والربامج املتخصصة يف 

يف كثري من -وإن كان جيب الرتكيز ميادين الرتبية اخلاصة، 

على تنمية اجلوانب االجتماعية للتالميذ، قبل تناول  -األحيان
. وتعد خدمات الدمج االجتماعي لذوي اجلوانب األكادميية

جات اخلاصة أحد األهداف األولية اليت جيب أن تنال االحتيا
االهتمام من جانب اهليئات الرتبوية، واجملتمع، مبا يشمل تغيري 
األفكار واملفاهيم حول اإلعاقة، وتوفري الفرص الفعالة إلشراك 
ذوي االحتياجات اخلاصة يف اإلطار االجتماعي، خاصة بعد 

كما ياة مستقلة.  خروج بعضهم للعمل يف اجملتمع، وحتقيق ح
تنعكس خدمات اإلرشاد األسري على ذوي االحتياجات 

–اخلاصة بشكل إجيايب، ألن والدي األطفال ذوي اإلعاقة 
يعانون العديد من املشكالت االنفعالية اليت تعوقهم  -خاصة

ويعد أحد  عن اإلسهام بصورة فعالة يف حتسني حالة أطفاهلم.
ن الرتبية اخلاصة هو إعداد، اخلدمات الرتبوية األساسية يف ميدا
اخلطوة اليت تضمن  وصفهاوتنفيذ اخلطة الرتبوية الفردية، ب

الكشف عن جوانب القصور لدى التالميذ، وخصائصهم، مما 
.  يف إطار فريق العمل نيساعد يف حتسني هذه اجلوانب، ولك

نه يف مجيع خدمات الرتبية اخلاصة، سواء اليت مت تضمينها كما إ
لعام، أو يف أوضاع الرتبية اخلاصة، يكون هناك يف التعليم ا

احتياج شديد لفريق العمل لتطوير اخلطط الرتبوية الفردية جلميع 
جيب أن  إذالذين يتلقون خدمات الرتبية اخلاصة،  التالميذ

وصف لنوع برنامج الرتبية  -: أتوي اخلطة الرتبوية الفردية علىحت
خلدمات ذات الصلة ا -اخلاصة الذي سوف يتلقاه التلميذ؛ ب

 -اليت سوف توفرها املدرسة للتالميذ ذوي اإلعاقات؛ ج
 & Kurth)األهداف والغايات السنوية القابلة للقياس

Mastergeorge, 2010). 
 :الرابعالتساؤل  نتائج -4

هل تتضمن املقررات التأكيد : "على الرابعينص التساؤل 
 ".اخلاصة؟على أمهية املشاركة الوالدية يف ميدان الرتبية 

ولإلجابة عن هذا التساؤل، مت حساب تكرارات 
تضمني مفهوم اإلجابات، والنسب املئوية ملعرفة مدى 

من وجهة نظر معلمي ما قبل املشاركة الوالدية يف املقررات 
 اخلدمة.
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 (12جدول )

مدى تضمين مفهوم المشاركة الوالدية في المقررات من وجهة  
 نظر معلمي ما قبل الخدمة

المشاركة  تضمين
 الوالدية

النسبة  رتكراال
 المئوية

الترتيب وفًقا 
 لألهمية

تتضمن املقررات اليت 
درستها التأكيد على 
 أمهية املشاركة الوالدية

72 31.13
% 

2 

ال تتضمن املقررات 
اليت درستها التأكيد 
على أمهية املشاركة 

 الوالدية

21 23.31
% 

1 

 :الرابعمناقشة نتائج التساؤل 
أن نسبة كبرية من معلمي ما قبل  الرابعائج التساؤل تشري نت

اخلدمة يؤكدون أن املقررات الدراسية اليت درسوها تؤكد 
وميكن تفسري ذلك بأن معظم على أمهية املشاركة الوالدية. 

املقررات اليت درسها معلمو ما قبل اخلدمة هي مقررات 
 تتناول موضوعات يف ميدان الرتبية اخلاصة، ومن العناصر

األساسية اليت تدعم نتائج العمل مع التالميذ ذوي 
تؤكد املادة  إذاالحتياجات اخلاصة هو املشاركة الوالدية، 

التعليمية يف كثري من املقررات على ذلك، السيما مقرر 
العمل مع أسر غري العاديني، ومقرر طرق التدريس، 

ودمج  ومقدمة يف الرتبية اخلاصة، وإدارة وضبط السلوك،
 وهناك ندرة يفوغريها من املقررات األخرى.  لعاديني،غري ا

استكشاف الطرق التعليمية لتدريس اليت حاولت البحوث 
ن صيغة احملاضرات التقليدية ، كما إحمتوى املشاركة الوالدية

اليت تتضمن اإلشارة ببساطة إىل اجلوانب املهمة للمشاركة 
 ا يف املقررات اليت تدرس يفاألسرية تستخدم دائم  

الكليات، ألن العديد من املقررات يف املرحلة اجلامعية 
تعتمد على املعلومات النظرية. ونتيجة الوعي جبوانب 
الضعف هذه املتعلقة بنموذج احملاضرات التقليدية، فإن 
املتخصصني يف برامج إعداد املعلمني أضافوا اخلربات 

 & Kim)امليدانية، والتعلم التعاوين، أو التعلم التجرييب 

Vail. 2011). 
 : الخامسالتساؤل  نتائج -5

هل لدى معلمي ما قبل على : " اخلامسينص التساؤل 
املشاركات الكفاءة لتحقيق  اخلدمة يف ميدان الرتبية اخلاصة

 ".؟مع الوالدينالفعالة  التعاونية
ولإلجابة عن هذا التساؤل، مت حساب تكرارات 

عرفة توفر املاإلجابات، والنسب املئوية ملعرفة مدى 
حقيق املشاركات والكفاءة لدى معلمي ما قبل اخلدمة لت

 .من وجهة نظرهمالوالدين  معة التعاونية الفعال
 ( 13جدول )

حقيق مدى توفر الكفاءة لدى معلمي ما قبل الخدمة لت
 الوالدين من وجهة نظرهم معة المشاركات التعاونية الفعال

توفر المعرفة 
 والكفاءة

النسبة  رتكراال
 يةالمئو 

الترتيب وفًقا 
 لألهمية

لدي الكفاءة 
لتحقيق املشاركة 

التعاونية مع 
 الوالدين

31 13.11% 2 

ليس لدي الكفاءة 
لتحقيق املشاركة 

التعاونية مع 
 الوالدين

33 31.73% 1 

 :الخامسمناقشة نتائج التساؤل 
أن نسبة كبرية من معلمي ما  اخلامسالتساؤل تشري نتائج 

ليس لديهم  ملدراسة( أوضحوا أهنقبل اخلدمة )عينة ا
الكفاءة لتحقيق املشاركة التعاونية الفعالة مع الوالدين، وال 
يتناقض ذلك مع كوهنم لديهم معلومات عن أمهية املشاركة 
الوالدية، إال أن هذه املعلومات ال خترج إىل حيز التنفيذ، 
من خالل تطبيق اآلليات، واألساليب املختلفة لتحقيق 

 لفعالة على أرض الواقع يف ميدان الرتبية اخلاصة.املشاركة ا
وميكن تفسري هذه النتيجة يف إطار أن حتقيق املشاركة 
الوالدية الفعالة حتتاج القيام بالعديد من املمارسات اليت ال 
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يستطيع املعلم القيام هبا، السيما توفري اخلدمات الالزمة 
، وإشراكهم إلشراك الوالدين، والتواصل املستمر مع الوالدين

يف اخلطط الرتبوية الفردية، وتنفيذ االسرتاتيجيات والفنيات 
 ,Kim & Vail)ويف هذا السياق يشري كيم وفيل  العالجية.

أن أحد األساليب الفعالة لزيادة فهم معلمي ما قبل (2011
اخلدمة للمشاركة التعاونية بني املعلم والوالدين تكون من 

ل ذوي االحتياجات خالل التفاعل مع والدي األطفا
اخلاصة داخل سياق املقررات اليت يدرسوهنا يف املرحلة 

كون الوالدين شركاء يف تدريب معلمي ما إن   إذاجلامعية، 

ا من التعاون ملعلمي املستقبل، قبل اخلدمة يوفر منوذج  
واملشكلة األساسية يف برامج إعداد املعلمني هي حتقيق 

 .ذلك
 :السادتالتساؤل  نتائج -6

ما أهم وسائل املشاركة : "على السادسلتساؤل ينص ا
 ".الوالدية؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل، مت حساب تكرارات 
وسائل املشاركة أهم اإلجابات، والنسب املئوية ملعرفة 

 .من وجهة نظر معلمي ما قبل اخلدمة الوالدية
 ( 14جدول )

 خدمةمن وجهة نظر معلمي ما قبل ال وسائل المشاركة الوالديةأهم 
 لألهمية وفًقاالترتيب  النسبة المئوية رتكراال وسائل المشاركة الوالدية

 3 %21.11 23 املشاركة يف املناسبات املدرسية
 1 %11.34 24 املساعدة يف التخطيط للمنهج
 1 %21.33 4 املشاركة يف األنشطة الفصلية

 2 %31.21 11 املشاركة يف الواجبات املنزلية مع التالميذ
 3 %23.11 22 شاركة يف تنفيذ اخلطة الرتبوية الفرديةامل

 1 %7.13 1 املشاركة يف تطبيق الفنيات واالسرتاتيجيات العالجية
 : السادتمناقشة نتائج التساؤل 

أن هناك العديد من  السابعأوضحت نتائج التساؤل 
الوسائل لتحقيق املشاركة الوالدية، ومن أهم هذه الوسائل 

وميكن ين للتالميذ على عمل الواجبات املنزلية، مساعدة الوالد
كثر مع الوالدين ا أتفسري ذلك يف إطار أن التالميذ يقضون وقت  

ن طبيعة العالقة بني الوالدين وأطفاهلم ذوي يف املنزل، كما إ
االحتياجات اخلاصة جتعلهم قادرين على مساعدهتم على 

 دميية، أمة، سواء كانت واجبات أكاإكمال واجباهتم املنزلي
واجبات اجتماعية، من حيث توفري فرص أكثر للتفاعل، 
واكتساب املهارات املختلفة، السيما املهارات االجتماعية، 
ومهارات العناية الذاتية، ومهارات احلياة اليومية، ومهارات 
التقرير الذايت. كما يستطيع والدو األطفال ذوي االحتياجات 

املختلفة اليت تسهم يف مساعدة اخلاصة توفري املواد التعليمية 
املعلم على اختيار مفردات املنهج التدريسية لتالميذه، وذلك 

نه كما إداخل الربنامج الرتبوي الفردي، وبرامج تعديل السلوك.  
ميكن أن يشارك الوالدان يف تطبيق الفنيات واالسرتاتيجيات 

ن، لتحسني حالة أطفاهلم، وهنا تتضح أمهية برامج تعليم الوالدي
واليت تزيد معرفة الوالدين ومهاراهتم يف جماالت إدارة السلوك، 
وتدريس مهارات التواصل، واملهارات االجتماعية ألطفاهلم. 

تقليل الضغوط  -اأيض  -ومن فوائد برامج تعليم الوالدين 
 ,Schultz)الوالدية، وزيادة إحساس الوالدين بالكفاءة 

Schmidt & Stichter, 2011)  . 
 :لفرض األولا نتائج -7

 إحصائي اال توجد فروق دالة : "ينص الفرض األول على أنه
 بني متوسطات درجات معلمي ما قبل اخلدمة على مقياس

نوع الدراسة  ترجع إىل متغري االجتاه حنو املشاركة الوالدية،
 ".برنامج دبلوم الرتبية اخلاصة(-)طالب تدريب ميداين

الباحث  قام ،هذا الفرض مدى صحة وللتحقق من
"، حلساب الفروق بني لعينتني مستقلتني اختبار "ت باستخدام
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على ما قبل اخلدمة )عينة الدراسة( متوسطات درجات معلمي 
 .االجتاه حنو املشاركة الوالدية مقياس

 

 ( 15جدول )
 تعزى لمتغير نوع الدراسة ما قبل الخدمة على مقيات االتجاه نحو المشاركة الوالديةمعلمي درجات  اتداللة الفروق بين متوسط

قيمة " ت  ع م العدد المجموعات األبعاد
" 

P-
Value 

مستوى الداللة 
(55,) 

 غري دالة ,741 ,111 ,134 33.11 33 طالب تدريب ميداين االجتاه حنو املشاركة العامة
 2.133 33.11 31 برنامج دبلوم الرتبية اخلاصة

 غري دالة ,133 ,371 ,411 33.311 33 لب تدريب ميداينطا االجتاه حنو املشاركة املعلوماتية
 2.377 33.171 31 برنامج دبلوم الرتبية اخلاصة

 غري دالة و322 ,131 2.111 33.171 33 طالب تدريب ميداين االجتاه حنو املشاركة األدائية
 2.117 33.111 31 برنامج دبلوم الرتبية اخلاصة

 إحصائي ا وجود فروق دالة (عدم21)يتضح من اجلدول 
 مقياسدرجات معلمي ما قبل اخلدمة على بني متوسطات 

 .نوع الدراسةتعزى ملتغري  االجتاه حنو املشاركة الوالدية
 :الفرض الثاني نتائج -8
 إحصائي ا: "ال توجد فروق دالة ص الفرض الثاين على أنهين

مقياس على ما قبل اخلدمة بني متوسطات درجات معلمي 
قة )إعا ملتغري التخصص ترجع ه حنو املشاركة الوالديةاالجتا

صعوبات -اضطرابات سلوكية وتوحد-إعاقة مسعية-فكرية
 ".تعلم(

قام الباحث  ،هذا الفرض مدى صحة وللتحقق من
االجتاه، حلساب الفروق بني  حتليل التباين أحادي باستخدام

معلمي ما قبل اخلدمة على مقياس االجتاه متوسطات درجات 
 .املشاركة الوالدية حنو

 

 (16جدول )
 التخصصبناء على معلمي ما قبل الخدمة على مقيات االتجاه نحو المشاركة الوالدية االتجاه الستجابات  اديتحليل التباين أح 

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

متوسط  د.ح
 المربعات

قيمة " 
 ف "

P-
Value 

 مستوى الداللة
(55,) 

  2.171 3 3.722 بني اجملموعات  شاركة العامةاالجتاه حنو امل
2.411 

 
233, 

 
 327 74 11.134 داخل اجملموعات غري دالة

 31 11.311 اجملموع
االجتاه حنو املشاركة 

 املعلوماتية
  ,311 3 2.344 بني اجملموعات

314, 
343,  

 ,171 74 33.312 داخل اجملموعات غري دالة
 31 31.111 اجملموع

االجتاه حنو املشاركة 
 األدائية

  ,112 ,133 ,333 3 2.131 بني اجملموعات
 ,133 74 33.413 داخل اجملموعات غري دالة

 31 34.433 اجملموع
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 إحصائي اعدم وجود فروق دالة  (21)يتضح من اجلدول 
معلمي ما قبل اخلدمة على مقياس بني متوسطات درجات 

إعاقة ) التخصصتعزى ملتغري املشاركة الوالدية االجتاه حنو 
صعوبات -اضطرابات سلوكية وتوحد-إعاقة مسعية-فكرية
 (.تعلم

 :الثالثالفرض  نتائج -9
: "ال توجد فروق دالة على أنه الثالثينص الفرض 

بني متوسطات درجات معلمي ما قبل اخلدمة على  إحصائي ا

الدافع حنو ملتغري مقياس االجتاه حنو املشاركة الوالدية ترجع 
-اقتصادي-إنساين-شخصي) العمل يف ميدان الرتبية اخلاصة

 (".ثقايف
قام الباحث  ،هذا الفرض مدى صحة وللتحقق من

االجتاه، حلساب الفروق بني  يباستخدام حتليل التباين أحاد
متوسطات درجات معلمي ما قبل اخلدمة على مقياس االجتاه 

 .حنو املشاركة الوالدية

 ( 17جدول )
الدافع نحو العمل في االتجاه الستجابات معلمي ما قبل الخدمة على مقيات االتجاه نحو المشاركة الوالدية بناء على  تحليل التباين أحادي
 ميدان التربية الخاصة

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

متوسط  د.ح
 المربعات

قيمة " ف 
" 

P-
Value 

مستوى الداللة 
(55,) 

حنو االجتاه 
 املشاركة العامة

  ,313 3 1.314 بني اجملموعات 

2.334 

 

113, 

 

 ,141 74 31.124 داخل اجملموعات غري دالة

 31 37.337 اجملموع

االجتاه حنو 
املشاركة 
 املعلوماتية

  ,311 3 ,473 بني اجملموعات

134, 

 

131, 

 

 ,111 74 33.111 داخل اجملموعات غري دالة

 31 34 اجملموع

االجتاه حنو 
 املشاركة األدائية

  ,112 3 2.111 بني اجملموعات

2.217 

 

333, 

 

 ,334 74 37.233 داخل اجملموعات غري دالة

 31 33.311 اجملموع
 إحصائي ا(عدم وجود فروق دالة 27)يتضح من اجلدول 

بني متوسطات درجات معلمي ما قبل اخلدمة على مقياس 
الدافع حنو العمل حنو املشاركة الوالدية تعزى ملتغري االجتاه 

-اقتصادي-إنساين-شخصي) يف ميدان الرتبية اخلاصة
 (.ثقايف

 :البحثمناقشة نتائج فروض 
عدم وجود فروق دالة  البحثفروض أوضحت نتائج 

بني متوسطات درجات معلمي ما قبل اخلدمة  إحصائي ا

دية تعزى ملتغريات نوع االجتاه حنو املشاركة الوال على مقياس
الدراسة، والتخصص، والدافع حنو العمل يف ميدان الرتبية 

معظم معلمي ما قبل وتؤكد هذه النتائج أن  اخلاصة.
يقرون بأمهية حتقيق املشاركة التعاونية مع الوالدين،  ةاخلدم

وال يؤثر يف اجتاهاهتم هذه العديد من العوامل املتمثلة يف 
برنامج دبلوم الرتبية -امليداين نوع الدراسة )التدريب

-إعاقة مسعية-اخلاصة(، والتخصص )إعاقة فكرية
صعوبات التعلم(، والدافع حنو -اضطرابات سلوكية وتوحد
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-إنساين-العمل يف ميدان الرتبية اخلاصة )شخصي
وميكن تفسري ذلك يف إطار أن طالب ثقايف(. -اقتصادي

ية اخلاصة أيقنوا التدريب امليداين، وطالب برنامج دبلوم الرتب
أن العمل يف هذا امليدان ال ميكن أن يكتمل مبعزل عن 

جيب أن يكونوا عناصر أساسية يف إهنم فمساعدة الوالدين، 
. تنفيذ الربامج املقدمة لتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة

تنتقل النظرة إىل املشاركة ويف سبيل حتقيق ذلك جيب أن 
 املرحلة اجلامعية من جمرد الوالدية يف املقررات الدراسية يف

أمهية املشاركة الوالدية إىل  عنتقدمي املعلومات النظرية 
تقدمي فرص التفاعل البناء على أرض الواقع بني معلمي ما 
قبل اخلدمة، والوالدين، ودعم برامج الشراكة بني الوالدين 

ومن مث جاء العديد  واملختصني يف ميدان الرتبية اخلاصة.
ؤكدا  االجتاهات اإلجيابية للطالب املعلمني من الدراسات م

يف ميدان الرتبية اخلاصة حنو إشراك الوالدين يف تقدمي 
مشاركني أساسيني  بوصفهمالعديد من اخلدمات ألبنائهم، 

يف تنمية اجلوانب املعرفية، واالجتماعية، واالنفعالية 
موريس وتايلور ألبنائهم، فقد أوضحت نتائج دراسة 

(Morris and Taylor, 1998 ) ودراسة بالسي ،(Blasi, 

اجتاهات معلمي ما قبل اخلدمة األكثر إجيابية حنو  (2002
تضمني الوالدين يف األنشطة املدرسية، وثقتهم يف أهنم 
يستطيعون احلصول على املعرفة، واملهارات، 
واالسرتاتيجيات اليت جتعلهم قادرين على التخطيط لربامج 

اليت توصلت  (Patte, 2011)ايت بوأكد ذلك دراسة ، فعالة
إىل أن معلمي ما قبل اخلدمة على وعي بالنتائج اإلجيابية 
العديدة املرتبطة بتحقيق املشاركات بني األسرة، واملدرسة، 
ولكن معرفتهم، وكفاءاهتم حول هذه املشاركات حمدودة، 

اليت  (Kim & Vail, 2011)وتقليدية، ودراسة كيم وفيل 
قبل اخلدمة يدركون أن املشاركة  أوضحت أن معلمي ما

غاية يف األمهية، كما أوضحت  أمر االتعاونية األسرية تعد 
نتائج الدراسة أن طريقيت التدريس، التحدث من خالل 
الفيديو، والضيف املتحدث، واملتعلقتني باملشاركة األسرية، 

يف حتسني معرفة معلمي ما قبل  امتساويتان يف إسهامهم
 .اخلدمة
قرار معلمي ما قبل اخلدمة بأمهية املشاركة الوالدية ن إكما إ

، والعام، واألدائي يغري النظرة على املستوى املعلومايت
الضيقة للمشاركة التعاونية للوالدين من جمرد كون الوالدين 

ا للمعلومات حول أطفاهلم فحسب، إىل كوهنم مصدر  
مما جيعل من الضروري ؛ Parents as Therapistsمعاجلني 

عم برامج تعليم الوالدين، واليت تنعكس فوائدها على كل د
، وهو ما من الوالدين، والتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة

 ,Zygmunt-Fillwalk)فيلووك -زجيمونتأكدته دراسة 

من أن معلمي  (Graves, 2007)جرافيس ودراسة  ،(2006
ما قبل اخلدمة لديهم مستويات مرتفعة من الوعي ببعض 

التقليدية العامة للمشاركة األسرية، مثل التواصل اجلوانب 
، ومشاركة الوالدين يف األنشطة املكتوب مع الوالدين

الصفية، وإعداد املؤمترات اليت جتمع بني الوالد واملعلم، 
 .وإعالم األسر من خالل الصحف، والتواصل اللفظي

خربات التدريب امليداين اليت مير هبا معلمو ما  وقد تساعد
على دعمهم ملفهوم املشاركة التعاونية الفعالة  خلدمةقبل ا

مع الوالدين، خاصة وأهنم انتقلوا من جمرد حتصيل 
املعلومات حول فئة بعينها من فئات الرتبية اخلاصة، وذلك 
يف املقررات الدراسية، إىل املواجهة املباشرة مع هذه الفئة يف 

والدية قد ال امليدان، ومن مث فإن إقرارهم بأمهية املشاركة
هم حلقيقة العمل يف ميدان الرتبية ا من إدراكيكون نابع  

اخلاصة بعد اكتساب بعض خربات التدريب امليداين، وأن 
العمل يف هذا امليدان حيتاج تضافر جهود العديد من 
اجلهات، خاصة األسرة، حىت يكون هناك تكامل يف حتقيق 

 النتائج اإلجيابية املرغوبة.
إعداد الربامج اليت تعىن بدعم وبذلك تتضح ضرورة 

املشاركات الفعالة بني املدرسة، واألسرة، واجملتمع، من أجل 
دعم االجتاهات اإلجيابية ملعلمي ما قبل اخلدمة يف جمال 
الرتبية اخلاصة حنو املشاركة الوالدية الفعالة يف الربامج 
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 املقدمة ألبنائهم، وهو ما أكدته دراسة ديسالنديز وآخرين

(Deslands et al., 2008) . 
ن عدم وجود تأثري دال لطبيعة ختصص معلمي ما كما إ

قبل اخلدمة يف اجتاهاهتم حنو املشاركة الوالدية يؤكد إدراكهم 
ألمهية هذه املشاركة بغض النظر عن طبيعة املشكلة، أو 

أن العديد من املمارسات و اإلعاقة اليت يعاين منها التالميذ، 
وي االحتياجات اخلاصة حتتاج الرتبوية مع التالميذ ذ

واليت مشاركة الوالدين، السيما اخلطط الرتبوية الفردية، 
ن كما إا.  ا كبري  حتتاج فريق عمل، يلعب الوالدان فيه دور  

احتياج التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة لتكثيف العمل 
معهم لتحسني حالتهم جيعل من غري املنطقي أن تتم 

األكادميية واالجتماعية يف سياق عملية تعليمهم املهارات 
عدد الساعات اليت يقضوهنا يف املعهد/املركز/املدرسة، ومن 
مث تعد األنشطة اليت ميارسها الوالدان يف األسرة مع أبنائهم 

ا للعمل معهم يف إطار ذوي االحتياجات اخلاصة امتداد  
 املعهد/املركز/املدرسة.

 ميدان الرتبية وعلى الرغم من اختالف الدافع حنو العمل يف
 يف ا داال  اخلاصة إال أن هذا االختالف مل يوجد تأثري  

اجتاهات معلمي ما قبل اخلدمة حنو املشاركة الوالدية، وهذا 
يؤكد أهنم أدركوا أن أحد األعمدة األساسية يف جمال دعم 
اخلدمات، وتنفيذ املمارسات التعليمية، واالجتماعية الفعالة 

 هو املشاركة الوالدية الفعالة. ةيف ميدان الرتبية اخلاص
 :توصيات

ضرورة دعم مفهوم املشاركة التعاونية بني الوالدين  .2
املقررات  مستوى ومعلمي ما قبل اخلدمة، ليس على

املشاركة  على مستوى فحسب، بل أيضا   ةالنظري الدراسية
 التعاونية للوالدين خالل خربات التدريب امليداين.

، واليت تساعدهم على دعم برامج تعليم الوالدين .1
اكتساب بعض الفنيات واالسرتاتيجيات اليت تسهم يف 
تنمية املهارات االجتماعية، واألكادميية ألطفاهلم ذوي 

 االحتياجات اخلاصة.

تصميم الربامج التدريبية ملعلمي ما قبل اخلدمة حول  .3
بعض االسرتاتيجيات اليت تساعدهم على حتقيق املشاركة 

 ع الوالدين.التعاونية الفعالة م

إشراك معلمي ما قبل اخلدمة يف جمالس اآلباء،  .3
واجتماعات أولياء األمور، وإعداد التقارير، وتبادهلا مع 

 الوالدين.

 :بحوث مقترحة
فعالية برنامج إرشادي لتوعية معلمي ما قبل اخلدمة  .2

 بأمهية املشاركة الوالدية يف ميدان الرتبية اخلاصة.

االحتياجات اخلاصة  اجتاهات معلمي التالميذ ذوي .1
 بنموهم املهين.حنو املشاركة الوالدية، وعالقتها 

 واقع املشاركة الوالدية يف معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة. .3

فعالية برنامج تدرييب قائم على املشاركة التعاونية بني  .3
الوالدين واملعلمني يف تنمية املهارات االجتماعية لألطفال 

 ذوي االحتياجات اخلاصة.
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Abstract: The study aimed to identify trends in teacher pre-service in the field of special education about parental 

involvement, according to some variables (type of study, specialization, and motivation toward work in the field of Special 

Education), also aimed to identify the most important forms of communication between the family and the professionals in 

the school to serve students , and the importance of the role of the family in the life of a student with a disability, and the 

most important services that should be provided for pupils with special needs, and whether the courses include an emphasis 

on the importance of parental involvement in the field of special education, and whether teachers of pre-service in the field of 

special education have the knowledge and competence to achieve effective partnerships between the family and the school. 

The sample included a group of teachers, pre-service students from the training field, Department of Special Education, 

Faculty of Education, King Saud University, and students of the diploma program of Special Education, Faculty of Social 

Sciences, University of Imam Muhammad bin Saud (n = 83) during the second semester (1433 / 1434). Find adopted the 

current descriptive analytical method. 

The results of the research hypotheses lack of statistically significant differences between the mean scores of pre-

service teachers on a scale trend toward parental involvement is due to the variables of type of study, specialization, and 

motivation toward work in the field of special education. These results confirm that most of the teachers before the servants 

recognize the importance of achieving cooperative engagement with the parents, and does not affect the attitudes of these 

many factors of the type of study (field training - Diploma Program Special Education), and specialization (intellectual 

disabilities - hearing impairment - behavioral disorders and autism - learning difficulties), and motivation toward work in the 

field of special education (personal - human - economic - cultural). 

 

Keywords: Parental Involvement, Special Education Teachers, Special Education 
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 ما وراء البرامج وعالقتها بأنماط التعلق والتحصيل الدراسي لدى الناطقين بغير اللغة العربية

 أحمد رمضان محمد علي
 جامعة أسيوط-ية الرتبية بالوادي اجلديدكل-مدرس علم النفس الرتبوي
 م القرىجامعة أ -معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا-أستاذ مساعد علم النفس الرتبوي 
 هـ8/1/5431  وقبل بتاريخ -هـ 3/4/5431 قدم للنشر

 

ا ( طالب  33وتضمنت عينة الدراسة )والتحصيل الدراسي.  التعلق العالقة بني ما وراء الربامج وأمناط ىالتعرف علإىل  احلاليةهتدف الدراسة  المستخلص:
هـ، طبق عليهم 5431-5434 م القرى مبكة املكرمة يف الفصل الدراسي األول للعام اجلامعيعربية لغري الناطقني هبا، جامعة أمن طالب معهد اللغة ال

 أنه:إىل  باحث(. وأشارت نتائج الدراسة)من إعداد ال لطالب اجلامعةوأمناط التعلق ما وراء الربامج  استبانة
  لغري الناطقني هباتتنوع أمناط ما وراء الربامج لدى طالب معهد اللغة العربية. 
  بني ما وراء الربامج وأمناط التعلق.  إحصائي ادالة ارتباطية توجد عالقة 
  بني ما وراء الربامج والتحصيل الدراسي.  إحصائي ادالة ارتباطية توجد عالقة 
 بني منط التعلق اآلمن والتحصيل الدراسي.  إحصائي ادالة ارتباطية وجد عالقة ت 
  .ميكن التنبؤ مبا وراء الربامج من خالل أمناط التعلق 
  .ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل ما وراء الربامج 
 .ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل أمناط التعلق 
 
 الناطقني بغري اللغة العربية ،التحصيل الدراسي ،أمناط التعلق ،الربامج ما وراء: كلمات مفتاحيةال
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 مقدمة الدراسة:
علم  يفظهرت الربجمة اللغوية العصبية كمجال كبري 

ذلك اجملال، وصاحب  يفالنفس الرتبوي. وتعددت الدراسات 
 منوه ظهور العديد من املصطلحات النفسية.

ظهور مفهوم إىل  Brown" (5113 ،315)"يشري و 
ما وراء الربامج خالل تطوير منوذج الربجمة اللغوية العصبية. 

ما وراء الربامج تعكس أن إىل  Brown" (5111)"ويشري 
خالل أساتذهتم أمناط اللغة والسلوك اليت يفضلها الطالب يف 

ميكن أنه إىل  Teachout( "5115)تشري دراسة "و  التعلم.
لتعليمية، من خالل ما وراء والفعالية ا املهنيةقياس السمات 

  الربامج.
تساعد على أن ما وراء الربامج  ويرى الباحث احلايل

تصحيح األخطاء اليت يقع فيها األساتذة؛ مما يؤهلهم لثقل 
 .خرباهتم وخربات طالهبم

ما وراء الربامج أن إىل  Brown" (5115)"يشري و 
، الوعي، وكيف نتفاعل مع العامليتم من خالهلا فهم مستوى 

أن  ويرى الباحث احلايل وكيف نتواصل. كيف نتصرفو 
يشري  التصرف والتواصل مع اآلخرين يرتبط بنمط التعلق هبم.

"Lyddon" (5115)  اخلاصة واملشاعر االجتاهات أنإىل 

وتشري دراسة  متأخرة. منائية مراحلإىل  بالتعلق، تستمر
"Benjamin & Virginia" (5111 ،3548)  التعلقأن إىل 

عالقات  من تغري على الرغم ؛حياة الفرد يفمستمر  تأثري له
 املستقبل. يف الفرد

منط التعلق بني األستاذ أن  ويرى الباحث احلايل
لذا جيب املستقبل؛  يفوطالب اجلامعة يؤثر على منط تعلقه 

على األستاذ توفري بيئة مساعدة على منط تعلق آمن بني 
تشري دراسة و  .ابعض  م ذ والطالب أو بني الطالب بعضهاألستا

" Cohen, et al. ( "5111)  من خالل ما وراء أنه إىل
 الربامج ميكن توفري بيئة للطالب، للتعبري عن آرائهم حبرية.

تصورات الطالب وتفضيالهتم لسلوكيات معينة لدى وقد تؤثر 
 يف زمالئهم،أشكال الروابط االنفعالية مع و أساتذهتم، 

الباحث احلايل ضرورة دراسة لذا يرى حتصيلهم الدراسي، 
، وفهم العالقة بينهما من خالل العالقة بني هذين املتغريين

 ؛ ملا هلما من تأثري على بيئة الطالب.التحصيل الدراسي
 مشكلة الدراسة:

مراحلها  يف للعملية الرتبوية اأساسي   ايعد التقومي ركن  
" Worthingtonتشري دراسة ". و اإلنسانحياة  يفاملتواصلة 

 احملددة تقييمات الطالب للعوامل األساسيةأن إىل  (5115)
 ما وراء الربامج.تتم خالل أن  تعلم، جيبلعملية ال

 Brown & Graff" (5114)"تشري نتائج دراسة و 
العالقة االرتباطية املوجبة بني ما وراء الربامج، وأداء إىل 

 توصلت نتائج دراسةو  الطالب اجلامعيني يف التقييمات.
"Ekeh"(5155)  على التحصيل  التعلق تأثري أمناطإىل
أداء الطالب  ويستنتج الباحث احلايل من ذلك أن .الدراسي

 اجلامعيني يتأثر مبتغريي ما وراء الربامج وأمناط التعلق.
 Bar- on(5113)" دراسة " تشريمن جانب آخر و 

 لدى أصحاهبا الذكاء يأمناط التعلق اإلجيابية، تنمأن إىل 

 "Narimani & Basharpoor"نتائج دراسة  تشري الوجداين.
التعلق  ومنط الوجداين الذكاء بني وجود عالقةإىل  (5114)

(، 5114"املساعيد" )من  وتشري نتائج دراسات كل  اآلمن. 
(، 5151) "املللي"(، 5115(، "راضي" )5115"عجوة" )

"Kumar, et al." (5113)  دالة ارتباطية وجود عالقة إىل
ن إ يأ بني الذكاء الوجداين والتحصيل الدراسي. إحصائي ا
أمناط بما وراء الربامج  متغري وسيط يربطالوجداين  الذكاء
 التعلق.

وراء ما أن  من خالل العرض السابق يتضح للباحث
الربامج متتد عالقاهتا بأمناط التعلق من خالل التحصيل 
ت الدراسي والذكاء الوجداين. ومل جيد الباحث دراسة تناول

 .وراء الربامج وأمناط التعلقما العالقة بني 
ثقافات  يبغري اللغة العربية ذو ن و ويعد الناطق

 أساتذهتم لغةتتنوع تفضيالهتم ألمناط  من مث، و متعددة
اختالف عاداهتم ب وختتلف أمناط تعلقهم ،هموسلوك
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وراء الربامج ما وتقاليدهم. مما دفع الباحث لدراسة العالقة بني 
 لناطقني بغري اللغة العربية.لعلق وأمناط الت

 :اآليتوتتلخص مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال 
أمناط التعلق والتحصيل و ما وراء الربامج ما هي العالقة بني 

 ؟الدراسي لدى الناطقني بغري اللغة العربية
 : ىالتعرف علإىل احلالية  هتدف الدراسة أهداف الدراسة:

 . ج وأمناط التعلقوراء الربامما العالقة بني  -
 العالقة بني ما وراء الربامج والتحصيل الدراسي.  -
 العالقة بني أمناط التعلق والتحصيل الدراسي.  -
 .التنبؤ بأمناط التعلق من خالل ما وراء الربامج إمكان -
خالل ما وراء التحصيل الدراسي من التنبؤ ب إمكان -

 .الربامج
 .اط التعلقمن خالل أمنالتحصيل الدراسي التنبؤ ب إمكان -

 : تتمثل أمهية الدارسة يف:أهمية الدراسة
 النظرية: هميةاأل
ا يؤثر ا مهم  متغري   وصفهادراسة ما وراء الربامج الدراسية ب -

 . الناطقني بغري اللغة العربيةطالب العلى تقييم 
 .العالقة بني ما وراء الربامج وأمناط التعلقدراسة  -
ما وراء الربامج ة لقياس تقدم الدراسة أدا التطبيقية: هميةاأل
 طالب اجلامعة يف البيئة العربية. ل

 مصطلحات الدراسةيعرف الباحث  مصطلحات الدراسة:
 :يأيتا مبا إجرائي  

تفضيالت الطالب (: Meta programmes) ما وراء الربامج
تعلمهم؛ من  يفتساعد  من لغة وسلوك أساتذهتممناط أل

سمعية والبصرية الأساتذهتم خالل تصوراهتم حول أمناط 
 وإدراكهم للتفاصيل.أساتذهتم والعامة وإجراءات وخيارات 

هي وصف ألشكال (: Attachment Styles)أمناط التعلق 
 الروابط االنفعالية مع اآلخرين، وتتضمن:

 الذي (Secure Attachment Style) التعلق اآلمن منط -
 .عام يثق باآلخرين، ويطمئن للعالقات احلميمة بشكل

 Anxious – Ambivalent)لتعلق القلق ا منط -

Attachment Style) طلب العالقات  يف الذي يغايل
 احلميمة مع اآلخرين.

 (Avoidant Attachment Style)التعلق التجنيب  منط -
ال يثق باآلخرين، ويبتعد عن العالقات معهم  الذي
 .عام بشكل

 الناطق بغريهو املعدل الرتاكمي للطالب  التحصيل الدراسي:
 وهذا املعدل هنايته العظمى أربع درجات.، اللغة العربية

 لخال مجيع املوادالطالب يف وحيسب مبجموع درجات 
تعليم اللغة العربية  مبعهدبقسم إعداد املعلمني،  سنوات دراسته

 لغري الناطقني هبا جبامعة أم القرى.
 االطار النظري:

 :ما وراء البرامج -1
ما وراء أن  إىل Steven" (5153 ،5)"يشري 

 الربجمة اللغوية العصبية يف الربامج هي مصطلح يستخدم
من خالل احلصول  للشخص، االعتيادية التفكري أمناط لوصف
تكوين  يفها ستخداموامتالك املهارات الالزمة ال فهم على
 "Riskowitz" ويضيف كيفية تفكري الشخص.  عنرؤية 

على إتقان ما وراء الربامج للطالب تساعد أن  (4، 5153)
 الربجمة اللغوية العصبية.مهارات 

ما وراء الربامج هي أن إىل  Publ" (5113 ،63)"يشري و 
إىل  Brown" (5114)"ويضيف  شرح وإعطاء معىن ألفعالنا.

 ويضيف ما وراء املعرفة. يفما وراء الربامج متضمنة أن 
"Brown" (5113 ،315)  ا وراء الربامج هي مرشحات مأن
 للتفاعل مع العامل. ستخدمتحمددة 

ما وراء الربامج أن إىل  Dweck" (5111)"يشري و 
الذكاء، والتأثريات الرئيسة هلا يف تتضمن معتقدات الطالب 

على سلوك الطالب؛ واليت بدورها تؤثر على السلوك 
إىل  Chen & Hoshower( "5113)تشري دراسة "و  التعليمي.

التعليمي  توىللمس الطالب ما وراء الربامج تبحث تصورأن 
ويضيف  .التدريس تقييم نظام والغرض من، املتوقع
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"Kember& Wong( "5111)  ما وراء الربامج تناسب أن
 الطالب الذين يفضلون التعلم النشط.

 ما وراء البرامج:أهمية 
ارتباطها بالعديد من  يفمهيتها أما وراء الربامج اكتسبت 
يعرض الباحث و وتأثريها على تقييمات الطالب.  املتغريات
 :أيتي ما وراء الربامج من خالل ماأمهية 

ما وراء الربامج أن إىل  Brown" (5111 ،535)"يشري  -
الطالب يف التعامل مع مطالب  لنظرةحتسن فهمنا 
إىل  Zhongqi( "5111)تشري دراسة "و  التعليم العايل.

ما وراء الربامج توضح لنا ملاذا يستمتع الطالب ببعض أن 
 .اذاهت يضيق بعضهم من احملاضراتاحملاضرات و 

ما وراء الربامج أن إىل  Brown" (5111 ،535)"يشري  -
عضاء هيئة التدريس بتفكري تعمل على زيادة وعي أ

طالب الفرصة للتأثري، وأمناط تعلمهم، وتقدم لل طالهبم
واملشاركة يف التعلم، وذلك لتعزيز هذا التعلم؛  أو التغيري

ؤسسة التعليمية لطبيعة التعلم لزيادة التفاهم من جانب امل
حتسني اء الربامج توفر إمكانية اخلاصة بطالهبا. وما ور 

يم اسرتاتيجيات تواصل األساتذة مع الطالب، وتصم
 "Brown"يشري و  أكثر فعالية. بشكل التدريس والتقييم

أمهية ما وراء الربامج يف فهم إىل  (313، 5113)
ب، وفهم كيف العالقة بني عضو هيئة التدريس والطال

 حماضريهم. إىل  ينظر الطالب
. ميكن املقارنة بني الطالب من خالل ما وراء الربامج -

مقارنة ما وراء قدمت Brown" (5113 )"دراسة و 
 جمال احملاسبة.  يفالربامج للمحاضرين اجلامعيني 

هناك عالقة  أنإىل  Cooper ( "5115) تشري دراسة " -
وتفضيل طالهبم  بني أسلوب التدريس لدى املعلمني،

 من ما وراء الربامج. امعين   انوع  
وجهة أن إىل  Shevlin et al.( "5111) تشري دراسة " -

نظر الطالب الشخصية أو االجتماعية يف عضو هيئة 

بغض  لألستاذالتدريس، هلا تأثري على تقييمات الطالب 
تشري دراسة  و النظر عن مستوى فعالية التدريس.

"Craft( "5115)  عضو هيئة التدريس يقرأ  أنإىل
وجهات نظر الطالب املختلفة، من خالل ما وراء 

 الربامج.
ما وراء الربامج أن إىل  Biggs( "5113) تشري دراسة " -

 تعمل على تطوير القدرات املهنية للمعلمني.
 :ما وراء البرامجقياس 

 ما وراء الربامج من خالل:يتم قياس 
 Kember سة "كما قامت بذلك درا  ؛قابالتأسلوب امل -

& Wong( "5111) 
" Arthur & Engel كما قامت بذلك دراسة "  ؛االستبانة -

(5111) 
ما وراء  استبانةعداد إقام الباحث احلايل جبمع مواصفات 

ا ممدراسات السابقة، يصوغها الباحث الربامج من خالل ال
 :يأيت
أمهية إىل  Miller & Deere ( "5111) تشري دراسة " -

 اء الربامج.الدافع يف ما ور 
أنه إىل  Kember & Wong ( "5111) تشري دراسة " -

ما وراء الربامج جيب الرتكيز على معتقدات الطالب  يف
 من الرتكيز على تفضيالت هنج تدريس احملاضر، بدال   يف

 اجلوانب الشخصية.
جيب أن توفر أنه إىل  Brown" (5111 ،535)"يشري  -

مسبق لتطوير ما وراء الربامج لغة سهلة الفهم، كشرط 
 مهارة تعلم كيفية التعلم. 

أنه إىل  Forrester-Jones ( "5113) تشري دراسة " -
جيب أن تتضمن ما وراء الربامج عالقة عضو هيئة 

 التدريس بالطالب.
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جيب االهتمام أنه إىل  Fisher ( "5115) تشري دراسة " -
جزءا  مهما   وصفهاما وراء الربامج، ب يفمبهارات االتصال 

 يد.اجلم تعليلل
أن األســــــتاذ إىل  (533، 5113ويشــــــري " أبــــــو الغــــــنم" ) -

ـــــثال  )البصـــــرية  النـــــاجح هـــــو مـــــن يســـــتخدم الوســـــائل ال
 والسمعية واحلسية( يف إيصال املادة لطالبه. 

ـــــــاح وحيـــــــ " ) - أن البشـــــــر إىل  (535، 5118تشـــــــري " فت
مـــن الـــنمط الصـــوري وآخـــرين منطهـــم أفـــراد إىل  ينقســـمون

وبعضـهم ذوي األمنـاط  ،سـيوآخـرون ح ،دراكـي ععـياإل
 .ادراكية الثالثة مع  اط اإلن األمناملتكاملة الذين يستخدمو 

أن إسهام احلواس إىل  (555، 5111" )يشري "القريوين -
% يف النمط اإلدراكي 83يف عملية اإلدراك تكون بنسبة 

% 55الصوري املعتمد أساسا  على حاسة البصر ونسبة 
ملتبقية للنمط اإلدراكي للنمط اإلدراكي السمعي والنسبة ا

 احلسي. 
ــــــــــــــــذر" )و يشــــــــــــــــري " هــــــــــــــــاري  - أن إىل  (555، 5114هي

كيفيــــة حصــــول اإلدراك إىل   االخـــتالف يف التفكــــري يرجـــع
للعــــامل اخلــــارجي عــــن طريــــق مركبــــات ثالثــــة هــــي احلــــواس 

 الرئيسة: البصر والسمع واحلس.
ما وراء  يفأنه إىل  Riskowitz" (5153 ،4)"يشري  -

التعلم والتواصل و  التفكريلطالب بعض ا الربامج يفضل
التفاصيل  مع األوىل يبدأ؛ االسرتاتيجيات بنوعني من
الصورة األكرب، والثانية إىل  للوصولمث يتدرج  الصغرية

 يبدأ بالصورة العامة ليتدرج لفهم وإدراك التفاصيل.
ميكن تصور ما أنه إىل  Brown" (5115 ،84)"يشري  -

صلة من األمناط، متتد بني وراء الربامج على أهنا سلسلة مت
النقيضني، ومن املرجح أن يستجيب الطالب استجابات 

 متنوعة، على طول تلك السلسلة. 

مقاييس ما  ( إىل أنه جيب فحص5115) "Duff"يشري  -
من قبل خرباء بالربجمة اللغوية  هاوراء الربامج عند إعداد

 العصبية وما وراء املعرفة ملالئمة اللغة واألسلوب.
 ماط التعلق:أن -2
نتائج تشري و التعلق حاجة أساسية جيب االهتمام هبا.  -

التعلق هو القدرة أن إىل  Bruce( "5113 ،1)دراسة "
ويعرف "العلوان" . اآلخرين مع العالقات تكوين ىعل
( التعّلق بأنه رابطة انفعالية قوية 5155،531-535)

تنشأ مع شخص معني حبيث يشعر الشخص الباحث 
 أن أمناطو السعادة بوجود هذا الشخص. عن العالقة ب

التعلق القلق،  منطو  التعلق اآلمن، منط التعلق ثالثة هي
 .التعلق التجنيب منطو 

 أنماط التعلق وعالقتها ببعض المتغيرات:
إىل  Hamarta, et al." (5114)"تشري نتائج دراسة  -

تشري و ا للذكاء العاطفي. ها مؤشر  وصفأمناط التعلق ب
بني أمناط  إحصائي اوجود عالقة دالة ىل إ هتنتائج دراس

بالذكاء  التنبؤ ميكن التعلق والذكاء الوجداين، وأنه
اآلمن. وتشري نتائج  التعلق الوجداين من خالل منط

أنه توجد عالقة إىل  Asl & Bayat" (5155)"دراسة 
 -إجيابية أو سلبية -بني العاطفة  إحصائي اارتباطية دالة 
 وأمناط التعلق.

تأثري أمناط إىل  Ekeh"(5155)"نتائج دراسة  توصلت -
 التعلق لدى األطفال على الكفاءة االجتماعية.

وجود إىل  Konstantions (5114)" نتائج دراسة " تشري -
يساعد  فكالمها التعلق؛ وأمناط الوجداين الذكاء بني عالقة

. ويشري الباحث هاوضبط على فهم األفراد النفعاالهتم
راد ذوي أمناط التعلق اإلجيابية أكثر أن األفإىل  احلايل

 قدرة على ضبط انفعاالهتم.



 (م5151 ويوني /هـ5433الرياض )شعبان   – 44العدد  –ة الرتبية وعلم النفس جملة رسال

 64 

أن إىل  Hamarta, et al." (5155)"تشري نتائج دراسة  -
هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني أساليب 

 التعلق والتكيف.
 ".Ghotbaldinianyazd, et al"تشري نتائج دراسة  -

لتعلق وتوجه أنه توجد عالقة بني أمناط اإىل  (5155)
 اهلدف.

أن إىل  Rao & Madan" (5153)"تشري نتائج دراسة  -
أمناط التعلق تؤثر على عادات الطالب بشبكات 

 التواصل االجتماعي.
إىل  Tagay & Karatas" (5155)"تشري نتائج دراسة  -

أنه ميكن التنبؤ باضطرابات االتصال من خالل أمناط 
 التعلق؛ باستثناء منط التعلق اآلمن.

 "Amerrh & Al-Sabeelah"ري نتائج دراسة تش -
أن أمناط التعلق ذات عالقات متبادلة مع إىل  (5153)

 عات الشخصية.
 Gezen & Timuçin(5153" ،)" تشري نتائج دراسيت " -

Gupta ("5153)  أمناط التعلق تتكون لدى الفرد أن إىل
نتائج تشري و وتتأثر بالعنف يف مجيع مراحل حياته. 

Graham & Easter "(5111 ، )"من دراسات كل  
Patricia( "5113 ،)"وBarbara( "5115 ،)"و
 & Samantha"و Davila & Roska( "5114،)"و

Binf( "5114،) و"Scot, et al." (5114، ) و 
"Steven & Simpson" (5114، ) و "Abela, et al "

إىل  Kidd & Sheffield( "5111، )"و ( ،5111)
 غري التعلق بني ،إحصائي اوجبة دالة م ارتباطية وجود عالقة

 النفسية. االضطرابات وبعض اآلمن
إىل  Kidd & Sheffield(5111)" تشري نتائج دراسة " -

 نمط التعلق بالدعمل إحصائي اعالقة ارتباطية دالة 

 االجتماعي.

إىل  Bifulco, et al." (5113) "تشري نتائج دراسة  -
 اآلمن ريغ التعلق منط بني موجبة ارتباطية عالقة

 االنفعالية. واالضطرابات
وجود إىل  McKee, et al." (5155)"تشري نتائج دراسة  -

عالقة بني التخطيط السليب للذات ومنط التعلق غري 
 اآلمن.

وجود إىل  Kit Ma, et al."( "5155)تشري نتائج دراسة  -
تأثري ألمناط التعلق على تبادل املعرفة يف البيئات 

 االجتماعية وسائل اإلعالم.
إىل  Hertz & Addad" (5155)"تشري نتائج دراسة  -

عالج اضطراب اإلفراط يف  يفوجود تأثري ألمناط التعلق 
 ألكل.ا
 التعلق: العالقة بين ما وراء البرامج و أنماط-3

كشف العالقة بني هذين املتغريين من   أيتالباحث فيما يحياول 
 :أيتيخالل ما 

أن إىل  Brown & Turnbull ( "5111) تشري دراسة " -
ما وراء الربامج تعد حمددات للشخصية. وتشري دراسة 

"Burns & Newton( "5111)  الربامج أن ما وراء إىل
مؤشر على التواصل واأللفة بني الطالب واألستاذ. وتشري 

جيب تعزيز التعاطف أنه إىل  Elton( "5113) دراسة "
لتواصل اجليد؛ بني عضو هيئة التدريس وطالبه هبدف ا

 ن على متابعة ما يقال. يليكون الطالب قادر 
أن ما وراء إىل  Turner(5153 ،5)" " دراسة شريت -

استخالص واستخدام أمناط التفكري  الربامج ميكنها
االسرتاتيجي من األفراد واجلماعات والثقافات يف سياق 

أن ما إىل  Brown"  (5111 ،535)"يشري و حمدد. 
وراء الربامج تعمل على حتديد وجهات التفكري، اليت تؤثر 
على رؤية الشخص للعامل، وكيف يتصرف ويتصل مع 

 اآلخرين.
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أن ما إىل  Burns & Newton( "5111) تشري دراسة " -
أمناط التفكري وأمناط املعلمني إىل  وراء الربامج تشري

 واملتعلمني. 
أن ما وراء الربامج إىل  Hamilton" (5153 ،5)"يشري  -

خمتلفة بسبب أن أدمغتنا خمتلفة، وتفاعلنا مع العامل من 
حولنا خمتلف، وبذلك فإننا نالحظ أشياء خمتلفة، وترميز 

كل خمتلف، واستخدامنا أمناط لغة اخلربات لدينا بش
 خمتلفة، وإعطاء أمهية أكثر أو أقل ألشياء خمتلفة. 

أن ما وراء الربامج ميكن إىل  Nig" (5153 ،5)"يشري  -
 من السلوكيات والدوافع.لعديد ا جد   ادقيق   اأن تكون تنبؤ  

وجود إىل  Brown & Graff ( "5113) تشري دراسة "و 
ما وراء الربامج للطالب، عالقة إحصائية موجبة بني 

 Kovar, etوأدائهم يف التقييم النهائي. وتشري دراسة "

al.( "5113)  أن ما وراء الربامج هلا تأثري كبري على  إىل
 يتلقونه. الذي لتدريس لكيفية تقييم الطالب 

 أنإىل  Tammy Kill " (5113) "تشري نتائج دراسة  -
دعيم اإلجيايب، ة يقل هبا التالطالب الذين يعيشون يف بيئ

اخنفاض تقدير الذات. وتشري نتائج دراسة إىل  يتؤد
"Petherick" (5111)  أن منط التعلق اآلمن يساعد إىل
جيايب. تشري نتائج دراسة إالذات بشكل  على تصور

"Gample & John " (5111)  يأن الطالب ذو إىل 
محيمة.  عالقات إقامة يف صعوبة جيدون التجنيب التعلق
أن ما وراء الربامج إىل  O’Connor" (5153 ،5)"ويشري 

تعمل على كسب عالقة سريعة وفعالة مع اآلخرين؛ 
 التنمية اإلدارية.  يفلذلك ميكن استخدامها 
  :يأيتمن العرض السابق ما  ويستخلص الباحث احلايل

مؤشر على التعاطف بني الطالب  يأمناط التعلق ه -
 .واألستاذ

 بني األستاذ والطالب. لفةاألالتعلق اآلمن يكون نتيجة  -
الفرد؛ ألن اختالف  باآلخرين مرتبط بسياق تفكري التعلق -

 اختالف منط التعلق.إىل  يالتفكري يؤد

دور ما وراء الربامج وأمناط التعلق يف إعادة صياغة وفهم  -
 السلوك املوصوف.

 .فهم العديد من السلوكيات يفمهم  تفسري منط التعلق -
داء الطالب، وكيفية تقييمهم أمناط التعلق تؤثر على أ -

لألستاذ من خالل نوع منط التعلق بينهم وزمالئهم أو 
 أساتذهتم.

 التعلق يؤثران على بناء الذات. ما وراء الربامج و أمناط -
ننا من احلصول على عالقة جيدة مع ك  منط التعلق ميُ  -

 اآلخرين.
التنمية  يفمتغريان مهمان  التعلق ما وراء الربامج و أمناط -

 دارية.اإل
 فروض الدراسة:

مــن خــالل اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة اشــتق الباحــث 
 :اآليتفروضه على النحو 

تتنـــوع أمنـــاط مـــا وراء الـــربامج لـــدى طـــالب معهـــد اللغـــة  .5
 .لغري الناطقني هباالعربية 

بــني مــا وراء الــربامج  إحصــائي ادالــة ارتباطيــة توجــد عالقــة  .5
 وأمناط التعلق. 

بــني مــا وراء الــربامج  إحصــائي ادالــة باطيــة ارتتوجــد عالقــة  .3
 والتحصيل الدراسي. 

بني منط التعلق اآلمن  إحصائي ادالة ارتباطية توجد عالقة  .4
 والتحصيل الدراسي. 

 ميكن التنبؤ مبا وراء الربامج من خالل أمناط التعلق.  .1
ميكـــــن التنبـــــؤ بالتحصـــــيل الدراســـــي مـــــن خـــــالل مـــــا وراء  .3

 الربامج. 
 حصيل الدراسي من خالل أمناط التعلق. ميكن التنبؤ بالت .6

 إجراءات الدراسة:
دراسة العالقة إىل  هتدف هذه الدراسة أواًل: منهج الدراسة:
؛ لذا يتبع الباحث املنهج أمناط التعلقو بني ما وراء الربامج 
 لكشف هذه العالقة بينهما.  الوصفي االرتباطي
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 علىسة اشتمل جمتمع الدرا عينة الدراسة:مجتمع و ا: ثانيً 
اشتملت مجيع الطالب اجلامعيني الناطقني بغري اللغة العربية، و 

على طالب قسم إعداد معلمي )عينة قصدية( عينة الدراسة 
 -لغري الناطقني هبامعهد تعليم اللغة العربية  -اللغة العربية 

جامعة أم القرى، يف الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 
ا، قسمهم ( طالب  33) هـ، ويبلغ عددهم 5431 -5434
 :على النحو اآليتعينتني إىل  الباحث

( 31ت العينة االستطالعية )تضمن العينة االستطالعية: -أ
( سنة، واحنراف معياري 5678) ، مبتوسط عمري قدرهاطالب  
مبتوسط  (، ومعدل تراكمي للتحصيل الدراسي378) قدره

 واحنراف معياري قدره ،( درجة3754حسايب قدره )
اء الربامج ما ور  ةانقام الباحث بتطبيق استب إذ، (1744)

على  -أمناط التعلق لطالب اجلامعة  ةانلطالب اجلامعة، واستب
العينة االستطالعية للتحقق من صدقها وثباهتا. وتتضح العينة 

 (5االستطالعية من خالل جدول رقم )
 ( 1جدول )

 توزيع عينة الدراسة االستطالعية
عدد  المستوى

 الطالب
 جنسيات الطالب

بريطاين، سريالوين، فنلندي، بلجيكي، تنزاين،  53 األول
فرنسي، غيين، صيين، قرغيزي، كاذاخستاين، 
بنجايل، غياين، تركي، بوسين، ماليزي، توجي، 
 تايالندي، فلبيين، بينييب، نيجريي، صومايل

 5 الرابع
 3 اخلامس
 53 السادس
 31 اجملموع

، ا( طالب  33منت العينة األساسية )تض العينة األساسية: -ب
 ( سنة ، واحنراف معياري قدره5873) مبتوسط عمري قدره

ومعدل تراكمي للتحصيل الدراسي مبتوسط حسايب  (،374)
( . وتتضح 1734) واحنراف معياري قدره ،( درجة376قدره )

 (5العينة األساسية من خالل جدول رقم )
 
 
 
 

 ( 2جدول )
  األساسية توزيع عينة الدراسة

عدد  المستوى
 الطالب

 جنسيات الطالب

غيين، غياين، ماليزي، تركستاين،  1 الثاين
أفرووسطي، تركي، بلجيكي، فلبيين، 
ألباين، كمبودي، صيين، مايل، بنجايل، 
بينيين، ماليزي، قرغيزي، باكستاين،  

مالديفي، هندي، كونغي،  كاذاخستاين،
ماليزي، نيجريي، كوسويف، أفغاين، 

 ايلسنغ

 1 الثالث
 6 الرابع
 4 السابع
 51 الثامن
 33 اجملموع

 

 : يأيتتشتمل أدوات الدراسة على ما  ثالثًا: أدوات الدراسة:
 ما وراء الربامج لطالب اجلامعة. )إعداد الباحث( استبانة -
 الباحث( )إعداد أمناط التعلق لطالب اجلامعة. استبانة -

  :د كل منهماعرض لكيفية إعدا يأيتوفيما 
 :ما وراء البرامج لطالب الجامعة استبانة 

ما وراء الربامج لطالب اجلامعة من  استبانةقام الباحث ببناء 
 خالل االطالع على الدراسات اليت تناولت ما وراء الربامج.

املبدئيـــة مـــن  اصـــورهتيف  االســـتبانةتكـــون ت :االسوووتبانةمحتووووى 
 .تصـــلة مـــن األمنـــاطتتـــوزع علـــى وـــان جمموعـــات م ا( منط ـــ58)

 .(3ويتضح ذلك من خالل جدول رقم )
 (3جدول )
ما وراء البرامج لطالب الجامعة وتوزيع أنماطه على  استبانةوصف 

 مجموعات األنماط
 مجموعات األنماط م
 املتكامل -البصري -السمعي 5
 رد الفعل -االستباقي 5
 ا عنبعيد   -حنو 3
 اخلارجي -الداخلي 4
 ءاتإجرا -خيارات 1
 التنوع -التشابه مع استثناء -التشابه 3
 العام -إدراك التفاصيل 6
 األشياء -الناس 8
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 :مووا وراء البوورامج لطووالب الجامعووة سووتبانةالخصووا ص السوويكومترية ال
 .االستبانةويتضمن صدق وثبات 

  :ما وراء البرامج لطالب الجامعة استبانةصدق 
مــــا وراء  ةاســــتبانقــــام الباحــــث بعــــرض   صوووودق المحكمووووين:

يف  ( أساتذة متخصصـني1الربامج لطالب اجلامعة على عدد )
وقـد . االسـتبانةهبـدف التأكـد مـن صـدق علم النفس الرتبوي؛ 

 . عدل احملكمون صياغة بعض هذه األمناط
يعتمــد صــدق املفــردة علــى مــدى  صوودق االتسوواق الوودا لي:

ارتباطهـــا بالبعـــد الـــذي تنـــدرج حتتـــه؛ لـــذا قـــام الباحـــث حبســـاب 
مالت االرتباط بني درجة كل جمموعة أمناط والدرجـة الكليـة معا
أن مجيــع معــامالت االرتبــاط بــني درجــة كــل واتضــح . ســتبانةلال

(، 1765تـرتاوح بـني ) ،سـتبانةجمموعة أمناط والدرجة الكليـة لال
ــــة إحصــــائية، عــــدا اجملموعــــة )هنــــا أي إ ،(1745) ( 3ذات دالل

علـــــى صـــــدق  ا عـــــن( ممـــــا يـــــدلبعيـــــد   -تتضـــــمن النمطـــــني )حنـــــو
، عــــدا هــــذه مـــا وراء الــــربامج لطــــالب اجلامعـــة اســــتبانةمفـــردات 
 املفردة. 

تســتخدم الدراســة احلاليــة التحليــل العــاملي  الصوودق العوواملي:
. ويســـــتخدم الباحـــــث التحليـــــل االســـــتبانةللتأكـــــد مـــــن صـــــدق 

وتدوير احملاور  األساسيةالعاملي االستكشايف بطريقة املكونات 
ف التأكــــــد مــــــن الصــــــدق العــــــاملي هبــــــد ،بطريقــــــة الفارميــــــاكس

وتوضــــح اجلــــداول . مــــا وراء الــــربامج لطــــالب اجلامعــــة ســــتبانةال
  :( نتائج هذا التحليل3( ، )1(، )4أرقام )
 (4جدول )

 االستكشافي بالتحليل العاملي مجموعات األنماط معامالت الشيوع
معامالت  مجموعات األنماط م

 الشيوع
 1785 املتكامل -البصري -السمعي 5
 1713 رد الفعل -االستباقي 5
 1718 ا عنبعيد   -حنو 3
 1713 اخلارجي -الداخلي 4
 1733 إجراءات -خيارات 1
 1713 -التشابه مع استثناء -التشابه 3

 التنوع
 1783 العام -إدراك التفاصيل 6
 1764 األشياء -الناس 8

 

 (5جدول )
األساسية  نتا ج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات 

 ما وراء البرامج لطالب الجامعة استبانةلعبارات  
التباين   

 الكلي
 العامل

 قيمة الجذر الكامن

 االشتراكيات نسبة التباين الكلي 

5 4741 35754 35753 
 

 (6جدول )
بالعامل الوحيد بعد التدوير وحذف  مجموعات األنماطتشبعات  

 3.3التشبعات األقل من 
 العامل  اطمجموعات األنم م
 1745 املتكامل -البصري -السمعي 5
 1763 رد الفعل -االستباقي 5
ا -حنو 3  عن بعيد 

 1785 اخلارجي -الداخلي 4 
 1764 إجراءات -خيارات 1
 1765 التنوع -التشابه مع استثناء -التشابه 3
 1745 العام -إدراك التفاصيل 6
 1788 األشياء -الناس 8

رقــم يتضـح مــن خــالل جــداول  ل العــاملي:تفسـري نتــائج التحليــ
عــن التحليــل العــاملي يفســر  اناجت ــ اوحيــد   ( أن هنــاك عــامال  1)
 ( من التباين الكلي.35753)

( أن العامـــل الوحيـــد النـــاتج 1يتضـــح مـــن خـــالل جـــدول رقـــم ) -
عن التحليل يفسر نسـبة جيـدة مـن التبـاين يف كـل جمموعـة مـن 

اكيات )قــيم الشــيوع( جمموعـات األمنــاط؛ ألن قـيم مجيــع االشـرت 
ا -جملموعات األمنـاط مرتفعـة؛ عـدا جمموعـة النمطـني )حنـو  بعيـد 

 العامــل النــاتج يفســر حــوايل( أن 4يوضــح جــدول رقــم )عــن(، 
 بعيـــــد ا -%( مــــن التبـــــاين الكلــــي جملموعـــــة النمطــــني )حنـــــو 8)

ا -جمموعــة النمطــني )حنــو، لــذا ح حــذف عــن( مــن  عــن( بعيــد 
 .االستبانة
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( أن مجيــع جمموعــات أمنــاط 3ول رقــم )يتضــح مــن خــالل جــد -
ـــــربامج لطـــــالب اجلامعـــــة تشـــــبعت بالعامـــــل  اســـــتبانة مـــــا وراء ال

ا عن( مما يدلل عل -الوحيد؛ عدا جمموعة النمطني )حنو  ىبعيد 
 ما وراء الربامج لطالب اجلامعة. استبانةصدق  

ه العامــــــل الوحيــــــد الــــــذي ضــــــم مجيــــــع تشــــــبعات يميكــــــن تســــــم -
ا -عــة النمطــني )حنــوجممو عــدا ، جمموعــات األمنــاط عــن(،  بعيــد 

 بعامل ما وراء الربامج لطالب اجلامعة.
ا -( جمموعــة النمطــني )حنــو6جــدول رقــم )ويوضــح   بعيــد 

 .االستبانةعن( احملذوفة من 
 (7جدول )

 .االستبانةعن( المحذوفة من  بعيًدا -مجموعة النمطين )نحو 
نمط األستاذ 
 المفضل لديك

 لك النمطسماتك وسلوكياتك حال تفضيل ذ

 حنو -5
 

 الرغبة يف:
 .حتقيق األستاذ غايات أو أهداف 
 .العمل على حتقيق النتائج 
 .البحث عن املشاكل حللها 

ا -5  عن بعيد 
 

 .احلرص على جتنب املشاكل 
 .الرغبة يف التفكري باختاذ إجراءات وقائية 
 .وجود الدافع ملعرفة النتائج النهائية 
 وما ال أريد.القدرة على حتديد ما أريد حتقيقه ، 

 ما وراء البرامج لطالب الجامعة: استبانةثبات  
مـا وراء  اسـتبانةستخدم الباحث عدة طرق حلساب ثبات  ا   

 :يأيتالربامج لطالب اجلامعة يعرضها فيما 
ثبات جمموعات األمناط: قام الباحث حبساب ثبات جمموعات 

ــــق حســــاب معامــــل ألفــــا  موعــــات األمنــــاط جملاألمنــــاط عــــن طري
مـــــا وراء الـــــربامج لطـــــالب اجلامعـــــة بعـــــدد جمموعـــــات  ســـــتبانةال

كــــل جمموعــــة علــــى حــــدة، ويف كــــل مــــرة يــــتم حــــذف   ،األمنــــاط
درجـــــــات إحـــــــدى جمموعـــــــات األمنـــــــاط مـــــــن الدرجـــــــة الكليـــــــة 

. وتتضح معامالت ألفا جملموعات األمناط من خالل ستبانةلال
  :(8جدول رقم )

 
 

 (8جدول )
ما وراء البرامج لطالب  ستبانةمعامالت ألفا لمجموعات األنماط ال 

 الجامعة
 معامل الثبات جمموعات األمناط م
 17835 املتكامل -البصري -السمعي 5
 17864 رد الفعل -االستباقي 5
 17838 اخلارجي -الداخلي 3
 17865 إجراءات -خيارات 4
التشابه مع  -التشابه 1

 التنوع -استثناء
17884 

 17813 العام -إدراك التفاصيل 3
 17835 األشياء -الناس 6
( أن معامل ألفا جملموعات 8جدول رقم ) يتضح من خالل    

 األمناط مرتفعة، مما يدل على ثبات األبعاد. 
قام الباحـث حبسـاب معامـل الثبـات  :ستبانةالثبات الكلي لال

مـــا وراء الـــربامج لطـــالب اجلامعـــة بطريقـــة معامـــل ألفـــا  ســـتبانةال
ألفـــا  أكـــرب مـــن قـــيم معـــامالت ( وهـــي17884وكانـــت قيمتـــه )

 .لكل جمموعة أمناط على حدة
مــا وراء  اســتبانةيتضــح للباحــث ممــا ســبق ثبــات وصــدق  

 .الربامج لطالب اجلامعة
 ما وراء البرامج لطالب الجامعة:  استبانةوصف 
ســـــــبع تتــــــوزع علـــــــى  ا( منط ـــــــ53مــــــن ) االســـــــتبانةن تكــــــو  ت

يث تعطى حب االستبانةصحح تجمموعات متصلة من األمناط. و 
مخس درجات لالستجابة "موافق بدرجة كبرية"، وأربع درجات 

"، أدريلالســتجابة "موافــق"، وثــال  درجــات لالســتجابة "ال 
ودرجتــان لالســتجابة "غــري موافــق"، ودرجــة واحــدة لالســتجابة 

األمنـــاط املتبقيـــة  يفودرجـــة واحـــدة "غـــري موافـــق بدرجـــة كبـــرية" )
ويقـــوم الباحـــث جبمـــع كـــل جمموعـــة(،   يف الطالـــب بعـــد اختيـــار

درجــات كــل جمموعــة، ليمثــل هــذا اجملمــوع الدرجــة الكليــة هلــذه 
 اسـتبانة( وصـف 4اجملموعة من األمناط. ويوضح جـدول رقـم )

مــا وراء الــربامج لطــالب اجلامعــة وتوزيــع أمناطــه علــى جمموعــات 
مــا وراء الــربامج لطــالب  اســتبانة( 5األمنــاط. ويوضــح ملحــق )

 اجلامعة. 
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 (9جدول )
ما وراء البرامج لطالب الجامعة وتوزيع أنماطه على  استبانةف وص 

 موعات األنماطمج
 موعات األنماطمج م
 املتكامل -البصري -السمعي 5
 رد الفعل -االستباقي 5
 اخلارجي -الداخلي 3
 إجراءات -خيارات 4
 التنوع -التشابه مع استثناء -التشابه 1
 العام -إدراك التفاصيل 3
 األشياء -الناس 6

 

 :أنماط التعلق لطالب الجامعة استبانة
أمناط التعلق لطالب اجلامعة  استبانة بتطويرقام الباحث     

ات استبانلت من خالل االطالع على الدراسات اليت تناو 
 اليتأمناط التعلق للمراهقني،  استبانة ألمناط التعلق، مثل

 تبانةاسو ، Wilkinson, et al." (5113)"دراسة  ااستخدمته
 "يفكر "دراسة  ااستخدمته اليتأمناط التعلق للمراهقني، 

 ااستخدمته اليتلراشدين، لأمناط التعلق  استبانةو ، (5114)
"العلوان" و(، 5114جرادات" )و غزال  "أيب ادراست
(5155).  
األولية  اصورهت يف أمناط التعلق لطالب اجلامعة استبانةتكون ت

ضح من خالل مناط تتفقرة موزعة على ثالثة أ (53)من 
 :(51جدول رقم )

 ( 13جدول )
أنماط التعلق لطالب الجامعة وتوزيع عباراته على  استبانةوصف 
 أبعاده

 العباراتعدد  أنماط التعلق
 8 النمط اآلمن
 4 النمط القلق
 4 النمط التجنيب

 
 
 

 أنماط التعلق: ستبانةالخصا ص السيكومترية ال
  :أنماط التعلق استبانةصدق 

أمنـــاط التعلـــق  اســـتبانةقـــام الباحـــث بعـــرض  :صووودق المحكموووين
( أســـاتذة متخصصـــني يف علـــم الـــنفس الرتبـــوي؛ 1عـــدد )علـــى 

( عبـارات، 3حـذف ). وح االسـتبانةهبدف التأكد مـن صـدق 
%  81موافقة  ىالعبارات اليت حصلت علالباحث  اعترب وقد 

 من عدد احملكمني عبارات مقبولة. 
 معـــــامالتقـــــام الباحـــــث حبســـــاب : صووووودق االتسووووواق الووووودا لي

االرتبــاط بــني درجــة كــل عبــارة والــنمط الــذي تنــدرج حتتــه هــذه 
( ، 17463واحنصــــــــرت معــــــــامالت االرتبــــــــاط بــــــــني )العبـــــــارة. 

، ممـا (1715عند مستوى ) إحصائي ا(، ومجيعها دالة 17834)
 . أمناط التعلق استبانةيدل على صدق مفردات 

يــــــــــل العــــــــــاملي يســــــــــتخدم الباحـــــــــث التحل :الصووووووووودق العوووووووووواملي
وتـدوير احملـاور بطريقـة  األساسـيةاالستكشايف بطريقة املكونات 

أمنـاط  سـتبانةالفارمياكس هبدف التأكـد مـن الصـدق العـاملي ال
ـــــائج هـــــذا  ( 55(، )55ضـــــح اجلـــــداول أرقـــــام )وتو . التعلـــــق نت

 التحليل. 
 (11جدول )

بالتحليل العاملي  عبارات أنماط التعلق معامالت الشيوع 
 ياالستكشاف

معامالت  رقم العبارة
 الشيوع 

رقم 
 العبارة

معامالت 
 الشيوع 

5 1763 55 1781 
5 1764 55 1765 
3 1763 53 1768 
4 1738 54 1781 
1 176 51 1768 
3 1765 53 1783 
6 1785 56 1783 
8 1764 58 1785 
4 1766 54 1783 
51 1761 51 1763 
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 (12جدول )
ستكشافي بطريقة المكونات األساسية نتا ج التحليل العاملي اال 

 أنماط التعلق استبانةلعبارات 
  التباين    

 الكلي
 العامل

 قيمة الجذر الكامن

 االشتراكيات نسبة التباين الكلي 

5 4733 55734 55734 
5 5765 53735 31751 
3 5754 55754 43744 

 

( أن هناك ثالثة عوامل 55يتضح من خالل جدول رقم )    
مناط التعلق تشبعت أ استبانةمجيع عبارات و جتة عن التحليل. نا

صدق  ىقل من هذه العوامل؛ مما يدلل علاأل ىبعامل واحد عل
 أمناط التعلق. استبانة

يتضح من خالل جدول رقم  تفسير نتا ج التحليل العاملي:
من  جيدة( أن العوامل الناجتة عن التحليل تفسر نسبة 55)

ألن قيم مجيع االشرتاكيات )قيم الشيوع(  التباين يف كل عبارة؛
 للعبارات مرتفعة.

التباين اليت  نسبة ( أن55يتضح من خالل جدول رقم ) -
التباين  نسبة، و (55734) يسرها العامل األول تساو يف

نسبة ، و (53735) تساوياليت يفسرها العامل الثاين 
 (55754) تساويالتباين اليت يفسرها العامل الثالث 

%(  43العاملي أسفر عن مخسة عوامل تفسر ) التحليل -
من التباين الكلي، وهي نسبة متوسطة من التباين املفسر 

 هبذه العوامل. 
 :يتعلى النحو اآل ةالثالثويفسر الباحث العوامل 

(، النمط القلقالعامل األول ضم مجيع تشبعات  عبارات ) -
 .النمط القلقلذلك ميكن تسميته بعامل 

(، النمط اآلمنضم مجيع تشبعات عبارات ) العامل الثاين -
 .النمط اآلمنلذلك ميكن تسميته بعامل 

النمط العامل الثالث ضم مجيع تشبعات عبارات ) - 
 .النمط التجنيب(، لذلك ميكن تسميته بعامل التجنيب

وقد ضم كل عامل من العوامل الثالثة تشبعات لبعض 
قيس شيئا  مشرتكا  العبارات األخرى، مما يؤكد أن هذه العوامل ت

 فيما بينها؛ وهي أمناط التعلق.
 أنماط التعلق: استبانةثبات 

 االستبانةح حساب معامالت ألفا ألبعاد  ثبات األبعاد:
  :( يوضح هذه املعامالت53وجدول رقم ) الثالثة
 ( 13جدول )

 أنماط التعلق استبانةمعامالت ألفا ألبعاد 
 الثباتمعامل  أنماط التعلق استبانةأبعاد 

 17611 النمط اآلمن
 17813 النمط القلق
 17314 النمط التجنيب

( أن معــــامالت الثبــــات 53يتضــــح مــــن خــــالل جــــدول رقــــم )
 .جيدةلألبعاد 

قام الباحث حبساب ثبـات العبـارات عـن طريـق  ثبات العبارات:
أمنـاط  سـتبانةحساب معامل ألفا لكل منط من األمنـاط الثالثـة ال

كل منط على حدة، ويف كل مرة يتم حذف   التعلق بعدد عبارات
درجـــات إحـــدى العبـــارات مـــن الدرجـــة الكليـــة للـــنمط. وتتضـــح 

  :(54معامالت ألفا للعبارات من خالل جدول رقم )
 ( 14جدول )

 أنماط التعلق استبانةمعامالت ألفا لعبارات كل بعد من أبعاد 
 معامل الثبات رقم العبارة معامل الثبات رقم العبارة

5 17611 55 17844 
5 17811 55 17315 
3 17315 53 17644 
4 17611 54 17834 
1 17811 51 17315 
3 17314 53 17634 
6 17644 56 17844 
8 17815 58 17344 
4 17315 54 17815 
51 17633 51 17341 



 ما وراء الربامج وعالقتها بأمناط التعلق والتحصيل الدراسي لدى الناطقني بغري اللغة العربيةأمحد رمضان حممد: 

 71 

( أن مجيــع معــامالت ألفــا 54يتضــح مــن خــالل جــدول رقــم )
بــارة مــن الدرجــة الكليــة يف حالــة حــذف درجــة الع -للعبــارات 
أقل من معامل ألفا للنمط الـذي تقيسـه العبـارة. ومـن  -للنمط

 هنـا يتضـح أن مجيـع العبــارات ثابتـة، ألن بقـاء العبـارة ال يــؤدي
خفض معامل ثبات النمط الذي تنتمي إليه، مما يدل على إىل 

 .االستبانةثبات عبارات 
جـــدول رقـــم و ( 53يتضـــح مـــن خـــالل جـــدول رقـــم ) 

ن معامـــــل ألفـــــا لكـــــل بعـــــد أكـــــرب مـــــن معـــــامالت ألفـــــا ( أ54)
لعبــارات ذلــك البعــد. كمــا أن حــذف أي بعــد يقلــل مــن ثبــات 

 . مما يدل على ثبات األبعاد. االستبانة
 أمناط التعلق.  استبانةيتضح للباحث مما سبق ثبات وصدق  

في صورته  أنماط التعلق لدى طالب الجامعة استبانةوصف 
 : النها ية

عبارة تتوزع على ثالثة أمناط.  (51من ) تبانةاالستكون ت
حبيث تعطى مخس درجات لالستجابة  االستبانةصحح تو 

"موافق بدرجة كبرية"، وأربع درجات لالستجابة "موافق"، 
"، ودرجتان لالستجابة أدريوثال  درجات لالستجابة "ال 

"غري موافق"، ودرجة واحدة لالستجابة "غري موافق بدرجة  
ويوضح جدول رقم  ،ستبانةتوجد درجة كلية لالوال  كبرية".

أمناط التعلق لطالب اجلامعة وتوزيع  استبانة( وصف 51)
أمناط التعلق  استبانة( 5عباراته على أبعاده. ويوضح ملحق )

  :لطالب اجلامعة
 (15جدول )

أنماط التعلق لطالب الجامعة وتوزيع عباراته على  استبانةوصف  
 أبعاده

 ام العباراتأرق أنماط التعلق
 53، 53، 51، 6، 4، 5 النمط اآلمن
 54، 56، 54، 55، 8، 1، 5 النمط القلق
 51، 58، 51، 55، 4، 3، 3 النمط التجنيب

 
 
 

 نتا ج الدراسة وتفسيرها
 نتا ج الفرض األول وتفسيرها:

تتنوع أنماط ما وراء أنه " ىينص الفرض األول عل
" وللتحقق لغير الناطقين بها البرامج لدى طالب معهد اللغة العربية

من صحة هذا الفرض قام الباحث حبساب املتوسطات 
واالحنرافات املعيارية لدرجات طالب العينة األساسية من 

. ما وراء الربامجيف أمناط  لغري الناطقني هبامعهد اللغة العربية 
 :(53ويتضح ذلك من خالل جدول رقم )

 (16جدول )
معيارية لدرجات طالب العينة األساسية المتوسطات واالنحرافات ال 

 في أنماط ما وراء البرامج
المتوسط  األنماط  م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 1785 5754 السمعي 5
 1756 5713 البصري
 5755 4755 املتكامل

 5731 5733 االستباقي 5
 5734 3715 رد الفعل

 5743 5744 الداخلي 3
 5765 3718 اخلارجي

 5734 3738 اراتخي 4
 5713 5745 إجراءات

 1738 5753 التشابه 1
 5763 5783 التشابه مع استثناء

 5788 5715 التنوع
 5766 3711 إدراك التفاصيل 3

 5733 5756 العام
 1763 4745 الناس 6

 1753 5711 األشياء
الطالب الناطقني بغري أن ( 53يتضح من خالل جدول رقم )

 يفضلون: اللغة العربية
 النمطني السمعي والبصري. علىالنمط املتكامل  -
 .االستباقيالنمط  على رد الفعلالنمط  -
 .الداخليالنمط  على اخلارجيالنمط  -
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 .إجراءاتالنمط  على خياراتالنمط  -
 .التشابهمنط  علىالتنوع مث  التشابه مع استثناءالنمط  -
 العام. النمط  على إدراك التفاصيلمنط  -
 األشياء.بمنط االهتمام  على الناسبمنط االهتمام  -

ن مجيع األمناط ح تفضيلها من فإومع هذه التفضيالت،       
تتنوع أمناط بعض الطالب، مما حيقق صحة الفرض األول أنه "
لغري الناطقني ما وراء الربامج لدى طالب معهد اللغة العربية 

 ."هبا
ب طالاليفسر الباحث تنوع أمناط ما وراء الربامج لدى و 
جاءوا من دول  اللغة العربيةالطالب الناطقني بغري بكون 

خمتلفة، وبيئات متعددة، وثقافات متنوعة؛ فتتنوع تفضيالهتم 
ا تساعدهم يف التعلم، تبع   وهي، هموسلوك للغة أساتذهتم
وينوه الباحث أنه مل جيد  يفضلون التعلم هبا. للطرق اليت

  مقارنة النتائج.دراسات تناولت هذه الفروض، ليستعني هبا يف
 نتا ج الفرض الثاني وتفسيرها:

 إحصا ًيادالة ارتباطية توجد عالقة أنه " علىينص الفرض الثاين 
" وللتحقق من صحة هذا بين ما وراء البرامج وأنماط التعلق
الت االرتباط بني جمموعات الفرض قام الباحث حبساب معام

اط التعلق. ويتضح ما وراء الربامج ودرجته الكلية وبني أمنأمناط 
 :(56ذلك من خالل جدول رقم )

 (17جدول )
معامالت االرتباط بين مجموعات أنماط  ما وراء البرامج ودرجته  

 الكلية وبين أنماط التعلق
 مجموعات  التعلق أنماط

 أنماط ما وراء البرامج
النمط  النمط اآلمن

 القلق
النمط 
 التجنبي

 -البصري -السمعي
 املتكامل

17488** 17315 17454 ** 

 * 17334 17538 ** 17414 رد الفعل -االستباقي
 ** 17411 17584 *17316 اخلارجي -الداخلي
 **17441 17514 ** 17141 إجراءات -خيارات
التشابه مع  -التشابه

 التنوع -استثناء
17566 17111** 17451 ** 

 ** 17118 *17315 * 17418 العام -إدراك التفاصيل
 ** 17153 17541 ** 17643 شياءاأل -الناس

  1711دال عند مستوى  ** 1715دال عند مستوى  **

 :أيت( ما ي56خالل جدول رقم ) يتضح من  
بني جمموعات أمناط ما  إحصائي ادالة ارتباطية توجد عالقة  -

 -التشابهاآلمن، عدا جمموعة أمناط ) وراء الربامج ومنط التعلق
 (.التنوع -التشابه مع استثناء

بني جمموعات أمناط ما  إحصائي ادالة ارتباطية توجد عالقة  -
 التجنيب. وراء الربامج ومنط التعلق

جمموعة أمناط بني  إحصائي ادالة ارتباطية توجد عالقة  -
 ( وأمناط التعلق الثالثة.العام -)إدراك التفاصيل

جمموعة أمناط بني  إحصائي ادالة قوية توجد عالقة ارتباطية  -
 -إدراك التفاصيل( ومنط التعلق اآلمن، مث )األشياء -اسالن)

 ( ومنط التعلق التجنيب.العام
جمموعة أمناط بني  إحصائي ادالة ارتباطية توجد عالقة  -
 ( ومنط التعلق القلق.التنوع -التشابه مع استثناء -التشابه)

من خالل العرض السابق يتضح حتقق نتائج الفرض 
دالة ارتباطية على أنه "توجد عالقة  ا والذي ينصالثاين جزئي  
بني ما وراء الربامج وأمناط التعلق" ويفسر الباحث  إحصائي ا

 :يأيتهذه النتيجة مبا 
تفضيالت الطالب لنمط أساتذهتم يف التدريس يتأثر بثقه  -

الطالب يف معلمه وزمالئه من حوله، ويتأثر بعالقاته احلميمية 
بني جمموعات  إحصائي االة دارتباطية معهم؛ لذا توجد عالقة 

 .اآلمن أمناط ما وراء الربامج ومنط التعلق
تفضيالت الطالب لنمط أساتذهتم يف التدريس يتأثر  -

ارتباطية بابتعاد الطالب عن أساتذته وزمالئه؛ لذا توجد عالقة 
 بني جمموعات أمناط ما وراء الربامج ومنط التعلق إحصائي ادالة 

 التجنيب.
الذي يغايل يف طلب العالقة مع أستاذه و لقلق، منط التعلق ا -

وزمالئه، حيدد طريقة ثابتة لشكل سلوك معلمه، من حيث 
؛ لذا توجد بينهما اأو متنوع   أو يتقدم بالتدريج ايكون روتيني  
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 -التشابهجمموعة أمناط )بني  إحصائي ادالة ارتباطية عالقة 
 ( ومنط التعلق القلق.التنوع -التشابه مع استثناء

 -الناسجمموعة أمناط )العالقة االرتباطية القوية بني  -
بسبب اختيار معظم طالب  ( ومنط التعلق اآلمن،األشياء

العينة لنمط األستاذ الذي يرغب يف التعامل مع طالبه 
فضل التعامل مع اآلالت والنظم وزمالئه، عن األستاذ الذي ي

 لكرتونية وشبكات التواصل االجتماعي.اإل
إدراك ) جمموعة أمناطاالرتباطية القوية بني العالقة  -

( ومنط التعلق التجنيب، بسبب أن الطالب العام -التفاصيل
الذي يتجنب التعامل مع اآلخرين حيدد طريقة مناسبة يستذكر 

التعلم، إما زيادة يف  علىهبا، فيفضل النمط الذي يساعده 
قه عند ا عن التفاصيل اليت ترهالتفاصيل؛ لفهم املعىن، أو بعد  

 االستذكار.
 نتا ج الفرض الثالث وتفسيرها:

 إحصا يًادالة ارتباطية توجد عالقة أنه " علىينص الفرض الثالث 
" وللتحقق من صحة هذا بين ما وراء البرامج والتحصيل الدراسي

الفرض قام الباحث حبساب معامالت االرتباط بني جمموعات 
التحصيل الدراسي.  أمناط ما وراء الربامج ودرجته الكلية وبني
 :(58ويتضح ذلك من خالل جدول رقم )

 (18جدول )
معامالت االرتباط بين مجموعات أنماط  ما وراء البرامج ودرجته  

 الكلية وبين التحصيل الدراسي
 التحصيل الدراسي مجموعات أنماط  ما وراء البرامج

 ** 17885 املتكامل -البصري -السمعي
 ** 17145 رد الفعل -االستباقي
 ** 17651 اخلارجي -الداخلي
 ** 17351 إجراءات -خيارات

 ** 17158 التنوع -التشابه مع استثناء -التشابه
 ** 17433 العام -إدراك التفاصيل

 ** 17881 األشياء -الناس
  1715دال عند مستوى  **

يتضح حتقق نتائج الفرض  (58جدول رقم )من خالل    
 إحصائي ادالة ارتباطية توجد عالقة أنه  علىنص ي الذيالثالث 

وتتفق هذه النتيجة . بني ما وراء الربامج والتحصيل الدراسي
تشري  إذBrown & Graff" (5114 )"نتائج دراسة  مع

العالقة االرتباطية املوجبة بني ما وراء الربامج، إىل  نتائجها
ويفسر الباحث هذه وأداء الطالب اجلامعيني يف التقييمات. 

هو نتاج للغة وسلوكيات  التحصيل الدراسية بأن النتيج
األستاذ، اليت يفضلها الطالب من خالل أمناط متعددة؛ تؤثر 

 أداء الطالب. علىجياب بالسلب واإل
 نتا ج الفرض الرابع وتفسيرها:

دالة ارتباطية توجد عالقة أنه " علىينص الفرض الرابع      
" وللتحقق من الدراسيبين نمط التعلق اآلمن والتحصيل  إحصا ًيا

صحة هذا الفرض قام الباحث حبساب معامل االرتباط بني 
منط التعلق اآلمن والتحصيل الدراسي، فكانت قيمته 

 1715عند مستوى  إحصائي اقيمة دالة  ي(، وه1744)
اليت  Ekeh" (5155)"نتائج دراسة  وتتفق هذه النتيجة مع  

على التحصيل  منط التعلق اآلمنتأثري إىل  تشري نتائجها
منط التعلق اآلمن يفسر الباحث العالقة بني و . الدراسي

نتاج للعالقات  التحصيل الدراسي، بكون والتحصيل الدراسي
اآلخرين، واهتزاز هذه العالقة أو احلميمية اهلادئة بني الطالب و 

 تضررها يؤثر على حتصيل الطالب الدراسي.
 وتفسيرها: الخامسنتا ج الفرض 

يمكن التنبؤ بما وراء البرامج أنه " ىعل اخلامسض ينص الفر    
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام ". من  الل أنماط التعلق

حتليل االحندار املتعدد التدرجيي بطريقة  الباحث حبساب
Stepwise(، 55(، )51(، )54ول أرقام ). وتوضح اجلدا

  ذلك التحليل. نتائج  (55)
 ( 19جدول )

 Stepwiseالمتعدد بطريقة   طوات تحليل االنحدار
 ما يشير إليه النموذج رقم النموذج

 النمط التجنيب 5
 النمط التجنيب، النمط اآلمن 5
   النمط التجنيب، النمط اآلمن، النمط القلق 3
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 (23جدول )
 ملخص نماذج تحليل االنحدار المتعدد

 الخطأ المعياري مربع معامل االرتباط المعدل (R2مربع االرتباط الجز ي ) (Rمعامل االرتباط الجز ي ) النموذج
5 1711 1735 1754 4734 
5 1734 1764 1743 3781 
3 1743 1745 1745 5748 
 (21جدول )

 نتا ج تحليل تباين االنحدار المتعدد 
 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر اال تالف
 معامل االحندار 

 اخلطأ
 الكلي

541738 
345735 
433711 

5 
34 
31 

541738 
58784 

51738 1715 

 معامل االحندار 
 اخلطأ
 الكلي

414746 
468713 
433711 

5 
33 
31 

566748 
54748 

51761 1715 

 معامل االحندار 
 اخلطأ
 الكلي

835766 
61753 
433711 

3 
35 
31 

586714 
5754 

535714 1715 

 ( 22جدول )
 النحدار المتعددمعامالت معادلة ا
 معامل االنحدار المعياري الخطأ المعياري معامل االنحدار البعد

(Beta) 
 الداللة قيمة "ت"

-  5734 3754- الثابت
175734 

1711 

 1715 51714 17443 17164 1781 النمط التجنيب
 1715 53786 17614 17161 1746 النمط اآلمن
 1715 53733 17645 17136 1745 النمط القلق

من خالل اجلداول السابقة يوضح الباحث نتيجة الفرض 
 :يأيتاخلامس فيما 

( تتضح خطوات حتليل االحندار 54من خالل جدول رقم ) -
، 5155. ويشري "عبد احلميد" )Stepwiseاملتعدد بطريقة 

هذه الطريقة تبدأ بإدراج املتغريات املستقلة يف أن إىل  (434
تلو اآلخر، ة خطوة أي واحدا  معادلة االحندار املتعدد خطو 

 علىاملتغريات املستقلة تأثريا   ىإدراج أقو  فيتم يف اخلطوة األوىل

املتغري التابع )وهو أفضل منبئ وهو األقوى ارتباطا  باملتغري 
معادلة االحندار إىل  التابع( ويكون هو أول متغري يدخل

ريات، بعد املتغ ىطوة الثانية يتم إدراج ثاين أقو املتعدد. ويف اخل
. الذي ح إدراجه يف اخلطوة األوىل استبعاد أثر املتغري املستقل

 لتالية.اوهكذا يف اخلطوات 
( يتضح أن قيمة مربع االرتباط 51من خالل جدول رقم ) -

ن املتغريات املستقلة إ( أي 1745( يساوي )R2اجلزئي )
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%( من التباين الكلي يف 45جمتمعة )أمناط التعلق( تفسر )
قوة  علىاملتغري التابع )ما وراء الربامج(؛ مما يدلل  درجات

 العالقة بني أمناط التعلق وما وراء الربامج.
( يتضح أن هناك عالقة 55من خالل جدول رقم ) -

 احندارية بني املتغريات املستقلة )أمناط التعلق(. 
( يتضح أن قيم "ت" ملعامالت 55من خالل جدول رقم ) -

)الثابت( فهو   عدا 1715 ىعند مستو  اإحصائي  االحندار دالة 
. ومن مث ميكن التنبؤ مبا وراء الربامج 1711 مستوىدال عند 

 من خالل أمناط التعلق. 
( تتضح املعادلة التنبؤية للتنبؤ 55من خالل جدول رقم ) -

 :يتعلى النحو اآلربامج من خالل أمناط التعلق  مبا وراء ال
الــــنمط التجنــــيب( + ×  178+ ) 3754-مــــا وراء الــــربامج    

 النمط القلق(× 1745النمط اآلمن( +)× 1746)
( يتضح أن أكرب متغري مستقل 55من خالل جدول رقم ) -

مرتبط ارتباطا  موجبا  مع املتغري التابع هو النمط التجنيب مث 
 النمط اآلمن مث النمط القلق.

