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 مجلة دورية محّكمة
 اكتوبر( -ةيوني –تصدر ثالث مرات في العام )فبراير 

تنشر المجلة البحوث والمراجعات العلمية التي لم يسبق نشرها, باللغة العربية أو اإلنجليزية بحيث تشمل, البحوث التي 
 المنتقاة. تستعرض مع النقد بعض الكتب ا, كمتتميز باألصالة واالبتكار

                                       ******** 

 األهداف –الرسالة  –الرؤية 
 الرؤية:

 تعمل المجلة على الرقي بمواصفات النشر العلمي المتميز محلياً وعالمياً في مجاالت العلوم التربوية والنفسية.
 

 الرسالة:
حيث يصبح مرجعاً علمياً للباحثين في مجاالت العلوم التربوية تسعى المجلة لتأصيل البحث العلمي والرفع من شأنه ب

 والنفسية.
 

 األهداف:

  .المساهمة في تطوير العلوم التربوية والنفسية وتطبيقاتها من خالل نشر البحوث النظرية والتطبيقية  (1
  .العربيمحلي و البط بالواقع رتوت واالبتكارألصالة وابحاث المتميزة التي تتسم بالجودة العالية نشر األ (2
 .بحاث التي تسهم في التطوير  في مجالي التربية والتعليمنشر األ (4
 توفير وعاء نشر للباحثين المتميزين والتسويق ألبحاثهم محلياً وعالمياً. (1
 عرض تجارب عالمية متمثلة بما يصدر من كتب وأبحاث تتعلق بالتربية وعلم النفس. (5

                                   ******** 
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 حقائق وتواريخ

 م1991هـ/ مارس 1111شعبان  مسمى أول عدد  "رسالة التربية وعلم النفس" وحتى اآلن
 بحثا 212 2111 يونيو/1111 شعبان( 11عدد البحوث المنشورة حتى آخر عدد )العدد 

 %(87)بحثا ~  211 عدد البحوث المنشورة في مجال العلوم التربوية
 %(11بحثا  ~ ) 11 عدد البحوث المنشورة في مجال علم النفس

 15~  عدد البحوث قيد النشر
 

 

 القواعد العامة للنشر بالمجلة
( وترسل على بريد المجلة http://gesten.org.saاستكمال النماذج الموجودة على موقع المجلة ) -1

(Jes.gesten@ksu.edu.sa.) 
 غوية والنحوية.خلو البحث من االخطاء الل -2
 التقيد بقواعد النشر بالمجلة. -1
( صفحة مطبوعة على شكل وورد ووفق مواصفات المجالت العلمية التابعة لجامعة الملك 11اال يتجاوز عدد صفحات البحث ) -1

 سعود وخاصة من حيث نوع الخط والبنط.
 .كتابة متن البحث على شكل عمودين عدا المخلص باللغة العربية او االنجليزية -5
 لهيئة التحرير حق الفحص األولي للبحث وتقرير أهليته للتحكيم, أو رفضه. -6
 يرسل خطاب )قبول البحث للنشر( للباحث في حالة قبوله للنشر, ويحدد فيه العدد الذي سوف ينشر فيه. -7
 ئيس التحرير.في حالة قبول البحث للنشر, ال يجوز نشره في منفذ نشر آخر ورقياً أو إلكترونياً دون إذن كتابي من ر  -8

 
                                         ******** 
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 المحتويات

 الصفحة                                                                                                                      الموضوع        
 6..النوع وعدد األصدقاء لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية بالمدينة المنورةاالستقواء وعالقته بتقدير الذات في ضوء 

 نايف بن حممد احلريب
 

 41.......  في المرحلة االبتدائية ي صعوبات التعلم وأقرانهم التالميذ العاديينذو مشكالت الواجب المنزلي لدى التالميذ 
 زيد بن حممد البتال

 
مصاحب لمشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام في المملكة العربية واقع التطور المهني للمعلم ال

 42........................................................................  السعودية" من وجهة نظر مقدمي البرامج
 فهد بن سليمان الشايع       

 
 44......................... للتدريس س مقرر الصف األول المتوسط وفق معايير مقترحةتقويم أداء معلمات العلوم في تدري

  الروساء هتاينو  إميان الرويثي
 

 444 .......................................واقع ممارسة أساليب القيادة الموقفية لدى مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض
 البابطنيعبد الرمحن بن عبد الوهاب 

 
 411 ( دراسة ميدانية.................................2111-1958تطور قيم طالب الجامعة خالل خمسين عاما )

 عال عبد الرحيم 
 

 444.................................... العالقة المحتملة بين طول القامة والذكاء والتزامن بينهما في السعودية

 خليل يوسف و  يفةاخلل عمرو  عادل برتجي
  

 444.................................................  ..... طرق بديلة وارشادات علميةتقويم البرنامج :عرض كتاب 
 حممد بن راشد الشرقي
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االستقواء وعالقته بتقدير الذات في ضوء النوع وعدد األصدقاء لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية بالمدينة 
 لمنورةا

 نايف بن حممد احلريب
 أستاذ الصحة النفسية املساعد

 جامعة طيبة  -كلية الرتبية  -قسم علم النفس الرتبوي
 31/2/4144 يف وقبل 44/1/4144يف  قدم

 
ة بني االستقواء هدف البحث إىل معرفة نسب انتشار االستقواء بني طالب وطالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة، وحتديد العالق :صلخستالم

ة املنورة طبق وتقدير الذات، وأثر كل من النوع وعدد األصدقاء والتفاعل بينهما على االستقواء، لدى عينة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية باملدين
ين ومعامل االرتباط أشارت النتائج إىل: عليهم استبانة لقياس االستقواء، واستبانة لتقدير الذات، وباستخدام التكرارات والنسب املئوية وحتليل التبا