أن ما إىل  أشار إذNig" (5153 )"وتتفق هذه النتيجة مع 
ا من السلوكيات جد   ادقيق   الربامج ميكن أن تكون تنبؤ  وراء ا

ويفسر الباحث العالقة االرتباطية واالحندارية هلذين  .والدوافع
ما يفضلونه يف أساتذهتم من فياملتغريين بكون أحكام الطالب 

 عالقاهتم مع أساتذهتم وزمالئهم، ومن مثلغة وسلوك، مرتبطة ب
 الل هذه العالقات.ميكن التنبؤ هبذه التفضيالت من خ

 وتفسيرها: السادسنتا ج الفرض 
يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي أنه " على السادسينص الفرض 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام ". من  الل ما وراء البرامج
حتليل االحندار املتعدد التدرجيي بطريقة  الباحث حبساب

Stepwise( 51(، )54(، )53. وتوضح اجلداول أرقام،) 
 :( نتائج ذلك التحليل53)
 ( 23دول )ج

 Stepwise طوات تحليل االنحدار المتعدد بطريقة 
 ما يشير إليه النموذج رقم النموذج

 األشياء -الناس 5
 املتكامل -البصري -السمعي 5

 

 (24جدول )
 ملخص نماذج تحليل االنحدار المتعدد 

Rلجز ي )مربع االرتباط ا (Rمعامل االرتباط الجز ي ) النموذج
 الخطأ المعياري مربع معامل االرتباط المعدل (2

5 1743 1743 1743 1755 

5 1746 1744 1744 1754 

 ( 25جدول )
 نتا ج تحليل تباين االنحدار المتعدد

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر اال تالف
 معامل االحندار 

 اخلطأ
 يالكل

54753 
5715 
51761 

5 
34 
31 

54753 
1714 

435736 1715 

 معامل االحندار 
 اخلطأ
 الكلي

54715 
5753 
51761 

5 
33 
31 

4761 
1714 

531733 1715 
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 ( 26جدول )
 معامالت معادلة االنحدار المتعدد

 الداللة قيمة "ت" معامل االنحدار المعياري الخطأ المعياري معامل االنحدار مجموعة األنماط
 1715 3753-  1758 1786- الثابت

 1715 4713 1766 1716 1765 األشياء -الناس
 1715 5763 1755 1718 1755 املتكامل -البصري -السمعي

من خالل اجلداول السابقة يوضح الباحث نتيجة الفرض 
 :يأيتاخلامس فيما 

( تتضح خطوات حتليل 53من خالل جدول رقم ) -
يتضح أن قيمة مربع ف Stepwise،1االحندار املتعدد بطريقة 

ن املتغريات إ( أي 1744( يساوي )R2االرتباط اجلزئي )
%( من التباين 44املستقلة جمتمعة )ما وراء الربامج( تفسر )

الكلي يف درجات املتغري التابع )التحصيل الدراسي(؛ مما يدلل 
 قوة العالقة بني ما وراء الربامج والتحصيل الدراسي. على
( يتضح أن هناك عالقة 51دول رقم )من خالل ج -

 احندارية بني املتغريات املستقلة )ما وراء الربامج(. 
( يتضح أن قيم "ت" 53من خالل جدول رقم ) -

. ومن مث 1715 مستوىعند  إحصائي املعامالت االحندار دالة 
 ا وراء الربامج. ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي مم

بؤية ادلة التن( تتضح املع53من خالل جدول رقم ) -
 :يتعلى النحو اآلالربامج ا وراء للتنبؤ بالتحصيل الدراسي مم
جمموعـــة أمنـــاط ×  1765+ ) 1786-التحصـــيل الدراســـي    

 -جمموعـــة أمنـــاط "الســـمعي×  1755األشـــياء"( + ) -"النـــاس
 املتكامل"(  -البصري

( يتضح أن أكرب متغري 53من خالل جدول رقم ) -
ا  مع املتغري التابع هو جمموعة أمناط مستقل مرتبط ارتباطا  موجب

 -البصري -األشياء" مث جمموعة أمناط "السمعي -"الناس
الباحث العالقة االرتباطية واالحندارية هلذين  ويفسر املتكامل".

ما يفضلونه يف أساتذهتم من فيأحكام الطالب  املتغريين بكون
بعالقات  ةلغة وسلوك ععي أو بصري أو متكامل، مرتبط

 علىخرين، ومجيع هذه األمناط تؤثر ستاذ مع طالبه واآلاأل
ميكن التنبؤ هبذا التحصيل  ومن مثيلي، أداء الطالب التحص

 من خالل هذه التفضيالت.
 وتفسيرها: السابعنتا ج الفرض 
يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي "أنه  على السابعينص الفرض 

فرض قام وللتحقق من صحة هذا ال". من  الل أنماط التعلق
حتليل االحندار املتعدد التدرجيي بطريقة  الباحث حبساب

Stepwise( 54(، )58(، )56. وتوضح اجلداول أرقام ،)
  :( نتائج ذلك التحليل31)

 (27جدول )
 Stepwiseتحليل االنحدار المتعدد بطريقة   طوات 

رقم 
 النموذج

 ما يشير إليه النموذج

 النمط التجنيب 5
 النمط اآلمن النمط التجنيب، 5
 النمط التجنيب، النمط اآلمن، النمط القلق 3

 (28جدول )
 ملخص نماذج تحليل االنحدار المتعدد 

معامل  النموذج
االرتباط 
 (Rاجلزئي )

مربع 
االرتباط 
اجلزئي 

(R
2) 

مربع 
معامل 
االرتباط 
 املعدل

اخلطأ 
 املعياري

5 1713 1735 1754 1731 
5 1736 1741 1745 1714 
3 1786 1763 1764 1734 
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 ( 29جدول )
 نتا ج تحليل تباين االنحدار المتعدد

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر اال تالف
 معامل االحندار 

 اخلطأ
 الكلي

3744 
54735 
51761 

5 
34 
31 

3744 
1745 

51731 1715 

 معامل االحندار 
 اخلطأ
 الكلي

4734 
55733 
51761 

5 
33 
31 

4734 
1734 

53733 1715 

 معامل االحندار 
 اخلطأ
 الكلي

51764 
4741 
51761 

3 
35 
31 

1753 
1751 

33746 1715 

 

 ( 33جدول )
 معامالت معادلة االنحدار المتعدد

 الداللة قيمة "ت" معامل االنحدار المعياري الخطأ المعياري معامل االنحدار البعد
 1715 5766-  1735 5765- الثابت

 1715 1763 1711 1715 1755 النمط التجنيب
 1715 3764 1733 1715 1753 النمط اآلمن
 1715 3743 1735 1715 1755 النمط القلق

 

من خالل اجلداول السابقة يوضح الباحث نتيجة الفرض 
 :يأيتاخلامس فيما 

( تتضح خطوات حتليل 56من خالل جدول رقم ) -
 . Stepwiseيقة االحندار املتعدد بطر 

( يتضح أن قيمة مربع 58من خالل جدول رقم ) -
ن املتغريات إ( أي 1763( يساوي )R2االرتباط اجلزئي )
%( من التباين 63( تفسر )أمناط التعلقاملستقلة جمتمعة )

الكلي يف درجات املتغري التابع )التحصيل الدراسي(؛ مما 
 ل الدراسي.قوة العالقة بني أمناط التعلق والتحصي علىيدلل 

( يتضح أن هناك عالقة 54من خالل جدول رقم ) -
 احندارية بني املتغريات املستقلة )أمناط التعلق(. 

( يتضح أن قيم "ت" 31من خالل جدول رقم ) -
. ومن 1715 مستوىعند  إحصائي املعامالت االحندار دالة 

 مث ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من أمناط التعلق. 
( تتضح املعادلة التنبؤية 31م )من خالل جدول رق -

 :يتعلى النحو اآلصيل الدراسي من أمناط التعلق للتنبؤ بالتح
النمط ×  1755+ ) 5765-التحصيل الدراسي    

النمط ×  1755النمط اآلمن( + )×  1753التجنيب( + )
 القلق(

( يتضح أن أكرب متغري مستقل 31من خالل جدول رقم )
ملتغري التابع هو النمط التجنيب مث مرتبط ارتباطا  موجبا  مع ا

 النمط اآلمن مث النمط القلق.
ويفسر الباحث العالقة االرتباطية واالحندارية هلذين املتغريين 

أداء  علىؤثر يبأساتذهتم وزمالئهم، الطالب  تعلق بكون



 (م5151 ويوني /هـ5433الرياض )شعبان   – 44العدد  –ة الرتبية وعلم النفس جملة رسال

 

78 

ميكن التنبؤ هبذا التحصيل من  ومن مثالطالب التحصيلي، 
 مناط.األخالل هذه 

 ة:توصيات الدراس
 :يأيتمن خالل هذه الدراسة يوصي الباحث مبا 

للناطقني بغري اللغة  األساتذة القائمني بالتدريساختيار  -
تصورات طالهبم وتفضيالهتم، من خالل ؛ من خالل العربية

 .ما وراء الربامج
 يفدراسات مقارنة بني أمناط املعلمني وزارة الرتبية  تبين -

 ختلفة.ما وراء الربامج للمواد الدراسية امل
 ة:اآلتييقرتح الباحث  إجراء البحو   كما
 وعالقتها بصعوبات التعلم. ما وراء الربامج -
 وعالقتها بالربجمة اللغوية العصبية. ما وراء الربامج -
 .الوجداينوعالقتها بالذكاء  ما وراء الربامج -
، دراسة مقارنة للربامج الوصفية للطالب املتفوقني -
 صعوبات التعلم. يوذو 
 

 عالمراج
(: أثــــر الرســــائل غــــري اللفظيــــة يف فاعليــــة االتصــــال 5115خالــــد )، أبــــو الغــــنم

مجلوة مؤتوة ، دراسـة ميدانيـة، ذيبـاناإلداري لإلدارات احلكومية يف لواء 
 541 -553(، 56) 6، للبحوث والدراسات

(: أمنـــاط تعلـــق الراشـــدين  5114جـــرادات عبـــد الكـــرمي ) و أبـــو غـــزال، معاويـــة 
المجلووة األردنيووة فووي العلوووم ت والشـعور بالوحــدة، وعالقتهـا بتقــدير الــذا

 16 -41(، 5) 1، التربوية
(: الــــذكاء االنفعــــايل وعالقتــــه بالتحصــــيل الدراســــي  5115فوقيــــة )  ،راضــــي

مجلوووة كليووووة والقـــدرة علـــى التفكـــري االبتكـــاري لـــدى طـــالب اجلامعـــة، 
 514 -516، (44)، جامعة املنصورة، العدد التربية
اإلحصواء النفسوي والتربووي تطبيقوات باسوتخدام (: 5155عزت  ) ،عبد احلميد

 القاهرة، دار الفكر العريب.،  SPSS 18 برنامج
 املعريف من الذكاء بكل االنفعايل وعالقته الذكاء (5115) العال عبد ،عجوة

اجلامعـة،  طـالب النفسـي لـدى والتوافـق الدراسـي والتحصـيل والعمـر
 344 -511، (5) 53، باإلسكندرية التربية كلية مجلة

 االجتماعيـة باملهـارات وعالقتـه االنفعـايل (: الـذكاء5155أمحـد ) ،العلـوان
 والنـوع التخصـص متغـريي ضـوء يف اجلامعـة طلبـة التعلّـق لـدى وأمنـاط

(، 5) 6، ، المجلووووة األردنيووووة فووووي العلوووووم التربويووووةاالجتمــــاعي للطالــــب
551- 544 

الربجمـــــة اللغويـــــة ) NLP(: أثـــــر برنـــــامج 5118ميســـــاء ) ،نـــــدى وحيـــــ ، فتـــــاح
العصبية( يف تكامل األمناط اإلدراكية لدى طالبات املرحلـة اإلعداديـة، 

   583 -514(، 5) 51، مجلة التربية والعلم
 النفسووي لوودى باالكتئوواب وعالقتهووا التعلووق أنموواط(: 5114أمــرية ) ،فكـري

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق.المراهقين
للسوولوا اإلنسوواني الفووردي  السوولوا التنظيمووي(: 5111حممــد قاســم ) ،وينالقريــ

، دار الشـروق للنشـر والتوزيـع، 3، طوالجماعي في المنظمات المختلفة
 عمان، األردن.

 التحصـيل مـن بكـل االنفعـايل وعالقتـه (: الـذكاء5114أصـالن ) ،املسـاعيد
تغـريات، امل بعـض ضـوء يف اجلامعـة طلبـة لـدى اإلجنـاز األكـادميي ودافـع

 -555، (5) 3، واالجتماعيوة اإلنسوانية للعلووم الشوارقة جامعوة مجلوة
536 

(:الــذكاء االنفعــايل وعالقتــه بالتحصــيل الدراســي لــدى 5151ســهاد )، املللــي
 53، جامعــة دمشــق، مجلووة كليووة التربيووةعينــة مــن املتفــوقني والعــاديني، 

(3 ،)531- 545  . 
، يوموواً  21جووة اللغويووة العصووبية فووي البرم(: 5114برييــل )، هيــذرو ألــدر ، هــاري
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Abstract: Meta programs and their relationship to attachment styles and academic achievement among non-native speakers 

of The study aims to identify the relationship between meta programs and attachment styles and academic achievement. The 

sample of the study included (36) students at the institute of non-native speakers of Arabic, Umm Al Qura University in 

Makkah, in the first semester of the academic year 1434-1435 AH. The study applied a questionnaire (prepared by the 

researcher) about meta programs and attachment styles for the university students. The results indicated that: Patterns of meta 

programs are varied among students at the Institute of Arabic Language for non-native speakers. There is a significant 

relationship between meta programs and attachment styles. There is a significant relationship between meta programs and 

academic achievement. There is a significant relationship between safe attachment style and academic achievement. We can 

predict meta programs through attachment styles. We can predict academic achievement through meta programs. We can 

predict academic achievement through attachment styles. 

 

Key words: meta programs, attachment styles, academic achievement, non-native speakers of Arabic 
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التعلم وعالقتها بمستوى القدرات العامة والتحصيل الدراسي في الرياضيات لدى الطالب المستجدين بجامعة  أنماط

 الملك سعود
 :إعداد

 محمد بن عبداهلل بن عثمان النذير 
بلملشاركبن راضياتمذاهجبوتعليمبلبأستاذ

بجامعةبلمللكبسعود-لنرتنيةبكلية
بهـ5/6/5442ببخوقدلبنتاررب-هـب52/4/5442بق مبنلذش 

 
 
 
بنتح رــ بلطمنــاطبســلل  بب08لنــييبرتــمن بمــ بب"هــووبوورــورد"ابملقيــاأبقيــاأبأاــول بمنــلبلنــتعلمبواســدهابو ق ــرهــ ابلندحــابلإــا ب  ببب:المستتتصل    

ودرلســـةبلنعالقـــاتببودظولنعدملـــيظبولنذشـــل بوذنـــكبنـــ ىببيذـــةبمـــ بلنطـــالببلملســـتا ر بنعـــ  ب صصـــاتبيفبجامعـــةبلمللـــكبســـعبلآلتيـــة:بلملتممـــلظبولملذ  ـــ ظ
مقيـاأبهـووبوورـوردب-وطدقـ بأدل بلندحـابررـ(،ظب548)مقـ رببل رتداطيةبننيبمنلبلنـتعلمبومسـتوىبلنقـ رلتبلنعامـةبولنتحصـيلبلن رلسـيبيفبلن راضـيات

يفبلنعـــامبلن رلســـيبابطاند ـــب525مثبطدقـــ بلطدل ببلـــيببيذـــةبلندحـــاب)  بب،ظ8660بلـــيببيذـــةبلســـتطالبيةبإســـاببلنصـــ  بولن دـــاتب)ب-نـــذدملبلنـــتعلمب
ظبب%بم بلنعيذـةبرعـ  بمنـلبتعلدمهـمبلطبلـيبهـوبلملتممـلبوملدـ  بمعتـ  2565وتوصلبلندحاب  بب دبم بلنذتائجبم بأمهها:بأ بحول بب،ظ5445/5855

ذهمبهـــوب%بمـــ065وأ بمنـــلببوملدـــ  بمعتـــ  ظب%بمـــذهمبهـــوبلنعدملـــيظ5562)لملركـــ ،بوملدـــ  بمعتـــ  بظبوأ بمنـــلب ب%بمـــذهمبهـــوبلملذ  ـــ5560وأ بمنـــلب
ـــبلنذشـــلظ اب  بوجـــودبلرتدـــاطببكســـيب ـــ بدل بنـــنيبمنطـــيبلنـــتعلمبلنذشـــلبولملتممـــلبودرجـــاتبلنطـــالببيفبلن راضـــياتبوملدـــ  بقـــوي.بوتوصـــلبلندحـــابأر  

أوصيبلندحابوبببولنق رلتبلنعامةظبو  بوجودبلرتداطبموجبب  بدل بننيبمنطيبلنتعلمبلملذ   بولنعدمليبودرجاتبلنطالببيفبلن راضياتبولنق رلتبلنعامة.
وتذورـ بط لئـوبولسـرتلتياياتبلنتـ ررسبلجلامعيـةبوت ـدمنيببن  ور بم لبا بأمناطبلنتعلمبيفبلنت ررسبلجلامعيبنعامةبويفبتـ ررسبلنطـالببلملسـتا ر بةاصـةظ

بمبم بتلكبلطمناط.ءراضياتبولنق رلتبلنعامةبمبابرتاللختدارلتبلن ب
ب

ب.حبهووبوروردظبلنق رلتبلنعامةظبحتصيلبلنطالببيفبلن راضياتبلجلامعيةمنلبتعلمظبمنوذجبكونبظبمنوذب المفتاحية:  الكلمات
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
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 :مقدمة
ببتع  ب بلنتعلم بأمناط ببوا ك   ب ق ببلطق مو تذاوهلا ناإلدار  

بأ بك بأرسطو بميتلكبمولهببومهارلتبحم د ذك  بظلبطرل
ب حظب بنينكتدع بب–وأاه ببذ بب-ا بلنتعلم بيف بلنر درة لنر و 
م ببدمبظه تبب 5588ويفبأولئلببامب.بارلططرا بلنصغ

بأظلنذ  راتبولنتصذيراتبلنشخصيةبنلر و بلنر درةبننيبلنذا
بلندص رةببةاصةوب بلنيلك   بنني بلنعالقة ببلي بت كز بلنيت تلك

بلنذرسب ب عامل بلملعيذةظ بلنتعليدمية بلنوسائل بوأاول  ولنسدمعية
بنيذيه" ببلنر اسيب"أنر ر  بننيب5584درأبيفببام بلنعالقة م

بلندص بأك تب"مذتيسوري"بلنط   بجهتها بوم  بولنيلك  ظ  رة
ومنطهبلنتعليدميبلملر لببنق رلتهبابليبض ور بتعلمبلنر دبو ق ب

يفبلكتساببلخلربلت.بمثبت لج بل هتدمامبنذدملبلنتعلمباتياةب
مب5526لنرتكيزببليبلنيكاءبولنتحصيلبلن رلسيظب ريببامب

نتصذي بلنتعلمب  بمستوراتظببمنوذجه Bloom طورب"نلوم"
ببمث بتصذي ب"ن ج" بب Briggsظه  بوتصذي ب5565بام مظ

نع ببمظ5506بامببDunn & Dunnمنلبلنتعلمب"د بود "ب
ب بيف بلنتعلم بنممناط بل هتدمام بم بذنكبجت د لنذص بلطخ 

بلن ااية بوبلطنرية بولنعش ر ببةاصةظ بلخلدمس بلنسذولت يف
بأمناطب باتائج بتطديو بلملعلدمني بم  بب د بحاو  ب ذ لملاضيةظ

بل بدلخل ب)لنتعلم بلن رلسي  Bacon,2004  Joeنرصل

Chandler,2010ب،.ب
بلملتعلمببورع ابببب بن ى بلطسلوببلملر  ل بنماه بلنتعلم منل

لنييبر كزب يهببليبلسرتجا بلملعلوماتبلجل ر  بو  بلملمنو ةب
بلملعبنيس ظ بلنترابلبننيبهي  برتم بما بأسلوبوببلوماتوباد 
بدخصبآلخ .بمت يلها بلنتبنمسانيبب تل بم  بمعلوأمناط

بلنص بجمدموبة بولنعقليةببراتهي بلنشخصية ولنسدمات
ب ابال ب بلنتعلم بجتعل بأ  بدمهنا بم  بلنيت بندع(بول جتدمابية

كدماببناختالابمولق بلنتعلمبارسها.ب(لملتعلدمنيبدو بنع
ب بنوو بن ى بلنتعلم بمنل بلنييببLooرع  ا بلطسلوب نماه

بيفبسيا ب بمعها بورترابل بمل  لتبلنديئة بلملتعلم رستايببنه

بطال حةب5858زررقاتظب Dunn& Dunn,1993)بلنتعلم  
ب،.5885ولنز لو ظ
ببوظه ت بمناذجبب   بأمناطبلنتعلم بموضو  بصذر يفبجما 

أده ها:بمنوذجبد ببوم لطمناطبووصرتهابوح دتبمساهتاظب
بملكارثيبب،ظDunn & Dunn)بود  بلنرورمات ومنوذج
(McCarthyبلملتوسطةب،ظ بنلق رلت بج جيورك بومنوذج
(Gregorcبو  ب بيفب،ظ بوتتشانه بتتذو  بلنيت بلنذدماذج بم  ها

ب،.Fedler, 1996)باتصذيراهت
بنلببويف بتعلدمهم بنيسب قلبيفبمع   بخيتل بلط  لد لنولق 
ب أ بر و بببابيفبأمناطبتعلدمهمظب ق برر لبنع(بلنطالأر  ب

بب بلنسدور بكللملعلم ببلي بحنيبظديء بنع همببيف رر ل
بنلش ب بل ستدما  بيفببوق بحظلآلخ  بلنعدمل بآخ و  رر ل

بظأوبرر لو بلنتعلمبم بخال بخمططاتبأوب جمدموبةبصغ  
ب صور.
بنتلكببوت ج  بلملعلم بمع  ة ب   بلنتعلم بأمناط بدرلسة أمهية

لطمناطبتساب  ببليبتع رلبط رقةبت ررسهبنتذاسببطالنهبظب
بنيذهموتساب بلنر درة بلنر و  ب هم ببلي بوتع   بب ضهب رلظ

بحيقوبلن ض بوا بنتذاسدهمظ بولسرتلتياياته بم بجااببوأدولته ا
  بمع  ةبلنطانببنذدملببلملتعلمبوحيس بلجتاهاتهبحنوبلنتعلم.

بطانبن ىببخاصةتعلدمهبتساب  ببليبلنتعلمبنصور بأ  لب
ب ب ذ بلملستا ظ بط رق لجلامعة بمتعلم بنكل ببته  بمتيز  بيفلنيت

بلنتعلمبأسلوب بنع هم برر ل ب ق  بلنصوربلنتعلم  بنتدم يل
بولطدكا ، بوببظ)كاخل لئل بلنصوت بنتدم يل بولنش حبأو اربته

لطسانيبببوتلكناحملسوساتبولنتا نةبلنرعليةظببأوبظلنلر ي
ببدميةلنتعل ب ب ما بأ  بوج لاية بتكو  بأو بمع  ية بتكو بأوتكو 
بوبمزجي ب بنيذها  ببرذدغيبهليلا بكا يةببركو أ  ببليبدرلرة لملعلم

ببولنتعاملبظنتلكبلطسانيب بمذاسدة بنيئة بنتو   بنلتعلممعها
بطبلنتعلم.اابطمنو ق ب

ياــةبنتزلرــ بل هتدمــامبنــذدملبلنــتعلمبولإاجــةبن نطهــابوات
ـــذدملبلنـــتعلمبومذهـــا:ب نانتحصـــيلبلن رلســـيبظهـــ تبمقـــاريسبن

 Dunn and Dunn's learning (VARK)مقيـاأب"د بود "
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style ظوصذ بمنلبلنتعلمببليبأاهبرشتدملببلي:بلندص يبظبب
أوبلثذـنيببلابنتلكبلنذ  رةب إ بولح  بولنسدمعيبظولإ كيظبوطدق ب

دـــائعنيظبوحيـــ دبلنـــذدملبلنشـــائ بب منـــاطبلن الثـــةبركواـــامـــ بلط
ــ-.بومذهــالنط رقــةبلمل لــيبنلــتعلم مقيــاأببمنــلبلنــتعلمب -اأر  

وهـــوبب((Honey and Mumford's LSQ"هـــووبوورـــورد"ب
ببــــــــــ بمقيــــــــــاأبمقيــــــــــاأبولســــــــــ بل اتشــــــــــاربورعــــــــــ بنــــــــــ رال ب

ظبوهــوبمصــدممبنلتعــ اب(LSI)ولملعــ وابنـــبب Kolb"كونــب"
ــــتعل هــــيب:بلنذشــــلبولملتممــــلبولملذ ـ ـــ ببمظبلــــيبأرنعــــةبأمنــــاطبنل

)لنذرعــي،ظبودــ دبملنرــابلملقيــاأببلــيببــ مبوجــودببولنربمجــاي
منــلبولحــ بمترــو ببلــيبنــاقيبلطمنــاطبظب كــلبمنــلبنــهباقــاطب

يفبمولقــ بمهدمــةبقــو بواقــاطبضــع بوأ باقــاطبلنقــو بتكــو ب
بو بتكو بيفبمولق بأخ ى.

لبم بأ كاربا  رةبمستدم  ببKolbورع  بمنوذجب"كونب"ب
ــــتعلمبنــــاخلرب ب)"ن ــــه"بوبا  رــــةبلن ــــيتبتقــــومببلــــيبELTياجي ،بلن

  ضــــيةبأ بلنــــتعلمبقــــائمبنشــــكلبأوبنــــ خ ببلــــيبلخلــــرب بلنــــيتب
رتعــــ ضبهلــــابلملــــتعلمبيفبضــــوءبدــــ وطبمذهــــا:بأ بتكــــو بتلــــكب
لخلرب ب  درةبأوبضدم باشاطبجمدموبةظبوأ بتكو بممنو ةبو  ب
ممنو ةظبكدمـابجيـببأ بتـ   بلملـتعلمبملسـتوىبج رـ بيفبلنـتعلمب

ب،.5885اص ظ)
"كونـــب"بب،بلمل لحـــلبلطرنـــ بنذدمـــوذج5وروضـــكبدـــكل)

ب،:businessballs,2014 5885اص ظيفبلنتعلمب)

 
 ( يوضح نموذج "كولب" للتعلم وأنماطه1شكل )

بج و  بمصرو ة5)بوروضك بننيبب، بنلعالقة "كونب"
ب"كونب"ب بورص  بلطمناطظ بونني بم لحله بأو بلنتعلم أ عا 

Kolb ب بلخلرب  بنرهم بلنتعلم بواقلبمنل بلملشاه  ، بأو )لنرعل
بلخلرب ب)لنشعوربأوبلنترك ،.

 (1جدول )
 يوضح مصفوفة "كولب" ألنماط التعلم 
-الفعل والتنفيذ 

  التجريب النشط

  المشاهدة التأملية

  التباعد ب لملولئدمة الصبرة المحسوسة  -الشعور
 -التفكير المفاهيمي 

  المجرد

 االستيعاب  التقارب

 
،بأ بنلــــــتعلمبbusinessballs,2014)بKolbورــــــ ىب"كونــــــب"ب

بأرنعةبأمناطببامةبت ه بيفبسلوكبلملتعلمبوهي:
ط بلط ـــ لدبرـــلدو بنشـــكلببا مســـيبتدابـــ ر ببالتباعتتتد : -1

أ  ــلبيفبلملولقــ بلنــيتبتتطلــببتونيــ بلط كــاربمب ــلبلنعصــ ب
لنــــيهيظبورصـــــ بلط ــــ لدبلنـــــير بنــــ رهمبمقـــــ ر ببلــــيبتممـــــلب

بمــــ ب ــــلو بلملشــــاه  بنــــ   بلطدــــياءبمــــ بمذــــاظ بخمتلرــــةظبورر
لبإـــــلبلنرعـــــلظبومييلـــــو بجلدمـــــ بلملعلومـــــاتبولســـــتخ لمبلنتخي ـــــ

مــ بزولرــاببظبورتدميــزو ببمبالح ــةبلطدــياءبلحملسوســةلملشــكالت
ظبولط ـــ لدبلنـــير برتســـدمو بنـــانذدملبلنتدابـــ يبنـــ رهمبمتعـــ د 

نلتخيلبولنعاطرةبورتدميزو بمبدمارسةبباأر  بببدموبثقايفظبومييلو 
عدمــلببلنتعــاووبول ســتدما بنهخــ بنــيه بلنرذــو ظبورر ــلو بلن

بمذرتك.
ورصـــــــ بلط ــــــــ لدبلنــــــــير بنــــــــ رهمبميــــــــلبباالستتتتتتتتتيعابي: -2

نالختصاربول بتدمادببليبلمل لخلبلملذطقيةظبوتكو بلط كارب
ولملراهيمببنانذسدةبهلمبأك  بأمهيةبم بلط  لدظبوحيتاجو برؤرةب
ا  رـةبولضــحةبأك ــ بمــ بلنتــ ررببلنعدملــيظبورتدميــزو بنتذ ــيمب

ورريــــ بهــــيلبلنــــذدملبيفبلملولقــــ ببعلومــــاتبنشــــكلبمذطقــــيظلمل
لنعلدميـــةظبورر ـــلبأصـــحاببهـــيلبلنـــذدملبلنقـــ لء بولحملاضـــ لتب

بولستكشاابلنذدماذجبلنتحليلية.
ورص بلط  لدبلنير بن رهمبمق ر ببليبحلببالتقاربي: -3

لملشـــكالتظبولســـتخ لمبمــــابتعلدمـــو بيفب جيــــادبلإلـــو بول ــــاذب
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كــــاربلجل رــــ  بولنتعامــــلبمــــ بلنقـــ لرلتظبوجت رــــببوحماكــــا بلط 
بلملولق بلنعدملية.

اظبورعتدمـــ بورتدميــزبأ ـــ لد بنانرعــلبولإـــسبمع ــبالتتتوايمي: -4
بلــــــيبلند رهــــــةبأك ــــــ بمــــــ بلملذطــــــوظبورذاــــــينو بنلتحــــــ راتب
ولخلـــربلتبلجل رـــ  ظبورســـتخ مو بحتلـــيالتبلآلخـــ ر بيفبنذـــاءب
ــ ابمعــ  تهمظبورر ــلو بلجلااــببلنعدملــيبوتذريــيبلخلطــلظبوأر  

بيفب  روببدملبإلكدما بلملهامبلملطلونة.برر لو بلنعدمل
ـــــةبمـــــ ب ولســـــتخ مب"هـــــووبوورـــــورد"بمصـــــطلحاتبق رد

 رقانــل لملصــطلحاتبلنــيتبلقرتحهــاب"كونــب"بوهــي:بلنذشــل

ــــممليبلملــــولئم  ــــل ولنت ــــلبيلنتدابــــ  رقان  بولنتذ ــــ يبرقان
  لنتقاريب. يبرقانللنتدم يلي)ل ستيعايب، بولنعدمل

 

 

لتعلم لدى ( يوضح العالقة بين أنماط ا2شكل )
 "كولب" وأنماط التعلم لدى "هوني وممفورد"

ب:ميكلبمنلبمذهابنسدماتبومزلرابكدمابرببوميتاز

أ ـــــ لد بحيدـــــو ببActivities (Do) : النشتتتتتط -1
ورســــــــتدمتعو بنموقــــــــاهتمبيفببل اغدمــــــــاأبيفبلخلــــــــرب بلجل رــــــــ  ظ

لنذــولحيبلنعدمليــةبولإ كيــةبلنــيتبحتقــوبذولهتــمظبوتركــ همبمييــلب
بظبرـلث و بيفبلنركـ  بأو  بو متحدمسـو بوم اـبنالارتاحبلملعـ يفظ

با.مثبرذ  و ب  بلنذتائجب حق ب
ــــــ لد : Reflectors (Review)بمتأمتتتتتتلال -2  أ 

لنوقــوابيفبلخللــ بولنتممــلظبونــ رهمبحــيرظب هــمب رر ــلو 
ط بطديعــتهمبمتيــلبحنــوبمجــ بلنديااــاتبب اب ــ بمدــادرر  اند ــ

ـــــدلء ـــــينكبرصـــــلبن بوحتليلهـــــابحـــــو بلخلـــــرب بولط كـــــاربظبون

نلذتياــــةبأوبلخلالصــــةظبورســــتخ مبمعلومــــاتبمــــ بلملاضــــيب
بولإاض ببنيرس بلنتصورلتبلجل ر  .

  Theorists (Conclude) :)المفكتر( المنظّتر -3

ورــــــذ مبلإقــــــائوببظركــــــ بيفبلملشــــــكالتبنط رقــــــةبمذطقيــــــةر
بظلملختلرـــــــــةبيفبأنذيـــــــــةببقليـــــــــةبا  رـــــــــةظبوأ ـــــــــ لد بمذ دمـــــــــو 

رتوقـــو بورطدمحــو بيفبوضـــ بلطدـــياءبيفبت تيــببمذطقـــيظبوب
 لنترك بيفبلنر ضياتبولملدادئبولنذ  راتبولنذدماذج.  ب

:بPragmatists (Plan)العملتتتي )النفعتتتي(  -4
رتــو ب  بوضــ بلط كــاربولنذ  رــاتبولطســانيببيفبحيــزب
ـــتعلمبولنتـــ ررببولنتذريـــيظبوردحـــابأ ـــ لد ببـــ بلنركـــ  ب لن
ــــ  ظبورعدملــــو بنســــ بةبوثقــــةبيفب ــــةبلجل ر ــــ  بولنتا ن لجل ر

و بنلهـــ اظبوهـــمبميل ـــو بمـــ بلملذاقشـــاتبلط كـــاربنلوصـــ
 لجل نيةب  بلملذتهية.

ـــتعلمب4ورتدـــنيبيفبدـــكل) ،بتصـــوربنتصـــذيراتبأمنـــاطبلن
بابنانعدمليــــــــــــاتبلن ما يــــــــــــةنــــــــــــ ىب"هــــــــــــووبوورــــــــــــورد"برنط ــــــــــــ

(businessballs,2014:،ب

ا بأنماط التعلم ( يوضح تصور لعمليات الدماغ ربط  3شكل )
 لدى "هوني وممفورد"

رتــــــمث بنان قا ـــــةبلنســـــائ   ب قـــــ بأدــــــارب  بمنـــــلبلنـــــتعلمبقـــــ ب
( Lincoln & Rademacher,2006 ) رر مادـ بونذكـون ب

ـــير برتحـــ ثو بلنع نيـــةبولنصـــيذيةبنـــ رهمب   ببأ بلنطـــالببلن
بمنلبتعلمبنص يبومسعيظببوأ بلنطالببلنكوررنيبأك  بميال ب

 & Kariuki  )بوتوصـلبكـاروكيبومهرـ يبنلـذدملبلندصـ ي.
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Humphrey,2006،جـــودببالقـــةبنـــنيبلنتحصـــيلب  ببـــ مبوبب
لطكـــــادمييبول هتدمـــــامبول جتـــــا بحنـــــوبلن راضـــــياتظبوأوصـــــيب

وأدــاربببمبســاب  بلنطــالبببلــيبلنتعــ اببلــيبمنــلبتعلدمهــم.
 &Gomes& Santosكـلبمـ بجــوميزبوسـااتوأبوكـارموب)

Carmo,2007مذاسـدةبنــ بمب،ب  بأ بأاشـطةبلنـتعلمبلملـربمجب
بأمناطبلنتعلم.

بـــ دبمـــ بلن رلســـاتبحـــو بويفبلنســـيا بذلتـــهبأج رـــ بببببب
منــلبلنــتعلمبولرتداطــهبنــدع(بلملتغــ لت ب قــ بهــ   بدرلســةب

  بتقصـــيبلنعالقـــةبنـــنيبمنـــلبب،Atkinson,2006)بســو أتكذ
لنتعلمبولجلذسبولخلرب بلنسانقةبولنتحصيلبيفبثالثبوح لتب

يفبلنتصــــــدميمبولنتقذيــــــةبملــــــ ريببلنتقذيــــــةب ذبب:يفبلإلنكرتواــــــات
ومتبلنتــــ ررسبناســــتخ لمببظوم رنـــةابمــــ رن بب48نلغـــ بلنعيذــــةب

اــاتبظبومتبلإصــو ببلــيبنياCALلإاســببلآل بو ــوبا ــامب
قدــلبنــ ءبتــ ررسبب م  بق ــبةاالخلــرب بلنســانقةببــ بط رــوبلســتد

ظبوأدــارتبلنذتــائجب  بوجــودببالقــةب جيانيــةبنــنيبلخلــرب بلملقــ ر
بلنسانقةبومنلبلنتعلمبم بحتس بملدموأبمل بنيسبن رهبخرب ظ

بــ بلجلــذسظبوأظهــ تبلنذتــائجبوكــينكبوجــ تب ــ و بااجتــةب
لبب بلنذدملبلنكليظبووجودبميلبقليلبحنوبمنلبلنتحليلبنعي  ب
ظبووجـــ بأ ببـــ بلنتخيلـــيلبميـــلبقليـــلبنلـــذدملبلنلر ـــيبنعيـــ  ب
بابيفبلنتحصيل.لنذدملبلنتخيليبهوبلطك  بجناح ب

  & Bechter,2008وأجــ ىبكــلبمــ بنيشــ بوأرسشــاكلب)بببب

Esichaikulةبمقيـــــــاأب،بدرلســــــةبهــــــ   ب  بحت رــــــ ب ابليــــــ
نكــــــــــرتووبوأســــــــــلوببلنــــــــــتعلمب"كونــــــــــب"ببلــــــــــيبلنــــــــــتعلمبلإل

لختالابأدارتباتائجبهي بلن رلسةب  بوجودبوبلنشخصيظب
ظبوأ بلنتعلمبلإلنكرتووبنذدملبولح بننيبأمناطبلنتعلمبلطرنعة

لنـــــتعلمببقـــــ ب برريـــــ بنعـــــ(بلنطـــــالببلنـــــير بنـــــ رهمبأمنـــــاط
يفب بحلقـــاتبلنذقـــا ظبوب برر ـــلرلنتـــولؤميبولنتدابـــ يبلنلـــي

ــــــيبنيحــــــ )ل ســــــتيعايب،بولنتقــــــاريبببأصــــــحاببمنطــــــيبلنتدم يل
 بوضـــ بلحملتـــوىبيفب طـــارببدمـــلبأوبمنـــوذجظبورر ـــلبوبرر ـــل

لنتولئدميـــو بل تصـــا بنـــمق لهنمببـــ بط رـــوبلنربرـــ بلإلنكـــرتووظب
ير لو بلنتولصلبب بط روب )ل ستيعانيو ،ببلنتدم يليو أمابوب

رر ـــلبلنتقـــارنيو ب رســـا ببن رـــ ببيفبحـــنيحلقـــاتبلنذقـــا ظب
بووبنلدمعلمببذ مابرولجهو بمشكلةبما. نكرتب
،ب  بتقصـــــــيبSahin,2008درلســـــــةبســـــــاهنيب)وهـــــــ   ببببب

لنعالقــةبنــنيبخصــائصبلملــتعلمبو درلكهــمبلنــتعلمبلنقــائمببلــيب
وطدقـ بلن رلسـةبمقيـاأبكونـبببظلنورببورضاهمبب بلملق ر
ابمـــ بطـــالببلجلامعـــةبطاند ـــب505وونكـــ ظبو لـــ بلن رلســـةب

 بلن رلســـةب  بأ بثالثـــةبدرســـولببـــ بط رـــوبلنورـــبظبوتوصـــل
 Moore‘s Transactional أنعـــادبمــــ با  رــــةب"مــــور"

Distance نلــتعلمببــ بنعــ بتـ تدلبندعــ ر بمــ بأنعــادبأمنــاطبب
بلنطــالببلنــير بمتيــزولبنــذدملبتعلــمبلنــتعلمب"نكونــب"ظب دمــ ال ب

جم دبهمبلنير بدرسولبمق ربلنديونوجيابحبسببلنذ  رةبلندذائيةب
Structureــــــبب  ب هدمهــــــمبنلدمع  ــــــةظبوأ باببــــــكــــــااولبأك ــــــ برض 

طالببلنعلومبولنرذو بن رهمبميلبوتر يلبلنذدمطنيبلنتقاريبب
وأوصـــــــ بلن رلســـــــةبنـــــــ مجبلملـــــــ لخلبلملتعـــــــ د ببظدم يلـــــــيولنت

بولملتول قةبم بأمناطبلنتعلمبيفبلنتعلمبب بنع .
،بGamal & Daud,2005وح دتبدرلسةبمجا بودلودب)بببب

ب565م ببمنلبلنتعلمبوبالقتهبنانتحصيلبن ىببيذةبتكوا 
ابمـــ بلنطـــالببلنـــير بر رســـو ببـــ بنعـــ بمبعهـــ بلنرتنيـــةبطاند ـــ

منــــوذجب لــــ رزب جبامعــــةبمــــارلبمبانيزرــــاظب ذبلســــتعدمل بلن رلســــة
(LSIابنـــ بمبمذاســـد بب-بـــربباتـــائجبلن رلســـةب-ب،بظبلنـــييبنـــ ل

ـــتعلمبلندصـــ يبظبوأ ب %بمـــ بلنطـــالبب  ـــلولب6ظ55منـــلبلن
ــــذدملبب5ظ54بيفبحــــنيظبلنــــذدملبلإســــي %بمــــذهمب  ــــلولبلن

%بمــــــذهمب  ـــــلولبلنــــــذدملبلنلر ــــــيظبوأ ب0ظ24شـــــلبظبولنذ
ــــ هيظبوأظهــــ بلنطــــالببم ترعــــوب2ظ5 %ب  ــــلولبلنــــذدملبلند

أظهـــ بلنطــــالبببيفبحـــنيبظبنلـــذدملبلندصـــ يلنتحصـــيلبمـــيال ب
ــــ بنلــــذدملبلإســــيبمذخر ــــوبلنتحصــــيلبمــــيال ب ظبوملبر هــــ بأث

نلاـــذسببلـــيبمنـــلبلنـــتعلمظبوملبت هـــ ببالقـــةبدلنـــةبنـــنيبمنـــلب
بلنتعلمبولنتحصيلبلطكادميي.

،بحــــــــو بThornton,1995وتوصــــــــل بدرلســــــــةبثــــــــورا ب)بببب
لنـيتبطدقـ ببلـيبببالقةبلنقط بلجلربرةبلني ورةبنممنـاطبلنـتعلم

ابم بطالببلنص بلنتاس ب  بوجودببالقةبننيبطاند بب545
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لنتكور بلإسيبلمل خلببرببلستعدما بلنقط بلجلربرـةبلني ورـةب
بوننيبتذدميةبأمناطبلنتعلمبن ىبلنطالب.

درلســةبفــ ابلنتعــ ابب،Dillon, 2001) بوأجــ ىبدلنــوببببب
بلـــيبلنعالقـــةبنـــنيبلطمنـــاطبلملهذيـــةببذـــ بهو اـــ بكدمـــابتقـــاأب

وأمناطبلنشخصيةببذـ برـواجبببSCLL نقائدمةبسرتواجبكامدلب
وذنكببلـيببيذـةبمـ ببMBIكدمابتقاأبناختداربمار زبن جزب

وجـــودب  بوتوصـــل بلنذتـــائجببظاطاند ـــب454طـــالببلجلامعـــةب
يئـاتبلملهذيـةببذـ بهو اـ بونـنيبأمنـاطبلرتداطاتبدلنةببليبلند

لملقيـــاأبلنـــولقعيبب:يلنشخصـــيةببذـــ برـــواجببلـــيبلنذحـــوبلآل
ولملقياأبلنعقلـيببلنترك ظب–لرتدلبنذدملبلنشخصيةبلإسيب

لنتركـــــــ ظبولملقيـــــــاأبب–لرتـــــــدلبنـــــــذدملبلنشخصـــــــيةبلإـــــــ أب
بلنشــعورظب–ل جتدمــابيبلرتــدلبنــذدملبلنشخصــيةبل ادســاطب

ـــــدلبنم ـــــ يبلرت ـــــاأبلنتقلي منـــــاطبلنشخصـــــيةبل ادســـــاطظبولملقي
بلإسيظبلإكم.

هـــ،بدرلســةبحــو بأســانيبب5448كدمــابأبــ  بلنقحطــاوب)ببب
تعلـــمبطـــالببوطاندــــاتبيفب صـــصبلن راضـــياتبيفبلمل حلــــةب

سلر ما "بوبالقتهابنانتحصيلب-لجلامعيةبو وبمنوذجب" يل ر
ب544 ذبتكواـ بلنعيذـةبمـ ببيفبلن راضياتبودل عيةبلإلجنازظ

نيبنان راضـــــياتبيفبكليـــــةبلملعلدمـــــنيبابوطاندـــــةبمتخصصـــــطاند ـــــ
نان مامبوكليةبلنعلومبنلدذاتبنان مامظبوتوصل بلن رلسـةب  ب

نــــــــنيبلنتحصــــــــيلبيفببائي ببـــــــ مبوجــــــــودببالقــــــــةبدلنــــــــةب حصــــــــا
ب.لن راضياتبوأنعادبأسانيببلنتعلمبلطرنعة

أمهيةبحت ر بمنلبب-ابملابتق مبم بدرلساتبو ق بب-ورت كببببب
ر لبيبلنت ررسببنكيلنتعليمبلنتعلمبورنطهبيفببدملييتبلنتعلمبوب

لنصــريبتلــكبلطمنــاطبن ــدما بلرترــا بترابلهــابو ابليتهــابمــ ب
لملولقـــــــ بلنتعليدميـــــــةبلملتذوبـــــــةظب ضـــــــا ةبنتح رـــــــ بلنعالقـــــــاتب

ابمبســـــــتوىبل رتداطيـــــــةبنيذهـــــــابنوصـــــــ بمنـــــــلبلنـــــــتعلمبمق وا ـــــــ
لنتحصـــيلبلن رلســـيظبوتتدميــــزبلن رلســـةبلإانيــــةبنماـــهبأج رــــ ب

عــــةبوأدخــــلب يهــــابأنعــــادببلــــيبلنطــــالببلملســــتا ر بيفبلجلام
لنتحصيلبلن رلسيبلجلامعيبيفبلن راضياتبولختداربلنق رلتب

بابنلقدو بيفبلجلامعاتبلنسعودرة.لنعامةبلنييبرع بد ط ب

 أهداف البحث:
به ابلندحاب  بحتقيوبلآلي:

"هــووبابملقيــاأبحت رــ بأاــول بمنــلبلنــتعلمبواســدهابو ق ــ -1
ببنـ ىببيذــةبمــ بلنطــال Honey & Mumford'sبوورـورد"

 لملستا ر بجبامعةبلمللكبسعود.

درلســةبلنعالقــاتبل رتداطيــةبنــنيبكــلبمــ :بمنــلبلنــتعلمب -2
بومستوىبلنق رلتبلنعامةبولنتحصيلبلن رلسيبيفبلن راضيات

ررـــ(،بنـــ ىببيذـــةبمـــ بلنطـــالببلملســـتا ر بب548)مقـــ رب
 جبامعةبلمللكبسعود.

 أسئلة البحث:
بحاو بلندحابلإلجانةبب بلنسلل بلن ئيسبلآلي:ببب
اـــــو بمنـــــلبلنـــــتعلمبواســـــدتهبوتر ـــــيالتهبنـــــ ىببيذـــــةبمـــــ ببمــــا

ابملقياأب"هووبلنطالببلملستا ر بجبامعةبلمللكبسعودبو ق ب
؟بوبالقتــــهبمبســــتوىب Honey & Mumford'sوورــــورد"ب

)مقـــ رببلنقــ رلتبلنعامــةبولنتحصــيلبلن رلســيبيفبلن راضــيات
برر(،؟.548
بية:تلل بلن ئيسبلطسئلةبلنر بيةبلآلورتر  بم بلنسببب
ابملقيــــاأبمـــاباــــو بمنــــلبلنــــتعلمبواســــدتهبوتر ــــيالتهبو ق ــــب-5

نــ ىببيذــةبمــ ب Honey & Mumford'sب"هــووبوورــورد"
بلنطالببلملستا ر ؟

ـــــب-5 ب"هـــــووبوورـــــورد"ابملقيـــــاأبمـــــاباســـــدةبمنـــــلبلنـــــتعلمبو ق 
Honey & Mumford'sن ىببيذةبم بلنطالببلملستا ر بب

حســــــــببمســــــــتوىبحتصــــــــيلهمبلن رلســــــــيب)م تر ظمتوســــــــلظب
 رر(؟ب548يفبمق رببمذخر(،

هـــــلبخيتلـــــ بحتصـــــيلببيذـــــةبمـــــ بلنطـــــالببلملســـــتا ر بب-4
همبيفبلختداربؤبرر(،بوأدل548)مق رببلن لرسنيبنل راضيات

لنق رلتبلنعامةبول ختدـاربلنتحصـيليبنـاختالابمنـلبلنـتعلمب
ب؟Honey & Mumford'sب"هووبوورورد"ابملقياأبو ق ب
مــــ ببمــــاباــــو بلنعالقــــاتبل رتداطيــــةبنــــنيبدرجــــاتببيذــــةب-4

لنطـــالببلملســـتا ر بيفبكـــلبمـــ :بلختدـــاربلنقـــ رلتبلنعامـــةب
بررــــــ(،548)مقــــــ رببولنتحصــــــيلبلن رلســــــيبيفبلن راضــــــيات
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ـــــ ـــــتعلمبو ق  ـــــاأبومتوســـــلبتقـــــ ر لهتمبيفبمنـــــلبلن "هـــــووبابملقي
ب؟Honey & Mumford'sبوورورد"

 أهمية البحث:
بتت كبأمهيةبلندحابيفبلآلي:

ل رتداطيـةببا ر بلن رلساتبلنـيتبحاونـ بدرلسـةبلنعالقـاتب-
نــنيبمنــلبلنــتعلمبولنتحصــيلبيفبلن راضــياتبولنقــ رلتبلنعامــةب
نلوصـــــو ب  باتـــــائجبمعيذـــــةبنتطـــــور بلنتـــــ ررسبيفبرراضـــــياتب

بلمل حلةبلجلامعية.
تق ميبأدل بمع نـةبنقيـاأبمنـلبلنـتعلمبنـ ىبطـالببلمل حلـةبب-

لجلامعيــةبقــ بتريــ همبيفبلختيــاربأســلوببل ســتيكاربولنــتعلمب
لملعلدمــنيبوأســاتي بلجلامعــاتبيفبلختيــاربلملذاســبظبوقــ بتريــ ب

 لسرتلتياياتبلنت ررسبلملتول قةبم بمنلبتعلمبلنطالب.

تق ميبصور بم بلستاانةببيذةبلندحابق بتريـ بلندـاح نيبب-
 يفب ج لءبمزر بم بلطحباثبحو بمنلبلنتعلم.

 حدود البحث:
برتح دبلندحابناإ ودبلآلتية:

بمنلب:الحدود الموضوعية - بب  بنانكش  لنتعلمببت تدل
بو ق ب بملقياأ بوورورد"ا ظب Honey & Mumford'sب"هوو

بلختدارب بيف بلندحا ببيذة بطالب ببليه بحتصل بما وح ود
بولنكدميظ بلنلر ي بنشقيه بلنعامة بر تدلببلنق رلت وما

بيفب بمق مة بمق ر بموضوبات بيف بلن رلسي نتحصيلهم
بلملوضوباتب548)بلن راضيات ب ببليها برغلب بلنيت رر(،
بلجلربرة.

ببيذةبب:نيةالحدود المكا - ببلي بلندحا بأدل  طدق 
بلمللكب بجبامعة بلنتح  رة بم بطالببلنسذة بطدقية بشولئية

 )وهمبلنطالببلملستا و ،.بسعودبيفبلن راض

طدق بأدل بلندحاببرببأوقاتبمتع د بب:الحدود الزمانية -
ب بلجلامعي بلن رلسي بلنعام بلملول وب5445/5445م  هـ

 م.ب5855/5855

 
 

 مصطلحات البحث:
بلنتعلب:نمط التعلم - بلملتعلمبمنل بتر يل بأسلوب بهو م

رقص بنذدملبلنتعلمبيفبلندحابلإا :بنان رجةبلنيتببظنلتعلم
بسعودب بلمللك بجامعة بيف بلملستا  بلنطانب ب ببليها حيصل

ب) بيفبلن راضيات،ب-رر(بب548ولن لرأبملق ر يفببمق مة
بو ق ب بلنتعلم بمنل بمقياأ بأنعاد بملقياأ بوورورد"ا ب"هوو

Honey & Mumford's ظبنتصذيرهب  :باشلظبمتمملبع اتد
ب)ارعي،.ببدمليبظ)مرك ،بمذ   
بنس بةب: القدرات العامة - بما ببدمل بأدلء بهي لنق ر 

أ  لبدرجةببلإا :ابيفبلندحابومهار ظبورقص بفاب ج لئي ب
بلنق رلتب بلختدار بيف بلنعامة بلن ااورة بطانب ببليها حصل

بولنتقومي بنلقياأ بلنوطي بلمل كز بجي ره بلنيي ،ب)قياأبلنعامة
بمبادمو بقسدميهبلنلر يبولنكدمي.

ابيفبرقصـــ بنانتحصـــيلب ج لئي ـــ: التحصتتتيل فتتتي الرياضتتتيات -
لندحــابلإــا بلن رجــةبلنــيتبحصــلببليهــابلنطانــببلملســتا ب

مق مــــةبيفبلن راضــــيات،بيفبب-ررــــ(بب548)بلنــــ لرأبملقــــ ر
بلنسذةبلنتح  رةبجبامعةبلمللكبسعودظبوصذر ببليبأساأ

بمذخر(،.بمتوسلظب)م تر ظ
 لبحث وإجراءاته:منهجية ا

لتدــــــــ بلندحــــــــابلإــــــــا بلملــــــــذهجبلنوصــــــــريبب:متتتتتتتتنه  البحتتتتتتتتث
لنــييبميكــ بنولســطتهبل رتدــاطي بملذاســدتهبملوضــو بلندحــاظب

مع  ــةبمــاب ذلبكــا بهذــاكببــةببالقــةبنــنيبمتغــ ر بأوبأك ــ بظب
ببهـ،.5452)لنعسااظبوم بمثبمع  ةبدرجةبتلكبلنعالقة

 :مجتمع البحث
تا ر بنانســذةبلنتح ــ رةبنلــعببــ دبلنطــالببلملقدــوننيبلملســ

ا ب ذبمي ــــــلبهـــــــل ءبطاند ــــــب5088يفبســــــذةبتطديــــــوبلندحــــــاب
%بمـــ بطـــالببجامعـــةبلمللـــكبســـعودببب52لنطـــالببحـــول ب

ككلظبورلتحوبنانسذةبلنتح  رةبطالببلنكلياتبلنصحيةب
ولهلذ سةبولإاسببولنزرلبةبولنعلومبو دلر بلطبدما بولنعدمار ب

 مــــــــــةبولنتخطــــــــــيلظبورــــــــــ رأبمجيــــــــــ بلنطــــــــــالببلملقــــــــــ ربمق
برر(،.ب548نل راضيات)
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ببعينة البحث:
متبلختيارببيذةببشولئيةبطدقيـةبمـ بلنطـالببلملسـتا ر ببببب

نانســــــــــذةبلنتح ــــــــــ رةبمــــــــــ ب صصــــــــــاتبمتعــــــــــ د ب لــــــــــ ب
أخــيتبدــعدةبب ذبلنتخصصــات:بلنعلدميــةبولهلذ ســيةبولنطديــة 

نمكدملهـــابنعـــ بوقـــو بل ختيـــاربلنعشـــولئيببليهـــاظبونلـــعببـــ دب
لنسـذةبلنتح ـ رةبلملسـتا ر بابم بطـالببطاند بب525لنعيذةب

بهـ.5445/5445لمللتحقنيبيفبلنعامبلن رلسيبلجلامعيب
بأداة البحث:

"هلـــــــووبتتدم ـــــــلبأدل بلندحـــــــابيفبمقيـــــــاأبمنـــــــلبلنـــــــتعلمببببب
بLSQور مـزبنـهبنـان مزببب Honey & Mumford'sبوورـورد"
بLSIولنــييبر مـــزبنـــهبنـــان مزببKolbبملقيـــاأب"كونـــب"بنــ رال ب

ب)لملركــ ،بولنعدملــيبملتممــلبولملذ  ــ ور ــمبأرنعــةبأمنــاطبهــي:بل
بولنذشل.ب)لنذرعي،ظ

 :وصف أداة البحث
 Honey and 1982ب َّببلنداحـابمقيـاأب"هـووبوورـورد"ب

Mumford four learning styles ب08لنــييبتكـو  بمــ بب
مرـــ د بنلـــذدملبب58مرـــ د بموزبـــةببلـــيبأرنعـــةبأمنـــاط بنولقـــ ب

وببReflectorمرـ د بنلـذدملبلنتـممليب58وب Activistلنذشـلب
مرـــ د بنلـــذدملبب58وب Theoristمرـــ د بنلـــذدملبلملذ ـــ بب58

ظبولملقياأبمتاحببلـيبدـدكةببPragmatist)لنذرعي،ببلنعدملي
،بتوزرــ بمرـ دلتبلملقيــاأببلــيب5وروضــكبجـ و )بلإلارتاـ .

بأنعاد بلطرنعة:
 (2جدول)

 يوضح توزيع مفردات المقياس على أبعاده
 عملي )مفكر( منظر متأمل نشط
5 0 5 2 
4 4 4 5 
ب52 6

 
0 55 

58 56 55 55 
50 52 54 55 
54 50 50 50 
54 55 58 42 
45 45 55 40 
44 44 56 44 
40 46 48 45 
48 45 45 28 
44 45 40 24 
42 46 25 24 
40 25 20 26 
20 22 65 25 
64 68 64 62 
05 65 60 65 
05 66 02 08 04 60 00 04 
05 06 00 08 
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) ـــــ ببأوب بنـــــذعمب)مول ـــــو، مـــــابابببليهـــــابوكـــــلبمرـــــ د بجيـــــ
درجــةظبب08درجــةبمبادمــو ب مجــا بب58ظبونكــلبنعــ بمول ــو،

ورطلـــببمـــ بلملســـتايببحت رـــ بموقرـــهب يدمـــابمييـــلب نيـــهبأك ـــ ب
بناملول قةبأوبب مها.

،بملدـــــ لتبلطدلءببلـــــيبلملقيـــــاأب4)بوروضـــــكبجـــــ و 
بب،:businessballs,2014)بنمنعاد بلطرنعة

 ( 3جدول)
 األداء على المقياس يوضح مؤشرات

 المؤشر عملي منظّر)مفكر( متأمل نشط

 اقو  جد   50-58 56-58 50-58 54-58

 قو  52-56 54-52 52-50 55-55

 معتدل 55-54 55-54 55-54 0-58

 منصفض 5-55 0-58 5-58 4-6

 امنصفض جد   8-0 8-0 8-0 8-4

 البحث: إعداد أداة
 : الصدق -أوال  

لغــــةبلنع نيـــةبمتببــــ ضبلملقيــــاأببلــــيبنعـــ بت مجــــةبلملقيــــاأبنبب
جمدموبــةبمــ بلحملكدمــنيبولملتخصصــنيبيفبجمــا بلنلغــةبلإلجنليزرــةب
وبلــــمبلنــــذرسبوطــــ  بلنتــــ ررسبنلتحقــــوبمــــ بصــــحةبلنرتمجــــةب
ــــــوىبلنعلدمــــــيظبومتبتعــــــ رلبلملرــــــ دلتبيفبضــــــوءب وســــــالمةبلحملت
مالح ـــاتبلحملكدمـــنيظبومـــ بمثبميكـــ بلن قـــةبنســـالمةبلنرتمجـــةب

بوصحتها.
 االتساق: الثبات و  -اثاني  
نتطديــوبأدل بلندحـــاببلـــيببيذــةبلســـتطالبيةببشـــولئيةبمـــ ببب

ا،بف ابحساببمعاملبلن داتبأنراببطاند بب28خارجبلنعيذةب)ب
وهــوبمعامــلبثدــاتبميكــ بلن قــةبب 60ظ8ك وادــاابلنــييبنلــعبب

بنه.
وحبساببل تسا بلن لخليبننيبأنعادبلملقياأبولجملدمو بب

 بمســـتوىب)ببذـــبووجـــ تبدلنـــةبظلنكلـــيبنانعـــادبلطرنعـــة
بكدمابروضحهابج و ب،ببذ بمجي بلطنعادظ85ظ8د نةب

 ،بلآلي:ب4)

 (4جدول)
 يوضح االتساق الداخلي  بين أبعاد المقياس  

 العملي )المفكر( المنّظر المتأمل النشط 

ب065,8ب048,8ب665,8ب204,8 لجملدمو 
ب85,8ب85,8ب85,8ب85,8 مستوىبلن  نة

 تحليل نتائ  البحث وتفسيرها:
نعـ بتطديـوبلملقيـاأببلـيببيذـةبلندحـا بونعجانـةببــ ب

Sigma Stat أسئلةبلندحابمتبلستخ لمبلإزمةبلإلحصائيةب
5ب

ظبوتوصــــــــــــلبلنداحــــــــــــاب  ببSPSSظبولإزمــــــــــــةبلإلحصــــــــــــائيةب
بلإلجاناتبولنترس لتبلآلتيةبب بأسئلةبلندحا:ب

 إجابة السؤال األول:
ـــ ابملقيـــاأبمـــاباـــو بمنـــلبلنـــتعلمبواســـدتهبوتر ـــيالتهبو ق 

نـــ ىببيذـــةبمـــ ببHoney & Mumford'sب"هـــووبوورـــورد"
بلنطالببلملستا ر ؟

                                                 
بيفبلملذاسـببل ختدـاربخيتـاربنـلبلختدـاربأيبد وطبم بلنتحقوبلنرباامجبرتطلبب ببب
 

،ب2وضــــــــكبجــــــــ و ب)نعجانــــــــةببــــــــ بلنســــــــلل بلطو بر
،بلنقيمبلنقصـوىبنكـلبمنـلبتعلدمـيبمـ ب2)بوب،4)بولنشكال 

ـــذدملبلطبلـــيبلنـــييب متوســـطاهتابولحن ل اهتـــابلملعياررـــةبواســـدةبلن
 :يذةرتدنيبمذهبملد بلنقو بنكلبمنلبواسدةبلاتشار بن ىبلنع
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 (5) جدول
 نسب أنماط التعلم ومؤشرات قوة نمط التعلم لدى العينة 

البيانات/     
 النمط

 أصغر العدد
 قيمة

 أكبر
 قيمة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

نسبة النمط األعلى 
 للطالب

 قوة   المؤشر

 قو  %ب065 5665 55645 55 4 525 النشط

 معتدل %2565 5665 5460 55 0 525 المتأمل

المنّظر)المفكر
) 
 
 
 

 معتدل 5560% 5662 54646 55 0 525

 معتدل %5562 5606 54655 50 6 525 العملي

  0645 25666 08 44 525 المجموع

 

 
 ( يوضح توزيع كثافة العينة على أنماط التعلم4شكل )

 

 
 ( يوضح نسب أنماط التعلم لدى العينة5شكل )

ب:ميرت كبمابرب،2و)ب،4)ب،بولنشكلني2)بم بج و 

ب%بمــ بطــالببلنعيذــةبرعــ  بمنــلبتعلدمهــم5ظ25أ بحــول بب-
ظبومـــ بمثب ســـدماتبمنـــلبلطبلـــيبهـــوبلملتممـــلبوملدـــ  بمعتـــ  

ورصغيببظرهبحيربوتموبيفب ج لءلتبلنترك تعلدمهمبهي:بن 
ظبورذ ربأ برقرزب بورستوبببلملعلوماتنط رقةبجي  بنهخ ر

رتووظبوم لجعــةبلنــتعلمبلإلنكــبورر ــلبهــيلبلنــذدمل:بنلذتــائجب.
لنــــــتعلمبنلتممــــــلب يــــــهظبول ســــــتدما بنلدمحاضــــــ لتبولنعــــــ وضظب

ظبورر ــلبولنــتعلمبلنــيليبولنقــ لء ظبومشــاه  ببمت يــلبلطدولرظ
ويفبلنتولصلبم بهيلببل ختصاربولإلجيازبقدلبمولصلةبلنعدمل.

لنذـــو بمـــ بلنـــذدملبرذدغـــيبلنتذدـــهبطمـــوربمذهـــا:بأاـــهبمييـــلبنعـــ مب
ابوبن رـهبنـلءبل ـاذبلنقـ لرظبوأر  ـبلملشاركةبلملداد  بيفبلنتعلمظ
بن رهبميلبنلح صبلنزلئ ب.

%بم بطـالببلنعيذـةبرعـ  بمنـلبتعلدمهـمبلطبلـيب0ظ55أ بب-
)لملركــــ ،بوملدــــ  بمعتــــ  ظبوتتدميــــزبتلــــكبلنرئــــةببهــــوبلملذ ـ ـــ 

مذطقــــيبلنتركــــ بنشــــكلبمدادــــ ظبوبقــــالوببنســــدماتبمذهــــا:
وربئلةبلن قيقةظبوررهمبلنصـوجيي ب نقاءبلطسبوهادابلنترك ظ

لمل لجعـــةبلنتحليليـــةبنلتدم رذـــاتببورر ـــلبهـــيلبلنـــذدمل:ب.لنكليـــة
ولملســائلظبورســتدمت بناحملاضــ لتبومشــاه  بلنعــ وضظبورــتعلمب

ويفبلنتولصلبم بهيلبلنذو بب.ظبورر لبلنتدم رذاتبلملذر د اذلتي ب
مــــ بلنــــذدملبرذدغــــيبلنتذدــــهبطمــــوربمذهــــا:بأاــــهبرتقيــــ بنــــانترك ب

بضبولند رهة.لنذاق ظبقلةبتساحمهبم بلنروضيبولنغدموب

%بم بطـالببلنعيذـةبرعـ  بمنـلبتعلدمهـمبلطبلـيب2ظ55أ بب-
أاــهببوملدــ  بمعتــ  ظبوأنــ زبمســاتبهــي بلنرئــة:بهــوبلنعدملــيظ

ولقعـــيبظبوأاـــهبحيـــببلختدـــاربلط كـــاربولملعلومـــاتبيفبلنتـــ ررب
ـــذدمل: ـــتعلمببوبدملـــيبيفبلنوصـــو بنلهـــ ا.بورر ـــلبهـــيلبلن لن

 النشط أنماط التعلم

 المتأمل

 المفكر

 العملي

 النشط

 المتأمل

 المفكر

 العملي
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ــــــتعلم يفببلنذشــــــلظبولملذاقشــــــةبحــــــو بلنعدمــــــلبومشــــــكالتهظبولن
ويفبلنتولصــلبمــ بهــيلببجمدموبــاتبصــغ  ظبوحــلبلملشــكالت.

لنذو بم بلنذدملبرذدغيبلنتذدهبطموربمذها:بميلهبن  (بلطدياءب
بدو بجت ردهاظبوضع بلهتدمامهبنانذ  راتبولملدادئ.

%بمـــ بطـــالببلنعيذـــةبرعـــ  بمنـــلبتعلدمهـــمبلطبلـــيب5ظ0أ بب-
وملدـــ  بقـــويبظبمبعـــابأاـــهبمـــ بلحملتدمـــلبضـــع ببهـــوبلنذشـــلظ

ـــــةبمـــــ بم لبـــــ ـــــكبلنرئ ـــــارلتبلن راضـــــياتبولنقـــــ رلتبنتل ا بلختد
وتدــــ وبأنــــ زبمســــاتبهــــيلبلنــــذدمل:بن رــــهبم واــــةبيفببلنطــــالب.

وحيـــــببلملولقـــــ ببلنتركـــــ بولارتـــــاحبذهـــــيبنا كـــــاربولنـــــتعلمظ
ومترائـــلبنادـــياءبلجل رـــ  ظبومـــ ب ـــ بلحملتدمـــلبأ ببلجل رـــ  ظ

ولطنعابظببلنتعلمبلنذشلظبورر لبهيلبلنذدمل:برقاومبلنتغي .
ونعـــــببلنـــــ ورظببولملذاقشـــــةبيفبجمدموبـــــاتبصـــــغ  ظبحملاكـــــا ظول

ــــةب ــــتعلمبناحملاون ــــهبر ــــتعلمظب ضــــا ةب  بأا ــــهبيفبلن ولســــتعدما بر ر
ويفبلنتولصلبم بهيلبلنذـو بب)لنتا ربب  بلملذ دل،.بولخلطم

مـ بلنـذدملبرذدغــيبلنتذدـهبطمـوربمذهــا:بميلـهبنالاغدمـاأبلنرــوريب
لنكـــــــااببيفبلنعدمـــــــلبدو بلنتركـــــــ بيفبلنعولقـــــــببأوبلإلبـــــــ لد

وميلــهبنعدمــلبلطدــياءبنذرســهبوجــيببلطضــولءبحنــو ظببنلعدمــلظ
بودعور بناملللبم بل ا ماجبيفبلنعدمل.

ونتح رــ بلنرــ و بنــنيبأ ـــ لدبلنعيذــةبيفبتر ــيالتبمنـــلب
لنــتعلمبمتبلســتخ لمببلختدــاربحتليــلبلنتدــار بلطحــاديبل جتــا ظب

ب،بذنك:6)بوروضكبج و 
 ( 6) جدول

 أنماط التعلم لدى العينةيوضح تحليل التباين لتفضيالت 

درجة  المصدر
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف

 الداللة
 اإلحصائية

بين 
 تاالمجموع

4 05564 56460 4662 8685 

 065 446564 684 الباقي

  252466 680 المجموع

 

رت ــــــكبد نــــــةبقيدمــــــةب"ا"ببذــــــ بب،6ومــــــ بلجلــــــ و ب)
بــــ بموضــــ بلنرــــ و ب،بوــــابرســــتلزمبلندحــــاب8685)بمســــتوى

ملع  ةبتر يالتبلطمناطبن ىبلنعيذةظبنيلبمتبلستخ لمبلختدارب
تـــوكيبنلدمقاراـــاتبلندع رـــةبنـــنيبلملتوســـطاتبلنـــييبرت ـــكبيفب

ب،:0)بج و 
 ( 7جدول)

 يوضح اختبار توكي للمقارنات البعدية
 الداللة الفروق بين المتوسطات المقارنة

 اعم 465 المتأمل والنشط

 اعم 566 المتأمل والعملي

 اعم 564 المتأمل والمنّظر)المفكر(

 اعم 565 النشط والمنّظر)المفكر(

   8652 العملي والمنّظر)المفكر(

 اعم 5664 النشط والعملي

وميكــ بلنقــو ب  بلنعيذــةبنــ رهابميــلبنلــذدملبلملتممــلبرليــهب
لهـمبلنـذدملبلنذشـلب)لملرك ،بولنذدملبلنعدملـيبوأقبلنذدملبلملذ   

ظبومــــــــ بمثبجيــــــــببل هتدمــــــــامبنتعلــــــــيمبملدــــــــ  بقــــــــويبمــــــــ بأ 
بلن راضياتبم بخال بلملذاقشةبولطسئلةبلنتمملية.

ونــــينكبركــــو بت تيــــببتر ــــيالتبلطمنــــاطبنــــ ىببيذــــةب
)لملركـــ ،ببلنذدمطـــا بلملذ ـ ـ ب-5لنـــذدملبلملتممــلببب-5لندحــا:ب
بلنذدملبلنذشل.ب-4ولنعدمليبب

 إجابة السؤال الثاني:
ـــــ ب"هـــــووبوورـــــورد"أبابملقيـــــامـــــاباســـــدةبمنـــــلبلنـــــتعلمبو ق 

Honey & Mumford'sن ىببيذـةبمـ بلنطـالببلملسـتا ر بب
متوســـــــلظببحســــــببمســـــــتوىبحتصــــــيلهمبلن رلســـــــيب)م ترــــــ ظ

 رر(؟548مذخر(،بيفبمق رب
نعجانـــةببـــ بلنســـلل بلن ـــاوبمتبتصـــذي بلنطـــالبببلـــيب

 ،:ب0لنذحوبلآليبكدمابروضحهبج و )
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 ( 8جدول )

 ريض 141ار التحصيلي لمقرر يوضح تصنيف الطالب المستجدين في االختب
 العدد فئة الدرجة المستوى

 50 درجةب588-58 مرتفعو التحصيل

 65 درجةب08-08 متوسطو التحصيل

 26 درجةب08أقلبم ب منصفضو التحصيل

 525 لجملدمو 

ب،6،بودـــكل)55،بو)58،بو)5كدمــابتدــنيبلجلــ لو :)
مـذخر(،بب-متوسـلب-مق لربوجودبلنذدملبنكـلب ئـةب)م ترـ 

برر(:ب548تداربلنتحصيليبملق ربيفبل خ
 (9جدول)

 يوضح المتوسط الحسابي ونسبة أنماط التعلم لدى الطالب المستجدين منصفضي التحصيل 
 النسبة قوة   المؤشر االنحراف المعيار  المتوسط  الحسابي أعلى  قيمة قيمة  أقل العدد النمط/ البيانات

 %5062 قوي 4684 55656 55 0 50 النشط

 %2564 معت   565 54625 55 0 50 لالمتأم

 %5460 معت   5606 55600 50 0 50 المنّظر)المفكر(

 %064 معت   4650 55604 58 0 50 العملي

 
 (11جدول)

 يوضح المتوسط الحسابي ونسبة أنماط التعلم لدى الطالب المستجدين متوسطي التحصيل 
 النسبة قوة   المؤشر االنحراف المعيار  الحسابي  المتوسط أعلى  قيمة قيمة  أقل العدد النمط/ البيانات

 %065 قوي 560 55660 50 4 65 النشط

 %20 معت   5620 5460 55 0 65 المتأمل

 %5864 معت   5620 54642 58 0 65 المنّظر)المفكر(

 %5462 معت   4686 54642 50 6 65 العملي

 
 ( 11جدول)

 م لدى الطالب المستجدين مرتفعي التحصيليوضح المتوسط الحسابي ونسبة أنماط التعل
 النسبة قوة   المؤشر االنحراف المعيار  المتوسط  الحسابي أعلى  قيمة قيمة  أقل العدد النمط/ البيانات

 %466 قوي 5655 55684 56 2 26 النشط

 %6562 معت   5622 54666 55 0 26 المتأمل

 %5564 معت   560 54666 55 0 26 المنّظر)المفكر(

 %5562 معت   5642 54 50 0 26 العملي
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( يوضح نسب أنماط التعلم لدى )منصفضي، متوسطي ، 6شكل)
 مرتفعي( التحصيل
،بظب55،بوب)58،بوب)5ورالحــــــــــظبمــــــــــ بجــــــــــ لو :ب)

ب:ميمابرب،6ودكل)
تقــارببلملتوســطاتبلإســانيةبنــ رجاتبلنطــالببنصــ ابب-

 لنذ  بب بمستوىبحتصيلهمبيفبلن راضيات.

ســـدةببـــ دبلنطـــالببذويبمنـــلبلنـــتعلمبلنعدملـــيبتـــذخر(باب-
 ن ىبمذخر يبلنتحصيلبيفبلن راضيات.

ـــــ ىبب- ت ترـــــ باســـــدةبلنطـــــالببذويبمنـــــلبلنـــــتعلمبلملتممـــــلبن
 لنطالببمتوسطيبوم ترعيبلنتحصيل.

تـــذخر(باســـدةبلنطـــالببذويبمنـــلبلنـــتعلمبلنذشـــلبنـــ ىبب-
 لنطالببمتوسطيبوم ترعيبلنتحصيل.

)لملركـ ،ببلمبلملذ ـ  تتقاربباسببلنطالببذويبمنـلبلنـتعب-
نــــــــــ ىبلنطـــــــــــالبب)مذخر ــــــــــيظبمتوســـــــــــطيظبم ترعـــــــــــي،ب

بلنتحصيل.
 إجابة السؤال الثالث:

هلبخيتل بحتصيلببيذـةبمـ بلنطـالببلملسـتا ر بلن لرسـنيب
هــــــــمبيفبلختدــــــــاربؤبررــــــــ(،بوأدل548)مقــــــــ رببنل راضــــــــيات

لنقـــــ رلتبلنعامـــــةبول ختدـــــاربلنتحصـــــيليبنـــــاختالابمنـــــلب
ـــــ  & Honeyب""هـــــووبوورـــــوردابملقيـــــاأبلنـــــتعلمبو ق 

Mumford's ب؟
،بحتليلبلنتدار بيفبلختداربلنق رلتبلنعامةب55روضكبج و )

ول ختدـــاربلنتحصـــيليبيفبلن راضـــياتبنـــ ىببيذـــةبلندحـــاب
بنانذسدةبنلذدملبلنذشل:

 ( 12جدول)
 بالنسبة للنمط النشط يوضح نتائ  تحليل التباين في اختبار القدرات العامة واالختبار التحصيلي في الرياضيات

 اإلحصائية الداللة ف قيمة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع   المربعات مصدر التباين المستوى

مستوى تحصيل الطالب في 
 الرياضيات

 8662 8605 5680 52 56656 ننيبلجملدموبات

 5645 546 500625 دلخلبلجملدموبات

  525 554660 لجملدمو بلنكلي

مستوى أداء الطالب في القدرات 
 العامة

 

 8602 8604 8645 52 2605 ننيبلجملدموبات

 8624 546 05655 دلخلبلجملدموبات

  525 00 لجملدمو بلنكلي

،برت كبأ بكالبمـ بلختدـاربلنقـ رلتب55وم بج و )
حتتـــــويب بلنعامـــــةبول ختدـــــاربلنتحصـــــيليبيفبلن راضـــــياتبقـــــ ب

مــابرتول ــوبمــ باــو بمنــلبلنــتعلمبلنــييببلــيببمر دلهتدمــاب مجــا  ب
ظبيذـةبلندحـابوبهــوبمنـلبلنـتعلمبلنذشــلرر ـلهبلملـتعلمبنــ ىبب
بلبيفبلختداربلنق رلتبلنعامة.ورد وبذنكبأك  بتمكي  ب

بج و ) بلختدارب54وروضك بيف بلنتدار  بحتليل ،
بن ىب بلن راضيات بيف بلنتحصيلي بول ختدار بلنعامة لنق رلت

ببيذةبلندحابنانذسدةبنلذدملبلنتمملي:

 

 النشط

 المتأمل

 المفكر

 العملي
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 (13جدول)
 بالنسبة للنمط المتأمل تباين في اختبار القدرات العامة واالختبار التحصيلي في الرياضياتيوضح نتائ  تحليل ال 

   اإلحصائية الداللة ف قيمة  متوسط المربعات الحرية درجة مجموع   المربعات مصدر التباين المستوى

مستوى تحصيل الطالب في 
 الرياضيات

   8650 5645 5604 55 55655 ننيبلجملدموبات

   5652 548 502640 لبلجملدموباتدلخ

    525 554660 لجملدمو بلنكلي

مستوى أداء الطالب في القدرات 
 العامة

 

   8650 8646 8655 55 5655 ننيبلجملدموبات

   8624 548 02600 دلخلبلجملدموبات

    525 00 لجملدمو بلنكلي

بمــــ بلختدــــاربلنقــــ رلتبول ختدــــاربوهــــيلبرعــــيبأ بكــــال ب
بليببحتتويبمر دلهتدماب مجا  ب بحصيليبيفبلن راضـياتبق بلنت

نكـــ برمبـــابحيتـــويبظبوبتول ـــوبمـــ باـــو بمنـــلبلنـــتعلمبلنتـــممليمـــابر
 مر دلتبتتول وبم بمنلبلنتعلمبلملتممل.بلختداربلن راضيات

،بحتليـــــــــلبلنتدـــــــــار بيفبلختدـــــــــارب54وروضـــــــــكبجـــــــــ و )
لنقـــ رلتبلنعامـــةبول ختدــــاربلنتحصـــيليبيفبلن راضـــياتبنــــ ىب

بلندحابنانذسدةبنلذدملبلملذ   )لملرك ،:بيذةب
 

 ( 14جدول)
 بالنسبة للنمط المنّظر)المفكر( يوضح نتائ  تحليل التباين في اختبار القدرات العامة واالختبار التحصيلي في الرياضيات

 اإلحصائية الداللة ف قيمة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع  المربعات مصدر التباين المستوى

تحصيل الطالب في  مستوى
 الرياضيات

 

 8654 8625 8665 54 5662 ننيبلجملدموبات

 5642 540 502685 دلخلبلجملدموبات

  525 554660 لجملدمو بلنكلي

مستوى أداء الطالب في القدرات 
 العامة

 

 8656 5645 8608 54 5604 ننيبلجملدموبات

 8628 540 60650 دلخلبلجملدموبات

  525 00 لجملدمو بلنكلي

بمــــ بلختدــــاربلنقــــ رلتبول ختدــــاربوهــــيلبرعــــيبأ بكــــال ب
بليببحتتويبمر دلهتدماب مجا  ب بلنتحصيليبيفبلن راضياتبق ب

)لملرك ،بظبونك بلختدارببمابرتول وبم باو بمنلبلنتعلمبلملذ   
لنقــ رلتبلنعامــةبرمبــابحيتــويبمرــ دلتبتتول ــوبمــ بمنــلبلنــتعلمب

بلملذ   )لملرك ،.

،بحتليـــــــــلبلنتدـــــــــار بيفبلختدـــــــــارب52وروضـــــــــكبجـــــــــ و )
لنقـــ رلتبلنعامـــةبول ختدــــاربلنتحصـــيليبيفبلن راضـــياتبنــــ ىب

ببيذةبلندحابنانذسدةبنلذدملبلنعدملي:
 

 

 

 ( 15جدول)
 بالنسبة للنمط العملي يوضح نتائ  تحليل التباين في اختبار القدرات العامة واالختبار التحصيلي في الرياضيات

 اإلحصائية الداللة ف قيمة متوسط المربعات الحرية درجة مربعاتالمجموع  مصدر التباين لملستوى

مستوى تحصيل الطالب في 
 الرياضيات

 

 8655 5655 5628 52 55624 ننيبلجملدموبات

 5650 546 505654 دلخلبلجملدموبات

  525 554660 لجملدمو بلنكلي

مستوى أداء الطالب في القدرات 
 العامة

 

 8655 5648 8662 52 5600 ننيبلجملدموبات

 8628 546 60655 دلخلبلجملدموبات

  525 00 لجملدمو بلنكلي



 ....لن راضياتبن ىبلنطالبببق رلتبلنعامةبولنتحصيلبلن رلسيبيفأمناطبلنتعلمبوبالقتهابمبستوىبلن:بدم بن ببد ل هلبلنذير حم

 

97 

بمــــــ بلختدـــــــاربلنقــــــ رلتبلنعامـــــــةبوهــــــيلبرعــــــيبأ بكـــــــال ب
حتتــويبمر دلهتدمــاب بول ختدــاربلنتحصــيليبيفبلن راضــياتبقــ ب

ظبونك برمبـابرتول وبم باو بمنلبلنتعلمبلنعدمليماببليبب مجا  ب
ســــئلةبلنقــــ رلتبلنعامــــةبنعــــ(بلحتــــوتبأســــئلةبلن راضــــياتبوأ

بلملر دلتبلنيتبتتول وبم بمنلبلنتعلمبلنعدملي.
 إجابة السؤال الرابع:

مـــاباـــو بلنعالقـــاتبل رتداطيـــةبنـــنيبدرجـــاتببيذـــةبمـــ ب
لنطــــالببلملســــتا ر بيفبكــــلبمــــ :بلختدــــاربلنقــــ رلتبلنعامــــةب

بررـــــــ(،548)مقـــــــ رببولنتحصـــــــيلبلن رلســـــــيبيفبلن راضـــــــيات
ــــــتعلم ــــــبومتوســــــلبتقــــــ ر لهتمبيفبمنــــــلبلن "هــــــووبابملقيــــــاأبو ق 

 ؟Honey & Mumford'sبوورورد"
ـــــةببـــــ بلنســـــلل بلن لنـــــ بروضـــــكبجـــــ و ) ،ب56ونعجان

لنعالقــاتبل رتداطيــةبنــنيبكــلبمــ :باــو بمنــلبلنــتعلمبولختدــارب
بلنق رلتبلنعامةبولنتحصيلبلن رلسي:

ب

 ( 16جدول)
 الختبار التحصيلييوضح العالقات االرتباطية بين نوع نمط التعلم واختبار القدرات العامة وا

 العملي المنظّر المتأمل النشط القدرات الرياضيات العالقات االرتباطية

      **86285 لنق رلت

     86584- 86520- لنذشل

    86588 86855- 8654- لملتممل

   **86505 **86555 86825 86866 لملذ   

  **86428 **86405 **86464 86544 86848 لنعدملي

 **86080 **86084 **86645 **86680 86848 86854- جملدمو ل

 ،85ظ8**:بمستوىبلن  نةبلإلحصائيةب)بب

ب،بلنعالقاتبلآلتية:56رت كبم بج و )
روجـــ بلرتدـــاطبموجـــببنـــنيبدرجـــاتبلنطـــالببيفبلختدـــاربب-

لنق رلتبلنعامةبودرجاتبلنطالببيفبلختدـاربلن راضـيات ب
بلـيبجـزءببوهيلبق بر ج ب حتولءبلختدـاربلنقـ رلتبلنعامـةب

بكد بم بلطسئلةبتقيسبمعلوماتبلنطالببيفبلن راضيات
 )لجلااببلنكدمي،.

روجـــ بلرتدـــاطببكســـيب ـــ بدل بنـــنيبمنـــلبلنـــتعلمبلنذشـــلبب-
ولنــتعلمبلملتممــلبوكــلبمــ بدرجــاتبلنطــالببيفبلن راضــياتب
ودرجـــاهتمبيفبلختدـــاربلنقـــ رلتبلنعامـــة بوقـــ برعـــودبســـدبب

معيبنتلـكبذنكب  بضـع بم لبـا بأسـانيببلنتـ ررسبلجلـا
 لطمناط.

روجـــ بلرتدـــاطبموجـــبب ـــ بدل بنـــنيبمنطـــيبلنـــتعلمبلملذ  ـــ بب-
ولنـــــــــتعلمبلنعدملـــــــــيبودرجــــــــــاتبلنطـــــــــالببيفبلن راضــــــــــياتب
ولنقــــ رلتبلنعامــــةبوهــــيلبرتول ــــوبمــــ باتياــــةبدرلســــةبمجــــا ب

،ظبودرلســــــــــةبGamal & Daud,2005ودلودب)
بهـ،.5448لنقحطاو)

ــــاربلن راضــــب- ياتبرشــــ بل رتدــــاطبلنســــلتبيفبدرجــــاتبلختد
ولختدــاربلنقــ رلتبلنعامــةب  باوبيــةبلطســئلةبلمل ــدم ذةبنمهنــاب
يفب بتتول وبم باوبيةبمنلبلنتعلمبلنذشلبولنـتعلمبلملتممـلظب

ـــــــاريبابوموجد ـــــــردـــــــ وبل رتدـــــــاطبضـــــــعير ببحـــــــني ابنـــــــنيبلختد
بمــ بمنطــيبلنــتعلمبلن راضــياتبولنقــ رلتبلنعامــةبونــيسبدل  ب

لنتـــ ررسبلملذ  ـــ بولنعدملـــيظبوهـــيلبقـــ برعـــودب  بأ بط لئـــوب
مـــــــ بلنطـــــــالبب بت لبـــــــيبأمنـــــــاطبب-نعامـــــــة-بلملســـــــتخ مة

ببلـيبتعلدمهمظبأوبق برعودب  بضـع بلحتـولءبل ختدـارلت
يبلنـتعلمبلملذ ـ  بولنـتعلمبنع(بلطسـئلةبلنـيتبتتول ـوبمـ بمنطـ

ب.لنعدملي
 توصيات البحث:

روصيبلنداحابنذاءببليباتائجبلندحابولستذتاجاته بببببب
ب:رميبمبا



 ،م5852بوروايب/هـ5446لن راضب)دعدا بب –ب45لنع دبب–جملةبرسانةبلنرتنيةبوبلمبلنذرسب
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ـــــــــ ررببأســـــــــاتي بلجلاب - معـــــــــاتبوةاصـــــــــةبلملختصـــــــــنيبيفبت
لن راضــياتبلندحتــةببلــيب درلكبوترهــمبأمنــاطبلنــتعلمبنــ ىب
لنطــالببلملســـتا ر ظبوميكـــ بل بتدمـــادبيفب بـــ لدبلإقيدـــةب

بلنت ررديةببليبمقياأ"بهووبوورورد".
ضـــ ور بم لبـــا بأمنـــاطبلنـــتعلمبيفبلنتـــ ررسبلجلـــامعيبنعامـــةبب -

ئـــوبوتذورـــ بط لبويفبتـــ ررسبلنطـــالببلملســـتا ر بةاصـــةظ
مبمـــــ بتلـــــكبءياياتبلنتـــــ ررسبلجلامعيـــــةبمبـــــابرـــــتالولســـــرتلت

 لطمناطبوأسانيببتعلدمهابوترابلها.

 بــــــاد بلنذ ــــــ بيفبنذــــــاءبلختدــــــارلتبلن راضــــــياتبلجلامعيــــــةبب -
ابيفبلختدـارلتبلنقـ رلتبلنعامـةبنلطالببلملسـتا ر بوأر  ـ

وأمهيةبت دميذهابأسئلةبت لبيبأمناطبلنتعلمبلطرنعـة:بلنذشـلب
)لملركــ ،بولنعدملــي بوذنــكبنتحقيــوبقـــ ربببولملتممــلبولملذ ـ ـ 

بكد بم بلنع لنةبولملوضوبيةبيفبحمتوىبنذائها.
 مقترحات ألبحاث مستقبلية:

برقرتحبلنداحاب ج لءبلطحباثبولن رلساتبلآلتية:
درلسةبأسداببديو بنع(بأمناطبلنتعلمبدو بنع(بن ىب -

بلنطالببلملستا ر بيفبلجلامعات.
بهابنـــــ ىبطـــــالببدرلســـــةبأمنـــــاطبلنـــــتعلمبواســـــدتهابودـــــيوب -

 لمل لحلبلنتعليدميةبلملختلرة.

درلســةبأثــ بن اــامجبتــ ررتبطســاتي بلجلامعــاتبقــائمببلــيب -
أمناطبلنتعلمبيفبلنت ررسبلجلامعيبيفبحتصيلبطالفمبملق رلتب

 لن راضيات.

حتليــلبأســئلةبلختدــارلتبلن راضــياتبنلســذةبلجلامعيــةبلطو ب -
بولختداربلنق رلتبلنعامةبيفبضوءبأمناطبلنتعلم.

 

 المراجع:
عالقتتتة أنمتتتاط التتتتعلم بتتتأنواع التتتذكاءات المتعتتتددة ،."5858)ببدمـــ بزررقـــاتظ

لتتتتدى طلبتتتتة المرحلتتتتة األساستتتتية فتتتتي متتتتدارس الملتتتتك عبتتتتداهلل الثتتتتاني 
لنعلياظجامعـةببسـاتلن رلبظكليةماجسـت ب ـ بمذشـور برسانةب"ظللتميز

بلندقاءبنعدما .