طالب وطالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة، وينتشر بني الطالب أكثر من الطالبات، ووجود تأثري للنوع على االستقواء، يف  ىانتشار االستقواء لد
بني النوع وجمموعات األصدقاء يف االستقواء، بينما وجدت عالقة عدم وجود تأثري للتفاعل  حني مل يوجد تأثري لعدد األصدقاء على االستقواء، وأيضا  

 موجبة بني تقدير الذات واالستقواء ومكوناته. 
  : االستقواء، تقدير الذات، النوع، عدد األصدقاء.الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:
من املشكالت السلوكية  Bullyingيعد االستقواء 

مؤذين،  ؛ فاملستقوون الصغار يكِّبون ليصبحوا كبارا  اخلطرية
، يتفاقم  والضحايا الصغار يتأذون. ويف حاالت نادرة جدا  

االستقواء إىل عنف مستمر، ال يقتصر أثره على املستقوين 
وضحاياهم فحسب؛ بل يتعدى ذلك إىل من حوهلم؛ 

يعوق و حيث يتشتت انتباههم ، ويشعرون بالتهديد والقلق، 
واء داخل قاعات التدريس الطالب من التعلم، االستق

 (3114ويعوق املعلمني من التدريس. ) أالن ل، بني، 
واالستقواء سلوك شائع لدى األطفال واملراهقني، فما  

%( من األطفال يف  الفصول الدراسية من 41يقارب )
السادس إىل العاشر، أي من السادس االبتدائي إىل األول 

 .Nansel et al)قواء عليهم من أقراهنم االست حيصل ثانوي،ال

 Selekman)  ، وقد قرر كل من سيليكمان وفيسي (2001,

& Vessey, 2004)  طالب كانوا ممن  41من كل  4أن
 ارتكبوا االستقواء أو كانوا ضحايا االستقواء.

 (Seals & young,2003)وبينت دراسة  سيلز و يونج  
من املدارس العامة،  ( طالبا  141اليت تكونت عينتها من ) 

قروا ممارستهم لسلوك أ%( من أفراد العينة 31أن )
ن يأشارت نتائج دراسة ستيينكايا وآخر وقد االستقواء، 

(Cetinkaya et al. ,2009)   إىل ارتفاع معدالت االستقواء
%(، لدى عينات 14بني الطالب؛ حيث بلغت نسبته )

واقتصادية  من مدارس التعليم العام من مستويات اجتماعية
 خمتلفة.

ويصل االستقواء للذروة يف مرحلة املدرسة املتوسطة، أو 
كلما تقدمت   خالل املراهقة املبكرة ويتناقص تدرجييا  

ويؤكد هذه املعلومة  ،(Eisenberg & Aalsma, 2005)املراهقة 
بقوله "يبدأ االستقواء يف مرحلة ما  (3114أالن ل بني )

غ الذروة خالل املرحلة االبتدائية قبل املدرسة، ويبدو أنه يبل
العليا )احللقة الثانية(، مث يأخذ باهلبوط بعدها، وباستثناء 

السخرية فإننا ال نسمع الكثري عن حوادث االستقواء يف 
 (4الكليات أو اجلامعات")

وقد مت وصف كل من املستقوين بالفردية يف سلوكهم، 
يلفت  من خالل جمموعات، مما حيصلولكن هناك استقواء 

االنتباه إىل دراسة انتماء الفرد إىل جمموعة من األصدقاء، أو  
سلوك االستقواء، وقد تبني ل املمارسنيكثرة عدد األصدقاء 

أن تقدير الذات املنخفض كان من السمات الشائعة  جليا  
االستقواء عليهم، كما  وقعالضحايا الذين  ىأو العامة لد

 & Rigby) ظهر يف دراسات: رجيلي وكوكس 

Cox,1996) وبالدري وفايرجنتون ،((Baldry & farrington, 

، (Carol & Duncan, 1997، وكارول ودنكن )1998
ومن جهة أخرى يرى  (،Bjorkqvist, 2001وجبوركفيست )

 self أن تقدير الذات املنخفض (Branden, 1994)براندين 
–Esteem  low  ،يؤدي بالشخص إىل نقص الثقة بذاته
ن عرضة لالضطرابات النفسية، وأن تقدير الفرد ومن مث يكو 

يساعده على  self-esteem  high جيايب واملرتفع  للذاتاإل
حتقيق قدر مناسب من الصحة النفسية والسواء النفسي، 

  (Trautwrin, 2003) وهذا ما أكدته نتائج حبث تروتوين

أوضحت أن الطالب الذين لديهم مفاهيم ذات أولية  واليت
 قومون بسلوكيات عدوانية جسدية جتاه زمالئهم.سلبية، ي

 (Muscari, 2002كما أكدت نتائج دراسة موسكاري )
أن االستقواء يعد مشكلة منتشرة بشكل كبري، واليت  ىعل

احلياة لكل  ىتستطيع أن تولد عواقب سلبية ومستمرة مد
من املستقوين والضحايا، فضحايا االستقواء يعانون من 

فض، واالكتئاب، والقلق، والتأخر تقدير الذات املنخ
الدراسي، والعزلة االجتماعية، ورمبا تتطور اضطرابات 

 املستقوين وذلك خالل سنوات املراهقة ىالسلوك اجلانح لد
إىل سلوك مضاد للمجتمع، أو إجرامي خطري خالل مرحلة 
الرشد، ويالحظ أن أكثر األفراد املستقوين يكون لالستقواء 

القوة  يث يتعلق لديهم امليل إىلبقايا يف حياهتم، ح
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والتحكم يف اآلخرين، الذين تكون سلوكياهتم فيها إثارة أو 
 تبني أن الرتبية األولية )التنشئة( تلعب دورا   استدعاء، وأخريا  

يف تشكيل هوية كل من املستقوين والضحايا، فقد  مهما  
 & Baldry)بينت نتائج دراسة بالدري وفاير ينجتون )

farrington, 1998   لدى الذكور  ا  أن االستقواء كان ظاهر
املفتقدين للدعم واملساندة االجتماعية من اآلخرين، وأن 

ضحايا  اإلناث اللوايت لديهن تقدير ذات منخفض يكن  
أن األطفال املستقوين كانوا نتاج أبوين و االستقواء، 

 (Craig, 1998)من دراسة كريج  متسلطني. وقد تبني أيضا  
مستويات منخفضة  -بداللة إحصائية -وين لديهمأن املستق

من القلق مقارنة بالضحايا لالستقواء، وأن لديهم 
شخصيات مضادة للمجتمع؛ حيث إن املستقوين رمبا 

بالذنب أو القلق لألفعال  يشعرون قليال  أو ال يشعرون أبدا  
 السلبية ضد الضحايا.

 مشكلة البحث:
ملتغريات مما سبق يتضح لنا إمكان تأثري بعض ا

الشخصية مثل تقدير الذات والقلق على االستقواء، ولذا 
سوف يهتم البحث احلايل بدراسة عالقة االستقواء بتقدير 
الذات، مما يعكس خطورة االستقواء على تشكيل شخصية 

تستحوذ على الكثري من  األبناء، ولذا فقد أخذت مؤخرا  
كنها مل االهتمام لدى الباحثني يف البيئات األجنبية، ول

تأخذ حقها يف البحث يف بيئتنا العربية أو بيئتنا احمللية، سواء 
من ناحية عالقتها بالنواحي  ممن ناحية رصد وجودها، أ

ظهر يف البيئات و النفسية أو الشخصية أو االجتماعية. 
األجنبية حماوالت جادة لوضع برامج وقائية وأخرى عالجية 

لتناول هذه  جديدا   ا  حبث د  هلذه الظاهرة. وهذا البحث يع
الظاهرة البكر يف البيئة السعودية من حيث وجودها أو عدم 
وجودها، وإذا وجدت فبأي نسبة توجد لدى الطالب 
والطالبات. كما يتم حبث عالقتها مبتغري "تقدير الذات" 

يف  كبريا    الذي يعد أحد متغريات الشخصية ويلعب دورا  

الباحث هلذا  توافق الشخص من عدمه وقد وقع اختيار
يف البيئات بوضوح املتغري بسبب دراسة عالقته باالستقواء 

األجنبية، يف حني أن الدراسات العربية اليت تناولت 
االستقواء يف البيئة العربية نادرة، وميكن حتديد مشكلة 

 تية: البحث احلايل يف األسئلة اآل
طالب وطالبات  ىما نسبة انتشار االستقواء لد  -1

 انوية باملدينة املنورة؟ املرحلة الث
متوسط درجات الطالب عن  هل خيتلف جوهريا   -2

متوسط درجات الطالبات يف االستقواء باملرحلة الثانوية 
 باملدينة املنورة ؟

متوسط درجات االستقواء  هل خيتلف جوهريا   -3
باختالف عدد األصدقاء باملرحلة الثانوية باملدينة 

 املنورة؟
النوع وعدد األصدقاء يف  هل يوجد تأثري للتفاعل بني -4

 درجات االستقواء باملرحلة الثانوية باملدينة املنورة ؟ 
ما طبيعة العالقة بني االستقواء وتقدير الذات لدى  -5

 طالب وطالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة ؟
 أهداف البحث: 

حماولــــة تــــوفري بيانــــات ومعلومــــات عــــن نســــب انتشــــار  -1
وطالبـات املرحلـة الثانويـة  ظاهرة االستقواء بـني طـالب

 باملدينة املنورة. 
البحث عن مقدار واجتاه العالقة االرتباطية بني  -2

لوجود دراسات  االستقواء وتقدير الذات، وذلك نظرا  
أجنبية كثرية تناولت هذا املتغري الفعال يف حياة 

 اإلنسان.
فحص أثر عدد األصدقاء على االستقواء، مبعىن هل  -3

ي له جمموعة أصدقاء عددها يظهر مع الشخص الذ
ري. وهذا متغري  يفسر االستقواء ثقليل أم عددها ك
 اجتماعي.  –من منظور نفسي 

 أهمية البحث:
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ألن االســـــتقواء ميثـــــل مشـــــكلة خطـــــرية للشـــــخص  نظـــــرا  
املستقوي وللشخص الضحية وللعمليـة التعليميـة ذاهتـا، البـد 
 مــــن الوقــــوف علــــى تلــــك الظــــاهرة، فــــإذا مل يكــــن االســــتقواء
مشــكلة قائمــة يف البيئــة الســعودية، فإننــا نريــد أن نتأكــد مــن 
عــدم ظهورهــا، وهــذا يســمى األســلوب الوقــائي، أمــا إذا كــان 
االســـتقواء مشـــكلة قائمـــة يف بيئتنـــا، فســـوف نعمـــل يف جمـــال 
ختصصـنا علـى إيقافهـا أو التقليــل مـن انتشـارها إىل أد  حــد 

لتـورط ممكن، وهذا يسمى باألسلوب العالجي، وخاصة أن ا
يف االســــتقواء يف مرحلـــــة عمريــــة ســـــابقة يزيــــد مـــــن احتماليـــــة 
تعريف وحتديد املعرض  لالحنراف يف مرحلـة عمريـة متقدمـة، 
ــــأعراض  ــــرتبط فقــــط ب وهــــذا يعــــت أن خــــِّبات االســــتقواء مل ت

باحتمالية  بأعراض طبية مستقبلية، وأيضا   نفسية، لكن أيضا  
باالســتقواء  حـدوث االحنـراف يف املراهقــة، إذا اتصـف الطفـل

 يف عمر املرحلة االبتدائية.
عنـــد اكتشـــاف عالقـــة ارتباطيـــة بـــني االســـتقواء وتقـــدير و 