ر لةبن ىبطلدةب"أمناطبلنتعلمبلملب،.5885)ببدمادبولنز لو ظب للدبطال حةظ
بظجامعتتة دمشتت  مجلتتةبجامعــةبملتــةبوبالقتهــابنــاجلذسبولنتخصــص"ظ

ب.550-565ب،ظ5)بظ،52)بجمل 
أستتتاليب تعلتتتم طتتتالب وطالبتتتات تصصتتت  هــــ،.ب"5448)بمتعـــببلنقحطـــاوظ

ستتتلفرمان"  - وفتتت  نمتتتوذج "فيلتتتدر يتتتةالرياضتتتيات فتتتي المرحلتتتة الجامع
ماجسـت ببرسـانة"ببالتحصيل في الرياضتيات ودافعيتة اإلنجتاز عالقتهاو 

ب.ودجامعةبلمللكبسعبكليةبلنرتنيةظببظ  بمذشور 
بظإلتتتى البحتتتث فتتتي العلتتتو  الستتتلوكية المتتتدخل(. هــــ5452)بصـــاحبلنعســـااظ
بظبلن راض:بلنعديكا بنلذش بولنتوزر .4ط

،بKolb)بو وبمنوذجبكونـببناخلرب " ابليةبلنتعلمبب،.5885)بحمدمودباص ظ
ياتببلــيبضــوءبلنــ مجبيفبتذدميــةبمهــارلتبلنتخطــيلبنتــ ررسبلن راضــ

لنطــالببلملعلدمــنيبنشـــعدةبب ىنــنيبلنتقــوميبلنشــاملبولنــتعلمبلنذشـــلبنــ
العلمتتتي التاستتتع للجمعيتتتة  المتتتؤتمربلنتعلـــيمبل نتـــ لئيبنكليـــةبلنرتنيـــة"ظ

-455ظب5885أ سـطسبب2-4ظنذهـاظاضياتالمصرية لتربويات الري
ب.262
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Abstract:  The current research aims to measure the types of learning style and proportions according to the measure of 

"Honey and Mumford," which consists of 80 questions to determine patterns of the following: Reflectors, Theorist, Practical, 

and Active; to a sample of the new students of several disciplines at King Saud University, and the study of relations 

connectivity between the pattern learning and capacity level of public and academic achievement in mathematics. Applied 

research tool on a pilot study  to calculate the validity and reliability (0.67) and then applied it on the research sample (n = 

152 students) in the academic 2011 . The research found a number of results: that about 59.9% of the sample is a pattern of 

learning the higher the Reflectors , and that the pattern of 19.7% of them is the Theorist (thinker), and that the pattern of 

12.5% of them is practical , and that the pattern of 7.9% of them is active. The research found also an inverse relationship is 

non Significant between a typical active learning and Reflectors and student scores in math and general capacity, and to have 

a positive correlation is Significant between the typical learning theorist and the practical and the students' grades in 

mathematics and general capabilities. Recommended search the need  consideration learning styles in university teaching in 

general and in the teaching new students in particular, and the methods and strategies for teaching undergraduate math with 

those patterns. 
 

Key Words: Learning Style, Kolb Model, Honey and Mumford's Model, Achievement university students in mathematics 
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 المتمازج التعليم متطلبات ضوء في المجمعة بمحافظة الثانوية المرحلة في العلوم مقررات لتدريس التعليمية البيئة
 حمد بن عبداهلل القميزي

 جامعة اجملمعة –باجملمعة كلية الرتبية   –أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد 
 هـ11/6/1341  وقبل بتاريخ -هـ 1/2/1341 قدم للنشر

 
 

 متطلبات ضوء يف اجملمعة مبحافظة الثانوية املرحلة يف العلوم مقررات لتدريس التعليمية البيئةهدفت الدراسة إىل التعرف على مدى مالئمة : المستخلص
 ية:تهذا اهلدف العام األهداف اآلتفرع من ، و Blended Learning املتمازج التعليم
 املرحلة الثانوية يف ضوء متطلبات التعليم املتمازج.يف العلوم مقررات حتديد مواصفات البيئة التعليمية املالئمة لتدريس  (1
  .املتمازج التعليم متطلبات ضوء يف اجملمعة مبحافظة الثانوية املرحلة يف العلوم مقررات لتدريس التعليمية البيئةالتعرف على مدى مالئمة  (2
 املرحلة الثانوية يف ضوء متطلبات التعليم املتمازج.يف العلوم مقررات التوصل إىل نتائج ومقرتحات تسهم يف حتسني البيئة التعليمية لتدريس  (4

 والتعليم يف حمافظة اجملمعة باململكة العربية السعودية.بنات( التابعة إلدارة الرتبية  –الثانوية )بنني املرحلة واقتصر تطبيق الدراسة على مدارس         
 .( معلماً ومعلمة. واعتمدت على املنهج الوصفي املسحي212عددهم ) غوطبقت على معلمي ومعلمات العلوم )الكيمياء، األحياء، الفيزياء(، البال

بدرجة   العلوممقررات البيئة التعليمية لتدريس  التعليم املتمازج متوافرة يف وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج املتمثلة يف أن عدداً من متطلبات       
: ) أ ( املتطلبات املتعلقة بدرجة كبرية ومن أبرز املتطلبات املتوافرةوباقي املتطلبات متوافرة بصورة ال بأس هبا. ، ومتطلبات أخرى غري متوافرة، كبرية

تعلقة باملعلم، ومنها: امتالك مهارات البحث يف شبكة اإلنرتنت. فهم خصائص وطبيعة طالب املرحلة الثانوية واحتياجاهتم. ) ب ( املتطلبات امل
لكرتو.ي. وامتالك الطالب ألجهزة حاسب بالطالب، ومنها: توافر الدافعية القوية حنو استخدام املعلم أساليب تدريسية جتمع بني التدريس الصفي واإل

) د ( املتطلبات ) ج ( املتطلبات املتعلقة بالتقنيات اإللكرتونية، مل يتوافر منها شيء بدرجة كبرية. وغريها.  IPADآيل أو أجهزة تقوم مقامها، مثل 
 اجلودة وإتقان العمل وحسن األداء مطلب وظيفي وواجب وطين.شعور العاملني يف احلقل الرتبوي بأن رتبوية، ومنها: املتعلقة بالنواحي اإلدارية وال

التعامل مع الربيد اإللكرتو.ي وتوظيف خدماته يف املتطلبات املتعلقة باملعلم، ومنها:  ) أ (أما متطلبات التعليم املتمازج غري املتوافرة فإن من أبرزها:        
، ) ب ( املتطلبات املتعلقة بالطالب نية حتتوي على مدعمات ومعينات للموضوعات الدراسية.تصميم منشورات إلكرتو و  حتقيق أهداف املقرر الدراسي.

توافر املهارات املختلفة الالزمة الستخدام و  سهولة تواصل الطالب مع املعلمني ومع بعضهم البعض عرب التقنيات اإللكرتونية وتطبيقاهتا املختلفة. :ومنها
املتعلقة بالتقنيات اإللكرتونية، ومجيع هذه املتطلبات غري متوافرة مبستوى يساعد على تطبيق التعليم  ج ( املتطلبات ) احلاسب اآليل يف عملية التعلم.

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة و  .غري متوافرة هذه املتطلبات أغلبتبني أن لقة بالنواحي اإلدارية والرتبوية، و ) د ( املتطلبات املتعاملتمازج. 
 . التوصيات واملقرتحاتمن  اً عددالباحث قدم 

 
 .املتطلبات –العلوم مقررات تدريس  –التعليم املتمازج  –البيئة التعليمية  الكلمات المفتاحية:
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 قدمة:م
االجتاهات الرتبوية احلديثة ضرورة توفري بيئة تعليمية تؤكد      

تفاعلية متميزة، تسهم يف جذب اهتمام الطالب، 
وتساعدهم على حتقيق تعلم فاعل، وتشجعهم على احلوار 
وتبادل اآلراء، ومتكنهم من البحث عن املعارف واملعلومات، 

 ذات جوانب خمتلفة.بناء خربات عملية و 
جناحًا يف املعلومات بالعملية التعليمية دمج تقنية حيقق و      

إجياد مثل هذه البيئات التعليمية، اليت تعزز دافعية الطالب، 
وحتقق احتياجاهتم وتليب رغباهتم، وترتقي مبخرجات العملية 

 م(2223التعليمية. )العلي، 
لذا نادى كثرٌي من الرتبويني بتطبيق التعليم اإللكرتو.ي، ملا     

داخل  ذات فعالية يف العملية التعليمية سواءً له من إسهامات 
خارجها، وتسابقت الدول واهليئات  ماملؤسسات التعليمية أ

املراحل  مجيعواملراكز الرتبوية العاملية إىل تعميمه وتطبيقه يف 
 الدراسية والبيئات التعليمية.

، التعليمومع زيادة انتشار تطبيق التعليم اإللكرتو.ي يف     
تطبيقه وحتد  دونالصعوبات اليت قد حتول من  العديدظهرت 

من فاعليته، ومنها غياب االتصال اإلنسا.ي املباشر بني 
تصال عناصر العملية التعليمية، مما أثر سلبًا على مهارات اال

ن تطبيق التعليم اإللكرتو.ي إاالجتماعي لدى الطالب، كما 
الية، حيتاج إىل بنية حتتية من أجهزة ومعدات تتطلب تكلفة ع

قد ال تتوافر يف كثري من األحيان لدى املؤسسات التعليمية 
املختلفة. ونتيجة للصعوبات اليت واجهت تطبيق التعليم 
م ياإللكرتو.ي ظهرت احلاجة لنمط جديد جيمع بني مزايا التعل

 مسيوهو ما  ،(التقليديالصفي )م ياإللكرتو.ي ومزايا التعل
 م(. 2226)سالمة، Blended Learning املتمازجم يبالتعل
عدد من الدراسات النتائج اإلجيابية  وقد أوضحت       

 ,Vaughan فيوجنالستخدام التعليم املتمازج، ومنها دراسة 

 ,Rovai and Jordanروفاي وجوردان ( ودراسة (2007

 Garrison, Cleveland and جرسيون وفنج ودراسة ((2004

Fung, 2004)ودراسة ( م2222)الشمري،  ( ودراسة

 -هـ 1341م(، ودراسة )العيفري، 2224)الغايل، 
وزيادة  ،واليت أكدت على فاعلية التعليم املتمازجم( 2212

التفاعل بني الطالب بعضهم مع بعض، وبني املعلمني 
التعلم بشكل عام،  والطالب، وحتسني اجتاهات الطالب حنو

 .وزيادة حتصيلهم الدراسي
م املتمازج يائج تطبيق التعلالدراسات أن نت كما أكدت      

توفري البيئة يتم ما مل  تتحقق بشكل فاعلال ميكن أن 
التقنية الرقمية احلديثة والتطور التقين تتوفر فيها اليت ؛ التعليمية

، ويف الوقت نفسه تراعي احلايل يف وسائل االتصال والتواصل
وتليب احلاجات  الظروف الطبيعية احمليطة بالطالب واملعلم،

 م(2222/2221)الشيوخ، اإلنسانية للطالب. 
متكاملة يف تدريس  بيئة تعليميةتوفري تتأكد أمهية و       

اكتساب  العلوم من أجل مساعدة الطالب علىمقررات 
على زهم يمهارات البحث والتقصي واالستكشاف، وحتف

أمهية بيئة التعليم كما تتأكد ملالحظة واالختبار والتجريب،  ا
يف تدريس العلوم نظرًا لوجود موضوعات يف العلوم املتمازج 

يصعب تدريسها باستخدام التقنيات لوحدها، وموضوعات 
تتطلب التدريس الصفي واملختربي، وموضوعات تتطلب 

 املزج بني التدريس الصفي وتوظيف التقنية اإللكرتونية.
عدد من الباحث لبلة مقاانطالقًا مما سبق، ومن خالل       

نتائج على  وإطالعه، باملرحلة الثانوية مشريف ومعلمي العلوم
الدراسات الرتبوية ذات العالقة بالتعليم املتمازج، وتوصيات 

جاءت فكرة إجراء دراسة للتعرف على واقع البيئة التعليمية 
باململكة العلوم الطبيعية باملرحلة الثانوية مقررات لتدريس 

 يف ضوء متطلبات التعليم املتمازج.العربية السعودية 
 مشكلة الدراسة:

 :يتاآل مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسحدد الباحث      
 المرحلة في العلوم مقررات لتدريس التعليمية البيئةما مدى مالئمة 

 ؟المتمازج التعليم متطلبات ضوء في المجمعة بمحافظة الثانوية
 الدراسة: تساؤالت

 ية:تاآل تساؤالت الدراسةتفرع من  السؤال الرئيس     
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العلوم مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءما مدى مال (1
يف املرحلة الثانوية مبحافظة اجملمعة يف ضوء متطلبات التعليم 

 املتمازج من وجهة نظر معلمي الكيمياء؟
العلوم مقررات البيئة التعليمية لتدريس  مةءمالما مدى  (2

يف املرحلة الثانوية مبحافظة اجملمعة يف ضوء متطلبات التعليم 
 املتمازج من وجهة نظر معلمات الكيمياء؟

العلوم مقررات البيئة التعليمية لتدريس  مةءمالما مدى  (4
يف املرحلة الثانوية مبحافظة اجملمعة يف ضوء متطلبات التعليم 

 املتمازج من وجهة نظر معلمي األحياء؟
العلوم مقررات البيئة التعليمية لتدريس  مةءمالى ما مد (3

يف املرحلة الثانوية مبحافظة اجملمعة يف ضوء متطلبات التعليم 
 املتمازج من وجهة نظر معلمات األحياء؟

العلوم مقررات البيئة التعليمية لتدريس مة ءمالما مدى  (1
يف املرحلة الثانوية مبحافظة اجملمعة يف ضوء متطلبات التعليم 

 تمازج من وجهة نظر معلمي الفيزياء؟امل
العلوم مقررات البيئة التعليمية لتدريس مة ءمالما مدى  (6

يف املرحلة الثانوية مبحافظة اجملمعة يف ضوء متطلبات التعليم 
 املتمازج من وجهة نظر معلمات الفيزياء؟

 مةءمالهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى  (2
العلوم يف املرحلة الثانوية مقررات البيئة التعليمية لتدريس 

مبحافظة اجملمعة يف ضوء متطلبات التعليم املتمازج باختالف 
 التخصص؟

مة ءمالهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى  (1
العلوم يف املرحلة الثانوية مقررات البيئة التعليمية لتدريس 

 مبحافظة اجملمعة يف ضوء متطلبات التعليم املتمازج باختالف
 اجلنس؟
 الدراسة:أهداف 
 البيئةمة ءمالمدى هتدف الدراسة إىل التعرف على      

 مبحافظة الثانوية املرحلة يف العلوم مقررات لتدريس التعليمية
 هتفرع منو  ،املتمازج التعليم متطلبات ضوء يف اجملمعة

 ية:تاألهداف اآل

مقررات حتديد مواصفات البيئة التعليمية املالئمة لتدريس  (1
 يف ضوء متطلبات التعليم املتمازج.باملرحلة الثانوية العلوم 

 مقررات لتدريس التعليمية البيئةمة ءمالالتعرف على مدى  (2
 التعليم متطلبات ضوء يف اجملمعة مبحافظة الثانوية املرحلة يف العلوم
  .املتمازج
التوصل إىل نتائج ومقرتحات تسهم يف حتسني البيئة  (4

العلوم باملرحلة الثانوية يف املدارس مقررات التعليمية لتدريس 
 السعودية يف ضوء متطلبات التعليم املتمازج.

 أهمية الدراسة:
موضوعًا مهمًا وحيويًا وجديدًا يف جمال الدراسة تتناول  (1

طرق التدريس، هو موضوع التعليم املتمازج، الذي جيمع بني 
التغريات واكب تدريس الصفي والتدريس اإللكرتو.ي، ويال

 السريعة واملتالحقة يف جمال تدريس العلوم.
العلوم على مقررات حتفز الدراسة معلمي ومعلمات قد  (2

يف تساعدهم كما تطبيق التعليم املتمازج يف تدريسهم،  
 هتيئة البيئة التعليمية املناسبة هلذا التعليم.التعرف على كيفية 

التعليم منوذج يف تفعيل استخدام  ميكن أن تسهم الدراسة (4
وزارة  ولني يفؤ من خالل إطالع املس، دارساملاملتمازج يف 

 .هانتائجالدراسة و التعليم على الرتبية و 
 حدود الدراسة:

احلدود املكانية: اقتصر تطبيق الدراسة على املدارس  (1
يف بنات( التابعة إلدارة الرتبية والتعليم  –الثانوية )بنني 

 السعودية.حمافظة اجملمعة باململكة العربية 
احلدود الزمانية: مت تطبيق أداة الدراسة يف الفصل  (2

 هـ.1344/1343الدراسي الثا.ي للعام اجلامعي 
التعرف على واقع البيئة التعليمية احلدود املوضوعية:  (4

العلوم باملرحلة الثانوية يف ضوء متطلبات مقررات لتدريس 
  .التعليم املتمازج

العلوم ررات مقمعلمي ومعلمات احلدود البشرية:  (3
 )الكيمياء، األحياء، الفيزياء( باملدارس الثانوية. 
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 مصطلحات الدراسة:
م( البيئة 2224) البيئة التعليمية: عرف اجلزار وعصر -

التعليم والتعلم،  ا"احمليط الذي تتم فيه عمليتالتعليمية بأهنا: 
مبا يشمله من عوامل ومؤثرات يتوقف عليها مدى جودة 
خمرجات التعلم. وتتجاوز البيئة حدود املكان والتجهيزات 
واملواقع إىل العالقات اإلنسانية وأسلوب التواصل إىل غري 

 ذلك من العوامل".
ويف الدراسة احلالية يتحدد التعريف اإلجرائي للبيئة      

الالزم  -املتطلبات–بأهنا املكونات املادية والبشرية التعليمية 
لتدريس  توافرها يف احمليط الذي يتم فيه تطبيق التعليم املتمازج

 .مقررات العلوم الطبيعية باملرحلة الثانوية
العلوم يف الدراسة احلالية قررات يقصد مب :العلوممقررات  -

ياء واألحياء والفيزياء اليت الكيمالعلوم الطبيعية، وهي مقررات 
قررت وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية تدريسها 

 .بنظاميها العام واملقررات الثانويةاملرحلة وطالبات طالب ل
ملواصفات والشروط ايف هبا يقصد و  املتطلبات: -

، يف كل من الواجب توافرها يف البيئة التعليميةواملستلزمات 
املعلم والطالب والتقنية اإللكرتونية والنواحي اإلدارية والرتبوية 

 املتمازح لتدريس العلوم لتناسب تطبيق استخدام التعليم
 باملرحلة الثانوية. 

             جنك وبارك عرف :Blended Learning التعليم املتمازج -
Jang, Kim and Park, 2006)) مدخلبأنه:  التعليم املتمازج 

م وجهاً يجديد من مداخل التعليم، جيمع بني مميزات التعل
 e-learningوالتعليم اإللكرتو.ي  face to faceلوجه 
عرف التعليم املتمازج إجرائيًا بأنه: احلالية ي  الدراسة ويف       

يتكامل فيها التعليم  ،التدريس احلديثةمدخل من مداخل 
اإللكرتو.ي بعناصره وخصائصه املختلفة مع التعليم الصفي 

يتم توظيف  إذ ،وجهًا لوجه بعناصره وخصائصه املختلفة
أدوات التعليم اإللكرتو.ي يف تدريس العلوم باملرحلة الثانوية 

معامل العلوم وجهًا لوجه ويف يف يف الفصول التقليدية و 
 الفصول االفرتاضية.

 اطار الظظري والدراسات السابقة:اإل
 أواًل/ اإلاطار الظظري:

 :التعليم المتمازج -
 Blended Learningالتعليم املتمازج برز مفهوم      
للتطور الطبيعي يف طرق التدريس نتيجة جديد  مدخلك

  ه.للتعليم اإللكرتو.ي، ويسعى للتغلب على عدٍد من مشكالت
املتمازج بعدة أمساء منها التعليم التعليم  مفهومرد قد و و      

، هاخلليط، واملدمج، واملؤلف، واهلجني. كما تعددت تعريفات
هو التعليم الذي يتم فيه مزج  هلكنها بشكل عام ترى أن

 التعليم اإللكرتو.ي مع التعليم الصفي )التقليدي(.
م( التعليم املتمازج بأنه: 2224فقد عرف مخيس )     

 مساعدة املتعلم خالل كل مرحلة "نظام متكامل يهدف إىل
من تعلمه، ويقوم على الدمج بني التعليم التقليدي والتعليم 

وعرفه  اإللكرتو.ي بأشكاله املختلفة داخل قاعات الدراسة".
م( بأنه: "إحدى صيغ التعليم والتعلم اليت 2221زيتون )

يندمج فيها التعلم اإللكرتو.ي مع التعلم الصفي التقليدي يف 
 وظف أدوات التعلم اإللكرتو.ي سواءت إذاحد، إطار و 

على شبكة اإلنرتنت يف الدروس،  ماملعتمدة على الكمبيوتر أ
مثل معامل الكمبيوتر والصفوف الذكية، ويلتقي املعلم مع 

 املتعلم وجهاً لوجه معظم األحيان".
أسلوب يتم فيه  هم( أن2224اجلزار وعصر )مىن وترى      

توظيف اإلمكانات والوسائط التنقية املتاحة، باجلمع بني 
 مإلكرتونية أكانت أ كثر من أسلوب وأداة للتعلم، سواءأ

عل التعليم تقليدية يتم تصميمها لتتكامل مع بعضها، جل
  .أكثر فعالية

 ويتضح من عرض التعريفات السابقة أن التعليم املتمازج     
فيه هو تكامل بني استخدام التدريس الصفي الذي يواجه 

التدريس اإللكرتو.ي استخدام ، و ويواجهونهاملعلم طالبه 
يليب رغبات الطالب  ،علمي أسلوببتقنياته املختلفة، وفق 

للمجتمع ويتناسب مع احتياجاهتم، ويراعي الظروف البيئية 
  املدرسي.
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 مزايا التعليم املتمازج:
حيقق استخدام التعليم املتمازج العديد من املزايا، اليت      

 ،لبه على مشكالت التعليم اإللكرتو.يغتتمثل يف ت
ومشكالت التعليم الصفي )التقليدي(، وقد أشار 

م( إىل أبرز مزايا 2212م( ورضا )2212عبدالعاطي )
 التعليم املتمازج، ومنها:

 يم اإللكرتو.ي.اجلمع بني مزايا التعليم الصفي ومزايا التعل (1
ختفيض نسبة نفقات التعليم مقارنة باستخدام التعليم  (2

 اإللكرتو.ي وحده.
 زيادة فاعلية العملية التعليمية. (4
يتناسب مع كثري من املقررات الدراسية اليت قد يتطلب  (3

بعضها التدريب املباشر على املهارات، مثل الدروس العملية 
 يف مقررات العلوم.

ني الطالب واملعلم، وبني الطالب صل باحتقيق سرعة التو  (1
 من خالل توفري بيئة تفاعلية مستمرة وجهاً لوجه وإلكرتونياً.

تعزيز بناء اجلوانب اإلنسانية والعالقات االجتماعية بني  (6
 واملعلمني وبني الطالب أنفسهم. الطالب 
إىل أن  ( (Vaughan, 2007فيوجن توصلت دراسة وقد     

من وجهة نظر الطالب يزودهم بوقت ومرونة  التعليم املتمازج
يرى  يف حنيأكرب، ويزيد من مستوى حتصيلهم العلمي. 

املعلمون أن التعليم املتمازج يتيح هلم الفرصة للتفاعل مع 
 Newjersy Institute of)وتوصلت دراسة معهد  .طالهبم

Technology, 2005)  يزات التعليم ممإىل أن مزج أفضل
التعليم وجهًا لوجه مع التعليم اإللكرتو.ي تؤدي الصفي وهي 

 إىل تعلم نشط ومستقل.
 Rovai and روفاي وجوردان توصلت دراسةكما      

Jordau, 2004)ينتج إحساساً  ( إىل أن التعليم املتمازج
جمتمعيًا أقوى لدى الطالب، عند مقارنتهم مع الطالب 
الذين يتلقون تعليمًا صفيًا فقط، أو الطالب الذين يتلقون 

 تعليماً عرب التعليم اإللكرتو.ي فقط.

استخدام التعليم املتمازج ما توصلت إليه أمهية ومما يؤكد      
توظيف  املعوقات اليت تعيقيف جمال الدراسات عدد من 

التعليم العام باململكة العربية  التعليم اإللكرتو.ي يف مدارس
 م(2222-هـ 1321، ومنها دراسة )الشمري، السعودية

سة )دوم، اودر  م(2224ودراسة )العمري، 
املعوقات هذه أشارت إىل أن من  إذ، هـ(1341/1342

عدم توافر األجهزة والربجميات الالزمة للتعليم اإللكرتو.ي، 
لتعليم اإللكرتو.ي البنية التحتية، وعدم توافر كفايات اوضعف 

 الربجميات وإنتاج تصميم يف العالية اليفالتك لدى املعلمني،
 للتعليم اإللكرتو.ي.املناهج الدراسية  مةءمال، عدم التعليمية
تعد مناهج العلوم من أهم املناهج الدراسية اليت تؤكد و       

تركز على العليا لتحقيق الفهم، و على تنمية العمليات العقلية 
نب املعرفة، من بيان االرتباط والعالقات والتكامل بني جوا

للعالقات اليت جتعل املعرفة تظهر يف  طالبخالل رؤية ال
مداخل تطبيق يتطلب  ، وهذاصورة تركيب متكامل

 على حتقيق ذلك. مةءمالو تدريسية أكثر قدرة سرتاتيجيات او 
العلوم يصعب تدريسها مقررات ن بعض موضوعات وأل     

باستخدام التقنيات اإللكرتونية لوحدها، خاصة املوضوعات 
أو أو اليت تتطلب إجراء التجارب  ،املرتبطة باملهارات العملية

 Mathur and ماثر وليفر أشارفقد  ،العلميةالعروض 

Oliver, 2007)ميثل أحد  أن استخدام التعليم املتمازجىل ( إ
 الصعوبات. لب على هذهغاحللول املقرتحة للت

ومع هذه املزايا للتعليم املتمازج إال أن بعض التنظيمات      
األمثل، ومن ذلك  التوظيف حتول دون توظيفهقد الرمسية 

قواعد تنظيم السلوك واملواظبة لطالب مراحل التعليم العام 
اليت تعد م( 2224 -هـ 1324)وزارة الرتبية والتعليم، 
الشخصية بأنواعها املختلفة سواء إحضار أجهزة االتصال 

من املخالفات السلوكية اليت قد تعرض  IPAD أم كان جواالً أ
 الطالب للعقوبات.
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 لتعليم املتمازج يف تدريس العلوم:متطلبات ا
 عدد من الدراسات واملراجع العلميةمن خالل مراجعة       

 ,Hughes هيوقس دراسة، ومنها يف جمال التعليم املتمازج

م( ودراسة الغريب 2222دراسة خدجية )و  ((2004
ودراسة مرسي  م(2222م( ودراسة شوملي )2224)
ودراسة عبداملنعم  م(2224ودراسة عماشة )م( 2221)
 م(، قام2211ودراسة عبدالسالم وفرهود ) م(2212)

بتحديد متطلبات التعليم املتمازج يف تدريس العلوم  الباحث
 :يتاملرحلة الثانوية على النحو اآلب

 ) أ ( املتطلبات املتعلقة مبعلمي العلوم:
وتتمثل يف عدٍد من املتطلبات، من أمهها قدرة معلم        
ة أهداف سلوكية واضحة تتناسب مع على صياغالعلوم 

هارات التدريس مل هالتعليم املتمازج، وامتالك سرتاتيجيةا
الصفي والتدريس اإللكرتو.ي، وفهم خصائص وطبيعة طالب 

من أجل واملرونة واإلنسانية  املرحلة الثانوية واحتياجاهتم.
 بيئة ودية، والرغبة يف العمل التعاو.ي.تكوين 
من هذه املتطلبات قدرة معلم العلوم على كما تتض     

ق التقليدية بالطر –تقدمي تغذية راجعة مباشرة وغري مباشرة 
هارات التعامل مع خدمات امتالكه ملو  -والطرق اإللكرتونية
إضافة إىل قدرته على توزيع األدوار ، اإلنرتنت املختلفة

والتكليفات واملهام البحثية على طالبه، وتقدمي االختبارات 
  E-testواالختبارات اإللكرتونية  paper Teatالورقية 

 ) ب ( املتطلبات املتعلقة بالطالب:
توافر الدافعية من املتطلبات، من أمهها  وتتمثل يف عددٍ      

لمني أساليب تدريسية جتمع بني القوية حنو استخدام املع
التدريس الصفي والتدريس اإللكرتو.ي، وتوافر املهارات الالزمة 

، وامتالك وتقنيات التعليم املختلفة الستخدام احلاسب اآليل
 .مهارات التعلم الذايت ومهارات البحث والتعلم اإللكرتو.ي

 ) ج ( املتطلبات املتعلقة بالتقنية اإللكرتونية:
وتتمثل يف عدٍد من املتطلبات، أمهها توافر مقررات       

حديثة وبأعداد كافية العلوم اإللكرتونية، وأجهزة حاسب آيل 

مع ملحقاهتا، وشبكة إنرتنت ذات جودة عالية، ونظام 
متكامل إلدارة العملية التعليمية واحملتوى التعليمي، وبرامج 

ع اخلرباء، التقومي اإللكرتو.ي، ومواقع إلكرتونية للتحاور م
 وفصول إلكرتونية جبانب الفصول التدريسية التقليدية.
 ) د ( املتطلبات املتعلقة بالنواحي اإلدارية والرتبوية:

وضوح اإلجراءات  اهمهأوتتمثل يف عدٍد من املتطلبات،       
اإلدارية واللوائح اليت تدعم تنفيذ وتطوير التعليم املتمازج، 

ظيمات اخلاصة، ووجود فريق عمل وتوافر الدعم اإلداري والتن
كما متكامل لتصميم املقررات الدراسية اإللكرتونية وإنتاجها،  

تتضمن وعي اآلباء بأمهية استخدام أبنائهم لإلنرتنت من 
أجل التعلم والتعليم، ووجود حوافز مادية ومعنوية لكل من 
  املعلمني والطالب عند استخدامهم هذا النوع من التعليم.

تتضمن هذه املتطلبات إقامة دورات تدريبية  كما      
للمعلمني والطالب يف هذا اجملال، ويدخل يف ذلك نشر 

وتوفري ثقافة التعليم املتمازج يف الوسط الرتبوي والتعليمي، 
كما املطبوعة واملرئية واملسموعة،   Materialsاملواد التعليمية 

وإتقان ن اجلودة ني بأشعور املعلميدخل يف هذه املتطلبات 
 العمل وحسن األداء مطلب وظيفي وواجب وطين.

 ثانياً/ الدراسات السابقة:
الدراسة من نتائج تنطلق سعيًا من الباحث يف أن      

يف ا االستفادة منهحرصًا على وتوصيات دراسات سابقة، و 
من الدراسات  اً عدد عبناء إطار علمي متكامل، فقد راج

 ذات العالقة بالبيئة التعليمية.اليت تناولت التعليم املتمازج، و 
 ,Jansale جانسل وإيلي دراسة أجراهاقد توصلت و       

K.E and Alley, L.R., 2001)) التعليم  إىل أن أهم عناصر
وتوافر الدافعية واإلرادة للتعلم، وحتمل  ،بناء املعرفة املتمازج:

الطالب كامل مسؤولية تعلمهم، وتقدمي املقرر الدراسي 
ضرورة متتع املعلمني وأوصت بمساحة واسعة لالستجابات. 

 بقدرة على توجيه عمليات التعلم يف التعليم املتمازج.
للمنهج ديناميكية  ((Ken, 2003كني ووضعت دراسة  
 طبقت الدراسة على الطالب إذ، املتمازجالدراسي يف التعليم 
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يتعلمون يف اجلامعات املعتمدة على اإلنرتنت، ومت  نالذي
متكينهم من التواصل التعليمي املتزامن. وتوصلت الدراسة إىل 

، واملعلمني حلوار اجتماعي بناء بني الطالبحتقيق أساس 
  .سيوحتقيق تواصل تعليمي جاد، وتغري سريع يف املنهج الدرا

 Garrison, Clerland andجرسون وفنق  سعت دراسةو       

Fung, 2004) ) يف  لتأكد من مصداقية أدوار الطالبإىل ا
يؤكدون وجود التعليم املتمازج، وتوصلت إىل أن الطالب 

اختالفات يف عملية التعلم يف التعليم املتمازج، وأهنم 
إىل  همن هذا التعليم يدفعإ إذحيتاجون إىل تعديل أدوارهم، 

بيئات اجلديدة الولية أكرب، والتكيف مع ؤ التفكري، وحتمل مس
 واحملتوى اجلديد، وتوظيف األفكار يف مواقف حياته.

 ويلكر وبريادون يف دراسة استقصائية أجراهاو      
(Weleker, jan, Beradino, Lisa, 2006)  آلراء الطالب

أو التدريس بالفصل  واملعلمني حول التدريس بالتعليم املتمازج
التقليدي )التدريس الصفي( أو بالتعليم اإللكرتو.ي. أفاد 
املعلمون أن التدريس بالتعليم املتمازج يدفع الطالب إىل 
التفاعل أثناء التدريس، ويرفع من مستوى جودة األنشطة 

أفاد و التحصيلي.  اهممن مستو  والواجبات الطالبية، وحيسن
ج يتيح هلم املرونة واالستقاللية يف الطالب أن التعليم املتماز 

 التعلم.
م( إىل وجود فروق 2222وتوصلت دراسة الشمري )     

توسط يف مقرر املذات داللة إحصائية لطالب الصف الثالث 
، تدريساليف  ى إىل استخدام التعليم املتمازجاجلغرافيا تعز 

طالب العينة التجريبية ن إلصاحل اجملموعة التجريبية، كما 
   .جلغرافيامتتعوا باجتاهات إجيابية حنو تعلم ا

إىل  ((El Mansour, 2007املنصور وهدفت دراسة      
التعرف على جتارب الطالب اإلجيابية والسلبية يف البيئة 

نتائج الوأشارت  .التعليمية للتعليم املتمازج وللتعليم اإللكرتو.ي
كانت لكن  ، و الطالب نالت رضاىل أن كال البيئتني إ

يف بيئة الذين درسوا للطالب هي التجارب السلبية األكثر 
يف لتعليم اإللكرتو.ي، واليت من أبرزها املشكالت التقنية. ا

عربر كثري من طالب بيئة التعليم املتمازج يف أن هذا  حني
واستعداداهتم والتزاماهتم  رغباهتم التعليميةالتعليم وافق 
 االجتماعية.

م( أن املوارد 2222/2221وأكدت دراسة الشيوخ )     
التجهيزية والبشرية واملوارد املتعلقة باحملتوى التعليمي، 

إعاقتهما الستخدام التعليم يف يتساويان يف املرتبة األوىل 
كما توصلت إىل أمهية . املتمازج بكليات إعداد املعلمني

قبل تطبيقه، وضرورة هتيئة الطالب  التثقيف بالتعليم املتمازج
قبل االخنراط يف برنامج التعليم املتمازج. كما أشارت إىل أن 
جناح التعليم املتمازج مرهون بتوظيف التقنية املناسبة للغرض 

إضافة لالهتمام مبراعاة تصميم املادة التعليمية وفق  ،املناسب
   .ومعايري التصميم التعليميأسس 
م( فروقًا ذات 2224ئج دراسة الغايل )وأظهرت نتا      

يم التعلببني حتصيل الطالب الذين درسوا داللة إحصائية 
، لصاحل اجملموعة التعلم الصفيبوأقراهنم الذين درسوا  املتمازج

يف  يم املتمازجالتعلجريبية، وأوصت الدراسة باستخدام الت
 تدريس املقررات الدراسية يف خمتلف مراحل التعليم.

م( دراسة للتعرف 2212-هـ1341وأجرى العيفري )     
ملفهومات  طالباليف اكتساب  املتمازجعلى أثر التعليم 

    .املتمازجلتعليم ل االجتماعيات واجتاهاهتم حنوها، وفقاً 
وتوصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي 

لصاحل  ،درجات تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة
وجود فروق و . املتمازجتعزى إىل التعليم  عة التجريبيةمو اجمل

ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني 
 ،التجريبية والضابطة على مقياس االجتاه حنو االجتماعيات

أوصت . و املتمازجلصاحل اجملموعة التجريبية تعزى إىل التعليم 
 ،املعلمني  مؤسسات إعداديف املتمازجالدراسة اعتماد التعليم 

  ه.ت الداعمة لوتوفري احلد األدىن من التجهيزا
 التعليق على الدراسات السابقة:

ميكن التعليق عليها  من خالل مراجعة الدراسات السابقة
 :أيتفيما ي
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يف حدود –تناولت الدراسة احلالية موضوعًا مل تتناوله  (1
الدراسات السابقة اليت تناولت التعليم  -علم الباحث

 يف اململكة العربية السعودية. املتمازج
 إذ إنقلة الدراسات اليت تناولت بيئة التعليم املتمازج،  (2

 على حتصيل الطالب. هتناولت أثر استخدامتها غالبي
الدراسة هو نتائج الدراسات هذه أن أحد أهم مربرات  (4

السابقة اليت أظهرت أثر التعليم املتمازج على الطالب، 
 التعليم يف التدريس.استخدام هذا بوتوصياهتا 

استفادت الدراسة من الدراسات السابقة يف حتديد حماور  (3
 وبناء أداة الدراسة يف صورهتا األولية.أدبياهتا النظرية، 
 مظهج الدراسة:

فقد اعتمدت على  وأهدافهاالدراسة  أسئلةانطالقًا من      
املنهج الوصفي املسحي، الذي يقوم على جتميع البيانات 

 الدراسة. تساؤالتت الالزمة لإلجابة عن واملعلوما
 مجتمع الدراسة:

معلمي ومعلمات العلوم مجيع من ن جمتمع الدارسة تكو       
حافظة مدارس إدارة الرتبية والتعليم مبباملرحلة الثانوية يف 

ًء على املعلومات اململكة العربية السعودية، وبنايف اجملمعة 
 علمنياملدارة كانت أعداد اإلها من ؤ اليت مت استقصا

 (.1كما يف اجلدول )( معلماً ومعلمة،  212)علمات املو 
 (1جدول )

معلمي ومعلمات العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة  أعداد 
 المجمعة موزعة بظاًء على المقررات الدراسية

 المجموع المعلمات المعلمين المقرر الدراسي
 24 31 42 الكيمياء
 22 32 41 األحياء
 62 41 21 الفيزياء
 212 111 42 المجموع

 عيظة الدراسة:
نتائج بالصورة اليت تعرب الحرصًا من الباحث على ظهور     

البيئة  مةءمالمدى عن الواقع الذي تتم دراسته، وهو 

التعليمية لتدريس العلوم يف ضوء متطلبات التعليم املتمازج، 
 عينة للدراسة. ون الدراسة ليكقام باختيار مجيع أفراد جمتمع 

 أداة الدراسة:
استخدم الباحث االستبانة كأداة جلمع املعلومات      

الالزمة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، واليت مت إعدادها 
مراجعة الباحث بناًء على يف صورهتا األولية وتصميمها 

وبناًء ألدبيات البحوث والدراسات العلمية ذات العالقة، 
وبناًء على  ،هتماماالربة و اخلذوي من تشارة أكادمييني على اس

 خربة الباحث السابقة يف تصميم وإعداد االستبانات.
أربعة حماور، هي: متطلبات التعليم  منداة األوتكونت       

ومتطلبات التعليم املتمازج املتعلقة  ،املتمازج املتعلقة باملعلم
املتعلقة بالتقنيات  بالطالب، ومتطلبات التعليم املتمازج

اإللكرتونية، ومتطلبات التعليم املتمازج املتعلقة بالنواحي 
 اإلدارية والرتبوية. 

 صدق أداة الدراسة:
داة استخدم الباحث أسلوب األللتأكد من صدق       

 .املتخصصنيمن  (3) على هاصدق احملكمني، وذلك بعرض
 ثبات أداة الدراسة:

الدراسة استخدم الباحث أسلوب أداة للتأكد من ثبات      
على  هامت تطبيق إذثبات، الالتجزئة النصفية حلساب معامل 

إىل جزأين، تها ( من معلمي ومعلمات العلوم، وقام بتجزئ1)
األول للعبارات الفردية، والثا.ي للعبارات الزوجية. وقام 
حبساب معامل ارتباط بريسون بني اجلزأين، والذي اتضح أنه 

 (.11252ة )إجيايب بدرج
وبالكشف يف جدول الداللة اإلحصائية تبني أن معامل       

(، وهذا يدل على 152االرتباط إجيايب ودال عند مستوى )
مة ءمال، وهو مدى لهأن أداة الدراسة تقيس ما ص ممت 

مبحافظة البيئة التعليمية لتدريس العلوم يف املرحلة الثانوية 
  .ملتمازجيف ضوء متطلبات التعليم ااجملمعة 
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 توزيع أداة الدراسة:
توزيع االستبانة مت اجملمعة ببالتعاون مع إدارة الرتبية والتعليم 
من غالبية أفراد العينة،  هاعلى عينة الدراسة، ومت اسرتجاع

 .( أعداد االستبانات اليت مت إرجاعها2ويوضح اجلدول )
 (2جدول )

عدد االستبانات التي تم إرجاعها بعد توزيعها على معلمي  
  بالمرحلة الثانوية العلوممقررات  ومعلمات

 المجموع المعلمات المعلمين المقرر الدراسي
 61 41 42 الكيمياء
 23 44 41 األحياء
 16 42 23 الفيزياء
 141 124 14 المجموع

 المعالجة اإلحصائية:

األساليب اإلحصائية  تمستخد  الدراسة ا  حليل بيانات لت
 Statistical Package forاملناسبة يف العلوم االجتماعية 

Social Sciences ( واليت يرمز هلا بالرمزSPSS:وهي ،) 
 معامل ارتباط بريسون. (1
 املتوسط احلسايب. (2
 املتوسط الوز.ي املرجح. (4
 T testاختبار ت  (3
 one way ANOVA))  التباين حتليل (1
   (Scheffe) شيفيه اختبار (6

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:
البيئة التعليمية لتدريس  مةءماللدراسة: ما مدى لالتساؤل األول 

العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء مقررات 
 ؟مازج من وجهة نظر معلمي الكيمياءمتطلبات التعليم المت

 أواًل/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالمعلم:
 ( 3جدول رقم )

في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات  العلوممقررات التعليمية لتدريس البيئة  مةءمالالمتوسط الوزني المرجح لمدى 
 التعليم المتمازج المتعلقة بالمعلم من وجهة نظر معلمي الكيمياء

المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة  م
 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غري 
 متوافرة

 2544 - 22 12 - صياغة أهداف سلوكية واضحة تتناسب مع دمج التعليم اإللكرتو.ي والتعليم الصفي وحاجات الطالب. 1
 2524 - 1 22 - القدرة على اجلمع بني مهارات التدريس الصفي والتدريس اإللكرتو.ي. 2
 451 - 6 11 4 فهم خصائص وطبيعة طالب املرحلة الثانوية واحتياجاهتم. 3
 2524 2 11 1 - التعامل بفاعلية مع برامج الوسائط املتعددة. 4
 152 4 21 - - التعامل مع الربيد اإللكرتو.ي وتوظيف خدماته يف حتقيق أهداف املقرر الدراسي.  5
 1526 2 24 - - تصميم منشورات إلكرتونية حتتوي على مدعمات ومعينات للموضوعات الدراسية. 6
 4522 - 3 22 6 امتالك مهارات البحث يف شبكة اإلنرتنت. 7
 2514 2 12 11 - معلوماته بصفة مستمرة.اهتمام املعلم بتجديد  8
 2522 6 16 1 - مسامهة املعلم يف تطوير املقرر الدراسي. 9
 151 4 11 4 - التعامل مع الربامج اإللكرتونية لتصميم املقررات الدراسية، اجلاهز منها أو اليت تتطلب مهارات خاصة. 11
 1562 11 12 1 - اجلاهزة املعدة لذلك.تصميم االختبارات اإللكرتونية من خالل الربامج  11
 2544 - 2 11 1 حتقيق روح املشاركة والتفاعل داخل الصف الدراسي وخارجه. 12
 154 1 24 2 - والفائقة الطالب عن طريق الوسائط املتعددةحتويل ما يقوم بشرحه من صورته اجلامدة إىل واقع حي يثري انتباه  13
 251 3 4 11 2 تقدمي تغذية راجعة مستمرة للطالب وجهاً لوجه أو عرب الوسائل اإللكرتونية.  14
 151 11 11 - - حضور الدورات التدريبية املتخصصة يف جمال دمج تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم. 15
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تطلبات املتعلقة باملعلم املأن ( 4)اجلدول يتضح من 
جاءت بدرجة كبرية الكيمياء بتوافرها  واليت أشار معلم

)امتالك مهارات البحث يف حسب املتوسط الوز.ي ممثلة يف 
يف  (،452)وحصلت على متوسط وز.ي ، شبكة اإلنرتنت(

فهم خصائص وطبيعة طالب املرحلة الثانوية )حصلت  حني
ويف  (،4522)توسط وز.ي مبالرتتيب الثا.ي على  واحتياجاهتم(

حتقيق روح املشاركة والتفاعل )الرتتيب الثالث جاءت عبارة 
 .(2544)مبتوسط وز.ي  (،داخل الصف الدراسي وخارجه

حضور الدورات التدريبية املتخصصة حصلت عبارة )و 
يف جمال دمج تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم 

التعامل مع وعبارة )، (151والتعلم( على متوسط وز.ي )
الربيد اإللكرتو.ي وتوظيف خدماته يف حتقيق أهداف املقرر 

تصميم (، وعبارة )152( على متوسط وز.ي )الدراسي
االختبارات اإللكرتونية من خالل الربامج اجلاهزة املعدة 

على عكس نيوهذا (، 1562لذلك( على متوسط وز.ي )
ويرى  ،تدريساليف  لتعليم املتمازجمعلمي الكيمياء لاستخدام 
هذه املتطلبات ترتبط باملعلم والتقنية، وهو مجيع  الباحث أن

 .ما يشري إىل ضعف تدريب املعلمني على هذه التقنيات
 ثانياً/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالطالب:

 ( 4جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال يوضح

 المتعلقة بالطالب من وجهة نظر معلمي الكيمياء التعليم المتمازج
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة م

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غير 
 متوافرة

توافر الدافعية القوية حنو استخدام املعلم أساليب تدريسية جتمع بني التدريس الصفي  1
 واإللكرتو.ي.

3 - 26 - 2522 

 251 - 14 2 3 توافر املهارات املختلفة الالزمة الستخدام احلاسب اآليل يف عملية التعلم. 2
 2532 2 11 3 6 امتالك املهارات األساسية للتعلم الذايت. 3
 4542 - 1 4 14 امتالك مهارات البحث اإللكرتو.ي يف اإلنرتنت. 4
 256 - 12 11 - األدىن من مهارات التعلم اإللكرتو.ي يف الفصول االفرتاضية.امتالك الطالب للحد  5
 251 1 21 3 - مشاركة الطالب بفاعلية يف التعلم من خالل وسائل التواصل اإللكرتو.ي. 6
سهولة تواصل الطالب مع املعلمني ومع بعضهم البعض عرب التقنيات اإللكرتونية  7

 وتطبيقاهتا املختلفة.
- 4 11 16 1512 

 4564 - 1 4 22 وغريه. IPADامتالك الطالب ألجهزة حاسب آيل أو أجهزة تقوم مقامها، مثل:  8
 4 - 4 12 4 توافر شبكة إنرتنت يف منازل الطالب. 9
توافر الدافعية القوية حنو استخدام املعلم أساليب تدريسية جتمع بني التدريس الصفي  1

 واإللكرتو.ي.
3 - 26 - 2522 

 251 - 14 2 3 توافر املهارات املختلفة الالزمة الستخدام احلاسب اآليل يف عملية التعلم. 2

املتعلقة تطلبات املأن أعلى ( 3)يتضح من اجلدول 
الكيمياء بتوافرها جاءت حسب  وبالطالب اليت أشار معلم

امتالك الطالب ألجهزة املتوسط املرجح ممثلة يف عبارة )
(، وغريه. IPADحاسب آيل أو أجهزة تقوم مقامها، مثل: 

حصلت عبارة و (، 4564وحصلت على متوسط وز.ي )

على  ()امتالك مهارات البحث اإللكرتو.ي يف اإلنرتنت
جاءت عبارة  وبعدها(، 4542توسط وز.ي )الرتتيب الثا.ي مب

 .(4مبتوسط وز.ي ) (،توافر شبكة إنرتنت يف منازل الطالب)
سهولة تواصل الطالب مع عبارة ) حصلت يف حني   

املعلمني ومع بعضهم البعض عرب التقنيات اإللكرتونية 
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(، مما يشري 1512( على متوسط وز.ي )وتطبيقاهتا املختلفة
إىل أن صعوبة التواصل بني الطالب واملعلمني ومع بعضهم 
البعض عرب تقنيات التواصل يشكل عائقًا أمام استخدام 

ويرى  معلمي الكيمياء للتعليم املتمازج يف تدريسهم للمقرر.

الباحث أن توفري تقنيات التواصل اإللكرتو.ي يف املدارس قد 
العملية، ويساعد على تفعيل استخدام التعليم  يسهل هذه
 املتمازج.

ثالثاً/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالتقظيات اإللكترونية:
 (5جدول )

العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال 
 من وجهة نظر معلمي الكيمياء المتعلقة بالتقظيات اإللكترونية التعليم المتمازج

المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة م
 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غير 
 متوافرة

 153 21 6 4 - الفصول الدراسية مزودة  بأجهزة حاسب آيل حديثة وكافية ألعداد الطالب. 1
 153 21 6 4 - يتوافر بالفصول شبكة إنرتنت. 2
 Data Show. - 4 22 1 1544الفصول الدراسية مزودة بأجهزة عرض 3
 1512 21 1 - - وميكروفونات.زودت أجهزة احلاسب اآليل مبلحقات إضافية: كامريات رقمية، ومساعات،  4
 E-Course  - 1 4 22 1542 توافر حمتوى دراسي إلكرتو.ي للمقرر الدراسي  5
 1542 22 4 1 - وختدم التعليم املفرد.دات متدرجة ومنطقية يسهل فهمها، ىل وحإسيم احملتوى الدراسي اإللكرتو.ي تق 6
 1522 21 2 - - ومتارين وأسئلة وحماكاة.حيتوي كل درس تعليمي على شرح تفصيلي متكامل،  7
 1522 21 2 - - حيتوي كل درس على مصادر ومراجع إضافية. 8
 Learning Management System (LMS) - - 4 22 151توفري نظام إلدارة العملية التعليمية  9

 Learning Content Management System (LCMS).. - - 1 21 1512 توفري نظام إلدارة احملتويات 11
 1512 21 1 - - من أجل تقومي الطالب بشكل مستمر.E-evaluation  اإللكرتو.يتوفري برامج التقومي  11
 1 42 - - - .اجملال يفتوفري مواقع إلكرتونية للتحاور مع اخلرباء  12
 1524 24 1 - - . توفري الفصول االفرتاضية جبانب الفصول التقليدية حبيث يكمل كل منهما اآلخر 13
 1524 24 1 - - توفري برامج للتدريب على مهارات التصميم واإلنتاج للمقرر  الدراسي. 14
 1514 26 3 - - . احملافظة على كفاءة شبكات االتصال باإلنرتنت 15

متطلبات التعليم أن مجيع ( 1يتضح من اجلدول )
الكيمياء  وأشار معلم بالتقنيات اإللكرتونيةاملتمازج املتعلقة 

 إذ إنبندرة توافرها يف البيئة التعليمية لتدريس الكيمياء، 
 .(1544أعلى متوسط وز.ي مرجح هو )

 

 رابعاً/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالظواحي اإلدارية والتربوية:
 (6جدول )

العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال يوضح 
 من وجهة نظر معلمي الكيمياء المتعلقة بالظواحي اإلدارية والتربوية متطلبات التعليم المتمازج

المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة م
 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غري 
 متوافرة

 2522 - 21 2 - تدعم وتنفيذ وتطوير التعليم املتمازج. اليتاإلدارية واللوائح  اإلجراءاتوضوح  1
 152 23 6 - - . والتنظيمات اخلاصة بالتعليم املتمازج اإلداريتوافر الدعم  2
 152 23 6 - - وجود فريق عمل متكامل لتصميم املقررات الدراسية وإنتاجها لتناسب طبيعة التعليم. 3

 1522 2 24 - - وعي اآلباء بأمهية استخدام أبنائهم لإلنرتنت من أجل التعلم. 4
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 1524 24 1 - - وجود حوافز مادية ومعنوية لكل من املعلمني والطالب على استخدام التعليم املتمازج. 5
 1514 26 3 - - إقامة دورات تدريبية للطالب تساعدهم على التفاعل مع أساليب التعليم املتمازج. 6
 1542 1 21 3 - املتمازج.إقامة دورات تدريبية للمعلمني متكنهم من التدريس بأساليب التعليم  7
 1514 26 3 - - عقد لقاءات مستمرة بني معلمي العلوم واملشرفني الرتبويني عن طريق الشبكة.  8
 151 6 23 - - وجود الدعم الفين لصيانة شبكات االتصال )اإلنرتنت(.  9

 1542 1 24 - - وجود خرباء متخصصني يف جمال تصميم املقررات الدراسية وبناء املواقع اإللكرتونية يف إدارات الرتبية والتعليم.  11
 1534 22 4 1 - املباشرة عن املقررات اإللكرتونية واالختبارات. األسئلةالسماح للطالب بالتحاور عرب الشبكة مع اخلرباء وتوجيه  11
 1544 2 21 - - نشر ثقافة التعليم املتمازج بني املعلمني. 12
 454 - - 4 22 .شعور العاملني يف احلقل الرتبوي بأن اجلودة وإتقان العمل وحسن األداء مطلب وظيفي وواجب وطين 13

( أن أعلى متطلبات التعليم 6اجلدول )يتضح من بيانات     
 واليت أشار معلم بالنواحي اإلدارية والرتبويةاملتمازج املتعلقة 

الكيمياء بتوافرها جاءت حسب املتوسط الوز.ي املرجح ممثلة 
شعور العاملني يف احلقل الرتبوي بأن اجلودة وإتقان يف عبارة )

(، العمل وحسن األداء مطلب وظيفي وواجب وطين
وضوح حصلت عبارة )و (، 454لت على متوسط وز.ي )وحص

اإلدارية واللوائح اليت تدعم وتنفيذ وتطوير التعليم  اإلجراءات
 يف حني .(2522مبتوسط وز.ي )على الرتتيب الثا.ي املتمازج( 

مما (، 2من ) املتطلبات بأوزان أقلعبارات جاءت باقي 
 تتوافر هذه املتطلبات المعلمي الكيمياء يرون أن يعكس أن 

من  همبشكل ميكن  البيئة التعليمية لتدريس الكيمياءيف
 استخدام التعليم املتمازج بشكل فاعل.

مة البيئة التعليمية لتدريس ءلدراسة: ما مدى ماللالتساؤل الثاني 
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء مقررات 

 من وجهة نظر معلمات الكيمياء؟ متطلبات التعليم المتمازج
 أواًل/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالمعلم:

 (7جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال 

 المتمازج المتعلقة بالمعلمة من وجهة نظر معلمات الكيمياءالتعليم 
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة م

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غري 
 متوافرة

 صياغة أهداف سلوكية واضحة تتناسب مع دمـج التعلـيم اإللكـرتو.ي والتعلـيم الصـفي وحاجـات 1
 الطالب.

12 12 11 1 2521 

 2511 4 21 12 - القدرة على اجلمع بني مهارات التدريس الصفي والتدريس اإللكرتو.ي. 2
 2541 - 1 42 4 فهم خصائص وطبيعة طالب املرحلة الثانوية واحتياجاهتم. 3
 1523 22 1 12 - التعامل بفاعلية مع برامج الوسائط املتعددة. 4
 1541 4 22 2 - التعامل مع الربيد اإللكرتو.ي وتوظيف خدماته يف حتقيق أهداف املقرر الدراسي.  5
 1541 1 23 6 - تصميم منشورات إلكرتونية حتتوي على مدعمات ومعينات للموضوعات الدراسية. 6
 2542 - 13 11 14 امتالك مهارات البحث يف شبكة اإلنرتنت. 7
 2542 - 26 12 - معلوماته بصفة مستمرة.اهتمام املعلم بتجديد  8
 2521 - 42 1 - مسامهة املعلم يف تطوير املقرر الدراسي. 9
أو الـــيت تتطلـــب مهـــارات  ةالتعامـــل مـــع الـــربامج اإللكرتونيـــة لتصـــميم املقـــررات الدراســـية، اجلـــاهز  11

 خاصة.
4 12 12 1 2566 

 2521 2 22 4 - اجلاهزة املعدة لذلك.تصميم االختبارات اإللكرتونية من خالل الربامج  11
 4514 - 2 14 12 حتقيق روح املشاركة والتفاعل داخل الصف الدراسي وخارجه. 12
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حتويل ما يقـوم بشـرحه مـن صـورته اجلامـدة إىل واقـع حـي يثـري انتبـاه الطـالب عـن طريـق الوسـائط  13
 والفائقة املتعددة

- 12 21 2 2521 

 4 - 1 22 1 تقدمي تغذية راجعة مستمرة للطالب وجهاً لوجه أو عرب الوسائل اإللكرتونية.  14
ـــيم  15 حضـــور الـــدورات التدريبيـــة املتخصصـــة يف جمـــال دمـــج تقنيـــة املعلومـــات واالتصـــاالت يف التعل

 والتعلم.
2 24 2 - 2512 

املتعلقة تطلبات امل( أن أعلى 2يتضح من اجلدول )     
الكيمياء بتوافرها جاءت ممثلة  معلمات تاليت أشار  باملعلمة

حتقيق روح املشاركة والتفاعل داخل الصف يف عبارة )
(، 4514وحصلت على متوسط وز.ي )(، الدراسي وخارجه.

تقدمي تغذية راجعة مستمرة للطالب وجهاً )حصلت عبارة و 
على الرتتيب الثا.ي مبتوسط ( اإللكرتونيةلوجه أو عرب الوسائل 

امتالك مهارات (، ويف الرتتيب الثالث جاءت عبارة )4وز.ي )
يف  .(2542مبتوسط وز.ي ) (،البحث يف شبكة اإلنرتنت

حصلت عبارات )التعامل بفاعلية مع برامج الوسائط حني 

خدماته  املتعددة(، و)التعامل مع الربيد اإللكرتو.ي وتوظيف
أهداف املقرر الدراسي(، و)تصميم منشورات  يف حتقيق

إلكرتونية حتتوي على مدعمات ومعينات للموضوعات 
(، مما يشري 2الدراسية(، على متوسط وز.ي مرجح أقل من )

، إىل أن معلمات الكيمياء يرون ضعف توافر هذه املتطلبات
وهي مرتبطة بالتقنية وحتتاج إىل تدريب، مما يشري إىل ضعف 

 .التعامل مع التقنية اإللكرتونية يفلمات مهارات املع
 ثانياً/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالطالب:

  (8جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات التعليم مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال

 المتمازج المتعلقة بالطالبات من وجهة نظر معلمات الكيمياء
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة م

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غري 
 متوافرة

ـــة حنـــو اســـتخدام املعلـــم أســـاليب تدريســـية جتمـــع بـــني التـــدريس الصـــفي تـــوافر  1 ـــة القوي الدافعي
 واإللكرتو.ي.

1 1 24 2 2532 

 2511 - 41 2 - توافر املهارات املختلفة الالزمة الستخدام احلاسب اآليل يف عملية التعلم. 2
 2526 1 11 12 12 امتالك املهارات األساسية للتعلم الذايت. 3
 1566 24 1 12 - مهارات البحث اإللكرتو.ي يف اإلنرتنت. امتالك 4
 1566 23 6 4 - امتالك الطالب للحد األدىن من مهارات التعلم اإللكرتو.ي يف الفصول االفرتاضية. 5
 1561 24 2 1 - مشاركة الطالب بفاعلية يف التعلم من خالل وسائل التواصل اإللكرتو.ي. 6
عـرب التقنيـات اإللكرتونيـة وتطبيقاهتـا  ابعًضـالطالب مع املعلمني ومـع بعضـهم  سهولة تواصل 7

 املختلفة.
- 2 1 21 1542 

 1521 12 21 1 - وغريه. IPADامتالك الطالب ألجهزة حاسب آيل أو أجهزة تقوم مقامها، مثل:  8
 2511 1 11 11 - توافر شبكة إنرتنت يف منازل الطالب. 9

املتعلقة تطلبات امل( أن أعلى 1يتضح من اجلدول )     
الكيمياء بتوافرها جاءت  معلمات تاليت أشار  بالطالبات

امتالك املهارات األساسية حسب املتوسط الوز.ي يف عبارة )
حصلت عبارة و (، 2526وحصلت على )(، للتعلم الذايت

حنو استخدام املعلم أساليب تدريسية  توافر الدافعية القوية)
على الرتتيب الثا.ي ( جتمع بني التدريس الصفي واإللكرتو.ي

(، ويف الرتتيب الثالث جاءت عبارة 2532مبتوسط وز.ي )
توافر املهارات املختلفة الالزمة الستخدام احلاسب اآليل يف )
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جاءت  يف حني .(2511مبتوسط وز.ي ) (،عملية التعلم
الطالب مع  سهولة تواصلاملتطلبات الواردة يف العبارات )

عرب التقنيات اإللكرتونية  ابعضً املعلمني ومع بعضهم 
وتطبيقاهتا املختلفة( و)مشاركة الطالب بفاعلية يف التعلم من 
خالل وسائل التواصل اإللكرتو.ي( و)امتالك مهارات البحث 

الب للحد األدىن من اإللكرتو.ي يف اإلنرتنت( و)امتالك الط
مهارات التعلم اإللكرتو.ي يف الفصول االفرتاضية( و)امتالك 

الطالب ألجهزة حاسب آيل أو أجهزة تقوم مقامها، مثل: 
IPAD ( مبتوسط وز.ي مرجح أقل من )مما يشري 2وغريه ،)

تتوافر إىل أن معلمات الكيمياء يرون أن هذه املتطلبات ال 
يف تدريس عليم املتمازج من استخدام الت هنبشكل ميكن
 الكيمياء.

 ثالثاً/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالتقظيات اإللكترونية:

  (9جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات التعليم مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال

 المتمازج المتعلقة بالتقظيات اإللكترونية من وجهة نظر معلمات الكيمياء
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة م

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غري 
 متوافرة

 1521 46 2 - - الفصول الدراسية مزودة  بأجهزة حاسب آيل حديثة وكافية ألعداد الطالب. 1
 1521 46 2 - - يتوافر بالفصول شبكة إنرتنت. 2
 Data Show. - - 11 24 1544الفصول الدراسية مزودة بأجهزة عرض 3
 1524 42 1 - - وميكروفونات.زودت أجهزة احلاسب اآليل مبلحقات إضافية: كامريات رقمية، ومساعات،  4
 E-Course . - - 46 2 1541 توافر حمتوى دراسي إلكرتو.ي للمقرر الدراسي  5
 1524 1 42 - - .م املفردوختدم التعلي ،ىل وحدات متدرجة ومنطقية يسهل فهمهاإسيم احملتوى الدراسي اإللكرتو.ي تق 6
 1542 4 41 - - ومتارين وأسئلة وحماكاة.حيتوي كل درس تعليمي على شرح تفصيلي متكامل،  7
 1514 3 43 - - حيتوي كل درس على مصادر ومراجع إضافية. 8
 Learning Management System (LMS) - - 4 41 1521توفري نظام إلدارة العملية التعليمية  9

 Learning Content Management System (LCMS).. - - 3 43 1511 توفري نظام إلدارة احملتويات 11
 1521 46 2 - - من أجل تقومي الطالب بشكل مستمر.E-evaluation  اإللكرتو.يتوفري برامج التقومي  11
 1524 42 1 - - .اجملال يفتوفري مواقع إلكرتونية للتحاور مع اخلرباء  12
 1511 43 3 - - . توفري الفصول االفرتاضية جبانب الفصول التقليدية حبيث يكمل كل منهما اآلخر 13
 1511 43 3 - - توفري برامج للتدريب على مهارات التصميم واإلنتاج للمقرر  الدراسي. 14
 1524 42 1 - - . احملافظة على كفاءة شبكات االتصال باإلنرتنت 15

( أن مجيع أفراد عينة 4يتضح من بيانات اجلدول )     
أن متطلبات التعليم  ْرَن إىلمعلمات الكيمياء أشالدراسة من 

املتمازج املتعلقة بالتقنيات اإللكرتونية غري متوافرة يف البيئة 
التعليمية بشكل يتناسب مع تدريس الكيمياء بشكل فاعل 

حصلت أعلى عبارة على متوسط وز.ي  إذبالتعليم املتمازج، 
 وهذا يتوافق مع ما أشار إليه معلمو  (.1541مرجح )

ويرى الباحث أن املتطلبات املتعلقة بالتقنيات  الكيمياء.
اإللكرتونية هي أقل املتطلبات توافرًا يف البيئة التعليمية يف 
املدارس الثانوية، وهذا يؤكد على وزارة الرتبية والتعليم ضرورة 

 االهتمام بتوفريها لتحقيق نتائج أكثر فاعلية يف التعليم.
المتمازج المتعلقة بالظواحي اإلدارية رابعاً/ متطلبات التعليم 

 والتربوية:
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 (11جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال 

 المتعلقة بالتقظيات اإللكترونية من وجهة نظر معلمات الكيمياء التعليم المتمازج
املتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة م

 الوز.ي
 املرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غير 
 متوافرة

 1512 2 41 - - جراءات اإلدارية واللوائح اليت تدعم وتنفيذ وتطوير التعليم املتمازج.وضوح اإل 1
 1516 42 6 - - . توافر الدعم اإلداري والتنظيمات اخلاصة بالتعليم املتمازج 2
 1514 44 1 - - وجود فريق عمل متكامل لتصميم املقررات الدراسية وإنتاجها لتناسب طبيعة التعليم. 3
 1566 14 21 - - وعي اآلباء بأمهية استخدام أبنائهم لإلنرتنت من أجل التعلم. 4
 1511 41 2 - - وجود حوافز مادية ومعنوية لكل من املعلمني والطالب على استخدام التعليم املتمازج. 5
 1514 44 1 - - إقامة دورات تدريبية للطالب تساعدهم على التفاعل مع أساليب التعليم املتمازج. 6
 1524 1 42 - - إقامة دورات تدريبية للمعلمني متكنهم من التدريس بأساليب التعليم املتمازج. 7
 1511 41 2 - - عقد لقاءات مستمرة بني معلمي العلوم واملشرفني الرتبويني عن طريق الشبكة.  8
 1526 4 24 - - وجود الدعم الفين لصيانة شبكات االتصال )اإلنرتنت(.  9

وجود خرباء متخصصني يف جمال تصميم املقررات الدراسية وبناء املواقع اإللكرتونية يف إدارات  11
 الرتبية والتعليم. 

- - 22 11 1521 

ـــه  11 املباشـــرة عـــن املقـــررات  األســـئلةالســـماح للطـــالب بالتحـــاور عـــرب الشـــبكة مـــع اخلـــرباء وتوجي
 اإللكرتونية واالختبارات.

- - 12 26 1542 

 1516 42 6 - - نشر ثقافة التعليم املتمازج بني املعلمني. 12
شـــعور العـــاملني يف احلقـــل الرتبـــوي بـــأن اجلـــودة وإتقـــان العمـــل وحســـن األداء مطلـــب وظيفـــي  13

 وواجب وطين.
1 23 6 - 4521 

( أن أعلى متطلبات 12يتضح من بيانات اجلدول )     
 تاملتمازج املتعلقة بالنواحي اإلدارية والرتبوية اليت أشار التعليم 

معلمات الكيمياء بتوافرها جاءت حسب املتوسط الوز.ي 
شعور العاملني يف احلقل الرتبوي بأن املرجح ممثلة يف عبارة )

اجلودة وإتقان العمل وحسن األداء مطلب وظيفي وواجب 
يف  (.4521حصلت على متوسط وز.ي مرجح ) إذوطين(، 
حصلت باقي املتطلبات على متوسط وز.ي أقل من  حني
(، مما يشري إىل أن باقي متطلبات التعليم املتمازج املتعلقة 2)

لتدريس بالنواحي اإلدارية والرتبوية ال تتوافر يف البيئة التعليمية 
من استخدام التعليم  العلوم بشكل ميكن معلمات الكيمياء

 بشكل فاعل.يف تدريس الكيمياء املتمازج 
مة البيئة التعليمية لتدريس ء: ما مدى ماللدراسةللتساؤل الثالث ا

العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء مقررات 
  متطلبات التعليم المتمازج من وجهة نظر معلمي األحياء؟

 أواًل/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالمعلم:
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 (11) جدول
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال 

 مي األحياءالتعليم المتمازج المتعلقة بالمعلم من وجهة نظر معل
املتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم املتمازج العبارة م

 الوز.ي
 املرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غير 
 متوافرة

 2524 - 22 6 2 صياغة أهداف سلوكية واضحة تتناسب مع دمج التعليم اإللكرتو.ي والتعليم الصفي وحاجات الطالب. 1
 2542 1 23 6 3 الصفي والتدريس اإللكرتو.ي.القدرة على اجلمع بني مهارات التدريس  2
 2512 1 2 21 2 فهم خصائص وطبيعة طالب املرحلة الثانوية واحتياجاهتم. 3
 2566 3 11 14 2 التعامل بفاعلية مع برامج الوسائط املتعددة. 4
 1522 11 11 4 2 التعامل مع الربيد اإللكرتو.ي وتوظيف خدماته يف حتقيق أهداف املقرر الدراسي.  5
 1564 22 1 2 - تصميم منشورات إلكرتونية حتتوي على مدعمات ومعينات للموضوعات الدراسية. 6
 4566 - - 12 24 امتالك مهارات البحث يف شبكة اإلنرتنت. 7
 4 1 4 13 11 اهتمام املعلم بتجديد معلوماته بصفة مستمرة. 8
 1541 2 23 3 - مسامهة املعلم يف تطوير املقرر الدراسي. 9
 2 12 14 2 3 اجلاهز منها أو اليت تتطلب مهارات خاصة. لتصميم املقررات الدراسية، سواء التعامل مع الربامج اإللكرتونية 11
 2 2 21 2 - تصميم االختبارات اإللكرتونية من خالل الربامج اجلاهزة املعدة لذلك. 11
 2561 12 14 6 2 وخارجه.حتقيق روح املشاركة والتفاعل داخل الصف الدراسي  12
 2534 2 21 2 1 حتويل ما يقوم بشرحه من صورته اجلامدة إىل واقع حي يثري انتباه الطالب عن طريق الوسائط املتعددة والفائقة 13
 2 2 21 2 - تقدمي تغذية راجعة مستمرة للطالب وجهاً لوجه أو عرب الوسائل اإللكرتونية.  14
 2542 - 26 1 3 املتخصصة يف جمال دمج تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم. حضور الدورات التدريبية 15

( أن أعلى متطلبات 11يتضح من بيانات اجلدول )     
اء األحي واليت أشار معلم علمالتعليم املتمازج املتعلقة بامل

امتالك مهارات البحث يف يف عبارة )ممثلة جاءت بتوافرها 
وحصلت عبارة ، (456مبتوسط وز.ي ) (شبكة اإلنرتنت

)اهتمام املعلم بتجديد معلوماته بصفة مستمرة( على الرتتيب 
(، وعبارة )حتقيق روح املشاركة 4الثا.ي مبتوسط وز.ي مرجح )

والتفاعل داخل الصف الدراسي وخارجه( على الرتتيب 
حصلت  يف حني  (.2561الثالث مبتوسط وز.ي مرجح )

)التعامل مع الربيد اإللكرتو.ي وتوظيف خدماته يف عبارات 
حتقيق أهداف املقرر الدراسي(، و)تصميم منشورات 
إلكرتونية حتتوي على مدعمات ومعينات للموضوعات 

على الدراسية(، و)مسامهة املعلم يف تطوير املقرر الدراسي(. 
ال تطلبات هذه امل (، مما يشري إىل أن2متوسط وز.ي أقل من )

تتوافر لدى معلمي األحياء مبستوى يساعدهم على استخدام 
 التعليم املتمازج يف تدريس األحياء.

 ثانياً/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالطالب:
  (12جدول )

العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات التعليم مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال
 من وجهة نظر معلمي األحياء طالبالمتمازج المتعلقة بال

المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة م
 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ماا نوعً 

غري 
 متوافرة

 2511 - 22 2 6 توافر الدافعية القوية حنو استخدام املعلم أساليب تدريسية جتمع بني التدريس الصفي واإللكرتو.ي. 1
 1514 2 2 13 2 توافر املهارات املختلفة الالزمة الستخدام احلاسب اآليل يف عملية التعلم. 2
 253 3 22 3 2 امتالك املهارات األساسية للتعلم الذايت. 3
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 2534 3 14 1 2 امتالك مهارات البحث اإللكرتو.ي يف اإلنرتنت. 4
 1511 12 11 - - امتالك الطالب للحد األدىن من مهارات التعلم اإللكرتو.ي يف الفصول االفرتاضية. 5
 1514 3 41 - - مشاركة الطالب بفاعلية يف التعلم من خالل وسائل التواصل اإللكرتو.ي. 6
 2564 - 11 23 - عرب التقنيات اإللكرتونية وتطبيقاهتا املختلفة. ابعضً الطالب مع املعلمني ومع بعضهم  سهولة تواصل 7
 4526 - 2 14 4 وغريه. IPADامتالك الطالب ألجهزة حاسب آيل أو أجهزة تقوم مقامها، مثل:  8
 4526 - 2 14 4 توافر شبكة إنرتنت يف منازل الطالب. 9

تطلبات املتعلقة امل( أن أعلى 12يتضح من اجلدول )      
بتوافرها جاءت ممثلة يف  حياءاأل واليت أشار معلمطالب بال
امتالك الطالب ألجهزة حاسب آيل أو أجهزة تقوم مقامها، )

وغريه( و)توافر شبكة إنرتنت يف منازل  IPADمثل: 
(، وحصلت عبارة )سهولة 4526الطالب( مبتوسط وز.ي )

عرب التقنيات  ابعضً الطالب مع املعلمني ومع بعضهم  تواصل
اإللكرتونية وتطبيقاهتا املختلفة( على متوسط وز.ي مرجح 

حصلت عبارات  يف حني ( يف الرتتيب الثالث.2564)
األدىن من مهارات التعلم اإللكرتو.ي امتالك الطالب للحد )

يف الفصول االفرتاضية( و)توافر املهارات املختلفة الالزمة 
الستخدام احلاسب اآليل يف عملية التعلم( و)مشاركة 
الطالب بفاعلية يف التعلم من خالل وسائل التواصل 

 .(2اإللكرتو.ي( على متوسط وز.ي مرجح أقل من )
 المتمازج المتعلقة بالتقظيات اإللكترونية:متطلبات التعليم  ثالثاً/

 ( 13جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال يوضح

 المتعلقة بالتقظيات اإللكترونية من وجهة نظر معلمي األحياء التعليم المتمازج
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة م

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غري 
 متوافرة

 1524 22 1 - - الفصول الدراسية مزودة  بأجهزة حاسب آيل حديثة وكافية ألعداد الطالب. 1
 1524 22 1 - - يتوافر بالفصول شبكة إنرتنت. 2
 Data Show. - 1 1 26 1524الفصول الدراسية مزودة بأجهزة عرض 3
 152 21 2 - - زودت أجهزة احلاسب اآليل مبلحقات إضافية: كامريات رقمية، ومساعات، وميكروفونات. 4
 E-Course . - 1 1 22 1511 توافر حمتوى دراسي إلكرتو.ي للمقرر الدراسي  5
 1534 24 2 1 - .ختدم التعليم املفردو  ،تقسيم احملتوى الدراسي اإللكرتو.ي اىل وحدات متدرجة ومنطقية يسهل فهمها 6
 1513 22 2 6 - حيتوي كل درس تعليمي على شرح تفصيلي متكامل، ومتارين وأسئلة وحماكاة. 7
 1543 22 3 3 - إضافية.حيتوي كل درس على مصادر ومراجع  8
 Learning Management System (LMS) - 2 1 21 1526توفري نظام إلدارة العملية التعليمية  9

 Learning Content Management System (LCMS).. - 1 3 42 1512 توفري نظام إلدارة احملتويات 11
 1534 24 2 1 - تقومي الطالب بشكل مستمر.من أجل E-evaluation توفري برامج التقومي اإللكرتو.ي  11
 1536 24 1 3 - .توفري مواقع إلكرتونية للتحاور مع اخلرباء يف اجملال 12
 1511 41 3 - - .توفري الفصول االفرتاضية جبانب الفصول التقليدية حبيث يكمل كل منهما اآلخر 13
 1512 24 6 - - للمقرر  الدراسي.توفري برامج للتدريب على مهارات التصميم واإلنتاج  14
 1524 21 6 1 - . احملافظة على كفاءة شبكات االتصال باإلنرتنت 15

( أن مجيع أفراد عينة الدراسة من 14يتضح من اجلدول )    
 معلمي األحياء أشاروا إىل أن متطلبات التعليم املتمازج
املتعلقة بالتقنيات اإللكرتونية غري متوافرة يف البيئة التعليمية 
بشكل يتناسب مع تدريس األحياء بشكل فاعل بالتعليم 

حصلت أعلى عبارة على متوسط وز.ي  إذاملتمازج، 
 إليه معلمات الكيمياء. ت(. وهذا يتفق مع ما أشار 1513)

 ةي اإلداريمازج المتعلقة بالظواحمتطلبات التعليم المترابعاً/
 :والتربوية
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  (14جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات التعليم مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال

 المتعلقة بالظواحي اإلدارية والتربوية من وجهة نظر معلمي األحياء المتمازج
املتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم املتمازج العبارة م

 الوز.ي
 املرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غير 
 متوافرة

 151 13 13 2 - املتمازج.اإلدارية واللوائح اليت تدعم وتنفيذ وتطوير التعليم  اإلجراءاتوضوح  1
 1522 4 21 1 - . توافر الدعم اإلداري والتنظيمات اخلاصة بالتعليم املتمازج 2
 1523 4 26 - - وجود فريق عمل متكامل لتصميم املقررات الدراسية وإنتاجها لتناسب طبيعة التعليم. 3
 2 2 21 2 - وعي اآلباء بأمهية استخدام أبنائهم لإلنرتنت من أجل التعلم. 4
 1512 24 6 - - وجود حوافز مادية ومعنوية لكل من املعلمني والطالب على استخدام التعليم املتمازج. 5
 152 24 1 1 - إقامة دورات تدريبية للطالب تساعدهم على التفاعل مع أساليب التعليم املتمازج. 6
 1524 21 6 1 - إقامة دورات تدريبية للمعلمني متكنهم من التدريس بأساليب التعليم املتمازج. 7
 1511 41 3 - - عقد لقاءات مستمرة بني معلمي العلوم واملشرفني الرتبويني عن طريق الشبكة.  8
 1511 22 12 1 2 وجود الدعم الفين لصيانة شبكات االتصال )اإلنرتنت(.  9

 1524 43 1 - - وجود خرباء متخصصني يف جمال تصميم املقررات الدراسية وبناء املواقع اإللكرتونية يف إدارات الرتبية والتعليم.  11
 152 21 2 - - سئلة املباشرة عن املقررات اإللكرتونية واالختبارات.عرب الشبكة مع اخلرباء وتوجيه األالسماح للطالب بالتحاور  11
 1524 22 1 - - نشر ثقافة التعليم املتمازج بني املعلمني. 12
 2541 3 16 11 - شعور العاملني يف احلقل الرتبوي بأن اجلودة وإتقان العمل وحسن األداء مطلب وظيفي وواجب وطين. 13

( أن أعلى متطلبات 13يتضح من بيانات اجلدول )    
املتمازج املتعلقة بالنواحي اإلدارية والرتبوية اليت أشار التعليم 
بتوافرها جاءت حسب املتوسط الوز.ي املرجح حياء األ ومعلم

شعور العاملني يف احلقل الرتبوي بأن اجلودة ممثلة يف عبارة )
وإتقان العمل وحسن األداء مطلب وظيفي وواجب وطين(، 

من  لإلنرتنتهم وعبارة )وعي اآلباء بأمهية استخدام أبنائ
يف  (.2أجل التعلم( على الرتتيب الثا.ي مبتوسط وز.ي مرجح )

حصلت باقي املتطلبات على متوسط وز.ي أقل من  حني

(، مما يشري إىل أن باقي متطلبات التعليم املتمازج املتعلقة 2)
ة لتدريس بالنواحي اإلدارية والرتبوية ال تتوافر يف البيئة التعليمي

تعليم من استخدام الاألحياء  كن معلميالعلوم بشكل مي
   بشكل فاعل. املتمازج يف تدريس األحياء

مااة البيئااة التعليميااة لتاادريس ء: مااا ماادى ماللدراسااةل التساااؤل الرابااع
العلوم الطبيعية في المرحلة الثانوية بمحافظاة المجمعاة فاي مقررات 

  ضوء متطلبات التعليم المتمازج من وجهة نظر معلمات األحياء؟
أواًل/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالمعلم:

  (15جدول )
العلوم الطبيعية في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال

 المتعلقة بالمعلمة من وجهة نظر معلمات األحياء متطلبات التعليم المتمازج
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة  م

 الوزني
 المرجح

متوافرة  عالية عالية جداً 
 ا مانوعً 

غري 
 متوافرة

 2526 - 42 1 1 صياغة أهداف سلوكية واضحة تتناسب مع دمج التعليم اإللكرتو.ي والتعليم الصفي وحاجات الطالب. 1
 2524 - 4 24 1 القدرة على اجلمع بني مهارات التدريس الصفي والتدريس اإللكرتو.ي. 2
 4524 - 4 22 12 فهم خصائص وطبيعة طالب املرحلة الثانوية واحتياجاهتم. 3
 2541 - 12 21 1 التعامل بفاعلية مع برامج الوسائط املتعددة. 4
 2546 1 11 14 - وتوظيف خدماته يف حتقيق أهداف املقرر الدراسي.  اإللكرتو.يالربيد التعامل مع  5
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 1526 42 1 1 - تصميم منشورات إلكرتونية حتتوي على مدعمات ومعينات للموضوعات الدراسية. 6
 2514 - 22 11 6 امتالك مهارات البحث يف شبكة اإلنرتنت. 7
 4514 - 6 22 11 مستمرة.اهتمام املعلم بتجديد معلوماته بصفة  8
 2511 1 24 12 1 مسامهة املعلم يف تطوير املقرر الدراسي. 9
 1513 24 11 1 - اجلاهز منها أو اليت تتطلب مهارات خاصة. لتصميم املقررات الدراسية، سواء التعامل مع الربامج اإللكرتونية 11
 1534 23 11 3 - املعدة لذلك. تصميم االختبارات اإللكرتونية من خالل الربامج اجلاهزة 11

 2512 - 12 12 12 حتقيق روح املشاركة والتفاعل داخل الصف الدراسي وخارجه. 12
 4526 - 4 11 14 والفائقةحتويل ما يقوم بشرحه من صورته اجلامدة إىل واقع حي يثري انتباه الطالب عن طريق الوسائط املتعددة  13
 2523 - 22 1 12 تقدمي تغذية راجعة مستمرة للطالب وجهاً لوجه أو عرب الوسائل اإللكرتونية.  14
 2524 - 31 9 - حضور الدورات التدريبية املتخصصة يف جمال دمج تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم. 15

تطلبات املتعلقة امل( أن أعلى 11يتضح من اجلدول )     
جاءت حسب  ملعلمة من وجهة نظر معلمات األحياءبا

حتويل ما يقوم بشرحه من املتوسط الوز.ي املرجح يف عبارة )
صورته اجلامدة إىل واقع حي يثري انتباه الطالب عن طريق 

( Hypermediaوالفائقة Multimediaالوسائط املتعددة 
رتتيب الثا.ي العبارة )اهتمام (، ويف ال4526مبتوسط وز.ي )

املعلم بتجديد معلوماته بصفة مستمرة( مبتوسط وز.ي 
(، ويف الرتتيب الرابع عبارة )فهم خصائص وطبيعة 4514)

 (.4524طالب املرحلة الثانوية واحتياجاهتم( مبتوسط وز.ي )

معلمات األحياء بضعف توافرها  تأما املتطلبات اليت أشار 
لكرتونية حتتوي على مدعمات تصميم منشورات إفهي )

ومعينات للموضوعات الدراسية( و)تصميم االختبارات 
اإللكرتونية من خالل الربامج اجلاهزة املعدة لذلك( و)التعامل 

 لتصميم املقررات الدراسية، سواء مع الربامج اإللكرتونية
حصلت على  إذا أو اليت تتطلب مهارات خاصة( اجلاهز منه

 (.2من ) متوسط وز.ي مرجح أقل
 ثانياً/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالطالب:

 (16جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءمال المتوسط الوزني المرجح لمدى 

 المتعلقة بالطالبات من وجهة نظر معلمات األحياء التعليم المتمازج
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة م

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غري 
 متوافرة

 4564 - 6 - 44 واإللكرتو.ي.توافر الدافعية القوية حنو استخدام املعلم أساليب تدريسية جتمع بني التدريس الصفي  1
 2541 - 24 1 2 توافر املهارات املختلفة الالزمة الستخدام احلاسب اآليل يف عملية التعلم. 2
 2522 - 22 6 11 امتالك املهارات األساسية للتعلم الذايت. 3
 4521 2 1 22 12 امتالك مهارات البحث اإللكرتو.ي يف اإلنرتنت. 4
 2511 1 41 2 - األدىن من مهارات التعلم اإللكرتو.ي يف الفصول االفرتاضية. امتالك الطالب للحد 5
 2514 - 23 2 1 مشاركة الطالب بفاعلية يف التعلم من خالل وسائل التواصل اإللكرتو.ي. 6
 1521 42 2 2 - عرب التقنيات اإللكرتونية وتطبيقاهتا املختلفة. ابعضً الطالب مع املعلمني ومع بعضهم  سهولة تواصل 7
 1542 2 24 4 - وغريه. IPADامتالك الطالب ألجهزة حاسب آيل أو أجهزة تقوم مقامها، مثل:  8
 2514 1 23 12 - توافر شبكة إنرتنت يف منازل الطالب. 9

( أن أعلى متطلبات 16يتضح من بيانات اجلدول )
 معلمات تاليت أشار  طالباتالتعليم املتمازج املتعلقة بال

ياء بتوافرها جاءت حسب املتوسط الوز.ي املرجح ممثلة األح

توافر الدافعية القوية حنو استخدام املعلم أساليب يف عبارة )
تدريسية جتمع بني التدريس الصفي واإللكرتو.ي(، مبتوسط 

(، ويف الرتتيب الثا.ي عبارة )امتالك 4564وز.ي مرجح )
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لكرتو.ي يف اإلنرتنت( مبتوسط وز.ي مهارات البحث اإل
(، ويف الرتتيب الثالث املتطلب الوارد يف العبارة 4521)

)امتالك املهارات األساسية للتعلم الذايت( مبتوسط وز.ي 
حصل املتطلب )سهولة تواصل الطالب  يف حني  (.2522)
عرب التقنيات اإللكرتونية  ابعضً ع املعلمني ومع بعضهم م

وتطبيقاهتا املختلفة( و)امتالك الطالب ألجهزة حاسب آيل 

وغريه( على متوسط  IPADأو أجهزة تقوم مقامها، مثل: 
(، وهذا يشري إىل ضعف توافر هذه 2وز.ي أقل من )

مما ينتج عنه عدم استخدام معلمات األحياء  ،املتطلبات
 للتعليم املتمازج يف تدريسهن للمقرر.

 م المتمازج المتعلقة بالتقظيات اإللكترونية:ثالثاً/ متطلبات التعلي

 (17جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال 

 المتعلقة بالتقظيات اإللكترونية من وجهة نظر معلمات األحياء التعليم المتمازج
املتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم املتمازج العبارة م

 الوز.ي
 املرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غير 
 متوافرة

 1521 46 4 - - الفصول الدراسية مزودة  بأجهزة حاسب آيل حديثة وكافية ألعداد الطالب. 1
 1512 46 2 1 - يتوافر بالفصول شبكة إنرتنت. 2
 Data Show. - 1 6 21 1531الفصول الدراسية مزودة بأجهزة عرض 3
 1521 41 - 1 - زودت أجهزة احلاسب اآليل مبلحقات إضافية: كامريات رقمية، ومساعات، وميكروفونات. 4
 E-Course . - 1 1 44 1511 توافر حمتوى دراسي إلكرتو.ي للمقرر الدراسي  5
 1521 42 2 - -   .وختدم التعليم املفرد ،وحدات متدرجة ومنطقية يسهل فهمها إىلتقسيم احملتوى الدراسي اإللكرتو.ي  6
 1521 42 2 - - حيتوي كل درس تعليمي على شرح تفصيلي متكامل، ومتارين وأسئلة وحماكاة. 7
 1521 42 2  - إضافية.حيتوي كل درس على مصادر ومراجع  8
 Learning Management System (LMS) - 1 3 43 1511توفري نظام إلدارة العملية التعليمية  9

 Learning Content Management System (LCMS).. - 1 3 43 1511 توفري نظام إلدارة احملتويات 11
 1511 43 3 1 - تقومي الطالب بشكل مستمر.من أجل E-evaluation توفري برامج التقومي اإللكرتو.ي  11
 1524 41 1 - - .توفري مواقع إلكرتونية للتحاور مع اخلرباء يف اجملال 12
 1521 41 - 1 - . توفري الفصول االفرتاضية جبانب الفصول التقليدية حبيث يكمل كل منهما اآلخر 13
 1521 41 - 1 - للمقرر  الدراسي.توفري برامج للتدريب على مهارات التصميم واإلنتاج  14
 1521 41 - 1 - . احملافظة على كفاءة شبكات االتصال باإلنرتنت 15

ن أن يمعلمات األحياء ير ( أن 12يتضح من اجلدول )
املتعلقة بالتقنيات اإللكرتونية غري  متطلبات التعليم املتمازج

متوافرة يف البيئة التعليمية بشكل يتناسب مع تدريس األحياء 
حصلت أعلى عبارة على  إذبشكل فاعل بالتعليم املتمازج، 

أشار إليه (. وهذا يتفق مع ما 1531متوسط وز.ي مرجح )
 األحياء. ومعلمات الكيمياء ومعلم

ازج المتعلقة بالظواحي اإلدارية رابعاً/ متطلبات التعليم المتم
 :والتربوية
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  (18جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات التعليم مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال

 المتعلقة بالظواحي اإلدارية والتربوية من وجهة نظر معلمات األحياء المتمازج
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة م

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غري 
 متوافرة

 1521 41 1 - - املتمازج.تدعم وتنفيذ وتطوير التعليم  اليتاإلدارية واللوائح  اإلجراءاتوضوح  1
 1511 41 2 2 - . والتنظيمات اخلاصة بالتعليم املتمازج اإلداريتوافر الدعم  2
 1511 42 2 - - وجود فريق عمل متكامل لتصميم املقررات الدراسية وإنتاجها لتناسب طبيعة التعليم. 3
 1511 42 2 - - وعي اآلباء بأمهية استخدام أبنائهم لإلنرتنت من أجل التعلم. 4
 1511 42 2 - - وجود حوافز مادية ومعنوية لكل من املعلمني والطالب على استخدام التعليم املتمازج. 5
 1512 41 3 - - إقامة دورات تدريبية للطالب تساعدهم على التفاعل مع أساليب التعليم املتمازج. 6
 1533 24 4 2 - إقامة دورات تدريبية للمعلمني متكنهم من التدريس بأساليب التعليم املتمازج. 7
 1522 44 - - - عقد لقاءات مستمرة بني معلمي العلوم واملشرفني الرتبويني عن طريق الشبكة.  8
 1514 43 1 - - وجود الدعم الفين لصيانة شبكات االتصال )اإلنرتنت(.  9

 1514 43 1 - - وجود خرباء متخصصني يف جمال تصميم املقررات الدراسية وبناء املواقع اإللكرتونية يف إدارات الرتبية والتعليم.  11
 1514 43 1 - - سئلة املباشرة عن املقررات اإللكرتونية واالختبارات.عرب الشبكة مع اخلرباء وتوجيه األالسماح للطالب بالتحاور  11
 1514 43 1 - - نشر ثقافة التعليم املتمازج بني املعلمني. 12
 1541 13 14 12 - شعور العاملني يف احلقل الرتبوي بأن اجلودة وإتقان العمل وحسن األداء مطلب وظيفي وواجب وطين. 13

( أن معلمات األحياء 11يتضح من بيانات اجلدول )
النواحي بأشرن إىل أن متطلبات التعليم املتمازج املتعلقة 

اإلدارية والرتبوية غري متوافرة يف البيئة التعليمية بشكل 
يتناسب مع تدريس األحياء بشكل فاعل بالتعليم املتمازج، 

(. وهذا ال 1541حصلت أعلى عبارة على متوسط وز.ي ) إذ
 وأفراد عينة الدراسة )معلمباقي يتوافق مع ما أشار إليه 
ويرى الباحث أن من  األحياء(. وومعلمات الكيمياء ومعلم

أهم أسباب ضعف توافر النواحي اإلدارية يف مدارس 
 ملوظفات اإلداريات يف املدارساتدريب قلة الطالبات هو 

 . ء اخلدمةأثنا
مة البيئة التعليمية لتدريس ء: ما مدى ماللدراسةلالتساؤل الخامس 

العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء مقررات 
 متطلبات التعليم المتمازج من وجهة نظر معلمي الفيزياء؟

 أواًل/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالمعلم:

 ( 19جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال يوضح

 التعليم المتمازج المتعلقة بالمعلم من وجهة نظر معلمي الفيزياء
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم المتمازج العبارة  

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

ا متوافرة نوعً  عالية
 ما

غري 
 متوافرة

 151 12 12 - - صياغة أهداف سلوكية واضحة تتناسب مع دمج التعليم اإللكرتو.ي والتعليم الصفي وحاجات الطالب. 1
 2521 - 11 6 - الصفي والتدريس اإللكرتو.ي.القدرة على اجلمع بني مهارات التدريس  2
 2521 - 14 1 - فهم خصائص وطبيعة طالب املرحلة الثانوية واحتياجاهتم. 3
 2521 2 11 2 - التعامل بفاعلية مع برامج الوسائط املتعددة. 4
 1536 14 11 - - وتوظيف خدماته يف حتقيق أهداف املقرر الدراسي.  الربيد اإللكرتو.يالتعامل مع  5
 1562 14 6 1 - تصميم منشورات إلكرتونية حتتوي على مدعمات ومعينات للموضوعات الدراسية. 6
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 251 - 11 - 6 امتالك مهارات البحث يف شبكة اإلنرتنت. 7
 2521 1 16 2 - اهتمام املعلم بتجديد معلوماته بصفة مستمرة. 8
 1542 6 13 3 - مسامهة املعلم يف تطوير املقرر الدراسي. 9
 1536 14 11 - - اجلاهز منها أو اليت تتطلب مهارات خاصة. لتصميم املقررات الدراسية، سواء التعامل مع الربامج اإللكرتونية 11
 1521 14 3 1 - تصميم االختبارات اإللكرتونية من خالل الربامج اجلاهزة املعدة لذلك. 11

 1546 1 4 2 - الدراسي وخارجه.حتقيق روح املشاركة والتفاعل داخل الصف  12
 1521 6 11 - - والفائقة حتويل ما يقوم بشرحه من صورته اجلامدة إىل واقع حي يثري انتباه الطالب عن طريق الوسائط املتعددة 13
 1521 22 4 1 - تقدمي تغذية راجعة مستمرة للطالب وجهاً لوجه أو عرب الوسائل اإللكرتونية.  14
 1521 14 3 1 - التدريبية املتخصصة يف جمال دمج تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم.حضور الدورات  15

( أن أعلى متطلبات 14يتضح من بيانات اجلدول )     
ياء الفيز  واليت أشار معلمعلم التعليم املتمازج املتعلقة بامل

امتالك املتوسط الوز.ي ممثلة يف عبارة )بتوافرها جاءت حسب 
(، 251مهارات البحث يف شبكة اإلنرتنت( مبتوسط وز.ي )

وحصلت عبارة )القدرة على اجلمع بني مهارات التدريس 
الصفي والتدريس اإللكرتو.ي( وعبارة )اهتمام املعلم بتجديد 
معلوماته بصفة مستمرة( على الرتتيب الثا.ي مبتوسط وز.ي 

بارة )فهم خصائص وطبيعة طالب املرحلة (، وع2521)

الثانوية واحتياجاهتم( و)التعامل بفاعلية مع برامج الوسائط 
يف  (.2521املتعددة( على الرتتيب الثالث مبتوسط وز.ي )

حصلت باقي املتطلبات على متوسط وز.ي أقل من  حني
معلمي الفيزياء يرون عدم توافر هذه (، مما يشري إىل أن 2)

يف البيئة التعليمية بالقدر الذي ميكنهم من املتطلبات 
  التدريس بالتعليم املتمازج بشكل فاعل حيقق نتائجه املتميزة.

 انياً/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالطالب:ث

 (21جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال 

 التعليم المتمازج المتعلقة بالطالب من وجهة نظر معلمي الفيزياء
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم املتمازج العبارة 

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ماا نوعً 

غير 
 متوافرة

 2513 - 11 14 - توافر الدافعية القوية حنو استخدام املعلم أساليب تدريسية جتمع بني التدريس الصفي واإللكرتو.ي. 1
 2514 - 21 4 - توافر املهارات املختلفة الالزمة الستخدام احلاسب اآليل يف عملية التعلم. 2
 2 6 12 6 - امتالك املهارات األساسية للتعلم الذايت. 3
 2513 - 11 14 - امتالك مهارات البحث اإللكرتو.ي يف اإلنرتنت. 4
 151 14 12 1 - امتالك الطالب للحد األدىن من مهارات التعلم اإللكرتو.ي يف الفصول االفرتاضية. 5
 1514 21 4 - - مشاركة الطالب بفاعلية يف التعلم من خالل وسائل التواصل اإللكرتو.ي. 6
 1521 11 6 - - عرب التقنيات اإللكرتونية وتطبيقاهتا املختلفة. ابعضً ل الطالب مع املعلمني ومع بعضهم سهولة تواص 7
 2562 - 1 16 - وغريه. IPADامتالك الطالب ألجهزة حاسب آيل أو أجهزة تقوم مقامها، مثل:  8
 4 - 6 12 6 توافر شبكة إنرتنت يف منازل الطالب. 9

( أن أعلى متطلبات 22يتضح من بيانات اجلدول )     
ياء فيز ال ومعلم اليت أشارطالب التعليم املتمازج املتعلقة بال

بتوافرها جاءت حسب املتوسط الوز.ي املرجح ممثلة يف عبارة 
(، 4توافر شبكة إنرتنت يف منازل الطالب( مبتوسط وز.ي ))

وجاء توافر )امتالك الطالب ألجهزة حاسب آيل أو أجهزة 

وغريه( يف الرتتيب الثا.ي مبتوسط  IPADتقوم مقامها، مثل: 
(، و)توافر الدافعية القوية حنو استخدام املعلم 2562)

أساليب تدريسية جتمع بني التدريس الصفي واإللكرتو.ي( 
و)امتالك مهارات البحث اإللكرتو.ي يف اإلنرتنت( يف 

)مشاركة  جاء يف حني (.2513الرتتيب الثالث مبتوسط )
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م من خالل وسائل التواصل الطالب بفاعلية يف التعل
الطالب مع املعلمني ومع  اإللكرتو.ي( و)سهولة تواصل

عرب التقنيات اإللكرتونية وتطبيقاهتا املختلفة(  ابعضً بعضهم 
و)امتالك الطالب للحد األدىن من مهارات التعلم اإللكرتو.ي 

(، وهذا 2يف الفصول االفرتاضية( مبتوسط وز.ي أقل من )
بالقدر الذي  هازياء يرون عدم توافر يعين أن معلمي الفي

 ميكنهم من استخدام التعليم املتمازج يف تدريس الفيزياء.
 ثالثاً/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالتقظيات اإللكترونية:

 (21جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال يوضح 

 متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالتقظيات اإللكترونية من وجهة نظر معلمي الفيزياء
املتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم املتمازج العبارة م

 الوز.ي
 املرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غير 
 متوافرة

 1 23 - - - الفصول الدراسية مزودة  بأجهزة حاسب آيل حديثة وكافية ألعداد الطالب. 1
 1 23 - - - يتوافر بالفصول شبكة إنرتنت. 2
 Data Show. - - 6 11 1521الفصول الدراسية مزودة بأجهزة عرض 3
 1 23 - - - كامريات رقمية، ومساعات، وميكروفونات.زودت أجهزة احلاسب اآليل مبلحقات إضافية:   4
 E-Course . - - 3 22 1512 توافر حمتوى دراسي إلكرتو.ي للمقرر الدراسي  5
 1521 11 6 - - ختدم التعليم املفرد.و  ،ىل وحدات متدرجة ومنطقية يسهل فهمهاإسيم احملتوى الدراسي اإللكرتو.ي تق 6
 1 23 - - - شرح تفصيلي متكامل، ومتارين وأسئلة وحماكاة.حيتوي كل درس تعليمي على  7
 1 23 - - - حيتوي كل درس على مصادر ومراجع إضافية. 8
 Learning Management System (LMS) - - 3 22 1512توفري نظام إلدارة العملية التعليمية  9

 Learning Content Management System (LCMS).. - - 3 22 1512 توفري نظام إلدارة احملتويات 11
 1521 11 6 - - من أجل تقومي الطالب بشكل مستمر.E-evaluation  اإللكرتو.يتوفري برامج التقومي  11
 1521 14 1 - - .اجملال إلكرتونية للتحاور مع اخلرباء يف توفري مواقع 12
 1521 14 1 - - . الفصول التقليدية حبيث يكمل كل منهما اآلخر توفري الفصول االفرتاضية جبانب 13
 1514 21 4 - - توفري برامج للتدريب على مهارات التصميم واإلنتاج للمقرر  الدراسي. 14
 1544 16 1 - - . احملافظة على كفاءة شبكات االتصال باإلنرتنت 15

مجيع متطلبات ( أن 21اجلدول ) يتضح من بيانات
التعليم املتمازج املتعلقة بالتقنيات اإللكرتونية حصلت على 

(، وهذا يشري إىل أن البيئة 2متوسط وز.ي مرجح أقل من )
التعليمية لتدريس الفيزياء يف املرحلة الثانوية ال تتوافر فيها 

املتعلقة بالتقنيات اإللكرتونية من  متطلبات التعليم املتمازج

وجهة نظر معلمي الفيزياء باملستوى الذي ميكنهم من 
 استخدام التعليم املتمازج يف تدريس الفيزياء.

 ريةرابعاً/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالظواحي اإلدا
 والتربوية:

  (22جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات التعليم مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمرجح لمدى مال المتوسط الوزني

 المتمازج المتعلقة بالظواحي اإلدارية والتربوية من وجهة نظر معلمي الفيزياء
املتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم املتمازج العبارة م

 الوز.ي
 جحاملر 

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غير 
 متوافرة

 1521 11 6 - - تدعم وتنفيذ وتطوير التعليم املتمازج. اليتاإلدارية واللوائح  اإلجراءاتوضوح  1
 1521 11 6 - - . والتنظيمات اخلاصة بالتعليم املتمازج اإلداريتوافر الدعم  2



 (م2211 ويوني /هـ1346الرياض )شعبان   – 34العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

124 

 1512 22 3  - املقررات الدراسية وإنتاجها لتناسب طبيعة التعليم.وجود فريق عمل متكامل لتصميم  3
 1521 14 1 6 - وعي اآلباء بأمهية استخدام أبنائهم لإلنرتنت من أجل التعلم. 4
 1521 14 1 - - وجود حوافز مادية ومعنوية لكل من املعلمني والطالب على استخدام التعليم املتمازج. 5
 1514 21 4 - - إقامة دورات تدريبية للطالب تساعدهم على التفاعل مع أساليب التعليم املتمازج. 6
 1536 14 11 - - إقامة دورات تدريبية للمعلمني متكنهم من التدريس بأساليب التعليم املتمازج. 7
 1 23 - - - عقد لقاءات مستمرة بني معلمي العلوم واملشرفني الرتبويني عن طريق الشبكة.  8
 1514 21 4 - - وجود الدعم الفين لصيانة شبكات االتصال )اإلنرتنت(.  9

 1521 14 1 - - وجود خرباء متخصصني يف جمال تصميم املقررات الدراسية وبناء املواقع اإللكرتونية يف إدارات الرتبية والتعليم.  11
 1532 11 2 3 - املباشرة عن املقررات اإللكرتونية واالختبارات. األسئلةالسماح للطالب بالتحاور عرب الشبكة مع اخلرباء وتوجيه  11
 1562 12 12 2 - نشر ثقافة التعليم املتمازج بني املعلمني. 12
 2562 - 12 12 2 وظيفي وواجب وطين.شعور العاملني يف احلقل الرتبوي بأن اجلودة وإتقان العمل وحسن األداء مطلب  13

معلمي الفيزياء أشاروا إىل ( أن 22يتضح من اجلدول )
شعور العاملني يف احلقل الرتبوي بأن اجلودة توافر متطلب )

وإتقان العمل وحسن األداء مطلب وظيفي وواجب وطين( 
 (.2562الفيزياء مبتوسط وز.ي )يف البيئة التعليمية لتدريس 

ويرى الباحث أن هذا املتطلب أشار أفراد عينة الدراسة 
باالنتماء الوطين  ابتوافرها، مما يدل على أن هناك شعورً 

والوظيفي لدى املعلمني واملعلمات، وضرورة استثمار هذا 
 أشاروا يف حنياملتطلب يف تطوير أداء املعلمني واملعلمات. 

حصلت  إذتطلبات ال تتوافر بالقدر الكايف، إىل أن باقي امل

(، وهذا يشري إىل ضعف 2على متوسط وز.ي أقل من )
النواحي اإلدارية والرتبوية من وجهة نظر معلمي الفيزياء، 

. وهذا يتوافق مع على استخدامهم للتعليم املتمازج ويؤثر
وجهة نظر معلمات األحياء يف ضعف توافر هذه املتطلبات 

 .لتعليميةلبيئة ايف ا
مة البيئة التعليمية لتدريس ءلدراسة: ما مدى ماللالتساؤل السادس 

العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء مقررات 
 متطلبات التعليم المتمازج من وجهة نظر معلمات الفيزياء؟

 أواًل/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالمعلم:

  (23جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات التعليم مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال

 من وجهة نظر معلمات الفيزياء ةالمتعلقة بالمعلم المتمازج
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم املتمازج العبارة م

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غير 
 متوافرة

 2 2 21 2 - صياغة أهداف سلوكية واضحة تتناسب مع دمج التعليم اإللكرتو.ي والتعليم الصفي وحاجات الطالب. 1
 251 3 1 22 - والتدريس اإللكرتو.ي.القدرة على اجلمع بني مهارات التدريس الصفي  2
 2514 4 4 22 - فهم خصائص وطبيعة طالب املرحلة الثانوية واحتياجاهتم. 3
 2531 1 4 11 - التعامل بفاعلية مع برامج الوسائط املتعددة. 4
 1542 2 14 6 - التعامل مع الربيد اإللكرتو.ي وتوظيف خدماته يف حتقيق أهداف املقرر الدراسي.  5
 1514 14 14 - - تصميم منشورات إلكرتونية حتتوي على مدعمات ومعينات للموضوعات الدراسية. 6
 2521 - 2 21 - امتالك مهارات البحث يف شبكة اإلنرتنت. 7
 2521 - 2 21 - اهتمام املعلم بتجديد معلوماته بصفة مستمرة. 8
 2514 - 26 6 - مسامهة املعلم يف تطوير املقرر الدراسي. 9
 2516 - 22 1 - التعامل مع الربامج اإللكرتونية لتصميم املقررات الدراسية،  اجلاهز منها أو اليت تتطلب مهارات خاصة. 11
 1521 26 3 2 - تصميم االختبارات اإللكرتونية من خالل الربامج اجلاهزة املعدة لذلك. 11
 2566 - 12 14 1 وخارجه.حتقيق روح املشاركة والتفاعل داخل الصف الدراسي  12
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 2524 4 21 3 - والفائقة حتويل ما يقوم بشرحه من صورته اجلامدة إىل واقع حي يثري انتباه الطالب عن طريق الوسائط املتعددة 13
 2524 4 21 3 - تقدمي تغذية راجعة مستمرة للطالب وجهاً لوجه أو عرب الوسائل اإللكرتونية.  14
 2522 - 21 2 - التدريبية املتخصصة يف جمال دمج تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم.حضور الدورات  15

تطلبات املأن أعلى ( 24)يتضح من بيانات اجلدول      
معلمات الفيزياء بتوافرها جاءت  تاليت أشار  باملعلمةاملتعلقة 

امتالك حسب املتوسط الوز.ي املرجح ممثلة يف عبارتني مها )
اهتمام املعلم (، وعبارة )مهارات البحث يف شبكة اإلنرتنت
ن ان العبارتاهاتوحصلت  (،بتجديد معلوماته بصفة مستمرة

حتقيق حصلت عبارة ) يف حني(، 2521على متوسط وز.ي )
( على والتفاعل داخل الصف الدراسي وخارجهروح املشاركة 
ة (، ويف الرتتيب الثالث جاءت عبار 2566متوسط وز.ي )

(، فهم خصائص وطبيعة طالب املرحلة الثانوية واحتياجاهتم)

تصميم ) اتحصلت عبار  يف حني .(2514مبتوسط وز.ي )
االختبارات اإللكرتونية من خالل الربامج اجلاهزة املعدة 

منشورات إلكرتونية حتتوي على مدعمات تصميم ( و)لذلك
ومعينات للموضوعات الدراسية( و)التعامل مع الربيد 
اإللكرتو.ي وتوظيف خدماته يف حتقيق أهداف املقرر 

(، مما يشري إىل أن 2( على متوسط وز.ي أقل من )الدراسي
غري متوافرة يف البيئة معلمات الفيزياء يرين أن هذه املتطلبات 

 التعليمية. 
 :عليم المتمازج المتعلقة بالطالبلتنياً/ متطلبات اثا

 (24جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالمتوسط الوزني المرجح لمدى مال 

 من وجهة نظر معلمات الفيزياء طالباتالتعليم المتمازج المتعلقة بال
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم املتمازج العبارة م

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غير 
 متوافرة

 4521 - 2 12 11 توافر الدافعية القوية حنو استخدام املعلم أساليب تدريسية جتمع بني التدريس الصفي واإللكرتو.ي. 1
 1522 4 24 - - توافر املهارات املختلفة الالزمة الستخدام احلاسب اآليل يف عملية التعلم. 2
 2511 2 11 - 11 امتالك املهارات األساسية للتعلم الذايت. 3
 4 - 11 2 11 امتالك مهارات البحث اإللكرتو.ي يف اإلنرتنت. 4
 2541 - 21 2 1 اإللكرتو.ي يف الفصول االفرتاضية.امتالك الطالب للحد األدىن من مهارات التعلم  5
 1541 1 21 2 - مشاركة الطالب بفاعلية يف التعلم من خالل وسائل التواصل اإللكرتو.ي. 6
 1522 21 2 - - عرب التقنيات اإللكرتونية وتطبيقاهتا املختلفة. ابعضً الطالب مع املعلمني ومع بعضهم  سهولة تواصل 7
 2516 2 12 22 - وغريه. IPADامتالك الطالب ألجهزة حاسب آيل أو أجهزة تقوم مقامها، مثل:  8
 1542 3 21 4 - توافر شبكة إنرتنت يف منازل الطالب. 9

( أن أعلى متطلبات 23يتضح من بيانات اجلدول )
معلمات  تالتعليم املتمازج املتعلقة بالطالبات اليت أشار 

الفيزياء بتوافرها جاءت حسب املتوسط الوز.ي املرجح ممثلة يف 
توافر الدافعية القوية حنو استخدام املعلم أساليب عبارة )

 حصل(، و تدريسية جتمع بني التدريس الصفي واإللكرتو.ي.
حصلت عبارة و (، 4521على متوسط وز.ي ) هذا املتطلب

( على الرتتيب الثا.ي الذايتامتالك املهارات األساسية للتعلم )
(، ويف الرتتيب الثالث جاءت 2511مبتوسط وز.ي قدرها )

امتالك الطالب ألجهزة حاسب آيل أو أجهزة تقوم عبارة )
يف  .(2516(، مبتوسط وز.ي )وغريه IPADمقامها، مثل: 

الطالب مع املعلمني  سهولة تواصلحصلت عبارات ) حني
عرب التقنيات اإللكرتونية وتطبيقاهتا  ابعضً ومع بعضهم 

املختلفة( و)توافر املهارات املختلفة الالزمة الستخدام 
احلاسب اآليل يف عملية التعلم( و)مشاركة الطالب بفاعلية 
يف التعلم من خالل وسائل التواصل اإللكرتو.ي( و)توافر 

على متوسط وز.ي مرجح شبكة إنرتنت يف منازل الطالب( 
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وهذا يشري إىل أن معلمات الفيزياء يؤكدن  (،2أقل من )
ضعف توافر هذه املتطلبات يف البيئة التعليمية بالقدر الذي 

 ميكنهن من التدريس بالتعليم املتمازج.
 ثالثاً/ متطلبات التعليم المتمازج المتعلقة بالتقظيات اإللكترونية:

  (25جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات التعليم مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءالوزني المرجح لمدى مالالمتوسط 

 من وجهة نظر معلمات الفيزياء تقظيات اإللكترونيةالمتمازج المتعلقة بال
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم املتمازج العبارة م

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غير 
 متوافرة

 1 42 - - - الفصول الدراسية مزودة  بأجهزة حاسب آيل حديثة وكافية ألعداد الطالب. 1
 1 42 - - - يتوافر بالفصول شبكة إنرتنت. 2
 Data Show. - - 4 24 1524الفصول الدراسية مزودة بأجهزة عرض 3
 1 42 - - - احلاسب اآليل مبلحقات إضافية: كامريات رقمية، ومساعات، وميكروفونات.زودت أجهزة  4
 E-Course . - - 2 21 1522 توافر حمتوى دراسي إلكرتو.ي للمقرر الدراسي  5
 1522 21 2 - - .ختدم التعليم املفردو  ،ىل وحدات متدرجة ومنطقية يسهل فهمهاإسيم احملتوى الدراسي اإللكرتو.ي تق 6
 1522 21 2 - - حيتوي كل درس تعليمي على شرح تفصيلي متكامل، ومتارين وأسئلة وحماكاة. 7
 1522 21 2 - - حيتوي كل درس على مصادر ومراجع إضافية. 8
 Learning Management System (LMS) - - 6 26 1514توفري نظام إلدارة العملية التعليمية  9
 Learning Content Management System  - - 6 26 1514 احملتوياتتوفري نظام إلدارة  11
 1511 6 26 - - من أجل تقومي الطالب بشكل مستمر.E-evaluation  اإللكرتو.يتوفري برامج التقومي  11
 1 42 - - - .اجملال يفتوفري مواقع إلكرتونية للتحاور مع اخلرباء  12
 1 42 - - - . الفصول التقليدية حبيث يكمل كل منهما اآلخرتوفري الفصول االفرتاضية جبانب  13
 1522 22 4 2 - الدراسي.مهارات التصميم واإلنتاج للمقرر توفري برامج للتدريب على  14
 1524 24 4 - - . احملافظة على كفاءة شبكات االتصال باإلنرتنت 15

مجيع املتطلبات املتعلقة ( أن 21يتضح من اجلدول )      
معلمات الفيزياء بتوافرها  تبالتقنيات اإللكرتونية أشار 

غري أهنا (، مما يشري إىل أن 2وز.ي مرجح أقل من ) مبتوسط
وهذه  متوافرة بالقدر الكايف، مما يؤثر على تدريسهن للمقرر.

النتيجة اليت توصلت هلا الدراسة من أن مجيع أفراد العينة 
أشاروا إىل ضعف توافر هذه املتطلبات التقنية تشري إىل 

ضعف اهتمام وزارة الرتبية والتعليم بتوفري هذه املتطلبات،  
كما تشري إىل ضرورة تدريب املعلمني واملعلمات عليها بعد 

  توفريها.
المتمازج المتعلقة بالظواحي اإلدارية رابعاً/متطلبات التعليم 

 والتربوية:

 (26جدول )
العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءلمتوسط الوزني المرجح لمدى مالا 

 المتعلقة بالظواحي اإلدارية والتربوية من وجهة نظر معلمات الفيزياء التعليم المتمازج
المتوسط  مستوى توافر متطلبات التعليم املتمازج العبارة م

 الوزني
 المرجح

عالية 
 جداً 

متوافرة  عالية
 ا مانوعً 

غير 
 متوافرة

 1533 11 13 - - املتمازج.اإلدارية واللوائح اليت تدعم وتنفيذ وتطوير التعليم  اإلجراءاتوضوح  1
 1533 11 13 - - . توافر الدعم اإلداري والتنظيمات اخلاصة بالتعليم املتمازج 2
 1526 42 2 - - وجود فريق عمل متكامل لتصميم املقررات الدراسية وإنتاجها لتناسب طبيعة التعليم. 3
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 1541 22 12 - - وعي اآلباء بأمهية استخدام أبنائهم لإلنرتنت من أجل التعلم. 4
 1526 42 2 - - وجود حوافز مادية ومعنوية لكل من املعلمني والطالب على استخدام التعليم املتمازج. 5
 1526 42 2 - - إقامة دورات تدريبية للطالب تساعدهم على التفاعل مع أساليب التعليم املتمازج. 6
 2514 4 22 4 - إقامة دورات تدريبية للمعلمني متكنهم من التدريس بأساليب التعليم املتمازج. 7
 2524 1 21 6 - عقد لقاءات مستمرة بني معلمي العلوم واملشرفني الرتبويني عن طريق الشبكة.  8
 1532 12 11 - - وجود الدعم الفين لصيانة شبكات االتصال )اإلنرتنت(.  9

 1514 21 3 - - وجود خرباء متخصصني يف جمال تصميم املقررات الدراسية وبناء املواقع اإللكرتونية يف إدارات الرتبية والتعليم  11
 1514 21 3 - - .املباشرة عن املقررات اإللكرتونية األسئلةالسماح للطالب بالتحاور عرب الشبكة مع اخلرباء وتوجيه  11
 1516 22 1 - - املتمازج بني املعلمني.نشر ثقافة التعليم  12
 2521 - 2 21 - شعور العاملني يف احلقل الرتبوي بأن اجلودة وإتقان العمل وحسن األداء مطلب وظيفي وواجب وطين. 13

تطلبات امل( أن أعلى 26يتضح من بيانات اجلدول )
معلمات  تاليت أشار  والرتبويةبالنواحي اإلدارية املتعلقة 

الفيزياء بتوافرها جاءت حسب املتوسط الوز.ي ممثلة يف 
شعور العاملني يف احلقل الرتبوي بأن اجلودة وإتقان العمل )

(، وحصلت هذه وحسن األداء مطلب وظيفي وواجب وطين
حصلت عبارة  يف حني(، 2521العبارة على متوسط وز.ي )

مني متكنهم من التدريس إقامة دورات تدريبية للمعل)
( على الرتتيب الثا.ي مبتوسط وز.ي بأساليب التعليم املتمازج

عقد (، ويف الرتتيب الثالث جاءت عبارة )2514قدره )

لقاءات مستمرة بني معلمي العلوم واملشرفني الرتبويني عن 
 .(2524(، مبتوسط وز.ي )طريق الشبكة
من  أوزان أقلعلى املتطلبات حصلت باقي يف حني 

املتطلبات ال تتوافر بشكل ميكن ، مما يعكس أن هذه (2)
 معلمات الفيزياء من استخدام التعليم املتمازج بشكل فاعل.

وق ذات داللة إحصائية في لدراسة: هل توجد فر لالتساؤل السابع 
العلوم في المرحلة مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءمدى مال

الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات التعليم المتمازج 
 باختالف التخصص؟

لإلجابة عن هذا التساؤل مت استخدام حتليل التباين األحادي 
 (.22كما يف اجلدول رقم ) ANOVA"ف" 

 (27) جدول
نظر عيظة الدراسة وفقاً لمتغير  وجهات في الفروق لداللة One-Way ANOVA" ف" األحادي التباين تحليل اختبار نتائج يوضح 

 التخصص )كيمياء/أحياء/فيزياء(
 مستوى الداللة ف قيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتطلبات

 املتعلقة  املتطلبات
 باملعلم
 

 145114 15414 2 115461 بني اجملموعات
 

10111** 
 262. 141 145222 داخل اجملموعات 

  142 235412 اإلمجايل
 املتعلقة املتطلبات

 بالطالب
 

 115232 15123 2 125434 بني اجملموعات
 

10111** 
 214. 141 125411 داخل اجملموعات
  142 225243 اإلمجايل

 املتعلقة املتطلبات
 اإللكرتونية بالتقنيات

 

 225464 442. 2 15121 بني اجملموعات
 

10111** 
 212. 141 25462 داخل اجملموعات
  142 35242 اإلمجايل

 املتعلقة املتطلبات
 اإلدارية بالنواحي

 والرتبوية

 125422 25221 2 35322 بني اجملموعات
 

10111** 
 222. 141 15431 داخل اجملموعات

  197 90747 اإلجمالي

(α =21,2)ذات داللة إحصائية عند مستوى *    
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( أن قيم )ف( بلغت 22يتضح من اجلدول )     
( على 125422و  225464، 115232، 145114)

(، مما يشري إىل وجود فروق 222,2التوايل، ومبستوى داللة )
(  يف وجهات α =21,2ذات داللة إحصائية عند مستوى )

مة البيئة التعليمية لتدريس ءمدى مالنظر عينة الدراسة حنو 

العلوم يف املرحلة الثانوية مبحافظة اجملمعة يف ضوء مقررات 
اجتاه  تبعًا للتخصص. وملعرفةاملتمازج متطلبات التعليم 

 Multipleالبعدية  املقارنات بعمل الباحث قام الفروق

comparisons   اختبار باستخدام   Scheffe ( 21واجلدول )
 يوضح ذلك.

مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءمدى مالالمتوسطات الكلية آلراء عيظة الدراسة نحو  بين البعدية ( المقارنات28رقم )  جدول
 تبعاً للتخصص العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات التعليم المتمازج 

 Scheffeالفروق حسب التخصص باستخدام  المتوسط العدد التخصص المتطلبات 
 بني )كيمياء( و )فيزياء( ** 2521 61522 الكيمياء باملعلم املتعلقة  املتطلبات

 بني )أحياء( و )كيمياء* وفيزياء**(
 

 2532 23522 األحياء
 1511 16522 الفيزياء

 بني )كيمياء( و )فيزياء( ** 2521 61522 الكيمياء بالطالب املتعلقة املتطلبات
 2513 23522 األحياء بني )أحياء( و )كيمياء وفيزياء(**

 1541 16522 الفيزياء
 بني )كيمياء( و )فيزياء(**  1522 61522 الكيمياء اإللكرتونية بالتقنيات املتعلقة املتطلبات

 1521 23522 األحياء 
 1524 16522 الفيزياء

 اإلدارية بالنواحي املتعلقة املتطلبات
 والرتبوية

 )كيمياء( و )أحياء وفيزياء(**بني  1562 61522 الكيمياء
 1541 23522 األحياء بني )أحياء( و )فيزياء( *

 1522 16522 الفيزياء

 (α =21,2)* *ذات داللة إحصائية عند مستوى    (α =21,2)*ذات داللة إحصائية عند مستوى     

 باملعلم:   املتعلقة  الفروق يف املتطلبات
( أن هناك فروقًا ذات داللة 21يتضح من اجلدول )     

بني  ( يف هذه املتطلباتα =21,2إحصائية عند مستوى )
( لصاحل معلمي 1511( والفيزياء )2521معلمي الكيمياء )

فروقًا ذات و  ( بالرجوع للمتوسط األكرب،2521ء )الكيميا
( يف هذه 21,2و  α =21,2داللة إحصائية عند مستوى )

(  2521( والكيمياء )2532بني معلمي األحياء ) املتطلبات
(، وجاءت الفروق لصاحل معلمي األحياء 1511والفيزياء )

 ( بالرجوع للمتوسط األكرب.2532)
 بالطالب:   املتعلقة  الفروق يف املتطلبات

( أن هناك فروقًا ذات داللة 21يتضح من اجلدول )      
بني   هذه املتطلبات( يفα =21,2إحصائية عند مستوى )

( لصاحل معلمي 1541( والفيزياء )2521معلمي الكيمياء )
وفروقًا ذات  ( بالرجوع للمتوسط األكرب،2521ء )الكيميا

 ( يف هذه املتطلباتα =21,2داللة إحصائية عند مستوى )
( والفيزياء  2521( والكيمياء )2513بني معلمي األحياء )

( 2513معلمي األحياء )(، وجاءت الفروق لصاحل 1541)
 بالرجوع للمتوسط األكرب.

 لكرتونية:  بالتقنيات اإل املتعلقة  الفروق يف املتطلبات
( أن هناك فروقًا ذات داللة 21يتضح من اجلدول )     

بني  ( يف هذه املتطلباتα =21,2إحصائية عند مستوى )
( لصاحل معلمي 1524( والفيزياء )1522معلمي الكيمياء )

مل تكن هناك و ( بالرجوع للمتوسط األكرب. 1522اء )الكيمي
ىل حد الداللة اإلحصائية بني التخصصات تصل إ اً فروق

 األخرى. 
 والرتبوية:   اإلدارية بالنواحي املتعلقة الفروق يف املتطلبات
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( أن هناك فروقًا ذات داللة 21يتضح من اجلدول )     
بني  بات( يف هذه املتطلα =21,2إحصائية عند مستوى )
( والفيزياء 1541( واألحياء )1562معلمي الكيمياء )

( 1562ء )(، وجاءت الفروق لصاحل معلمي الكيميا1522)
فروقًا ذات داللة إحصائية عند و  بالرجوع للمتوسط األكرب،

بني معلمي األحياء  ( يف هذه املتطلباتα =21,2مستوى )
( 1541( لصاحل معلمي األحياء )1522( والفيزياء )1541)

 بالرجوع للمتوسط األكرب. 
وق ذات داللة إحصائية في : هل توجد فر لدراسةل لتساؤل الثامنا

العلوم المرحلة مقررات مة البيئة التعليمية لتدريس ءمدى مال
الثانوية بمحافظة المجمعة في ضوء متطلبات التعليم المتمازج 

 باختالف الجظس؟
( قيمة ت المحسوبة للفروق بين المعلمين 29جدول رقم )

مة البيئة التعليمية ءمعلمات باختالف الجظس في مدى مالوال
 المرحلة الثانويةالعلوم في مقررات لتدريس 

 الفروق      م
 املتطلبات

الفروق بني 
معلمي 
ومعلمات 
 الكيمياء

الفروق بني 
معلمي 
ومعلمات 
 الفيزياء

الفروق 
بني 
معلمي 
ومعلمات 
 األحياء

 25613 25212 25442 تطلبات املتعلقة باملعلمامل 1
 25142 25362 25221 تطلبات  املتعلقة بالطالبامل 2
تطلبات املتعلقة بالتقنيات امل 3

 اإللكرتونية
25344 25212 252211 

تطلبات املتعلقة بالنواحي امل 4
 اإلدارية والرتبوية

25363 25641 25211 

أن قيمة ت احملسوبة ( 24)جلدول بيانات ايتضح من 
وهي ( 13،  2521جاءت أقل من قيمة ت اجلدولية ) 

وهذا يعين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  (،15261)
مة ءيف مدى مالاملعلمني واملعلمات باختالف اجلنس بني 

العلوم يف املرحلة الثانوية مقررات البيئة التعليمية لتدريس 
 مبحافظة اجملمعة يف ضوء متطلبات التعليم املتمازج.

 
 
 

 أبرز نتائج الدراسة:
تتمثل نتائج الدراسة يف التعرف على مدى توافر 
متطلبات التعليم املتمازج يف البيئة التعليمية لتدريس العلوم، 

 تقسيم هذه النتائج إىل: متولذا 
متطلبات التعليم املتمازج املتوافرة يف البيئة التعليمية أبرز أواًل/ 

 :لتدريس العلوم باملرحلة الثانوية
 ( املتطلبات املتعلقة باملعلم: أ )
 امتالك مهارات البحث يف شبكة اإلنرتنت. (1
فهم خصائص وطبيعة طالب املرحلة الثانوية  (2

 واحتياجاهتم.
ح املشاركة والتفاعل داخل الصف الدراسي حتقيق رو  (4

 وخارجه.
تقدمي تغذية راجعة مستمرة للطالب وجهًا لوجه أو عرب  (3

 الوسائل اإللكرتونية.
 :) ب ( املتطلبات املتعلقة بالطالب

توافر الدافعية القوية حنو استخدام املعلم أساليب تدريسية  (1
 جتمع بني التدريس الصفي واإللكرتو.ي.

امتالك الطالب ألجهزة حاسب آيل أو أجهزة تقوم  (2
ومع توافر هذا املتطلب إال أنه  وغريها. IPADمقامها، مثل 

 ترىن قواعد تنظيم السلوك إ إذمل يفعل يف التعليم املتمازج، 
 إحضارها للمدرسة خمالفة سلوكية.أن  
ويرى  امتالك مهارات البحث اإللكرتو.ي يف اإلنرتنت. (4

املتطلب هو نتيجة لكثرة تعامل الطالب مع الباحث أن هذا 
 األجهزة اإللكرتونية والتنقية املختلفة خارج املدرسة.

 ( املتطلبات املتعلقة بالتقنيات اإللكرتونية: ج )
يف  اتتطلبهذه املتوافر صل نتائج الدراسة إىل مل تتو      

قق جناح تطبيق البيئة التعليمية لتدريس العلوم مبستوى حي
وللتأكد من هذه النتيجة قام الباحث بزيارة  .املتمازجالتعليم 

  ح  ضعف توافرها.بعض املدارس ومقابلة العاملني فيها وال
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املتطلب  ( املتطلبات املتعلقة بالنواحي اإلدارية والرتبوية: ) د
شعور العاملني يف احلقل الرتبوي بأن اجلودة املتوافر هو: 

 .وظيفي وواجب وطينسن األداء مطلب وإتقان العمل وح
ويرى الباحث ضرورة تفعيل هذا املتطلب يف حتسني        

جودة اسرتاتيجيات التدريس اليت يستخدمها املعلمون 
 وخصوصاً التعليم املتمازج.

متطلبات التعليم املتمازج غري املتوافرة يف البيئة أبرز ثانياً/ 
 :وم باملرحلة الثانويةالتعليمية لتدريس العل

 ملتطلبات املتعلقة باملعلم:) أ ( ا
التعامل مع الربيد اإللكرتو.ي وتوظيف خدماته يف حتقيق  (1

وقد الح  الباحث ذلك من خالل  أهداف املقرر الدراسي.
 تدريسه للطالب يف برامج الدبلومات الرتبوية. 

تصميم منشورات إلكرتونية حتتوي على مدعمات  (2
 ومعينات للموضوعات الدراسية.

ونية لتصميم املقررات الربامج اإللكرت التعامل مع  (4
 اجلاهز منها أو اليت تتطلب مهارات خاصة. الدراسية،

تصميم االختبارات اإللكرتونية من خالل الربامج اجلاهزة  (3
 املعدة لذلك.

 )ب( املتطلبات املتعلقة بالطالب:
 ابعضً الطالب مع املعلمني ومع بعضهم  سهولة تواصل (1

 تطبيقاهتا املختلفة.عرب التقنيات اإللكرتونية و 
توافر املهارات املختلفة الالزمة الستخدام احلاسب اآليل  (2

 يف عملية التعلم.
امتالك الطالب للحد األدىن من مهارات التعلم  (4

 اإللكرتو.ي يف الفصول االفرتاضية.
مشاركة الطالب بفاعلية يف التعلم من خالل وسائل  (3

 التواصل اإللكرتو.ي.
 بالتقنيات اإللكرتونية: )ج ( املتطلبات املتعلقة

حاسب آيل حديثة  مزودة بأجهزةالفصول الدراسية  (1
 وكافية ألعداد الطالب.

 يتوافر بالفصول شبكة إنرتنت. (2

 .Data Showالفصول الدراسية مزودة بأجهزة عرض (4
زودت أجهزة احلاسب اآليل مبلحقات إضافية: كامريات  (3

 رقمية، ومساعات، وميكروفونات.
 تعلقة بالنواحي اإلدارية والرتبوية:) د ( املتطلبات امل

ظيمات اخلاصة بالتعليم توافر الدعم اإلداري والتن (1
 .املتمازج

وجود فريق عمل متكامل لتصميم املقررات الدراسية  (2
 وإنتاجها لتناسب طبيعة التعليم.

وعي اآلباء بأمهية استخدام أبنائهم لإلنرتنت من أجل  (4
 التعلم.

وجود حوافز مادية ومعنوية لكل من املعلمني والطالب  (3
 على استخدام التعليم املتمازج.

إقامة دورات تدريبية للطالب تساعدهم على التفاعل مع  (1
 أساليب التعليم املتمازج.

 :الدراسةومقترحات  توصيات
من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فإن       

 :يةتواملقرتحات اآلالباحث يوصي بالتوصيات 
أن يقوم املتخصصون يف املناهج وطرق التدريس يف  (1

اجلامعات واملهتمون يف وزارة الرتبية والتعليم بنشر الثقافة 
مازج يف الوسط الرتبوي والتعليمي، املعلوماتية عن التعليم املت

  ه.وإعداد أدلة تعريفية عن متطلبات
بتوفري االهتمام يف وزارة الرتبية والتعليم  ولونؤ أن يويل املس (2

 .لتدريس العلوم يف البيئة التعليميةمتطلبات التعليم املتمازج 
وية على مهارات تدريب معلمي العلوم باملرحلة الثان (4

 ، وتقنياته اإللكرتونية الالزمة.التعليم املتمازج
السماح للطالب والطالبات باستخدام األجهزة الذكية  (3

 املدارس، وفق آليات حمددة تقررها الوزارة.داخل 
املدرسة يف توجيه أولياء أمور الطالب  أن تسهم (1

لتعاون مع أبنائهم وبناهتم يف توفري املتطلبات لوالطالبات 
  التعليم املتمازج يف بيوهتم.الالزمة لنجاح 
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إجراء دراسات مماثلة على باقي املقررات الدراسية ويف  (6
مة البيئة ءية للتعرف على مدى مالحل التعليمخمتلف املرا

 التعليمية لتطبيق التعليم املتمازج يف املدارس السعودية.
 مراجع الدراسة:

 أواًل/ المراجع العربية:
م(: آراء املعلمـني يف برنـامج 2211مفيـد أمحـد ومسـري عبدالسـالم ) ،أبو موسى

وعالقته بإتقاهنم  Blended Learningتدرييب قائم على التعلم املزيج 
مجلاة للمهارات اخلاصة بتصميم الوسائط التعليمية املتعددة وإنتاجها، 

 (، فلسطني.21العدد )، جامعة القدس المفتوحة
ـــة تعليميـــة 2224اجلـــزار، مـــىن حممـــد وأمحـــد مصـــطفى عصـــر ) م(: تصـــميم بيئ

قائمــة علــى منــط التــدريب املــدمج لتنميــة مهــارات اســتخدام نظــم إدارة 
مجلاة علم اإللكرتونية لدى أعضاء هيئة التـدريس ومعـاونيهم، بيئات الت

 (،مصر.62(، العدد )16، اجمللد )مستقبل التربية العربية
 ، دار الكلمة، القاهرة.مظتوجات تكظولوجيا التعليمم(: 2244مخيس، حممد  )

ـــــن حســـــني ) ـــــت حممـــــد ب تفعيااااال التعلااااايم هــــــ(: 1341/1342دوم، أنســـــام بن
الثانويااة العااام بالمملكااة العربيااة السااعودية فااي ضاااوء اإللكترونااي بااالتعليم 

، رســـالة ماجســـتري، جامعـــة أم القـــرى، مكـــة أهاااداف التربياااة اإلساااالمية
 املكرمة.

ســرتاتيجية مقرتحــة للــتعلم اخللــيط قائمــة علــى م(: ا2212، حنــان رجــاء )رضــا
منــوذج بــاييب البنــائي وفاعليتهــا يف تنميــة مهــارات حــل املشــكالت البيئــة 

(، العــدد 11، اجمللــد )مجلااة التربيااة العلميااةات كليــة الرتبيــة، لــدى طالبــ
 (، مصر.2)

، الــدار رؤيااة جدياادة فااي التعلاايم اإللكتروناايم(: 2221زيتــون، حســن حســني )
 الصولتية للنشر والتوزيع، الرياض.

ـــــي.) ـــــتعلم 2226ســـــالمة، حســـــن عل ـــــيط التطـــــور الطبيعـــــي لل ـــــتعلم اخلل م(. ال
(، كلية الرتبية بسـوهاج، جامعـة 22العدد)، المجلة التربويةاإللكرتو.ي، 

 جنوب الوادي. مصر.
أهميااة ومعوقااات اسااتخدام م(: 2222 -هـــ 1321الشــمري، فــواز هــزاع نــداء )

المعلمين للتعليم اإللكتروني من وجهة نظر المشارفين الترباويين بمحافظاة 
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.جدة
اساااتخدام التعلااايم المااادمج فاااي تااادريس أثااار م(: 2222مـــد خـــزمي )الشــمري، حم

مادة الجغرافيا على تحصيل اطالب الصف الثالث المتوسط فاي محافظاة 
، رســـالة دكتـــوراه غـــري منشـــورة، اجلامعـــة حفااار الباااااطن واتجاهااااتهم نحاااو 
 األردنية، كلية الرتبية، عمان.

لعـــايل : التعلـــيم م(: األمنـــاط احلديثـــة يف التعلـــيم ا2222شـــوملي، قســـطندي )
يف  اآلداباإللكرتو.ي املتعدد الوسائط، املؤمتر السـادس لعمـداء كليـات 

ناااادوة ضااااما  جااااودة اجلامعـــات األعضــــاء يف احتــــاد اجلامعــــات العربيــــة، 
 ، جامعة اجلنان، لبنان.التعليم واالعتماد األكاديمي

معوقات استخدام التعليم المدمج م(: 2222/2221الشيوخ، غسان سعد )
، رسالة ماجستري، جامعة اخلليج وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسمن 

 العريب، كلية الرتبية، البحرين.
م(: منوذج مقرتح للتعليم املدمج 2211عبدالسالم، أسامة حممد ومىن فرهود )
المؤتمر العلمي السابع للجمعية العربية لتطوير برامج التعلم الذايت، 

و.ي وحتديات الشعوب العربية: )التعلم اإللكرت  لتكظولوجيا التربية
 (، مصر. 1جمتمعات التعلم التفاعلية(، اجمللد )

م(: أثــر اســتخدام كــل 2221عبــد العــاطي، حســن البــاتع وعبــد املــوىل الســيد )
مـن الـتعلم اإللكـرتو.ي والـتعلم املـدمج يف تنميـة مهـارات تصـميم وإنتـاج 

هــــاهتم حنــــو مواقـــع الويــــب التعليميـــة لــــدى طـــالب الــــدبلوم املهنيـــة واجتا
 .تكظولوجيا التربية : دراسات وبحوثتكنولوجيا التعلم اإللكرتو.ي، 

التصااميم التعليماااي عبااار اإلنترنااا : مااان م(: 2212عبــدالعاطي، حســـن البـــاتع )
 ، مكتبة دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية.السلوكية إلى البظائية
م(: تصــور مقــرتح الســتخدام التعلــيم اخللــيط 2212عبــداملنعم، منصــور أمحــد )

، العــدد مجلااة كليااة التربيااة بالزقااازي يف خطــة اجلامعــة للتعلــيم عــن بعــد، 
 (، جامعة الزقازيق، مصر.64)

تخدام تنويــع مصــادر م(: هتيئـة البيئــة التعليميــة السـ2212عبـدالوهاب، أمحــد )
المؤتمر الدولي الخامس  دريس الفعال،سرتاتيجيات التاالتعلم كإحدى 

المجتماااع المعرفاااة تجاااارب ومعاااايير  –)مساااتقبل إصاااالل التعلااايم العرباااي 
 (، مصر.1، اجمللد )ورؤى(

م(: التعلم اإللكرتو.ي املدمج وضرورة التخلص 2224عماشة، حممد عبده )
من الطرق التقليدية املتبعة وإجياد طرق أكثر سهولة وأدق لإلشراف 

، وزارة مجلة المعلوماتيةوالتقومي الرتبوي تقوم على أسس إلكرتونية، 
 الرتبية والتعليم، اململكة العربية السعودية.

كفايات التعليم اإللكتروني ودرجة توافرها لدى م(: 2224العمري، علي )
، رسالة ماجستري معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة التعليمية

 غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.
ثر استخدام التعليم المدمج أم(: 2212 -هـ 1341ري، حممد سيف )العيف

لثامن أساسي في مدارس أمانة العاصمة في اكتساب تالميذ الصف ا
، رسالة الحكومية واألهلية لمفهومات االجتماعيات واتجاهاتهم نحوها

 قسم الرتبية، عدن. –دكتوراه، جامعة عدن، كلية الرتبية 
م(: أثــر اســرتاتيجية الــتعلم املــزيج علــى حتصــيل 2224الغــايل، فاطمــة عبــداهلل )

يم األساسي يف مقرر احلاسـوب، تالميذ السنة اخلامسة من مرحلة التعل
، الاادولي األول )التعلاايم وتحااديات المسااتقبل( –المااؤتمر العلمااي الرابااع 

 (، مصر. 2اجمللد )
م(: التعلم اخلليط يف ضوء االجتاهات 2212حممد، جمدي حممود فهيم )

، كلية الرتبية الرياضية، مجلة العلوم البدنية والرياضيةاحلديثة للتعليم، 
 (، مصر.11(، العدد )1املنوفية، اجمللد )جامعة 
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م(: التعليم املدمج كصيغة تعليمية لتطوير التعليم 2221مرسي، وفاء حسن )
فلسفته ومتطلبات تطبيقه يف ضوء خربات بعض –اجلامعي املصري 

 (، مصر.2، السنة األوىل، العدد )، مجلة رابطة التربية الحديثةالدول
لبات هتيئة البيئة املدرسية لتحقيق م(: متط2226مسعود، آمال سيد )

مهارات التعلم الذايت واملستمر لدى تالميذ حلقة التعليم اإلعدادي، 
 (، مصر. 12، العدد )مجلة دراسات في التعليم الجامعي

م(: قواعد تنظيم السلوك واملواظبة 2224 -هـ 1324وزارة الرتبية والتعليم )
 ، الرياض.  التربويمجلة التوثيلطالب مراحل التعليم العام، 
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Abstract: This paper aims to investigate the appropriateness of implementing the blended learning approach for teaching 

science at high school level in Saudi Arabia; The focal objectives of this study were the following: 

 

1- To specify the appropriate educational environment for teaching science in secondary education by 

implementing the blended learning approach. 

2- To identify the suitability of the learning environment for teaching science in secondary education in Saudi 

Arabia by using the blended learning approach. 

3- To draw conclusions and pedagogical implications that contribute to a better learning environment , which 

could support the process of teaching science at high schools in Saudi Arabia . 

 

The population of this study was made up of 210 high school teachers (Males and Females) teaching at the city of Majma’ah. 

In addition, the primary subjects they taught were chemistry, biology, and physics, and a descriptive survey was the main 

method for data collection. 

The result of this study shows a significant possibility that  the  learning environment in Majma’ah high schools could be 

possible for implementing the blended learning approach for teaching science. The availability of different facilities for 

teachers, students, and educational administrators assure that blended learning could be implemented in such context. As for 

teachers, they have the ability to search online and understand the nature of high school students and their needs. Whereas for 

students, they have strong motivation towards the blended learning approach, especially with the use of technology inside the 

classroom, and they carry portable devices, smart phones, etc. almost everywhere. In addition, the feeling towards quality 

education and high level of teaching performance are administrative aspects that  promote the reliability of using such 

approach . 

However, the study finds some other factors that might hinder the use of such approach for teachers, students and 

administrators; For teachers, they lack the skills of using the different features of e-mail, and they need extensive training in 

designing academic web-based courses that achieve the overall objectives of the course given. Moreover, the lack of teacher-

student communication via technology and the difficulties students encounter when learning in virtual classrooms indicate 

that students need extra time of technology training to be able to cope with e- learning problems. Through the findings of the 

study, the researcher recommended a number of pedagogical implications and made a number of further proposals . 

 

Key Words:  Blended Approach, Teaching Science, Educational Environment     
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لممارسات االستقصاء العلمي في المشرفين التربويين  التفي تفضي (5Es)على النموذج البنائي  برنامج تدريبي قائمأثر 
 1في مراحل التعليم العام ألنشطة العلمية التدريسيةا

 
 عبد الولي بن حسين الدهمش

 أستاذ الرتبية العلمية
 والرياضيات جامعة امللك سعودمركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم 

 جامعة صنعاء -قسم مناهج العلوم وطرائق تدريسها، كلية الرتبية 
 سوزان بنت حج عمر
 قسم املناهج وطرائق التدريس

 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية 
 هـ54/6/5445  وقبل بتاريخ -هـ 8/4/5445 قدم للنشر

املشرفني الرتبويني يف مراحل التعليم  تيف تفضيال (5Es)على النموذج البنائي  برنامج تدرييب قائمهدفت هذه الدراسة إىل استقصاء أثر : مستخلصال
من املختصني يف اإلشراف على مدرسي العلوم مت اختيارهم من خمتلف مناطق  55العام لألنشطة العلمية التدريسية. وقد تكونت عينة الدراسة من 

عودية قد حتسنت اململكة. وقد أشارت النتائج إىل أن تفضيالت املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات على تدريس مقررات العلوم باململكة العربية الس
. وعن الفروق اأيض  األنشطة غري االستقصائية قد زادت تفضيلهم لبعض ولكن درجات  ،البنائيعلى النموذج التدرييب ربنامج لابدرجة ملحوظة نتيجة 

نتائج اختبار "ت" للفروق يف املتوسطات إىل أنه ال توجد  شارتأ ،اجلنسملتغري ا تبع   يف التفضيالت لألنشطة العلمية التدريسية لتدريس مقررات العلوم
التدريسية اليت ميارسها معلمو  ةفروق دالة بني املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات على تدريس مقررات العلوم من حيث تفضيالهتم لألنشطة العلمي

الدراسة وصت أناث. وهلذا فقد على كل من الذكور واإلا متكافئ  التدرييب ربنامج لا رأثوقد كان  ،ومعلمات العلوم يف الصف اثناء تدريس مواد العلوم
وتتضمن بضرورة تبين برامج تدريبية مكثفة للمشرفني واملشرفات على تدريس مواد العلوم باململكة العربية السعودية، تقوم على منحى االستقصاء، 

 أجل تعزيز رغبتهم يف تطبيق األنشطة االستقصائية يف صفوف العلوم.أساليب وطرائق تدريس مشتقة من النماذج البنائية، من 
 

 ، االستقصاء العلمي، مشرفو ومشرفات العلوم.برنامج تدرييبالتفضيالت، األنشطة العلمية التدريسية،  :المفتاحيةالكلمات 
 

 
 
 

                                                           
1
 ، على دعمهم لنشر هذا البحث.ديتقدم الباحثان بالشكر والتقدير ملركز حبوث الدراسات اإلنسانية، عمادة البحث العلمي، جامعة امللك سعو  : شكر وتقدير 
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 مقدمة
بالتعليم، وعلى األخص تعليم العلوم،  االهتمام يعترب

أو النامية، فهو  املتقدمة يف الدول من أهم األولويات سواء
 يزال معلم العلوم ميثل أبرز العوامل أساس النهضة والتقدم. وال

يف تعلم التالميذ للعلوم ويف تفكريهم وميوهلم  أكرب األثر اليت هلا
 مكان واجتاهاهتم العلمية. ولذلك فقد كان وما يزال حيتل

تقوم عملية  املعلم يف كل األنظمة الرتبوية، فعلى عاتقة الصدار 
تربوي. فجودة التعليم بشكل  نظام وحتقيق أهداف أي جناحإ

جودة  عام وتعليم العلوم بشكل خاص تعتمد يف األساس على
تكون جمدية  وير معلم العلوم لنوكفاءة معلم العلوم، وعملية تط

مي  ااجماالت العلمية والرتبوية جلشامال   ما مل يكن تطوير املعلم
. ولذلك أولت ةبناءل مصادر متنوعة تثري عملية من خال

معايري العلوم الوطنية األمريكية أمهية كبرية لالستقصاء العلمي، 
االنتقال من  وعدَّتمن عملية التدريس، ا م  هما جزء   عدتهو 

الطرق التقليدية القائمة على احملاضرة والتسمي  إىل الطرق 
القائمة على االستقصاء العلمي جوهر عملية إعادة هيكلة 

 ;AAAS, 1990; 1993; NRC, 1996; 2000)عملية التعلم 

2010; 2012; Ansberry & Morgan, 2005).  ويف الوقت
الراهن، يعد إعداد املعلم وتطوره املهين قبل اخلدمة وخالهلا 
ااجمال البحثي األهم يف جمال الرتبية العلمية من وجهة نظر 

 ـ،5555املتخصصني يف اململكة العربية السعودية )الشمراين، 
 (. 5554الشمراين وآخرون، 

العربية اململكة  يف التعليم ولون عناملسؤ  أدرك ولقد
، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق املناهج املعلم دورو  أمهيةالسعودية 

 توفريهتيئة الفرص املناسبة و على  فحرصوا، اجلديدة ملواد العلوم
في ضوء ف تربوي ا،علميا  و  وتأهيله إلعداده الالزمة مكاناتاإل

املناهج اجلديدة مل يعد دور املعلم ملقنا  للدروس وممتحنا  ملا قام 
مصمما  للمنهج وخلربات التعلم واسرتاتيجيات  صارقينه بل بتل

التقومي اليت يضعها للتشخيص وجلم  معلومات عن طالبه 
، نب الضعف اليت يعاين منها طالهبموأولياء أمورهم حول جوا

مل يعد استخدام الكتاب و وجوانب القوة اليت يتمتعون هبا، 

أساسي يف التخطيط ويف تنفيذ  رأو كمصداملدرسي كدليل 
 نفإ إضافة إىل ذلك .عملية التعليم وال حىت يف التقومي

 ساليبواأل والقواعد صولاأل تقانإ تستلزم التعليم مهنة
 طراأل من مستمدة علمية سسعلى أ القائمة الفنية

 التدريب جانب ىلإ ،املناسبة والنفسية الرتبوية والنظريات
فإعداد (، 5555)الشمراين،  خالهلاو  اخلدمة قبل والتأهيل
 النظر بغض التلميذ أداء حتسن مفتاح وه املعلم وتأهيل

 التعلم بيئة يف التالميذة حبيا املرتبطة األخرى العوامل عن
 التعليمية والوسائل الدراسية، كاملقرراتوالتعليم  
 من وبالرغم املختلفة، ومرافقه املدرسي، والبناءوالتجهيزات 

 مل ما الفائدة حمدودة تبقى فإهنا كلها العناصر هذه أمهية
ومن أهم خصائص املعلم الكفء  .الكفء املعلم يتوافر

هي قدرته على ختطيط وتنفيذ دروس علمية استقصائية 
 ناجحة.

ويعد االستقصاء من أهم أهداف احلركات 
 & ,Oliver-Hoyo, Allen) التطويرية احلالية للرتبية العلمية

Anderson, 2004،)   للتعلم املبين على االستقصاء ن إكما
 إذ ،(Bybee, 1997) يف إنتاج أجياٍل مثقفٍة علميا   اكبري    ادور  

أصبحت الثقافة العلمية من أهم ااجماالت اليت استحوذت 
على اهتمام املتخصصني يف الرتبية العلمية يف الوقت 

هدفا  عاما  تسعى الرتبية العلمية  ُعدَّتاحلاضر، كما 
لذا أشارت املعايري الوطنية  ،لتحقيقه لدى املتعلمني

أن اهلدف منها هو تقدمي  إىل (NRC, 1996)األمريكية 
وصف للفرد املثقف علميا  وتقدمي حمكات حمددة متكن 
املتخصصني يف الرتبية العلمية من حتقيق هذا الوصف لدى 

ري الوطنية األمريكية للرتبية العلمية املتعلمني. وأولت املعاي
أمهية كبرية لالستقصاء العلمي كونه الوسيلة األفضل 

ولذلك تضمنت احلديث عن  العلمية،لتحقيق الثقافة 
  احملتوى،االستقصاء كمحور من احملاور األساسية ملعايري 

كما أخرج ااجملس الوطين للبحث كتابا  مستقال  يتناول 
وصفا  دقيقا  لالستقصاء املقصود به يف وثيقة املعايري الوطنية 
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ويشري  .(NRC, 2000)وكيفية ممارسته داخل الفصل الدراسي 
إىل أن  (Abd-El-Khalick et al., 2004)عبد اخلالق وزمالؤه 

تتناوهلا مناهج العلوم يف  االستقصاء من املفاهيم املشرتكة اليت
 مراحل التعليم العام يف كثري من الدول حول العامل.

ولقد حددت معايري العلوم الوطنية األمريكية مخس 
 مكونات أساسية لالستقصاء العلمي وهي:

 حداث والظواهر العلميةشياء واأليسأل أسئلة حول األ  -
 .من حوله

 .وينفذها ستقصاءات علميةخيطط ال  -
 أجهزة وأدوات بسيطة جلم  بيانات.يوظف   -
يستخدم البيانات اليت مجعها يف صياغة تفسريات مقنعة   -

 حداث والظواهر العلمية.شياء واألحول األ
 االستقصاءات.نتائج التفسريات و بصل اتو ي  -

 ااجمتم  يف بالغ باهتمام االستقصاء مهارات وحتظى      
 إذ التعلم، ليةعم الستمرارية وسيلة كوهنا العلمي والرتبوي،
 أو للمفهوم عميق فهم بناء خالهلا من يستطي  املتعلمون

 والتفسريات التربيرات وتقدمي فيها، وتوسي  معارفهم الظاهرة،
 الطلبة يلجأ االستقصاء ممارسة خالل منهلا. ف الدقيقة العلمية

 الظاهرة، الستكشاف لديهم عن فضول نابعة أسئلة طرح إىل
 إىل يسعون من مثو ، معارفهم عنها يف والتعمق التوس  وإىل

 اتالبيان ومج  املعرفة املختلفة، مصادر عرب والتقصي البحث
 ودعمك األسئلة، تل عن جاباتإ إىل للوصول وحتليلها

 ;NRC, 1996) والرباهني باألدلة والتفسريات اإلجابات

Alberts, 2000) .حتتاج املهارات هذه أن بالذكر اجلدير ومن 
 ال بد من لذا وتطويرها، لتنميتها ومستمرة تدرجيية مارسةمل

ولكن  األوىل الدراسية السنوات منذ ممارستها على الطلبة تعويد
 إىل التوجيه ومن املعقد إىل البسيط من تتدرج تدرجيية، جبرعات

ن يستخدم اسرتاتيجيات معلم العلوم مطالب بأو  ،االستقالل
مناسبة لتحقيق الغايات املنشودة مثل و حديثة وأنشطة تدريس 

االستداليل وطريقة حل املشكالت وطريقة  التفكري اسرتاتيجية
ميكن أن يستدل واليت  ،االستقصاء واالكتشاف املوجه واحلر

األنشطة اليت ميارسها أو يفضل مالحظة من خالل  اعليه
  .التدريسأثناء عملية  املعلم أن ميارسها

من الطرق املتنوعة اليت  د  يعهلذا فإن االستقصاء و        
يدُرس هبا العلماء العامل الطبيعي ويقرتحون تفسريات بناء  

وقد ، (NRC, 1996) أعماهلمعلى األدلة الناجتة من 
أشارت الدراسات إىل أن االستقصاء العلمي يكمل عملية 
تدريس العلوم وأن التدريس القائم على االستقصاء ميكن 

يستخدم يف تدريس املفاهيم والعمليات اخلاصة بطبيعة أن 
 & Haury & Rillero, 1994; Bainchiniالعلم )

Colburn, 2000.) ( وقد عرف ليدرمانLederman, 

1998; Lederman, et. al., 2001) أنه ب االستقصاء
 استخدام املعرفة العلمية والتعليل السبيب والتفكري الناقد

للمعرفة العلمية. ويكمِّل  تطورلتنفيذ جتربة قد ينتج عنها 
إن التدريس القائم على  إذاالستقصاء عملية تدريس العلوم 

االستقصاء يستخدم يف تدريس املفاهيم والعمليات اخلاصة 
وأكد (. Bainchini & Colburn, 2000بطبيعة العلم )

أن املدرس الذي يفتقد الفهم ( Lederman, 1998ليدرمان )
الوظيفي واملفاهيمي لالستقصاء العلمي سوف يفتقد 
القدرة على تدريس العلوم يف بيئة بنائية كما حددهتا معايري 
العلوم الرتبوية الوطنية. وعليه لزم إخضاع معلم العلوم 
 لدورات تدريبية مكثفة ومعدة بشكل جيد كي يزداد

علمي يف تدريس العلوم. الستخدام االستقصاء ال تفضيله
زيادة  يفالدورات احلالية اليت تعقد دور  ال يُعرفولكن 

 من مثو و االستقصاء العلمي، الرغبة لدى معلمي العلوم حن
هذا عل، و فامهاراهتم الستخدام االستقصاء بشكل  تنمية

الدراسة حبثه والتعرف عليه. وبناء عليه فهذه  هما تود هذ
يف تفضيالت  برنامج تدرييبالدراسة سوف تبحث يف أثر 

مشريف ومشرفات العلوم الستخدام االستقصاء يف 
  الصفوف الدراسية.
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 :مشكلة الدراسة
متثل طرق التدريس املرتبطة باالستقصاء أمهية بالغة، 

طرق والنظريات الرتبوية أهنا واألدبيات فقد أثبتت الدراسات 
،  (Alberts, 2000) وقدراهتمفاعلة يف تنمية مهارات املتعلمني 

 .(NRC, 1996) تبنتها معظم األنظمة الرتبويةفقد ولذلك 
تفضيالت معلمي العلوم للممارسات واألنشطة  وتعكس

 لنجاح اأساس  لتدريسية اليت تتمحور حول املتعلمني لعلمية اا
عملية التدريس يف  جناح من مثو  ،تطبيق مناهج العلوم اجلديدة

أجيال ، واليت تتمثل يف إعداد وإخراج حتقيق غاياهتا املنشودة
البيئة وااجمتم  الذي  والناجح م قادرة على التكيف الفعال 

حتقيق التنمية املستدامة للوطن.  من مثو يعيشون فيهما، 
ويشكل التدريب أثناء اخلدمة على االسرتاتيجيات والطرائق 

يف ا إجياب  احلديثة يف تعليم وتعلم العلوم أهم العوامل اليت تؤثر 
التدريسية العلمية مستوى املمارسات والتفضيالت لألنشطة 

لدى معلمي العلوم سواء يف مراحل التعليم العام أو التعليم 
ويق  على عاتق املشرف الرتبوي مهمة رئيسة يف توجيه العايل. 

املعلمني الختيار طرائق وأساليب التدريس واختيار طبيعة 
يف غرفة الصف الدراسي مما  األنشطة العلمية اليت يتم تنفيذها

 . يساعدهم على النمو املهين
وما خيتاره املعلم سواء مبفرده أو بتوجيه من املشرف 

متها، فقد تكون املخرجات يف عملية التعلم بر يؤثر الرتبوي قد 
قد تكون جيايب يف تنمية وتطور ااجمتم  أو إهلا دور ، أي إجيابية

املعلمني  ألنا ونظر  سلبية تعيق عملية التنمية املستهدفة. 
واملشرفني يتلقون الكثري من الدورات التدريبية، ولكن ال يتم 
تقييم فاعلية تلك الدورات، وخاصة على اختيارات املعلمني 

األنشطة التدريسية  ةلطرائق وأساليب التدريس وعلى نوعي
فإن مشكلة هذه  وبناء على ذلكاليت يفضلوهنا.  العلمية

برنامج تدرييب ا وحتديد  الربامج التدريبية الدراسة ترتكز حول 
 (5Es) ( يف دورة التعلم اخلماسيةعلى النموذج البنائيقائم )

تفضيالت املشرفني ملقررات العلوم يف مراحل  ومعرفة دوره يف
 التدريسية.العلمية التعليم العام لألنشطة 

 أهداف الدراسة
  املشرفني الرتبويني تفضيالت وممارسات التعرف على

 واملشرفات الرتبويات يف مقررات العلوم حول
القائم على الربنامج التدرييب األنشطة العلمية وفق 

 .(5Es)النموذج البنائي 
  إرساء قاعدة لتقييم الدورات التدريبية اليت تقدم

للمعلمني أو غريهم من العاملني يف جمال الرتبية 
 والتعليم.

 على النموذج  تدرييب قائمرف على أثر برنامج التع
تفضيالت املشرفني الرتبويني يف يف  (5Es)البنائي 

  مقررات العلوم لألنشطة العلمية التدريسية.
  التعرف على الفروق يف تفضيالت املشرفني الرتبويني

ا وفق  يف مقررات العلوم لألنشطة العلمية التدريسية 
 قائم على النموذج البنائيال ملتغري الربنامج التدرييب

(5Es). 
  التعرف على الفروق يف تفضيالت املشرفني الرتبويني

يف مقررات العلوم لألنشطة العلمية التدريسية وفق 
 (5Es)قائم على النموذج البنائي الالربنامج التدرييب 

 ملتغري اجلنس. اوفق  
 أسئلة الدراسة:
النموذج البنائي ائم على قتدرييب  برنامج أثرما 

(5Es)  وممارسات مشريف العلوم يف مراحل يف تفضيالت
 التعليم العام لألنشطة التدريسية؟

 اآلتية: تفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية وي
  ائم على النموذج البنائي قبرنامج تدرييب  أثرما(5Es) 

املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات يف تفضيالت 
 التدريسية ذات العالقة بتدريس العلوم؟لألنشطة 

  هل توجد فروق يف تفضيالت املشرفني الرتبويني
يسية ذات العالقة واملشرفات الرتبويات لألنشطة التدر 

ائم على القالربنامج التدرييب تغري عزى ملتبتدريس العلوم 
 ؟(5Es)النموذج البنائي 
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 رفات هل توجد فروق يف تفضيالت املشرفني الرتبويني واملش
الرتبويات لألنشطة التدريسية ذات العالقة بتدريس العلوم 

 ائم على النموذج البنائيالقالتدرييب الربنامج قبل وبعد 
(5Es) ؟ملتغري اجلنس عزىت 

 أهمية الدراسة
حتتل الدراسة أمهيتها من أمهية االستقصاء كونه 

، فباالستقصاء نيتعليم وتعلم ناجح ةاملفتاح الرئيس لعملي
اليت سلكها العلماء، وبذلك فإهنم املتعلمون الطريق يسلك س

فهم وإذا  فإن . يكتسبون مهارات العلم والبحث العلمي
ا جد  يف احملتوى الرتبوي مهم ه االستقصاء العلمي والتعرض ل

املشرفني الرتبويني يف لتدريب املعملني وعلى وجه اخلصوص 
حقيقة يف ولن يطبق االستقصاء العلمي  .مقررات العلوم
املعلم كل من املشرف الرتبوي و ما مل يكن   الصف الدراسي

حداث تغيري ملموس يف مستوى وحياة جبدواه يف إ نيمقتنع
رغبة حقيقية يف استخدامه يف  تظهر قدالتالميذ، ومن مث 

كلما منا فهم  نموتوهذه الرغبة قد  تدريس املقررات العلمية.
واالسرتاتيجيات املتعلقة به. وهلذا فإن  املعلم لالستقصاء

التدريبية املوجهة حنو للربامج  معلمي العلومخضوع 
التعلم اخلماسية، قد  دورةاسرتاتيجيات االستقصاء، ومن بينها 

التدريسية ذات املنحى  لألنشطة متسهم يف تنمية تفضيالهت
 االستقصائي.
 الدراسة: مصطلحات

الطرق املتنوعة اليت االستقصاء بيعرف  :االستقصاء العلمي
على  ويقرتحون تفسريات بناء  يدرس هبا العلماء العامل الطبيعي 
 & AAAS, 1993; Hadfieldاألدلة الناجتة من أعماهلم )

Lillibridge, 1993; NRC, 1996; NSTA, 2003; ASEE, 

بأنه العلوم  ((Lederman, 1998مان عرفه ليدر كما   (،;2009
لعلمية والتعليل السبيب والتفكري الناقد ا ةاليت تستخدم املعرف

 لتنفيذ استقصاء ينتج عنه تطور املعرفة العلمية. 

تصنف األنشطة التعليمية الصفية إىل نوعني: : األنشطة التعليمية
يتمحور  يف حنياألول يتمحور حول احملتوى الدراسي واملعلم، 

الختيار املدرس ا غالب  تعلم. ويعود األمر النوع الثاين حول امل
 . واملشرف الرتبوي

هو الشخص الذي خيتص : المشرف التربوي لمواد العلوم
يف مواد العلوم العامة والكيمياء والفيزياء وعلوم احلياة 

ومؤهل لإلشراف على معلمي  السعودية،باململكة العربية 
ويعمل على تقومي أداء معلمي العلوم  الدراسية،تلك املواد 

حتسني  يفومساعدهتم  املواد،الذين يدرسون تلك 
 املهارات التدريسية لديهم يف مدارس التعليم العام.

 يتفق علماء الرتبية على تعريف حمدد مل :اإلشراف التربوي
، فقد تعددت ويعود ذلك إىل تباين اجتاهاهتم لإلشراف

يتفق وتعدد مهام املشرف  مباتعريفات اإلشراف الرتبوي 
السعود عرف تشارلز بوردمان  املشار إليه يف  وقد ،الرتبوي

( اإلشراف الرتبوي بأنه "ااجمهود الذي يبذل 5555)
نمو املستمر للمعلمني يف الستثارة وتنسيق وتوجيه ال

ليم ، لكي يفهموا وظائف التع، فرادى ومجاعاتاملدرسة
، حىت يصبحوا ر فاعليةأحسن، ويؤدوها بصورة أكثا فهم  

. "أكثر قدرة على استثارة وتوجيه النمو املستمر لكل تلميذ
 عملية"بأنه الرتبوي  ( اإلشراف5486ويعرف نشوان )

 خالهلا من يتم مستمرة عالجية حتليلية تشخيصية تعاونية
 هبدف واملعلم الرتبوي املشرف بني واملثمر لتفاعل البناءا

 التعلمية". التعليمية العملية وتطوير حتسني
 تعتمد عملية "( بأنه5555 (الفتاح عبد رفهع :التدريب

 اخلدمة تقدمي والعلم؛ هبدف واملهارة فن اخلربة تقدمي على
 املؤسسات االجتماعية داخل واجلماعات، لألفراد التدريبية
 مواجهة يف األداء من قدر أعلى لتحقيق وذلك واخلدمية،
 ضوء يف ومهنتهم وظائفهم تواجه والعقبات اليت املعوقات

  (ه5458 (وعرفه موسى. "املؤسسات تلك اسرتاتيجية
 دقيقة بصورة أهدافه تبلور وخمطط هادف، نشاط"بأنه 

 واليت الواقعية، الفعلية املتدربني حاجات من وواضحة
 ألعماهلم الفعال األداء متطلبات يف ضوء حتددت
 النشاط هذا ويسعى املمارس، الواق  يف الفعلية اهتموإمكان
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 روح تسوده جو يف ووجدانيا   ومهاريا   معرفيا   املتدربني تنمية إىل
 على ويساعد وباآلخرين، بالنفس والثقة التعاون، واملساعدة

 التدريبية إلشباع احلاجات والفردي، والذايت املهين النمو
 شريف ويعرف .وافر بشكل للمتدربني والفردية املشرتكة

 تعلم اليت النشاطات جمموعة" بأنه التدريب (5484وسلطان )
 تفكريهم، مبستوى وترتف  قيمهم وتثري املتدربني وحتفزهم،

 ."اهنيتبعو  واألساليب اليت القيادية، مهاراهتم وحتسني
 سابقةالدراسات الخلفية النظرية وال

اإلشراف الرتبوي خدمة فنية متخصصة )نشوان، يعد 
يقدمها املشرف  (5555؛ عطوي، 5444؛ اليحىي، 5441

الرتبوي املختص إىل املعلمني الذين يعملون معه، بقصد حتسني 
عملية التعلم والتعليم، من خالل إكساب املعلم املعرفة العلمية 
املطلوبة واملهارات األدائية الالزمة، على أن تقدم بطريقة 

تهم حنو إنسانية تعزز ثقة املعلمني بأنفسهم وتزيد من دافعي
الرتبوي على اتصال دائم بامليدان، ف ألن املشر ا ونظر  املهنة. 

وبالذات على مستوى املدارس، وعلى اطالع جبوانب العمل 
املعلمني، وجبوانب النقص يف اخلدمات جه اتو وباملشكالت اليت 
 للتالميذ، فإن لديه القدرة على اقرتاح بعض التعليمية املقدمة

يالحظها. فاملشرف الدورات اليت تعاجل جوانب الضعف اليت 
الرتبوي يعمل كحلقة وصل بني اإلدارة يف املركز وامليدان 

أن يساهم مسامهة فعالة يف تقدمي صورة عن  يستطي 
احتياجات املعلمني للتدريب يف أي من ااجماالت ذات العالقة 

املشرفني  يبتدر ا جد  لتدريس. ولذلك من املهم بطرق وأنشطة ا
ن تتب  يف أق جديدة يراد هلا الرتبويني أوال  على أي طرائ

له السلطة والنفوذ يف رف شفاملالتدريس من قبل معلمي العلوم، 
توجيه املعلم حنو استخدام أي طرائق أو أساليب جديدة يف 

 التدريس.
النماذج  حدمنوذج دورة التعلم بشكل عام أ يعدو 

منهاج ا للتفكري  د  يع ، كماالعلوم تعلم وتعليماالستقصائية يف 
تناسب وت ةتتماشى م  النظريات الرتبوية احلديث هناإ إذوالعمل 

الدراسات  أكدت. وقد التالميذم  الكيفية اليت يتعلم هبا 

الطلبة على التعلم ذي املعىن  فاعلية دورة التعلم يف تشجي 
التفكري اإلبداعي والناقد،  تنمية للمفاهيم العلمية وعلى 

وتنمية االجتاهات العلمية  ا يف تكوينكما أثبتت فاعليته
وامليول اإلجيابية حنو العلوم وعلى إكساب الطلبة مهارات 

 .(5556 ،5555)الدمهش،  التعلمعمليات 
ومما جتدر اإلشارة إليه هو أن نظريات وتطبيقات 

تتطور بصورة مستمرة  ومناذج مهارات اإلشراف الرتبوي
طبيعية لتطور  وذلك نتيجة )5486)نشوان،  عالٍ وبتسارع 

الدراسات والبحوث املتعلقة هبذا ااجمال، األمر الذي أدى 
إىل حدوث نقلة نوعية يف النظريات اخلاصة باإلشراف 

الت تطبيقها على أرض الواق . وهذا االرتبوي إضافة إىل جم
املسؤولني عن اإلشراف الرتبوي واملشرفني  التطور حيتم على

واكبة هذا ملالرتبويات العمل الدؤوب الرتبويني واملشرفات 
 التغري املستمر.

هي: مراحل  بثالثبدأت دورة التعلم  قدو  
مرحلة و  م،استخالص املفهو مرحلة و  ،االستكشاف مرحلة
ىل أربعة مراحل هي: مرحلة إمث تطورت  ؛التطبيق

ومرحلة  ،استخالص املفهوممرحلة و  ،االستكشاف
بعد ذلك دورة التعلم تطورت و  التقومي.مرحلة و  ،التطبيق

 ،Engagement االنشغالمرحلة  هي: ىل مخسة مراحلإ
 ومرحلة التفسري ،Exploration ومرحلة االستكشاف

Explanation،  ومرحلة التوسيElaboration ،  ومرحلة
رف هذا النموذج اخلماسي وقد عُ  ، Evaluationالتقومي

أو  ،(Bybee, 1993)املراحل لدورة التعلم بنموذج باييب 
اتباع يتم  يف كل مرحلة من هذه املراحلو ( 5Esمنوذج )

 :اخلطوات اآلتية
  Engagement االنشغال مرحلة .5

إىل شيء أو يوجه اهتمام الطلبة يف هذه املرحلة 
حدث أو حالة، ويتم ربط أنشطة هذه املرحلة  مشكلة أو

ويعتمد الربط  م  األنشطة السابقة واألنشطة املستقبلية
 على مهام التعلم وقد يكون الربط مفاهيمي ا أو إجرائي ا أو
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وتعد عملية طرح األسئلة وحتديد املشكالت وإظهار  .اسلوكي  
املشكلة من الطرق  قفمواوالتفاعل م   التباين بني األحداث

وتوجيه اهتمامهم  إىل اخنراط الطلبة من مهام التعلم يتؤداليت 
عن تقدمي املواقف التعليمية  وال  ؤ مسحنوها، ويكون املعلم 

 .مهام التعلم وحتديد
 Exploration  مرحلة االستكشاف .5

تصميم أنشطة مرحلة يف هذه املرحلة يتم 
هبدف تزويد الطلبة بقاعدة أساسية متكنهم من  االستكشاف

 ويفوالعمليات واملهمات  االستمرار يف استكشاف بنية املفاهيم
 هذه املرحلة ينبغي توفري مواد حمسوسة وخربات مباشرة قدر

اإلمكان وهتدف أنشطة املرحلة إىل تكوين خربات ليستخدمها 
ليات واملهارات. ملناقشة املفاهيم والعم الطلبة واملعلمون الحق ا

كافية ومواد  عن إعطاء توجيهاتوال  ؤ مسويكون املعلم 
بالنشاط. وأن يتيح الوقت الكايف والغرض مناسبة تتعلق 

واملواد، واملواقف بناء على أفكار الطلبة عن  الستقصاء األشياء
فكري ا وجسمي ا يف النشاط  الطلبة الظواهر. وكنتيجة النغماس

 فإهنم يكونون عالقات، ويشاهدون أمناط ا، وحيددون متغريات
 .ويستفسرون عن أحداث

 Explanation  مرحلة التفسير .4
املعلم اهتمام الطلبة إىل يوجه  هذه املرحلة ويف

خاصة من أنشطة مرحليت االنشغال واالستكشاف  جوانب
ذلك بتقدمي التفسريات املناسبة لوض  اخلربات  ويقوم بعد

مرحلة التفسري مرحلة  د  وتعستكشافية يف وضعها الصحيح. اال
وأساليب متنوعة يف يستخدم طرق  إذمواجهة من قبل املعلم؛ 

قدميه للمفاهيم والعمليات أو املهارات منها التفسري اللغوي ت
هذه  يفو ت التعليمية. التعليمية والربجميا والفيديو واألفالم

 (Mental organization) العقلي املرحلة تستمر عملية التنظيم
بعبارات  ويصبح الطلبة قادرين على تغيري خرباهتم السابقة

تقدمي املفاهيم والعمليات أو املهارات باختصار  د  ويع. خاصة
 .هو اهلدف األساسي هلذه املرحلة وبشكل مبسط
 

 Elaboration  عرحلة التوسم .4
أن يستخدم الطلبة التفسريات اليت مت تطويرها يف 

توسي  وتطوير مدى فهمهم  مواقف جديدة من أجل
 يف بعض هأنوجد  إذللمفاهيم والعمليات واملهارات، 

أو خلاطئ ا يستمر الطلبة يف احتفاظهم بفهمهم احلاالت
مرحلة  يقتصر فهمهم للمفاهيم من نطاق خربات

االستكشاف وتقوم هذه املرحلة بوض  الطلبة يف مواقف 
جديدة تتطلب تطبيق تغريات  مشكالت يواجهونجديدة 

 .مماثلة أو مشاهبة
 Evaluation  مرحلة التقويم .5

الطلبة يف هذه املرحلة ى يتلقَّ ينبغي أن ا وأخري  
أن يكون  حول مالئمة تفسرياهتم وجيبتقوميية مراجعة 

التقومي مستمر ا، وال يقتصر على التقومي يف هناية الفصل، 
ستمر املتقومي ال لضمانإجراءات متعددة تُتخذ وجيب أن 

واملهارات العلمية  للتعلم ولتشجي  البناء املعريف للمفهوم
التقومي خالل كل مرحلة من مراحل ومن املمكن أن يتم 

 .بدال  من أن يق  يف هنايتها دورة التعلم
ا وفق  وتصنف األنشطة الصفية التعليمية اليت تنفذ 

األول حول احملتوى النوع  نوعني: إىل( 5Esنموذج )ل
حول  الثاينالنوع يتمحور  يف حنيالدراسي واملعلم، 

أحدمها إىل املعلم الذي الختيار ا غالب   ويعود األمراملتعلم. 
يذكر نونان  إذاملشرف الرتبوي، بتوجيهات  اإجياب  يتأثر 

(Nunan, 1999) ها واختيار سُ اختيار األشياء اليت ندرِّ ن أ
آلية أو طريقة تدريسها جيب أن خيض  للهدف من 
التدريس أو ألهداف تدريس املواضي  املستهدفة، وإىل 

النظريات الرتبوية  الغرض من التدريس الذي تؤكد عليه
ن جنعل املتعلمني ينخرطون بنشاط يف العملية احلديثة وهو أ

 التعليمية ويف عملية التعلم.  
 cognitive لعلماء علم النفس املعريفا وطبق  

psychology)،)  النشاطات املقرتحة ينبغي أن تتسم
للدروس العلمية يف علوم احلياة واألرض والفيزياء والكيمياء 
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بالقدرة على تنمية تفكري املتعلم ومهاراته، وقدرته العلمية مثل 
التصنيف واملالحظة والتجريب واملقارنة والتحليل والرتتيب 

التفكري العلمي يف املتعلمني عن  وتأصيل منهجوالتجريب. 
 العلمية يفطريق تدريبهم على اتباع وتطبيق خطوات الطريقة 

ة أو خارجها يف البيئة البحث والتفكري، سواء داخل املدرس
 مستقبال  احمليطة هبم. كما جيب أن يساعد هذا املنهج املتعلمني 

وفهم خمتلف الظواهر العلمية احمليطة هبم.   ،يف حل مشكالهتم
 عن تعلمهم، وأن نيولالطالب جيب أن يكونوا مسؤ ن إكما 

أعباء التعلم الرئيسة جيب أن تق  على عاتقهم، وأن دور املعلم 
يقتصر فقط على توجيههم ال بد أن ية التعليمية يف العمل

ن وجاكسون سامو ريب و أكد كما وإرشادهم عند الضرورة.  
(Reeb, Sammon, & Jackson 1999) ب يف أن إشراك الطال

ارتباطه تزيد من حنو التعلم و  تهدافعيعملية التعلم تزيد من 
 التعلم.    عمليةجناح  وتساهم يفباملدرسة، 

تفضيالت املعلمني أو يف الدراسات  وحبث عدد من
احلمادي أجرى  إذاملشرفني الرتبويني لألنشطة العلمية، 

( دراسة هدفت إىل حتديد الكفايات الالزمة للمعلمني 5448)
من وجهة نظرهم، ومن وجهة نظر املشرفني الرتبويني، وقد 

ممن يعملون ا ا ومشرف  معلم  ( 455تكونت عينة الدراسة من )
ثانوية احلكومية مبدينة الدوحة. وقد طور الباحث باملدارس ال

األهداف التعليمية،  بني( كفاية، موزعة 45استبانة مكونة من )
واحملتوى، وخصائص املعلم، وختطيط الدرس، والوسائل 
التعليمية، وطرق التدريس، واألنشطة، والتعامل اإلنساين، 

من ت مجي  الكفايا أمهيةوالتقومي. وقد توصلت الدراسة إىل 
كفاية إدارة الصف املرتبة احتلت   إذاملعلمني،  وجهة نظر

األوىل، تليها كفاية التقومي، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم 
وجـود فروق ذات داللة إحصائية يف الكفايات تعزى للمؤهل، 

داللة إحصائية تعزى للخربة،  ذات فروقوأظهرت كذلك وجود 
 لصاحل أصحاب اخلربات الطويلة.

 (Kalle, et al, 2010)أجرى كايل وآخرون كما 
دراسة كان اهلدف منها التعرف على طرائق التدريس املفضلة 

العام يف فنلندا. عليم تاللدى الطلبة يف الصف التاس  من 
 5845وقد مت اختيار عينة من املدارس الثانوية يف فنلندا )

اإلناث(، وطبقت عليهم استبانة  من 5115ومن الذكور 
تقيس خرباهتم م  طرائق تدريس العلوم وتفضيالهتم 
للطرائق اليت يفضلون أن يتم تدريسهم من خالهلا. وطلب 

م طرائق التدريس يف تدريس استخدا يةمن الطلبة تقييم كيف
أن يروا طرائق  نرغبو ي، وكيف احالي   الكيمياء والفيزياء

للبيانات  العامالتحليل ارت نتائج . أشيف املستقبلالتدريس 
وم التقليدية لإىل أن الذكور مقتنعون بطرائق تدريس الع

املستخدمة، مثل التدريس املباشر وحل املشكالت البسيطة 
ترغب  يف حنيوقراءة الكتب وتنفيذ العمل املخربي، 

اإلناث مبزيد من املناقشة. من ناحية أخرى، فإن الطلبة 
الذين لديهم رغبة يف العلوم أو يظنون أن العلوم املدرسية 

طرائق التدريس اليت مفيدة يف كل مناحي احلياة، يفضلون 
املزيد من األنشطة اإلبداعية مثل العصف الذهين تتضمن 

ابية وعمل املشاري . ودلت النتائج على وجود عالقة إجي
وتفضيالهتم لطرائق التدريس،  يف العلوم بني رغبة الطلبة

خصوصا  عند تفسري رغبة الطلبة يف العلوم وتفضيلهم 
 لألنشطة اإلبداعية.   

دراسة ملقارنة تفضيالت الطلبة  يتأجر كما 
 ةاناستخدم االستبو . اصفي   انشاط   (45)ومعلميهم حول 

. اطالب   (85)واملقابلة وطبقها على عينة مكونة من 
جيابية  أن املتعلمني ميتلكون اجتاهات إوأشارت النتائج إىل

ألنشطة املتمحورة حول املتعلم، كما أشارت النتائج حنو ا
بني تفضيالت  (%55)قداره مبتناقض  إىل وجودا أيض  

 نشطة الصفيةمدرسيهم حول األتفضيالت املتعلمني و 
(2011 Thanh-Pham,). 

 األنشطة العلمية التدريسية
 Cognitiveلعلماء علم النفس املعريف، ا طبق  

Psychology)،)  فإن النشاطات املقرتحة للدروس العلمية
يف علوم احلياة واألرض والفيزياء والكيمياء ينبغي أن تتسم 



 ....( يف تفضيالت املشرفني الرتبويني ملمارسات االستقصاء5Esأثر برنامج تدرييب قائم على النموذج البنائي )عبدالويل الدمهش وسوزان حج عمر: 
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بالقدرة على تنمية تفكري املتعلم ومهاراته، وقدراته العلمية مثل 
التصنيف واملالحظة والتجريب واملقارنة والتحليل والرتتيب 

منهج  يف تأصيلوالتحكم باملتغريات. كما ينبغي أن تسهم 
التفكري العلمي لدى املتعلمني عن طريق تدريبهم على إتباع 

البحث والتفكري، سواء  العلمية يفوتطبيق خطوات الطريقة 
داخل املدرسة أو خارجها. كما جيب أن يساعد املنهج املبين 

وفهم  ميف حل مشكالهت مستقبال  على األنشطة املتعلمني 
خمتلف الظواهر العلمية احمليطة هبم. ويف هذا اإلطار أكد جون 

( على عدة مبادئ حتكم 5556ديوي املشار إليه يف محدان )
مهها: التعلم بالعمل سواء التعلم الفكري أو عملية التعليم ومن أ

اليدوي أو اخللقي، والتعلم حسب حرية الطلبة ورغباهتم 
ستقالليا ، فهو يرى أن الطلبة وحاجاهتم، والتعلم ذاتيا وا

عن تعلمهم، وأن أعباء التعلم الرئيسة جيب أن تق  ولون ؤ مس
فقط  على عاتقهم، وأن دور املعلم يف العملية التعليمية يقتصر

 على توجيههم وإرشادهم عند الضرورة. 
وفيما يتعلق بأمهية األنشطة اليت تقوم على إشراك 

 ,.Reeb, et. al وزمالؤه )ريب الطالب يف عملية التعلم أكد 
أن إشراك الطالب يف عملية التعلم تزيد من دافعيته حنو  (1999

هنا قد تؤدي إىل جناحه يف أالتعلم وارتباطه باملدرسة، إضافة إىل 
التعلم. فاألنشطة التعليمية تعمل كوحدة بناء أساسية للتخطيط 

 ,Shavelson & Stern)وللممارسة داخل الصف الدراسي 

وذلك ألهنا متكن املدرس من التحكم يف بيئة التعلم  (1981
ويف إظهار ودعم السلوكيات اليت تتفق م  اعتقادات الطلبة 

قعات اليت يطمحون إىل حتقيقها أو الوصول وم  األغراض والتو 
إليها. كما أن اختيار وتصميم أي نشاط تعليمي قد يتضمن 
اختاذ قرارات تتعلق بكل من نوعية النشاط التعليمي والبيئة 
املناسبة لتنفيذه والزمن املخصص له واملواد الالزمة له. ويف 

على أهنم  املنهج املوجه حنو حمورية املتعلم ينظر إىل املتعلمني
(. 5556حمور ألنشطة وعمليات التعليم والتعلم )الدمهش، 

وبناء عليه فاختيار ما جيب أن يتعلمه الطلبة واختيار كيفية 
حملورية املتعلمني وتفضيالهتم ا وفق  تعليمه هلم ميكن أن يتم 

واستعداداهتم، حبيث يكون الغرض من تدريس العلوم هو 
أن جنعل الطلبة ينخرطون بفاعلية يف عمليات التعليم 

 والتعلم. 
 وإجراءاتها منهج الدراسة

به التجرييب شهذه الدراسة املنهج  استخدمت
جمموعة واحدة تطبق قياس األثر على الذي يعتمد على 

مت  إذ .التجرييبدخل تال قبل وبعد الدراسة أدواتعليها 
تدريب املوجهني الرتبويني على دورة التعلم اخلماسية 

(Bybee, 1993) (5Es)   من قبل فريق من جامعة
هلذه عداد اإلمت وقد تكساس بالواليات املتحدة األمريكية، 

الدورة التدريبية بواسطة مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم 
  سعود.العلوم والرياضيات جبامعة امللك 

 مجتمع وعينة الدراسة
العلوم يف ومشرفات الدراسة مشريف متثل جمتم  

ا فرد   (55)اململكة العربية السعودية، واشتملت العينة على 
من املشرفني الرتبويني  اإلناث( من 54ومن الذكور  56)

من ا قصد  مت اختيارهم وجهات مقررات العلوم( م)موجهي و 
 السعودية.خمتلف أحناء اململكة العربية 

 أداة الدراسة
ة وحتكيم استفتاء لتحقيق هدف الدراسة مت ترمج

 & ,Talanquer, Novolvorskey)ه ئوزمالتالنكور 

Tomanek, 2009( الذي تضمن )فقرة قدمت 54 )
للمشرفني الرتبويني واملشرفات ملواد العلوم املقررة يف مراحل 
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية بغرض معرفة 

التدريسية اليت ينبغي أن العلمية تفضيالهتم لألنشطة 
ومت استخدام مقياس ليكرت ميارسها معلمو العلوم. 