الــذات ميكــن الــتحكم يف تلــك الظــاهرة مــن خــالل الــتحكم 
يف تقــدير الــذات، خاصــة أن هنــاك بــرامج تعمــل علــى زيــادة 

نتـائج البحـوث   وقد أشارتتقدير الذات عند فئات خمتلفة. 
ميكـــــــن  وبـــــــذلك؛ واء يعـــــــد مكتســـــــبا  إىل أن ســـــــلوك االســـــــتق

يف تــوفري معلومــات  الــتخلص منــه، فهــذا البحــث يفيــد إمجــاال  
عن الظاهرة حمل الدراسة يف أمرين مها: التدخل والوقاية، فال 

إىل منـع  يكفي أن نوقف االستقواء احلادث، بل حنتاج أيضـا  
ــــذين مل يصــــبحوا بعــــد  مســــتقوين أو  ــــات ال الطــــالب والطالب

 يف ذلك الطريق. ضحايا االنزالق
 مصطلحات البحث:

من أشكال العدوان يف  يعد االستقواء شكال   :االستقواء
السلوك الذي يقصد اإليذاء، ويتضمن األحداث املتكررة 
طوال الوقت ، وإظهار القوة غري املتوازنة، واملصاحبة بقوة 

 , .Nansel et al)أكثر للهجوم الفردي لقوة فردية أقل، 

م الباحثني أن االستقواء يتضمن عدم ويعتقد معظ (2001

توازن يف القوة اجلسدية أو النفسية، حيث يكون املستقوي 
أقوى )أو ينظر إليه على أنه أقوى( من الضحية؛ فاالستقواء 
حيدث عندما يقوم شخص أقوى بإيذاء أو إخافة شخص 

 آخر أضعف أو أصغر بشكل متعمد وعلى حنو متكرر.
، ع فرد أو أكثر إيذاء  بدنيا  يعرف االستقواء بأنه "إيقا 

على فرد آخر، ويتضمن هتديدات  أو عاطفيا   أو لفظيا  
باإليذاء اجلسدي أو امتالك السالح، واالبتزاز، وخمالفة 
احلقوق املدنية، واالعتداء والضرب، ونشاط أو عمل 

(، 3114:4  ,العصابات، وحماولة القتل" )أالن ل، بني
( 3114 ,يف: أبو غزال) (Olweus, 1993)ويعرفه أولوس 

بأنه شكل من أشكال العدوان، حيدث عند تعرض طفل أو 
فرد ما بشكل مستمر إىل سلوك سليب يسبب له األمل، ينتج 

األول  ىعن عدم التكافؤ يف القوى بني فردين، يسم
، وقد يكون االستقواء جسميا  (ضحية)خر واآل ي(مستقو )

أعم من االستقواء،  أو لفظيا  أو انفعاليا ، إال أن العدوانية
 يف حنيخر، حيث تتضمن العدوانية على الذات واآل

 خر فقط.يقتصر االستقواء على اآل
، حيث قرر اسينبريج Tearingواالستقواء مثل املضايقة 

أن املضايقة تعد من    (Eisenberg, et al., 2003) خرونآو 
اخلِّبات الشائعة لدى كل من األوالد والبنات بنسبة بلغت 

%( كما يدركها األقران، وأن املضايقة تنبئ بالرضا 41،4)
اجلسدي املنخفض، وتقدير الذات املنخفض، وزيادة 

حماوالت  األعراض االكتئابية، واألفكار االنتحارية، وأيضا  
االنتحار، وذلك لدى البنات اللوايت كن مضغوطات 
)شاعرات بالضغط /الوطأة( أكثر من األوالد، من خالل 

اعية على الظهور املعِّب ملعظم الضغوط تأكيدات اجتم
 ;Eisenberg et al, 2003)الناجتة عن كوهنن متضايقات. 

Neumark et al. , 2002)  وتشري البحوث إىل أن األوالد ،
كانوا أكثر ممن ارتكبوا االستقواء، وضحايا لالستقواء، أو  

 .(Weir, 2001)، كالمها معا  
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ِّباء البارزين أحد اخل Dan Olweusويذكر دان أولويز 
يف جمال االستقواء على مستوى العامل "يكون الشخص 

عندما يتعرض بشكل متكرر  مستقوى عليه أو مستضعفا  
وعلى مدى من الزمن ألعمال سلبية من جانب شخص 
آخر أو أكثر" وهذه الطبيعة املتكررة للسلوك هي األكثر 

لبعض الباحثني. فاالستقواء منط متسق من عدم  إزعاجا  
 حرتام لآلخرين، تقبله البيئة، بل وتشارك يف صنعه أيضا  اال

 (.3114:2  ,)أالن ل، بني
أن االستقواء   (Dabkowski,1996)دابكويسكي ىوير 

، أو من جمموعة ا أن يكون من خالل فرد واحد مستقو  إم  
من األطفال املؤذين ضد ضحية واحدة، وتصف النماذج 

لطالب، لكن العامة الشائعة املستقوي كنشاط طالب 
ن و ن ومثري و املعلمني جيدون أن هؤالء األطفال مستقو 

للجدل، إن املستقوين متورطون يف اإلرهاب والتخويف 
واالبتزاز والتهديدات اجلسمية، وتدمري كراسة الواجب 
املنزيل، واإلساءة النفسية، أما الضحايا لالستقواء اليتخوفون 

شعورهم من  أيضا  يتخوفون فقط من اإليذاء اجلسدي؛ بل 
الثابت واملستمر باإلدانة، ويعانون العزلة والشعور بالوحدة 

 النفسية. 
كريج   هاوللسلوك االستقوائي أشكال متعددة ذكر 

(Craig, 1998)  ،أشار و وهي االستقواء اجلسدي واللفظي
( أن من أشكال االستقواء، االستقواء 3114أبو غزال )

وحا ، وحيدث اجلسمي وهو من أكثر أشكال االستقواء وض
الشخص جسميا  من الضرب أو أي شكل  ىعندما يتأذ

من أشكال اهلجوم اجلسمي، واالستقواء االجتماعي 
ويتضمن االستقواء اللفظي بصوره املختلفة من عبارات 

 & Fox) ، يف حني يؤكد فوكس وفاروو هاشاهب مسيئة وما

farrow, 2009)  أن لالستقواء ثالثة أنواع خمتلفة وهي
واء اللفظي، واالستقواء اجلسمي، واالستقواء االستق

 (2009 ,االجتماعي. وقد بني ستيينكايا وآخرون 

(Cetinkaya et al.  ،أن أكثر أنواع االستقواء هو الدفع
 واالستقواء اللفظي.