 –منخفضة  –متوسطة  –عالية  –اخلماسي )عالية جدا  
منخفضة جدا ( لتحديد استجابات العينة لكل فقرة من 

تراوح مستوى استجابات أفراد العينة بني  إذ األداة،فقرات 
(؛ وبني 5ومت متثيلها عدديا  بالرقم ) جدا (،مستوى )عالية 

 (،5ومت متثيلها عدديا  بالرقم ) جدا (،مستوى )منخفضة 
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للحكم على مستوى حساب املدى  النتائج متولتفسري 
 :املعادلة وفق التفضيالت،
ن   (ن 5)   املدى 

املدى اخلاص هبذه  يصبحوعليه  ،= عدد البدائلن :نحيث إ
 5885=  5÷  (5-5) الدراسة=

وبناء  عليه، فقد مت تقسيم مدى استجابات العينة 
لفقرات األداة إىل فئات متساوية للمساعدة يف وض  التقديرات 

لألنشطة التدريسية  ت املشرفني واملشرفاتلتفضيال املناسبة
 العلمية اليت ينبغي أن ميارسها معلمو العلوم، وهذه الفئات هي:

  وترتاوح حدود متوسطاهتا  ،منخفضة جدا  تفضيالت
 (5885 – 5احلسابية بني )

  وترتاوح حدود متوسطاهتا احلسابية  ،منخفضةتفضيالت
 (5865 – 5885بني )

  وترتاوح حدود متوسطاهتا احلسابية  ،متوسطةتفضيالت
 (4845 – 5865بني )

  وترتاوح حدود متوسطاهتا احلسابية بني  ،عاليةتفضيالت
(4845 – 4855) 

 وترتاوح حدود متوسطاهتا احلسابية ، ضيالت عالية جدا  فت
 (5855 – 4855بني )

 صدق األداة وثباتها: 
 :الصدق

 (Face Validity) مت التأكد من الصدق الظاهري
لألداة من خالل عرضها بصورهتا األولية على جمموعة من 
املتخصصني يف الرتبية العلمية، وذلك للتعرف على آرائهم 
حول مدى مناسبة كل عبارة اجمال األداة، ومدى وضوح 
 اصياغة العبارات، كما مت طلب إضافة أي عبارة أو مقرتح يراه

وخرجت  ،قدمةومت إجراء التعديالت وفقا  لآلراء امل ،احملكمون
 مل يؤد إذ ،فقرة (54)األداة يف صورهتا النهائية مكونة من 

 تغيري يف صياغة بعض فقرات األداة. إال إىلالتحكيم 
 
 

 الثبات:
للتأكد من ثبات األداة مت حساب معامل ألفا  

بلغ معامل  إذ لألداة، (Chrobach's Alpha)كرونباخ 
التعامل  إمكانمما يشري إىل  ،(5884الثبات الكلي لألداة )

 م  األداة بدرجة عالية من الثقة.
 :إجراءات الدراسة

مت إتباع اإلجراءات واخلطوات اآلتية يف إجناز 
 هذه الدراسة:

العلوم  ومشرفهو  )ااجمتم اختيار جمتم  وعينة الدراسة،  -
أما  ،(السعوديةة العربية يف مراحل التعليم العام باململك

ومشرفة مت اختيارهم من ا مشرف   (55) تشملالعينة ف
كانوا يشاركون   إذجمتم  الدراسة بالطريقة القصدية 

اسرتاتيجيات بعنوان "برنامج تدرييب كمتدربني يف 
 حديثة يف تدريس العلوم".

اليت أعدها تالنكور وتطوير أداة الدراسة،  ترمجة -
 ,Talanquer, Novolvorskey, & Tomanek)وزمالؤه 

 من صدقها وثباهتا. والتأكد( 2009
 الدراسة وحتليل البيانات. ةعلى عيناألداة تطبيق  -
ومناقشتها وكتابة التوصيات وتفسريها كتابة النتائج  -

 واملقرتحات.
 نتائج الدراسة 

لنتائج تطبيق أداة الدراسة ا عرض  تناول هذا اجلزء 
على عينة من املشرفني واملشرفات ملواد العلوم يف مراحل 
التعليم العام باململكة العربية السعودية. وفيه مت عرض 

ا طبق  العلمية التدريسية الفروق يف التفضيالت لألنشطة 
تطبيق  مت إذ .واجلنس الربنامج التدرييبلكل من متغريي 

ة من املشرفني واملشرفات ملواد العلوم على عين أداة الدراسة
ا قبلي   يف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية

القبلي والبعدي مت التطبيقني ولدراسة الفروق بني  .اوبعدي  
االحنرافات املعيارية حساب املتوسطات احلسابية و 

وحساب الفروق يف  الستجابات املشرفني واملشرفات
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( 5اجلدول )ويوضح  .العلمية التدريسيةالتفضيالت لألنشطة 
 لنتائج استجابات املشرفني الرتبوينياحلسابية املتوسطات 

العلمية على مقياس التفضيالت لألنشطة  واملشرفات الرتبويات

لربنامج دورة  يف كل من التطبيق القبلي والبعديالتدريسية 
 .يف التدريس (5Esالتعلم اخلماسية )

 (1جدول )
في التطبيقين القبلي والبعديالتدريسية العلمية مقياس التفضيالت لألنشطة لية لنتائج استجابات المشرفين الحسابالمتوسطات  

 منحى م
 النشاط

 األنشطة العلمية التدريسية
 بعدي قبلي

 المتوسط
درجة 

 األهمية
 المتوسط

درجة 
 األهمية

 عالية جدا   4848 عالية  4865 تقدمي األفكار العلمية الصحيحة للطلبة سلوكي 5
 عالية جدا   4854 عالية  4815 االشرتاك يف األنشطة العلمية املنظمة استقصائي 5
 متوسطة 4844 عالية  4848 تنفيذ التجارب للتأكد من صحة املعلومات اليت تقدم للطلبة سلوكي 4
 متوسطة 4854 عالية 4844 حتليل العالقة بني العلم والتقنية وااجمتم  سلوكي 4
 عالية جدا   4854 عالية 4855 مناقشة األفكار الشخصية للطلبة حول املفاهيم العلمية استقصائي 5
 عالية 4856 عالية 4855 شرح أمهية احلقائق العلمية سلوكي 6
 عالية 4854 عالية 4815 االشرتاك يف اكتشاف موجه للمفاهيم العلمية استقصائي 1
 عالية جدا   4864 متوسطة 4851 تطبيق الطريقة العلمية استقصائي 8
 عالية جدا   4864 عالية 4848 مناقشة األفكار العلمية املركزية يف ااجمال سلوكي 4

 عالية 4855 عالية جدا   4855 تقدمي صورة عن طبيعة العمل العلمي سلوكي 55
 عالية  4851 عالية  4811 تطوير مهارات عمليات العلم، كاملالحظة وفرض الفروض والتنبؤ استقصائي 55
 عالية جدا   4858 عالية 4815 مناقشة األحداث التارخيية املرتبطة بتطور األفكار العلمية سلوكي 55
 عالية جدا   4844 عالية 4818 شرح اسرتاتيجيات حل املشكالت احلسابية سلوكي 54
 عالية جدا   4841 عالية 4884 حتليل اسرتاتيجيات الطلبة حلل املشكالت احلسابية سلوكي 54
 عالية جدا   4855 عالية 4841 وصف التطبيقات احلياتية لألفكار العلمية اليت مت نقاشها يف الصف  سلوكي 55
 عالية جدا   4868 عالية 4815 املشاركة يف أنشطة يدوية ممتعة استقصائي 56
 عالية جدا   4854 عالية 4854 مناقشة املسالك املختلفة للطلبة يف استكشاف العامل الطبيعي استقصائي 51
 عالية 4814 عالية 4885 مشروعات االكتشاف احلرة للمجموعات استقصائي 58
 عالية جدا   4865 عالية جدا   4855 الطالبتنفيذ تطبيقات عملية لألفكار العلمية اليت تعلمها  استقصائي 54

 عالية جدا   4845 عالية  4885 الــكل
( يتضح أن قيم املتوسطات 5ومن خالل اجلدول )

احلسابية لتفضيالت املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات 
-4851)قبل الدورة قد تراوحت بني العلمية التدريسية لألنشطة 
بني متوسطة وعالية جدا . كما وتق  يف مدى التفضيل (  4855

( حصول نشاطني تدريسيني على 5يتضح من اجلدول )
حازت  يف حني ،اجد  استجابة متثل درجة أمهية عالية 

حصل نشاط تدريسي و ، بقية على درجة أمهية عاليةال
. أما بعد الدورة فقد على تفضيل متوسطفقط واحد 
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قيم املتوسطات احلسابية لتفضيالت املشرفني الرتبويني  تراوحت
-4854)بني العلمية التدريسية واملشرفات الرتبويات لألنشطة 

. اجد  إىل عالية  متوسطة( وتق  بني مدى التفضيل 4864
من اجلدول حصول نشاطني تدريسيني على تفضيل  يتضحو 

 عاليةتفضيل على درجة  األنشطةحازت بقية  يف حني ،متوسط
وذلك ( اا تدريسي  نشاط   55)يف ا جد  وعالية  ،مخسة أنشطة(يف )

 بعد الدورة التدريبية. 
أفراد العينة من تفضيل ( أن 5من اجلدول ) ويتضح
ملواد العلوم بالتعليم العام واملشرفات الرتبويات املشرفني الرتبويني 

يف مدى  الربنامج التدرييبقبل  كانيف اململكة العربية السعودية  
درجة ( مما يشري إىل أن 4885عايل مبتوسط حسايب بلغ )

ألنشطة التدريسية بشكل عام كانت بدرجة عالية مث ل تفضيلهم
الربنامج التدرييب مبتوسط لية جدا  بعد ارتفعت إىل درجة عا

. وعلى مستوى الفقرات اليت متثل تلك (4845حسايب بلغ )
يف القبلي ىل متوسطة األنشطة جاءت تفضيالهتم ما بني عالية إ

إىل عالية متوسطة ما بني الربنامج التدرييب لتصبح مث تغريت بعد 
بني جدا . ولكن أغلب األنشطة اليت حازت على درجة تفضيل 

عالية كانت ذات منحى سلوكي غري استقصائي. وهذا متوسطة و 
كانوا قبل واملشرفات على تدريس العلوم  يعين أن املشرفني 

على ( القائم 5Es) القائم على النموذج البنائييب الربنامج التدري
النموذج البنائي مييلون أكثر إىل ممارسة األنشطة التعليمية اليت 

 أما بعد الدورة التدريبية، للعملية التعليميةا حمور  جتعل من املعلم 
حنو األنشطة ذات املنحى  ملوحظ تغري يف تفضيالهت فقد

االستقصائي، مما يشري إىل أهنم أصبحوا مييلون بشكل أكرب 
 ملمارسة األنشطة التعليمية اليت جتعل املتعلم حمورا  للعملية التعليمية

 . وليس املعلم
وعند النظر بشكل ناقد يف البيانات اليت يتضمنها 

نامج للرب الحظ حدوث عدد من التغيريات نتيجة ي( 5اجلدول )
النموذج البنائي،  القائم على (5Es)دورة التعلم على التدرييب 

 تاآلخر كان هابعضو  ،ةإجيابي تالتغيريات كان هذه بعضف
حدوث أي تغيري  فيها مل يلحظاألنشطة بعض  كما إنَّ ،  ةسلبي

، 5)الفقرات أن . فعلى سبيل املثال جند للربنامجنتيجة 
قد  (54، و51، 56، 55، 54، 54، 55، 4 ،5، 5

تغري مستوى تفضيالت املشرفني واملشرفات لألنشطة 
أما . اجد  التدريسية اليت متثلها من عالية إىل عالية 

ا تغيري ولكن يف م( فقد حدث هل4( و)4الفقرتني )
اخنفض التفضيل نتيجة للدورة التدريبية  إذاالجتاه السليب، 

 نميثال ناللذا انالنشاط من عال إىل متوسط، ولكن
، مما يشري نيغري استقصائي اننشاط اهاتني الفقرتني مه

إىل أنه نتيجة للربنامج التدرييب اخنفض مستوى تفضيل 
املشرفني واملشرفات لألنشطة التدريسية غري االستقصائية، 
وارتفعت تفضيالهتم لألنشطة التدريسية ذات املنحى 

  االستقصائي. 
( أن 5ستشف من اجلدول )يُ يف املقابل قد 

دث أثرا  يف تفضيالت املشرفني مل حيُ  التدرييب الربنامج
الرتبويني واملشرفات الرتبويات على تدريس العلوم لعدد 

ن جند أ فمثال  األنشطة االستقصائية، مهم من 
 (5Es) تغري نتيجة للدورة التدريبية علىالتفضيالت مل ت

( "االشرتاك يف اكتشاف 1ذلك لكل من النشاط )و 
( "تطوير مهارات 55موجه للمفاهيم العلمية" والنشاط )

عمليات العلم، مثل املالحظة وفرض الفروض والتنبؤ" 
( "مشروعات االكتشاف احلرة 58والنشاط )

األنشطة الثالثة هي  هذهللمجموعات" م  العلم أن 
 التدرييب  الربنامجيوحي بأن ، مما قد نشطة استقصائيةأ

(5Es) كبري   تغيريىل إؤد يالنموذج البنائي مل  القائم على
نشطة ضيالت املشرفني واملشرفات لكل األيف تف

 التدريسية ذات املنحى االستقصائي. 
 (ت)اختبار نتائج ( 5اجلدول ) ويوضح

التطبيقني القبلي بني احلسابية للفروق يف املتوسطات 
ملواد واملشرفات الرتبويات لمشرفني الرتبويني ل والبعدي

لعام باململكة العربية السعودية، العلوم يف مراحل التعليم ا
تفضيلهم لألنشطة التدريسية العلمية أن ضح و تواليت 
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، مما يشري إىل وجود فروق يف اإحصائي  دالة  جاءت بشكل عام
لدورة تغري املتعزى العلمية التدريسية التفضيالت لألنشطة 

ها أداة تضمنلب األنشطة التدريسية اليت تيف أغالتدريبية 
  .الدراسة

 (2جدول )
 التدريسية ةفي التفضيالت لألنشطة العلمي التطبيقين القبلي والبعدياختبار ت للفروق بين  

 الداللة درجة الحرية ت التدريسيةاألنشطة العلمية  م
 58555 555 48455- تقدمي األفكار العلمية الصحيحة للطلبة 5
 58554 554 48514- االشرتاك يف األنشطة العلمية املنظمة 5
 58555 551 58544- تنفيذ التجارب للتأكد من صحة املعلومات اليت تقدم للطلبة 4
 58555 556 58855- وااجمتم حتليل العالقة بني العلم والتقنية  4
 58545 555 58154- مناقشة األفكار الشخصية للطلبة حول املفاهيم العلمية 5
 58451 551 58488- شرح أمهية احلقائق العلمية 6
 58555 554 58655- االشرتاك يف اكتشاف موجه للمفاهيم العلمية 1
 58555 558 48565 تطبيق الطريقة العلمية 8
 58555 555 58414- األفكار العلمية املركزية يف ااجمالمناقشة  4
 58541 555 58564 تقدمي صورة عن طبيعة العمل العلمي 55
 58554 554 48565- تطوير مهارات عمليات العلم، مثل املالحظة وفرض الفروض والتنبؤ 55
 58555 551 48845- مناقشة األحداث التارخيية املرتبطة بتطور األفكار العلمية 55
 58555 555 48546 شرح اسرتاتيجيات حل املشكالت احلسابية 54
 58555 556 68515 حتليل اسرتاتيجيات الطلبة حلل املشكالت احلسابية 54
 58555 551 18555 وصف التطبيقات احلياتية لألفكار العلمية اليت مت نقاشها يف الصف الدراسي 55
 58555 554 68655- املشاركة يف أنشطة يدوية ممتعة 56
 58555 551 48185- مناقشة املسالك املختلفة للطلبة يف استكشاف العامل الطبيعي 51
 58456 554 58545- مشروعات االكتشاف احلرة للمجموعات 58
 58465 554 58144- تنفيذ تطبيقات عملية لألفكار العلمية اليت تعلمها الطالب  54
 58555 555 18444 المجموع 

ا إحصائي  ( وجود فروق غري دالة 5ويتضح من اجلدول )
وهي  ،اا تدريسي  علمي  ( نشاطا  54يف ست أنشطة فقط من بني )

 :التدريسيةاألنشطة 
(: مناقشة األفكار الشخصية للطلبة حول 5النشاط رقم )

 املفاهيم العلمية.
 العلمية.(: شرح أمهية احلقائق 6النشاط رقم )
 (: تقدمي صورة عن طبيعة العمل العلمي.55النشاط رقم )
(: مشروعات االكتشاف احلرة 58النشاط رقم )
 للمجموعات.

(: تنفيــذ تطبيقــات عمليــة لألفكــار 54النشــاط رقــم )
  العلمية اليت تعلمها الطالب.

ــــــــة      ــــــــدرييبولتقــــــــدير حجــــــــم فاعلي ــــــــامج الت علــــــــى  الربن
تفضيالت معلمي العلوم لألنشطة العلمية التدريسـية فقـد 

 األثـــر ( لقيـــاس حجـــم2اســـتخدم الباحثـــان مربـــ  إيتـــا )
وعـــة ممـــن خـــالل قيمـــة " ت " للعينـــات غـــري املرتبطـــة )اجم

( الختبـــــار التطبيـــــق القبلـــــي والتطبيـــــق البعـــــدي واحـــــدة يف
التفضــــــيالت لألنشــــــطة العلميــــــة التدريســــــية. وقــــــد بينــــــت 

ـــائج أن وهـــي  ،%(45) بلغـــت قـــد( 2)قيمـــة إيتـــا  النت
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القـــائم علــــى  الربنـــامج التــــدرييبنســـبة مـــا يفســــره املتغـــري املســــتقل )
ـــــتعلم اخلماســـــية" ـــــائي "دورة ال ـــــاين االنمـــــوذج البن ـــــي ( مـــــن التب لكل

حـظ ل، وي(فضيالت لألنشطة العلميـة التدريسـيةالتللمتغري التاب  )
التـــأثري الـــذي يفســـر  إذ إن ،عـــالٍ أن هـــذه النســـبة تعـــد ذات تـــأثري 

)أبــــو  % فــــأكثر مــــن التبــــاين الكلــــي يعــــد تــــأثري ا كبــــري ا55حــــوايل 
 .(444م ،544وصادق، حطب 

وملعرفة طبيعة الفروق يف التفضيالت لألنشطة 
مت  إناث( –)ذكور  ملتغري اجلنسا تبع  العلمية التدريسية 

املعيارية  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية  حساب
املشرفات واملشرفني الرتبويني يف كل  الستجابات

( نتائج 4مث تطبيق اختبار )ت( ويبني اجلدول ) ،الفقرات
  تلك احلسابات.

 (3جدول )
 في والبعدي القبلي التطبيقين على والمشرفات المشرفي ستجاباتواختبار "ت" للفروق في المتوسطات الالمتوسطات واالنحرافات المعيارية  

التدريسي العلمية لألنشطة التفضيالت

االنحراف  المتوسط الجنس الفقرة  م
 المعياري

 الداللة ت

 تقدمي األفكار العلمية الصحيحة للطلبة 5
5*  4854 58414 

58544 58845 
5**  4855 58464 

املنظمةاالشرتاك يف األنشطة العلمية  5  
5 4845 58555 

58551 58556 
5 4855 58451 

 تنفيذ التجارب للتأكد من صحة املعلومات اليت تقدم للطلبة 4
5 4885 58551 

-58466  58484 
5 4855 58411 

58444- 58564 4845 5 حتليل العالقة بني العلم والتقنية وااجمتم  4  58155 
5 4841 58454 

األفكار الشخصية للطلبة حول املفاهيم العلميةمناقشة  5  5 4855 58864 58544 58545 
5 4848 58885 

 58554 58116 58441 4845 5 شرح أمهية احلقائق العلمية 6
5 4858 58855 

 االشرتاك يف اكتشاف موجه للمفاهيم العلمية 1
5 4815 58554 

-58455  58518 5 4851 58846 

الطريقة العلميةتطبيق  8  
5 4846 58561 

58556 58154 5 4854 58545 

 مناقشة األفكار العلمية املركزية يف ااجمال 4
5 4854 58545 

58485 58555 5 4845 58155 

 تقدمي صورة عن طبيعة العمل العلمي 55
5 4855 58846 

58144 58515 
5 4854 58815 

55 
العلم، مثل املالحظة وفرض الفروض تطوير مهارات عمليات 

 والتنبؤ
5 4885 58445 

58555 58586 
5 4854 58185 

58568- 58561 4885 5 مناقشة األحداث التارخيية املرتبطة بتطور األفكار العلمية 55  58545 
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 **اإلناث  * الذكور

عدم وجود فروق يف ( 4)ويتبني من اجلدول 
يف  املشرفات شرفني امل تعزى ملتغري اجلنس بني احلسابية املتوسطات

تدل على عدم  (ت)يظهر من اجلدول أن قيم  إذكل الفقرات. 
ناث والذكور من بني اإلتعزى ملتغري اجلنس وجود أي فروق 
فيما يتعلق بتفضيالهتم واملشرفات الرتبويات املشرفني الرتبويني 

 لألنشطة العلمية التدريسية. 
 مناقشة وتفسير النتائج

املشرفني واملشرفات ن أأظهرت نتائج هذه الدراسة 
دورة التعلم التدرييب على  الربنامجقبل كانوا مدرسي العلوم   ىعل

يفضلون األنشطة القائم على النموذج البنائي  (5Es)اخلماسية 
م  النظريات الرتبوية التقليدية  اليت تتفقالعلمية التدريسية 

واليت جتعل من املعلم وليس املتعلم حمور  (السلوكية)كالنظرية 
قد أثر فيما يبدو على  التدرييب الربنامجولكن عملية التعليم. 

حنو األنشطة التدريسية ذات أكثر مييلون  أصبحوا إذ، تفضيالهتم
التطبيقني وجود فروق بني  النتائج أظهرتو  ،املنحى االستقصائي

 لألنشطة التدريسية على مقياس التفضيالت القبلي والبعدي
عدم وجود فروق النتائج كما أظهرت . ولصاحل التطبيق البعدي

واملشرفات بني املشرفني الرتبويني احلسابية يف املتوسطات 
فيما يتعلق بتفضيالهتم لألنشطة العلمية الرتبويات 

يعزى ملتغري  التدرييب الربنامجالتدريسية، أو يف أثر 
ا تقريب  مي  قد خض  ن اجلأ. وهذ قد يدل على اجلنس

لنفس الربامج ا وأيض  الرتبوي عداد اإللنفس برامج 
ال توجد برامج إعداد أو تدريب  إذالتدريبية يف امليدان، 

خمصصة للذكور وأخرى خمصصة لإلناث من املشرفني أو 
 . املشرفات

تدل الفروق يف التفضيالت نتيجة قد و 
القائم على النموذج  (5Es)التدرييب على  للربنامج
قد خصصة باالستقصاء تامل هذه الربامجأن مثل البنائي 

ن إ إذعلى تطبيق مناهج العلوم اجلديدة،  ااب  جيإؤثر ت
ئي. نحى االستقصااملعدادها وفق املناهج اجلديدة قد مت إ

املعلمني واملعلمات يتبعون الدراسات تشري إىل أن ن إومبا 
محدان، )تعليمات املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات 

املتوق   نإف (،5444؛ عيسان، 5444 صاحل،؛ 5445
سون املناهج سُيدرِّ املعلمني واملعلمات يف امليدان  أن

5 4858 58454 

 شرح اسرتاتيجيات حل املشكالت احلسابية 54
5 4855 58114 

48546 58446 
5 4855 58555 

 58644 58464 58114 4841 5 حتليل اسرتاتيجيات الطلبة حلل املشكالت احلسابية 54
5 4845 58455 

وصف التطبيقات احلياتية لألفكار العلمية اليت مت نقاشها يف الصف  55
 الدراسي

5 4886 58555 58545 58565 
5 4854 58414 

ممتعةاملشاركة يف أنشطة يدوية  56  5 4854 58555 58565 58864 
5 4855 58855 

 مناقشة املسالك املختلفة للطلبة يف استكشاف العامل الطبيعي 51
5 4845 58445 

-58551  58451 5 4845 58854 

 مشروعات االكتشاف احلرة للمجموعات 58
5 4881 58454 

-58518  58185 5 4845 58445 

عملية لألفكار العلمية اليت تعلمها الطالبتنفيذ تطبيقات  54  
5 4846 58151 

58415 58514 
5 4865 58515 
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 لتوجيهاتمستقبلية كنتيجة الستقصائي  لمنحى الا وفق  اجلديدة 
ها كنتيجة يمت تبناألفكار اليت واملشرفات بناء على املشرفني 
أن استخدام املعلم  الدراسات إىلوأشارت التدرييب.  للربنامج

لالستقصاء يف الصف الدراسي يتأثر بكل من ميوله واجتاهاته، 
وخرباته، وخلفيته املعرفية، وبرضاه عن التدريس، وبنظرته لذاته  

 & ;Ginns & Watters, 1990) كمعلم أو كمشرف تربوي

Garcia, 2003،)  حداث تغيري يف أصبح من الضروري إوعليه
 واملعلمات تلك العوامل املؤثرة على نوعية تدريس املعلمني

العلوم وعلى نوعية طرائق التدريس اليت يفضلون  قرراتمل
حداث نقلة نوعية يف األمر الذي قد يؤدي إىل إ استخدامها.

وعلى بقاء أثر التعلم لديهم  ةحتصيل الطلبة للمواد العلمي
؛ خبش 5441؛ حممود، 5444 القرشي، ؛5445 السراحني،)

5554.) 
 وبشكل عام ميكن أن نستنتج أن الربنامج التدرييب

قد أدى بشكل عام إىل  (5Es)النموذج البنائي القائم على 
حتسن ملحوظ يف مستوى تفضيالت املشرفني واملشرفات 

أصبح معظم األنشطة ذات  إذلألنشطة العلمية التدريسية، 
املنحى االستقصائي مفضلة لديهم بدرجة أكرب منه قبل الربنامج. 
وهذا يشري إىل احلاجة إىل ختطيط وإعداد أفضل للدورات 
التدريبية يف املستقبل لتؤدي إىل إحداث التغيري املنشود يف 
تفضيالت املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبويات، وبالتايل 

يف الصفوف  العلميالعلوم ملمارسة االستقصاء معلمات معلمي و 
الدراسية أثناء تدريس مواد العلوم. وهذا األمر قد يفضي إىل 
التنفيذ املطلوب ملتطلبات مناهج العلوم اجلديدة واليت يفرتض أهنا 

 للمنحى االستقصائي.ا وفق  بنيت 
يف ضوء اإلجراءات والنتائج اليت أسفرت عنها هذه 

الربنامج التدرييب القائم على استخدام ن إميكن القول  الدراسة،
املشرفني تدريب يف جيدة طريقة يعد  (5Es)النموذج البنائي 

تفضيالهتم لألنشطة كان هلا األثر اإلجيايب يف   واملشرفات العلميني
  .العلمية التدريسية

 

 االستنتاجات
يف ضوء اإلجراءات والنتائج اليت أسفرت عنها 

 هذه الدراسة، ميكن اخللوص إىل االستنتاجات اآلتية: 
ن حتسأن الدورة التدريبية قد أدت بشكل عام إىل  -

ملحوظ يف مستوى تفضيالت املشرفني واملشرفات 
األنشطة حبيث صارت بعض على مدرسي العلوم، 

ذات املنحى االستقصائي مفضلة لديهم بدرجة أكرب 
لربنامج التدرييب القائم على لاخلضوع منه قبل 

. وهذا يشري إىل احلاجة إىل (5Es)النموذج البنائي 
ختطيط وإعداد أفضل للدورات التدريبية يف املستقبل 
لتؤدي إىل إحداث التغيري املنشود يف تفضيالت 

واملشرفات الرتبويات، وبالتايل املشرفني الرتبويني 
معلمي ومعلمات العلوم ملمارسة االستقصاء يف 

وم. وهذا لالصفوف الدراسية أثناء تدريس مواد الع
األمر قد يفضي إىل التنفيذ املطلوب ملتطلبات مناهج 

للمنحى ا وفق  العلوم اجلديدة واليت يفرتض أهنا بنيت 
 االستقصائي.

 الرتبويني تقارب مستوى تفضيالت املشرفني -
واملشرفات الرتبويات سواء على مستوى النتائج 

كل  إذ إن، بشكل عام أو قبل وبعد الربنامج التدرييب
من الذكور واإلناث من املشرفني الرتبويني على 

لنفس برامج اإلعداد ا تقريب  مدرسي العلوم قد خض  
لنفس الربامج التدريبية يف امليدان، وال ا وأيض   ،الرتبوي

لرجال لرامج إعداد أو تدريب خمصصة وجد بت
 املعلمني. مأخرى خمصص للنساء سواء املشرفني وأ

 التـوصـيـات: 
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة، 

خرجت الدراسة بالتوصيات وحمدداهتا، وإجراءاهتا. 
 : اآلتية
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اليت تتضمنها مناهج العلوم اجلديدة االستقصاء  طرق تضمني -
  برامج التطور املهين ملشريف ومعلمي العلوم.عداد إيف 

تشمل املعلمني  هذه الربامج التدريبية حبيثتعميم مثل  -
نشطة واملعلمات، م  العمل على حتسينها لتشمل كل األ

 التدريسية االستقصائية.
علمي ملشريف ومشرفات ومتدريبية وورش عمل  برامجعقد  -

لتدريبهم على كيفية  ،العامالتعليم مراحل يف  ومعلمات العلوم
بالطرق احلديثة ومنها طريقة  العلميةمعاجلة بعض املوضوعات 

  االستقصاء.
  المقتـرحـات:

قرتح إجراء يف ضوء النتائج اليت توصلـت إليها هذه الـدراسة يُـ 
  :اآلتيةالدراسات 

 ومعلمات إجراء دراسة مماثلة هلذه الدراسة على معلمي -
 العلوم. 

طريقة االستقصاء على  برنامج تدرييب عرفة أثرملإجراء دراسة  -
تفضيالت معلمي العلوم الستخدام يف  العلوملتدريس 

  .األنشطة العلمية االستقصائية يف تدريس العلوم
 ومعلمات قدرات معلمي مدى عن كشفإجراء دراسة لل -

على إكساب طلبتهم مهارات  العلوم يف كل مرحلة دراسية
 البحث واالستقصاء. 

 :العربية المراجع
م(. مناهج البحث وطرق التحليل 5446، أمال )وصادقأبو حطب، فؤاد 

، القاهرة، مكتبة 5اإلحصائي يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية، ط
 األجنلو املصرية.
التعلم كنموذج لتعلم الكيمياء  (. أثر استخدام دورات5554خبش، هالة طه، )

مجلة التعلم لديهن.  بالصف الثاين الثانوي وبقاء أثروعلى حتصيل الدراسات 
-5، (5) 11جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية 

51. 
(. املهارات التدريسية الالزمة للمعلمني من وجهة نظر 5448. )اهلل احلمادي، عبد
 ،31التربية، حولية كلية  واملوجهني يف املرحلة الثانوية بدولة قطر. املعلمني
541-564. 

دار الرتبية  .تصميم وتنفيذ برامج التدريب(. 5445محدان، حممد زياد ) 
 احلديثة، عمان، األردن.

مؤشرات التعلم النشط في القرن  (.5556) محدان، حممد زياد
 عمان، األردن.، دار الرتبية احلديثة. الواحد والعشرين

ة التعلم على فهم تالميذ (. أثر دائر 5555الدمهش، عبد الويل حسني )
مجلة الدراسات الصف الساب  األساسي للمفاهيم العلمية، 

االجتماعية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، اليمن، 
7(54 ،)54-45. 

تدريس العلوم من أجل اإلبداع (. 5556الدمهش، عبد الويل حسني )
 . اإلصدار األول، صنعاء، اليمن: النور للطباعة والنشر. العلمي

 األردنية المدارس في اإلشرافي السلوك (.5445السراحني، عمر. )
 رسالة .التربوي نحو اإلشراف المعلمين باتجاهات وعالقته
 الريموك. جامعة منشورة، غري ماجستري

مركز  .اإلشراف التربوي )اتجاهات حديثة((. 5555السعود، راتب. )
  طارق للخدمات اجلامعية، عمان.

االتجاهات المعاصرة في (. 5484شريف، غامن وسلطان، حنان )
دار العلوم للطباعة والنشر،  التدريب أثناء الخدمة التعليمية.
 الرياض، اململكة العربية السعودية.

ـ(. أولويات البحث يف الرتبية العلمية باململكة 5555الشمراين، سعيد. )
مجلة جامعة الملك سعود، العلوم التربوية السعودية.  العربية

 .558-544، (5) 22والدراسات اإلسالمية. 
الدمهش، عبد الويل حسني، القضاة، باسل حامد، الشمراين، سعيد. 

(. واق  التطور املهين ملعلمي العلوم 5554)والرشود، جواهر سعود 
 23العربي. مجلة رسالة الخليج باململكة العربية السعودية. 

(5) ،5-45. 
 اإلشرافية الممارسات بين العالقة (.5444صاحل. ) موسى صاحل،

 المفضلة اإلشرافية التربويين والممارسات للمشرفين الفعلية
 غري منشورة، ماجستري . رسالةالكبرى عمان مديرية معلمي ىلد

 األردنية. اجلامعة
 يف املعلمني للطالب الرتبوي اإلشراف واق  (.5444عيسان. ) صاحلة

(، 65)9 تربوية، دراسات .واجتاهات تطويره عمان سلطنة
544-584. 

 السمعي الذايت التعلم فعالية(. 5555). احلميد عبد هدى الفتاح، عبد
 لدى الدراسي التحصيل على البيولوجية الثقافة وحدة يف دراسة يف

 التربية مجلة . الرتبية بكليات (علوم االبتدائي التعليم شعبة
، شمس عين جامعة .العلمية للتربية المصرية الجمعية .العلمية

3(4). 
اإلدارة التعليمية واإلشراف (. 5555عطوي، جودت عزت. )

: دار الثقافة للنشر والتوزي ، عمان .التربوي أصولها وتطبيقاتها
 األردن.



 (م5555 ويوني /هـ5446الرياض )شعبان   – 44العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

152 

 ضوء يف السعودية العربية اململكة يف الرتبوي التوجيه (.5444القرشي، سامل. )
مكتب الرتبية العريب ، 29 الخليج العربي، رسالة النماذج احلديثة، بعض

 لدول اخلليج.
 تنمية مجال في غزة قطاع في التربوي اإلشراف واقع (.5441) حممود، قاسم.
 اجلامعة الرتبية، كلية ن غري منشورة رسالة ماجستري ،المعلمين كفايات
 بغزة. اإلسالمية

 . مكة املكرمة.التدريب أثناء الخدمةهـ(. 5458موسى، عبد احلكيم )
 التربوي اإلشراف منظومة في التنظيمي السلوك إدارة(. 5441نشوان، مجيل. )

 اإلسالمية، اجلامعة الرتبية، كلية منشورة، غري رسالة ماجستري .غزة بقطاع
 .غزة

 .والتطبيق النظرية بين التربوي واإلشراف اإلدارة (.5486نشوان، يعقوب. )
 دار الفرقان. :عمان

 الثانوية المدارس لمديري اإلشرافية الممارسات (.5444اليحىي، حيىي. )
 الرياض ن سعود امللك جامعة الرتبية، كلية .الزيارة الصفية أثناء العامة
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Abstract: This study aimed to investigate the effect of a training program based on the constructivists'' model (5Es) on 

supervisors' preferences of instructional activities for teaching science. The study sample consisted of 60 male and female 

supervisors who were selected from various regions of the Kingdom of Saudi Arabia. The results indicated that the 

preference towards inquiry instructional activities of male and female supervisors for science teachers in Saudi Arabia have 

been improved due to the training session on 5Es learning cycle. However, the training session also improved their traditional 

instructional activities. The results of the "t" test for the means differences in supervisors' preferences for science 

instructional activities have indicated also that there were no significant differences between male and female supervisors in 

terms of their preferences for the type of instructional activities, which should be practice by teachers in the classroom during 

the teaching science. The impact of the training session was equivalent on both genders. Thus, the study has recommended 

the need to adopt intensive training programs for supervisors of science teachers in Saudi Arabia, based on inquiry approach. 

Such programs should include methods and teaching methods derived from the constructivist models, in order to strengthen 

their desire to apply the inquiry activities in science teaching. 

 

Keywords: Preferences, scientific instructional activities, training program, scientific inquiry, science teachers' supervisors
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 أثر استخدام التكنولوجيا على مفهوم الذات عند األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة
 دراسة تجريبية على ضعاف السمع والعاديين

 
 مريم حافظ تركستاني                                رجاء عمر باحاذق                      

 الخاصةقسم التربية استاذ مساعد ب  األطفال                  و رياض السياسات التربويةاستاذ مساعد بقسم          
  

 جامعة الملك سعود-كلية التربية                
 هـ72/6/5341  وقبل بتاريخ -هـ 51/1/5341 قدم للنشر

 

الذات عند مفهوم على  اآليباد() اللوح الذكي متمثلة يفوسائل التكنولوجيا ثر استخدام أ التعرف على إىل احلالية دراسةلاهدفت  :المستخلص
سنوات من  6-1بني  عمارهمأوتراوحت  (اعاديً  طفًل  76 ،ضعيف مسع  طفًل  51)ومشلت عينة الدراسة على  ،وضعاف السمع نيالعادي طفالاأل
 إىل طفالاأل قبل، ومت تقسيمية من الشبكة العنكبوت ومل يستخدموايباد آ أجهزة يوجد لديهم الرياض، ممن الامللتحقني يف الروضة يف مدينة  طفالاأل

 األلعاب لتوحُ (. اعاديً  طفًل  54وضعاف مسع  أطفال 2وجمموعتني ضابطتني ) (اعاديً  طفًل  54و مسع،ضعاف  أطفال 8) تنيجمموعتني جتريبي
وقد طبق مقياس مفهوم . اً سبوعأ 57دة مل السمع(وضعاف  التجريبية )العادينياجملموعة  طفالألتسليمها  ومت ،الذكياللوح  أجهزةعلى كرتونية لاإل

باد على حتسني مفهوم الذات لدى اآلي تأثريوكشفت النتائج عن اجملموعتني التجريبية والضابطة  ا علىوبعديً ا قبليً ا تطبيقً قشقوش  إلبراهيماملصور  الذات
 استخدامه.العاديني أي حتسن بعد  طفالاألويف حني مل يظهر  ،ضعاف السمع

لقشقوشمقياس مفهوم الذات  -طفال العاديناأل -طفال ضعاف السمعأ -اللوح الذكي  -مفهوم الذات فتاحية:الكلمات الم  

 

 

 

 

 

 

مت دعم هذه الدراسة من قبل مركز حبوث الدراسات اإلنسانية، عمادة البحث العلمي، جامعة امللك سعود.
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 مقدمة:
ن طريق ع سريعاً  وتواصلً  معرفياً  فجاراً انيشهد العامل       

مبختلف املتعددة الذكية جهزهتا و أ رتنتنالتكنولوجيا واإل
 بالتكنولوجيا نيمفتون طفالاألأصبح و واعها أنأشكاهلا و 

 1-4الطفل يف عمر  أن إىل( 7155تشري اجلابري )و 
يبدأ بتوظيف التكنولوجيا مبساعدة اآلخرين يف سنوات 

الصغار حماطون  طفالاألف ،االكتشاف والتجريب
ولوجيا يف منازهلم ومدارسهم ويف اجملتمع من حوهلم بالتكن

يشري و  ،ويستخدموهنا يف تلبية احتياجاهتم وميوهلم وقدراهتم
% 64 أن  AVG Technologiesاستطلع أجرته شركة  

 أنيتعلمون استخدام جهاز الكمبيوتر قبل  طفالاأل من
شطة ضرورية يف حياهتم ) يف مركز الدراسات أنيتعلموا 
 .(58ص ،7157،يجية االسرتات
خرية دراسات اليت أجريت يف السنوات األال توقد أثبت      

 طفالاألاستخدام  النامجة عن ثاراآلك العديد من انه أن
هو  ما واالجتماعية، منهاعلى القدرات املعرفية  للتكنولوجيا
مت رصد عدة فوائد من قبل  فقد ،سليبما هو  إجيايب ومنها

مما  طفالاأليف عمليات التعلم عند الباحثني للتكنولوجيا 
 والتطبيقات للطفولةالعديد من الربجميات  انتشار إىلأدى 

كن عن طريق كما ومي. (Wright & Shade,1994املبكرة )
تقدم  أن طفالالربجميات ذات التصميم اجليد واملخصصة لأل

ا تقدم دائمً  إذ للطفل،تتفاعل مع النمو الطبيعي  اتإمكان
كلما زاد منو الطفل   مستواها،يزداد  حتديات مستمرة

 .(7157،وحتسنت كفاءته )مركز الدراسات االسرتاتيجية
وتلعب التكنولوجيا بأجهزهتا املختلفة دورًا فاعًل يف       

ذلك عدة  إىلشار أالتعليم عن بعد والتعليم الصفي كما 
توفر الربامج  إذ. (Naeyc,1996;Golden,1997) نيباحث

 طفالا لأل، فرصً اجملانيةرتنت نقع اإلالتعليمية وموا
الستكشاف العامل، وتفعيل تعلم القراءة والكتابة بطرق 

ساعد استخدام التكنولوجيا يف دعم كما  ا.أكثر تشويقً 

 وحتسنت مواقفاستيعاب الطلب لدروسهم يف وقت أقل 
 (.Clements، 1999اه التعليم )جتالطلب 

لكرتونية على اإل التفاعلية األلعاب وتعتمد بعض      
 وكذلك التفكري طفالاأل تشجيع التفكري االسرتاتيجي لدى
حل  وتنمية مهارة طفالاألالناقد، مما يساعد على منو تفكري 

التفاعلية استخدام  األلعابتتطلب  إذاملشكلت لديهم، 
 ;Saracho & Spodek,1998والذاكرة )املنطق 

Subrahmanyam et al,2001). 
ا يستعرض العديد من الباحثني آثارً  ى،خر أ ومن ناحية 

جراها روزن أتؤكد الدراسة اليت  إذ ،سلبية للتكنولوجيا
على  طفالاألد تعو   أن( من Rosen et al,2013وآخرون )

 إىللكرتونية يؤدي ج اإلالرتكيز يف العديد من املهام يف الربام
 نإمن صعوبة يف الرتكيز يف املواد الدراسية. كما  معاناهتم

 األلعابمام التلفاز و أ ا طويًل الذين يقضون وقتً  طفالألا
حيصلون على معدالت دراسية أقل من الطلب  اإللكرتونية

 شطة خمتلفة. أنالذين ميارسون 
من التواصل  ا قللتأهنعلى التكنولوجيا  يؤخذكما       

مما يؤثر سلبًا على صحة  خريناآلمع  والتفاعل االجتماعي
سلوكية واجلسدية فاإلفراط يف استخدام الطفل النفسية وال

 التكنولوجيا يؤثر على احلركة واللمس والتواصل لدى
يف النمو النفسي  مةهماألطفال واليت تشكل عوامًل 

واجلسدي السليم للطفل مما يؤثر على عمليات النمو عند 
 ;Ratey & Hagerman,2008)األطفال 

Khasawneh,2008( ،)جية، مركز الدراسات االسرتاتي
7157)  
( 7157ويعرض مركز الدراسات االسرتاتيجية )      

نتيجة  طفالاألالعديد من اآلثار السلبية اليت تنعكس على 
النفسية  معلى صحته اوتؤثر سلبً الستخدام التكنولوجيا 

اإلفراط يف استخدام التكنولوجيا  نإ إذواجلسدية والسلوكية 
واليت تشكل  يهميؤثر على احلركة واللمس والتواصل لد

 مة يف النمو النفسي واجلسدي السليم للطفل.هم عوامًل 
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     سة:الدرامشكلة 
ميكن حتديد مشكلة يف ضوء ما سبق عرضه يف املقدمة      

 :يتاآلالرئيس  التساؤلالدراسة احلالية يف اإلجابة على 
يف رفع باد( اللوح الذكي )اآلي أجهزةاستخدام  سهميهل 

ضعاف السمع  طفالاأل لدىمستوى مفهوم الذات 
 املدرسة؟والعاديني يف مرحلة ما قبل 
 هي:وينبثق منه عدة تساؤالت 

 والقياس البعديالقبلي  بني القياسهل يوجد فرق -5 
 اجملموعة التجريبية؟يف  العاديني طفالاأل ىملفهوم الذات لد

 والقياس البعديالقبلي  بني القياسهل يوجد فرق -7 
اجملموعة ضعاف السمع يف  طفالألا لدىملفهوم الذات 

  التجريبية؟
 والقياس البعديالقبلي  بني القياسهل يوجد فرق -4 

  اجملموعة الضابطة؟العاديني يف  طفالاألملفهوم الذات لدى 
 والقياس البعديالقبلي  بني القياسهل يوجد فرق -3 

اجملموعة ضعاف السمع يف  طفالاألملفهوم الذات لدى 
 ؟الضابطة

البعدي ملفهوم الذات لدى  يف القياسيوجد فرق  هل-1 
واجملموعة ضعاف السمع يف اجملموعة التجريبية  طفالاأل

 ؟الضابطة
البعدي ملفهوم الذات لدى  يف القياسهل يوجد فرق -6 
 ؟واجملموعة الضابطةالعاديني يف اجملموعة التجريبية  طفالاأل
  الدراسة:صطلحات م

وسائل اليت تستخدم ألغراض :هي األدوات وال التكنولوجيا
يف عمله إلكمال  اإلنسانعلمية تطبيقية واليت يستعني هبا 

قواه وقدراته وتلبية احلاجات اليت تظهر يف إطار ظروفه 
 ،ية )مركز الدراسات االسرتاتيجيةاالجتماعية ومرحلته التارخي

واع االكتشافات أنوهي خمتلف ، (56ص،7157
واع املعلومات من حيث أن واملستجدات اليت تتعامل مع شىت

 وخزهنا واسرتجاعها بالشكل مجعها وحتليلها وتنظيمها
ريقة املناسبة ويف الوقت املناسب، ومنها املناسب والط

األقراص املدجمة، و ، واعها وأشكاهلاأنمبختلف احلواسيب 
ة وغريها من الوسائل لواح الذكيواأل ،اهلواتف النقالةو 

 (7155،)اجلابري  .التكنولوجية
اللوح الذكي  على استخدامالدراسة احلالية واقتصرت       
ذو واجهة ناعمة امللمس له شاشة  باد( وهو جهاز)اآلي

حيمل  أن ميكنو تفاعلية ويسهل حله واستخدامه باللمس 
 ,Saylor & Gil) معهاخمتلفة يندمج الطفل  عليه تطبيقات

2012). 
 :الذاتمفهوم 
علم للمدركات الشعورية تكوين معريف منظم ومتهو        

الفرد ببلورته  بالذات يقوموالتصورات والتقييمات اخلاصة 
 فيل يتمثو. (5481)زهران،لذاته ا ا نفسيً ويعتربه تعريفً 

حيث تظهر لمن يتمتع  ورضاه عنهاالفرد لذاته ل تقب
ن ـمـل سها كـواضحة يلم بمفهوم ذات إيجابي صورًا

عن مفهوم الفرد ويكشف ، مع الفرد أو يحتك به ليتعام
 فيه الرغبةأسلوب تعامله مع اآلخرين الذي يظهر لذاته 

في احترام الذات وتقديرها والمحافظة على مكانتها 
 (7114،)الشيخ  االجتماعية.

ه الدرجة الكلية أنب اويمكن تعريف مفهوم الذات إجرائي        
اليت حيصل عليها الطفل على مقياس مفهوم الذات املصور 

 احلالية.يف الدراسة واملستخدم 
 الفقدانالطفل الذي يرتاوح  هو: السمعالطفل ضعيف 

ديسبل مما يسب له صعوبة 64-41السمعي لديه بني 
ذن وحدها األوليس إعاقة يف فهم الكلم من خلل 

الطبية. باستعمال أو بدون استعمال السماعة 
(Moores،1996) 

 أهداف الدراسة:
مفهوم معرفة مدى تأثر  إىلاحلالية الدراسة هتدف      

 املدرسة االبتدائيةما قبل مرحلة  أطفالالذات عند 
الذكي اللوح  أجهزةاستخدام  مسع( عندوضعاف  )عاديني

 . واللعب هبا
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 أهمية الدراسة:
تأيت الدراسة احلالية مسايرة للهتمام املتزايد على  -5

النفسية واالجتماعية  باجلوانباملستويني الدويل واحمللي 
 عام،سلوكية لذوي االحتياجات اخلاصة بوجه وال

 وللمعوقني مسعياً بصورة خاصة .
حد أاستخدام آثار  على التعرف علىالدراسة تركيز  -7

 .طفالأللالنفسية سمات الوسائل التقنية احلديثة على 
الطفولة املبكرة وهي مرحلة تركيز الدراسة على  - 4     

س هم املعايري اليت يقاأمن االهتمام هبا د  يعمة هممرحلة 
 واجملتمعات.هبا حتضر األمم 

 والدراسات السابقة:النظري  اإلطار
 النظري  أوال : اإلطار
 مفهوم الذات:

أصبح مفهوم الذات مركزاً للهتمام وجمااًل للعديد من        
يعد مفهوم الذات اإلجيايب  إذالبحوث الرتبوية والنفسية، 
للتحصيل. وة كامنة وحافزًا هدفًا تربويًا واجتماعيًا وق

(Vispoel,1995 وهو أحد املخرجات املرغوبة من املواقف )
الطفل يبين  إذ (March,1990) والنفسية.العملية والرتبوية 
بيئة اجتماعية مع من حوله من  تفاعلهذاته من خلل 

وبيئته  وحميطهصدقائه أو  أسرتهفراد أمتمثلة يف وفيزيائية 
وتؤكد اليت تؤثر يف سلوكه هتا املادية مكونا ميعاخلارجية جب

يؤثر  مهم مفهوم الذات عامل أنالدراسات املختلفة على 
 وانفعاالته دراكه، سلوكهإعلى شخصية الفرد، 

(Rosenberg,1995; Crocker & Luhtanen,2008) 
ه  أنملفهوم الذات على ينظر العديد من الباحثني و        

 ;Cooley, 1902)  من خلل سلوكه فردكيفية فهم ال
James, 1910; Lecky, 1945; Snygg &Combs, 1949; 

Mead, 1967 الذات هي  روجرز أن(. ويرى
كبرى في تحديد  ةـأهميوهلا  ،الشخصيةفي  سالمحورالرئي

وجهة نظر من  وتعد الذاتسلوك الفرد ودرجة تكيفه. 
 ،االجتماعي بين الفرد واآلخرينـل للتفاع نتاجًاروجرز 

في  كبيرًا أو السلبية دورًا اإليجابيةالتفاعلت ومتارس تلك 
 .(5444س، ديبيف د )الفردى ـمفهوم الذات لحتديد 

واملفاهيم املعريف  يذلك التنظيم العقل اأهنعرفها روجرز بو 
وعلقاته ميزة للفرد اليت تتعلق بالسمات امل والقيم الشعورية

ضاف أ (. كذلك7116، وعبد الغفارحسني يف ) املتعددة
ه أنعلى تعريف مفهوم الذات  (73:7154واجلنيد ) لجل

وتقييم لديه من خواص أو صفات  وإدراكه ملاوعي الفرد "
 ويتضمن هذا ،لآلخرين والصفات بالنسبةاخلواص  هلذه

مرغوبة من وجهة  وخصائص تعتربالتقييم الذايت صفات 
وخصائص صفات  جانب إىلنظر اجملتمع مبعناه الواسع، 

  ثالية من وجهة نظر الفرد".بالذات امل تتصل
على الذات  ( ملفهومJersild, 1963جريسيلد ) نظروي       
واملشاعر فكار فهوم افرتاضي شامل يتضمن مجيع األم هأن

والعقلية عن خصائصه اجلسمية  واليت تعربالفرد،  عند
، كما وقيمه وقناعاتهمعتقداته  يشمل ، وأيضاً والشخصية

. كذلك وطموحاته املستقبليةقة خرباته الساب يضاً أيشمل 
الذات  ( مفهومAmes & Felker, 1979وفيلكر )ميز أعرف 

 إمكاناتجمموعه من املعتقدات اليت توجد ضمن  هوصفب
 ،مع تقوميه لنفسه يتوافق لألحداثتفسريه  نإالفرد، كما 

 األدائيةاملهام اختلفات يف كيفية بلورة  إىل يؤدي من مثو 
مفهوم الذات  أن( Biehler,1974أضاف بيهلر )و  للفرد.

على الذات من  وهو يؤثرا للتفاعل مع البيئة، يكون نتاجً 
  .وملءمتهحيث التكوين 

يف  بعادأ ة( ثلثRosenberg, 1995) روسينبريج وقد ناقش 
-( the extant selfاحلقيقية )الذات وهي )مفهوم الذات 

 the desired) )الذات املرغوبة( ؛-نفسهكيف يرى الفرد 

self) - الذات وتقدمي  ،-نفسه يرى أنه يود أنكيف(
ه يظهر نفسه أنكيف - (the presenting self) الظاهرة(
( على أربعة أبعاد 7113جرب ) ولقد أكد .-لآلخرين

ومفهوم الذات اجلسمية،  وأمساها مفهومملفهوم الذات 
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 ومفهوم الذاتالعقلية،  ومفهوم الذاتاالجتماعية،  الذات
  .ليةاالنفعا
من  ا( عددً 7117) وسليمان أحدكل من ضاف  أو       

عن  ردالف وهي فكرة: الذات اجلسمية ومنهاالذوات الفرعية 
واملثالية وهي خلقية الذات األو ، وحالته الصحيةجسمه 

، خلقيأو مرجعي مثايل  إطارالفرد عن ذاته من خلل  فكرة
حساس الفرد إتعكس  والنفسية وهيالذات الشخصية و 

ه شخص مناسب أنحساسه بإي أبالقيمة الشخصية 
و علقته أهيئته اجلسمية  إىلدون النظر  وتقديره لشخصيته

وقيمته الفرد  وتعكس مشاعرسرية الذات األو ، خرينباآل
وتعكس االجتماعية  خريًا الذاتأو سرة، أا يف عضوً  بوصفه
 .خرينباآل االذات يف علقاهت إدراك
ساسية لتكوين أ جوانب( 7114) أحدوقد قدمت       

قف ااملو  وتتمثل يف مفهوم الذات عند الفرد منها:  اخلربة 
معني و يتفاعل معها  مكانو  زمانالفرد يف  ا يعيشهيتال

ساسي لتأكيد أدافع الذي لديه  يؤثر فيها، والفردويتأثر و 
يتفاعل مع واقعه لكي حيقق ذاته، وتعزيز و حتقيق ذاته و 

عامل اخلربة املتغرية باستمرار هو ري و ظاهوالسلوك واجملال ال
هو بقاء الذات و إو جمموعها، وحتقيق الذات و أكل اخلربات و 

قصى ما تستطيع حىت أ إىلحتقق الشخصية ذاهتا  نإما 
من  اخريً أبقاء على نفسها، و اإلتستمر يف  أنيكون عليها 

ا ال تتحقق هنإ يأمكونات مفهوم الذات تقوية الذات 
 مل.األكون نتيجة الصراع و اجلهد و ا تمنإبسهولة و 

م خصائص مفهو  إىلوأشار العديد من الباحثني        
هذه اخلصائص ويرى  (7115يعرض الضامن ) إذالذات ، 

جيمع األفراد   إذمنظم مفهوم الذات مستقر وثابت و  أن
، كي يبنون من خلهلا إدراكهم لذواهتمكثرياً من املعلومات 

فسهم من خلل تصنيفهم هلذه نصورة عامة أل إىليصلوا 
يشمل أبعادًا متعددة ه نإكما  املعلومات اليت جيمعوهنا .

األفراد يصنفون إدراكهم لذواهتم  نإعداً واحداً ، إذ وليس بُ 
متعددة ، مثل التقبل االجتماعي واجلاذبية  يف ضوء أبعاد  

هرمي إذ يتكون  وهو ،اجلسمية والقدرة الرياضية واألكادميية
منه  علعام ويكون يف رأس اهلرم ، ويتفر م الذات امن مفهو 

مفهوم الذات األكادميي وغري األكادميي، والذي ميثل 
 مفهوم الذات  يتطورو  ،خربات الفرد يف املواقف اخلاصة

إذ يف  خيضع للتقييمو وينمو كلما تقدم الطفل يف العمر 
م أهنفسهم على أنالوقت الذي يرى فيه بعض األفراد 

م أهنستهم ، يراهم البعض اآلخر على جيدون يف درا
ار املرجعي الذي عكس ذلك ، ومن هنا تأيت أمهية اإلط

ويضع كي يقيم نفسه على أساسه .   يرجع إليه الفرد
خصائص ثابتة ملفهوم ( McDonald,1980)ماكدونالد 
ليس فطرياً بل يتعلم من خلل تفاعل الفرد مع الذات فهو 
ولكنه  واحدةليس بنية ه نإ ماواالجتماعية. كالبيئة املادية 

عبارة عن مسات ديناميكية  خمتلفة. وهومركب من مكونات 
وتتأثر هذه  الذات،تنبثق من أفكار ومشاعر جديدة عن 

 البيئة.خلل التفاعل مع  واإلدراك مناألفكار بالتعلم 
يف مرحلة  اإلنسانويتكون مفهوم الذات عند        

 ،سليمانمراحل منوه اللحقة )الطفولة وقبل البلوغ ويؤثر يف 
فهو حمصلة لعدة أشياء  العوامل،من  ويتأثر بعدد( 5444

عدس قوية. )تربطها معًا عدة روابط قد تكون ضعيفة أو 
منها ما هو داخلي كالقدرة العقلية اليت  (5447 وتوق،

اته، ومنها ما هو خارجي كنظرة تؤثر يف تقييم الفرد لذ
فهوم الذات يتأثر بعوامل وراثية ن مإإىل الفرد. أي خرين اآل

تلعب  إذ( 5444صواحلة، ،5447وعوامل بيئية )عروق، 
دورًا مهمًا يف تشكيل شخصية الفرد باعتبارها  األسرة

فالطفل  والدته،اجلماعة األوىل اليت يتفاعل معها الطفل منذ 
يتمثل مفهومه عن ذاته من خلل الدور الذي يقوم به 

ساعدته وكيفية استجابتهم خلرباتـه جتاهه وكيفية م الوالدان
اخلربات األوىل اليت  نإكما ( 7111وتصرفاته )أبو معطي،

مير هبا الطفل يف غاية األمهية يف بلورة شخصيته وتكوين 
 .(7113)الظاهر، ذاتهمفهومه عن 
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اخلربات املدرسية من املصادر الرئيسة اليت  د  وتع      
ت وظروف خبربا فيمر الطفل الذات،تشكل مفهوم 

ومواقف وعلقات جديدة تبدأ يف تكوين صورة جديدة عن 
 .واالنفعاليةقدراته اجلسمية والعقلية ومساته االجتماعية 

 (7111شرمي وملحم، 5444)عبد احلافظ،
مفهوم الذات يتكون نتيجة تفاعل  أنوهكذا جند        

وذلك من  وعملً،الفرد مع بيئته ومع احمليطني به قواًل 
فكل فرد من الذين يتعاملون  االجتماعية،دوار خلل األ

تأثريه  يزداد واألقرانمع الطفل كالوالدين واألقارب واملعلمني 
يف تكوين مفهوم الذات لدى الطفل كلما زاد االحتكاك 

 واالستحساننظرة اآلخرين  إىلإضافة  معهم،والتفاعل 
 (  7114،الرمياوي 5447)عرقوب، منهم.االجتماعي 

 إذ اإلعاقات،مل اليت تؤثر على مفهوم الذات ومن العوا
مما يؤثر على  العاديني،باالختلف عن  طفالاأليشعر 
عززها نظرة تويشعرون بعدم القيمة اليت  فسهم،نألنظرهتم 

( كما 5444،نا)شيفروملم حنوه.واجتاهات اآلخرين 
وال يتلقون  هلم،ه مهدد أنيدركون العامل من حوهلم ب

ف على بيئتهم وذواهتم، مما يُراكم إشباعات سوية للتعر 
ونقص كفاءة  الكفاءة،لديهم مشاعر اإلحباط وعدم 

)حسني وعبد  الذات.وتدين مفهوم  الذات،
 ( 7116الغفار،
مما سبق يتضح تقارب تعريفات مفهوم الذات يف       

حتديدها له، ويأيت بعضها مكمًل لبعضها اآلخر، وميكن 
مفهوم الذات تكوين  أن يفا اتفقت فيما بينها هنإالقول 

معريف يكونه الفرد عن نفسه من خلل مدركاته الشعورية 
وتطوراته وخرباته املكتسبة من علقاته باآلخرين ويؤثر يف 

يقوم بتنظيم وتوجيه  إذسلوك الفرد وحيدد أداءه الفعلي، 
متعلم يتعلمه الفرد من خلل خرباته واملواقف  سلوكه .وهو

ن مفهوم الذات وجهة نظر الفرد حنو ويتضم اليت يعيشها .
 مبكانةذاته سواء بالسلب أو باإلجياب ويتأثر تأثريًا كبريًا 

الفرد االجتماعية وتفاعلته مع اآلخرين وأحكامهم عليه 

تشكل  جوانبوتفسرياته الستجابتهم . ويشتمل على عدة 
 االجتماعي، اجلسمي، اجلانبوهي  ،اإلنسانيةالذات 
ويتكون مفهوم  األخلقي العقلي، ،األكادميي النفسي،

 الذات يف مرحلة الطفولة ويتأثر بعوامل خمتلفة.
 :ضعف السمع

تستخدم العديد من الكتب اليت تناولت تربية املعوقني مسعياً 
وهذا كثرياً ما يُعّرض  السمعية،تسميات متعددة عن اإلعاقة 

 التسميات:القارئ للخلط وعدم التحديد الدقيق فمن هذه 
الصمم  السمع،ضعاف  مسعياً،املعوقون  البكم، الصم

 املكتسب.الصمم  الوراثي،الصمم اجلزئي، الصمم  الكلي،
( Hallahan& Kauffman,2003) ناوكوفم نايشري هله إذ

وأكثـرها  السمعيـة،هناك تـعريفـات خمتـلفة لإلعاقـة  أن إىل
اإلعاقة  أن ويريان ،شيوعًا هي الصمم وضعف السمع

صطلح واسع يشمل الصم وضعاف السمع. وقد السمعية م
وآخرون  ناتعددت التعريفات لضعف السمع فيُـعرّفه هاردم

(Hardman et al،1990،275 من خلل تعريفهم لضعيف )
ه "الذي ميتلك بقايا من السمع كافية لتمكينه من أنالسمع ب

النجاح يف معاجلة املعلومات اللغوية من خلل السمع 
لك من خلل استخدام املعينات وبـشكل عام يتم ذ

السمعي مل تفقد حاسة السمع  ويف الضعف “.السمعية 
ا أهنا ضعيفة إال أهنفعلى الرغم من  بالكامل،وظائفها 

السعيد اللغة. )ا قناة يعتمد عليها لتطور أهنوظيفية مبعىن 
،7115). 

جند اختلف وعند دراسة سيكولوجية ضعاف السمع       
من  يرى كل إذ ،ج الدراسات يف ذلكاآلراء وتعدد نتائ

 :هناك وجهيت نظر رئيستني أن (7117براهيم والسليطي )إ
هناك خصائص سيكولوجية مميزة لضعاف  أناألوىل ترى 

السمع ختتلف عن خصائص فئات ذوي االحتياجات 
قائمة طويلة من اخلصائص  إىلوتوصلت  األخرى،اخلاصة 

عدم النضج  اليت تنتشر لدى املعوقني مسعيًا منها:
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 واالنعزاليةاالجتماعي واالعتمادية وضعف الثقة بالذات 
 .واجلمود وعدم التوافق والتصلب

العشرات من  أنفرتى  الثانيةأما وجهة النظر        
وجود  إىلنتائج حامسة تشري  إىلالدراسات العلمية مل تصل 

وقد شكك الكثري من  السمع،سيكولوجية خاصة بضعاف 
داقية وعمومية النتائج اليت وضعت قائمة الباحثني يف مص

من  تعاينت ناهذه الدراسات ك أنبالصفات غري السوية ب
اعتمادها على أدوات  إىلإضافة  عديدة،مشكلت منهجية 

  السمع.قياس غري ملئمة لضعاف 
( Moores,2001ويتفق ذلك مع ما أشار إليه موريس )      
 صماً )ملعوقني مسعيًا الدراسات املتعلقة بسيكولوجية ا أنمن 

ا هي استخدام ألدوات قياس غري مناسبة منإ (وضعاف مسع
يف ظروف غري مناسبة وإطلق أحكام استنادًا على معايري 

 واقعية.غري 
( مبراجعة Lane,1988ويف دراسة قام هبا لني )      

األدبيات والدراسات السابقة املرتبطة بسيكولوجية املعوقني 
اخلصائص النفسية اليت يرى  أن إىل مسعياً، أشار فيها

ا متيزهم تتصف بالتناقض من جهة وبالسلبية أهنالباحثون 
هذه الدراسات تعكس  أن إىلوأشار  أخرى،من جهة 

الصورة النمطية الشائعة يف أوساط الباحثني أكثر مما تعكس 
 اخلصائص احلقيقية للمعوقني مسعياً.

 أن إىليشري  إذ( Moores,2001ويؤكد موريس ذلك )      
الدراسات املرتبطة باخلصائص النفسية للمعوقني مسعياً 

، وهو االحنرافويسمى مبنحىن  األول:أخذت منحيني، 
منحى ينطوي على التـحيز ضد املعوقني مسعياً، ويُركز على 

فهو املنحى  الثاين:أما املنحى  العاديني،الفروق بينهم وبني 
ابية بتحليل السمات النمائي الطبيعي والذي يتصف باإلجي

النفسية للمعوقني مسعيًا ليس من أجل حتديد االختلف 
ولكن من أجل حتديد الظروف اليت  العاديني،بينهم وبني 

ينبغي توفريها هلم ملساعدهتم على النمو السليم بأقصى 
 وإمكاناهتم.درجة تسمح هبا قدراهتم 

اإلعاقة  أنه ال أحد ينكر أن( 7115ويرى صديق )      
لسمعية تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على التنظيم ا

اإلعاقة  أنلكن ذلك ال يعين  ناسنالسيكولوجي الكلي لإل
سوء التوافق النفسي وهو ال  إىلالسمعية تؤدي بالضرورة 

مثة تأثريًا حمدودًا قابًل للتنبؤ لدى مجيع األشخاص  أنيعين 
لت من أكثر هذه القضية مازا أن إىلويشري  مسعياً،املعوقني 

رعاية املعوقني  ميدانالقضايا إثارة للجدل بني العاملني يف 
 مسعياً.

 إىل( Warren & Hanestab,1986ستاب )ناوارن وه يشريو 
من أجل معرفة املزيد عن سيكولوجية الطفل ضعيف  هأن

السمع واملتغريات اليت تؤثر يف تكيفه مع عامل العاديني، فمن 
الذي يتضمن تقييم الشخص  الضروري دراسة مفهوم الذات

خلصائصه الشخصية واجتاهاته ووضعه االجتماعي ونفسه 
ويضيف  نفسه،والطريقة اليت يفكر هبا الفرد عن  عام،بوجه 

طريقة  د  فهوم الذات لدى ضعيف السمع تعدراسة م أنب
ه بالفعل يُلقي أن إىلباإلضافة  ،يناسناإلدقيـقة لفهم السلوك 

 لديه. قالضوء على عملية التواف
وتعرض أدبيات الرتبية اخلاصة وعلم النفس العديد من       

 إذالعوامل اليت تؤثر يف مفهوم الذات لدى ضعاف السمع 
اخلربات اليت يكتسبها الطفل على ( 5441يؤكد قنديل )

يف ودورها ضعيف السمع يف بيئته األسرية ويف املدرسة 
 خربات اإلخفاق أنويرى  ذاته،تشكيل مفهومه عن 

   تفضيلً.تصبح نظرته لذاته أقل  أندورًا يف تلعب والفشل 
تدين مفهوم الذات لدى  أن إىلويشري بعض الباحثني 
املشاعر  إىله العاديني يعود أناملعوق مسعيًا عن أقر 

خباصة  حنوه،واالجتاهات السلبية اليت يعتنقها اآلخرون 
علمني مثل األهل وامل حياته،األفراد الذين ميثلون أمهية يف 

اآلخرين إجيابية  ت اجتاهاتناكفكلما   ،واجلريان واألقران
مفهومه عن ذاته  ناك  وإمكاناتهواحرتموا قدراته  ،حنوه

شطة نتسهم األو  (7114، عازم،5441إجيابياً. )الطحان،
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مفهوم الذات املوجب  يف تنمية أيًضا الرتفيهية واالجتماعية
 (5446)عبد اجلواد، السمع.لدى ضعاف 

 السابقة: : الدراساتثانيا  
استعرضت الباحثتان الدراسات السابقة بعرض تأثري       

نولوجيا على تأثري التكطفال العادين، مث على األنولوجيا لتكا
لباحثتان نتائج مفهوم الذات لديهم، و من مث استعرضت ا

من على األطفال ضعاف السمع، و نولوجيا أحباث تأثري التك
ا أخريً فهوم الذات عند الصم و لدراسات ملستعراض اامث 

قارن مفهوم الذات بني العاديني اليت ت الدراسات استعراض
 .واملعوقني مسعياً 

استخدام  تأثريأجريت عدة دراسات للتعرف على       
لدى املختلفة  اجلوانب علىاملتعددة  التكنولوجيا بوسائلها

 ويف دراسة أجراها غزواين ،يف مراحل عمرية خمتلفة فراداأل
Khasawneh,2008) تناولت أثر احلاسوب املنزيل على )

% 21توصلت إىل أن  51-3األطفال يف األردن من سن 
ا يف سبوعيً أساعات  1األطفال يقضون أكثر من  من

وكانت أعلى نسبة الستخدام احلاسوب  استخدام احلاسوب
% وقد استعرض أولياء 24تتمثل باستخدام برامج التسلية 

جيابية على األطفال متثلت من اآلثار اإلا أمور األطفال عددً 
ز والتنظيم الرتكي يف تنمية املهارات اللغوية والقدرة على

جيابية يف الشخصية  إىل التغريات اإلضافة إواملرونة واملسؤولية 
كاالستقللية والثقة بالنفس وقوة الشخصية، كما ظهرت 

طفال عددًا من اآلثار السلبية من وجهة نظر اآلباء على األ
نتيجة الستخدام احلاسوب متثلت يف قلة التفاعل 

 والصداقات والكسل والعدوانية وزيادة التوتر.
هبا وينجلسكي قام  اليت ةأظهرت الدراس كذلك 
(Wenglinsky, 1998 )درس استخدام طلب الفصلني  إذ

وأظهرت النتائج أن احلاسوب  ،الرابع والثامن للحاسوب
وهذه . ت أعلى يف الرياضياتأدى إىل حتقيق الطلب درجا

( Kulik, 1994قام هبا كوليك )دارسة توافق نتائج  النتيجة
عن أثر استخدام التكنولوجيا على مستوى حتصيل الطلب 

العلمي، حصول الطلب على درجات أعلى يف اختبارات 
التحصيل مقارنة بالطلب الذين تعلموا نفس املادة العلمية 

 دون استخدام احلاسوب.
( هدفت إىل 7154ويف دراسة أجرهتا املشريف )      

 التعرف على مدى تأثري برنامج تدرييب يعتمد على أنشطة
جيابية لدى طفل الروضة جتويد احلياة يف تنمية الذات اإل

( 6-1عمارهم بني )أممن تراوحت  طفًل  47مشلت العينة 
سنوات واستخدمت الباحثة استمارة ملحظة سلوك الذات 

لدى طفل الروضة ومقياس مفهوم الذات املصور  جيابيةاإل
وقد اشتملت أنشطة الربنامج  ،لألطفال إلبراهيم قشقوش

وأسفرت النتائج  .على أنشطة عقلية، حركية، فنية، قصصية
عن حتسن مفهوم الذات لدى األطفال بعد الربنامج 

حلاسب على الثقة وللكشف عن تأثري استخدام ا التدرييب.
 Hatzigianniمن هاتزيقاين ومارجيتس ) بالنفس أجرى كل  

& Margetts,2012) يف اسرتاليا ممن  طفًل  17دراسة على
سنوات( وكشفت النتائج عن  6-4تراوحت أعمارهم بني )

أن استخدام احلاسب يعزز من مفهوم الثقة بالنفس وخاصة 
بالنسبة لألطفال الذين يستخدمون احلواسيب يف املنزل 

األطفال الذين يستخدمون  حصل يف حني ،واملدرسة
منخفضة يف الثقة  احلاسب فقط باملنزل على معدالت

بالنفس مقارنة باألطفال الذين يستخدمون احلاسب 
باملدرسة ولكنهم أعلى من األطفال الذين ال يستخدمون 

 احلاسب مطلقاً.
( اليت 7157الشربيين )خرى قام هبا ويف دراسة أ       

يف مفهوم الذات واالستعداد  هدفت إىل التعرف على الفرق
املدرسي والقوة الكامنة بني الذكور واإلناث من أطفال 

 وطفلة ممن تراوحت طفًل  62ومشلت عينة الدراسة  ،الروضة
سنوات من أطفال احلضانة يف املنصورة  6-3أعمارهم بني 

وكشفت  ،واستخدم مقياس مفهوم الذات املصور لقشقوش
لة يف متغريات الدراسة بني النتائج عن عدم وجود فروق دا

الذكور واإلناث ووجود علقة بني االستعداد املدرسي وبني 
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ويف دراسة  .ا ماتوصلت إليهيضً و هذا أ .مفهوم الذات
أخرى هدفت إىل معرفة تأثري برنامج مقرتح باللعب لرفع 
مؤشرات مفهوم الذات أجرى كل من زقوت وصاحل 

مارهم بني عأتراوحت  طفًل  74( دراسة على 7114)
وكشفت النتائج عن تأثري اللعب يف رفع   ،(54-51)

ولكنها مل تكشف  ،وحتسني مفهوم الذات لدى األطفال
 .عن فروق يف تأثري الربنامج  بني الذكور واإلناث

كما أجريت عدة دراسات للتعرف على مفهوم       
املختلفة على حتسينه، وتأثري األنشطة  الذات لدى األطفال

(  على البيئة السعودية 7118فوزي ) جرهتاأة ففي دراس
بعنوان دور أنشطة الروضة على مفهوم الذات لدى طفل ما 

 ة،وطفل طفًل  (31ومشلت عينة الدراسة ) ،قبل املدرسة
ا طبق عليهم  مقياس مفهوم الذات املصور لقشقوش تطبيقً 

دراكية بيق برنامج األنشطة املعرفية واإلوبعد تط ،اقبليً 
كشفت النتائج   إذوالقصصية والبنائية على األطفال  واحلركية

عن وجود علقة بني نوع األنشطة اليت ميارسها الطفل وبني 
وأظهرت فروقاً يف مفهوم الذات قبل وبعد  ،مفهومه عن ذاته

الربنامج لصاحل التطبيق البعدي، ووجدت فروق يف القياس 
 .كورالبعدي ملفهوم الذات بني الذكور واإلناث لصاحل الذ 

ليه شوقي إاتفقت مع هذه النتيجة ما توصلت  وقد
( هدفت إىل إعداد برنامج حركي ألطفال احلضانة 5446)

يف مصر إلكساهبم مفهوم ذات إجيايب وتعديل مفهوم 
الذات السليب لديهم والعمل على إكساهبم مهارات 

ربنامج على اجتماعية وحركية وكشفت النتائج عن تأثري ال
جيايب على اجملموعة التجريبية كما ات اإلتنمية مفهوم الذ

 .أظهر الذكور حتسناً يف مفهوم الذات أعلى من اإلناث
تأثري حباث جلزء التايل من نتائج األيستعرض او       

يف دراسة جتريبية نولوجيا على األطفال ضعاف السمع، التك
هدفت إىل التعرف على تأثري برنامج حاسويب تعليمي على 

( 7155عاف السمع قام هبا  شرادقة ) نطق األطفال ض
عمارهم بني أضعيف مسع  ممن تراوحت  ( طفًل 41على )

ومت تقسيمهم إىل  ،مل باألردن( سنوات يف معاهد األ3-2)
 ،( طفًل 51وأخرى ضابطة ) ،( طفًل 51) جمموعة جتريبية

ا  يف أداء حصائيً إارت النتائج إىل وجود فروق دالة وقد أش
س اللغة التعبريية املستخدم يف الدراسة األطفال على مقيا

لصاحل اجملموعة التجريبية كما أظهرت النتائج وجود فروق 
نت لصاحل اتوى اللغة التعبريية وكتعزى ملتغري العمر يف مس

( ومل توجد فروق بني 6-1( وتلتها فئة )2-6الفئة من )
 . الذكور واإلناث يف ذلك

دراسة ب( 7113) كل من عواد وعبد الرحن كما قام       
لعاب الكمبيوتر التعليمية يف مهارة أملعرفة تأثري استخدام 

وطالبة صماء من  اطالبً  77تصنيف املعلومات لدى 
الصفوف العليا للمرحلة االبتدائية، وقد مت استخدام عدد 
من األلعاب التعليمية اليت تعتمد على مهارات تصنيف 

عن تأثري  وكشفت النتائج ،الصور واألشكال واألعداد
 األلعاب على تنمية مهارات التصنيف لدى الطلب الصم.

( اليت Kennedy, 2003وهذا ما أكدته دراسة كيندي )
استهدفت ملحظة ما يتم يف العملية التعليمية وكيفية اختاذ 

ا للقرارات والتعاملت فيما بينهم مما الطلب املعاقني مسعيً 
ا. وقد مت تطبيق يدعم فهمهم للمفردات اليت يتعاملون هب

الدراسة على طلب املرحلة السادسة والسابعة والثامنة، 
وتوصلت النتائج إىل أن الطلب يستفيدون من مواصفات 
الوسائط املتعددة اليت تعمل على تدعيم معرفتهم للكلمة 
وأهنا تشجعهم على االستقلل، كذلك صرح الطلب على 

 الكلمة.أن الشكل املشفر حيفزهم على التعرف على 
( دراسة هدفت إىل 7117وقد أجرى القريويت )      

احلاسوب يف تعليم األطفال ذوي التعرف على أثر استخدام 
عاقة السمعية ملادة اللغة العربية بدولة اإلمارات العربية اإل

طالبًا وطالبة إىل جمموعتني  57مت تقسيم  إذاملتحدة، 
ات الطريقة ضابطة وجتريبية. واستخدم الباحث اسرتاتيجي

الكلية يف التعليم ملعرفة أثر احلاسوب يف التعليم. ومت تطبيق 
الربامج على اجملموعة التجريبية يف حني تعلمت اجملموعة 
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الضابطة بالطريقة التقليدية، وظهرت نتائج البحث لصاحل 
اجملموعة التجريبية اليت استفادت من دمج احلاسوب يف 

يف ( 7115الرحن )اقرتحت عبد و  العملية التعليمية.
 لدى البصري التفكري لتنمية الرياضيات يف برنامجدراستها 
 عينة على البحث وطبق االبتدائية املرحلة يف األصم الطالب

 اليت الكلي التواصل طريقة واستخدمت ،اتلميذً  57 من
 وقراءة اإلشارة لغة مثل اتصال طريقة من أكثر بني جتمع

 الورق، طي: مثل وعةمتن بصرية أنشطة وقدمت، الشفاه
 أعواد وأنشطة دينز، قطع وأنشطة املكعب، وأنشطة
 باستخدام تتعلق وأنشطة بيانية، رسوم وأنشطة الثقاب،

  : يأيت ما النتائج وأظهرت   فنية وأنشطة الكمبيوتر،
 عينة لدى البصري التفكري تنمية يف املقرتح الربنامج فعالية

 البنني بني ئيةإحصا داللة ذات فروق توجد ال البحث،
 فروق توجد ايضً ، أالتجريب بعد البصري التفكري يف والبنات

 الصم الطلب درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات
 يف مسع بقايا لديهم الذين الطلب درجات ومتوسط متاماً 

 بقايا لديهم الذين الطلب لصاحل البصري التفكري اختبار
 طلب: يأيت ما بالتجري ثناءأ يف الباحثة والحظت .مسع

 الطلب ، سرور األنشط من العديد ملمارسة الدائم الطلب
، وأظهرت النتائج فعالية للربنامج ممارستهم الباحثة حلضور

كل من باسج  . كما قامالربنامج املقرتح لدى عينة البحث
( يف دراستهما اليت هدفت Passig & Eden, 2000يدن )إو 

طفال الصم وضعاف إىل تنمية مهارات التفكري لدى األ
السمع باستخدام التكنولوجيا، وذلك من خلل تقسيم 

وقد لعب أطفال  ،األطفال إىل جمموعتني جتريبية وضابطة
دقيقة مرة واحدة يف األسبوع ملدة  51اجملموعة التجريبية 

لعب أطفال اجملموعة الضابطة  يف حنيثلثة شهور، 
تائج عن وجود كشفت النو ، املدة نفسهاباأللعاب التقليدية 

حتسن يف مهارات التفكري املرن لدى أفراد العينة التجريبية 
واتفقت هذه النتيجة  اليت تعلمت باستخدام التكنولوجيا.

دراسة أجراها كل من بود وسيدانسكي  مع ما توصل إليه

(Boyd & Sidansky, 1998 حبثت عن مدى النجاح )
ليمهم من خلل ا يف تعاملتوقع إلجناز الطلب املعوقني مسعيً 

األنرتنت، وأظهرت نتائج هذه الدراسة فائدة استخدام 
احلاسوب يف تعليم اإلجنليزية والرياضيات يف خلق خربات 
تعلم خمتلفة، وربطهم باجملتمعات العاملية وخفض العديد من 

 .ثناء تعلمهمأا القيود على الطلب املعاقني مسعيً 
فاعلية  ( بدراسة ملعرفة5446وقامت شاهني )      

استخدام الرزم التعليمية على تقدير الذات والتحصيل لدى 
طالبات ضعيفات مسع يف الصف اخلامس االبتدائي يف  4

املدينة املنورة ومت استخدام عدد من التجارب واألنشطة 
املختلفة وكشفت النتائج عن تأثري الربنامج على رفع 

 رفع درجة تقدير من مثالتحصيل الدراسي للطالبات و 
 .الذات لديهن

ومن الدراسات اليت استخدمت للتعرف على تأثري         
التكنولوجيا يف تنمية جوانب خمتلفة لدى األطفال املعوقني 

اليت هدفت للتعرف على و ( 5444اوي )رب مسعيًا دراسة ال
تأثري برنامج فيديو ملخارج األصوات وقراءة الشفاه على 

 74لعينة  وف اهلجائيةا احلر تعليم األطفال املعوقني مسعيً 
 ا من تلميذ الصف الثالث يف مدارس الرتبية السمعيةتلميذً 

وكشفت النتائج عن املواصفات اليت جيب توافرها يف برامج 
ا وكذلك فاعلية الربنامج الفيديو املخصصة للمعوقني مسعيً 

يف حتقيق األهداف التعليمية  يف دروس تعليم احلروف 
 . ا مسعيً اهلجائية لألطفال املعوقني

سات اللحقة األحباث اليت درست تستعرض الدراو        
للتعرف على التوافق أطفال ضعاف السمه و مفهوم الذات. 

االنفعايل لدى املعاقني بصرياً وحركياً ومسعياً وعلقته باجلنس 
( دراسة طبق فيها مقياس 7116أجرى الفرج ) ،والعمر

بات ضبط الذات والث ،فق االنفعايل ) القلق، االكتئابالتوا
( 751( على )االنفعايل، الشعور بالسعادة، وتقدير الذات

، وأشارت النتائج إىل ( معوقًا مسعياً 21قًا كان منهم )معو 
درجات تكيف انفعايل إجيايب لدى املعوقني بصريًا أفضل 
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، وكانت درجات الشعور بالسعادة من املعوقني مسعيًا وحركياً 
من اإلناث، يف املعوقني أعلى  وتقدير الذات لدى الذكور

دالة يف تقدير الذات بني الفئات  حني مل تظهر فروق
ليه مولود إاختلفت هذه النتائج مع ما توصلت و  الثلث.

ا يف ا مسعيً  معوقً طفًل  571( يف دراستها على 7118)
( أنثى للتعرف على 33) ( ذكر26املرحلة االبتدائية )

ام مقياس بريس مستوى مفهوم الذات لديهم باستخد
هارس، ومل تكشف النتائج عن فروق يف مفهوم الذات بني 

 الذكور واإلناث.  
كما أجريت العديد من الدراسات للتعرف على تأثري      

ا  األنشطة املختلفة يف تعزيز مفهوم الذات لدى املعوقني مسعيً 
( دراسة ملعرفة تأثري برنامج تدخل 7113جرى اهلييت )أ إذ

هوم الذات لدى األطفال الصم وضعاف مهين على مف
( 57-4من سن ) طفًل  43ومشلت عينة الدراسة   ،السمع

سنة مت تطبيق مقياس مفهوم الذات لألشول وبعد تطبيق 
برنامج تدرييب يعتمد على التدريب املهين لألطفال وحيتوي 

ظهرت أنشطة الفنية والعلمية والثقافية على العديد من األ
فهوم الذات لدى الصم وضعاف السمع  يف م الدراسة فروق

امج لصاحل التطبيق البعدي. كما  قبل وبعد تفاعلهم مع الربن
ن التأثري على الذكور الصم وضعاف السمع أكرب من اك

  التأثري على اإلناث.
ولدراسة مفهوم الذات لدى املعوقني مسعيًا )صم       

 وضعاف مسع( أجريت العديد من الدراسات ملقارنة مفهوم
الذات بني العاديني واملعوقني مسعيًا يف املراحل العمرية 

( أن األطفال Marschark,2007مارشارك ) ناقش املختلفة،
الصم لديهم تقدير ضعيف للذات إذا ما قورنوا باألطفال 

 ايضً أالعاديني أو حىت الذين لديهم إعاقة بصرية. كما أشار 
ن و ، خجولنو منعزلا إىل أن بعض األطفال املعاقني مسعيً 

ويعانون من مشاكل يف تكوين صداقات. وأجرى كل من 
( دراسة مقارنة بني األطفال العاديني 7117عبود وعبود )
 طفًل  711ا يف مفهوم الذات ومشلت العينة واملعوقني مسعيً 

من الذكور يف املرحلة االبتدائية ممن تراوحت أعمارهم بني 
 امعاقً  ( طفًل 711) اعاديً  ( طفًل 11( سنة )4-55)

ا بني حصائيً إكشفت النتائج عن وجود فروق دالة مسعيًا و 
العاديني واملعوقني مسعيًا يف مفهوم الذات لصاحل العاديني 

 وبني الصم وضعاف السمع لصاحل ضعاف السمع. 
الذي أجراها للكشف عن  (5448ة أحد )يف دراسأيضا  

الفروق بني الصم وضعاف السمع والعاديني يف تقدير 
ات والتفكري االبتكاري مع دراسة العلقة بينهما، ومشلت الذ

( طفًل ضعيف 31و) طفًل أصم (31عينة الدراسة )
( طفًل عاديًا من املرحلة االبتدائية ترتاوح 31)السمع و

سنة(، كشفت النتائج عن عدم 54 – 4أعمارهم بني  )
وجود فروق دالة إحصائيًا بني الصم وضعاف السمع يف 

ت يف حني وجدت فروق بني ضعاف السمع تقدير الذا
والعاديني يف تقدير الذات لصاحل العاديني وبني الصم 

 والعاديني لصاحل العاديني أيضاً. 
( للكشف عن Kappy,1997) دراسة كايبويف        

دراكات الصم ومفهوم الذات لدى عينة من إالعلقة بني 
 امعاقً  ا( مراهقً 514املراهقني الصم ومشلت عينة الدراسة )

وكشفت النتائج عن مفهوم  اعاديً  ا( مراهقً 87)و ،امسعيً 
ذات أعلى لدى املراهقني الصم الذين يستخدمون التواصل 
الشفهي باملقارنة بأقراهنم مستخدمي التواصل الكلي، 
وكشفت النتائج عن فروق دالة يف مفهوم الذات لصاحل 

 ايضً العاديني مقارنة بالصم. واتفقت مع هذه النتيجة أ
( اليت أجراها للتعرف على Paulinne,1995دراسة بولني )

مستوى مفهوم الذات لدى الصم وضعاف السمع ومقارنته 
( أصم وضعيف 78بالعاديني تكونت عينة الدراسة من )

من مراحل عمرية خمتلفة وكشفت النتائج  ا( عاديً 71)ومسع 
ذات لدى الصم وضعاف السمع عن عن تدين مفهوم ال

اليت  ( بدراسة5443. و قد قام السيد )( .العادينيهنم اأقر 
أجراها ملقارنة قيمة الذات والثقة بالنفس واالستقللية بني 

( طالب من 511( طالب من ضعاف السمع و )511)
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سنة( ولتحقيق 53-57، وتراوحت أعمارهم بني )العاديني
أهداف الدراسة استخدم الباحث مقياس االستقللية 

صور، وكشفت النتائج عن وجود فروق ومقياس الذكاء امل
دالة إحصائيًا يف الثقة بالنفس واالستقللية واإلحساس 
بقيمة الذات والقدرة على تكوين علقات اجتماعية بني 

، كما وجدت السمع والعاديني لصاحل العاديني ضعاف
فروق دالة بني اإلناث والذكور لصاحل الذكور وقد اتفقت 

  .(5448وصل إليه أحد )هذه النتيجة مع بعض ما ت
دراسة على  (Conyer,1993)   أجرى كونري كذلك      

النجاح األكادميي ومفهوم الذات والتقبل االجتماعي 
ال العاديني وضعاف السمع والصم وإدراكه لدى األطف

( 71( طفًل مقسمني إىل )41تكونت عينة الدراسة من )و 
( 1)و، ( طلب ضعاف السمع1)وطفًل عادي السمع 

سنة(  52 – 54، ترتاوح أعمارهم بني )طلب صم
واستخدم الباحث مقياس تقدير األقران ومقياس فاينلند 

( ملفهوم الذات، ج االجتماعي ومقياس )بريس هاريسللنض
وأسفرت النتائج عن وجود فروق بني الصم وضعاف السمع 
والعاديني يف مفهوم الذات وإدراك التقبل االجتماعي لصاحل 

يني مث ضعاف السمع، وكشفت النتائج عن وجود العاد
علقة عكسية دالة بني مفهوم الطلب ضعاف السمع 

هنم، وأن النجاح ام عن ذواهتم وتقبلهم من خلل أقر والص
األكادميي يرتفع بتقبل الصم وضعاف السمع لذواهتم وتقبل 
أقراهنم هلم، واتفق ذلك مع ما كشفت عنه دراسة السيد 

(5443.)  
 السابقة:ق على الدراسات التعلي
 :يتاآليتضح من العرض السابق للدراسات السابقة       

وجود فروق يف  الدراسات عنكشفت نتائج معظم -5
 لصاحل العادينيمفهوم الذات بني العاديني وضعاف السمع 

أن مستوى مفهوم الذات لدى ضعاف السمع أقل من و 
( Conyer,1993))مفهوم الذات لدى العاديني 

( Kappy,1997) (Paulinne,1995) (5443،لسيدا)

( 7117،عبود وعبود( )5448،أحد)
(Marschark,2007) 
 عدم وجود دراسات اهتمت مبفهوم الذات يف مرحلة ما -7

معظم  إذ إن السمع،ضعاف  طفالاألقبل املدرسة لدى 
 مفهوم الذات لدى املعوقني مسعياً دراسة الدراسات تناولت 

 .فما فوق االبتدائيةاملرحلة  يف السمع(وضعاف  )الصم
مفهوم  العربية مقياساستخدمت العديد من الدراسات  -4

قشقوش يف التعرف على مفهوم  إلبراهيمالذات املصور 
( 7118 ،الروضة. )فوزيالذات لدى طفل 

 (7154،ملشريف ا( )7157،الشربيين)
شطة العادية نالعديد من الدراسات فاعلية األ وجدت-3

 ،)فوزيمفهوم الذات لدى طفل الروضة   تعزيزيفاملختلفة 
 .(7154املشريف( )7118

استخدام التكنولوجيا  تأثريتناولت العديد من الدراسات -1
السمع العاديني وضعاف  طفالاألخمتلفة لدى  جوانبعلى 
التكنولوجيا  بتأثريدراسات خاصة  الباحثتانمل جتد  ولكن

 .على مفهوم الذات
 فروض الدراسة: -2 
  للدراسة:يتمُيكن حتديد الفرض الرئيسي اآل     

د( على مفهوم با)اآلياللوح الذكي  أجهزةيؤثر استخدام "
 أطفالالعاديني وضعاف السمع من  طفالاألالذات لدى 

 "مرحلة ما قبل املدرسة؟
 وينبثق منه عدة فروض هي:

والقياس القبلي  بني القياسا يوجد فرق دال إحصائيً  -1
  العاديني طفالاألذات لدى ملفهوم ال البعدي

 لصاحل القياس البعدي. اجملموعة التجريبيةيف 
والقياس القبلي  بني القياسا يوجد فرق دال إحصائيً  -2

ضعاف السمع  طفالاألملفهوم الذات لدى  البعدي
 جملموعة التجريبية لصاحل القياس البعدي.ايف 
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والقياس القبلي  بني القياسا يوجد فرق دال إحصائيً ال  -3
العاديني يف  طفالاألبعدي ملفهوم الذات لدى ال

 اجملموعة الضابطة.
والقياس القبلي  بني القياسا يوجد فرق دال إحصائيً ال  -4

ضعاف السمع  طفالاألملفهوم الذات لدى  البعدي
 اجملموعة الضابطة.يف 

البعدي ملفهوم  يف القياسا يوجد فرق دال إحصائيً  -5
موعة ضعاف السمع يف اجمل طفالاألالذات لدى 

 لصاحل اجملموعة التجريبية. واجملموعة الضابطةالتجريبية 
البعدي ملفهوم  يف القياسا يوجد فرق دال إحصائيً  -6

العاديني يف اجملموعة التجريبية  طفالاألالذات لدى 
 لصاحل اجملموعة التجريبية. واجملموعة الضابطة

 جراءاتها:إ و الدراسةمنهج 
  الدراسة: منهج
من  التجرييب، وذلكاملنهج  احثتانالباستخدمت      

خلل التصميم التجرييب ذي اجملموعتني التجريبية 
 منهما.والضابطة والقياس القبلي والبعدي لكل 

 الدراسة:عينة     
 من أطفال ( طفًل 35)  الدراسة منعينة تكونت        

 (51)منهم  ، الروضات احلكومية،الروضة يف مدينة الرياض
مبتوسط عمري  اعاديً  طفًل  (76)و ،ضعيف مسع  طفًل 

ضعاف السمع  طفال( لأل1.7)والعاديني  طفال( لأل1.5)
اسب احل أجهزةو أ يباداستخدام اآلي منهم مل يسبق ألممن 

بالشبكة العنكبوتية  أسرهم اتصاللدى  وال يوجد ،يلاآل
 :موعاتجم أربع إىل عشوائياً  وقسمت العينة. رتنت(ن)األ

 طفًل  54عددها  ،نو عادي أطفالهي وىل و التجريبية األ
وتكونت  ضعاف السمعمن  الثانيةواجملموعة التجريبية  اعاديً 
 54تكونت من وىل و األاجملموعة الضابطة و  ،أطفال 8من 
 أطفال 2وتضم  الثانيةاجملموعة الضابطة و  ا،عاديً  طفًل 

 ،منهم طفللكل يباد آجهاز  تسليممت  السمع،ضعاف 
اجلهاز مع  رسالإومت التعليمية  لعاباألبعد حتميل عدد من 

بعد  اللعب به، طفالىن لألسيت حىت، منزللل طفالاأل
باللعب باجلهاز  طفالح لألا لسما األمهات علىاالتفاق مع 

 .ساعات يومياً  4تزيد عن  تقل عن ساعتني وال الملدة 
 الدراسة:أدوات 

 التالية:األدوات  الباحثتاناستخدمت 
 ) PSCSلمصور )امقياس مفهوم الذات 

يف مرحلة  طفاليف ضوء خصائص النمو اللغوي لأل      
ضعاف السمع  طفالاألما قبل املدرسة بصورة عامة و 

العربية الدراسات من  العديد بصورة خاصة واعتماد
 ،يف هذه املرحلة السابقة على مقياس مفهوم الذات املصور

مت استخدام مقياس مفهوم الذات من إعداد بوردو 
مرحلة ما قبل  أطفال( والذي أعد للستخدام مع 5484)

( 5448وقد طور قشقوش ) ،( سنوات6-4املدرسة بني )
 ويستخدم يف البحوثاملقياس على البيئة املصرية 

ربامج التدريبية واملناهج يف الدراسات التقومي السيكولوجية و 
 جماالً  57ويقيس  ،نداً ب 31ويتكون من  ،تأثريها دراسة و 

فهوم الذات تقيس يف جمموعها مدى إحساس مل فرعياً 
خرين وإحساسه اآل جانبالطفل باملقبولية االجتماعية من 

ت هي )التقييمات العامة عن واجملاال ،بالكفاءة واجلدارة
 ،املظهر اجلسمي ،املقبولية االجتماعية العامة ،الذات

القيادة  ،االستقلل الذايت ،املقدرة واملهارة اجلسمية
حل  ،املعرفة والتفكري ،هارات اللغة واالتصالم ،والتأثري

املسلك  ،متلكات املاديةامل ،حب االستطلع ،املشكلة
مهمة يف حتديد مدى احرتام  جوانبوهي ، (األخلقي

املباشر ملا لديه من  الطفل لذاته وتقييمه املباشر وغري
تعرض على  إذ اويتم تطبيق املقياس فرديً  ،خواص وصفات

ا عن الذات ا موجبً ثل أحدمها وصفً الطفل صورتني مت
ي أحيدد  أنويطلب من الطفل  ،ا عنهاا سالبً وصفً  والثانية

وحيصل الطفل على درجة واحدة  ،الصورتني تشبهه كثرياً 
األكثر إجيابية بالنسبة لكل بند من  االستجابةعندما خيتار 

بنود املقياس، و تتألف الدرجة الكلية اليت حيصل عليها 
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جيابية املقياس من حاصل مجع الدرجات اإل الطفل يف هذا
 31-وبذا ترتاوح الدرجة بني صفر ، اليت حققها الطفل

وللتحقق من صدق املقياس حسب معد املقياس  درجة.
الصدق التلزمي بقياس االرتباط بني تقديرات املدرسات 

على مقياس تقديري لعدد من اخلصائص  طفاللأل
املظهر  ،ة، التفكريجسمية، االجتماعية، اللغ)مهارات 

 االنطباعبالنفس،  واملعلومات، الثقة الشخصي، املعارف
تباط ر وتراوح معاملت اال املقياس،على  العام( والدرجات

معاملت عالية عند مستوى  ( وهي1.35( )1.54بني )
ت طريقة من ثبات االختبار استخدم ( وللتحقق5.15)

-1.81)معاملت الثبات  النصفية وتراوحتالتجزئة 
 .(1.21عادة )( وبطريقة اإل1.84

وللتحقق من ثبات املقياس على طفل الروضة يف       
لفا كرونباخ أساب معامل حب مدينة الرياض قامت الباحثتان

العاديني وضعاف  طفالاألعلى عينة من  لتطبيق املقياس
الثبات لعينة  وبلغ معامل املدرسة،السمع يف مرحلة ما قبل 

لفا أسب معامل حُ كما  ،1.683مع ضعاف الس طفالاأل
 د  تعو  1.23وبلغ العاديني  طفالاألللمقياس على كرونباخ 

 القيم مقبولة ألغراض تطبيق املقياس. ذهه
وللتحقق من صدق املقياس قامت الباحثتان بالتحقق        

ساب معامل ارتباط كل بند دق البناء الداخلي حبصمن 
النتائج  ( يوضح5رقم )، واجلدول بالدرجة الكلية للمقياس

 ضعاف السمع.فيما خيص فئة 
(1جدول )  

 بالدرجة الذات قيم معامالت ارتباط درجات بنود مقياس مفهوم 
   السمع ضعاف عينة على الكلية

 البند معامل االرتباط البند معامل االرتباط
*627. 75 *356. 5 
*382. 77 *385. 7 
*317. 74 *614. 4 
*441. 73 *114. 3 
*481. 71 *314. 1 
*158. 76 *146. 6 

344. 72 *166. 2 
**264. 78 *614. 8 
**415. 74 *163. 4 
*331. 41 *363. 51 
*135. 45 *132. 55 
*461. 47 *461. 57 
*378. 44 *124. 54 

357. 43 *485. 53 
*481. 41 **623. 51 
*323. 46 *171. 56 
*381. 42 *163. 52 
*421. 48 *328. 58 
*464. 44 *342. 54 
*342. 31 *184. 71 

وجود معاملت ارتباط دالة  يتضح من اجلدول السابق      
 إىلبنود املقياس والدرجة الكلية له مما يشري  مجيعبني 
 ضعاف السمع يف الدراسةمة استخدام املقياس مع فئة ءمل

 يني.الصدق لفئة العاد ( معاملت7يوضح اجلدول رقم )و  احلالية.
  (2الجدول )

بالدرجة  قيم معامالت ارتباط درجات بنود مقياس مفهوم الذات
 الكلية على عينة العاديين

 البند معامل االرتباط البند معامل االرتباط
*441. 75 *445. 5 
**148. 77 *427. 7 
*313. 74 *444. 4 
*416. 73 *326. 3 
*364. 71 **172. 1 
*358. 76 *418. 6 
**678. 72 *327. 2 
*463. 78 *364. 8 
*345. 74 *347. 4 
**147.  41 *317.  51 
**121.  45 **116.  55 
*313.  47 *463.  57 
**646.  44 *372.  54 
**173.  43 *445.  53 
*357.  41 *484.  51 
*465.  46 *358.  56 
*354.  42 *318.  52 
*343.  48 *448.  58 
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**165.  44 *358.  54 
**133.  31 *441.  71 

وجود معاملت ارتباط  (7رقم ) ويتضح من اجلدول      
 إىلاملقياس والدرجة الكلية له مما يشري  مجيع بنود دالة بني

لعاديني يف مرحلة ا طفالاألاملقياس مع مة استخدام ءمل
حبساب معاملت  الباحثتانكما قامت  .ما قبل املدرسة
 والدرجة الكليةبعاد مقياس مفهوم الذات أاالرتباط بني 

معاملت وتراوحت  باستخدام معامل االرتباط )سيربمان(
( يف عينة ضعاف السمع 1.316-1.731بني )االرتباط 

مما يشري  ،1.11والعاديني ومجيعها دالة عند مستوى داللة 
 الذات يفمقبولة ملقياس مفهوم  معاملت صدقتوفر  إىل

 .احلاليةعينة الدراسة 
 الذكي:اللوح  أجهزة
وقد مت اختيار هذا  باد()آي اذكيً  الوحً  75 استخدم       

اجلهاز ملا يتميز به من مزايا تسهل استخدامه يف هذه 
 ,Saylor & Gil)يعرض كل من سايلور وجل  إذاملرحلة 

بني جهاز احلاسب التقليدي وجهاز اللوح  ( مقارنة2012
 يقدم عرضاً احلاسب التقليدي  أن من الذكي فعلى الرغم

لوحة املفاتيح  أناملستخدم  فهمه يتطلب أنإال  باً،جذا
 أنا على الشاشة. كما يتطلب أيضً  تغيرياً  حيدثانوالفأرة 

مع قدرات  يتوافقجيلس املستخدم يف مكتب مهيأ 
توفر  ،ذلك إىلباإلضافة  واحتياجاته.املستخدم 

ا حمدودة للمستخدم ليخصص اإلعدادات التقليدية فرصً 
 ،يف املقابلو  مع احتياجاته بسهولة. الربامج مبا يتناسب

 جذابة زايا فهو عبارة عن واجهةامل يوفر اآليباد العديد من
 ةوبصورة مباشر  معها بسهوله وتطبيقات يندمج ويتفاعل

والتحكم بشكل  سهولة االستخدام واحلمل إىلإضافة 
 الصغار الذين مل تكتمل طفالاأليتناسب مع كما  أكرب
مت حتميل ولتحقيق أهداف الدراسة  .مهاراهتم احلركية منو

إىل تنمية  األلعاب هتدفو  play storeألعاب من الـ  51
لوان املختلفة والتنظيم قدرة الطفل على التفرقة بني األ

والتعامل مع  تنمية املنطق وحل املشكلت،  والسرعة. و
  .واحلروفواأللوان واألشكال األرقام 

 الدراسة:جراءات إ  
اسة ولتحقيق أهدافها مت اتباع ن فروض الدر للتحقق م      

 ية:تاآلجراءات اإل
  يف ضوء الشروط ا مقصودً  ااختيارً اختيار عينة الدراسة

العاديني وضعاف  طفالاألللعينة واملتمثلة ب احملددة
 رتنت والنالذين مل يسبق هلم التعامل مع األالسمع 

 آيل.حاسب  أجهزةسرهم أيوجد لدى 
 العاديني  طفالاأللذات على تطبيق مقياس مفهوم ا

 ةلكل طفل على حدا ا فرديً وضعاف السمع تطبيقً 
 ورصد النتائج.

   على اجملموعة ا ا عشوائيً توزيعً العاديني  طفالاألتوزيع
 . التجريبية والضابطة

   على ا ا عشوائيً توزيعً ضعاف السمع  طفالاألتوزيع
بعد تطبيق مقياس رسم  والضابطةاجملموعة التجريبية 

 جل.الر 
  ( من 51حتميل )باداآلي أجهزةالتعليمية يف  األلعاب، 

 األلوانعلى مهارات التعرف على  األلعابوتعتمد هذه 
رقام واألواألشكال والتفكري املبدع وحل املشكلت 

 احلسابية.واملنطق واحلروف والعمليات 
 السمع يفالعاديني وضعاف  طفالاألعلى  جهزةتوزيع األ 

 اجملموعة التجريبية.
 وتقدمي التعليمات هلن برتك  طفالاألمهات مقابلة أ

 تزيد والعن ساعتني  تقل الطفل يلعب يف اجلهاز مدة ال
لعاب عدم حتميل أالتأكيد على ا و ساعات يوميً  4عن 

 .جهزةاألأخرى يف 
  بالتعليمات.متابعة األمهات والتأكد من التزامهن 
  ور مت تطبيق مقياس مفهوم الذات املص اسبوعً أ 57بعد

العاديني وضعاف السمع يف  طفالاألعلى  فردياً  تطبيقاً 
 ورصد النتائج.والضابطة اجملموعة التجريبية 
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 اإلحصائية:ساليب األ
مقياس لتحديد صدق  سيربمانمعاملت االرتباط  -5

 مفهوم الذات املصور.
فا كرونباخ حلساب الثبات )االتساق معامل أل -7

 .الداخلي(
 اختبار مان وتين   -4
 كوكسوناختبار ول -3

 النتائج:
للتحقق من صحة الفرض األول والذي نص       

ا بني القياس القبلي يوجد فرق دال إحصائيً على "
والقياس البعدي ملفهوم الذات لدى األطفال العاديني 

" قامت لصاحل القياس البعدي يف اجملموعة التجريبية
 داء القبلي والبعديحبساب الفرق بني األالباحثتان 
 يف اجملموعة التجريبية جملموعة العاديني ذاتملفهوم ال

. واجلدول Wilcoxonباستخدام اختبار ويلكوكسون 
 رض.( يوضح النتيجة املتعلقة هبذا الف4رقم )

 (3جدول)
في لعاديين ألطفال استخدام مقياس ويلكوكسون لاداللة الفروق ب

 (Z)في القياس القبلي والبعدي وقيمة المجموعة التجريبية 
 اوداللته
متوسط  ن الرتب المقارنة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

 قيمة
z 

 الداللة

داء ألا
القبلي 

– 
داء األ

 البعدي

الرتب 
 السلبية

6 3.44 76.11 -
5.46 

1.527 

الرتب 
جيابيةاإل  

2 4.74 61.11   

ول السابق عدم وجود فرق دال يتضح من اجلد      
دى حصائيًا بني األداء القبلي والبعدي ملفهوم الذات لإ

عدم  يشري إىلمما األطفال العاديني يف اجملموعة التجريبية، 
  .ولاأل حتقق الفرض

 وللتحقق من صحة الفرض الثاين والذي نص على "       
ا بني القياس القبلي والقياس البعدي يوجد فرق دال إحصائيً 

ملفهوم الذات لدى األطفال ضعاف السمع يف اجملموعة 
باستخدام " قامت الباحثتان لبعديلصاحل القياس ا التجريبية

 ( األداء القبليZحساب قيمة )اختبار ويلكوكسون و 
لألطفال ضعاف السمع يف اجملموعة التجريبية،  البعديو 

( يوضح داللة الفروق يف مفهوم الذات بني 3واجلدول رقم )
 متوسطات األداء القبلي والبعدي لألطفال ضعاف السمع.

 (4جدول)
درجات األطفال لدام مقياس ويلكوكسون ستخاداللة الفروق ب

القياس القبلي والبعدي في المجموعة التجريبية السمع ضعاف 
 وداللتها( Z)وقيمة في 

متوسط  ن الرتب المقارنة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
z 

 الداللة

داء األ
 –القبلي 

داء ألا
 البعدي
 

الرتب 
 السلبية

1 1.11 1.11 -
7.17 

1.157 

الرتب 
جيابيةإلا  

8 3.11 46.11   

حصائياً بني إمن اجلدول السابق وجود فرق دال  يتضح     
األداء القبلي والبعدي ملفهوم الذات لدى األطفال ضعاف 

مما يشري  السمع يف اجملموعة التجريبية لصاحل األداء البعدي،
البعدي مقارنة داء فهوم الذات لديهم يف األىل ارتفاع مإ

 ن قد حتقق الفرض الثاين.يكو  لكوبذداء القبلي باأل
وللتحقق من صحة الفرض الثالث والذي نص على       

ا بني القياس القبلي والقياس يوجد فرق دال إحصائيً ال "
البعدي ملفهوم الذات لدى األطفال العاديني يف اجملموعة 

داء القبلي ان حبساب الفرق بني األقامت الباحثتالضابطة" 
 اجملموعة الضابطة باستخدام والبعدي جملموعة العاديني يف

 .يتاجلدول اآليف اختبار ويلكوكسون وكانت النتائج كما 
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 (5جدول)
 ( وداللتهاZالمجموعة الضابطة في القياس القبلي والبعدي وقيمة )في  درجات األطفال العاديينلستخدام مقياس ويلكوكسون اداللة الفروق ب

تبمجموع الر  متوسط الرتب ن الرتب المقارنة  الداللة zقيمة  
داء البعدياأل –القبلي داء األ  0.637 0.46- 33.00 8.25 4 الرتب السلبية 

جيابيةالرتب اإل  8 5.63 45.00 
   1 رتب متعادلة

مجايلاإل  13   

 إذحتقق الفرض الثالث يتضح من اجلدول السابق        
داء  األبنيا حصائيً إعدم وجود فرق دال ىل إتشري النتائج 
 دي جملموعة العاديني يف اجملموعةداء البعالقبلي واأل

 الضابطة.
وللتحقق من صحة الفرض الرابع والذي نص على         
ا بني القياس القبلي والقياس يوجد فرق دال إحصائيً ال "

البعدي ملفهوم الذات لدى األطفال ضعاف السمع يف 
لفرق بني حبساب ااجملموعة الضابطة" قامت الباحثتان 

داء القبلي والبعدي للتلميذ ضعاف السمع باستخدام األ
( 6اجلدول رقم )يف اختبار ويلكوكسون وكانت النتائج كما 

 يوضح النتيجة املتعلقة هبذا الفرض. إذ

 (6جدول)
 (Z)بلي والبعدي وقيمة القياس الق فيفي المجموعة الضابطة السمع  درجات األطفال ضعافل ستخدام مقياس ويلكوكسوناداللة الفروق ب

 وداللتها
 الداللة zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب المقارنة

داء البعدياأل–القبلي داء األ  0.018 2.36- 0.00 0.00 0 الرتب السلبية 
جيابيةالرتب اإل  7 4.00 28.00 

مجايلاإل  7   

بني حصائياً إمن اجلدول السابق وجود فرق دال  يتضح     
األداء القبلي والبعدي ملفهوم الذات لدى األطفال ضعاف 

مما يشري  ،السمع يف اجملموعة الضابطة لصاحل األداء البعدي
اء البعدي مقارنة إىل ارتفاع مفهوم الذات لديهم يف األد

 باألداء القبلي وبذا يكون الفرض الرابع قد حتقق.
لذي وللتحقق من صحة الفرض اخلامس للدراسة وا      

ا يف القياس البعدي يوجد فرق دال إحصائيً  نص على "

ملفهوم الذات لدى األطفال ضعاف السمع يف اجملموعة 
" ةيلصاحل اجملموعة التجريب التجريبية واجملموعة الضابطة

-Mannمان ويتين قامت الباحثتان باستخدام اختبار 

Whitney  يف األداء لتحديد الفروق يف مفهوم الذات
 طفال ضعاف السمع يف اجملموعة التجريبية وبنيالبعدي لأل

األداء البعدي لألطفال ضعاف السمع يف اجملموعة الضابطة 
 .(2اجلدول رقم )وجاءت النتائج كما يف 

 (7جدول)
  و داللتها مان ويتني وقيمة ضعاف السمع في المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعديدرجات األطفال 

 الداللة مان ويتني مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة المتغير التابع
داء البعدياأل  0.01 12.5 79.50 9.94 8 التجريبية 

 40.50 5.79 7 الضابطة
مجايلاإل  15   

حصائياً إ ةمن اجلدول السابق وجود فروق داليتضح      
بني األداء البعدي ملفهوم الذات لدى األطفال ضعاف 

جملموعة الضابطة واألداء البعدي ملفهوم الذات السمع يف ا
لدى األطفال ضعاف السمع يف اجملموعة التجريبية لصاحل 
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عند  دال z =5.71بلغت قيمة  إذ،  اجملموعة التجريبية
ىل حتسن مفهوم الذات إمما يشري  1.11مستوى داللة 

ئة ضعاف لدى اجملموعة التجريبية أكثر من الضابطة لدى ف
يباد للعينة التجريبية وهذا يشري قدمي لوح اآلالسمع  بعد ت

 إىل حتقق الفرض اخلامس.
وللتحقق من صحة الفرض السادس والذي نص على       

ا يف القياس البعدي ملفهوم الذات " يوجد فرق دال إحصائيً 

لدى األطفال العاديني يف اجملموعة التجريبية واجملموعة 
امت الباحثتان ق" لصاحل اجملموعة التجريبية الضابطة

لتحديد  Mann-Whitneyمان ويتين  باستخدام اختبار
يف األداء البعدي لألطفال العاديني الفروق يف مفهوم الذات 

يف األداء البعدي لألطفال العاديني و يف اجملموعة التجريبية 
( يوضح النتيجة 8يف اجملموعة الضابطة واجلدول رقم )

 املتعلقة هبذا الفرض.
 (8جدول)

مان ويتني وداللتهات األطفال العاديين في المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي وقيمة درجا  
 الداللة مان ويتني مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة المتغير التابع

داء البعدياأل اجملموعة  
 التجريبية

13 13.81 179.50 -0.27 0.84 

اجملموعة 
 الضابطة

13 13.19 171.50 

مجايلاإل  26     

بني  احصائيً إعدم وجود فرق دال ىل إوتشري النتائج       
ألطفال األطفال العاديني يف اجملموعة التجربية مقارنة با

عدم حتسن ىل إمما يشري ، لعاديني يف اجملموعة الضابطةا
داء العاديني يف العينة التجريبية مقارنة بالعينة الضابطة بعد أ

وبذا مل يتحقق  يباد يف مفهوم الذاتاآل لوحاستخدام 
 الفرض السادس.

 النتائج:مناقشة 
عدم تأثري عن احلالية  الدراسة يف لنتائجكشفت ا     

مفهوم  نولوجيا علىوع من أنواع التككن  يباداستخدام لوح اآل
 كذلكو  الذات لدى األطفال العاديني يف اجملموعة التجريبية

ف هذه النتيجة مع نتائج وختتللدى اجملموعة الضابطة، 
( Khasawneh,2008) دراسة غزواينبعض الدراسات مثل 

 & Hatzigianni) هاتزيقاين ومارجيتسدراسة و 

Margetts,2012 )ن استخدام احلاسوب  أاكدت على  إذ
شكال التكنولوجيا أدى إىل تغيريات إجيابية يف أكشكل من 

 يف حني كشفت النتائج عن .شخصية األطفال العاديني
وجود حتسن يف مفهوم الذات لدى األطفال ضعاف السمع 

هذا التحسن كان يف اجملموعتني التجريبية والضابطة إال أن 

، وهذا يتفق مع نتيجة دراسة على لدى اجملموعة التجريبيةأ
( الذي وجد أن التدخل باألنشطة املختلفة 7113) اهلييت

تفقت اكما ا ،  حيسن من مفهوم الذات لدى املعوقني مسعيً 
مع نتائج العديد من الدراسات اليت  احلالية راسةنتائج الد

استخدام التكنولوجيا وأجهزة احلاسوب يف  وجدت فاعلية
 ) حتسني جوانب خمتلفة لدى األطفال ضعاف السمع

 & Passig;؛Boyd & Sidansky, 1998 ؛5444الراوي،

Eden, 2000  ،7155شرادقة،  ;7117القريويت.) 
 ألطفالللعاب اليت مت حتميلها األن أن ااحثتترى البو        

تربوية تنمي املنطق  اكانت يف جمملها ألعابً   يباداآلعلى لوح 
 يرتبط ذلك مبفهوم الذات لدى وقد ال ،وحل املشكلت

ا إىل عدم مشاركة وقد يعود ذلك أيضً ، طفال العادينياأل
الطفل باللعب مع األطفال اآلخرين، مما قد يؤثر على 

لدى الطفل ات التفوق واليت تدعم مفهوم الذات غياب خرب 
 ( وماكنتاير7117حد وسليمان )أإليه أشار  وهذا ما

يباد األنشطة املقدمة يف لوح اآلف(. 7113) ( وجرب7113)
أكد كل من )أبو  إذطفال. هؤالء األنتباه اجتذب قد ال 

( على أن املثريات 7114؛ قاسم 5446حطب، صادق، 



 ....استخدام التكنولوجيا على مفهوم الذات عند األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسةرجاء باحاذق ومرمي تركستاين: أثر 

 

173 

وع إلثارة قدرات ل جيب أن تتسم بالتناملعروضة على الطف
( و املشريف 7118كما أكد فوزي )الطفل العقلية واملعرفية.  

( على وجود علقة بني نوع األنشطة اليت ميارسها 7154)
 األطفال و بني مفهوم الذات.

يكون ضعاف السمع قد  ىتطور مفهوم الذات لدن إ      
عرضه من نتائج يباد كما مت شبع من خلل اللعب بلوح اآلأ

السمعية تقلل من املشاركة عاقة اإلن إالبحث احلايل ، و مبا 
مع من حوهلم، و ضعاف السمع جيابية و الفعالة ألطفال اإل

لوح باللعب بطفال ضعاف السمع أهذا ما قد يشبع حاجة 
كنولوجيا لتزويد ثقافة لل هذه التغاستفيفضل يباد ، اآل
مع العامل  ى التكيفمساعدهتم علو طفال ضعاف السمع أ

ات احلديثة تؤكد على أن أن الدراس، خاصة و احمليط هبم
تطور ىل إاحلاسوب املختلفة تؤدي جهزة أستخدام االلعب و 

ية معرفية خمتلفة لدى األطفال، حركمهارات أكادميية و 
اليت تعتمد على تهم للعمل مع األجهزة املختلفة و هتيئو 
(2D- 3D( و العامل االفرتاضي ) Kim, 2012.) 

لدى  مفهوم الذات تطوركما أظهرت الدراسة       
لعادين بلوح طفال امقارنة باألطفال ضعاف السمع األ
ىل أن فصل رياض األطفال ا ذلكترجع الباحثتان  و د يبااآل

من األطفال العاديني يف مقابل قلة من  اكبريً   ايضم عددً 
ية األطفال ضعاف السمع الذين تقدم هلم اخلدمات الرتبو 

متمكنة من يف الرتبية اخلاصة و من خلل معلمة متخصصة 
أساليب وطرق التواصل معهم، وبذا فإن الطفل ضعيف 
السمع يف الروضة حيتك باألطفال العاديني ومبعلمته اليت 

 بالبيئة ويتأثرتتقبله وتركز عليه وتعمل على تربيته وتعليمه، 
وتقبلهم  بداء رضاهم عنهإاحمليطة به وتشجيع اآلخرين له و 

 ،على مفهومه عن ذاتها مما ينعكس إجيابً له وتواصلهم معه 
لدى ضعاف السمع وهذا قد يفسر حتسن مفهوم الذات 

 يشري القذايف إذيف اجملموعتني التجريبية والضابطة، 
ن التقبل له أمهية بالنسبة لذوي اإلعاقة وهو أ( إىل 5443)
د وداوا، ويؤكد كل من يضً ا ألدى املعاقني مسعيً  همم

( أن مفهوم الذات يتأثر بتقييمات 5442وحمدي )
ل وخاصة المهتمين في حياته من خل، ردـرين للفـاآلخ

  .االجتماعي معهمل عمليات التفاع
وقد يعود هذا التحسن إىل حتسن لغة الطفل ضعيف       

السمع يف روضته من خلل احتكاكه وتواصله بأقرانه 
ه على النطق والكلم العاديني ومن خلل تشجيع معلمته ل

على  (7112) رشدييؤكد  إذوتنمية مهارات اللغة لديه، 
ا ق مسعيً الطفل املعل اللغوية دائرةالأنه كلما اتسعت 

ن إا أيضً  لذاته.على مفهومه انعكس ذلك بشكل إجيايب 
ت لدى األفراد كرتونية حتول معاجلة املعلومالاأللعاب اإل

ري، و هذه احلاسة ىل اجلانب البصإمن اجلانب السمعي 
على اليت يعتمد عليها ضعاف السمع و اليت يتفوقون 

حدى التأثريات لتحسن إاألطفال العاديني و قد يكون 
مفهوم الذات لدى ضعاف السمع أكثر من األطفال 

 (.Kim, 2012العاديني )
وقد يعود ذلك التحسن لدى ضعاف السمع يف       

فة لدى األطفال يف شباع احلاجات املختلإاجملموعتني إىل 
، وهذا ما رالروضة مثل احلاجة إىل اإلجناز والكفاءة والتقدي

( من أن إشباع الفرد حلاجاته النفسية 5483يؤكده زهران )
 هلا.ينعكس على مفهومه لذاته وتقديره 

وعلى الرغم من حتسن مفهوم الذات لدى األطفال       
أن  إالضعاف السمع يف اجملموعة التجريبية والضابطة، 

أعلى  تاجملموعة التجريبية اليت استخدمت اآليباد حتسن
وترى  ،من اجملموعة الضابطة اليت مل تستخدم اآليباد

ن جهاز اآليباد يتيح لضعاف السمع التواصل أالباحثتان 
علومات واألفكار بالرتكيز على املرئي من خلل عرض امل

ا دراك البصري وهو ما يعتمد عليه ضعيف السمع كثريً اإل
ن احلاسوب أ( على 7114يؤكد مدكور ) إذيف التواصل 

تقدم املعلومات واألفكار وتعرضها يف  اإللكرتونيةواألجهزة 
صورة مرئية تشمل على صور ورسومات تعزز اكتساب 

ا من املفاهيم واألفكار املقدمة مما ميكن املعوقني مسعيً 
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ويشري اخلطيب وآخرون  االتصال اللغوي بطرق بديلة.
( إىل أن مفهوم الذات لدى الشخص املعوق 7115)

ليس ثابتاً بل يتغري بفعل اخلربة، مما حيتم على برامج الرتبية 
اخلاصة والتأهيل أن تبذل اجلهود الكافية ملساعدة 
الشخص املعوق على تطوير مفهوم ذات إجيايب، وهذا 
يتطلب تنظيم خربات تسمح بتطور إدراكات صحيحة ملا 

وقد  توقعه من ذاته ومن اآلخرين.يستطيع الشخص أن ي
مي لإلعاقة بالواليات املتحدة جاء يف تقرير اجمللس القو 

(، أن العديد من الباحثني أكدوا NDC,1998مريكية )اإل
على ضرورة استخدام األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة 

( على أن Bosson,1997بوسون ) أكد، وقد للتكنولوجيا
ا ميكنهم استخدام عيً % من املعوقني مس11-41نسبة 

لعاب الكمبيوتر أ د  لذلك تع منها.التكنولوجيا واالستفادة 
وية يف تنمية مفهوم التعليمية املبنية على التكنولوجيا أداة ق

لذلك تتقدم خاصة ضعاف السمع و طفال الذات عند األ
ية الباحثتان بتوصية بتصميم بعض ألعاب الكمبيوتر التعليم

 .طفال ضعاف السمععند األ لتنمية السمات الشخصية
 التوصيات البحثية:

على النمو كنولوجيا دراسة ارتباطية لدراسة تأثري التعمل  -
واملعوقني  طفال العادينيو مفهوم الذات عند األكادميي األ

 .امسعيً 
لعاب خاصة بضعاف السمع تأثر يف النمو أتصميم  -

 االجتماعي و االنفعايل لديهم.
دام التكنولوجيا على مفهوم ثري استخأدراسة تتبعية لت -

الذات يف املراحل العمرية املختلفة لدى ضعاف السمع 
 والعاديني.

على مفهوم  اإللكرتونيةختلف نوع األلعاب ادراسة تأثري  -
 ا.الذات لدى األطفال العاديني واملعوقني مسعيً 

 المراجع:
دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة (. 7117إبراهيم، حممد. )

يم األساسي في مصر في ضوء االتجاهات العالمية بالتعل
املؤمتر العلمي السنوي الثالث للمركز القومي للبحوث  .المعاصرة

الرتبوية والنفسية بعنوان: قضايا ومشكلت ذوي االحتياجات اخلاصة 
 .يف التعليم قبل اجلامعي )رؤى مستقبلية(، القاهرة، اجلزء األول

742-417. 
مفهوم الذات لدى األطفال ( .   7111) أبو معطي، هدى حممد. 

المتفوقين والعاديين والمتخلفين عقليا  بدرجة بسيطة من الجنسين 
رسالة ماجستري غري منشورة، الرياض:   .في مرحلة ما قبل المدرسة

 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.
تقدير الذات والقدرة على التفكير ( .   5448أحد، عرفات صلح. ) 

اري لدى األطفال الصم وضعاف السمع من تالميذ االبتك
رسالة ماجستري غري منشورة، القاهرة: معهد  .المرحلة االبتدائية

 الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس.
مركز  .األسكندرية .سيكولوجية الشخصية(. 7114أحد، سهري كامل. )

 األسكندرية للكتاب.
وحاجاته تنشئة الطفل (. 7117، شحاته. )وسليمانأحد، سهري كامل 

 األسكندرية: مركز األسكندرية للكتاب. .والتطبيقالنظرية  بين
أثر برنامج فيديو لمخارج األصوات  .(5444اوي، أحد حممد. )رب ال

وقراءة الشفاه في تسهيل تعلم الحروف الهجائية للتالميذ 
امعة رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، ج .المعاقين سمعيا  

 حلوان.
الروضة في عصر تكنولوجيا  (. طفل7155اجلابري، هنيل. )

جامعة البرتاء،  عمان: . مؤمتر الطفولة يف عصر متغري،المعلومات
 األردن.

عالقة مفهوم الذات بالصالبة النفسية لدى (. 7113جرب، حممد جرب. )
مقارنة بالمبصرين في ضوء بعض متغيرات  المعاقين بصريا  

. األعمال الكاملة للمؤمتر العلمي الثالث خلدمة اجملتمع ةالديموغرافي
 وتنمية البيئة، جامعة القاهرة فرع بين سويف.

الصورة البحرينية (. 7154جلل، أحد سعد واجلنيد، شيخة أحد. )
الختبار مفهوم الذات المصور ألطفال الروضة في مملكة البحرين 

لة العلوم الرتبوية . جم"خصائص السيكو مترية ومعايير التقنين"
 .31-54 .(5) ( العدد53اجمللد )والنفسية 

مفهوم (. 7116التواب وعبد الغفار، غادة حممد. ) حسني، نشوة عبد
الذات والسلوك العدواني لدى ذوي اضطراب ضعف االنتباه 

اجمللد  . دراسات عربية يف علم النفسالمصحوب بالحركة المفرطة
 .28-31 .(5) ( العدد1)

الطبعة ) علم النفس التربوي(. 5446، أمال. )وصادق، فؤاد أبو حطب
 مكتبة االجنلو املصرية. .القاهرة (.اخلامسة

 كما   سمعيا   المعاقين مشكالت(. 7117على عبد النبي. )، حنفي
( 57جملة كلية الرتبية اجمللد ) . لمرحلة االبتدائيةا معلمو يدركها
 جامعة بنها. . مصر.526-546(. 14العدد )
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الدليل الموحد لمصطلحات ( .  7115طيب، مجال، وآخرون. ) اخل
البحرين: املكتب التنفيذي جمللس  .اإلعاقة والتربية الخاصة والتأهيل

وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول جملس التعاون لدول اخلليج 
 العربية.

 مصتدر الضغط بين العالقة  (.5442نزيه. )، نسيم ه وحمدي، داوود
مجلة دراسات  .ومفهوم الذات لديهم الطلبة التي يعاني منها

 .714 – 768. (73العدد )( 5)اجمللد التربوية العلوم 
دراسة لبعض العوامل المرتبطة (. 5444ديبيس، سعيد عبد اهلل. )

( العدد 4ة اجمللد ). دراسات نفسيبمفهوم الذات لدى المشلولين
(7).714-741. 

الذات وعالقته ببعض  مفهوم(. 7112رشدي، حممد سري. )
المتغيرات لدى التالميذ الصم وضعاف السمع في برامج التربية 

. 31-77.(7)اجمللد  جملة كلية الرتبية .الخاصة بمدينة الرياض
 سويف.جامعة بين 

علم نفس النمو )الطفولة ( .  7114الرمياوي، حممد عوده. ) 
 دار املسرية. .عمان .والمراهقة(

فاعلية برنامج مقترح باللعب  .(7114ايدة. )زقوت، آمنه وصاحل، ع
 .لدفع مؤشرات مفهوم الذات لدى األطفال بمحافظة خانيونس

( العدد 55جملة جامعة األزهر، غزة سلسلة العلوم اإلنسانية اجمللد )
(7). 41-541. 

)الطبعة  التوجيه واإلرشاد النفسي(. 5481زهران، حامد عبد السلم. )
 مل الكتب.عا .القاهرة .الثانية(

الخصائص السيكولوجية لألطفال (. 7115السعيد، حزة خالد. ) 
 .45 – 24 .(7جملة الطفولة والتنمية العدد ) .المعوقين سمعيا  

قياس تقدير الذات في مرحلة  .(5444سليمان، عبد الرحن سيد. )
 ،جملس االرشاد النفسي .الطفولة المبكرة مقارنة بين أربعة مقاييس

 .547- 82.(55العدد ) ،سنجامعة عني مش
لدى األطفال ضعاف  (. االستقللية5443السيد، السيد عبد اللطيف. )

رسالة ماجستري غري منشورة،  .السمع والعاديين )دراسة مقارنة(
 معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس. :القاهرة

قدير فاعلية استخدام الرزم التعليمية على ت .(5446شاهني، سعاد. )
الذات والتحصيل لدى طالب الصف الخامس االبتدائي 

( 6) اجمللدتكنولوجيا التعليم  .للمعاقين سمعيا  بالمدينة المنورة
 .548-88 .(7)العدد

فاعلية برنامج حاسوبي تعليمي لتنمية  .(7155شرادقة، ماهر تيسري. )
ي اللغة التعبيرية لدى عينة الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية البسيطة ف

قسم -رسالة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية .محافظة إربد
 الرتبية اخلاصة.

الكامنة ومفهوم الذات   (. الطاقة7157الشربيين، هامن أبو اخلري. )
املؤمتر السنوي  كمنبئات باالستعداد المدرسي ألطفال الروضة.

رة املعرفة )العريب السابع(، كلية الرتبية النوعية باملنصورة بعنوان "إدا
وإدارة رأس املال الفكري يف مؤسسات التعليم العايل يف مصر والوطن 

 566-545 العريب".
أبعاد مفهوم الذات وأثر ( .  7111شرمي، رغدة وملحم، عبد القادر. ) 

متغيرات الجنس والصف ومستوى التحصيل عليها لدى عينة من 
دراسات  .اشرالطلبة المتفوقين والعاديين في الصفين التاسع والع

 – 578 .(5( العدد )72اجلامعة األردنية، اجمللد ) ،العلوم الرتبوية
533. 

برنامج حركي مقترح إلكساب أطفال  .(5446شوقي، هدى حسني. )
 ،رسالة دكتوراه غري منشورة .الحضانات مفهوم الذات اإليجابي

 معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس.
دار  .الطفولة والمراهقة بين الذاتمفهوم . (7114دعد. )، الشيخ

 دمشق.  .كيوان
 .سيكولوجية الطفولة والمراهقة )ترجمة(( .  5444شيفر وملمان. ) 

 دار الثقافة. .سعيد حسين العزة. عمان
سيكولوجية الطفل المعوق سمعيا  (  .   7115صديق، حممد السيد. ) 
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Abstract: Aim of this study is to explore the effects of tablet devices on self-concept of normal and hard of hearing children. 
Research shows that children learn through playing thus develop their psychological skills. Therefore, we hypothesized that the 
use of tablet devises will increase self-concept. 41 children ranging in age between four and six year olds participated in this 
study, and were divided into two experimental groups: 8 hard of hearing children, and 13 normal children, were given access to 
a tablet device (researchers downloaded educational games on to the iPad, and gave each family one tablet device; the child was 
then required to play with it for two – three hours daily. Two control groups also participated, seven hard of hearing children 
and 13 normal children. Ibrahim Gashgosh’s Self-Concept test was used, where all group’s self-concept was tested in a pre – 
post design, to assess the effect to their self-concept.Findings overall; indicated that self-concept has improved in the hard of 
hearing children in comparison to normal children. 
 
Key words: Self-concept – Technology devices– Hard of Hearing children – Normal Children Adan - Gashgosh’s 
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 دراسة استطالعية: وق العملـو سـات طلبة جامعة الملك فيصل نحـاتجاه
 

 رفجـصباح محمد الع
 قسم املناهج وطرق التدريس

 جامعة امللك فيصل –كلية الرتبية 
 هـ9/7/2345  وقبل بتاريخ -هـ 12/5/2345 قدم للنشر

 
 

والكشف عن الفروق يف اجتاهاهتم   ق العمل ومدى رضاهم عنهك فيصل حنو سو اه طلبة جامعة امللهتدف الدراسة إىل معرفة مستوى اجت المستخلص: 
، ( من الطالبات93الطالب و) ( من 99اجلامعة منهم )  ة( من طلب283أجريت الدراسة على ) ،اجلنس والتخصص والتحصيل الدراسي ا ملتغريتبع  

العمل بلغ درجة ق ىل أن اجتاه طلبه اجلامعة حنو سو توصلت النتائج إ، و ةاستخدمت الدراسة مقياس االجتاه حنو سوق العمل من إعداد الباحث
ا للتخصص توجد فروق يف مستوى االجتاه حنو سوق العمل لصاحل الطالب الذكور  وال توجد فروق يف مستوى االجتاه حنو سوق العمل تبع  و  متوسطة

ا للتحصيل ت العلمية وال توجد فروق يف مستوى االجتاه حنو سوق العمل تبع  إال يف بعد االجتاه حنو القطاع اخلاص فكان لصاحل  الطلبة من التخصصا
 الدراسي .

 .، طلبة جامعة امللك فيصلاالجتاهات، سوق العمل  :الكلمات المفتاحية
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 :المقـدمة
 دلت التجارب التنموية عند كثري من الدول املتقدمة       

يقف على ما أن حتقيق التنمية االقتصادية مل يعد  على
، بل  إنتاجيةمتلكه هذه البلدان من موارد طبيعية وعناصر 

على املستوى العلمي واملهاري لقوة العمل اليت  اأيض  يتوقف 
التعليم بصفة عامة  أنيؤكد على  األمرمتلكها ، هذا 

نمية والتعليم اجلامعي بصفة خاصة يسهمان يف حتقيق الت
 .واحملافظة عليها واستمرارها

جلدير بالذكر أن تنمية وتطوير التعليم العايل وحتسني وا     
من املسائل  األمثلورفع كفاءته واستثمارها بالصورة  مستواه
ة املثارة اليوم وذلك ملا ميثله التعليم العايل من مصدر الرئيس

من مصادر تنمية املوارد البشرية، والتعليم املقصود  أساسي
على النوع والذي  يف هذا السياق هو التعليم الذي يركز

يف اإلعداد والتأهيل  تكوين املهارات رفيعة املستوى إىليقود 
اليت تليب حاجات اجملتمع واحتياجات التنمية ومتطلبات  و

واعتربت  كمام(  1922، ، احلمالوي)صربي سوق العمل.
هـ قضية مواءمة 2349-2315خطة التنمية الثامنة 

أبرز قضايا من  ملتطلبات سوق العمل خمرجات التعليم
التنمية باململكة، مما يتطلب تطوير الكفاءة اخلارجية لنظام 
التعليم العايل. ولذلك وضعت ضمن سياسات اخلطة 
سياسة تطوير نظم مؤسسات التعليم العايل ومناهجها 
وبراجمها، مبا يتفق ومتطلبات واحتياجات سوق العمل، كما 

معات ضمت سياسة اخلطة أيضا  إعداد منوذج مرجعي للجا
وتطبيقه، يعمل على توافق الربامج املتوفرة مبؤسسات التعليم 
العايل حاليا  مع متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية 

)وزارة االقتصاد والتخطيط،  .واحتياجات سوق العمل
 (.28، م1995

 ما مؤسسات التعليم العايل وتؤكد الدراسات على أن      
سات القبول وااللتحاق غري قادرة على ربط سيا لتاز 

مبؤسسات التعليم العايل باحتياجات سوق العمل من 
الوظائف، وحتقيق املواءمة بني التخصصات املتاحة يف هذه 

)الزهراين، " املؤسسات ونظرياهتا املطلوبة يف سوق العمل
 (.18هـ، 2314

فقد كان سوق العمل يف اململكة يستوعب مجيع خرجيي 
هناك خيارات عديدة للعمل أمام  التعليم العايل، بل كانت

 إذ، اخلرجيني، ولكن الوضع تغري كثريا  يف السنوات األخرية
بدأت الفرص تضيق يف مؤسسات الدولة وأجهزهتا مما جعل 
احلاجة تقتصر على بعض التخصصات. وكان معظم 
اخلرجيني يف السنوات املاضية يستوعبون يف منظومة الرتبية 

كتفاء املؤسسات الرتبوية من ا بالتعليم، ولكن ذلك تغري و 
بعض التخصصات وحصر التوظيف فيها يف مقابلة النمو 

ربني من هذه الطبيعي واإلحالل للمتقاعدين واملتس
 (7م، 1929، ) العتييب املؤسسات.

ويف الوقت الراهن متثل قضية توظيف السعوديني هاجسا  
 على املستوى الرمسي والشعيب ال سيما يف غياب آلية علمية

لتحديد احلجم احلقيقي للبطالة ومستواها بالنسبة للراغبني 
يف العمل من السعوديني، وتبقى هذه القضية أسرية لعدد 

مة ءالسائدة يأيت يف مقدمتها عدم مالمن الفرضيات 
خمرجات التعليم العايل الحتياجات سوق العمل من جهة 
وعزوف القطاع اخلاص عن توظيف العمالة السعودية يف 

ود البديل األجنيب الذي ميتلك املهارات املطلوبة ظل وج
ويتحلى بااللتزام واالنضباط يف العمل ويتميز بالتكلفة 

 (. 11، هـ 2313الرخيصة من جهة أخرى )صائغ، 
الواعية من  ميثل طلبة اجلامعة الطليعة أخرىمن جهة        

بني الشباب، اليت تقع عليها مسؤولية التفاعل الصحيح مع 
الدراسة والدخول يف  إكماهلمالتنمية بعد  ت خططمتطلبا

فرص  وتقع على اجلامعة مسؤولية تقدمي ، سوق العمل
الثقافة واملعرفة املتنوعة اليت تساعدهم يف فهم احلياة 

وحتدياهتا، فضال  عن مسؤوليتها يف  ومواجهة تطوراهتا
جيابية اإل وتعزيزاألفكار والقيم واالجتاهات السلبية، تشذيب 

 .(2 ،ه2313علي،ا يف شخصياهتم. )منه
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والشاب يف هذه املرحلة يتطلع إىل مستقبله ويهتم به كثريا    
اليت  األدوارإعداد نفسه وهتيئتها لشغل  اإلمكان وحياول قدر

اختيار العمل ونوعه من أهم القرارات اليت  ويعدتنتظره، 
حياته ألنه يتوقف على هذا القرار  يتخذها الشاب يف

يستطيع إذ اجملتمع وجناحه يف عمله ومستقبله،  مكانته يف
ن يصبح لديه أحيقق درجة من االستقاللية و  أنمن خالله 

حاجاته وحيسن ظروفه  مورد مايل خاص به، يليب
بأن  وال شك . أسرتهاالجتماعية واالقتصادية، أو يساعد به 

كل ما يقع يف حميط الفرد وبيئته من تنشئته االجتماعية 
 سواءوظروفه  وواقعهواجتاهاته ته وميوله وحاجاوتعليمه 

يكون هلا  أنكانت ظروفه اخلاصة أم ظروف جمتمعه ميكن أ
ن هناك الكثري إ، كما واختياراته لنوع العمل تأثري يف قراراته

اليت يضعها يف ذهنه حينما  من االعتبارات واالحتماالت
يضع يف اعتباره مقومات   إذينظر إىل عمل أو وظيفة، 

وميزاهتا حىت يتمكن من بلورة شخصيته املهنية  لوظيفةاك
 .(3م،1921)الفهداوي،متميزا  . اليت متنحه وصفا  اجتماعيا  

 :ةالدراس مشكلة
عتاب الطلبة الذين على أالتعرف على اجتاهات  إن      

يساعد يف استثمار  حنو العمل التخرج من املرحلة اجلامعية
، تبديد طاقاهتممنها واالبتعاد عن جهودهم واالستفادة 

ويساعد مؤسسات التعليم العايل وأجهزة التخطيط لتنمية 
عند وضع املوارد البشرية والقوى العاملة يف أخذها باالعتبار 

اخلطط واالسرتاتيجيات اليت هتدف إىل تنمية الثروة البشرية 
قبيل خترجهم  . فطلبة اجلامعة يف اململكة العربية السعودية 

كري يف ولوجهم جمال العمل وحتديد بالتف ونؤ وعندما يبد
أو  سوف يواجهون معوقات أهنمنوعه، فإهنم يتوقعون 

 ، صعوبات حتول بينهم وبني العمل الذي سوف خيتارونه
خالل اطالعهم على الواقع  وتتبلور هذه الفكرة لديهم من

وعلى مشاكله وكذلك من خالل اخلرجيني الذين سبقوهم 
اجتاههم اليت قد تؤثر على واجهوا تلك املشكالت و  والذين

 (.5م، 1921،) الفهداوي .حنو سوق العمل

املعوقات عدم توفر فرص العمل يف  برز هذهأومن       
يبحث  إذ ،الطالب اجلامعياالختصاص نفسه الذي درسه 

يقابل مستوى دراسته وختصصه التعليمي فال  عن عمل
طلوب املادي امل وجده وحقق ذاته، ال جيد العائد وإذاجيده، 

يولد عنده فالذي يعينه على مواجهة متطلبات احلياة، 
، لذلك قد وتقل دافعيته للعمل واإلحباطالشعور بالقلق 

 اجلامعي اخلريجعمل  أماما يقف االختصاص عائق  
قد  أهنموكذلك فقد يتوقع الشباب ، (1ه، 2342)املطريف،

معينة والسيما عند بداية حياهتم يعانوا من البطالة ملدة 
بالنسبة  لعملية، باإلضافة إىل حمدودية االختيارات املوجودةا

كما وقد   ، للعمل وقلة الوظائف الشاغرة وصعوبة التعيني
تكافؤ الفرص يف التعيني عائقا  مهما   عدم أنيعترب الشباب 

لدى بعض  ()الواسطةبـ، فوجود ما يسمى أمامهميقف 
حيرم  قدواليت عن طريقها حيصلون على عمل و  اخلرجيني 

 نالوسيلة وقد يكونو هذه  ن ليس لديهمو آخر  نو خرجي
واألمن  عدم وجود الضمان د  ويع ،كفاءات حقيقية  أصحاب

ول ساعات العمل الوظيفي يف أعمال القطاع اخلاص وط
واملهارات احلاسوبية عائقا  جنليزية اإلاللغة واشرتاط اخلربة و 

وجود بعض القيم  إىل باإلضافة، مهما  يقف أمامهم
، حول بعض املهن احلرفية واليدوية الجتماعية السائدةا

 .خر أمام خرجيي اجلامعةآا تشكل عائق  واليت وهذه بدورها 
هذا ومن جهة أخرى ما الحظته الباحثة كوهنا عملت 
عميدة لكلية اجملتمع ووكيلة لكلية الدراسات التطبيقية 

خترج طالبات يلتحقن دمة اجملتمع  وهذه الكليات تعد و وخ
وق العمل مباشرة ، وما ملسته أثناء احتكاكها مع بس

الطالبات من ختوفهن وإبداء قلقهن من االلتحاق بسوق 
وعليه يتضح جدوى دراسة اجتاهات طالب جامعة العمل . 

 .سوق العملامللك فيصل حنو 
يد مشكلة الدراسة في تحدومن هذا املنطلق ميكن 

 :يتالسؤال اآل
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سوق لك فيصل حنو ماهي اجتاهات طالب جامعة امل 
 ؟العمل

 :ية تاآل التسـاؤالتوالذي يتفرع منه 
سوق هل توجد فروق يف مستوى اجتاهات الطلبة حنو  -

 .اإلناث ( –) الذكور  ا الختالف  اجلنستبع  العمل  
سوق هل توجد فروق يف مستوى اجتاهات الطلبة حنو  -

 .(أديب –يعلمتالف  التخصص الدراسي )ا الختبع   العمل
سوق توجد فروق يف مستوى اجتاهات الطلبة حنو  هل -

عي مرتفالختالف التحصيل الدراسي )ا تبع  العمل  
 . منخفضي التحصيل( –التحصيل 

 :أهمية الدراسة
خيص قضية  ام  هما احلالية موضوع  الدراسة  تتناول -2

يف الوقت احلاضر التنمية االقتصادية واالجتماعية باململكة 
 . وهو سوق العمل

درة الدراسات العربية واحمللية اليت تناولت موضوع ن -1
، لذا ستكون هذه سوق العملاجتاهات طلبة اجلامعة حنو 

 .ة علمية يف جمال دراسة االجتاهاتالدراسة إضاف
من املؤمل أن تزود هذه الدراسة القائمني على التطوير  -4

وإدارة اجلودة الشاملة يف وزارة التعليم العايل   اإلداري
، من خالل معرفة اجتاهات علومات اجلديدة والدقيقةبامل

، واليت سوق العملومستوى رضا طلبة اجلامعة حول 
هيل املستقبلي برامج اإلعداد والتأتفيدهم يف حتسني 

 .للخرجيني وتطويرها
تساعد مؤسسات تقدمي توصيات ومقرتحات إجرائية  -3

شرية د البالتعليم العايل وأجهزة التخطيط يف تنمية املوار 
عليم العايل الحتياجات مة خمرجات التء، ومواوالقوى العاملة

 .سوق العمل
 :أهداف الدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل معرفة نوعية االجتاهات لدى      
طلبة جامعة امللك فيصل وشيكي التخرج  حنو سوق العمل 

، امعي هلمالعام واخلاص والتأهيل واإلعداد املهين اجل

يف اجتاهات الطلبة حنو سوق العمل  والكشف عن الفروق
 .اجلنس والتخصص والتحصيل الدراسي حبسب اختالف

 :مصطلحات الـدراسة
النزوع للتجاوب والتفاعل بطريقة هي امليل و  :االتجاهات

جيابية أو سلبية جتاه فرد آخر أو حدث معني أو أشياء أو إ
د الفرد ي، فمن خالل االجتاهات يتضح تأيمواقف معينة 

مستوى رضاه وقبوله  ع معني أو معارضته له ويتبنيملوضو 
 (22هـ ، 2311.) احلريب ، .  هلذا املوضوع

: بالدرجة اليت حيصل عليها الطلبة على اوتعرف إجرائي  
املقدم هلم يف  سوق العملاملقياس اخلاص باالجتاه حنو 

 . الدراسة احلالية
اع الوظائف املتاحة يف القطاع احلكومي والقط: سوق العمل

 .(5م، 1929األهلي .) العتييب ، 
ن و : الطالب والطالبات املنتظم طلبة جامعة الملك فيصل

 بالدراسة يف جامعة امللك فيصل وعلى وشك التخرج .
 حـدود الـدراسة :  

 : يةتة احلالية ونتائجها باحلدود اآلتتحدد الدراس     
ا د  ( فر 283تطبيق أداة الدراسة على ) :احلدود املكانيةـ  1

 .بات جامعة امللك  فيصل باألحساء من طالب وطال
تطبيق أداة الدراسة خالل الفصل : احلدود الزمانيةـ 2

هـ، على 2343ـ 2344الدراسي الثاين من العام الدراسي 
 .عينة الدراسة

كما تتحدد الدراسة باألداة املستخدمة جلمع البيانات   ـ3
والذي ستقوم الالزمة وهي مقياس االجتاه حنو سوق العمل 

 .بإعدادهة الباحث
 :اإلطـار النظـري

اآلونة األخرية بدراسة لقد زاد االهتمام ب :االتجاهات - أ
م( أن 2983وبلقيس )يرى مرعي  إذ، االجتاهات

برز مظاهر الشخصية والسلوك اإلنساين اليت أاالجتاهات من 
لذا حظيت باهتمام ميكن أن يؤثر على سلوك اإلنسان 

ل الدراسات الرتبوية والنفسية  يف جما نيورعاية املتخصص
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. فاالجتاه هو الذي يدفع (44، هـ2323، القحطاين)
، كما أن االجتاه هو الفرد إىل قبول فكرة ما أو رفضهاب

م، 1991أو القبول )عالم،  الذي حيدد درجة هذا الرفض
 املختلفةل منوه ح، كما وتتكون لدى الفرد خالل مرا(523

املؤسسات  ماجلماعات أ مأ األفرادو اجتاهات خمتلفة سواء حن
واملواقف واملوضوعات االجتماعية ، وكل ما يقع يف اجملال 

زهران يكون موضوع اجتاه من اجتاهاته ) البيئي ميكن أن
 .(272م، 1994،

تعريف البورت  أشهرهامن ، تعاريف متعددة لالتجاهوهناك 
Allport  حالة استعداد عقلي االجتاه " رى أنيوالذي

ا ا مباشر  ا ديناميكي  صيب منظمة حول اخلربة يوضح تأثري  وع
وضوعات واملواقف اليت تتعلق على استجابة الفرد لكل امل

 ( .59، 2991" ) احلارثي ، هبا
استعداد أو هتيؤ ( بأنه "2991،54يعرفه احلارثي )و        

عقلي وعصيب خفي متعلم ومنظم حول اخلربة لالستجابة 
ببة فيما يتعلق مبوضوع أو غري حم بانتظام بطريقة حمببة

 .االجتاه"
معتدل  انفعال( بأنه "529، 1991ويعرفه عالم )        

ا لالستجابة املتسقة اليت أو جيعله مستعد  الشدة يهيئ الفرد 
وضوع تدل على املوافقة أو عدم املوافقة عندما يواجه م

 ."االجتاه
  :أيتيميكن إمجال وظائف االجتاه فيما  :وظائف االتجاه

االجتاهات تنظم العمليات الدفاعية واالنفعالية  -2
ة يف اجملال الذي واإلدراكية واملعرفية حول موضوعات موجود

 .يعيش فيه الفرد
السلوك واختاذ االجتاهات تيسر للفرد القدرة على  -1

 .القرارات املتعددة
قة بني الفرد وبني االجتاهات تبلور وتوضح صورة العال -4

 .عامله اخلارجي
جتاه حيمل الفرد على أن حيس ويدرك ويفكر بطريقة اال -3

 حمددة إزاء موضوعات البيئة اخلارجية .

 االجتاهات املعلنة تعرب عن انصياع الفرد ملا يسود -5
، القحطاينتمعه من معايري وقيم ومعتقدات. )جم

 .(41هـ،2323
 :تكون االجتاه من ثالثة مكونات هييمكونات االتجاه :

: ويشري هذا املكون إىل الوجدايناملكون االنفعايل أو  -2
يه أو مشاعر الشخص ورغباته حنو املوضوع ومن إقباله عل

 .نفوره منه وحبه أو كرهه له
: ويشري إىل جمموعة األفكار واملعتقدات املكون املعريف -1

 والعمليات اإلدراكية اليت تتعلق مبوضوع االجتاه .
 تجابة العملية حنو موضوع: وهو االساملكون السلوكي -4

، فالفرد الذي حيمل معتقدات سلبية حنو موضوع ما  االجتاه
اللقاء ، فإنه إما أن يتحاشى كجماعة من اجلماعات مثال  

بعكس ذلك إذا كانت لديه ، و هبم أو يوقع العقاب عليهم
اعدة ا لتقدمي املسجيابية حنوهم فإنه يكون مستعد  إمعتقدات 

تأثر ن مكونات االجتاه تإ، كما هلم أو التفاعل معهم
بالعديد من العوامل املختلفة اليت يرتبط بعضها بالفرد 

، واالقتصادي )وحيدوبعضها بالسياق االجتماعي والثقايف 
 .(37م ، 1992

 : سـوق العمـل - ب
الطلب يتكون أي سوق من قوى العرض وقوى       

. ومن خالل تفاعل قوى العرض هذه للعنصر أو للسلعة
املتبادلة من العنصر أو  وقوى الطلب يتحدد الثمن والكمية

كما غري أنه  ، احلال بالنسبة لسوق العملالسلعة ، وكذلك 
ن لسوق إ": (23-22، م2997تقول نعمت اهلل إبراهيم )

السلع  أسواقالعمل مواصفات معينة متيزه عن غريه من 
يف نفس الوقت الطبيعة اخلاصة  وتعكس األخرىواخلدمات 

ميكن فصلها  لتبادل ال، فخدمة العمل وهي السلعة حمل ابه
لعوامل كثرية  أمهية، وهذا الرتابط يعطي عن من يقوم بتأديتها

 -2، وهذه العوامل غري النقدية تتمثل يف : غري نقدية
 .اإلنسانيةطبيعة العالقات و ظروف العمل 
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أن الفرص تقل كلما تقدمت تفضيل العامل وشعوره ب -1
 .به السن

جر يسود أدم وجود افسة الكاملة مما يعين عغياب املن -4
 .السوق أحناء

وجود العوامل االجتماعية األخرى كاالرتباط العائلي  -3
 .العامل على تغري موقعه اجلغرايف واملكاين مما حيفز

تفضيل العمال لكميات خمتلفة من وقت الفراغ أو  -5
العمل ورغباهتم اخلاصة يف نوعية العمل الذي يرغبون فيه 

 . بالتقدم التقينر السوق وارتباطه باإلضافة لتأث
، تعترب اخلصائص واملواصفات غري النقدية كل هذه

اركة العامل يف النشاط احملددات اليت حتدد مدى مش
 .االقتصادي"

ولو حاولنا تطبيق املواصفات واحملددات غري النقدية        
وخصائص سوق العمل العامة هذه على سوق العمل 

طة اخلمسية حتديد اخل إطاره يف السعودي ، لوجدنا أن
املتعلقة بتنمية القوى هـ( 2349 -هـ 2315الثامنة ) 
مالمح سوق العمل يف اململكة وتشخيصها  ألبرزالعاملة ، 

  :أيتي لواقعه يتضح ما
  -مواطن يب املهين للعمالة حسب اجلنسية )أن الرتك -2

يف نسبة العمالة الوطنية يف قطاع  اوافد( أن هناك ارتفاع  
%( ويف فئة املهن العلمية 1،41و )تبلغ حن إذاخلدمات 

%( يف حني ترتكز العمالة 9،15والفنية تبلغ نسبتهم حنو )
ومعدات النقل وتبلغ نسبتهم  اإلنتاجالوافدة يف مهن عمال 

، كما يوضح %(3،18%( ويف اخلدمات حنو )49و )حن
الرتكيب املهين حسب اجلنسية مدى العجز يف العمالة 

العمالة  اج واليت تعتمد علىيف مهن عمال اإلنتالوطنية 
 .املاهرة أو شبة املاهرة

ة الوافدة خاصة يف القطاع  االعتماد الكبري على العمال -1
 .اخلاص

يتسم سوق العمل السعودي بضعف مشاركة املرأة يف  -4
 .لنشاط االقتصاديا

وجود اختالالت هيكلية ومهنية يف سوق العمل  -3
يم لتعليعكسها عدم وجود تناسب بني خمرجات نظم ا

، باإلضافة إىل عدم التناسب والتدريب واحتياجات السوق
بني تطلعات اخلرجيني والباحثني عن عمل واألوضاع السائدة 
يف سوق العمل خاصة فيما يتعلق بنوعية الوظائف املعروضة 

 ومميزاهتا وشروطها .
ارتفاع نسبة البطالة مع غياب آلية عملية لتحديد  -5

للراغبني يف العمل  ا بالنسبةاحلجم احلقيقي للبطالة ومستواه
، وتبقى هذه القضية أسرية لعدد من من السعوديني

مة خمرجات ءالسائدة يأيت يف مقدمتها عدم مالالفرضيات 
التعليم العايل الحتياجات سوق العمل من جهة وعزوف 

ل وجود ظالقطاع اخلاص عن توظيف العمالة السعودية يف 
املطلوبة ويتحلى البديل األجنيب الذي ميلك املهارات 

الرخيصة من  بااللتزام واالنضباط يف العمل ويتميز بالتكلفة
 . (7م، 1929، جهة أخرى .) العتييب

 :مل المؤثرة في سوق العمل السعوديالعوا
ثر على هـ( أن من أبرز العوامل اليت تؤ 2312يذكر باشيخ )

 :أيتالسوق السعودي ما ي
 .ض مسامهة املواطنني يف سوق العملاخنفا -2
اخنفاض الفعالية العمالية للمواطنني يف سن سوق  -1

 العمل .
 العمالة على العمل يف القطاع اخلاص . إقبالضعف  -4
مة الكافية بني خمرجات أنظمة ءاو ، حيث عدم املالتعليم -3

 .التخصصات ضالتعليم واحتياجات سوق العمل يف بع
 .التدريب وقلة اخلربة -5
ن ط التوظيف م، حيث املبالغة يف شرو التوظيف -1

 .مؤهالت وخربات ولغة
لفرص ال يوجد توضيح  إذ، النقص يف شبكة املعلومات -7

 .العمل املتاحة يف سوق العمل
قة وال توجد عال لألجورال يوجد حد أدىن  إذ، األجور -8

 . بني املستوى التعليمي واألجر
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 (31هـ ، 2318، ) القثمي
 :ات التي ستحسن سوق العمل السعوديالسياسات واإلجراء

( هـ2349 -هـ 2315رد يف اخلطة اخلمسية الثامنة )و       
، عدد من السياسات املتعلقة بتنمية القوى العاملة

واإلجراءات واليت ميكن من خالل قراءهتا بشكل صحيح 
 :أيتي ما يعن سوق العمل السعودي وهحتديد تصور جيد 

حتقيق االستخدام األمثل لقوة العمل الوطنية وحفزها  -2
ج بالقطاعات يع جماالت العمل املنتعلى املشاركة يف مج

 .االقتصادية املختلفة
مة بني الربامج التعليمية والتدريبية ءحتقيق املزيد من املوا -1

 .ن القوى العاملة الوطنيةواحتياجات سوق العمل م
يف ا زيادة فرص توظيف القوى العاملة الوطنية خصوص   -4

 .القطاع اخلاص
استقدام هذه ترشيد استخدام العمالة الوافدة وربط  -3

 .واستخدامها باحلاجة الفعلية هلا العمالة
لعمل للقوى الوطنية وخاصة إتاحة املزيد من فرص ا -5

 .املرأة
 .تها واحلد منهاخفض معدالت البطالة ومعاجل -1
تشجيع االستثمارات يف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية  -7

)وزارة  .يات املتقدمة ذات القيمة العاليةاملستخدمة للتقن
 .(281-285هـ ، 2315يط، التخط

 :الـدراسات السـابقة
التعرف  إىلهدفت الدراسة  (م2112دراسة عيروط )

 االيت تقدمها كليتوالربامج مة التخصصات ءعلى مدى مال
األمرية عالية وعمان اجلامعية ملتطلبات سوق العمل من 

ريت الدراسة على عينة مكونة من ، أجوجهه نظر الطلبة
ة من كلية األمرية عالية وكلية عمان وطالب ا( طالب  889)

، وأظهرت اقام بإعداده ة، استخدم الباحث استباناجلامعية
خصصات مة التءدرجة مالن أ: ية تالدراسة النتائج اآل

امعية األمرية عالية وعمان اجل اوالربامج اليت تقدمها كليت
توسطة نظر الطلبة هي م ةملتطلبات سوق العمل من وجه

مة ءحول درجة مالحصائية إذات داللة وعدم وجود فروق 
األمرية عالية وعمان  اخصصات والربامج اليت تقدمها كليتالت

ر اجلنس اجلامعية ملتطلبات سوق العمل األردين تعزى ألث
 .والتخصص والسنة الدراسية

      ( Zengin& Solmaz,2011دراسة زنقين و سولماز )
  واليت هدفت إىل تقصي مدى رضا طالب اجلامعة

وتصورهم عن الربامج اليت تقدمها اجلامعة ومدى اتساقها 
مع متطلبات سوق العمل، وأثر ذلك على توقعاهتم 
املستقبلية حول الوظائف اليت يرغبون يف شغلها، تكونت 

بكلية  من طالب البكالوريوس اطالب   4899العينة من 
، وقد مت اريا برتكيااالقتصاد والعلوم اإلدارية يف جامعة ساك

باحثني يتناسب مع أهداف من إعداد ال ةانصميم استبت
، أشارت النتائج إىل أن معظم الطالب لديهم اجتاه الدراسة

سليب عن برامج اإلعداد والتأهيل اجلامعي فهم يعتقدون أن 
 لتلبية توقعات التعليم الذي ُقدم هلم ال يكفي ال للمهنة وال

مهم يف  ن العمل مع الراتب الكبري أمرأقطاع األعمال و 
توقعات الطالب ومعظم الطالب لديهم قناعة أن التعليم 

 اجلامعي هو أمر حيوي إلجياد فرص العمل اجليدة.
هدفت الدراسة إىل  ( Benedict,2010دراسة بنديكت ) 

مقارنة أثر كل من التدريب احمللي والتدريب الدويل على 
متطلبات وحاجات سوق العمل من اخلرجيني من طالب 

سلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية وقد فرقت جامعة بن
هذه الدراسة بني نوعني من التدريب مها التدريب احمللي 
وهو ما تقدمه اجلامعات واملؤسسات التعليمية داخل الدولة 
حلاجات ومتطلبات سوق العمل احمللي، والتدريب الدويل 
وهو ما يتفق مع حاجات ومتطلبات سوق العمل يف 

ؤسسات العاملية واسعة االنتشار، فقد سعت الشركات وامل
العديد من اجلامعات يف الواليات املتحدة األمريكية إىل 
تنمية قدرات الطالب اجلامعيني وفقا  ملعايري التدريب العاملية  
كشكل من أشكال التعلم القائم على التجارب ودراسات 
احلاالت العاملية، وذلك هبدف التنمية املهنية للطالب 
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ق أهدافهم يف جمال العمل املستقبلي، خصوصا  يف وحتقي
جمال اهلندسة وإدارة األعمال. ويفيد التدريب الدويل يف 
وضع خطط لتدويل املناهج اليت يدرسها الطالب يف اجلامعة 

، استخدمت الدراسة مبا يتناسب مع متطلبات سوق العمل
املنهج التحليلي وقد أشارت النتائج إىل أمهية تنمية قدرات 
اخلرجيني وطالب اجلامعات بأسلوب يتفق مع متطلبات 

 سوق العمل وكذلك أسس ومكونات التدريب الدويل . 
  Duffy &Sedlacek,2010)) سدالسكدراسة دوفي و 

 وقد هدفت إىل الكشف عن العالقة بني الرغبة بالعمل
ت الدراسة على عينة ، أجريودرجة التدين والرضا عن احلياة

% من 39م طلبه اجلامعة منه ( من5514) مكونة من
، استخدمت الدراسة مقياس % من اإلناث14الذكور و 

رضا عن احلياة من الرغبة بالعمل ومقياس التدين ومقياس ال
نه ال توجد عالقة أجة إىل ، وتوصلت النتيإعداد الباحثني

بني الرغبة بالعمل أو البحث عن عمل ودرجة التدين 
، ة بالعمل والرضا عن احلياةالرغب بني ارتباطيهوتوجد عالقة 

% من أفراد العينة رغبتهم باحلصول على 87كما أبدى 
، إكمال دراستهم العليابوا ب% رغ24عمل بعد التخرج و 

ومرتفعة جيابية إت اجتاهاهتم غلب أفراد العينة كانأن إأي 
 . حنو العمل

  Tsaousides&Jome, 2008تساوسيدس و جوم دراسة 

التعرف على اجتاهات طلبة اجلامعة حول هدفت الدراسة إىل ( (
( من طلبه 288الدراسة على ) األوضاع املهنية املستقبلية ، أجريت

( من الطالب 49( من الطالبات و )254ية منهم )اجلامعات األمريك
راء الطالب اجلامعني حول التسوية آعن  ةانمت تطبيق استب، 

ا بالرضا عن  سليب وعالقتهجيايب أم  تأثريإتأثري ) الوظيفية
(، وأشارت النتائج إىل أن اجتاهات الطلبة ومشاعرهم العمل

، ويؤدي قياس انت سلبيةحنو األوضاع املهنية املستقبلية ك
من الرضا  اهذه االجتاهات إىل االرتياح ويعطي الطلبة نوع  

 .العام

وقد  (Cabrera&etal, 2008ن )يدراسة كابرارا وآخر 
ى الطلبة اخلرجيني يف  تقصي حالة الرضا لدهدفت إىل  

جامعات املكسيك فيما يتعلق بسياسات العمل ومتطلبات 
، ( طالب وطالبة1499، بلغ عدد أفراد العينة )سوق العمل

الشعور ياس الشعور بالرضا و مقواستخدمت الدراسة 
، وانتهت الدراسة إىل أن مستوى بالتكدر حنو سوق العمل

 .ضا عن سوق العمل بلغ درجة متوسطةالر 
التعرف  إىلهدفت الدراسة هـ( 1221راسة المنيف )د

قطاع على اجتاهات الشباب اجلامعي حنو العمل يف ال
وشيك التخرج    ا( طالب  218اخلاص، أجريت الدراسة على )

 ةان، استخدمت الدراسة استبلك سعودمن طالب جامعة امل
اجتاهات  أن، وانتهت الدراسة إىل  اقام الباحث بإعداده

يف القطاع اخلاص هي اجتاهات عة حنو العمل طالب اجلام
، كما يرون أن اإلرشاد األكادميي مل يقم بدوره كما جيابيةإ

حة جيب وال يفي باحتياجاهتم ، وال ميلكون معلومات واض
 .عن فرص العمل يف القطاع اخلاص

هدفت  (Larkin &etal,2007ن  )يدراسة  الركين و آخر 
 الوظيفة، وقياس مستوىالدراسة إىل معرفة أسلوب اختيار 

، تتقصى هذه الدراسة آراء الرضا الوظيفي لدى طلبة اجلامعة
ثالث جمموعات حبثية مقسمة حسب العمر وهم: الفئة 

(، والفئة الثانية من 234)وعددها =  19األوىل حتت سن 
(، والفئة الثالثة فوق سن 154)وعددها =  13-19سن 
وطالبة.  الب  ( طا547) (، وبإمجايل232)وعددها =  15

ن مقياس يتناسب مع أهداف الدراسة ، وقد ثو صمم الباح
كشفت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
الفئات العمرية يف أسباب اختيار العمل فبالنسبة للحافز 

عام( بدرجة شديدة ومتثل عامل  15املادي هتتم به الفئة )+
درجة  تنخفض يف حنيأساسي يف اختياراهتم الوظيفية. 

مستوى يف قل أالفئة العمرية الثانية وتصل إىل االهتمام يف 
ن  الفئات الثالثة هتتم إسنة، كما  19من قل أالفئة العمرية 

املرح وتساعد  بنوعية الوظيفة املناسبة لقدراهتم  واليت يتخللها
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ا من األمان الوظيفي والعائلي حتقق قدر  يف النمو املهين و 
ن الطالبات لديهم مستوى إقي كما جيدة للرت  اوتتيح فرص  

 .ا مرتفع عن العمل أكثر من الطالبرض
واليت هدفت إىل التعرف على  هـ(1221دراسة بن الدن )

مدى ما حتققه اجلامعة من تأهيل وإعداد مهين للخرجيات 
والتعرف على توقعات اخلرجيات املستقبلة يف احلصول على 

متوقع ( طالبة  899عمل ، أجريت الدراسة على ) 
خترجهن من طالبات جامعة أم القرى وجامعة امللك عبد 

العزيز باملنطقة الغربية من اململكة العربية السعودية ،  
،  اقامت الباحثة بإعداده ةاستخدمت الدراسة استبان

ه الطالبات أثناء دراستهن تأن ما اكتسبوتوصلت النتائج إىل 
 .رجة ضعيفةاجلامعية من التأهيل واإلعداد املهين كان بد

جنب أملستقبلة يف احلصول على عمل فقد وعن توقعاهتن ا
بفتح جماالت عمل جديدة وحل مشكلة املواصالت و توفري 
جماالت العمل اخلريي والتطوعي وزيادة التخصصات 

 اجلامعية وفق متطلبات سوق العمل .
هدفت الدراسة إىل حتديد (  Sallim,2001دراسة سالم ) 

بني كفاءات اخلرجيني وسوق العمل يف  أسباب عدم التوافق
غانا والتعرف على نوع التدريب الذي يتلقاه الطلبة يف 

على عينة  ةلتعليم العايل ، وقد وزعت استبانمؤسسات ا
ا يف السنة الرابعة ، وقد انتهت ( طالب  259مكونة من ) 

الدراسة إىل أن من أسباب عدم التوافق بني خمرجات التعليم 
ا و متطلبات سوق العمل يرجع إىل طبيعة العايل يف غان

إعداد املناهج احلالية وقدم أساليب التدريس و ضعف 
اإلعداد والتأهيل اجلامعي املقدم للطلبة قبل دخوهلم سوق 

 العمل وجهل الطالب بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .
وقد هدفت إىل اكتشاف  (هـ1221دراسة الغامدي )

الفعلية لسوق العمل من الوظائف  العالقة بني االحتياجات
واجتاهات الطالب اخلرجيني حنوها و التعرف على تأثري 
العوامل االجتماعية واالقتصادية يف تكوين االجتاهات 

حنو الوظائف املستقبلية  للطالب، أجريت الدراسة املختلفة 

وشيك التخرج  من طالب جامعة   ا( طالب  527على )
قام الباحث  ةانسة استب، استخدمت الدرالك سعودامل

 نه توجد عالقة مرتفعة بنيالدراسة إىل أتوصلت ، و ابإعداده
جيابية لدى طالب الوظائف احلكومية واالجتاهات اإل

%( من أفراد العينة أن عادات 54اجلامعة وكما أكد )
 .التحاقهم بالعمل يف القطاع اخلاصوتقاليد اجملتمع تؤثر يف 

 :تعقيب على الـدراسات السابقة
غلب الدراسات أيتضح من العرض السابق أن  -2

امعة ومستوى رضاهم هتدف إىل معرفة اجتاهات طلبة اجل
 .هذا يتفق مع هدف الدراسة احلالية، و عن سوق العمل

ندرة الدراسات العربية واحمللية اليت تناولت موضوع  -1
 .اهات طلبة اجلامعة حنو سوق العملاجت
نالحظ تباين يف نوع العينة فمن ، بالنسبة للعينة -4

على الطالب الذكور كدراسة كل من  قتصر ا الدراسات ما
واملنيف  Zengin & Solmaz (2011) سوملازنقني و ز 
، هـ(2319والغامدي )  Sallim(2001) سامل  هـ( و 2318)

كدراسة بن   اإلناثعلى عينة  قتصراومن الدراسات ما 
نته بني الذكور مجع يف عيما ، ومنها هـ(2315الدن )
ودويف ( م1921كدراسة كل من عريوط )  واإلناث

تساوسيدس و   (Duffy &Sedlacek,2010) سدالسكو 
 كابرارا وآخرونو Tsaousides&Jome (2008) جوم و 

Cabrera&etal 2008))  نيالركني وآخر وLarkin &etal 

 .واإلناثوالدراسة احلالية جتمع بني الطلبة الذكور  (2007)
وهي عبارة  بأداةات السابقة استعانت مجيع الدراس -3

الدراسة ومن  أهدافمقياس يتناسب مع  أو ةانعن استب
، ويف الدراسة الباحثني معدي الدراسة أوتصميم الباحث 

مقياس يتناسب مع هدف  بإعدادة احلالية قامت الباحث
 .الدراسة

 :فـروض الـدراسة

جامعة امللك  لدى طلبة مرتفع جيايبإوجد اجتاه ي  -2
 .ل حنو سوق العملفيص
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حصائية يف مستوى إال توجد فروق ذات داللة  -1
 بأبعاده والدرجة الكلية  اجتاهات الطلبة حنو سوق العمل

 .اإلناث( –ختالف  اجلنس )الذكورا التبع  
حصائية يف مستوى إال توجد فروق ذات داللة  -4

ا تبع   بأبعاده والدرجة الكلية اجتاهات الطلبة حنو سوق العمل
 ( .أديب –ف التخصص الدراسي )علميتالالخ

حصائية يف مستوى إال توجد فروق ذات داللة  -3
ا تبع   بأبعاده والدرجة الكليةاجتاهات الطلبة حنو سوق العمل 

– يل الدراسي )مرتفعي التحصيل الختالف التحص
 . منخفضي التحصيل(

 :منهج الدراسة وإجراءاتها
نهج الوصفي تعتمد الدراسة على امل  منهج الدراسة:

يتم التعرف على نوعية اجتاهات طلبة جامعة  إذ، املقارن
الكشف عن مستوى الفروق و  امللك فيصل حنو سوق العمل

بني الطالب والطالبات وذوي التخصص العلمي واألديب 
 .لتحصيل يف االجتاه حنو سوق العملومرتفعي ومنخفضي  ا

( 99)منهم ( 283) أجريت الدراسة على الدراسة:  أفراد
نتظمني جامعة امللك فيصل امل ة( طالبة من طلب93)طالبا  و

عية وغري ممثلة ، كعينة استطالبالدراسة وعلى وشك التخرج
 .للمجتمع الدراسة

 :الـدراسة ةأدا

بتصميم  ةقامت الباحث ،لتحقيق أهداف الدراسة       
تكونت ، يس مستوى االجتاه حنو سوق العملمقياس  يق

توزعت  ،( عبارة 49) من رته األوليةعدد عبارته يف صو 
جماالت أو أبعاد هي االجتاه حنو القطاع العام  ةعلى ثالث

االجتاه حنو األهلي و  احلكومي و االجتاه حنو القطاع اخلاص
و تدل الدرجات املرتفعة  . التأهيل واإلعداد املهين اجلامعي

تدل الدرجات املنخفضة على  يف حني، مرتفعاجتاه على 
 . نخفضم اجتاه

ة لتأكد من صدق األداة قامت الباحث :صـدق األداة
  :يةتاإلجراءات اآلب

 :الصدق الظاهري )صدق المحكمين( أ ـ
من ( 7على )بصورته األولية املقياس  ةعرضت الباحث      

، من ذوي  التخصصات ةمن أعضاء اهليئة التعليمي احملكمني
، جامعة صلة، يف كل من: جامعة امللك فيالنفسيالرتبوية و 

وهم: أ.د /  حائل، جامعة الطائف، جامعة امللك خالد
حمسن مصطفى، أ.د / نافذ يعقوب، أ.د / هبجت راضي، 

، د/ حممود ، أ.د /  هاشم الشيخيأ.د /  إبراهيم القرشي
رائهم آوذلك هبدف الوقوف على . عبد احلي، د زكي بودي

 وسالمتهاحول عبارات املقياس ومدى مناسبتها ووضوحها 
 .اللغوية

 يوضح نسب إنفاق احملكمني على صحة يتواجلدول اآل
 .ل العبارات لالجتاه املراد قياسهمتثي

 (1جدول )
 االتجاه نحو سوق العملمقياس  المحكمين حول عبارات التفاقالنسب المئوية يوضح 

 أرقام
 العبارات

 نسبة
 االتفاق

 أرقام
 العبارات

 نسبة
 االتفاق

 أرقام
 العبارات

 نسبة
 تفاقاال

2 299 % 21 299 % 42 13 % 
1 299 % 27 13 % 41 299 % 
4 85 % 28 299 % 44 299 % 
3 299 % 29 299 % 43 299 % 
5 299 % 19 299 % 45 299 % 
1 299 % 12 299 % 41 299 % 
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7 299 % 11 299 % 47 299 % 
8 299 % 14 299 % 48 299 % 
9 299 % 13 299 % 49 299 % 

29 299 % 15 85 %  
 
 
 

22 299 % 11 299 % 
21 299 % 17 299 % 
24 299 % 18 299 % 
23 299 % 19 85 % 
25 299 % 49 13 % 

 
احملكمني  اتفاقيتضح من اجلدول السابق أن نسب       

راء آاس مرتفعة إىل حد كبري، ويف ضوء حول عبارات املقي
، وا إىل تعديلهالعبارات اليت أشار احملكمني مت تعديل بعض ا

لت على نسبة موافقة أقل ( عبارات حص4كما مت استبعاد )
، و أبقت الباحثة على العبارات اليت تراوحت % 89من 

ـ   89نسب املوافقة عليها من قبل احملكمني ما بني )
%( وبذلك يصبح عدد العبارات املوافق عليها من 299

 ( عبارة.41قبل احملكمني )
 : لطرفيةصـدق المقارنة ا –ب 

ى علاالجتاه حنو سوق العمل  للتأكد من قدرة مقياس    
ة ، استخدمت الباحثالتميز بني استجابات املفحوصني

بتطبيق املقياس على العينة  تقام إذ، طريقة املقارنة الطرفية 
 ن( مت ترتيب درجاهتةطالب 39)مكونة من االستطالعية 

من درجات  %17، ومت احلصول على أعلى اا تنازلي  ترتيب  
االجتاه حنو سوق أفراد العينة االستطالعية على مقياس 

، وبذلك %من درجاهتم على نفس املقياس17 وأدىنالعمل 
األعلى رباعي : جمموعة اإلناجمموعتة أصبح لدى الباحث

املتوسط  نات، وحسبت الباحثاألدىنرباعي وجمموعة اإل
 موعة علىاحلسايب واالحنراف املعياري لدرجات كل جم

 .يوضح ذلك يت، واجلدول اآلاملقياس
 (2جدول )

 االتجاه نحو سوق العملعلى مقياس  رباعي األدنىاألعلى واإلرباعي يوضح الفروق بين مجموعتي اإل
 مستوى الداللة     قيمة )ت(         االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة    
 92,9 21,3 52,21 28 ,59 ىرباعي األعلاإل
 32,24 59,1 رباعي األدىناإل

دالة  من اجلدول السابق أن هناك فروقا  يالحظ      
درجات  ( بني متوسط9 , 92إحصائيا  عند مستوى )

وعة اإلرباعي متوسط درجات جممجمموعة اإلرباعي األعلى و 
ليل ، وهذا داالجتاه حنو سوق العمل ، على مقياساألدىن

 .على صدقه وقدرته على التمييز
 ة، قامت الباحثللتأكد من ثبات األداة:  ثبات األداة

 : يةتباإلجراءات اآل

 :التجزئة النصفية - أ
، من أكثر طرق الثبات ة النصفيةتعد طريقة التجزئ      

، وقد مت حساب معامل االرتباط بني الفقرات ستخداما  ا
االجتاه حنو سوق الفردية والفقرات الزوجية يف مقياس 

، ة( طالب39االستطالعية  املكونة من ) ، على العينةالعمل
( وهو دال عند 79,9، و قد بلغت )بطريقة سبريمان وبراون

 ..( ,.2مستوى )



 (م1925 ويوني /هـ2341الرياض )شعبان   – 39العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

192 

جلميع لفـا أمت حساب معامل  :كرونباخلفـا  أمعادلة  - ب
وهو دال عند مستوى  (81,9، وقد بلغت )بنود املقياس

(2.,).. 
 تجابةاالسيف حتديدها لنمط  ةالباحث اعتمدتوقد هذا      

 أوافقاخلماسي )  Likertليكرتلعبارات املقياس على طريقة 
( ومت إعطاء ، ال أوافق بشدةال أوافق، ، مرتددأوافق، بشدة

( للعبارات 5،3،4،1،2التدرج الرقمي لتلك التقديرات )
تدل  إذ، ( للعبارات السالبة2،1،4،3،5)املوجبة و

العمل جيايب مرتفع لسوق إالدرجات املرتفعة على اجتاه 
على اجتاه سليب منخفض لسوق والدرجات املنخفضة 

 .العمل
 :نـتائج الدراسة وتفسيرها

يوجد اجتاه  :والذي ينص على أنه :نتائج الفرض األول
امللك فيصل حنو سوق  جيايب مرتفع لدى طلبة جامعةإ

 .العمل 

 ة، قامت الباحثوللتحقق من صحة هذا الفرض      
اد عينة الدراسة على مقياس بتحليل نتائج استجابات أفر 

االجتاه حنو سوق العمل  مث قامت بتصنيف العينة وفق 
 يتوق العمل  باستخدام األسلوب اآلمستوى االجتاه حنو س

ء مت إعطا إذلتحديد مستوى اإلجابة على بنود املقياس. 
، 4، مرتدد =3، أوافق = 5وزن للبدائل: ) أوافق بشدة = 

ملوجبة ( للعبارات ا2= ، ال أوافق بشدة1ال أوافق =
، ال 4، مرتدد =1، أوافق = 2والبدائل) أوافق بشدة = 

، مث مت (  للعبارات السالبة5فق بشدة = ، ال أوا3أوافق =
 .إىل ثالثة مستويات متساوية املدىتصنيف تلك اإلجابات 

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب يتواجلدول اآل
 .مستوى االجتاه حنو سوق العمل

 

 (3جدول )
 االتجاه نحو سوق العمل  توزيع عينة الدراسة حسب مستوى 

 النسبة المئوية العدد االتجاه نحو سوق العمل  
 %93,22 1 منخفض
 %93,15 215 متوسط

 %91,14 24 مرتفع
 %299 283 اجملموع

االجتاه حنو يتضح لنا من اجلدول السابق أن مستوى       
املرتفع بني  اسة تراوح مالدى عينة الدر سوق العمل  

كانت النسبة املتوسطة هي ، وإن  واملتوسط و املنخفض
من عينة الدراسة على درجة %93,15حصل  إذ، األعلى

 .سوق العملاالجتاه حنو متوسطة يف 
عدد من  ذلك إىلقد يعود  هبأنهذه النتيجة ة الباحث تفسرو 

ني من اخلرجيخبربة من سبقوهم  الطلبة تأثر :األسباب منها
مل  أو، دوا هلم وظائف بعد خترجهم مباشرةمل جيوالذين 

جيدوا  أو مل ،إجياد وظائف تتوافق مع ختصصاهتم يوفقوا يف
جتارب غري  ةأو كانت هلم خرب ، وظائف إال يف أماكن نائية

مع القطاع اخلاص والذي يف الغالب ال يوفر هلم  قةفمو 
وال  لةطويالعائد املايل املأمول ويشغلهم لساعات عمل 

، وجند بأن هذه النتيجة قق هلم األمان الوظيفي املرغوبحي
كابرا و   (م1921عريوط )كل من تتفق مع نتائج دراسة  

ن مستوى أواليت بينت ب( (Cabrera&etal 2008 نيوآخر 
، وال كانت متوسطهالطلبة  الرضا عن سوق العمل لدى 

  Duffyسدالسكو دويف  تتفق مع كل من دراسة

&Sedlacek,  ((2010 ( واليت توصلت إىل 2318واملنيف )هـ
وهي ، جيابيةإاهات الطلبة حنو سوق العمل كانت اجتأن 

 سوملاززنقني و مع دراسة كل من  أيض ا تتعارض
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Zengin&Solmaz(2011)  جوم تساوسيدس و وTsaousides 

& Jome  (2008)  إىل أن  هـ( واليت انتهت2315بن الدن )و
 .ل كانت سلبيةلطلبة حنو سوق العماجتاهات ا

ال توجد فروق  :والذي ينص على أنه :نتائج الفرض الثاين
حصائية يف مستوى اجتاهات الطلبة حنو سوق إذات داللة 

الختالف  اجلنس ا العمل بأبعاده والدرجة الكلية  تبع  
 (.اإلناث –)الذكور

، فقد مت حساب وللتحقق من صحة هذا الفرض      
يف درجة االجتاه  (الطالباتمتوسطي اجملموعتني )الطالب و 

، ومت كذلك حساب احنرافاهتا املعيارية  ،حنو سوق العمل
حساب الفروق بني متوسطات درجات اجملموعتني 

 يوضح يت. واجلدول اآلtest–Tباستخدام اختبار )ت( 
 ذلك.