ويف البحث احلايل يعرف االستقواء بأنه "تعدي 
يذاء أو إخافة شخص اّخر أضعف أو إب ىشخص أقو 

 ,د وعلى حنو متكرر" )أالن ل، بنيأصغر بشكل متعم
(. ويتكون من ثالثة عوامل: األول هو 3114:42

االستقواء البدين حنو ااّلخرين مثل: التضارب مع ااّلخرين، 
ومضايقة األصغر سنا ؛ والثاين هو االستقواء الداخلي 

خرين؛ )السيطرة والفخر( مثل: االستمتاع بالسيطرة على اآل
ملعنوي )االنفعايل( مثل حالة الغضب والثالث هو االستقواء ا

 املستمرة.
 Branden, 1994: 26-27) يُعــرف برانــدين ) :تقــدير الــذات

تقدير الذات بأنه قدرة الفـرد علـى مواجهـة مشـكالت احليـاة 
ومـن مث   Achievementبكفاءة واتصافه بالقدرة على اإلجنـاز

حتقيـق قـدر مــن الشـعور بالسـعادة، ومــن أجـل ذلـك البــد أن 
همني مهـا: األول، فاعليـة الـذات من شخصيته عاملني تتضم

جيابية، وفيه يكون الفرد لديـه القـدرة علـى الـتعلم والتفكـري  اإل
كما تتوفر لديه القدرة على اختاذ القرارات املناسـبة للمواقـف 

: احـــرتام الفـــرد الـــيت يواجههـــا أو خيـــوض فيهـــا الفـــرد، والثـــاين
لثقـة يف ذاتـه وكفاءهتـا، وفيه ميـنح الفـرد ا  self-Respect لذاته

ومــــن مث ينــــتج احرتامــــه لذاتــــه الــــيت تســــتطيع حتقيــــق النجــــاح 
 وعالقات التواصل والتواد مع اآلخرين.

إىل أن مفهــــوم تقــــدير ( Muijs, 2001ويشــــري ميجــــز )
الـــذات يرجـــع إىل أواخـــر اخلمســـينات إذ اســـتطاع أن يفـــرض 

بالبحـــث   Rogersنفســـه علـــى العلمـــاء، وقـــد تناولـــه روجـــرز
باملكانـة بـني املفـاهيم  ىإطار نظريته للذات مث بـدأ حيظـحتت 

النفسية، وهو يرى تقدير الذات بأنه اجتاهات الفرد حنو ذاته 
خــر انفعــايل، وحيتــل تقــدير الــذات آهلــا مكــون ســلوكي و  والـيت

إذ يــــرى أن كــــل فــــرد  Masloاملرتبـــة الرابعــــة يف تنظــــيم ماســـلو 
 يكافح من أجل السيادة والثقة بالنفس.
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( " بأنــــه النظــــر إىل الــــذات 46:3114فــــه ســــليم )عر يو 
علــــى أهنــــا قــــادرة علــــى التغلــــب علــــى حتــــديات احليــــاة، وأهنــــا 
 تســــتحق النجــــاح والســــعادة، كمــــا أنــــه جممــــوع املشــــاعر الــــيت
يكوهنــا الفــرد عــن ذاتــه، مبــا يف ذلــك الشــعور بــاحرتام الــذات 
ــــذات  ــــأن ال ــــاع ب وجــــدارهتا، وتســــتند هــــذه املشــــاعر إىل االقتن

حملبة وجديرة باالهتمام، وينمو تقدير الذات ويتطور جديرة با
مــن خــالل عمليــة عقليــة تتمثــل يف تقيــيم الفــرد لنفســه، ومــن 
خــالل عمليــة وجدانيــة تتمثــل يف إحساســه بأمهيتــه وجدارتــه، 

وهــي: املواهــب الطبيعيــة املوروثـــة   ،ويــتم ذلــك يف ســت نـــواح  
ــــــــذكاء والفضــــــــائل األخالقيــــــــة واالســــــــتقامة واإل جنــــــــازات كال

، النجاحـــات يف احليـــاة والشـــعور باألهليـــة وأن يكـــون حمبوبـــا  و 
والشـــــعور باخلصوصـــــية واألمهيـــــة واجلـــــدارة واالحـــــرتام، وأخـــــريا  

 الشعور بالسيطرة على احلياة. 
ويعــــرف تقــــدير الــــذات يف هــــذا البحــــث بأنــــه "التقيــــيم 
الوجــــداين للشــــخص لكــــل مــــا ميلكــــه مــــن خصــــائص عقليــــة 

للفـــرد  شخصـــيا   ِّب حكمـــا  وماديـــة، وقـــدرة علـــى األداء، ويعتـــ
على قيمته الذاتية  أثناء تفاعله مع اآلخرين )أي اجتماعيته( 
ويعِّب عنه من خالل اجتاهات الفرد حنو مشـاعره ومعتقداتـه،  
كمــــــا يــــــدركها هــــــو اآلن ويف اللحظــــــة الراهنــــــة"، ولــــــه ثالثــــــة 
مكونــات هــي: تقــدير الــذات اجلســمي )املظهــر( مثــل الرضــا 