 (2جدول )
 في االتجاه نحو سوق العملالطالب والطالبات يوضح الفروق بين 

 مستوى الداللة قيمة ت المعياري االنحراف المتوسط الحسابي الجنس أبعادهب عملاالتجاه نحو سوق ال
 *9.95 1.31 5.78 11.13 ذكور االجتاه حنو القطاع احلكومي

 1.79 59.95 إناث
 غري دال 2.54 5.59 49.84 ذكور االجتاه حنو القطاع اخلاص

 5.42 19.58 إناث
 **9.92 5.14 7.74 15.54 ذكور اإلعداد والتأهيل اجلامعي

 8.49 28.79 إناث
 **9.92 5.58 9.82 228.19 ذكور الدرجة الكلية للمقياس

 23.19 298.14 إناث
يتضح من اجلدول السابق أن قيمة )ت( دالة عند      

( يف الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو سوق 9.92) مستوى
( يف 9.92) العمل وكذلك  قيمة )ت( دالة عند مستوى

قيمة )ت( دالة عند  أنبعد اإلعداد والتأهيل اجلامعي وتبني 
، أما بعد االجتاه حنو القطاع احلكومي ( يف9.95) مستوى

، مما يشري ه حنو القطاع اخلاص فهو غري داليف بعد االجتا
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات 

سوق العمل وذلك حنو االجتاه طالبات يف درجة الطالب و ال
 .، وهذا يتعارض مع الفرض السابقلصاحل الطالب

العمل كان  حنو سوق العام  االجتاهبأن  ةالباحث ىوتر      
إىل طبيعة اجملتمع ذلك قد يعود و  ،لصاحل الطالب الذكور

اإلناث  ىالسعودي بعاداته وتقاليده احملافظة واليت تفرض عل
مل يف القطاعات كالتدريس والتمريض والع وظائف معينه 

النسائية  وبعض اجلهات احلكومية  النسائية فقط كالبنوك 

أكثر ملمارسة وظائف متعددة يف  اوتعطي الذكور فرص  
الرجل بطبيعته أكثر  ؛ ألناحلكومية املختلفة القطاعات 
ا مع متطلبات وشروط العمل كالسفر أو قدرة وتكيف  

قة على قبول التنقالت كما وأن اخلريج أكثر قابلية للمواف
الوظيفة املؤقتة حلني احلصول على وظيفة دائمة أكثر من 
اخلرجية واليت جتهد هبذا النوع من الوظائف وقد جتد من يعيق 

، ي لرفضه مبدأ عملها بوظيفة مؤقتةعملها يف حميطها األسر 
( واليت م1921وهذه النتيجة تتعارض مع دراسة  عريوط )

مة ءمالحنو الجتاه نه ال يوجد فروق يف اأتوصلت إىل 
العمل بني سوق ل التخصصات والربامج اليت تقدمها الكلية

ن يآخر و الركني  ، كما ال تتفق مع دراسةالطالب والطالبات
Larkin &etal , (2007)  الطالبات  أن إىل أشارتواليت

 .مرتفع حنو سوق العملجيايب إلديهن اجتاه 
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وجد فروق ال توالذي ينص على أنه : :نتائج الفرض الثالث
حصائية يف مستوى اجتاهات الطلبة حنو سوق إذات داللة 

ا الختالف  التخصص الكلية  تبع   العمل بأبعاده والدرجة
 (.األديب –العلمي)

، فقد مت حساب وللتحقق من صحة هذا الفرض     
طلبة و طلبة التخصصات العلمية متوسطي اجملموعتني )

  ،سوق العمل يف درجة االجتاه حنو (التخصصات األدبية
، ومت حساب الفروق بني كذلك حساب احنرافاهتا املعيارية

–test( ني باستخدام اختبار )تمتوسطات درجات اجملموعت

T .يوضح ذلك.يتواجلدول اآل  

 (1جدول )
 في االتجاه نحو سوق العمل  بين طلبة التخصصات العلمية وطلبة التخصصات األدبية  يوضح الفروق

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التخصص لعمل  بأبعادهاالتجاه نحو سوق ا
 غري دال 2.7 7.92 19.28 علمي االجتاه حنو القطاع احلكومي

 5.15 12.89 أديب
 *9.95 1.49 5.51 42.28 علمي االجتاه حنو القطاع اخلاص

 5.25 19.15 أديب
 غري دال 9.12 8.23 12.59 علمي اإلعداد والتأهيل اجلامعي

 9.14 11.49 أديب
 غري دال 9.13 23.15 221.81 علمي الدرجة الكلية للمقياس

 24.99 224.41 أديب

يتضح من اجلدول السابق أن قيمة )ت( غري دالة يف      
الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو سوق العمل وهي كذلك 

اإلعداد لقطاع احلكومي و دي االجتاه حنو اغري داله يف بع
 والتأهيل اجلامعي وتبني أن قيمة )ت( دالة عند مستوى

، مما يشري إىل يف بعد االجتاه حنو القطاع اخلاص( 9.95)
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات 
طلبة التخصصات العلمية وطلبة التخصصات األدبية يف 

بعد واحد وهو االجتاه درجة االجتاه حنو سوق العمل إال يف 
، لصاحل طلبة التخصص العلمي كانحنو القطاع اخلاص و 

 .مع الفرض السابقا جزئي  وهذا يتعارض 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ةوتفسر الباحث      

بني متوسط درجات طلبة التخصصات العلمية وطلبة 
مي التخصصات األدبية يف بعدي االجتاه حنو القطاع احلكو 

الدرجة الكلية ملقياس االجتاه عداد والتأهيل اجلامعي و واإل

أفراد العينة يف املرحلة العمرية تشابه  إىل حنو سوق العمل
القطاع ونظرهتم حنو رغبات الطلبة وحياهتم الثقافية واتفاق 

املستخدمة يف لك األساليب التعليمية الواحدة و كذاحلكومي  
د والتأهيل حنو اإلعدا النظام التعليمي اجلامعي من حيث

، ساهم يف عدم وجود فروق بني طلبة سوق العمل
التخصصات العلمية وطلبة التخصصات األدبية يف بعدي 

اإلعداد والتأهيل اجلامعي مي و االجتاه حنو القطاع احلكو 
 الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو سوق العمل.و 

ان ك  بأن االجتاه حنو القطاع اخلاص  أيض ا الباحثة ترىو      
، فطلبة التخصصات لصاحل طلبة التخصصات العلمية

خلوض  والقدرات ما يؤهلهمالعلمية ميلكون من االستعداد 
يركز على ، فالقطاع اخلاص جتربة العمل بالقطاع اخلاص

مهن احلاسب وأنظمة املعلومات واملهن اهلندسية واملالية 
ن إكما   ،ا ما ترتبط بالتخصصات العلميةوهذه غالب  
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طاب القطاع اخلاص للتخصصات العلمية النادرة استق
وتقدميه عروض مغريه ملن يشغلها وتقدير املتميزين يف 

ي السريع مقارنة بالقطاع عملهم وحيقق التدرج الوظيف
اجتاهات إجيابية حنو التوجه   ، ينمي لديهم أيضا  احلكومي

هـ( 2318)ا مع دراسة املنيف ، وهذه النتيجة تتفق جزئي  له
عمل إىل أن اجتاهات طالب اجلامعة حنو الشارت  واليت أ

تتفق  مع جيابية، كما إيف القطاع اخلاص هي اجتاهات 
نه ال يوجد أ( واليت توصلت إىل م1921دراسة  عريوط )

مة التخصصات والربامج اليت ءمالفروق يف االجتاه حنو 
 .الدراسيلتخصص لا تقدمها الكلية لسوق العمل وفق  

ال توجد فروق  :والذي ينص على أنه :عنتائج الفرض الراب
حصائية يف مستوى اجتاهات الطلبة حنو سوق إذات داللة 

تحصيل ا الختالف  الالعمل بأبعاده والدرجة الكلية  تبع  
حصيل ( منخفضي الت – الدراسي )مرتفعي التحصيل 

، فقد مت حساب متوسطي وللتحقق من صحة هذا الفرض
تحصيل والطلبة منخفضي طلبة مرتفعي الال اجملموعتني )

كذلك   يف درجة االجتاه حنو سوق العمل ، (التحصيل
، ومت حساب الفروق بني حساب احنرافاهتا املعيارية

( اجملموعتني باستخدام اختبار )ت متوسطات درجات
test–T. يوضح ذلك.يتواجلدول اآل  

 (6جدول ) 
 التحصيل في االتجاه نحو سوق العمل  يوضح الفروق بين  الطلبة مرتفعي التحصيل والطلبة منخفضي 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي التحصيل الدراسي بأبعاده االتجاه نحو سوق العمل
 غري دال 9.21 5.19 12.13 مرتفع االجتاه حنو القطاع احلكومي

 1.54 12.99 منخفض
 غري دال 9.94 1.25 19.23 مرتفع االجتاه حنو القطاع اخلاص

 5.41 49.42 منخفض
 غري دال 2.44 8.51 13.19 مرتفع اإلعداد والتأهيل اجلامعي

 8.72 12.19 منخفض
 غري دال 9.51 22.83 223.17 مرتفع الدرجة الكلية للمقياس

 24.82 221.92 منخفض
يتضح من اجلدول السابق أن قيمة )ت( غري دالة يف الدرجة 

مل وهي كذلك غري داله ياس االجتاه حنو سوق العالكلية ملق
، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة بعاديف مجيع األ

إحصائية بني متوسط درجات الطلبة مرتفعي التحصيل 
يف درجة االجتاه حنو سوق والطلبة منخفضي التحصيل 

 .العمل، وهذا يتفق مع الفرض السابق
فاق بني مرتفعي ومنخفضي ن هذا االتأب ةوترى الباحث      

التحصيل يف اجتاههم حنو سوق العمل قد يعود إىل أن 
اجلميع كرغبة  لقطاع احلكومي والذي يطمح لهاالتوظيف يف 

ملستوى العلمي للخرجيني غلب األحوال اأأوىل ال يراعي يف 
 ن العالقات الشخصية أو ماإكما  ،بشكل جدي

يني على وظائف ا يف التع( قد يلعب دور  )بالواسطة يسمى 
 الطلبة على أن احتكاك خاصة، عالوةأو  كانت   حكومية

املباشر ببعض وتأثرهم بوجهات نظر بعضهم جيعلهم يتفقون 
فتأثري الرفاق خالل هذه  ،يف اجتاهاهتم حنو سوق العمل

 .وره يف تشكيل االجتاهات املختلفةاملرحلة العمرية يلعب د
 :توصـيات الدراسة

 :أيتي مبا ة توصيفإن الباحث احلالية راسةالدويف ضوء نتائج  
ومستمرة  جسور تواصل وتعاون وشراكات قويهبناء  -2

هتدف إىل ، وقطاعات العمل املختلفة اجلامعةبني كل من 
تعريف وتدريب وتأهيل الطالب لفرص العمل املتاحة يف 

ا القطاعني احلكومي واخلاص وتعريف هذه القطاعات أيض  
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وذلك من  ،اجلامعة ميتلكها خريج باملهارات املختلفة اليت
 التعريفيةللطرفني وتنفيذ احملاضرات  امليدانيةخالل الزيارات 

امللتقيات واملشاركة بيوم  وعقد التعريفيةوالتوعويه والنشرات 
وعقد اجملالس االستشارية املتخصصة وختصيص موقع  املهنة

حيتاجونه هبذا  إلكرتوين خاص بذلك يزود الطالب بكل ما
   . كل استفساراهتم ىال وجييب علاجمل
إنشاء مكاتب لإلرشاد والتوجيه املهين يف اجلامعات  -1

حيتاجونه من معلومات  من شأهنا أن توفر للطالب مجيع ما
ونصائح وآراء تعينهم يف اختيار التخصصات اليت تتوافق مع 

وتربطهم باملهن اليت يرغبون العمل هبا  البدايةاهتماماهتم منذ 
  م.بعد خترجه

االهتمام باالستفادة من التدريب امليداين للطالب يف  -4
 ىبإعادة تدريب الطالب عل ونتائجه املختلفةمواقع العمل 

 اجلامعةحتتاجه مناهج  حيتاجونه من مهارات وحتديد ما ما
ن إضافة وتطوير لتوافق احتياجات سوق العمل املتجددة م

بية للبحث تدفعه بإجيا ناجحة ةميداني ةفاخلريج حباجه خلرب 
   بعد التخرج.  وظيفةعن 

الربامج والتخصصات اليت اكتفى منها سوق  إيقاف -3
العمل واستبداهلا بأخرى أكثر أمهيه تواكب مع املستجدات 

ذلك  إذ إن ،السعودية التنميةالعاملية ومتطلبات خطط 
سيزيد من نسبة توظيف اخلرجيني وبناء االجتاهات اإلجيابية 

  سوق العمل.لدى مجيع الطالب حنو 
واليت متتلك املعلومات  واجلامعةالتنسيق بني وزارة العمل  -5

اليت ختتص باحتياجات القطاع اخلاص من املهن وتوجه 
  .  الفتتاح الربامج اليت تشغلها  اجلامعة

االهتمام باجلودة النوعية للطالب بتخريج كوادر ذات  -1
تستطيع أن تقنع سوق العمل  مناسبةقدرات ومهارات 

  . اهتانبإمكا
يف  ةتطوعي ةلطالب على تنفيذ أنشطتشجيع ا -7

الطالب ا لكل من ا جيد  ترتك أثر   املختلفة األعمالقطاعات 

ا يف قد يكون سبب   ااخلرجيني مم ىوجهة العمل وتعرفهم مبستو 
  توظيفهم.

وبالذات يف قطاع  السعودية املرأةمراعاة خصوصية  -8
ل به بالعم ليسهل عليها االلتحاق ةاألعمال اخلاص

 وقدراهتن. لالستفادة من ختصصاهتن
األولوية يف التعيني للمتميزين واستبعاد  إعطاء -9

التدخالت الشخصية عند التوظيف ليشعر اخلريج بالعدل 
     .واإلنصاف

 :مقترحات الدراسة
مقرتح بإجراء دراسة لعينة ممثلة جملتمع جامعة امللك  -2

 فيصل أي تشمل عدد كبري من طلبة اجلامعة .
ق الدراسة على اجلامعات السعودية أو بعضها ، تطبي -1

 عتبار متغري اجلامعات احلكومية مع األخذ بعني اال
 واجلامعات األهلية .

مقرتح بإجراء دراسة تربط بني الربامج األكادميية  -4
 واجتاهات سوق العمل .

 :المــراجـع
تطلعات خريجات التعليم الجامعي : هـ(2315بن الدن، رفاء حممد )

،  لة دكتوراه غري منشورة، رساتهن المستقبلية من سوق العملوتوقعا
 .الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية،  جامعة أم القرىكلية 

، االسكندرية ، الدار لنظرية اقتصاد العم: م(2997إبراهيم، نعمت اهلل ) 
 .اجلامعية

كمدخل لتطوير   إدارة الجودة الشاملة: (هـ2311، حياه حممد )احلريب
كلية الرتبية، قسم   ،كتوراه غري منشورة، رسالة د السعودية الجامعات

 .اإلدارة الرتبوية والتخطيط،  جامعة أم القرى
، جدة، اس االتجاهاتبناء االستفتاء وقي: (م2991، زايد عجري )احلارثي

 .دار الفنون
، 1، طعلم النفس االجتماعيم(: 1994، حامد عبد السالم زهران )زهران

 .تبالقاهرة، عامل الك
عمل يف اململكة : التعليم وسوق الهـ(2313عبد الرمحن امحد )، ئغصا

، م(1919هـ )39/2332: رؤية مستقبلية لعام العربية السعودية
سعودية للعلوم التربوية اللقاء السنوي الحادي عشر للجمعية ال

-17 ك سعود في الفترة، المنعقد في جامعة الملوالنفسية
 . 59-2ص  .هـ18/1/2313



 جامعة امللك فيصل حنـو سـوق العمل: دراسة استطالعية صباح حممد العرفج: اجتاهـات طلبة

 

197 

: دور الشراكة اجملتمعية يف م(1922، صاحل )ي، إميان واحلمالويصرب 
، المؤتمر وإعداد خرجيي اجلامعة لسوق العملضمان جودة التعليم 

، ص ، جامعة الزرقاء، األردنالدولي لضمان جودة التعليم العربي
224- 244. 

مة خمرجات التعليم العايل ء: حتليل موام(1929العتييب، منري مطين )
، مجلة جامعة الملك سعودالسعودي، جات سوق العمل الحتيا

 .188 -152، ص 93، عدد جملد
مقاالت تنشر يف   -من الحياة -األمن الوظيفي أوال   -علي، حممد حسني

املوافق  -هـ5/4/2313صحيفة الرأي جبريدة املدينة املنورة 
 .2ص -م1/5/1994

، ي والنفسيلتربو القياس والتقويم ا: م(1991عالم، صالح الدين حممود ) 
 .القاهرة، دار الفكر

 االيت تقدمها كليتمة التخصصات ء: مدى مال(م1921، مصطفى )عريوط
ات سوق العمل من وجهه نظر عالية وعمان اجلامعية ملتطلب األمرية

، ص 3، عدد 17، جملد مجلة مؤتة للبحوث والدراساتالطلبة، 
 .115ـ 271

تجاه طالب لعوامل المؤثرة في ا: ا(هـ2319)محد أ، عبد الرمحن الغامدي
، ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبيةالجامعة نحو سوق العمل

 .امللك سعود،  جامعة علم النفسقسم 
الشباب واتجاهاتهم نحو م(: 1921، والء حامد )الفهداوي

،العمل
ww.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=1http://w

46 
االتجاهات نحو علم النفس لدى طالب : هـ(2323، حممد مرعي )القحطاين

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية وديةبعض الجامعات السع
 .قسم علم النفس، جامعة أم القرى ،الرتبية

منفذة في : برامج التدريب التحويلي ال(هـ2318، أسامة سليمان )القثمي
مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات وكليات التقنية 

ات مة بين مخرجات المؤسسءلسعودية وقدرتها على تحقيق المواا
، كلية ، رسالة دكتوراه غري منشورةالتعليمية وسوق العمل السعودي

 .، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، جامعة أم القرىالرتبية 
ليات المقترحة دراسة لتحديد بعض اآل :هـ(2342ان محيد )املطريف، رشد

النظرية في ضوء  لتطوير برامج التعليم الجامعي في بعض التخصصات
بية، قسم ، كلية الرت ، رسالة دكتوراه غري منشورةحاجات سوق العمل

 .املناهج وطرق التدريس،  جامعة أم القرى
جامعي نحو العمل اب الاتجاهات الشب: هـ(2318املنيف، عبد اهلل منيف )
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Abstract: The study aims to determine the level of direction students of King Faisal University towards labor market and 

how satisfied him and reveal differences in attitudes depending on variable sex and specialization and academic achievement, 

the study was conducted on the (184) of the university students whom (90) of students and (94) of the students, the study 

used a scale trend towards labor market preparation the researcher, and reached results that the trend of college students about 

labor market was moderately and there are differences in the level of the trend towards labor market in favor of male students 

and there is no difference in the level of the trend towards labor market depending on the specialty onlyin the trend towards 

private sector was for the benefit of students of scientific disciplines and there are no differences in the level of the trend 

towards labor market depending on academic achievement.                                                                        
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 في عمان ليوبيلالموهوبين في مدرسة ا الطلبة لدىبالسعادة  وعالقتهاالتفكير  أساليب
  يالتمصطفى قسيم ه                                                       

 / جامعة البلقاء التطبيقية/ األردنعلم النفس الرتبوييف أستاذ مشارك 
 سليم الفار  األستاذة ختام

 حامد القواسمي  سارة األستاذة
 هـ81/6/8441  وقبل بتاريخ -هـ 81/4/8441 قدم للنشر

 
 

الدراسة  أهدافولتحقيق  ،طلبة املوهوبنيال لدى بالسعادة وعالقتهاالتفكري  أساليب عن الكشف إىلرئيس  بشكل احلاليةالدراسة  هدفت: المستخلص
 & Sternberg)) اجنرسترينربغ وو  مقياساستخدام  ومت ،(ةطالب  18و ا،طالب   49مدرسة اليوبيل ) يفوطالبة  اطالب  ( 136من ) تكونت عينةمت اختيار 

Wagner, 1992 للسعادة أكسفوردعلى قائمة  املبين( 8001) املنشاوي طورتهالسعادة الذي  مقياسو  التفكري، ساليبأل QHQ) أشارت(. وقد 
أسلوب التفكري األخرية وجاء يف املرتبة  ،)التحرري( األسلوبيليه  ،يف املرتبة األوىل جاء إذ ،(يعيالتفكري السائد هو )التشر  أسلوبإىل أن  ئجالنتا

ا. وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية إجيابية عند مستوى كما أشارت النتائج إىل أن مستوى السعادة لدى عينة الدراسة جاء متوسط  )التقليدي(.  
بني السعادة وكل من أساليب التفكري )التشريعي، واهلرمي، والتحرري، واخلارجي، والقضائي، واحمللي، والدرجة الكلية للمقياس(،  (α  =0001)الداللة 

بني السعادة وكل من أساليب التفكري )التنفيذي، وامللكي،  (α  =0001)ا عند مستوى الداللة فيما مل تشر النتائج إىل وجود عالقة دالة إحصائي  
 التفكري والسعادة تعزى للجنس. ليبأسا يفا إحصائي   دالة فروق خلي، والعاملي، والفوضوي، والتقليدي، واألقلية(. ومل تكشف النتائج عن وجودوالدا
 جيابية بالسعادة.إا تلك اليت هلا عالقة هتمام بأساليب التفكري خصوص  اال بضرورةالدراسة  أوصت

 
 .كريالتف أساليب السعادة، املوهوبون، الطلبة المفتاحية: الكلمات

 
 



 (م8081 ويوني /هـ8446الرياض )شعبان   – 44العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 200 

  مقدمة
يعد التفكري سلسلة من النشاطات العقلية اليت 
يقوم هبا الدماغ عندما يتعرض ملثري يتم استقباله عن طريق 
واحدة أو أكثر من احلواس اخلمس: اللمس والبصر والسمع 
والشم والذوق. والتفكري مبعناه الواسع عملية حبث عن معىن 
 يف املوقف أو اخلربة. وقد يكون هذا املعىن ظاهرا حينا  
وغامضا  حينا  آخر، ويتطلب التوصل إليه تأمال  وإمعان نظر 
يف مكونات املوقف أو اخلربة اليت مير هبا الفرد )جروان، 

2007) 
 &Sterenberg) جرجيورنكوو  سترينربغ يعرفو 

Grigorenko, 1997)    التفكري بأنه عملية عقلية معرفية
جتهيز ومعاجلة املعلومات  طريقةيف  رتؤثر بشكل مباش

 نساين. العقلية املعرفية داخل العقل اإل والتمثيالت
  كيرالتف أساليب

 مفهوم استخدم من أول Torrance تورنس يعد
خاصا   ا  أسلوب فرد لكل أن إىل أشارإذ  التفكري، أسلوب
 نصفي أحد الستخدام الفرد يلمي إذ التفكري، يفيفضله 
 يف األيسر النصف مهمة وتتمثل املعلومات، معاجلة يف الدماغ
 منطقية بطريقة اللغوية باملهمات املتعلقة املعلومات معاجلة
 املعلومات معاجلة يف األمين النصف مهمة تتمثل فيما وكلية،
 جمزئة حتليلية بطريقة العضلي والضبط باإلدراك املتعلقة
 (.8004 العتوم،)

  بأنه التفكري أسلوب (8004) سترينبريغ ويعرف
 املعلومات، معاجلة يف الفرديستخدمها  اليت الطرق

 التعبريباإلضافة إىل و  املختلفة، واملعارف اخلربات، واكتساب
 الذين األفراد أن النظرية هذه ترى كما ،الذات عن

 أسلوبب يتمتعون أشخاص هم األمين الدماغ يستخدمون
 الدماغ يستخدمون الذين األفراد أما ،حدسي تفكريي
 حتليلي تفكريي بأسلوب يتمتعون أشخاص مفه األيسر
 .(ALbrecht, 2000؛8004 البدارين،)

 الــــذاي العقلــــي الــــتحكم ســــترينبريغ يف  نظريــــة وتعــــد        
((Sternberg’s theory of mental self-government  
 الـيت الـنفس علمـاء قبـل مـن وقبـوال   رواجـا   النظريات أكثر من

 األفراد تفكري النظرية هذهإذ تشبه  التفكري، أساليب تناولت
 واملسـتوى، والشـكل، الوظيفـة، حيـث من احلكومات بتفكري
 مســــتويات األبعــــاد هــــذه مــــن بعــــد ولكــــل والنزعــــة، واجملــــال،
 ثالثـة إىل التفكـري أساليب بتقسيم ستيــرنربغ قام فقد خمتلفة،
 بعضهم األفراد متيز جماالت مخسة ضمن تندرج أسلوبا   عشر
 النحـــو علـــى وهـــي ،التفكـــري وطريقـــة أســـلوب يف بعـــ  عـــن
 :(8004 سترينبريغ،) اآلي

 مـــن أســـاليب ثالثـــة ويشـــمل :للسبببلطة البببوييفي الجانبببب: أولا 
  :السلطة تؤديها اليت الوظيفة حيث

 هبــــــذا الفــــــرد يتميــــــز:  Legislative التشببببببر عي األسببببببلو -1
 :مثل وخيطط ويصمم وجمدد، ابتكاري، بأنه األسلوب
 .والفنان واألديب العامل

 هــــــذا يف الفــــــرديتبــــــع : Executive التنفيبببببب   األسببببببلو  -8
وهـــو  غـــريه، يصـــممه مـــا ينفـــذو  التعليمـــات، األســـلوب

 والشــــرطي احملــــامي: مثــــل النظــــام يتبــــع وعملــــي اقعــــي،و 
 .والبناء

يف هـــــــــذا  الفـــــــــرد مييـــــــــل :Judicial القضبببببببببا ي األسبببببببببلو  -4
 كمــــا ،القــــوانني ونقــــد األحكــــام إصــــدار إىل األســــلوب
 القاضي: مثل النقدية املقاالت وكتابة اآلراء طرح حيب
 .الربامج ومقدم واملوجه والناقد

 من أساليب أربعة ويشمل: للسلطة الشكلي الجانب: ثانياا 
 :وهي السلطة تأخذه قد الذي الشكل حيث

 هذا يف الفرد مييل :monarchical الملكي األسلو  -8 
 حنو طاقاته وتوجيه واحدة مبهمة القيام إىل األسلوب
 أفكاره يف مستقل نهإ كما عالية، بدقة أعماله إجناز
 لتحقيق ذاته من امدفوع   ويكون اآلخرين، عن

 كثري إجناز يف عليهم االعتماد ميكن كما طموحاته،
 .ملهماتا من
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 هــــــذا يف الفــــــرد مييــــــل: hierarchical الهرمببببببي األسببببببلو  -8
 كمـا ،أعمالـه  إجناز يف والرتتيب التنظيم إىل األسلوب

 عنــــد حمــــددة وأوليــــات منظمــــة خطــــوات يف يســــري نــــهإ
 .األعمال بتلك القيام

 األسلوب هذا يف الفرد يقوم: oligarchic األقلية أسلو  -4
 أو أولويــات بــدون واحــد آن يف املهمــات مــن بالعديــد
 .كثرية ضغوط حتت يقع جيعله مما حمددة أهداف

 هـــــــذا يف الفـــــــرد مييـــــــل :anarchic الفوضبببببببو  األسبببببببلو  -4
 وخصوصـا   والقـوانني األنظمـة على التمرد إىل األسلوب
 يف والرتتيب التنظيم إىل مييل ال نهإ كما ،منها الصارمة
 أولويــات ترتيــب يف عشــوائية طرقــا   يســتخدم بــل حياتــه
 .الفوضى عامل يف يقبع هنا الفرد فإن وعليه ،عمله

 على المجال ه ا  شتمل إذ: السلطة مستوى جانب: ثالثا
 :هما تفكير أسلوبي
 ذو الفــــرد يفضــــل :global (العببببالمي) الشببببامل األسببببلو  -8

 اجملــــــرد ة املشــــــكالت مــــــع التعامــــــل الشــــــامل األســــــلوب
 عنــــــد الدقيقــــــة بالتفاصــــــيل يهــــــتم وال ،نســــــبيا   والكبــــــرية
 .املشكالت هذه مع التعامل

 األسلوب هذا يف الفرد يتعامل :local المحلي األسلو  -8
 هنا الفرد نإ كما تواجهه اليت واملشكالت القضايا مع
 علـى القـدرة وميلـك ،املباشـرة احلسـية الدالئل على يركز

 رغــــــــم الشــــــــموي األســــــــلوب يف األفــــــــراد مــــــــع التعامــــــــل
 .بينهما الظاهر االختالف

 أسـلوي علـى اجملـال هـذا ويشـتمل: السلطة مدى جانب: رابعاا  
 :مها تفكري
 هـــــــذا يف الفـــــــرد يتميـــــــز :internal البببببببداخلي األسبببببببلو  -8

 العمــل الفــرد حيــب إذ واالنعــزال، باالنطوائيــة األســلوب
 جمهـودهيوظـف جممـل و  اآلخـرين تـأثري عـن بعيـدا   منفردا  
 .اآلخرين عن مبعزل املواقف على ذكائه بتطبيق

 هــــــذا يف الفــــــرد يتميــــــز: external الخببببببارجي األسببببببلو  -8
  ،اآلخـــــرين مـــــع العمـــــل وحـــــب باالنبســـــاطية األســـــلوب

 هــــــــذا يف والفــــــــرد كبــــــــري، ووعــــــــي حساســــــــية ذو وهــــــــو
ــــــ يعمــــــل األســــــلوب مــــــا يعملــــــه الفــــــرد يف  عكــــــس ادوم 
 .  الداخلي األسلوب

ويشتمل هذا اجملال على  خامساا: جانب النزعة إلى السلطة،
 أسلوي تفكري مها:

مييــل الفــرد يف هــذا  :liberal األسببلو  الليبرالببي التحببرر  -8
الضوابط والتعقيدات و لقيود ا مجيعاألسلوب إىل حتدي 
يسعى دومـا وراء املواقـف الغامضـة املفروضة عليه، كما 
 من أجل التغيري.

 يف الفـــــرد حيـــــب :Conservation المحببببباف  األسبببببلو  - 8
 واإلجراءات واألنظمة بالقواعد التمسك األسلوب هذا

 الغامضة املواقف جتنب إىل دوما   يسعى كما املوجودة،
 إليــه املوكلــة املهمــات إجنــاز إىل اأيض ــ يســعىو  ،دةواملعق ــ
 .بةاجملر   التقليدية بالطرق

 :أساليب التفكير ودورها في الشعور بالسعادة
يلعب أسلوب تفكري الفرد يف املواقف املختلفة       

باإلضافة لالنفعاالت والعواطف دورا  كبريا  يف شعوره 
 والمن داخل الفرد  تنبع السعادةبالسعادة، وبذلك فإن  

مستمدة من فالسعادة (. 8444 مايكل،) جار اخلتأتيه من 
علماء ، إذ يرى وطريقة تفكريه فيه، للموقف الفردإدراك 

التحكم يف مشاعره الفرد النفس املعرفيون أن بإمكان 
ساليب لأل هالسلبية وزيادة شعوره بالسعادة من خالل تعلم

لألحداث  هكتغيري طريقة إدراك  ،املعرفية املناسبةواألمناط 
 (.2008بإجيابية  )جان، السلبية والنظر لألمور 
 إىلالواحد من موقف  الفرد عند السعادة وختتلف

يكون املوقف  فقد واالنفعال،طريقته يف التفكري  وفقآخر، 
 اطرخحيمل الكثري من املو ا يدركه معقد  ، لكن الفرد ابسيط  
يكون  وقد ،نزعاجؤدي إىل شعوره باخلوف والقلق واالمما ي

يشجع نفسه الفرد بأنه صعب، لكنه ا فيدركه املوقف صعب  
يف  وينجحما فيه من حتديات،  ويقبل ،على مواجهته
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 ،شف ما فيه من غموضتويك كل الصعوبات،التغلب على  
 .دةبالسعامما يقود يف النهاية إىل شعوره 

 الصحةلنفس إىل السعادة على أهنا اعلماء  نظرو 
عوامل  وأنمكونات الصحة النفسية،  أهم أهناالنفسية، أو 

وهي  ،النفسية حةالص تنميتنميتها هي العوامل نفسها اليت 
الذي  ،النجاح والتوفيق، والسري يف طريق األخالق الفاضلة

 (. 8004فيه سالمة اإلنسان وأمنه ) مرسي، 
 الســــعادة ((Vennhoven,2001 فينهــــوفن  يعـــرفو 
جيابيـــا  علـــى نوعيـــة إالشـــخ   هبـــاالدرجـــة الـــيت حيكـــم  بأهنـــا

فتشـــــــري بـــــــذلك إىل حـــــــب  ،حياتـــــــه احلاضـــــــرة بشـــــــكل عـــــــام
الشــخ  للحيــاة الــيت يعيشــها واســتمتاعه هبــا وتقــديره لذاتــه 

 واللذة. ستمتاعبالبهجة واال شعورال يوه ،هلا ككل
حالــــة  بأهنـــاالســــعادة  (lulou,2001)لولـــو  ويعـــرف

ذاتيـــا  وحتـــدث لـــه مـــن  فـــردالتتســـم باإلجيابيـــة خيتربهـــا  يـــةعقل
 خالل وسائل خمتلفة.
شعور بأهنا  سعادةال ( 8004 ) طربية ويرى
أو  فسيةأو اللذة أو الطمأنينة الن اإلشباعأو  والرضابالبهجة 

 حتقيق الذات.
األفراد  مجيعيسعى إليها  ا  السعادة هدفوتعد 
اختالف قيمهم وأفكارهم وتباين اجتاهاهتم  ىعل واجلماعات
 أويعرفوا معناها،  ملحىت إن  يبحثون عنها، فهم ومعتقداهتم

ا ينشدوهنا ويطلبوهنا يف كل دائم   همف إليها،كيف السبيل 
اليت ميكن أن  ةخيتلفون يف الطريق كنهمزمان ومكان، ول

قق هلم السعادة، فيعتقد البع  أن السعادة تكمن يف حت
حتقيق النجاح والتفوق، أو حتقيق الذات والتغلب على 

يف عور بالقوة واألمن، مشاعر الضعف والنق ، أو الش
بلوغ  دتتحقق عن عادةأن الس اآلخر البع يعتقد  حني
ثالث يف  يقوقد جيدها فر  ،واملتعة، أو احلب والرفاهية للذةا

العالقات  قاجلسدية، أو حتقي صحةأو ال سية،الصحة النف
 يةيف أحداث احلياة اإلجياب أواإلجيابية،  االجتماعية

(Seligman, 2002.) 

السعادة  بتحليلكثري من علماء النفس   اهتموقد 
إليها  ونظرواوعواملها  اومظاهرها وعملياهت هتاوحتديد عالما
 (: 8001)العزام،   من زاويتني

مشاعر األمن والطمأنينة  وتشمل :نفسية وجدانية زاو ة
يشعر هبا اإلنسان  اليتواللذة واملتعة والفرح والسرور  واالرتياح
 . سعادةليف موقف ا

يدركه اإلنسان بعقله من رضا ويشمل ما  :عقلية معرفية زاو ة
وما حيققه من توفيق يف جماالت حياته  ،وما جيده من جناح

 املختلفة.
التفكري يف املوقف املشاعر و السعادة يف  ارتباطإن 
فكل إنسان  اإلنسان، بإرادةمتصلة اتصاال  وثيقا  جيعلها 
 رتهطريقته يف التفكري ونظ فقسعادته بنفسه وبإرادته و  خيلق
ا فعليه أراد إنسان أن يكون سعيد   فإذا .واألحداثلألمور 

 فيهاو  تشاؤم،تفاؤل وليس فيها  فيها بيةأن يفكر بطريقة إجيا
وليس خوف من  للنجاحتوقع  فيها  ا وليس سخط،رض  

صرب  فيهاو لإلحباط وليس عجز ويأس،  ملحت فيهاو  الفشل،
اجلانب املشرق  إىلينظر  فالسعيدوليس جزع.  الشدائد على
 حداثويتعامل مع أ دةويتذكر اخلربات السعي ياةيف احل

 احلياة على أساس أهنا جالبة للفرح والسرور.
السعداء  علىأجريت  اليتأشارت الدراسات  وقد

إىل أهنم بشر يتعرضون لآلالم والصعوبات يف بع  
واآلالم  االبتالءاتيعرفون كيف يواجهون  لكنهم املواقف،
مشاعرهم السلبية  ويضبطون وتفاؤلية، إجيابية وأفكارمبشاعر 

إليهم مشاعر السعادة  وتعود االهنزامية،التشاؤمية  أفكارهمو 
 والصحة النفسية بعد أن يتخلصوا من مشاعر الشقاء.

يكون  العلماء النفس على أن السعيد  ويتفق
احلياة ال ختلو من املشقات واألزمات،  ألن ؛اا دائم  سعيد  
قادر على ممارسة احلياة يف هذه املواقف ممارسة  لكنه

من خالل  فيعملا وصرب وحتمل، تفاؤل ورض   فيهاسعيدة، 
والتوتر دون يأس وال عجز، حىت يتخل  من  ملمشاعر األ
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) مرسي،  يةوصحته النفس هسعادت ويستعيداألمل والتوتر، 
8004 .)   

الغاية  القصوى اليت  بأهنالسعادة ا تكمن أمهيةو          
وقد كشفت األحباث  ،يطمح إليها اإلنسان منذ القدم

والدراسات أن السعادة هلا أمهيتها العاملية بوصفها اهلدف 
ن أسباهبا تبدو متماثلة يف خمتلف إكما   ،اإلنساين األمسى
ومع اختالف الثقافات فإن العناصر احملددة  ،أحناء العامل

ن العناصر إكما   ،تبدو عامليةاليت تسهم يف خلق السعادة 
اليت تسهم يف السعادة واحدة جلميع األعمار بصرف النظر 

وللسعادة من أمهية كبرية يف  ،عن املكان الذي يعيشون فيه
 :يأيحياة اإلنسان وتتمثل فيما 

 ،السعادة متنح الفرد تفكريا  إجيابيا  وطريقة تفكري خمتلفة -
مما  ،وطمأنينة واستقرار نفسي ،ومشاعر  بالثقة بالنفس

فاألشخاص  ،ينعكس على احلالة املزاجية لألفراد
السعداء يتحلون حبالة مزاجية حسنة تزيد من األفكار 

وتؤثر  ،ومن درجة الرضا عن احلياةلديهم اإلجيابية 
فاألفراد  ،السعادة على طريقة حل األفراد للمشكالت
ا يؤدي مم ،السعداء يعاجلون املشكالت بطرق أفضل

 (.1999،للتقدم املستمر لألفراد )ارجايل
كما   ،السعادة حترر الفرد من العبودية لغري اهلل تعاىل -

ومتنح  ،تزود الفرد هبمة ودافعية حنو عبادة اهلل تعاىل
ومتنحه القناعة مبا كتب  ،تزان يف جماالت احلياةالفرد اال

ومتنح الفرد العزمية واألمل يف  ،شر اهلل تعاىل من خري أو
لقضاء على إىل امما يؤدي  ،مواجهة حتديات احلياة
لتحقيق األهداف املنشودة ، ضطرابالقلق واخلوف واال

 (.2008، )العزام
السعادة هي حالة إنسانية تسودها املشاعر اإلجيابية   -

ويكون االستعداد للسعادة  ،كالفرح والرضا والسرور
 فرتة املراهقة من التفاعل بني ويصقل يف، يف الطفولة
ومن هنا  ،ف التنشئة االجتماعية يف البيتو الوراثة وظر 

يغلب ذلك عندما ل ،يرث األفراد اخلصائ  النفسية

أسوياء فإهنا ستنتج أفرادا  السعادة حالة سرة ألعلى ا
قادرين على العطاء وتقدمي املساندة االجتماعية 

ورة إجيابية مواجهة حتديات احلياة بصو  ،لآلخرين
 (. 2008 وخدمة اجملتمع وتقدمه )العزام،

 :مدرسة اليوبيل
عملها يف العام الدراسي  باشرت مدرسة اليوبيل      
م كأول مدرسة متخصصة بتعليم الطلبة 8444/ 8444

يف املنطقة العربية، وهي مدرسة مستقلة  املوهوبني واملتفوقني
ا متكامال  تعليمي  ا غري حكومية داخلية خمتلطة، تقدم برناجم  

ا للطلبة مدته أربع سنوات من الصف التاسع ومتوازن  
( 80ساسي إىل الصف الثاين الثانوي العلمي، ومبعدل )األ
ا وطالبة يف الشعبة، وتستقطب املدرسة طلبتها من مجيع طالب  

% من مقاعد الدراسة لطلبة 1أرجاء اململكة، وختص  
)دليل القبول  املدرسة إىلالدول العربية الشقيقة. وهتدف 

 :(testing@jubilee.edu.jo ملدرسة اليوبيل 
كادميي واجلوانب الشخصية تطوير االستعداد األ -

للطلبة، وتنمية مهارات التفكري الناقد واإلبداعي 
ة واملهارات القيادية لديهم من خالل الربامج التعليمي

 والربامج املصاحبة.
باحتياجات الطلبة العمل على تنمية الوعي العام  -

املوهوبني واملتفوقني وأساليب رعايتهم، من خالل 
إعداد الربامج التعليمية واإلرشادية والبحوث 

 املتخصصة وتطويرها ونشرها.
تلبية االحتياجات األكادميية واالنفعالية اخلاصة بالطلبة  -

 املوهوبني واملتفوقني.
 إعداد خنبة متميزة من الشباب الواعد لتسهم يف دفع -

عجلة التنمية الوطنية والعربية الشاملة يف جماهبة حتديات 
 القرن احلادي والعشرين.

العمل كنموذج للتميز الرتبوي ومركز إشعاع لنقل  -
خربات املدرسة وبراجمها للمجتمع الرتبوي داخل 

 األردن وخارجه.
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تقدمي خدمات فنية للمدارس احلكومية واخلاصة  -
ردن وخارجه، يف والباحثني والدارسني من داخل األ

 جماالت رعاية املوهبة واإلبداع والتميز يف التعليم.
 :قبول الطلبة لمدرسة اليوبيل

طور نظام اختيار الطلبة ملدرسة اليوبيل ليضم عدة       
يسمح  ن تعدد احملكاتإ إذحمكات ومراحل متدرجة، 

بالكشف عن جوانب خمتلفة للموهبة والتفوق، أما تعدد 
املراحل فيضمن انتشار معلومات كافية عن املدرسة أو 
الربنامج جلميع الفئات املستهدفة، كما يسمح بالسري يف 

ويتم قبول الطلبة  العملية وفق خطوات متسلسلة وحمددة،
 ا للخطوات اآلتية:وفق  
من خالل احلمالت  املرحلة التمهيدية واإلعالم: -

اإلعالنية وعقد لقاءات مع املسؤولني يف مديريات 
 الرتبية والتعليم واملدارس لتوضيح اإلجراءات كاملة.

مرحلة الرتشيح واستقبال الطلبات: يتقدم الطلبة  -
الراغبون بااللتحاق باملدرسة ممن تنطبق عليهم شروط 
الرتشيح عن طريق مدارسهم، ومن شروط الرتشيح )أن 

ا بالصف التاسع أو العاشر األساسي عند ن ملتحق  يكو 
فصول دراسية  ةتقدمي الطلب، وأن يكون يف آخر مخس

بة مدرسته باالعتماد على للمتقدمني ضمن أفضل طل
الدراسي، والتقدم الختبار االستعداد  التحصيل

األكادميي الذي يتضمن قياس التفكري اللفظي والتفكري 
إىل حد  هتشب ذه املقاييسهالرياضي والتفكري املنطقي و 

 Scholasticمريكي كبري اختبار االستعداد املدرسي األ

Aptitude Test (SAT) ،) إضافة لبع  الشروط
الفنية(، ومن مث يتم تصحيح االختبارات آليا ، وإدخال 

يستخرج لكل طالب  إذالدرجات إىل احلاسوب، 
ا، إضافة ملعدل آخر عالمة كلية ويتم ترتيبها تنازلي  

فصول دراسية، ويف ضوء ذلك يتم إعالن الطلبة  ةمخس
هم يتم استدعاؤ مث املرشحني للقبول يف املدرسة، 

( 81 -80للمقابلة الشخصية اليت تستغرق من )

 موميوهل ،السلوكية مهبدف التعرف على مساهت دقيقة
املستقبلية، وبعد هذه املرحلة يتم  مالشخصية وتطلعاهت

ت الطالب يف آخر مخس قبول الطلبة بناء على درجا
سنوات وبناء على نتيجة األداء على اختبارات 
االستعداد األكادميي وعالمة املقابلة الشخصية بغ  

 ،أو االجتماعية للطالب ،النظر عن احلالة االقتصادية
أو احملافظة اليت ينتمي إليها )دليل القبول  ،أو املدرسة

 .(testing@jubilee.edu.joملدرسة اليوبيل 
   :الدراسة مشكلة 

التفكري  أساليب عنهذه الدراسة للكشف  سعت
يف مدرسة  املوهوبني الطلبة لدىبالسعادة  وعالقتهاالسائدة 

ا حتديد   أكثر/ األردن وبشكل  عمان مدينةاليوبيل يف 
 :ةاآلتييف اإلجابة عن األسئلة  راسةتنحصر مشكلة الد

املوهوبني يف  الطلبةالتفكري السائدة لدى  ساليبأ ما -8
 ؟مدرسة اليوبيل

يف مدرسة  املوهوبني الطلبةمستوى السعادة لدى  ما -8
 ؟اليوبيل

 الطلبة لدى والسعادة لتفكريا ساليببني أ العالقة ما -4
 يف مدرسة اليوبيل؟ املوهوبني

املوهوبني  الطلبةالتفكري لدى  ساليبختتلف أ هل -4
 باختالف اجلنس؟

يف مدرسة  املوهوبني الطلبةختتلف السعادة لدى  هل -1
 اجلنس؟ فاليوبيل باختال

  :الدراسة أهمية
ال  إذ وأصالتها،حداثتها  منأمهية الدراسة  تنبع
علم الباحثني تناولت متغريي الدراسة  وددحبتوجد دراسات 

نظري  جانبتنبع أمهية الدراسة من جانبني،  كما ،امع  
 :يأيفقا  ملا وآخر عملي، و 
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 :نظر ال الجانب
يف   تساعدبشكل عام  فرادأساليب تفكري األ فةإن معر  -

يف االستدالل على  تسهمالتعامل مع اآلخرين، إذ  كيفية
ومن مث اختيار األسلوب املناسب  ،طبيعة شخصية اآلخر

 بشكليف التعامل معه، ومعرفة أساليب تفكري الطلبة 
ا للمعلم الختيار أفضل  مهم  مدخال   تعد اصخ

تتناسب مع أساليب تفكري طلبته االسرتاتيجيات اليت 
ا إذا عرف املعلم خصوص   ،للوصول إىل التعلم الفعال

على  يزبالسعادة وسعى للرتك اباط  أكثر األساليب ارت
 تنميتها.

إضافة جديدة للدراسات العربية يف  لدراسةتعد هذه ا -
 إذ ني،الطلبة املوهوبلدى جمال أساليب التفكري والسعادة 
 باحثنيللمهتمني وال ا  من املمكن أن تكون مرجع

 نتائجها. من لالستفادة
 :العملي الجانب
من املؤمل أن تسهم هذه الدراسة يف لفت أنظار صانعي  -

 قرراتالقرار القائمني على تطوير املناهج الدراسية وامل
التفكري بعني االعتبار عند تأليفها  ليبألخذ أسا ةاجلامعي
ا ا أساليب التفكري األكثر ارتباط  خصوص   ،وإعدادها
 بالسعادة.

 واالهتمامالتفكري  بأساليبإن معرفة املعلمني واملهتمني  -
هبا يعمل على ابتكار وسائل جديدة لتقدمي املواد 

عملية التعلم والتعليم بطرق  تقوميإىل  باإلضافة ،الدراسية
األمر الذي ينعكس  ،تتناسب مع أساليب التفكري هذه

 التعليمية. لتعلميةبالعملية ا االرتقاءعلى 
تفكريهم يعمل على  بأساليب املوهوبنيالطلبة  فةإن معر  -

ويساعدهم  ،ا  تربوي ا  هدف بوصفه فكريتشجيعهم على الت
الطرق اليت يتعلمون هبا بشكل أكثر  أفضل ختيارعلى ا
 جناعة.

ا بالسعادة ارتباط   ثراألك تفكريال بأساليب الطلبةإن معرفة  -
األساليب ليكونوا أكثر يدفعهم لكي يتدربوا على هذه 

احلياة اليت تتجه حنو التعقيد  ظروفل ظسعادة يف 
 والضغوطات النفسية. 

 :الدراسة أهداف
 : إىلالدراسة احلالية إىل التعرف  هتدف      
املوهوبني يف مدرسة  الطلبةالتفكري السائدة لدى  أساليب
 اليوبيل.
 يف مدرسة اليوبيل. ملوهوبنيا الطلبةالسعادة لدى  مستوى
 هوبنياملو  الطلبة لدى والسعادةالتفكري  أساليب بني العالقة

 يف مدرسة اليوبيل.
املوهوبني  الطلبة لدى والسعادةالتفكري  أساليبيف  الفروق
 الذكور واإلناث. بني

 :دداتهاالدراسة ومح حدود
 :ةاآلتيباحلدود نتائج الدراسة  تتحدد
متثلت بالفصل الدراسي الثاين من العام  إذحدود زمانية،  -

 م8084/ 8088الدراسي 
متثلت مبدرسة اليوبيل يف مدينة عمان/  إذمكانية،  حدود -

 األردن.
 :يأيفيما تتحدد حمددات الدراسة مبا     
 مدرسة يفاملوهوبني  بالطلبةمتثلت  إذحمددات العينة،  -

 اليوبيل.
املستخدمة  دواتمتثلت باأل إذحمددات أدوات الدراسة،  -

 وما تتمتع هبا من صدق وثبات.  
 :واإلجرا ية المفاهيمية التعر فات

 : thinking styles التفكير أساليب
 بأنـــه التفكـــري أســـلوب( 8004) ســـترينبريغ يعـــرف

 أو األعمــــــال، أداء عنــــــد التفكــــــري يف املفضــــــلة الفــــــرد طريقــــــة
 بروفيل وإمنا الفرد، ميتلكها قدرة ليس وأنه املختلفة، املهمات
 . األمناط من

 حيصـل الـيت بالدرجـة اإجرا ياب التفكيبر أساليب وتعرف
 & Sternberg) جنـرووا سـترينبريغ مقيـاس على الطلبة عليها

Wanger, 1992) وختتلـــف. احلاليـــة الدراســـة يف املســـتخدم 
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 لــذلك املنتميــة الفقــرات عــدد بــاختالف أســلوب كــل درجــة
 .األسلوب

 :Happiness السعادة
 بأهنا (Vennhoven, 2001) فينهوفن يعرفها

 حياته نوعية على اإجياب   الشخ  هبا حيكم اليت الدرجة
 اليت للحياة الشخ  حب إىل بذلك وتشري احلاضرة،
 وهي. ككل هلا لذاته وتقديره ،هبا واستمتاعه ،يعيشها
 درجة اىل للوصول واللذة واالستمتاع بالبهجة الفرد شعور
 . احلياة عن الرضا من

 عليها حيصل اليت بالدرجة: اإجرا يا  السعادة وتعرف
 والذي  (QHQ) للسعادة أكسفورد مقياس على املفحوص
 ويرتاوح ،فقرة( 84) من ويتكون ،(8004) املنشاوي طورته
 (.84 -841) بني هدرجات مدى

 من اليوبيل مدرسة يف امللتحقون الطلبة هم: الموهوبون الطلبة
( الثانوي والثاين الثانوي، واألول والعاشر التاسع) الصفوف
 هي املدرسة وهذه ، 8084/ 8088 الدراسي العام خالل
 داخلية رحبية وغري حكومية، غري مستقلة ثانوية مدرسة
 مدتة للطلبة اومتوازن   متكامال   اتعليمي   ابرناجم   تقدم خمتلطة
 الصف وحىت األساسي التاسع الصف من) سنوات أربع
 . حمددة معاير وفق فيها الطلبة قبول ويتم( الثانوي الثاين

jubilee@jubilee,edu.jo 
 السابقة  الدراسات

 التفكير أنماطتناولت  دراسات
 إىل ســـعت( ,Zhang 2001) دراســـة زهـــانج أجـــرى
أســــاليب التفكــــري وأمنــــاط  العالقــــة بــــني طبيعــــةالتعــــرف علــــى 
 ا( طالب ــــــ600وتكونــــــت عينــــــة الدراســــــة مــــــن ) ،الشخصــــــية
 448/ اطالب ــــ 861مــــن جامعــــة و هــــونج كــــونجو ) اجامعي ــــ
وقــــــد اســـــتخدم يف هــــــذه الدراســـــة قائمــــــة أســــــاليب  ،(ةطالبـــــ

الدراســة إىل  وتوصــلت(، 8448التفكــري لســترينربغ وواجنــر )
ا بـــني إحصـــائي   الجمموعـــة مـــن النتـــائج منهـــا: وجـــود ارتبـــاط د

شخصــية ط الشخصـية الســتة وهــي: )الوأمنــا تفكــريأسـاليب ال
 االستقصــــــــائية،ة، يــــــــة، احلقيقنيــــــــة، الفحلديثــــــــاالجتماعيــــــــة، ا

ا دال إحصـــائي   تبـــاط: ار اآليكـــ  اوتـــةالتقليديـــة( بـــدرجات متف
بصورة سالبة بني الشخصـية االجتماعيـة والشخصـية احلديثـة 
وأســلوي التفكــري )احلكمـــي، اخلــارجي(، ووجــود ارتبـــاط دال 

ــــة بــــني الشخصــــية ا اإحصــــائي   ــــةوبصــــورة إجيابي وأســــاليب  لفني
 بــاطاحمللــي، احملــافو(، وكــذلك وجــود ارت ،التفكــري )التنفيــذي

 االستقصــــــــائية،ا بــــــــني الشخصــــــــية احلقيقيــــــــة، إحصــــــــائي   الد
 التقليدية وباقي األساليب. 

( دراسة هدفت إىل 8004البدارين ) وأجرى
ية السلطة الكشف عن العالقة بني أساليب التفكري وفقا  لنظر 

بأمناط الشخصية  ارتباطهالسترينربغ ومدى  عقليةالذاتية ال
الدراسة إىل معرفة  تكما هدف  ،طلبة جامعة الريموك لدى
أساليب التفكري وأمناط الشخصية لدى طلبة  اختالفمدى 

 ىواملستو  التخص اجلنس و  الختالفجامعة الريموك تبعا  
الدراسي وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب وطالبات 

والبالغ عددهم  8004-8008الريموك للعام  جامعة
عينة الدراسة بالطريقة  اختريت وقد ،ا وطالبة( طالب  88410)

أساليب التفكري  ترتيب أنالنتائج  أظهرتالطبقية العشوائية. 
ى لدى أفراد العينة حسب املتوسطات احلسابية كان عل

: ) التشريعي، التحرري، اهلرمي، التنفيذي، اآليالرتتيب 
فوضوي، العاملي، الداخلي، القضائي، احمللي، ال جي،اخلار 
فروق يف أساليب وظهرت ، امللكي، التقليدي(، األقلي
ة اآلتيكانت الفروق يف األساليب   إذجنس، تعزى للالتفكري 
اخلارجي(،  ،ث: ) التشريعي، اهلرمي، التنفيذيلصاحل اإلنا

احمللي، ) ة لصاحل الذكوراآلتي ليبكانت الفروق يف األسا  يماف
 الداخلي، امللكي، التقليدي(.  وي،الفوض

 & Park, Park)  وشوي وبارك باركوأجرى 

choe,2005)  دراسة هدفت إىل التعرف على أساليب تفكري
الطالب املوهوبني يف كوريا، وحبث فيما إذا كانت أساليب 

املبنية على نظرية التحكم العقلي الذاي ميكن أن التفكري 
تتنبأ باملوهبة العلمية بناء على مفهوم الكوريني للموهبة، وقد 

واجنر أساليب التفكري إعداد سرتنربج و  مت تطبيق قائمة
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وقائمة املوهبة العلمية على عينة تكونت من  ،(8448)
من ( 886( طالبا  من مدرستني ثانويتني علميتني، و)884)

أن  إىل أشارت نتائج الدراسةو املدارس الثانوية العامة، 
الطالب الكوريني املوهوبني فضلوا أساليب التفكري 
)التشريعي، احلكمي، الفوضوي، العاملي، اخلارجي، 

فضل الطالب غري املوهوبني أساليب  يف حنيالتقدمي( 
أشارت النتائج كما التفكري ) التنفيذي، واألقلي، واحملافو(،  

ىل أنه باإلمكان التنبؤ باملوهبة العلمية للطالب من خالل إ
 التعرف على أساليب تفكريهم.

بدراسة هدفت إىل التعرف  (8001وقام السراج )
على السمات السلوكية ووفق مقياس رنزويو وعالقتها 
بأساليب التفكري السائدة ويف ضوء نظرية سترينبريغو لدى 

يل يف ضوء بع  املتغريات، الطلبة املوهوبني يف مدرسة اليوب
 (811)ومت تطبيق أدوات الدراسة على عينة تكونت من 

ا وطالبة من كل الصفوف يف مدرسة اليوبيل )التاسع، طالب  
والعاشر، األول الثانوي، والثاين الثانوي(، باإلضافة إىل 

إىل أن  ا ومعلمة، وأشارت نتائج الدراسة( معلم  10)
 اآليكانت على الرتتيب  أساليب التفكري السائدة

خلارجي، اهلرمي، )التحرري، التشريعي، التنفيذي، ا
، الشموي، الفوضوي، الداخلي، احمللي، القضائي، األقلي

امللكي، التقليدي(، كما أشارت النتائج وجود فروق عائدة 
تشريعي، ة )الاآلتيللجنس لصاحل اإلناث يف أساليب التفكري 

 لتحرري، التقليدي(.، االقضائي، اهلرمي، األقلي
إىل الكشف  ( 8004) احلموري هدفت دراسة و 

عـــن مـــدى مســـامهة أســـاليب التفكـــري حســـب نظريـــة الســـلطة 
األفكار الالعقالنية لـدى طلبـة الذاتية العقلية لسترينبريغ  يف 

امعـــة الريمـــوك، ومـــدى اخـــتالف هـــذه املســـامهة بـــاختالف ج
وطالبــة  ( طالبــا   411اجلــنس. وتكونــت عينــة الدراســة مــن ) 

مــن طلبــة البكــالوريوس يف جامعــة الريمــوك، وأظهــرت النتــائج 
سـيادة األســلوب التحـرري تــاله التشـريعي، ومــن مث التنفيــذي 

ويف  املرتبـــــة األخـــــرية األســـــلوب األقلـــــي فاخلــــارجي، وجـــــاء يف

املرتبــــة قبــــل األخــــرية األســــلوب امللكــــي، كمــــا أظهــــر النتــــائج 
)التشــــــــريعي، ة: اآلتيــــــــوجــــــــود فــــــــروق يف أســــــــاليب التفكــــــــري 

لصــاحل اإلنــاث،  ، واهلرمــي، واخلــارجي، والتحــرري( والتنفيــذي
كما أظهرت النتائج أن هنـاك بعـ  أسـاليب التفكـري تـؤدي 
بـــالفرد بشـــكل أكـــرب مـــن غريهـــا إىل تبـــين نظـــام معتقـــدات ال 
عقالنيـــة مثــــل أســــاليب التفكــــري احمللــــي والفوضــــوي، وأخــــرى 

أســلوي  ة مثــلتــؤدي بــالفرد إىل تبــين معتقــدات أكثــر عقالنيــ
 . التفكري اهلرمي، واألقلي

 :السعادةمتعلقة ب دراسات
هدفت إىل  بدراسة ( 2011) قام جودة وأبو جراد       

إضافة  إىل حتديد ، التنبؤ بالسعادة يف ضوء األمل والتفاؤل
 ،األمهية النسبية لكل من هذه املتغريات يف تفسري السعادة

وطالبة من طلبة ( طالبا  187لدى عينة بلغ حجمها )
أجاب  إذ، جامعة القدس املفتوحة يف دولة فلسطني
مقياس على املشرتكون على قائمة أكسفورد للسعادة و 

وقد كان من أهم نتائج الدراسة  ،ألملللتفاؤل ومقياس ل
وقد أسهم متغري  ،ارتباط السعادة مع بقية املتغريات األخرى

 تباين درجات التفاؤل مبقدار أكرب من متغري األمل يف تفسري
 .أفراد العينة على مقياس السعادة

( إىل الكشف عن 8080شعبان )وهدفت دراسة       
العالقة بني السعادة والذكاء االنفعاي لدى طلبة املرحلة 
الثانوية يف منطقة عكا يف ضوء بع  املتغريات مثل اجلنس 
والتخص  واملستوى االقتصادي. وتكونت عينة الدراسة 

طالبا  وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية يف منطقة ( 846من )
عكا، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل حصول طلبة املرحلة 
الثانوية يف منطقة عكا على درجة متوسطة على مقياس 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،السعادة الكلي
ياس السعادة، كما تعزى إىل اجلنس والتخص  على مق

دالة إجيابية ىل وجود عالقة ارتباطية إأشارت النتائج 
الكلية  الذكاء االنفعايدرجة السعادة و درجة ا بني إحصائي  
)الوعي الذاي، والدافعية، والتعاطف،  :ةاآلتي الفرعيةوأبعاده 
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واملهارات االجتماعية( يف حني ال توجد عالقة ارتباطية 
 السعادة وبعد التنظيم الذاي. درجةذات داللة إحصائية بني 

كل من ساسانبور كوداباكشي ونوريان   وأجرى
(Khodabakhshi Nooryan Sasanpour, 2009)   دراسة

 ،الكشف عن العالقة بني الذكاء العاطفي إىلهدفت 
والسعادة، والصحة النفسية لدى طلبة العلوم الطبية يف 

 اطالب  ( 880من ) لدراسةعينة ا وتكونت ،جامعة أصفهان
بارون للذكاء العاطفي،  مقياس استخدام مت إذوطالبة، 

اكسفورد  مقياسغولدبرغ للصحة العقلية، و  مقياسو 
 بدرجةجيابية إقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة . و للسعادة
الذكاء العاطفي والسعادة  بنيإحصائية  داللة وذات كبرية

يف  فروقأشارت النتائج إىل وجود  كماوالصحة النفسية،  
فيما مل  ،الذكاء العاطفي بني الذكور واإلناث لصاحل الذكور

 يف السعادة تعزى للجنس.  فروقتشر النتائج إىل وجود  
( دراسة هدفت 8004وأجرت املنشاوي )

للكشف عن العالقة بني السعادة والذكاء االنفعاي لدى 
عينة من املراهقني األردنيني وفق متغريي اجلنس والفئة 

ية، واستخدمت الباحثة مقياس أكسفورد للسعادة العمر 
 (،Hills& Argyle, 2002)املعد من قبل هيلز وارغايل 

ومقياس غوملان للذكاء االنفعاي الذي مت تطويره للبيئة 
(، وقد توصلت نتائج 8004األردنية من قبل مطر )

وجود عالقة ارتباطية دالة بني مقياسي السعادة إىل الدراسة 
نفعاي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية والذكاء اال

بني الذكور واإلناث على مقياس السعادة أو بني فئيت العمر 
على نفس املقياس ويف التفاعل املشرتك بني كل من اجلنس 

 وفئيت العمر.
 ,Pernger) وأجرى برينغر وهيدلسون وبوفري

Hudelson, & bovier, 2004)  دراسة تناولت السعادة
والصحة لدى الشباب يف سويسرا من جامعيت جنيفا 

( 8818) تكونت لعينه من إذوسويزلندا جنسيات خمتلفة، 
% من املشاركني يشعرون 64ا، وأظهرت النتائج أن مشارك  

وأن السويسريني أكثر  ،بالسعادة كل الوقت أو معظم الوقت
واإلناث  سعادة من اجلنسيات األخرى، وأن الذكور

متشاهبون بالشعور بالسعادة، كما أظهرت النتائج وجود 
إجيابيه قوية بني السعادة والصحة النفسية ارتباطية عالقة 

 ووجود عالقة ضعيفة بني السعادة والصحة اجلسدية.
 ,Cheng & Furnham)وأجرت شنغ وفرهنام 

دراسة بعنوان و منط العزو والشخصية، وتنبؤمها  (2001
( 840) تضمنت العينةو بالسعادة والصحة العقليةو. 

، طلب ا من الشباب ممن هم يف أوائل العشرينياتمشارك  
 انات هي: مقياس منط العزومنهم اإلجابة عن مخس استب

 ( Version one & Version Twon)بصورتيه األوىل والثانية 

(ASQ)  (  ومقياس أكسفورد للسعادةOHI ) ومقياس إيزيك
ومقياس  Eysenck personality questionnaire للشخصية

وقسم الباحثان  ،Langer 22-item measureالنغر للسعادة 
ا ( مشارك  880املشرتكني إىل عينتني: األوىل تضمنت )

أجابوا عن الصورة األوىل من مقياس منط العزو يف أوضاع 
ا ( مشارك  14وإجيابية ولعينه الثانية اليت تضمنت )سلبية 

أجابوا عن الصورة الثانية من مقياس العزو بأوضاع سلبية. 
( يف ASQوأظهر التحليل العاملي أن مقياس منط العزو )
%( 41-80صورته يتنبأ بالسعادة والصحة العقلية بنسبة )

وبدالله إحصائية، كما أظهرت أن منط العزو املتفائل يف 
ألوضاع اإلجيابية متنبئ جيد لتقدير السعادة الذاتية أكثر ا

من الصحة العقلية، ومنط العزو املتشائم يف األوضاع السلبية 
ظهر أن أا. كما متنبئ للسعادة والصحة العقلية مع  

 يف حنيالشخصية االنبساطية متيل الختاذ منط العزو املثاي، 
 تشائم.متيل الشخصية العصبية الختاذ منط العزو امل

  :الدراسة منهج
الدراسة  يف رتباطياستخدام املنهج الوصفي اال مت     

 .الدراسة ألهدافملالءمته  ذلكو  ،احلالية
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  :الدراسة وعينتها مجتمع
املوهوبني يف  الطلبة مجيعجمتمع الدراسة  مشل
 ،الصفوف التاسع والعاشر واألول الثانوي منمدرسة اليوبيل 

 ،8088/8084من العام  الثاين الدراسيالفصل  خالل
 يوضح جمتمع الدراسة: اآلي واجلدول

 (  1) جدول
 مجتمع الدراسة باعتبار الصف والجنس 

 المجموع اإلناث ال كور الشعب عدد الصف
 18 41 44 4 الثانوي األول
 888 88 40 1 العاشر
 886 88 44 1 التاسع
 404 884 884 84 اجملموع
 صفوفطبقية من ال عشوائية عينة اختيارمت  وقد

 كلا من  مت اختيار شعبتني دراسيتني عشوائي   إذ ثالثة،ال
صف من الصفوف )األول الثانوي، والعاشر، والتاسع( 

يوضح  اآلي واجلدولبأن الشعب مجيعها خمتلطة،  اعلم  
 عينة الدراسة:

 (  2) جدول
 مجتمع الدراسة باعتبار الصف والجنس

 المجموع اإلناث ال كور الشعب عدد الصف
 46 86 80 8 الثانوي األول
 44 40 84 8 العاشر
 18 48 80 8 التاسع
 846 18 44 6 اجملموع

 الدراسة  أدوات
 مها: انيف هذه الدراسة أدات متخد  است  
 Sternberg)) رنوواج لستيرنبيرغ التفكير أساليب مقياس: أولا 

& Wagner, 1992 
 اوفق   املقياس هذا بناءبقام سترينبريغ وواجنر 

 فقرة،( 804) من وتكون العقلية، الذاتية السلطة لنظرية
( 44) من ليتكون ،(8004) البدارين  دراسة يف تعديله ومت
 ليتكون بتعديله( 8006) الصمادي قام مث ومن فقرة،
 يف استخدامه مت ما وهو فقرة،( 80) من النهائية بصورته
 الفقرات، بع  صياغة حيث من تطويره بعد الدراسة هذه

 املقياس ومشل .الواضحة غري الكلمات بع  واستبدال
 واهلرمي، والتنفيذي، التشريعي،: )ةاآلتي التفكري أساليب

 والقضائي، والعاملي، واحمللي، والتحرري، واخلارجي،
 (.  والفوضوي والتقليدي، وامللكي، ،واألقلي والداخلي،
 فقرة كل أمام يوجد املقياس هذا ولتصحيح 
 ا،دائم  ) الرتتيب على ةاآلتي الفئات ميثل مخاسي تدريج
 ،8 ،4 ،4 ،1) ارقمي   ومتثل ،(اأبد   ا،نادر   ا،أحيان   ا،غالب  
 يأخذ وإمنا كلية، درجة املقياس هلذا توجد ال بأنه اعلم  (. 8

 املتوسط وهي تفكري، أسلوب كل على درجة املفحوص
 على املفحوص درجات جتمع إذ األسلوب؛ لذلك احلساي
 عدد على اجملموع يقسم مث باألسلوب، خاصة فقرة كل

 عليه حيصل حساي متوسط أعلى ويعد به، اخلاصة الفقرات
  . لديه السائد التفكري أسلوب داللة هو املفحوص
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 :وثباته المقياس صدق
 العاملي، بالصدق األصلية بصورته املقياس يتمتع

 االتساق ثبات إىل باإلضافة البناء، وصدق احملتوى وصدق
 بالصورة  الداخلي االتساق معامالت تراوحت إذ الداخلي،
 دراسة ويف(. 0014 -0018) بني ما لألبعاد األصلية
 الداخلي االتساق معامالت تراوحت( 8006) الصمادي
 البدارين دراسة ويف ،(0014  - 0010) بني لألبعاد
 بني لألبعاد الداخلي االتساق معامالت تراوحت( 8004)
(0068- 0018 ) 

 عشرة على املقياس عرض احلالية الدراسة يف مت
 النفس وعلم الرتبية جمال يف االختصاص ذوي من حمكمني
 للمقياس، احملكمني صدق استخراج هبدف وذلك الرتبوي،
 ومدى الفقرات وضوح يف رأيهم إعطاء منهم وط ل ب
 من اإلفادة ومتت املعين، التفكري بأسلوب ارتباطها
 وانتمائها الفقرات صياغة وضوح يف يتعلق فيما  مالحظاهتم
 اتفاق نسبة اعتماد ومت تقيسه، الذي التفكري ألسلوب

 وقد حذفها، أو الفقرة على لإلبقاء احملكمني بني%( 10)
 صياغة يف البسيطة املالحظات من جمموعة احملكمون أبدى
 األخذ مت الكلمات بع  واستبدال الفقرات بع 
 .مبجملها

 ثبات من التأكد احلالية الدراسة يف مت كما
 لالتساق كمؤشر ألفا كرونباخ  معادلة باستخدام املقياس
 ،(0018-0016) بني ما لألبعاد تراوحت إذ الداخلي،
 .  احلالية األداة ثبات على جيدة مؤشرات القيم وهذه

 املتوسطات على للحكم اآلي املعيار تباعا مت وقد
- 8) املقياس على الدراسة عينة الستجابات احلسابية
 مستوى 4068 – 8044 منخف ، مستوى 8044
 (.مرتفع مستوى 1 – 4061 متوسط،

 :  السعادة مقياس: اثانيا 
 طورته الذي السعادة مقياس استخدام مت
     وارغايل هيلز قبل من امسبق   واملعد( 8001) املنشاوي

argyle,2002)  (hills & أكسفورد قائمة على واملبين 
 فقرة،( 84) من املقياسهذا  ويتكون .((QHQ للسعادة
 هي درجات مخس من مكون مخاسي تدريج فقرة كل أمام
 وتأخذ كبرية وبدرجة درجات، 1 وتأخذ اجد   كبرية بدرجة)
 وبدرجة درجات، 4 وتأخذ متوسطة وبدرجة درجات، 4
 درجة وتأخذ ا،جد   قليلة وبدرجة ،درجتني وتأخذ قليلة
 . السلبية الفقرات يف وتعكس اإلجيابية للفقرات ،(واحدة
  :وثباته المقياس صدق
 البيئة يف جيدة صدق مبعامالت احلاي املقياس يتمتع       
 الفقرات بني االرتباط معامالت قيم تراوحت إذ األجنبية،
 داللة ذات وهي( 00118 – 00441) بني الكلية والدرجة
 معامل حساب مت فقد املقياس ثبات خي  وفيما. إحصائية
 أفراد درجات بني االرتباط معامل أن ظهر إذ اإلعادة، ثبات
 كرونباخ مبعامل يتعلق وفيما(  00444) بلغ الثبات عينة
 معامل أن تبني فقد الداخلي االتساق على كمؤشر ألفا

 يتمتع املقياس أن على ذلك ويدل(  0014) بلغ االتساق
 . الدراسة هذه مبثل للقيام مناسبة ثبات بدالالت
 املقياس صدق من التأكد مت احلالية الدراسة ويف
 جمال يف االختصاص ذوي من كمنيحم عشرة على بعرضه
 صدق استخراج هبدف وذلك الرتبوي، النفس وعلم الرتبية
 وضوح يف رأيهم إعطاء منهم وط ل ب للمقياس، احملكمني
 ومتت السعادة مبفهوم وارتباطها ،دقتها ومدى الفقرات
 صياغة وضوح يف يتعلق فيما  مالحظاهتم من اإلفادة
 احملكمني بني%( 10) اتفاق نسبة اعتماد ومت الفقرات،
 جمموعة احملكمون أبدى وقد حذفها، أو الفقرة على لإلبقاء
 واستبدال الفقرات بع  صياغة يف البسيطة املالحظات من
 .مبجملها األخذ مت الكلمات بع 

 ألفا كرونباخ  معادلة استخدام مت احلالية الدراسة ويف
 للمقياس الثبات معامل بلغ إذ الداخلي، لالتساق كمؤشر
 األداة ثبات على جيد مؤشر القيمة وهذه ،(0048) ككل
 .  احلالية
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 :  المقياس تصحيح
 خالل من السعادة ملقياس الكلية الدرجة تستخرج

 فقرة كل على املفحوص يناهلا اليت والدرجة اجلربي، اجلمع
 بني ترتاوح درجة فقرة كل متنح إذ املقياس، فقرات من
 الدرجات وتقلب جيابيةاإل للفقرات مخس إىل واحدة
 ،84 ،84 ،84 ،80 ،6 ،1 ،8 : )وهي السلبية للفقرات
 الكلية الدرجة وترتاوح ،( 84 ،81 ،88 ،84 ،84

 بزيادة الفرد سعادة تزداد إذ( 841-84)  بني  للمقياس
 اآلي املعيار تباعا مت وقد. املقياس على يناهلا اليت الدرجة
 الدراسة عينة الستجابات احلسابية املتوسطات على للحكم
 – 8044 منخف ، مستوى 8044- 8)  املقياس على
 (.مرتفع مستوى 1 – 4061 متوسط، مستوى 4068

 الدراسة متغيرات
 الذي املقياس على الكلية بالدرجة وتقاس السعادة،  -

 (. 8001) املنشاوي طورته
 من أسلوب كل على بالدرجة وتقاس  التفكريأساليب  - 

 & Sternberg))وواجنر لسترينبريغ  التفكري ساليبأ

Wagner, 1992. 

 (. أنثى)ذكر،  اجلنس -

 :اإلجراءات
الدراسة والتأكد  ايجتهيز أد متو  ة،حتديد عينة الدراس مت -

 من صدقهما وثباهتما.
 ونالباحث قامو  ،مدرسة اليوبيل للموهوبني عالتنسيق م مت -

استغرقت اإلجابة على  قدالدراسة، و  أدوات بيقبتط أنفسهم
 .دقيقة( 40-40) بنياملقياسني من قبل الطلبة 

 ا واستخراج النتائجحاسوبي   هامجع األدوات وتفريغ مت -
 :اإلحصا ية المعالجة
واالحنرافات  سابية،املتوسطات احل تخداماس مت        
 ،واختبار وتو للعينات املستقلة والتكرارات، ،املعيارية

  ومعامل ارتباط بريسون.
 :الدراسة ومناقشتها نتا ج
السا دة لدى  لتفكيرا ساليب"ما أ األول ومناقشته السؤال نتا ج

عن هذا  لإلجابة    الموهوبين في مدرسة اليوبيل؟" الطلبة
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات  فقدالسؤال 
 لتفكريعلى مقياس أساليب ا دراسةألداء عينة ال املعيارية
 ( يوضح ذلك4واجلدول )

 ( 3) جدول
 والنحرافات المعيار ة ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس أساليب التفكير الحسابية المتوسطات

 المستوى الترتيب المعيار  النحراف الحسابي المتوسط التفكير أسلو  الرقم
 متوسط 84 68. 3.35 تقليدي 8
 متوسط 88 63. 3.42 ملكي 8
 متوسط 88 71. 3.52 قضائي 4
 متوسط 80 75. 3.53 داخلي 4
 متوسط 4 85. 3.57 خارجي 1
 متوسط 1 75. 3.57 فوضوي 6
 متوسط 8 76. 3.63 عاملي 8
 مرتفع 6 74. 3.68 حملي 1
 مرتفع 1 69. 3.76 أقلي 4
 مرتفع 4 70. 3.86 تنفيذي 80
 مرتفع 4 73. 3.87 هرمي 88
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 مرتفع 8 69. 3.97 حترري 88
 مرتفع 8 62. 4.27 تشريعي 84
 كريالتف أسلوب( أن  4من اجلدول )  يتضح      

( 4088حساي ) سطاألوىل مبتو  رتبة)التشريعي( جاء يف امل
)التحرري(  األسلوب(، يليه 0068معياري ) حنرافوا

 وجاء(، 0064معياري ) واحنراف( 4048مبتوسط حساي )
)امللكي( مبتوسط  لتفكرييف املرتبة قبل األخرية أسلوب ا

يف  وجاء ،(0064معياري ) حنراف( وا4048حساي )
األخرية أسلوب التفكري )التقليدي( مبتوسط حساي  املرتبة
 .(0061( واحنراف معياري ) 4041)

هذه النتيجة منطقية يف مدرسة موهوبني؛  وتبدو
 التعليم اليبأن أس إىلالنتيجة  هذه دأن تر  وميكن

الطالب الذين يتصفون  وطبيعة ،ذه املدرسةه يف املستخدمة
التفكري  دور كبري يف سيادة أسلوي هلمابأهنم موهوبون 
ا يف ا متميز  ا تربوي  تقدم املدرسة برناجم   إذ ،التشريعي والتحرري

جماالت احلاسوب والوسائط املتعددة والبحوث والدراسات 
والقيادة امليدانية واملناظرات واإلرشاد املهين واجلامعي، 
 ،اجملتمع مةومهارات االتصال والتفكري واللغات والعلوم وخد
(. وهذه 8001والبحث عن طريق اإلنرتنت ) جروان، 

األساليب ميكن أن تقود الطلبة إىل اخلروج عن أمناط 
تباع أساليب التفكري اإلبداعية اليت خترج االتفكري التقليدية و 

النظرية املعتمدة  اتعلومالطلبة من إطار الغرفة الصفية وامل
 على التلقني.

وتعد خصائ  أسلوي التفكري التشريعي 
ا منسجمة مع خصائ  الطلبة املوهوبني والتحرري عموم  

 لتشريعيأصحاب األسلوب ا يتميزالعقلية والشخصية، إذ 
 لوالتخطيط حل والصياغة واإلبداع باالبتكاربأهنم يستمتعون 
م وحمتوى لكيفية حل نظا ناءوهم مييلون إىل ب ،املشكالت

 من اتباع تلك القوانني املشكالت خاص هبم بدال  

واإلجراءات املعدة من قبل اآلخرين، ومستقلون ويفضلون 
 بتكاريةاالاملشكالت اليت تكون غري منظمة واملشكالت 

 (.8004)سترينبريغ، 
 غري بأهنمالتحرري  سلوبأصحاب األ ويتميز  

وحيبون املواقف  ،متقيدين بالقوانني واإلجراءات املوجودة
، واحلياة عمليف كل من ال تجديدويفضلون ال ،الغامضة

ويستمتعون بالعمل باملشاريع اليت تتيح  للتغيريا ويسعون دائم  
 واإلبداع ألبعد احلدود.  لتجريبهلم ا

التقليدي  بانسلو األاجلهة املقابلة كان  ويف
 إذ ،األساليب سيادة لدى عينة الدراسة وامللكي مها أقل

بالقوانني  ونأصحاب األسلوب التقليدي بأهنم متقيد يتميز
الغامضة ، ويتجنبون املواقف واإلجراءات والقوانني املوجودة

املألوف يف احلياة والعمل، كما يفضلون  ويفضلون أمكن،ما 
 أقل تغيري ممكن.
امللكي بأهنم مندفعون  سلوبأصحاب األ ويتميز

ويعتقدون أن األهداف تربر  ،ا حنو هدف واحددائم  
ا باألولويات نسبي   قليلولديهم إدراك  ،الوسائل املستخدمة

 ا.بأنفسهم نسبي   ينيوهم حامسون وغري واع ،لبدائلوا
هذه النتيجة مع نتيجة كل من السراج  وتتفق

 وشوي وبارك وبارك(، 8004البدارين ) ودراسة ،(8001)
 (Park, Park & choe,2005)، ( 8004واحلموري.) 

 الطلبةمستوى السعادة لدى  ماوالثاني ومناقشته  السؤال نتا ج
 فقدعن هذا السؤال  لإلجابة ؟"مدرسة اليوبيل في موهوبينال

ألداء  املعياريةمت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
( يوضح 4) اجلدولعينة الدراسة على مقياس السعادة و 

 ذلك:
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 (4) جدول
 الحسابية والنحرافات المعيار ة ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس السعادة المتوسطات 

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

 النحراف
 المعيار 

 المتوسط الفقرة المستوى
 الحسابي

 النحراف
 المعيار 

 المستوى

 مرتفع 1.01 4.04 86 متوسط 1.14 2.95 8
 مرتفع 1.03 3.68 88 متوسط 1.03 3.65 8
 متوسط 96. 3.64 81 متوسط 1.07 3.35 4
 متوسط 1.20 2.93 84 متوسط 96. 3.44 4
 مرتفع 98. 3.74 80 متوسط 1.30 2.85 1
 مرتفع 96. 3.77 88 متوسط 1.32 3.47 6
 مرتفع 1.04 3.68 88 متوسط 1.06 3.57 8
 متوسط 1.14 2.99 84 متوسط 1.00 3.55 1
 مرتفع 1.32 3.70 84 متوسط 1.05 3.45 4
 مرتفع 1.10 3.77 81 متوسط 1.21 3.15 80
 مرتفع 89. 3.68 86 مرتفع 1.21 3.73 88
 مرتفع 1.21 3.88 88 متوسط 1.08 3.14 88
 مرتفع 1.20 3.68 81 متوسط 1.27 3.21 84
 متوسط 1.32 3.46 84 متوسط 1.16 2.64 84
 متوسط 49. 3.45 الكلي متوسط 1.11 3.32 81
 ألداءاحلساي  وسطاملت ن( أ 4من اجلدول )  يتضح     

قد جاء مبستوى  ةعلى مقياس السعاد الدراسةأفراد عينة 
( باحنراف 4041بلغ املتوسط احلساي الكلي ) إذمتوسط 
 ءاملتوسط احلساي ألداكما يتضح أن (. 0044معياري )

جاء العينة على فقرات مقياس السعادة بشكل عام  رادأف
( 86)  للفقرةاحلساي  ملتوسطكان ا  إذ ،بدرجة متوسطة

 ،( وهو أعلى متوسط8008معياري ) باحنراف( 4004)
شياء مجيلة من عند رؤية األ أستمتعن  الفقرة و  وكان

( 8064) (84) للفقرةحويو، وكان املتوسط احلساي 
ن   وكان ،( وهو أقل متوسط8081باحنراف معياري )

متىن فعله وما أفعله يف أفرق كبري بني ما  هناكالفقرة و 
 الواقعو.
تفسري هذه النتيجة من منظور خصائ   وميكن 

 اليتمن الكمالية  عالمبستوى  نميتازو  الذينالطلبة املوهوبني 

مستوى مرتفع من تعد صفة مالزمة للموهوبني والناجتة عن 
التنافس بني الطلبة، ومن أبرز اخلصائ  املرتبطة بالكمالية 
التفكري مبنطق كل شيء أو ال شيء، ووضع معايري متطرفة 

لبلوغ أهداف مستحيلة، وتقييم  ادغري معقولة، والسعي اجل
جناز واالنتاجية )جروان، الذات على أساس مستوى اإل

ا على احلالة سلب   ينعكسبدوره ميكن أن  وهذا ،(8001
 ا.خصوص   موعلى مستوى سعادهت اعموم  النفسية للطلبة 
هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شعبان  تتفق 

 ) (، ونتيجة دراسة برينغر وهيدلسون وبوفري8080)

Perneger, Hudelson & Boveier, 2004) . 
التفكير  أساليبالعالقة بين  ماوالثالث ومناقشته  السؤال نتا ج

 إلجابةو ل؟في مدرسة اليوبيل وهوبينالم الطلبةلدى  السعادةو 
حساب معامالت ارتباط  مت فقدعن هذا السؤال 

كما هي موضحة    Person Correlation 2 –tailedبريسون
 :(1)وليف اجلد
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 (5) جدول
 لدى الطلبة الموهوبين في مدرسة اليوبيل والسعادةارتباط بيرسون بين أساليب التفكير  معامالت

 السعادة التفكير أسلو  الرقم السعادة التفكير أسلو  الرقم
 *178.  خارجي 1 *179. تشريعي 8

 132. داخلي 4 132. تنفيذي 8

 *289. حملي 80 *226. قضائي 4

 149. عاملي 88 084. ملكي 4

 088. فوضوي 88 *182. هرمي 1

 145. أقلي 84 117. تقليدي 6

 *270. الكلي 84 *170. حترري 8

 (    α =0001ا عند مستوى الداللة )* دالة إحصائي        

( أن معامالت االرتباط بني  1يتبني من اجلدول )      
أساليب التفكري والسعادة لدى الطلبة املوهوبني يف مدرسة 

 :اآلياليوبيل كانت على النحو 
ا عند مستوى الداللة جيابية دالة إحصائي  إهناك ارتباطات  -

(α =0001 ،( بني كل من أساليب التفكري )التشريعي
واهلرمي، والتحرري، واخلارجي، والقضائي، واحمللي، 

 والكلي( والسعادة.
ا عند مل تشر النتائج إىل وجود عالقة دالة إحصائي   -

اليب التفكري ( بني كل من أسα =0001مستوى الداللة )
دي، والعاملي، )التنفيذي، وامللكي، والداخلي، والتقلي

 ( من جهة وبني السعادة.والفوضوي، واألقلي
تتفق هذه النتيجة مع األدب النظري املتعلق 
 إذحبكومة الفرد العقلية )أساليب التفكري( عند سترينبريغ، 
أشار األدب النظري من جهة أن هناك بع  أساليب 

ارتباط احملافو  :ا مثلا موجب  بط مع بعضها ارتباط  التفكري ترت
)التقليدي( مع التنفيذي، والتشريعي مع التحرري، ومن 

ارتباط التشريعي  :مثل ك ارتباط سالبجهة أخرى هنا
مقابل التنفيذي، والتحرري مقابل احملافو، والداخلي مقابل 

، وهذا )8004سترينبريغ،  ) اخلارجي، والعاملي مقابل احمللي
 ما ظهر يف هذه النتيجة.

تشري إىل أن  إذا، تعد هذه النتيجة منطقية أيض    
أساليب كل من )التشريعي، واهلرمي، والتحرري، واخلارجي، 

جيابية مع السعادة، إي، واحمللي( هلا عالقة ارتباطية والقضائ
ستخدام هذه األساليب اميتاز الطلبة الذين يفضلون  إذ

يكونون أكثر سعادة من الطلبة من مث بقرهبم من اإلبداع و 
ستخدام أساليب التفكري األخرى  االذين يفضلون 
 ،ذي، وامللكي، والداخلي، والعامليكاألسلوب ) التنفي

 .، واحملافو )التقليدي((قليواأل ،والفوضوي
الطلبة املوهوبني الدراسات تشري إىل أن إن 

ميتلكون مهارات متميزة يف التفكري اإلبداعي وال حيبذون 
فإن امتالك  من مثو  (8001)السراج،  التفكري التقليدي

الطلبة املوهوبني هلذه املهارات املتناغمة مع أساليب تفكريهم 
 .  قد يكون هلا دور إجياي يف مستوى سعادهتم

هل تختلف السعادة لدى الطلبة ونتا ج السؤال الرابع ومناقشته 
جابة عن لإل ؟"الموهوبين في مدرسة اليوبيل باختالف الجنس

هذا السؤال فقد مت حساب املتوسطات احلسابية 
واالحنرافات املعيارية واختبار وتو للعينات املستقلة 
للكشف عن داللة الفروق يف السعادة لدى الطلبة املوهوبني 

( يوضح  6يف مدرسة اليوبيل باختالف اجلنس واجلدول ) 
 ذلك:
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 (6جدول ) 
 باختالف الجنس األردناليوبيل في  مدرسةلدى الطلبة الموهوبين في  السعادةنتا ج اختبار "ت" للكشف عن دللة الفروق في 

 الدللة مستوى الحر ة درجات المحسوبة تقيمة المعيار  النحراف بيالحسا المتوسط العدد )الجنس(  
 السعادة
 

 00844 844 00888 00444 40418 18 إناث
 00440 40448 44 ذكور

( عدم وجود فروق ذات داللة  6من اجلدول )  يتضح      
( يف السعادة α =0001) داللةعند مستوى ال إحصائية

( 00888كانت قيمة وتو احملسوبة )  إذتعزى للجنس، 
 (. 00844عند مستوى الداللة )
أن ترد هذه النتيجة إىل تشابه البيئة  وميكن

االجتماعية واملدرسية والثقافية اليت ال تفرق بني الذكور 
 األنشطة سةحقوق التعليم وممار  ويفواإلناث يف الرتبية 
اليوبيل اخلاصة  مدرسة لظروفنه قد يكون إاملختلفة. كما 
يف عدم وجود الفروق بني الذكور  دور   احتديد  باملوهوبني 

اث كون مدرسي هذه املدرسة من كال اجلنسني وأن واإلن
وأن  ،ا يف غرفة الصفالطلبة الذكور واإلناث موجودين مع  

الطلبة فيها يقيمون يف سكن داخلي ويعيشون يف الظروف 
 نفسها ويتعرضون للمثريات ذاهتا.

دراسة كل من  ائجهذه النتيجة مع نت وتتفق
 (، وبريجنر8004(، واملنشاوي )8080شعبان )

 ,Pernger, Hudelson, & bovier) وهاندرسون وبوفر 

كوداباكشي ونوريان دراسة   ساسانبورو  (،2004
(Khodabakhshi Nooryan Sasanpour, 2009)  اليت

أشارت مجيعها إىل عدم وجود فروق يف السعادة بني الذكور 
 واإلناث.

التفكير  ساليبتختلف أ هلوالخامس ومناقشته  السؤال نتا ج
و ؟نسالج تالففي مدرسة اليوبيل باخ بينالموهو  الطلبةلدى 
حساب املتوسطات  مت فقدالسؤال  اعن هذ لإلجابة

احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار وتو للعينات املستقلة 
للكشف عن داللة الفروق يف أساليب التفكري لدى الطلبة 
( 8املوهوبني يف مدرسة اليوبيل باختالف اجلنس واجلدول )

 يوضح ذلك:
 ( 7جدول )

 اليوبيل باختالف الجنس مدرسةالتفكير لدى الطلبة الموهوبين في  أساليبنتا ج اختبار "ت" للكشف عن دللة الفروق في  

 أسلو 
 التفكير

التبا ن  مصدر
 )الجنس(

 المتوسط العدد
 الحسابي

 النحراف
 المعيار 

ت  قيمة
 المحسوبة

 درجات
 لحر ةا

 مستوى
 لةالدل

 تشريعي
 

 0046 844 0014 00111 4086 18 إناث
 00688 4086 44 ذكور

 تنفيذي
 

 0044 844 8016 00814 4010 18 إناث
 00111 4044 44 ذكور

 قضائي
 

 00484 844 0088 00888 4014 18 إناث
 00641 4010 44 ذكور

 ملكي
 

 0064 844 4041 00144 4044 18 إناث
 00884 4081 44 ذكور

 هرمي
 

 00688 844 00844 00881 4014 18 إناث
 00818 4048 44 ذكور
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 تقليدي
 

 00841 844 8048 00801 4044 18 إناث
 00644 4048 44 ذكور

 حترري
 

 00444 844 0014 00614 4048 18 إناث
 00844 4 44 ذكور

 خارجي
 

 00406 844 0064 00148 4018 18 إناث
 00888 4068 44 ذكور

 داخلي
 

 00486 844 00004 0088 4018 18 إناث
 00884 4011 44 ذكور

 حملي
 

 00644 844 00881 00841 4066 18 إناث
 00886 4088 44 ذكور

 عاملي
 

 00061 844 40418 00800 4064 18 إناث
 00116 4068 44 ذكور

 00848 844 80848 00886 4011 18 إناث فوضوي
 0010 4011 44 ذكور

 00448 844 00114 00614 4081 18 إناث أقلي
 00846 4081 44 ذكور

 (α=  0001) دال إحصائيا عند مستوى الداللة* 

وجود فروق ذات داللة  عدم( 8) اجلدولمن  يتضح        
 أساليب( يف α =0001عند مستوى الداللة ) إحصائية

 للجنس. زىالتفكري مجيعها تع
 البيئيةأن ترد هذه النتيجة إىل الظروف  ميكن

وتتمثل الظروف الرتبوية بأهنم يتعرضون  ؛والثقافية الرتبويةو 
، فيما تتمثل وأساليب تدريس واحدة سرتاتيجياتال

ا يف أهنم يعيشون ويدرسون مع  الظروف البيئية والثقافية ب
من كال مشرتكة؛ فهم يدرسون على أيدي معلمني  روفظ

)يف  لسكن الداخليويسكنون فيما يسمى بااجلنسني، 
، ةشرتكيأكلون يف صالة طعام واحدة م، و (نفسها املدرسة
 شرتكة، ... اخل. مرحالت ونشاطات يقومون بو 

النتيجة إىل تشابه الطلبة  ذهأن ترد ه كنمي كما
 ،ا يف القدرات العقلية واألكادمييةا وإناث  يف هذه املدرسة ذكور  

ألهنم اجتازوا املعايري نفسها اليت تؤهلهم ألن يكونوا طلبة 
 يف هذه املدرسة.

السراج  سةالنتيجة مع نتيجة درا هذه وختتلف
أشارت إىل  اليتجريت على املدرسة نفسها أ اليت(، 8001)

حصائية يف بع  أساليب التفكري، إوجود فروق ذات داللة 
ناث، وعدم اإل ها لصاحل الذكور وبعضها لصاحلكان بعض  إذ

ليب التفكري بني يف بع  أسا ةوجود فروق ذات دالل
 إىل النتيجتني بنييعود هذا االختالف  وقد الذكور واإلناث،

تتجه احلداثة )من أساليب  إذتاريخ إجراء هذه الدراسات 
الفروق بني  إزالة حنوأسرية ومؤسسات تربوية(  تنشئة

 اجلنسني يف خمتلف جوانب احلياة.
 التوصيات

تعريف املعلمني ومعدي املناهج وأولياء األمور واملهتمني  -
 اوخصوص   هبا االهتمامأنفسهم بأساليب التفكري و  ةوالطلب

لدى  تنميتهاعلى  العملتلك اليت هلا عالقة بالسعادة و 
 الطلبة. 
مستوى السعادة لدى الطلبة املوهوبني من خالل  رفع -
 أساليب تفكريهم. عاةمرا
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زيادة اهتمام املعلمني واملسئولني املعنيني يف تطوير املقررات  -
تحداث طرق ووسائل للتدريس تتناسب  مع باسالدراسية 

 دة لدى الطلبة.ئأساليب التفكري السا
 المصادر والمراجع
ترمجة فيصل عبد القـادر  سيكولوجية السعادة، (. 1993أراغايل، مايكل، )

 يونس،  مراجعة دسوقي جالل، الكويت، سلسلة عامل املعرفة.
أساليب التفكير وعالقتها بأنماط (. 8004البدارين، غالب سليمان، )

. رسالة ماجستري غري الشخصية لدى طلبة جامعة اليرموك
 اربد، األردن. منشورة، جامعة الريموك،

بالســــــــعادة وعالقتــــــــه بالتــــــــدين والــــــــدعم  (. الشــــــــعور2008جــــــــان، ناديــــــــة، )
االجتمـــــــاعي والتوافـــــــق الزواجـــــــي واملســـــــتوى االقتصـــــــادي واحلالـــــــة 

 .648 -4،601)، )18، مجلة الدراسات نفسية الصحية،
، دار الفكــر تعلببيم التفكيببر مفبباهيم وتطبيقببات(. 8008جــروان، فتحــي، )

 ناشرون وموزعون، عمان، األردن. 
، دار الفكر ناشرون التفوق واإلبداعالموهبة و (. 8001جروان، فتحي، )

 وموزعون، عمان، األردن.
مـل (، التنبؤ بالسعادة يف ضوء األ 2011جودة، آمال و أبو جراد، محدي، )

، 24والتفاؤل، جملة جامعة القدس املفتوحة لالحباث والدراسـات، 
(2.) 