تقـــدير الـــذات االجتمـــاعي مثـــل عـــن حســـن املظهـــر؛ والثـــاين 
خـرين؛ والثالـث تقـدير الــذات عجـاب واحـرتام اآلالشـعور باإل

حبـــــــــــــاط حنـــــــــــــو التحصـــــــــــــيل األدائـــــــــــــي مثـــــــــــــل الشـــــــــــــعور باإل
 (14: 4441الدراسي.)إبراهيم،عبد احلميد،

: يقصد باألصدقاء جمموعة األشخاص املقربني عدد األصدقاء
فراغ، من الطالب أو الطالبة، ويقضي معهم معظم أوقات ال

ويف هذا البحث مت تقسيم األصدقاء إىل جمموعتني: األوىل 
عدد األصدقاء فيها من واحد إىل أربعة، بينما اجملموعة 

 الثانية عدد األصدقاء فيها مخسة فأكثر.
 

 البحوث السابقة:
 البحوث اليت تناولت االستقواء: أواًل:

إىل فحص أشكال  (Craig, 1998هدفت دراسة كريج )
األطفال املستقوين واألطفال الضحايا  ىلداالستقواء 

( طفال  من 416لالستقواء، لدى عينة مكونة من )
( طفلة من 343( طفال  وعدد )341اجلنسني، منهم )

الثامن، أشارت  تالميذ الصفوف الدراسية من اخلامس إىل
الذكور يقرر كل من املستويني الدراسيني   النتائج إىل أنه يف

أكثر مقارنة باجملموعات  ولفظيا   ديا  جس ن عدوانا  و املستقو 
ن والضحايا يف و الذكور املستقو  يقرراألخرى، وكذلك 

أكثر، أما بالنسبة  لفظيا   الصفوف الدراسية العليا عدوانا  
ن الفروق بني اجملموعات يف العدوان مل تتضح يف إلإلناث ف

الصفوف الدراسية العليا، ومل تنعكس أو تتضح نتائج 
نتيجة  رير الضحايا املستقوين؛ مما يشري إىلالعدوان يف تقا

مهمة، وهي أنه يوجد اخنفاض يف العدوان اجلسدي وزيادة 
 يف العدوان اللفظي متصاحب مع متغري السن. 

 & Kumpulainenويف دراسة كومبوالينني وراسانني )

Rasanen, 2000)  اليت استهدفت حبث حالة األطفال
وذلك لتحديد األعراض  املستقوين يف املرحلة االبتدائية

النفسية وامليل لالحنراف وأشارت النتائج إىل أن األطفال 
املتورطني يف االستقواء لديهم أعراض نفسية أكثر يف سن 

 ىسنة، كما تبني أن احتمالية كوهنم منحرفني تكون أعل 44
سنة، وهذا يعت أن خِّبات االستقواء يف  44يف مرحلة سن 

باحتمالية  ية مستقبلية، وأيضا  الطفولة ترتبط بأعراض نفس
 ازدياد االحنراف يف املراهقة.

( عالقة االستقواء 3114كما حبث أبو غزال )
بالشعور بالوحدة والدعم االجتماعي على عينة مكونة من 

بالصفوف من السابع إىل  طالبا   )444طالبة  و)) 164)
 ملتغري االستقواء إىل أربع العاشر وقد صنف هذه العينة وفقا  

ن/ ين، الضحايا، املستقو ين، املستقو يجمموعات: احملايد
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الضحايا، وبينت النتائج أن مستوى الدعم االجتماعي 
الوالدي لدى الطلبة احملايدين كان أعلى منه لدى الطلبة 

 املستقوين.
( عن أسباب 3141ويف حبث آخر أليب غزال )

 السلوك االستقوائي من وجهة نظر الطلبة املستقوين
وطالبة من  ( طالبا  414ا، تكونت عينته من )والضحاي

لعاشر، وطبق عليهم مقاييس إىل الصف االصف السابع 
االستقواء والوقوع ضحية وأسباب السلوك االستقوائي، وجد 

 يرى%( من العينة مارسوا سلوك االستقواء، و 41أن )
املستقوون أن من خصائص الضحية أنه يتظاهر بأنه شخص 

عن الطلبة للمعلمني، وليس لديه مهم، وينقل معلومات 
يف حني أصدقاء يدافعون عنه، وحتصيله الدراسي منخفض. 

الضحايا أن الشخص يقع فريسة لالستقواء عندما  يرى
ولباسه ومظهره  ،لكل ما يقوله املعلم ومطيعا   يكون صامتا  

 يبدو عليه الفقر.
: البحوث اليت تناولت العالقة بني االستقواء ثانياً 
 لذات: وتقدير ا

 (Rigby & Cox, 1996)يف دراسة  لرجيب وكوكس 
هدفت إىل فحص عوامل مرتبطة بالسلوك اجلانح لدى 
أطفال ومراهقني املدارس، وقد تكونت عينة دراسته  من 

، من طالب املدارس الثانوية بأسرتاليا، طبق ( طالبا  464)
لقياس استقوائهم على قرنائهم يف املدرسة،  استبانةعليهم 

يرهم لذواهتم، وعدد مرات ارتكاب أنشطة جاحنة، وتقد
وأوضحت النتائج بصفة عامة أن البنات قد قررن سلوكيات 
جاحنة أقل من األوالد، وقد تبني لدى البنات وليس لدى 
الذكور مستويات أقل من تقدير الذات قد تصاحبت مع 
تقريرهن لسلوك االستقواء، وقد أشارت النتائج أيضا ، بعد 

من خالل االحندار املتعدد  نات الدراسة إحصائيا  حتليل بيا
بعد التحكم يف متغري السن أن كل من اجلنسني قد أوضحوا 
مستويات مرتفعة من التورط يف االستقواء على القرين، 