(. العالقة بني أساليب التفكري واألفكار الالعقالنية 8004احلموري، فراس )
، 80، مجلة العلوم التربو ة والنفسيةلدى طلبة جامعة الريموك، 
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Abstract: The present study mainly aimed at revealing the prevailing thinking styles and their relationship with happiness 

among gifted students in Jubilee school. To realize the objectives of the study, a sample of (141) students (78 females and 92 

males) was selected. The scale of (Sterberg & Wanger,1992) and the scale of happiness developed by Al-Minshawi (2008) 

based on oxford happiness list (QHQ) were used. 

      The study showed a correlative relationship at (a 0.05) between the thinking styles namely legislative, hierarchic, liberal , 

external, judicial, local and the total score of the scale on one hand, and happiness on the other hand. However, the results did 

not point out the executive, monarchic, internal, global, anarchic, conservative and oligarchic thinking styles on one hand and 

happiness on the other hand. The results also revealed that the dominant thinking style was legislative style which occupied 

the first stage, followed by the liberal style. In addition, the results showed that the arithmetic mean of the sample's members 

on the total happiness scale was medium while there were no differences between think8ing styles and happiness due to sex. 

 

Keywords: gifted students, happiness, thinking styles. 
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 : دراسة تحليلية مقارنة لألدب العربي والغربي( في قصص األطفال الشخصية، الثقافة، البيئةبعض صور التنوع )
 هيفاء بنت عبداهلل البسام

 قسم السياسات الرتبوية ورياض األطفال -أستاذ مساعد 
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

 هـ8/1/7345  وقبل بتاريخ -هـ 71/5/7345 قدم للنشر
 

، التعرف على صور فال العريب مقارنة باألدب الغريبىل التعرف على صور التنوع يف شخصيات القصة يف أدب األطإهدفت الدراسة  :المستخلص
ل للتنوع ىل حتديد كيف يعكس أدب األطفال العريب التقبإ. باإلضافة فال العريب مقارنة باألدب الغريبالتنوع يف الثقافة والبيئة املادية يف أدب األط

 .ئة املادية مقارنة باألدب الغريبيف شخصيات القصة ، الثقافة والبي
التحليلي "أسلوب  ، مت استخدام املنهج الوصفيجنليزيةإقصة  02قصة عربية و 02، املدرسةتكونت عينة الدراسة من قصص أطفال ما قبل       

 ، اسمعينة الدراسة ) عنوان القصة، يتضمن البيانات األولية اخلاصة بالقصص لين: األو أما أداة الدراسة فقد تكونت من جز أ ".حتليل احملتوى
، البيئة املادية(. مت حتليل لت على عناصر التحليل )الشخصيات، الثقافةتضمن اجلزء الثاين بطاقة حتليل ، اشتمي، و املؤلف، دار النشر، سنة النشر(

: يت. ولقد توصلت نتائج الدراسة لآلالتكرارات، النسب املئوية والرتب: اآلتية اإلحصائيةليب البيانات والتحقق من أسئلة الدراسة باستخدام األسا
، يف وق بسيطةجيايب يف الشخصيات باستثناء فر إ. هناك تنوع جنليزية على السواءهناك اجتاه لتقبل اآلخر بشكل موجب يف القصص العربية واإل

 .يف الثقافة ويف البيئة املاديةجيايب إ يوجد تنوعا . أيض  جنليزيةالقصص العربية واإل
 جنليزية .وذلك يف قصص األطفال العربية واإل، % يف صور التنوع "الشخصيات، الثقافة والبيئة املادية72وز التقبل لآلخر بشكل سالب ال يتجا

 
 .الثقافة –احرتام اآلخر  مفتاحية :الكلمات ال
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 :المقدمة
ن الوسائل اليت ترتك أثرا  املختلفة م هأدب الطفل بصور       

قويا  يف شعور الطفل، ووجدانه، كما تعمل على تشكيل 
شخصيته من خالل تعرفة على اجملتمع الذي يعيش فيه، 
وكذلك اجملتمعات األخرى من حوله؛ سواء كانت جمتمعات 
عربية تعيش الثقافة نفسها، أو املؤثرات البيئية، أو جمتمعات 

، منها: اللغة، والدين، أخرى ختتلف يف جوانب عديدة
 والعادات، والتقاليد .

ويستخدم أدب األطفال لتحقيق العديد من الوظائف،       
م السائدة ، والقيساب الطفل عادات وتقاليد اجملتمعمنها: إك

، وإن االختالفات الثقافية؛ سواء يف هذا اجملتمع أو ذاك
تمعات بني اجملتمع احمللي وجم أمكانت داخل اجملتمع نفسه، أ

( إىل أن 0223. وتشري كرم الدين )ر هبا الطفلأخرى، يتأث
الدراسات احلديثة كشفت أن أدب األطفال يستخدم يف 
املرحلة الراهنة لتحقيق العديد من الوظائف، واألدوار املهمة، 
وبشكل خاص يف حتقيق التقارب، والتداخل بني احلضارات، 

لثقافات الفرعية والثقافات املختلفة؛ سواء تلك احلضارات وا
بني احلضارات والثقافات  ماملوجودة داخل اجملتمع الواحد، أ

املختلفة يف خمتلف اجملتمعات، مبا يساعد على زيادة التقارب 
والتداخل بني هذه احلضارات، وعلى التمكني من العيش 

( انطالقا  7103: 0272والتوافق معا . وتضيف القبندي )
من مصادر إثراء الوجود  من أن التنوع  اإلنساين مصدر

البشري، والثقافة اإلنسانية، واالحتكام إىل العقالنية يف 
احلوار، وتغليب األسلوب العلمي على العاطفة، وبالسعي 
ألن يكون احلوار رصينا  وبعيدا  عن كل أشكال التعصب، 
واعتماد النزاهة الفكرية، وعدم التحيز للذات على حساب 

 تطبيق القواعد واملواثيق الدولية، اآلخر، ونبذ االنتقائية يف
واحرتام حقوق اإلنسان، ورفض سياسة الكيل مبكيالني، أو 

ار الداخلي، ويف احلوار مع التحدث بأسلوبني خمتلفني يف احلو 
 . اآلخر
إذا تناولنا القصص كنوع من أنواع األدب، وأكثرها       

 تأثريا ، جند أهنا كانت تستخدم منذ القدم بصورة حكاية
تقدم للطفل، ليس فقط للتسلية والرتفيه، بل لتحقيق أهداف 
تربوية معينة، وكذلك نرى أن القصص تستخدم يف وقتنا 
احلاضر باإلضافة لألهداف الرتبوية املتعارف عليها ، لتحقيق 
التقارب الثقايف واحلضاري مبا يساعد على تعريف األطفال 

التعامل معه  من مثبالتنوع، واالختالف، وعلى تقبل اآلخر، و 
 بشكل حضاري وإجيايب.

وتتناول الدراسة احلالية موضوع أدب األطفال، وبشكل       
ى قيم واجتاهات خاص القصص، ملا هلا من تأثري كبري عل

تزخر بالعديد من األفكار واملعاين  إذ، وسلوكيات األطفال
مام الصغار، وجتذهبم إليها؛ واألحداث الشيقة اليت تثري اهت

بعوامل اإلثارة والتشويق، فتغذي وجداهنم، وتشبع  ئمتتلو 
حاجاهتم للمعرفة، وتساعدهم على التكيف مع جمتمعهم، 

 . ف على جوانب احلياة املختلفة فيهوالتعر 
ن الدراسة تتناول قصص أطفال ما قبل املدرسة فنن ألو       

لطفل هذه املرحلة حاجات معينة ال بد من إشباعها 
د من مراعاهتا عند تقدمي أدب بوخصائص واهتمامات ال 

ا . هناك للطفل وبشكل خاص القصص املكتوبة نثري   موجه
ا يشارك األطفال يف أداء القصة مب إذ ،النمو اجلسمي واحلركي

لك النمو العقلي . كذحتتويه من مهارات وألعاب حركية
، تتميز هذه املرحلة بكثرة األسئلة ورغبة وتطور لغة الطفل
واكتساب اخلربات اليت تقدم له بشكل  الطفل يف املعرفة

 قصصي جذاب جييب على تساؤالته . 
يال احملدود بالبيئة ، مرحلة اخليطلق على هذه املرحلة      

" وهو ما جيعل أطفال هذه املرحلة يقبلون يهامياخليال اإل"
شديد على القصص بأنواعها املختلفة . كذلك األمر بشغف 

أن تكون مألوفة ومأخوذة  بالنسبة لشخصيات القصة ال بد
، تأكيد الذاتىل . الطفل حباجة إبالطفلمن البيئة احمليطة 

ختلفة جناز والنجاح واالنتماء للجماعة والقصة بأنواعها املاإل
واالجتماعية الوجدانية و ، تشبع حاجات الطفل العقلية

جرجور ، 0272 العمدة ، 0221، يونس وحافظ .)ابراهيم
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0277) 
ىل إ( 422:  0221 وحافظ يونس،براهيم إ) وأشار       

ليها إأحد الوسائط الرتبوية اليت جلأت أن أدب األطفال 
اجملتمعات لتنمية أبنائها، وغرس القيم واألخالقيات املرجوة 

ا منها بأمهية األدب يف حياة األطفال ،ودوره يف النشء ، إميان  
م يف انفتاحهم على اخلربات اليت تنمي قدراهتم، وإمكاناهت

 املستقبلية .
( أنه ميكن تعلم Buck & Others 2011) كما ذكر      

الثقافة من خالل أدب األطفال، ومن خالل الثقافات 
املتداخلة، فقد قام بوصف مشروع تعليمي صمم لوضع 
نصوص ثقافات متميزة دولية يف يد املعلمني على أن يقوموا 

كن بقراءهتا، والتعرف على ثقافات خمتلفة، ومن مث مي
 .مها أثناء قيامهم بتعليم األطفالاستخدا

( بفحص العمل التعليمي باجتاه التسامح، Liora 2011) قام
فرخ نظر خمتلفتني يف قصص األطفال. "بواسطة حتليل وجهيت 

. فرخ البط القبيح القبيح الشكل"، و"عصري التوت" البط
بيض على القمة، يصف وضعا  اجتماعيا ، بينما اجلنس األ

" فتصف وضعا  ود يف القاع. أما قصة "عصري التوتواألس
يكون فيه كل كيان  إذاجتماعيا  يعتمد على النسبية الثقافية؛ 

ن التنوع يشجع عالقات إ. أي اجملتمع على قدم املساواة يف
. تداخلة، ويساعد على النمو الشخصيمتعاونة للثقافات امل

ماعي هذا العمل يساعد املعلمات على تطوير الوعي االجت
. أما رات التفكري الناقد عند تالميذهميف فصوهلم، ومها

( إىل  Cause 2008سبة ألمهية دور الوالدين فيضيف )بالن
انتقال الثقافة بني ضرورة إعطاء دور مهم للوالدين يف 

. ؤثر على طريقة اآلباء يف الرتبيةن الثقافة تإاألجيال، أي 
ع االقتصادي والثقافة بدورها يتم تشكيلها بواسطة الوض

. الذي تقطنه األسرة، وعوامل أخرى االجتماعي، واحلي
عندما توجد اختالفات بني اجملموعات العرقية، فينسب 
مصدر االختالف للثقافة، أما املصادر األخرى لالختالف، 

، وأكثر من ذلك ينظر اهلها متاما ، أو التمويه عليهاإما يتم جت

 .إىل الثقافة غالبا  مثل كيان متآلف 
أن أدب  إىل( Zeece& Hayes 2004كما أشار )       

الطفل العاملي يظهر يف أنواع خمتلفة تنطوي على العديد من 
وجهات النظر حول حياة ومسامهات اجلماعات الثقافية يف 

 مجيع أحناء العامل .
األطفال يف عدة نواٍح، من  وتظهر أهداف أدب       

، ة والفنية، التعليمية، الروحية: النواحي الرتفيهية، اجلماليأمهها
النواحي اخللقية واالجتماعية، ومنها إكساب الطفل 

تعامل، والتوافق مع السلوكيات واملهارات اليت تساعده على ال
. ويف اجلانب الثقايف تعمل على مساعدة أعضاء مجاعته

األطفال على أن يعيشوا خربات اآلخرين، ومن مث تتسع 
متكني األطفال من فهم الثقافات خرباهتم، وتتعمق، وكذلك 

-48: 0272، )العمدة اة فيها.األخرى، وأساليب احلي
44.) 

 إىلإنه يقود  إذوألدب األطفال دور ثقايف مهم؛         
ت واللغة، وعناصر الثقافة إكساب األطفال القيم واالجتاها

، إضافة إىل ما له من دور معريف من خالل قدرته األخرى
، املتمثلة بالتفكري والتخيل الطفل املعرفية على تنمية عمليات

والتذكر. وبشكل عام، فنن أدب األطفال يسهم يف انتقال 
فهو أداة يف بناء  ، لذاالثقافة إىل األطفال بصورة فنية جزء من

، 0222، حالوة 755: 7488) اهلييت،  .ثقافة األجيال
 (.0277البشري، اخلالدي وهللوب 

: كساب الطفل قيم اجملتمع، مثلىل إوهتدف القصة إ       
احرتام الفرد وحريته، محاية اجملتمع واملشاركة يف تنميته، احلث 

تنمية السلوك اإلجيايب لدى على الفضيلة، قبول اآلخر و 
. كما هتدف إىل تزويد الطفل حبصيلة لغوية تزيد من الطفل

خربته، وتنمي معارفه، إثراء خيال الطفل، تنمية القدرات 
ملختلفة، تنمية الوعي االجتماعي لدى الطفل، العقلية ا

ختفيف التوترات النفسية، تنمية التذوق الفين واألديب عند 
الطفل، تشكيل ثقافة الطفل اليت تعينه على فهم احلياة من 
حوله، الرتفيه والتسلية، وإسعاد الطفل، ترسيخ الشعور 
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ن ما يهدف إىل تكويباالنتماء إىل العقيدة واألمة والوطن، ك
ة العمد،  0228، زلط 0227اللبدي . ) املواطن السوي

 (.0277، جرجور 0277، سليمان 0272
وميكن تبني هذه اجلوانب جمتمعة من خالل استعراض        

الدراسات السابقة يف جمال حتليل أدب األطفال، فقد هدفت 
( إىل تصنيف القيم اإلجيابية، والقيم 0224) سليماندراسة 

منة يف املادة السردية حلكايات األجداد، السلبية واملتض
والقصص اليت استمدت  مادهتا من الرتاث . كما هدفت إىل 
الكشف عن استمرارية بعض القيم يف احلكايات، وعن 
غياب بعضها اآلخر، وانفراد القصص بننتاج بعض القيم 

" 08اجلديدة املرتبطة بروح العصر، تكونت العينة من "
ة إىل نتائج، من أمهها، حصول توصلت الدراس حكاية .

%، والقيم السلبية على 10على القيم اإلجيابية يف احلكايات 
اليت غابت عن القصة قبول اآلخر . من القيم 48%

أن  إىل"، احرتام  األديان. وتوصلت الباحثة "املختلف
القصص مل تنفرد بقيم جديدة، ويعود ذلك إىل أن كتاب 

ن الرتاث، وأعادوا صياغتها يف القصة استقوا مادهتم األدبية م
(، فقد 0272قالب فين جديد. أما دراسة زكي وأبو سنة )

هدفت إىل التعرف على املضامني اليت هتيئ الطفل ملواجهة 
حتديات العصر وأنواعها، ومعدل توافر هذه املضامني 
بقصص األطفال املقدمة يف جمالت األطفال، وعلى شكل  

قدمة يف جمالت األطفال كتاب. واملقارنة بني القصص امل
بشكل كتاب من حيث تغطيتها للمضامني املتهيئة للطفل 

مت تطبيق وقد . ساعدته على مواجهة حتديات العصرمل
قصة من قصص علي  52استمارة حتليل املضمون على 

قصص السردية ، وال0224-0228راشد املقدمة يف عامي 
ة من باسم وماجد" األسبوعيتني الصادر مبجالت األطفال "

، ومن أهم 0224إىل منتصف عام  0228منتصف عام 
ة جاءت : أن  املضامني السياسيإليهاالنتائج اليت مت التوصل 

للطفل ملواجهة حتديات العصر املهيئة على رأس املضامني 
على مستوى كل من اجملالت، والكتب جمتمعة بنسبة 

%، تلتها املضامني االجتماعية يف الرتتيب الثاين 71،4
%، مث جاءت املضامني التعليمية يف املرتبة 71،5بة بنس

 % .75،5الثالثة بنسبة 
هدفت إىل التعرف على  (0272) ودراسة السعيد       

مضمون ما يقدم لألطفال عن السالم،  والتعرف على 
مفاهيم ثقافة السالم يف قصص األطفال، والتعرف على نسبة 

طريقة عرض تلك املفاهيم، وأكثرها حضورا  يف القصص، 
املفاهيم، اللغة اليت استخدمت، والتعرف على الشخصيات 

. وتنتمي هذه  القصص اليت قدمت لتلك املفاهيماحملورية يف
الدراسة للدراسات الوصفية، وتعتمد على منهج املسح 

يف سلسلة  تهوعيناإلعالمي، الذي يتمثل جمتمع الدراسة 
حيتوي كل   كتيبا ،  74"الثقافة لغة السالم"، وتتكون من 

ك القصص كتيب على قصة واحدة أو أكثر، ويبلغ عدد تل
: احتوت القصص موضوع قصة. ومن أهم النتائج 34

الدراسة على تسعة مفاهيم تشكل يف جمملها مفهوم ثقافة 
السالم، وتلك املفاهيم هي، احلوار، التسامح، التعايش، 
متجيد السالم، ونبذ العنف، مفهوم احلفاظ على البيئة، 

وق فهوم مقدمات بناء السالم، مفهوم التضامن، مفهوم حقم
(، 0272)دراسة بركات أما  .اإلنسان، ومفهوم الدميوقراطية
مدى توافر القيم الرتبوية يف  فقد هدفت إىل التعرف على

سنوات(  8-5قصص األطفال املوجهة إىل املرحلة العمرية )
بعنوان "سلسلة البشائر  يللمؤلفة مرمي خري بك، وه

. وقد أظهرت قصة 70ة". وتكونت هذه العينة من الصغري 
النتائج أن القيم املعرفية والثقافية يف املرتبة األوىل، تبعتها القيم 
الروحية واألخالقية، تليها القيم االجتماعية، مث قيم تكامل 
الشخصية، تليها القيم الرتوحيية واجلمالية، يف حني جاءت 

. وقد رتبة السادسة واألخريةئية يف املالقيم الصحية والوقا
خلصت الباحثة إىل ضرورة االهتمام بالقصص املوجهة 
للطفل، ودورها املهم يف تنمية القيم الرتبوية يف نفوس 

 األطفال وفقا  ملراحل منو الطفل املختلفة .
فقد تناولت أمهية  (0272) وأما دراسة عبدالكرمي      
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ة، وقد قام الباحث القيم الرتبوية يف بناء الشخصية السوي
بدراسة القيم يف النصوص الشعرية املقدمة لألطفال يف مرحلة 
ما قبل املدرسة للكشف عن القيم السائدة يف أدب 
األطفال؛ ليتمكن من حتديد موقع األدب من التغيريات 

. ومن أهم النتائج أن العقدية وغريهاالسلوكية والتعليمية و 
ء متثلت يف اجملال الفردي، أكثر القيم اليت ركز عليها األدبا

. أتت ، مث القيم التعبدية واالقتصاديةيليه اجملال االجتماعي
دية مث اجلمالية، يف حني مل بعد ذلك القيم الوطنية، والعق

النصوص )عينة الدراسة( على أي تكرار للجمال  حتتو  
م الصدق األخالقي اخلاص مبجاالت القيم، والذي حيوي قي

 .الكرمواألمانة والوفاء و 
( اختربت فرضية Crabb& Marciano 2011ودراسة )       

أن كتب األطفال تعكس بدقة التقسيم القائم على نوع 
اجلنس يف العمل، وذلك يف الثقافة، وأثناء الفرتة التارخيية اليت 
نشرت خالهلا . مت استخدام حتليل احملتوى الذي أجري على 

لى جوائز خالل عالرسوم التوضيحية يف الكتب اليت حصلت 
 342. واشتملت العينة األخرية على 0224 -7442الفرتة 

عمل جنس . وتناول الكتابا    85من  18ا  توضيحيا  يف رمس
"، ونوع النتاج الصناعي الذي املمثلني "شخصيات القصة

استخدم يف الثقافة املادية. وناقش الباحثان النتائج من حيث 
وأمهية تضمني ذلك يف  دور كال اجلنسني عند تقسيم العمل،

 التنشئة االجتماعية لألطفال.
( بعنوان : األسلوب  Gorman  et al  2011ودراسة )       

واألدوات اخلالقة اليت استخدمها األطفال من خالل 
. هدفت إىل فات متعددةتعبرياهتم، دراسة من خالل ثقا

حتليل تأثري الثقافة على إنشاء مالمح األسلوب املستخدم من 
مد على القصص بل األطفال عندما ينتجون حكايات تعتق

طفال  من  12. تكونت العينة من املصورة بدون كلمات
، الالتينو األفارقهل والثاين من األمريكيني الصف األو 

. وقد توصلت النتائج إىل ةواألطفال ذوي األصول األوروبي
ف قد وجدت بني أن الكثري من أوجه التشابه واالختال

مل يوجد اختالفات ذات داللة جوهرية و . ت العرقيةاجملموعا
أو استخدام بني اجملموعات العرقية يف األسلوب التنظيمي، 

 ةن األفارق. وعرب األطفال األمريكيو األدوات حول اللغويات
خبيال أكثر يف قصصهم، أما الالتينيون، فقد أطلقوا أمساء 
على شخصيات احلكايات بشكل دائم، واألطفال ذوي 

 حكاياهتم عن شخصيات قريبة صول األوروبية عربوا يفاأل
قافة على تعبري . وختتم الدراسة بالقول عن أمهية تأثري الثمنهم

(، فقد 0277أما دراسة أبو الفتوح ) .األطفال يف القصة
هدفت إىل التعرف على أهم السمات، واالجتاهات الرتبوية 

القرن  اليت متيزت هبا قصص األطفال يف النصف الثاين من
العشرين، وكذلك الوقوف على أهم املضامني الرتبوية اليت 

يف العمل  تضمنتها تلك القصص، وحماولة االستفادة منها
. اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي، الرتبوي برياض األطفال

وقد تناولت عينة من قصص األطفال اليت مت نشرها يف 
ذ مؤلفات األستاالنصف الثاين من القرن العشرين )

. وتلخصت أهم النتائج يف تنوع املضامني عبدالتواب يوسف(
جتماعية، االقتصادية ، الرتبوية يف عينة الدراسة )الدينية، اال

، التارخيية(، مع الرتكيز على العلمية، اجلمالية ،السياسية
اجلانب الديين واالجتماعي واجلمايل، وعدم االهتمام 

( اليت 0277ان ). كما ذكرت دراسة  عمر سياسيباجلانب ال
هدفت إىل التعرف على الصورة اإلعالمية للطفل املصري 

عينة وقد تكونت  .فل األملاين من خالل قصص األطفالوالط
ملك األشياء" لطارق عبدالباري، الدراسة من القصة املصرية "

واألملانية "مومو" مليخائيل إنده .وقد مت استخدام استمارة 
النتائج، أن نسبة الذكور يف  حتليل املضمون، وقد كانت أهم

% 15عينة القصص املصرية جتاوزت معدل نسبة اإلناث )
(، وقد تساوت نسبة الذكور % لإلناث05للذكور مقابل 

. % لكل منهما52ل واإلناث يف العينة األملانية مبعد
%، يف 38والسمات اإلجيابية يف العينة املصرية بلغت حوايل 

انية، أما السمات السلبية يف % يف العينة األمل50حني بلغت 
% )الطفل املصري(،  11شخصية الطفل، فقد بلغت نسبة 
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 ( .% )الطفل األملاين44و
من خالل استعراض الدراسات السابقة تبني بوضوح        

اهتمامها مبوضوع إكساب قيم اجملتمع للطفل من خالل 
ختالف القصة، وقد مت اختيارها للتعرف على أوجه الشبه واال

اليبها من أدواهتا وأس ةالدراسة احلالية، ولالستفاد مع
 أسئلة الدراسة. ناإلحصائية عند اإلجابة ع

وهناك تشابه يف املوضوع، مثل دراسة عمران        
( دراسة مقارنة بني ثقافتني، مصرية وأملانية، ودراسة 0277)

( دراسة حتليلية مقارنة سعت للتعرف 0272زكي وأبو سنة )
 اليت هتيئ الطفل ملواجهة حتديات العصر على املضامني

بأنواعها املختلفة، ومن حيث الفئة العمرية هناك تشابه مع 
 . (0272(، وبركات )0224سة سليمان )درا

 :مشكلة الدراسة
فاهيم بعض املمن األمور املهمة يف الوقت احلاضر       

: حوار احلضارات، جتاوز الفروق واالختالفات بني مثل
، االنفتاح على اآلخرين. أن من  أبرز آداب احلوار اجملتمعات

ن إوقبوله وقبول االختالف معه، كما االعرتاف باآلخر، 
احلوار من أهم مقومات العملية التعليمية، وكذلك من أهم 
العوامل املؤثرة يف تربية وتعليم الطفل يف نشأته األوىل، فهو 

ة، فكر أحد األساليب الرتبوية املهمة من خالله تتضح ال
. وتزداد أمهية احلوار يف وتقرب املعاين وتصحح املفاهيم

املؤسسة الرتبوية يف الوقت احلاضر بسبب بروز حتديات 
وتغريات واضحه وجلية منها: التطور التقين، واالتصاالت، 

ة، وتغري وظائف األسرة واالنفتاح على اآلخر والعومل
 (.52: 0277، يالشاجي.)

، داخل عا  يف مجيع اجملاالتأن هناك تنو يالحظ       
 ون ذو و اء، وآخر الفصل الواحد، فهناك أطفال أسوي

اختالف يف اللون، اجلنس ،  ، وهناكاحتياجات خاصة
: 0277ية. وتشري اهلاللية ) ، الدين واجلنسالشكل، اللغة

أنه ال بد من مراعاة األدب ملطالب اجملتمع املتعدد  إىل( 11
عن خمتلف أشكال  احلضارات، مع ضرورة عدم الكشف

التحيزات والتمييز، سواء بسبب اللون أو النوع أو املستوى 
االقتصادي واالجتماعي، أو الدين أو البيئة االجتماعية، 
العرق أو األصل، أو األقليات .ومن هنا برزت فكرة هذا 
البحث من خالل أمهية القصة كوهنا من أكثر الفنون األدبية 

، كذلك ثرها تأثريا  يف سلوكهفل، ومن أكمالءمة مليول الط
احلاجة للتعرف على مدى قيام القصة يف األدب العريب 

األطفال مبفاهيم التنوع  املوجه لألطفال بدورها يف تعريف
التعرف على  إىل، وتقبل اآلخر.  ويهدف البحث الثقايف

صور التنوع يف شخصيات القصة يف أدب األطفال العريب 
رف على صور التنوع يف الثقافة مقارنة باألدب الغريب، التع

فال العريب مقارنة والتنوع يف البيئة املادية يف أدب األط
. وكذلك حتديد كيف يعكس أدب األطفال باألدب الغريب

العريب التقبل للتنوع يف شخصيات القصة، الثقافة والبيئة 
 املادية مقارنة باألدب الغريب.

 :اآلتيفي للدراسة ويتركز السؤال الرئيس 
ىل أي مدى يعكس أدب األطفال العريب التنوع مقارنة إ

 :اآلتيةباألدب الغريب ؟؟ ويتفرع عنه األسئلة 
لبيئة ، اما هي أهم صور التنوع )الشخصيات، الثقافة -7

 ؟املادية( يف أدب األطفال العريب 

ما هي أهم صور التنوع )الشخصيات، الثقافة، البيئة  -0
 ؟املادية( يف أدب األطفال الغريب

مظاهر التنوع )الشخصيات، الف بني مدى االختما  -4
 ؟( يف األدب العريب واألدب الغريبالبيئة املادية ،الثقافة

 : اآلتيةويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية       
الف بني مظاهر التنوع يف الشخصية، يف ما مدى االخت -أ

 ؟األدب العريب واألدب الغريب
التنوع يف الثقافة، يف الف بني مظاهر ما مدى االخت-ب

 ؟األدب العريب واألدب الغريب
، يف مظاهر التنوع يف البيئة املادية ما مدى االختالف بني-ج

 ؟واألدب الغريباألدب العريب 
 



 .....هيفاء بنت عبداهلل البسام: بعض صور التنوع )الشخصية، الثقافة، البيئة( يف قصص األطفال لألدب العريب والغريب

 

227 

 :اآليتتتضح أمهية الدراسة من خالل  :أهمية الدراسة
يتميز اجملتمع يف اململكة العربية السعودية بأنه خليط  -

واألعراق والثقافات املتنوعة، وذلك متجانس من الشعوب 
( على سالمية )مكة واملدينةبسبب وجود املقدسات اإل

ن خطط التنمية التسع تطلبت وجود أعداد  إ، كما هأرض
. كما املهرة كبرية من العمال املهرة، وشبه املهرة، واحلرفيني غري

 (، وعوملة االقتصادالعاملي )اإلنرتنت صالن ثورة املعلومات، واالتإ
والسياسة والثقافة تكسب هذه الدراسة أمهية خاصة بالنسبة 
للشعب يف السعودية، وكذلك لرتبية األطفال فيها، وتكوين 
نظرهتم هلذا اخلليط، وتقبلهم له، مما جيعل استخدام أدب 

طفال على تقبل ثقافة اآلخر، الطفل أداة مهمة يف تنشئة األ
 .وجنسه وقوميته هوعرق هودين

 "ما قبل املدرسةمرحلة لة اليت تتناوهلا الدراسة "املرحأمهية  -
ندرة الدراسات العربية واإلجنليزية اليت تناولت مقارنة مفهوم -

 التنوع يف أدب األطفال من خالل ثقافتني خمتلفتني .
اجلهات الرتبوية  -املعلمات –تساعد الدراسة أولياء األمور -

ر أفضل املهتمة بالطفل، واليت تتعامل معه على اختيا
القصص اليت تقدم مفاهيم تربوية تفي حباجات الطفل يف 
جمتمع متغري، يعيش ثورة معلوماتية، ووسائل اتصال متطورة، 
وانفتاح على ثقافات أخرى خمتلفة؛ خاصة مع وجود عمالة 
يف اململكة العربية السعودية من جنسيات خمتلفة، ويشغلون 

 ملؤسسات الكربى.أعماال  تتدرج من البسيطة إىل العمل يف ا
إثارة اهتمام كتاب قصص األطفال إىل هذا النوع من  -

اإلنتاج األديب اجلديد يف جمال الطفولة، والذي يدعو إىل  
أمهية التعرف على مظاهر التنوع بني اجملتمعات والثقافات 

 .احرتام ثقافات الشعوب األخرى من مثاملختلفة، و 
 :مصطلحات الدراسة

ع يف التعليم، املناقشات اليت تدور حول يقصد بالتنو  :التنوع
إدراك التنوع يف احتياجات وظروف التالميذ، وخاصة ما 
يتعلق منها باألجناس واللغة، الوضع االجتماعي االقتصادي 
والضعف الدراسي، حماولة املدرسة تعميق الصلة بني مجيع 

. )إبراهيم، ن طريق الفهم، وقبول ثقافة اآلخرالتالميذ ع
0224.) 

يوجد عناصر متنوعة يف كل جمتمع فهناك أنواع   :تنوعلا
" داخل خمتلفة من الناس "أناس من أعراق وثقافات متعددة

ع هناك برامج معدة سلفا  لتشجين كما إ. ة أو تنظيمجمموع
 (.Merriam-Webster.com) .أو تعزيز التنوع يف املدارس

لدراسة املقصود مبفهوم التنوع يف ا :التعريف اإلجرائي للتنوع
، فشخصياتنا احلالية أن األفراد خمتلفون من حيث الشخصية 

، عي، الوضع االجتماخمتلفة من حيث العرق، اجلنس
دات الدينية ، املعتققتصادي، العمر، القدرات اجلسديةاال

، متنوعة ) الدين، اللغةا ثقافتنا . أيض  واملعتقدات السياسية
من حيث  ثال(اجلنسية والعادات والتقاليد )على سبيل امل

، املناسبات الوطنية واألكالت الشعبية ختتلف اللباس الرمسي
 ،التنوع يف البيئة املادية )املباين إىل، باإلضافة آخر إىلمن بلد 

ملستخدمة يف تناول الطعام ، املناخ واألدوات اتصميم البيئة
 .أخرى إىل( ختتلف من ثقافة وغريها

ن مادة أدبية أو هو كل ما يقدم للطفل م :أدب األطفال
، تتوافر فيها معايري بصورة مكتوبة أو منطوقة أو مرئيةعلمية 

، األدب اجليد ، وتراعي خصائص منو األطفال وحاجاهتم
وتتفق مع ميوهلم واستعداداهتم، وتسهم يف بناء األطر 

 ،بورقيبة) ة، السلوكية واملهارية والعاطفية، الثقافياملعرفية
0270 :3.) 

دب القصصي الشفهي مناط متنوعة من األأ :قصص األطفال
، هابأنواعها، والقصص بأنواع : احلكاياتواملكتوب تشمل

فنون قد ترويها اجلدات واألمهات، أو يكتبها قصاصون  يوه
، أو يتم اسرتفادها املناسب ملراحل الطفولة املتدرجةبالتأليف 

من املوروث األديب على لسان احليوان تارة، أو مهذبة عن 
قصص  د  ية مثل ألف ليلة وليلة تارة أخرى، وتعت تراثحكايا

لثقافات األطفال املرتمجة أحد روافد قصص األطفال عن ا
 (.54: 0222األجنبية .)زلط،
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املقصود به يف الدراسة : التعريف اإلجرائي لقصص األطفال
، ( سنوات1-4وجهة للفئة العمرية ) ، القصص املاحلالية

مامات الطفولة خالل هذه تواليت تراعي احتياجات واه
 .املرحلة

 :حدود الدراسة
: تتناول الدراسة التنوع يف قصص األطفال بني موضوعية

اإلنتاج األديب العريب والغريب. وقد اقتصرت حدود الدراسة 
والبيئة  ،التنوع من حيث الشخصيات، الثقافةاحلالية على 

 .املادية يف قصص األطفال
/ 0270صل الدراسي الثاين مت التطبيق خالل  الف :زمانية

تناولت الدراسة عينة من قصص األطفال اليت مت و ، 0274
 20272-7444نشرها خالل الفرتة  

 :وعينة الدراسة مجتمع
  02قصة عربية، و 02ما قبل املدرسة ،قصص أطفال        

 522صفحة،  7773قصة إجنليزية، بلغ عدد الصفحات 
حة صف 173صفحة جمموع صفحات القصص العربية، و

. وقد مت اختيار العينة جمموع صفحات القصص اإلجنليزية
حتقق أهداف  إذ إهناباستخدام أسلوب العينة الغرضية 

 .الدراسة
يقوم الباحث باختيار العينة  إذ :العينة الغرضية أو القصدية

ا على أساس أهنا حتقق أغراض الدراسة اليت يقوم ا حر  اختيار  
املعلومات  إىللة يقدر حاجته هبا . والباحث يف هذه احلا

ت، عدس وعبداحلق عبيدا. )وخيتار عينته مبا حيقق له غرضه
 (7441 :771). 

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها
استخدمت الباحثة منهجا  وصفيا  حتليليا ،  :منهج الدراسة

من أدب ألطفال ما قبل املدرسة يهدف إىل وصف ما يقدم 
مع حتليل مناذج  ،"صقصص أطفال هذه املرحلة بشكل خا"

منه للوقوف على ما حيتويه من تنوع يف شخصيات القصة، 
 وتنوع يف الثقافة والبيئة املادية. 

إن أهم ما مييز أسلوب حتليل املضمون هو اعتماده        
على التقدير الكمي كأساس للدراسة، وكمنطلق للحكم على 

ث، ومن مث انتشار الظواهر، وكمؤشر للدقة يف البح
 (.0277)عبدالفتاح وأبو العينني،  .طمئنان إىل النتائجاال

( أن من أهم مميزات حتليل 0221ويضيف )العساف، 
الرجوع  در املعلومة لدى الباحث، وإمكاناحملتوى وجود مص

. وبواسطة حتليل احملتوى ميكن معرفة له أثناء إجرائه للبحث
اجتاهات وآراء وقيم قد ال ميكن احلصول عليها بواسطة 

ن حتيز الباحث يف حتليل إ. كما االتصال املباشر بأصحاهبا
احملتوى أقل منها يف طرق البحث األخرى، وذلك بسبب 

يل احملتوى. الطبيعة الكمية الظاهرة اليت يتصف هبا حتل
 (.034: 0221)العساف، 

 :أداة الدراسة: تكونت من جزأين
يتضمن البيانات اخلاصة بالقصص عينة الدراسة  :ألولا

 نوان القصة، اسم املؤلف، دار النشر، سنة النشر(.)ع
بطاقة حتليل اشتملت على عناصر التحليل،  :ثانيال

اه التقبل لآلخر شخصيات القصة، الثقافة والبيئة املادية، واجت
 .إجيايب أو سليب
 : الدراسة تطبيق أدوات

عينة الدراسة" يف الفرتة من مت حتليل حمتوى القصص "       
خصصت الباحثة لكل  0274حىت إبريل  0274مارس 

قصة بطاقة لرصد العناصر، ومعدالت تكرارها، مث بعد ذلك 
 .مت مجع املعلومات يف بطاقة واحدة

عينة احثة مبساعد باحث لتحليل القصص "واستعانت الب
    .ة"، وذلك للتأكد من ثبات التحليلالدراس
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 (1) جدول 
 ات األوليةالبيان" الدراسة عينة" القصص بيانات 

 سنة النشر مكان النشر دار النشر سم المؤلفا عدد الصفحات\عنوان القصة م
 0270 الرياض مركز امللك عبدالعزيز الثقايف ميادة الفريح ص  08أين سلطان        7
 0270 بريوت دار املؤلف ميان اخلطيبإ ص 02أمحد يف مكة         0
 0221 بريوت دار العلم للماليني يسأروى مخ 37خذها يا عيد             4
 0223 عمان دار املنهل حممد بلعاوي 77الصديقان                3
 0272 بريوت مكتبة لبنان ألبري مطلق 47مجانة اخلجولة          5
 0224 عمان نون ناهد الشوا 07أندي أطيب عطر       1
 0277 عمان نون ناهد الشوا 03ماما أخضر              1
 0224 عمان نون ناهد الشوا 03يهديك يرضيك           8
 0272 بريوت دار احلدائق ملياء عبد الصاحب 03عدنان ال حيب قصيت   4

 0221 بريوت دار املؤلف مرينا براج 70رمضان كرمي            72
 0221 بريوت دار احلدائق عبري مزهر 71صديقي املفضل         77
 0221 بريوت دار احلدائق نبيهة حميد يل 03              حكايتان    70
 0270 عمان دار نون ناهد الشوا 40حفلة اآلنسة النا         74
 0270 عمان دار نون ناهد الشوا 40لكن السماء زرقاء      73
 0277 عمان دار نون ناهد الشوا 03فريوزة السمكة          75
 0224 بريوت دار العلم للماليني روى مخيسأ 42جبل ضخم من األشياء  71
 0224 بريوت أكادمييا حكايات كليلة ودمنة 02أصدقاء األسد            71
 0272 عمان دار نون ناهد الشوا 03سلطان القمر             78
 0277 بريوت دار العلم للماليني هديل العباسي 40عندي بيتان               74
 0274 جدة أروى العربية للنشر أروى مخيس 42             أنا رومي    02

 
Year of 

Publishing 

Place of 

publishing 

Publishing house Name of author Story  Title/ pages N 

2001 New York Dragonfly Books Yangsook Chai The Name  Jar         30p 1- 

2009 London Frances Lincoln Na ima B Robert Ramadan Moon       24p 2- 

2011 London Oxford Reading Tree Roderick Hunt The  Storm                 24p 3- 

2011 London Oxford Reading Tree Roderick Hunt At  the Seaside           16p 4- 

2002 London HarperCollins Emma Chichester 

Clark 

What Shall We Do, Blue 

Kangaroo?        30p 

5- 

2010 London Usborne  House Mairi  Mackinnon Wild  School              32p 6- 

2010 New York Hyperion Books Rania  Al Abdullah The Sandwich Swap  26p 7- 

2002 Canada Henry  Holt & 

Company 

Karen  Katz The  Colors  Of  Us    24p 8- 

2006 London Usborne House Hans Christian 

Andersen 

The  Ugly Duckling   48p 9- 

2007 London Usborne House Mairi  Mackinnon The Hare & the Tortoise               

    48p 

10- 

2006 New York Clarion Books Eve Bunting One Green  Apple     32p 11- 

1999 New York Scholastic Robert Munsch We Share Everything 32p 12- 

2009 New York Simon & Schuster 

Books 

Sean Covey Just the Way I am     10p 13- 

2007 London Usborne House Russell Punter Chicken Licken         48p 14- 

2012 London Scholastic Janet Bingham Daddy s Little Star    24p 15- 
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2009 Massachusetts Candlewick  Book Maribeth Boelts Those Shoes             31p 16- 

----------- London Ladybird Books --------- Goldilocks & the Three Bears       

        30p 

17- 

2013 London Scholastic Abie Longstaff The Mummy  Shop    26p 18_ 

2008 London Usborne House Russell Punter Androcles & the Lion  47p 19- 

2006 London Usborne House Mairi Mackinnon The Runaway Pancake                  

 48p 

20- 

 :بناء أداة الدراسة
أكد من صدق أداة : قامت الباحثة بالتصدق األداة-

 :الدراسة من خالل
: للتعرف على مدى صدق الصدق الظاهري ألداة الدراسة-

 قياس ما وضعت لقياسه مت عرضها على عددأداة الدراسة يف 
( حمكمني من عضوات هيئة 1من احملكمني بلغ عددهم )
املناهج  امعة امللك سعود. قسمالتدريس بكلية الرتبية / ج
. ويف ضوء آراء احملكمني وقسم السياسات الرتبوية

 .األداة لتصبح يف صورهتا احلالية وتوجيهاهتم مت تعديل

: بعد التأكد من الصدق صدق االتساق الداخلي لألداة -
 قامت الباحثة بالتحقق من صدق الظاهري ألداة الدراسة 

عينة الدراسة" قصص "حمتوى ال املقياس من خالل حتليل
بواسطة مساعد باحث، وذلك بعد أسبوعني من حتليل 
الباحث حملتوى القصص، وقد مت حساب معامالت االتفاق 
بني نتائج حتليل الباحث، وحتليل مساعد الباحث باستخدام 

على النحو .  فكانت النتائج لرتب لسبريمانمعامل ارتباط ا
 اآليت:

 (2جدول )
ق بين نتائج تحليل الباحث وتحليل مساعد الباحث لكل من األدب العربي و األدب األجنبي باستخدام معامل ارتباط يوضح معامالت االتفا

 الرتب لسبيرمان
االرتباط لبعد الشخصية  نوع األدب م

 )التقبل الموجب(
االرتباط لبعد 

الشخصية )التقبل  
 السالب(

االرتباط لبعد 
الثقافة )التقبل 

 الموجب(

عد االرتباط لب
التقبل  )الثقافة

 (بالسال

االرتباط لبعد 
البيئة المادية 

 )التقبل الموجب(

االرتباط لبعد 
البيئة المادية 

 )التقبل السالب(
 ××--- **181,2 ××---- **535,2 **124,2 **411,2 األدب العريب 7
 **188,2 **841,2 ××--- 444,2 **858,2 **410,2 األدب األجنيب 0

ن معامالت االرتباط : أ(0جدول  رقم )يتضح من        
مساعد الباحث كانت معامالت دالة إحصائيا  بني الباحث و 

(، وهي يف معظمها معامالت ارتباط 27,2عند مستوى )
التقبل  معامالت االرتباط لبعد الثقافة )قوية، فيما عدا 

السالب( يف كل من األدب العريب واألدب األجنيب، 
البيئة املادية )التقبل السالب(، فلم  ومعامالت االرتباط لبعد

كانت   إذحيسب لعدم تباين نتائج التحليل يف هذه األبعاد 
وبذلك اطمأنت الباحثة إىل ثبات  يف جمملها )صفر(.
 وصدق أداة الدراسة.

استخدمت الباحثة التكرارات  األساليب اإلحصائية:
 أسئلة الدراسة. نالنسب املئوية والرتب لإلجابة عو 

 

 الدراسة  نتائج
صيات، الثقافة، السؤال األول: ما هي  أهم صور التنوع )الشخ 

 ( في أدب األطفال العربي ؟البيئة المادية
السؤال  األول استخدمت الباحثة كل من  نولإلجابة ع    

التكرارات و النسب املئوية و الرتتيب وذلك لكل جانب من 
بيئة صيات، الثقافة، الجوانب التحليل للمحتوى )الشخ

ا بأن كل بعد من ( يف أدب األطفال العريب. علم  املادية
تم ؛ على أن يلثالثة قد انقسم إىل أبعاد فرعيةاألبعاد الرئيسة ا

، بشكل موجب : التقبلتناول كل بعد فرعي من زاويتني
؛ مبعىن أن تعكس القصة صورة تقبل التقبل بشكل سالبو 

بل ، أو أن تعكس القصة صورة تقوجباآلخر بشكل م
 اآلخر بشكل سالب. 
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 (3جدول )
التكرارات والنسب المئوية و الترتيب  لمكونات بعد التنوع في 

 الشخصية في القصص العربية
غير  موجود العبارة م

يب موجود
لترت

ا
 

تقبل شكل اآلخر  7
 بشكل موجب

 0 8 70 ت
% 12 32 

تقبل شكل اآلخر  0
 بشكل سالب

 1 74 7 ت
% 5 45 

اآلخر تقبل لون  4
 بشكل موجب

 3 71 3 ت
% 02 82 

تقبل لون اآلخر  3
 بشكل سالب

 1 74 7 ت
% 5 45 

تقبل عرقية اآلخر  5
 بشكل موجب

 1 78 0 ت
% 72 42 

تقبل عرقية اآلخر  1
 بشكل سالب

 8 02 2 ت
% 2 722 

تقبل قدرات اآلخر  1
 بشكل موجب

 4 70 8 ت
% 32 12 

ر تقبل قدرات اآلخ 8
 بشكل سالب

 1 78 0 ت
% 72 42 

تقبل جنس اآلخر  4
 بشكل موجب

 7 1 74 ت
% 15 45 

7
2 

تقبل جنس اآلخر 
 بشكل سالب

 8 02 2 ت
% 2 722 

7
7 

تقبل  املستوي 
االقتصادي آلخر 

 بشكل موجب

 1 78 0 ت
% 72 42 

7
0 

تقبل  املستوي 
االقتصادي اآلخر 

 بشكل سالب

 8 02 2 ت
% 0 722 

: أن التنوع يف بعد (4يتضح من جدول رقم )       
التحليل ألدب األطفال  الشخصية كأحد األبعاد الرئيسة يف

الشكل، اللون، تة أبعاد فرعية  )الذي ينقسم إىل سالعريب  و 
يقاس   إذ(؛ ، املستوى االقتصاديالعرقية، القدرات، اجلنس

التقبل ب، و ن زاويتني )التقبل على حنو موجكل بعد فرعي م
 :اآليتالرتتيب   اختذ( قد سالبعلى حنو 

بلغت نسبة تواجد بعد التقبل جلنس اآلخر بشكل موجب -
احتلت املرتبة  إذ، %( يف قصص أدب األطفال العريب15)

األوىل من بني عناصر التنوع الستة يف الشخصية. مما يشري 
إىل أن عنصر اجلنس هو العنصر األبرز من بني عناصر 

ة يف حتليل أدب األطفال . يلي ذلك بعد التقبل الشخصي
%( يف قصص 12)بلغ  إذلشكل اآلخر بشكل موجب 

احتلت املرتبة الثانية من بني عناصر  إذ، أدب األطفال العريب
التنوع الستة يف الشخصية. وقد بلغت نسبة تواجد بُعد 

%( يف قصص 32)التقبل لقدرات اآلخر بشكل موجب 
احتلت املرتبة الثالثة من بني عناصر  إذ، أدب األطفال العريب

التنوع يف الشخصية الستة.  كذلك بلغت نسبة تواجد بعد 
%( يف قصص أدب 02)التقبل للون اآلخر بشكل موجب 

احتلت املرتبة الرابعة من بني عناصر  إذ، األطفال العريب
 إىل أن عناصر التنوع يف الشخصية الستة. مما يشري

من العناصر اليت اهتم الكتاب يف اللون الشكل،القدرات و 
 .صر الشخصية يف حتليل أدب األطفالإبرازها ضمن عنا

بلغت نسبة تواجد كل من بعد التقبل لعرق اآلخر بشكل -
موجب و بعد التقبل للمستوى االقتصادي لآلخر بشكل 

%( 72)موجب وبعد التقبل لقدرات اآلخر بشكل  سالب 
لت هذه األبعاد احت إذ، يف قصص أدب األطفال العريب

الثالثة املرتبة السادسة من بني عناصر التنوع يف الشخصية 
الستة. مما يشري إىل أن هذه العناصر من العناصر اليت اهتم 

صر الكتاب يف ابرازها على قدر متساوي ضمن عنا
 .الشخصية يف حتليل أدب األطفال

بلغت نسبة تواجد كل من بعد التقبل لشكل اآلخر بشكل -
%( يف 5) ،بعد التقبل للون اآلخر بشكل سالبسالب و 

احتلت هذه األبعاد الثالثة  إذ، قصص أدب األطفال العريب
املرتبة السابعة  من بني عناصر التنوع الستة يف الشخصية مما 
يشري إىل أن هذه العناصر من العناصر اليت اهتم الكتاب يف 

 صر الشخصية يف حتليلبرازها على قدر متساوي ضمن عناإ
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 .أدب األطفال

مل يتواجد كل من بُعد التقبل لعرقية اآلخر بشكل  -7
مستوى االقتصادي لآلخر بشكل سالب، بعد التقبل لل

، بعد التقبل جلنس اآلخر بشكل  سالب  يف قصص سالب
بلغت نسبة تواجدمها  إذأدب األطفال العريب اليت مت حتليلها 

التنوع  %(، لتحتل بذلك  املرتبة األخرية من بني عناصر2)
يف الشخصية الستة. مما يشري إىل أن هذه العناصر مل يهتم 
هبا الكتاب عند كتابة القصص ومن مث فلم تربز  ضمن 

 .صر الشخصية يف حتليل أدب األطفالعنا
 (4جدول )

التكرارات والنسب المئوية و الترتيب  لمكونات بعد التنوع في 
 الثقافة في القصص العربية

 غير موجود دو موج ةالعــبــــــــار  م
يب

لترت
ا

 0 74 7 ت تقبل دين اآلخر بشكل موجب 7 
% 5 45 

 4 02 2 ت تقبل دين اآلخر بشكل سالب 0
% 2 722 

 7 78 0 ت تقبل للغة اآلخر بشكل موجب 4
% 72 42 

 4 02 2 ت تقبل لغة اآلخر بشكل سالب 3
% 2 722 

تقبل جنسية اآلخر بشكل  5
 موجب

 0 74 7 ت
% 5 45 

تقبل جنسية اآلخر بشكل  1
 سالب

 4 02 2 ت
% 2 722 

تقبل أعياد اآلخر بشكل  1
 موجب

 4 02 2 ت
% 2 722 

 4 02 2 ت تقبل أعياد اآلخر بشكل سالب 8
% 2 722 

تقبل ملبس اآلخر بشكل  4
 موجب

 7 78 0 ت
% 72 42 

7
2 

تقبل ملبس اآلخر بشكل 
 سالب

 4 02 2 ت
% 2 722 

7
7 

تقبل  طعام آلخر بشكل 
 موجب

 0 74 7 ت
% 5 45 

7
0 

 4 02 2 ت تقبل طعام اآلخر بشكل سالب
% 2 722 

: أن التنوع يف بعد الثقافة كأحد (3يتضح من جدول رقم )
األبعاد الرئيسة يف التحليل ألدب األطفال العريب  و الذي 

، اللغة، اجلنسية، األعياد، أبعاد فرعية  )الدين ينقسم إىل ستة
يقاس كل بعد فرعي من زاويتني )التقبل  إذ؛ امللبس، الطعام(
  اختذ( قد ب، و التقبل على حنو سالبعلى حنو موج

 :اآليتالرتتيب 
عد التقبل مللبس اآلخر بلغت نسبة تواجد كل من ب -7

،  بعد التقبل للغة اآلخر بشكل موجب بشكل موجب
احتل البعدان  إذل العريب ، %( يف قصص أدب األطفا72)

مما يشري  املرتبة األوىل من بني عناصر التنوع يف الثقافة الستة.
اللغة من العناصر األبرز يف بعد إىل أن عنصري امللبس و 

الثقافة يف حتليل أدب األطفال العريب. كما بلغت نسبة 
تواجد بعد التقبل لدين اآلخر بشكل موجب و بعد التقبل 

بشكل موجب وبعد التقبل لطعام اآلخر جلنسية اآلخر 
 إذ، %( يف قصص أدب األطفال العريب5) بشكل موجب

. احتلت املرتبة الثانية من بني عناصر التنوع يف الثقافة الستة
الطعام من العناصر مما يشري إىل أن عناصر الدين واجلنسية و 

اليت اهتم الكتاب يف إبرازها ضمن عناصر الثقافة يف حتليل 
 طفال العريب.أدب األ

مل يتواجد كل من بعد تقبل اآلخر بشكل سالب  لألبعاد -
)الدين، اللغة، اجلنسية، األعياد، امللبس، الفرعية اآلتية 

، بُعد تقبل اعياد اآلخر بشكل موجب ، باإلضافة إىلالطعام(
بلغت  إذيف قصص أدب األطفال العريب اليت مت حتليلها 

املرتبة األخرية من بني  %(، لتحتل بذلك 2نسبة تواجدها )
عناصر التنوع يف الثقافة الستة. مما يشري إىل أن هذه العناصر 

مل يهتم هبا الكتاب عند كتابة القصص ومن مث فلم تربز  
 .افة يف حتليل أدب األطفال العريبضمن عناصر الثق
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 (5جدول )

التكرارات والنسب المئوية و الترتيب  لمكونات بعد التنوع في 
 بيئة المادية في القصص العربيةال
ــبــــــــــارة م غير  موجود الع

يب موجود
لترت

ا
 

تقبل املباين بشكل  7
 موجب

 4 74 7 ت
% 5 45 

تقبل املباين  بشكل  0
 سالب

 3 02 2 ت
% 2 722 

تقبل املناخ بشكل  4
 موجب

 0 78 0 ت
% 72 42 

تقبل املناخ بشكل  3
 سالب

 3 02 2 ت
% 2 722 

تقبل األدوات بشكل  5
 موجب

 7 71 3 ت
% 02 82 

تقبل األدوات بشكل  1
 سالب

 3 02 2 ت
% 2 722 

: أن التنوع يف بعد البيئة (5يتضح من جدول رقم )       
التحليل ألدب األطفال  املادية كأحد األبعاد الرئيسة يف

، املناخ، ية  )املباينالذي ينقسم إىل ثالثة أبعاد فرعو  العريب
التقبل على يقاس كل بعد فرعي من زاويتني ) إذ؛ األدوات(
الرتتيب  ختذا( قد ب، و التقبل على حنو سالبحنو موج

 :اآليت
، جد بعد التقبل لألدوات بشكل موجببلغت نسبة توا-
احتل هذا  إذ، %( يف قصص أدب األطفال العريب02)

البيئة املادية. يلي البعد املرتبة األوىل من بني عناصر التنوع يف 
ذلك بُعد التقبل للمناخ بشكل موجب فقد بلغت نسبة 

، يأيت بعد ذلك بُعد احتل املرتبة الثانية إذ%( 72تواجده )
التقبل للمباين بشكل موجب فقد بلغت نسبة تواجده 

عنصر احتل املرتبة الثالثة، مما يشري إىل أن  إذ%( 5)
اليت ظهرت يف بُعد البيئة من العناصر ، املناخ واملباين األدوات

 املادية يف حتليل أدب األطفال العريب.
ميع مل يتواجد أي من بعد تقبل اآلخر بشكل سالب جل-

يف قصص ( ، األدواتاألبعاد الفرعية الثالثة )املناخ، املباين

بلغت نسبة تواجدها  إذأدب األطفال العريب اليت مت حتليلها 
من بني عناصر التنوع يف  %( لتحتل بذلك  املرتبة األخرية2)

البيئة املادية الثالثة. مما يشري إىل أن هذه العناصر من 
ند كتابة القصص ومن مث العناصر اليت مل يهتم هبا الكتاب ع

ضمن عناصر البيئة املادية يف حتليل أدب األطفال فلم تربز 
 العريب .
 الشخصيات ، الثقافة ،الثاني: ما هي  أهم صور التنوع )السؤال 

 ؟ ل الغربي( في أدب األطفايةالبيئة الماد
من  هذا السؤال استخدمت الباحثة كل نولإلجابة ع

الرتتيب وذلك لكل جانب من التكرارات و النسب املئوية و 
، البيئة جوانب التحليل للمحتوى )الشخصيات، الثقافة

 املادية( يف أدب األطفال األجنيب.
 (6جدول )

الترتيب  لمكونات بعد التنوع في التكرارات والنسب المئوية و 
 الشخصية في القصص األجنبية

ــبـــــــــارة م غير  موجود الع
يب موجود

لترت
ا

 

تقبل شكل اآلخر بشكل  7
 موجب

 7 7 74 ت
% 45 7 

تقبل شكل اآلخر بشكل  0
 سالب

 1 74 7 ت
% 5 45 

تقبل لون اآلخر بشكل  4
 موجب

 4 4 77 ت
% 55 77 

ون اآلخر بشكل تقبل ل 3
 سالب

 1 74 7 ت
% 5 45 

تقبل عرقية اآلخر بشكل  5
 موجب

 3 72 72 ت
% 52 52 

تقبل عرقية اآلخر بشكل  1
 سالب

 8 02 2 ت
% 2 722 

تقبل قدرات اآلخر بشكل  1
 موجب

 5 71 3 ت
% 02 82 

تقبل قدرات اآلخر بشكل  8
 سالب

 8 02 2 ت
% 2 722 

اآلخر بشكل تقبل جنس  4
 موجب

 0 3 71 ت
% 82 02 
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7
2 

تقبل جنس اآلخر بشكل 
 سالب

 8 02 2 ت
% 2 722 

7
7 

االقتصادي  تقبل  املستوى
 آلخر بشكل موجبا

 1 74 7 ت
% 5 45 

7
0 

االقتصادي  تقبل  املستوى
 اآلخر بشكل سالب

 1 78 0 ت
% 72 42 

يف بعد : أن التنوع (1يتضح من جدول رقم )       
التحليل ألدب األطفال الشخصية كأحد األبعاد الرئيسة يف 

ذي ينقسم إىل ستة أبعاد فرعية  )الشكل، اللون، الاألجنيب و 
يقاس   إذ؛ رات، اجلنس، املستوى االقتصادي(، القدالعرق

، والتقبل التقبل على حنو موجبن زاويتني )كل بعد فرعي م
 :اآليت( قد اختذ الرتتيب على حنو سالب

بلغت نسبة تواجد بعد التقبل لشكل اآلخر بشكل موجب -
احتلت املرتبة  إذ%( يف قصص أدب األطفال األجنيب، 45)

األوىل من بني عناصر التنوع الستة يف الشخصية. مما يشري 
إىل أن عنصر الشكل هو العنصر األبرز من بني عناصر 
الشخصية يف حتليل أدب األطفال األجنيب. يلي ذلك بُعد 

تقبل جلنس اآلخر فقد بلغت نسبة تواجده بشكل موجب ال
، وقد بلغت نسبة تواجد كل احتل املرتبة الثانية إذ%( 82)

احتل  إذ%( 55من بُعد التقبل للون اآلخر بشكل موجب )
املرتبة الثالثة وبُعد التقبل لعرق اآلخر بشكل موجب 

 ، بعد ذلك يأيت بُعد التقبلاحتل املرتبة الرابعة إذ%( 52)
احتل املرتبة  إذ%( 02لقدرات اآلخر بشكل موجب )

اخلامسة من بني عناصر التنوع الستة يف الشخصية ، مما يشري 
( ل، اجلنس، اللون، العرق، القدراتالشكأن عناصر ) إىل

برازها ضمن عناصر إمن العناصر اليت اهتم الكتاب يف 
 .ية يف حتليل أدب األطفال األجنيبالشخص

تواجد كل من بعد التقبل للمستوى  بلغت نسبةو       
%( يف قصص أدب 72االقتصادي لآلخر بشكل سالب )

احتل هذا البعد املرتبة السادسة ، كما  إذ، األطفال األجنيب
اآلخر بشكل  نسبة تواجد كل من بعد التقبل لشكل بلغت
، بعد التقبل عد التقبل للون اآلخر بشكل سالب، بسالب

%( يف 5شكل موجب )للمستوى االقتصادي لآلخر ب
ألبعاد احتلت هذه ا إذقصص أدب األطفال األجنيب ، 

من بني عناصر التنوع الستة يف الثالثة املرتبة السابعة 
من العناصر اليت الشخصية. مما يشري إىل أن هذه العناصر 

صر برازها على قدر متساوي ضمن عناإاهتم الكتاب يف 
 األجنيب. الشخصية يف حتليل أدب األطفال

مل يتواجد كل من بُعد التقبل لعرق اآلخر بشكل       
ب وبُعد التقبل سالب، بعد التقبل لقدرات اآلخر بشكل سال

يف قصص أدب األطفال  سالب جلنس اآلخر بشكل
%(، 2بلغت نسبة تواجدها ) إذاألجنيب اليت مت حتليلها 

لتحتل بذلك  املرتبة األخرية من بني عناصر التنوع الستة يف 
ية. مما يشري إىل أن هذه العناصر مل  يهتم هبا الشخص

ضمن عناصر ومن مث فلم تربز  ،الكتاب عند صياغة القصص
 .ية يف حتليل أدب األطفال األجنيبالشخص

 (7جدول )
التكرارات والنسب المئوية و الترتيب  لمكونات بعد التنوع في 

 الثقافة في القصص األجنبية
ــبــــــــــارة م غير  ودموج الع

يب موجود
لترت

ا
 

تقبل دين اآلخر بشكل  7
 موجب

 0 74 7 ت
% 5 45 

تقبل دين اآلخر بشكل  0
 سالب

 4 02 2 ت
% 2 722 

تقبل لغة اآلخر بشكل  4
 موجب

 7 71 4 ت
% 75 85 

تقبل لغة اآلخر بشكل  3
 سالب

 4 02 2 ت
% 2 722 

تقبل جنسية اآلخر بشكل  5
 موجب

 7 71 4 ت
% 75 85 

تقبل جنسية اآلخر بشكل  1
 سالب

 4 02 2 ت
% 2 722 

تقبل أعياد اآلخر بشكل  1
 موجب

 4 02 2 ت
% 2 722 

 4 02 2 تتقبل أعياد اآلخر بشكل  8
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 722 2 % سالب
تقبل ملبس اآلخر بشكل  4

 موجب
 0 74 7 ت
% 5 45 

7
2 

تقبل ملبس اآلخر بشكل 
 سالب

 4 02 2 ت
% 2 722 

7
7 

آلخر بشكل اتقبل  طعام 
 موجب

 7 71 4 ت
% 75 85 

7
0 

تقبل طعام اآلخر بشكل 
 سالب

 4 02 2 ت
% 2 722 

: أن التنوع يف بُعد الثقافة  (1يتضح من جدول رقم )      
التحليل ألدب األطفال األجنيب  كأحد األبعاد الرئيسة يف 

، ، اجلنسيةدين، اللغةرعية  )الالذي ينقسم إىل ستة أبعاد فو 
يقاس كل بعد فرعي من زاويتني  إذ؛ األعياد، امللبس، الطعام(

( قد اختذ )التقبل على حنو موجب، و التقبل على حنو سالب
 :اآليتالرتتيب 

بلغت نسبة تواجد كل من بُعد التقبل للغة اآلخر       
وبُعد التقبل جلنسية اآلخر بشكل موجب  ،بشكل موجب

%( يف قصص 75لطعام اآلخر بشكل موجب ) وبُعد التقبل
احتلت هذه األبعاد الثالثة  املرتبة  إذ، أدب األطفال األجنيب

األوىل من بني عناصر التنوع الستة يف الثقافة. مما يشري إىل 
اجلنسية و الطعام من العناصر األبرز يف بعد عنصر اللغة و أن 

 الثقافة يف حتليل أدب األطفال األجنيب.
بلغت نسبة تواجد كل من بُعد التقبل لدين اآلخر و        

بشكل موجب وبعد التقبل مللبس اآلخر بشكل موجب 
احتلت املرتبة  إذ، %( يف قصص أدب األطفال األجنيب5)

. مما يشري إىل الثانية من بني عناصر التنوع الستة يف الثقافة
امللبس من العناصر اليت اهتم الكتاب يف أن عناصر الدين و 

 زها ضمن عناصر الثقافة يف حتليل أدب األطفال األجنيب.إبرا

املتعلقة بالتقبل بشكل  مل تتواجد بقية األبعاد الفرعية      
، تقبل أعياد اآلخر بشكل موجب بعد ، باإلضافة إىلسالب

بلغت  إذيف قصص أدب األطفال األجنيب اليت مت حتليلها 
رية من بني %(، لتحتل بذلك  املرتبة األخ2نسبة تواجدها )

عناصر التنوع الستة يف الثقافة. مما يشري إىل أن هذه العناصر 

من العناصر اليت مل يهتم هبا الكتاب عند كتابة القصص ومن 
فة يف حتليل أدب األطفال مث فلم تربز  ضمن عناصر الثقا

 .األجنيب
 (8جدول )

التكرارات والنسب المئوية و الترتيب  لمكونات بعد التنوع في 
 يئة المادية في القصص األجنبيةالب

غير  موجود العبــــــــــــارة م
ب موجود

ترتي
ال

 

 7 74 1 ت تقبل املباين بشكل موجب 7
% 45 15 

 4 02 2 ت تقبل املباين  بشكل سالب 0
% 2 722 

 4 02 2 ت تقبل املناخ بشكل موجب 4
% 2 722 

 0 78 0 ت تقبل املناخ بشكل سالب 3
% 72 42 

تقبل األدوات بشكل  5
 موجب

 0 78 0 ت
% 72 42 

 4 02 2 ت تقبل األدوات بشكل سالب 1
% 2 722 

: أن التنوع يف بعد البيئة (8يتضح من جدول رقم )       
التحليل ألدب األطفال املادية كأحد األبعاد الرئيسة يف 

، ، املناخباينأبعاد فرعية  )امل الذي ينقسم إىل ثالثةاألجنيب  و 
التقبل على يقاس كل بعد فرعي من زاويتني ) إذ؛ األدوات(

 :اآليت( قد اختذ الرتتيب حنو موجب، والتقبل على حنو سالب
، بعد التقبل للمباين بشكل موجببلغت نسبة تواجد     

احتل هذا  إذ، %( يف قصص أدب األطفال األجنيب45)
وع يف البيئة املادية. كما البعد املرتبة األوىل من بني عناصر التن

بُعد بعد التقبل لألدوات بشكل موجب و  بلغت نسبة تواجد
%( يف قصص أدب 72التقبل للمناخ بشكل سالب )

ن املرتبة الثانية من ان البعدااحتل هذ إذ، األطفال األجنيب
. مما يشري إىل أن عنصر عناصر التنوع يف البيئة املادية بني

ت مث املناخ من العناصر األبرز يف بعد املباين يليه عنصر األدوا
 البيئة املادية يف حتليل أدب األطفال األجنيب.
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من بُعد تقُبل املناخ بشكل موجب،  مل يتواجد كل -7
تقبل األدوات واملباين بشكل سالب يف قصص أدب و 

بلغت نسبة تواجدها  إذاألطفال األجنيب اليت مت حتليلها 
لتنوع ة من بني عناصر ا%(، لتحتل بذلك  املرتبة األخري 2)

. مما يشري إىل أن هذه العناصر من يف البيئة املادية الثالثة
العناصر اليت مل يهتم هبا الكتاب عند كتابة القصص ومن مث 
فلم تربز  ضمن عناصر البيئة املادية يف حتليل أدب األطفال 

 األجنيب.

مدى االختالف بين مظاهر التنوع ما  الثالث: السؤال
األدب ، البيئة المادية( في األدب العربي و ت، الثقافةصياالشخ)

 الغربي ؟ 
ة  وهنا ميكن املقارنة بني النسب املستخرجة يف كل جزئي  

 .والرتتيب  ةعلى حد
 :اآلتيةويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية الثالثة 

ما مدى االختالف بني مظاهر التنوع يف  - أ
 ؟األدب الغريبيف األدب العريب و  الشخصية

يف  ما مدى االختالف بني مظاهر التنوع يف الثقافة - ب
 ؟األدب العريب واألدب الغريب

ما مدى االختالف بني مظاهر التنوع يف البيئة  - ت
 ؟يف األدب العريب واألدب الغريب املادية 
: ما مدى االختالف بين مظاهر التنوع في أ  -السؤال الثالث 

 دب الغربي ؟الشخصية في األدب العربي و األ

 (9)جدول 
مقارنة ترتيب  مكونات بعد التنوع في الشخصية في القصص 

 العربية و القصص األجنبية
الترتيب في  أبعاد الشخصية م

 األدب العربي
في  الترتيب

األدب 
 األجنبي

 7 0 تقبل شكل اآلخر بشكل موجب 7
 1 1 تقبل شكل اآلخر بشكل سالب 0
 4 3 تقبل لون اآلخر بشكل موجب 4
 1 1 تقبل لون اآلخر بشكل سالب 3
 3 1 تقبل عرقية اآلخر بشكل موجب 5
 8 8 تقبل عرقية اآلخر بشكل سالب 1

 5 4 تقبل قدرات اآلخر بشكل موجب 1
 8 1 تقبل قدرات اآلخر بشكل سالب 8
 0 7 تقبل جنس اآلخر بشكل موجب 4

 8 8 تقبل جنس اآلخر بشكل سالب 72
قتصادي اآلخر تقبل املستوى اال 77

 بشكل موجب
1 1 

تقبل املستوى االقتصادي اآلخر  70
 بشكل سالب

8 1 

 ( :4يتضح من جدول رقم )      
تية )تقبل شكل اآلخر بشكل أن األبعاد الفرعية اآل -

سالب، تقبل لون اآلخر بشكل سالب، وتقبل عرقية اآلخر 
، و تقبل جنس اآلخر بشكل سالب( قد بشكل سالب

األدب الغريب. يف كل من األدب العريب و  رتبةنفس الاحتلت 
ة من وميكن تفسري ذلك بأن القائمني على أدب الطفول

، جمالت ال يضمنون مؤلفني سواء كانت قصص، كتب
أو إقصاء اآلخر  إنتاجهم أي شكل من أشكال العنصرية

 ، العرق أو اجلنس .الختالفه بالشكل، اللون

كأحد احتل بعد تقبل شكل اآلخر بشكل موجب   -
يف األبعاد الفرعية للشخصية يف األدب العريب املرتبة الثانية ، 

احتل نفس البعد الفرعي املرتبة األوىل يف األدب  حني
األجنيب. ميكن تفسري ذلك بأن اجملتمع العريب خيتلف عن 

تحدة يوجد تنوع عرقي كبري يف الواليات امل إذاجملتمع الغريب 
 .يوجد كذلك يف العامل العريب وال ،وبريطانيا على سبيل املثال

احتل بُعد تقبل لون اآلخر بشكل موجب كأحد األبعاد  -
 يف حني، تبة الرابعةالفرعية للشخصية يف األدب العريب املر 

 احتل نفس الُبعد الفرعي املرتبة الثالثة يف األدب األجنيب. 

احتل بُعد تقبل عرق اآلخر بشكل موجب كأحد األبعاد  -
 يف حني،  األدب العريب املرتبة السادسةيفالفرعية للشخصية 

 يف األدب األجنيب. س البعد الفرعي املرتبة الرابعة احتل نف

احتل بُعد تقبل قدرات اآلخر بشكل موجب كأحد  -
يف األبعاد الفرعية للشخصية يف األدب العريب املرتبة الثالثة، 

احتل نفس البعد الفرعي املرتبة اخلامسة  يف األدب  حني
ك بصغر حجم عينة الدراسة . ميكن أن يفسر ذلاألجنيب
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 .احلالية

احتل بُعد تقبل جنس اآلخر بشكل موجب كأحد  -
يف األبعاد الفرعية للشخصية يف األدب العريب املرتبة األوىل، 

يف األدب  فس البعد الفرعي املرتبة الثانيةاحتل ن حني
األجنيب. ميكن أن يفسر ذلك بصغر حجم العينة واقتصارها 

 .ة عمرية معينة وفرتة زمنية حمددةمرحل على

احتل بُعد تقبل قدرات اآلخر بشكل سالب كأحد  -
األبعاد الفرعية للشخصية يف األدب العريب املرتبة السادسة، 

يف األدب  فس البعد الفرعي املرتبة الثامنةاحتل ن يف حني
 األجنيب. 

احتل بعد تقبل املستوى االقتصادي بشكل موجب   -
الفرعية للشخصية يف األدب العريب املرتبة كأحد األبعاد 

احتل نفس الُبعد الفرعي املرتبة السابعة   يف حنيالسادسة، 
 يف األدب األجنيب. 

احتل بُعد تقبل املستوى االقتصادي بشكل سالب   -
كأحد األبعاد الفرعية للشخصية يف األدب العريب املرتبة 

السادسة  يف  احتل نفس البعد الفرعي املرتبة يف حنيالثامنة، 
يفسر ذلك بأن جمتمعنا العريب  األدب األجنيب. ميكن أن

سالمي حيض على التكافل االجتماعي ومساعدة الغين اإل
 للفقري .

ب: ما مدى االختالف بين مظاهر التنوع في  –السؤال الثالث 
 الثقافة في األدب العربي و األدب الغربي ؟

 (10) جدول

نوع في الثقافة  في القصص العربية مقارنة ترتيب  مكونات بعد الت
 و القصص األجنبية

الترتيب في  أبعاد الثقافة م
األدب 
 العربي

الترتيب في 
 األدب
 األجنبي

 0 0 تقبل دين اآلخر بشكل موجب 7
 4 4 تقبل دين اآلخر بشكل سالب 0
 7 7 لغة اآلخر بشكل موجبتقبل  4
 4 4 تقبل لغة اآلخر بشكل سالب 3
اآلخر بشكل  تقبل جنسية 5

 موجب
0 7 

تقبل جنسية اآلخر بشكل  1
 سالب

4 4 

تقبل أعياد اآلخر بشكل  1
 موجب

4 4 

تقبل أعياد اآلخر بشكل  8
 سالب

4 4 

اآلخر بشكل  تقبل ملبس 4
 موجب

7 0 

اآلخر بشكل  تقبل ملبس 72
 سالب

4 4 

خر بشكل اآلتقبل طعام  77
 موجب

0 7 

تقبل طعام اآلخر بشكل  70
 سالب

4 4 

 :(72يتضح من جدول )
أن األبعاد الفرعية اآلتية )تقبل دين اآلخر بشكل  -

، تقبل لغة اآلخر سالب، تقبل دين اآلخر بشكل  موجب
، وتقبل موجب، تقبل لغة اآلخر بشكل سالببشكل 

ب، و تقبل أعياد اآلخر بشكل جنسية اآلخر بشكل سال
 موجب، تقبل أعياد اآلخر بشكل سالب، تقبل ملبس اآلخر

( قد احتلت بشكل سالب، تقبل طعام اآلخر بشكل سالب
 نفس الرتبة يف كل من األدب العريب و األدب الغريب. 

احتل بُعد تقبل جنسية اآلخر بشكل موجب كأحد  -
 يف حني، يف األدب العريب املرتبة الثانيةاألبعاد الفرعية للثقافة 

 . احتل نفس البعد الفرعي املرتبة األوىل يف األدب األجنيب

احتل بُعد تقُبل ملبس اآلخر بشكل موجب كأحد  -
 يف حني، رتبة األوىلاألبعاد الفرعية للثقافة يف األدب العريب امل

 احتل نفس البعد الفرعي املرتبة الثانية يف األدب األجنيب. 

احتل بُعد تقبل طعام اآلخر بشكل موجب كأحد  -
 يف حني، لثانيةيف األدب العريب املرتبة ااألبعاد الفرعية للثقافة 

 احتل نفس البعد الفرعي املرتبة األوىل يف األدب األجنيب. 

دد اجلنسيات يف اجملتمع ميكن تفسري النتائج السابقة بتع -
، السكان نو ، أوروبيناك تنوع عرقي )أفارقة، هاألمريكي

، نو أوروبيمن خمتلف دول العامل "ن و ، مهاجر نو األصلي
هناك اختالفات املتحدة ا يف اململكة ( أيض  ن، عرب"و آسيوي



 (م0275 ويوني /هـ7341الرياض )شعبان   – 34العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 238 

"  وغريهمن و بي، أورو القارة اهلندية" أفارقة هعرقية كثرية من شب
ما  ن هناك ثقافات متعددة يف اجملتمعات الغربية تفوقإأي 

 .هو موجود يف ثقافتنا العربية

ج : ما مدى االختالف بين مظاهر التنوع في  –السؤال الثالث 
 األدب الغربي ؟البيئة المادية  في األدب العربي و 

 (11) جدول

مقارنة ترتيب  مكونات بعد التنوع في البيئة المادية  في القصص 
 العربية و القصص األجنبية

الترتيب في  أبعاد البيئة المادية م
األدب 
 العربي

الترتيب في 
األدب 
 األجنبي

 7 4 تقبل مباين اآلخر بشكل موجب 7
 4 3 تقبل مباين اآلخر بشكل سالب 0
 4 0 ل مناخ اآلخر بشكل موجبتقب 4
 0 3 تقبل مناخ  اآلخر بشكل سالب 3
 0 7 تقبل أدوات اآلخر بشكل موجب 5
 4 3 تقبل أدوات اآلخر بشكل سالب 1

 :(77يتضح من جدول )     
ل تقبل مباين اآلخر بشكأن األبعاد الفرعية اآلتية ) -

سالب( قد احتلت الرتبة ، تقبل أدوات اآلخر بشكل سالب
خرية  يف كل من األدب العريب و األدب الغريب. ميكن األ

تفسري ذلك بأن أغلب القصص اليت مت حتليلها اختذ تقبل 
 . ااآلخر فيها منحى إجيايب ما عدى نسبة قليلة جد  

احتل بُعد تقبل مباين اآلخر بشكل موجب كأحد األبعاد  -
 يف حني، لعريب املرتبة الثالثةالفرعية للبيئة املادية يف األدب ا

. احتل نفس الُبعد الفرعي املرتبة األوىل يف األدب األجنيب
يف ىل انفتاح اجملتمعات الغربية سواء إيعود السبب يف ذلك 

بريطانيا على ثقافات أخرى  مالواليات املتحدة األمريكية أ
، حجمها فة سواء يف شكل املباين، تصميمهامبالحمها املختل

 .وعهاو تن

اخ اآلخر بشكل موجب كأحد األبعاد احتل بُعد تقُبل من-
 يف حني، يف األدب العريب املرتبة الثانيةالفرعية للبيئة املادية 

 الفرعي املرتبة األخرية يف األدب األجنيب.  عداحتل نفس الب

كأحد   بُعد تقبل مناخ اآلخر بشكل سالب احتل -

، األبعاد الفرعية للبيئة املادية يف األدب العريب املرتبة األخرية 
احتل نفس البعد الفرعي املرتبة الثانية يف األدب  يف حني

 األجنيب. 

احتل بُعد تقبل أدوات اآلخر بشكل موجب كأحد  -
يف ، يف األدب العريب املرتبة األوىل األبعاد الفرعية للبيئة املادية

احتل نفس البعد الفرعي املرتبة الثانية يف األدب  حني
 إذعينة الدراسة احلالية  األجنيب. رمبا يعود ذلك لصغر حجم

 .من القصص احمدود   امشلت عدد  

احتل بُعد تقبل مناخ اآلخر بشكل سالب  كأحد  -
األبعاد الفرعية للبيئة املادية يف األدب العريب املرتبة األخرية، 

احتل البعد الفرعي نفسه املرتبة الثانية يف األدب  يف حني
 األجنيب. 

موجب كأحد  احتل بُعد تقبل أدوات اآلخر بشكل -
يف األبعاد الفرعية للبيئة املادية يف األدب العريب املرتبة األوىل، 

احتل البعد الفرعي نفسه املرتبة الثانية يف األدب  حني
 إذاألجنيب. رمبا يعود ذلك لصغر حجم عينة الدراسة احلالية 

 .من القصص احمدود   اعدد  مشلت 

 :تعليق على نتائج الدراسة
ليل القصص عينة الدراسة اتضح أن من خالل حت       

هناك اجتاها  لتقبل اآلخر بشكل موجب يف القصص العربية، 
والقصص األجنبية على السواء، وأن التقبل بشكل سالب 

 The Ugly)تكراراته حمدودة، مثال على ذلك قصة 

Duckling) وجد اجتاه سالب يف الشكل واللون واملناخ،  إذ؛
"، ويف البعد وع يف الشخصياتلبعد األول "التنأي يف ا

. كذلك يالحظ أن نتائج ثالث" التنوع يف البيئة املادية"ال
توصلت  إذ( 0272الدراسة احلالية تتفق مع دراسة بركات )

ضرورة االهتمام بالقصص املوجهة للطفل ودورها  إىلالباحثة 
يف تنمية القيم الرتبوية يف نفوس األطفال مبا يتفق مع املرحلة 

 , Causeاليت مير هبا الطفل . كما أشارت دراسة )  العمرية

ة يف انتقال الثقافة ( ألمهية دور الوالدين يف الرتبية وخاص2008
 .بني األجيال
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 :التوصيات
مبا أن نتائج الدراسة أظهرت أن هناك اجتاها  إجيابيا  لتقبل     

اآلخر؛ سواء يف القصص العربية أو اإلجنليزية اليت مت حتليلها؛ 
 :اآليتنن الدراسة توصي بف

ة نشر الوعي بني كتاب قصص أطفال مرحلة ما قبل املدرس-
 .بضرورة االهتمام مبوضوع التنوع

قصص األطفال يف عمل دراسات عن صور التنوع يف -
 .مراحل عمرية أخرى

عمل دراسات عن صور التنوع يف قصص األطفال تشمل -
 عينات أكرب .

 المراجع 
اق، يونس، هاين حممد، وحافظ، وحيد السيد إبراهيم حممد عبدالرز 

 ، عمان: دار الفكر.0. طثقافة الطفل(.  0221.)
( .معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم 0224إبراهيم، جمدي عزيز .) 

 . القاهرة :عامل الكتب.
(. املضامني الرتبوية لقصص األطفال 0277أبو الفتوح، سوزان عصمت .) 
مصر،  -المجلة التربويةين من القرن العشرين. يف مصر يف النصف الثا

42 ،484-481. 
مدى توافر القيم يف عينة من قصص األطفال  (.0272) بركات، فاتن سليم.
 (.4) ،0 مجلة جامعة دمشقيف سورية . 

أدب األطفال (. 0277البشري، قدرية، اخلالدي، مساح وهللوب، نارميان.)
 . عمان: دار اخلليج.وثقافتهم

مجلة (. أدب األطفال وأثره يف تكوين شخصياهتم . 0270، داود .)بورقيبة
 ب ( مارس. 74) – دراسات لجامعة األغواط

 . كتابنا للنشر: بريوت / لبنان. طفلي ماذا أقرأ له(. 0277جرجور، مها .)
(. مدخل إىل أدب األطفال. إسكندرية: 0222حالوة، حممد السيد .)

 مؤسسة حورس الدولية 
 ة. املضامني املهيئ(0272د،  أبو سنة، نورة محدي .) أمحزكي، إيناس 

للطفل ملواجهة حتديات العصر اليت تعكسها قصص األطفال املقدمة 
دراسات يف جمالت األطفال ويف شكل كتاب: دراسة حتليلية مقارنة . 

 043 -021(  38،) 74مصر،  –الطفولة 
ة :هبة النيل العربية .  القاهر األدب العربي للطفولة(.  0228زلط، أمحد .)

 للنشر والتوزيع .
معجم الطفولة مفاهيم لغوية ومصطلحية في أدب  (.0222) زلط، أمحد.

 . اإلسكندرية: دار الوفاء.الطفل وتربيته وفنونه وثقافته
السعيد، نفيسة صالح الدين،  عبدة، سالم أمحد والدسوقي، زكريا إبراهيم  

ة السالم يف قصص األطفال دراسة حتليلية ملكونات ثقاف (.0272.)

اليت تصدرها اهليئة العامة لالستعالمات واملقدمة للطفل املصري  
 .451( 34) 74مصر ، – دراسات الطفولة

الرياض: دار النشر  ،ثقافة وأدب الطفل(. 0277) سليمان، شحاتة سليمان.
 الدويل.

(. دراسة حتليليه وصفية للقيم 0224)  سليمان، وفاء ومرتضى، سلوى.
( 1-3الرتبوية يف حكايات األجداد وقصص األطفال للفئة العمرية )

 – مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفسسنوات يف سورية. 
 .047-084(  0)  1سوريا، 

معوقات توظيف المعلمات للحوار (. 0277) الشاجيي، عهود عبداللطيف.
المعلمات في تحقيق األهداف التربوية للروضة من وجهة نظر 

. رسالة دكتوراه غري منشورة. قسم أصول والمشرفات بمدينة الرياض
 الرتبية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود. 
معايير قياس جودة (. 0277عبدالفتاح، إمساعيل وأبو العينني، رانية حسن .)

كتب األطفال )محددات/انتقاء/اختيار/نقد/تحليل وتطوير أدب 
 .يب للنشر والتوزيعالعر  . القاهرة:(الطفل

(. القيم الرتبوية يف أدب األطفال أناشيد 0272) عبدالكرمي، عمر أمحد.
)  77السودان،   – مجلة دراسات تربوية منوذج ا.أالتعليم قبل املدرسة 

07 )11-721. 
البحث (. 7441عبيدات، ذوقان، عدس، عبدالرمحن وعبداحلق، كايد. )

. الرياض : دار أسامة للنشر  4ط .العلمي: مفهومه، أدواته، أساليبه
 والتوزيع .

، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية(. 0221) العساف، صاحل بن محد.
 .الرياض: مكتبة العبيكان. 3ط

 .  الرياض:ثقافة الطفل والتذوق األدبي(. 0272) العمدة، أم هاشم حممد.
 دار الزهراء.

صورة الطفل اإلعالمية يف (. دراسة مقارنة ل0277) عمران، مىن مصطفى.
 – مجلة دراسات الطفولة ،قصص األطفال املصرية واألملانية عينة من

 .0277مصر، يوليو 
مجلة ( .حوار احلضارات يف إطار تيار العوملة. 0272قبندي، سهام علي. )

( ج 08مصر، ) – دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية
3 (0272 )7125-7144. 

 ( . األدوار احلديثة اليت يقوم هبا أدب الطفل.0223)  دين، ليلى.كرم ال  
 ملف العدد: الطفل والقصة. (01) مصر، – مجلة خطوة

أدب الطفولة: واقع وتطلعات دراسة نظرية (. 0227) اللبدي، نزار وصفي.
 دار الكتاب اجلامعي. .عمان: هتطبيقي

: تطوير مستوى مؤلف مشارك لكتاب ( .0277اهلاللية، عفاف حممد. ) 
التأليف واإلبداع يف أدب الطفل "دراسة ودليل". املؤلف )هيئة( املركز 

مجلة التطوير التربوي العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج: الكويت. 
 11-15.  0277( فرباير  17) 4، س سلطنة عمان

سلسلة كتب (. ثقافة األطفال/عامل املعرفة. 7488) اهلييت، هادي نعمان.
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 – فية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابثقا
 .748مارس  –الكويت 
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Abstract: This study aimed to identify the images of diversity in story characters in Arabic children's literature compared to 

western children's literature , to identify examples of diversity in culture and the physical environment in children's Arab 

literature compared to the west . In addition to determining how children's literature reflects Arab acceptance of diversity in 

the characters of the story, culture and physical environment compared to western children's literature. 

The study sample consisted of stories of pre-school children .20 Arab stories and 20 English stories using a descriptive 

analytical approach " method of content analysis.The tool study consisted of two parts : first, Includes preliminary data for 

the study sample stories ( the title of the story ,the author's name,publisher,year of publication) analysis of the second part 

included elements of the analysis ,including the characters,culture and physical environment The data was analyzed and 

verified Questions study using statistical methods following : duplicates, percentages and grades . The study results are as 

follows:  there is a tendency to accept the other are positive in Arabic and English stories alike . There is diversity in positive 

figures except for minor differences, the stories in Arabic and English. There is also a positive diversity in culture and in 

physical environment . Acceptance of the other in negative does not exceed 10% in diversity examples " personalities, culture 

and physical environment in children's English and Arabic stories  .  

Key Words : Respect for others – culture 
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 :للدوريةأواًل: الخصائص العامة 
شز  مززا الززف   افز  ميعززا مزا يفيزز  فع زا  يززا يتي الدوريززةتلتزم   .1

الززززقو ي زززز   جلعززززس الي،تيززززا ال ززززع  و   اإلسززززام  ال زززز ي 
 .اليعتب ة جاليعا وكقلك معايع  الفي  العاليعة واالخاقعة

ه  اللغزة الع  عزة  وي،ز ن أن تفيز   الدوريةلغة الفي  ف   .2
جز   يميزدميزة مزا ملخزص ال عللغزة اإلج،ل عض البح ث  ا

 ( كلية  اللغة الع  عة.252)
 ززالبح ث التزز  تعززال  الييززباي الت   يززة  الدوريززةت ززت   .3

 والفف عة.
ت زت   زالبح ث تاي البززا ا الت،ديزدو والتزز  ت ز   فزز   .4

ت سززززعا  فززززاة اليع فززززة فزززز  الي،ززززا  الت  زززز و والي،ززززا  
 الفف  .

ور ح   م،زاالي البتب الت  تد م امعاي الدوريةتفي   .5
الت  عة وجل  الففس والت  ي ى أج ا تاي قعية جليعزة فز  

 هقي  الي،الع .
و  مززز اي فززز  العزززا   اال زززدار اأ أر زززا الدوريزززةتصزززدر  .6

ث والثال  ي يب   والثاج  خا  ش   سبتيب ش    خا 
 .ي جع وال ا ا خا  ش    مارس خا  ش   
 :الدوريةثاجعًا: أهداف 

  :تح عق ما يأتإل   الدوريةت دف 
فاجزززأ يأخزززق فززز  االجتبزززار جف ززز  تأسزززعس فبززز  ت  ززز و و  .1

  اليعبعاي الث افعة.
اإلسزز ا  فزز  تبزز ي   زز ام  الت  عززة والتعلززع  فزز  الييلبززة  .2

 جامة. صفة الع  عة ال ع  ية خا ة  وف  العال  
 تع يف الي تيع   بأ ما ي ت،د ف  اليعدان الت   و. .3
 ث والفي .تي،عا الباحثع  والدارسع  جل  البح .4

 :الدوريةثالثًا: ق اجد الفي  ف  
اأ حزززززاث اأ زززززعلة التززززز  تفزززززاق  ق زززززايا  الدوريزززززةجيززززز   .1

 وم ض جاي الت  عة وجل  الففس.
يز  فز  فالبحز ث التز  لز  ي زبق جيز ها  ولز  ت الدوريزةجي   .2

او رسززالة  م ززة أخزز ى ولع ززة م ززتلة مزز  أو  راسززة أخزز ى
 .جليعة

 ززززفحة  لبحززززث ثاثزززز ن ززززفحاي ا  الحزززد اأجلزززز  لعززززد .3
وفززق م ا ززفاي الي،ززاي  اآللزز الحاسززب مبب جززة جلزز  

 .العليعة التا عة ل،امعة اليلك سع  
قصززع  مزز  البحززث اليزز ا  جيزز ص مززا ملخززص  ةج ززخ إرفززاة .4

( كليزززززة  252يت،زززززاون ) واإلج،لعميزززززة. الالع  عزززززة   زززززاللغتع 
 وجتائ،ززززززسس ،ززززززومف وأهدافزززززس ي ضززززز  فعززززززس جفززززز ان البحززززززث 

   .اليفتاحعةوالبلياي 

   .ف  البتا ة والت ثعق APA فظا   لتما اال .5
 ليلخصكتا ة مت  البحث جل  شبأ جي  ي  جدا ا.6

  اللغة الع  عة او االج،لعمية.
وخيس ج خ م  م   حثس  م تلسيمو  الباحث  عي ي  . 7 

 .الدورية الت  يفي  فع ا  حثس
هيعتس أالتح ي  حق الفحص اأول  للبحث  وت  ي   ل عئة.8

 للتحبع   او رف س.
إال  عد إمانتس م  قبأ  الدوريةال يت  جي  البحث ف  .9

 اثفع  م  اليحّبيع .
التح ي  غع  ملممة     البح ث الت  تصأ إلع ا  . هعئة12

 س اء أمعمي للفي  أ  ل  ت،م.
يت  است با  البح ث للفي  خا  العا  ال،امع  ف ط .11

 )م  ش   اغ بس حت  ج اية ش   ا  يأ م  كأ جا (.
 : التحبع :را عاً 
ي سأ البحث إل  اثفع  م  اليختصع  ف  م،ا  البحث  .1

 أو الدراسة لتحبعيس  ون تك  اس  الباحث.
فززز  حالزززة ومززز   اخزززتاف  زززع  جتزززائ  ت  يززز  اليحبيزززع   .2

 ي سأ البحث إل  محب  ثالث.
ي د  اليحب  ت  ي اً مفصًا ج  مدى إمانتس للبحث م   .3

 جدم ا.
 .لبأ محب تص ف مبافأة رممية  .4
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