 -واملرتبط بتقدير الذات املنخفض، الذي قد تصاحب
 مع قياس السلوك اجلانح. -وبداللة إحصائية

 ,Carol & Duncanانكان )كما قام كل من كارول ود

الراشدين وعالقته بتقدير  ىبدراسة لالستقواء لد (1997
الذات والشعور بالوحدة النفسية، وقد أوضحت نتائج 
الدراسة أن هناك مستويات مماثلة لتقدير الذات لدى 
الراشدين الذين كانوا مستقوين خالل فرتة طفولتهم، 

يف االستقواء  وضحايا معا ، وأطفال مل يتورطوا ستقوينوم
من قبل، وقد أوضحت النتائج أن الراشدين )مستقوين أو 

بالوحدة  ىقروا بداللة إحصائية شعورا  أعلأضحاياهم( قد 
النفسية أكثر من الذين مل يتورطوا من قبل يف مواقف 

 استقواء.
 (Lagerspetz, 1999)وبينــت نتـــائج دراســـة الجريبيتــز  

بســلوكياهتم يف  اهتــم إجيابــا  ارتبــاط بروفيــل املــراهقني لتقــدير ذو 
مواقــــف االســــتقواء، وهــــذه االرتباطــــات كانــــت أقــــوى لـــــدى 

قد تبني الدفاع عـن الـذات و األوالد أكثر منها لدى البنات، 
لضحايا االستقواء لـدى املـراهقني ذوي تقـدير الـذات املرتفـع 

high self-esteem ليصـبح ضـحية مـن  ا  وكـون الفـرد مسـتهدف
املراهقني ذوي تقدير الذات املـنخفض أقرانه، فقد تبني لدى 

self-esteem  low ـــــزاز ـــــديهن اعت ـــــات اللـــــوايت ل ولـــــدى البن
مـــــــنخفض بأنفســـــــهن، أو يف وضـــــــع أقـــــــل يف تكـــــــوين دائـــــــرة 

 عالقاهتن بصديقاهتن.
 (Bjorkqvist, 2001وتشري نتائج دراسة جبوركفيست ) 

على  أن اإلحباط واهلزمية االجتماعية متثل ضغوطا   إىل
يتضح لدينا أن ضحايا االستقواء تبني لديهم اإلنسان، ف

معاناة من االكتئاب والقلق واخلوف االجتماعي، ونقص 
 تقدير الذات وأمراض سيكوسوماتية )نفس عضوية( وأيضا  

 .ىأعراض سلوكية أخر 
دراسة  (Seals & young, 2003) وأجرى سيلز ويونج 

من للتعرف على  انتشار االستقواء يف الصفني السابع والثا
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)األول والثاين املتوسط(، كما اختِّبت عالقة االستقواء 
وكون األفراد ضحايا بعدد من املتغريات وهي النوع، 
واملستوى الدراسي، والساللة، وتقدير الذات، واالكتئاب، 

من  ( طالبا  141وقد تكونت عينة الدراسة من عدد )
ط قروا التور أ%( من أفراد العينة 31املدارس العامة، منهم )

 يف االستقواء، وقد مت حتليل بيانات الدراسة إحصائيا  
( الذي أشار إىل وجود فروق ذات 3باستخدام اختبار )كا

داللة إحصائية بني الطالب والطالبات يف التورط يف 
االستقواء لصاحل الطالب، كما قرر طالب الصف السابع 

أكثر يف االستقواء أكثر من الذي قرره الطالب من  تورطا  
ف الثامن. ومل يتبني أي فروق ذات داللة إحصائية مبنية الص

والضحايا هلم  على الساللة، وكل من الطالب املستقوين
أوضحوا مستويات أعلى من االكتئاب أكثر من الطالب 

مستقوين أو ضحايا، ومل تتضح فروق ذات  االذين هم ليسو 
 داللة إحصائية بني اجملموعات يف مصطلح تقدير الذات.

 (skues et al. , 2005)جرى سكويس وآخرون وقد أ 
دراسة استهدفت حبث تأثريات سلوكيات االستقواء على 
الدافعية وتقدير الذات، وفحص كيف أن االستقواء من 
القرين يرتبط بتقدير الذات، والدافعية للنجاح األكادميي 
وذلك يف مدارس ثانوية اسرتالية، وتكونت عينة الدراسة من 

فإن الطالب كانوا  وكما كان متوقعا   ،با  ( طال444عدد )
 ستقواء أكثر من الطالبات، وأيضا  أكثر تشكيال  مباشرا  لال

فإن الطالب الذين يف الصفوف الدراسية الدنيا يف املدارس 
االستقواء عليهم بتكرار أكثر من  وقعقروا أهنم أالثانوية قد 

ج الطالب يف مستويات الصفوف الدراسية العليا، والنتائ
االستقواء عليهم  وقعأيدت كل ذلك، وأن الطالب الذين 

من أقراهنم يف املدرسة قد مالوا إىل تقرير مستويات أقل من 
 تقدير الذات. 

دراسة لسلوكيات   (Mongold, 2006)وأجرت موجنولد
االستقواء يف املدرسة املتوسطة يف عالقتها بالنوع، واملستوى 

دير الذات، واالجتاهات الدراسي، والعالقات األسرية، وتق
( 146حنو االستقواء، وقد تكونت عينة الدراسة من عدد )

( 331، )( طالبا  314من املدارس املتوسطة منهم ) طالبا  
%(  4404%( من البيض، ونسبة ) 2104طالبة، منهم )

، من سالالت أخرى، وبعد حتليل بيانات الدراسة إحصائيا  
جيابية إوجود عالقة توصلت الباحثة إىل نتائج تشري إىل 

ذات داللة إحصائية بني النوع وعالقات األسرة وبني 
االجتاهات حنو االستقواء، كما ارتبطت العالقات األسرية 

 جيابيا  وبداللة إحصائية بتقدير الذات.إ
 ،Westermann, 2007))كما هدفت دراسة ويسرتمان 

ة إىل فحص نوع العالقة االرتباطية بني املساندة االجتماعي
االستقواء  وقعوتقدير الذات لدى الطالب الضحايا )الذين 

عليهم(، كما هدف إىل فحص دور املساندة االجتماعية 
يف محاية تقدير الذات لدى الطالب الذين هم ضحايا 
االستقواء يف الصفوف الدراسية من الصف الثالث إىل 
السادس االبتدائي، وقد تكونت عينة الدراسة من عدد 

، وتوصل الباحث إىل أن الطالب الذين كانوا ا  ( طالب361)
ضحايا لكل نوعي االستقواء العالقي واملباشر ولديهم 
مستويات أقل من املساندة االجتماعية، ومستويات أقل من 
تقدير الذات، وكذلك تبني أن املساندة االجتماعية تلعب 
دور الوسيط يف العالقة بني االستقواء العالقي واملباشر 

 الذات املنخفض.  وتقدير 
( سلوك االستقواء لدى طلبة 3112وحبث جرادات )

املدارس األساسية  يف الصفوف من السابع إىل العاشر من 
حيث انتشاره والعوامل املرتبطة به، وكانت العينة مكونة من 

وطالبة، وطبق عليها مقاييس لالستقواء  طالبا   )646)
تائج هذا البحث والعالقات األسرية وتقدير الذات، وبينت ن

 )%4,4ضحايا، ) )%3,41مستقوون، ) )%4,42أن )
حمايدون، وتبني أن الذكور  )%1,64مستقوون/ ضحايا، )

استقووا على أقراهنم أكثر مما فعلت اإلناث، كما تبني أن 
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تقدير الذات لدى كل من احملايدين واملستقوين أعلى منه 
 لدى الضحايا.

بدراسة   (Fox & farrow, 2009) وقام فوكس وفاروو 
هدفت إىل حبث العالقة بني االستقواء ومشكالت التوافق 
النفسي مثل تقدير الذات املنخفض، وقد تكونت عينة 

تراوحت أعمارهم الزمنية ما  ( طفال  446الدراسة من عدد )
( وقد مت إجراء تقرير ذات هلم جلمع عاما   41-44بني )

واهتم، وعن بيانات الدراسة وتضمنت تلك التقارير عن ذ
خِّباهتم ثالثة أنواع خمتلفة من االستقواء )اللفظي، 
جسمي/مادي/اجتماعي( وتقدير الذات اجلسمي وعدم 
، الرضا اجلسدي، وبعد حتليل بيانات الدراسة إحصائيا  

توصل الباحثان إىل أن األطفال ضحايا االستقواء لديهم 
 تقدير ذات جسدي منخفض.

 .Cetinkaya et al) (2009 ,كما قام ستيينكايا وآخرون 

بدراسة العالقة بني االستقواء وتقدير الذات لدى الطالب 
يف ثالث مدارس ابتدائية مبستويات اقتصادية اجتماعية 

، وتوصل ( طالبا  434خمتلفة، تكونت عينة الدراسة من )
الباحثون إىل نتائج تشري إىل أن معدالت االستقواء بني 

ن مستوى تقدير %(، كما أ14الطالب مثلت نسبة )
االستقواء  وقعبني الطالب الذين  الذات كان أكثر اخنفاضا  

عليهم، وقد تبني أن أكثر أنواع االستقواء هو الدفع، 
االستقواء اللفظي، كما تبني أن منط االستقواء 
االنفعايل/العاطفي قد وضح متاما  يف املدارس ذوات املستوى 

إىل أن هناك  صلومت التو االجتماعي االقتصادي املرتفع. 
عالقة بني االستقواء والسن، ومستوى الصف ودرجة التعليم 
لألب، ومهنة األب، وعدد األخوات البنات واألخوان البنني 

 واملستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة.
 تعقيب على البحوث السابقة : 

من نتائج البحوث السابقة خنلص مبجموعة اجلمل    
 العلمية اآلتية :

ستقواء ظاهرة عامة ومنتشرة بني الطالب يف أن اال -4
 (Nansel et al. ,2001;املراحل التعليمية، مثل حبث 

;Muscari, 2002 Seals & young, 2003 ; 

Selekman & Vessey, 2004 ;  ،أالن ل، بني
3114; Cetinkaya et al. ,2009) 

ينتشر االستقواء يف الصفوف الدنيا أكثر من انتشاره  -3
 ; (Nansel et al. ,2001يا، مثل حبث بالصفوف العل

Seals & young, 2003 ; skues et al. , 2005 ; 

Eisenberg & Aalsma, 2005 ;  ،أالن ل، بني
3114) 

يسود االستقواء اجلسدي بني الذكور يف حني يسود  -4
 ,Craigاالستقواء اللفظي بني اإلناث، مثل حبث 

1998) ; (Weir,2001 

من الوالدين  اجتماعيا   ا  الشخص الذي ال يتلقى دعم -1
يكون فريسة ليكون ضحية لالستقواء، كما أن 
الشعور بالوحدة النفسية له دور يف االستقواء، مثل 

 ; Baldry    ; Westermann, 2007حبث )

Mongold, 2006 ; &farrington, 1998  ،أبو غزال
3114) 

تقدير الذات املنخفض يف كثري من نتائج الدراسات   -4
، مثل حبث يللضحية أكثر من املستقو  كان مصاحبا  

(Rigby & Cox,1996 ; Carol & Duncan, 1997 

Baldry & farrington, 1998 ; ; Bjorkqvist, 2001 
; Muscari, 2002 ; 2009 Cetinkaya et al. ; Fox & 

farrow, 2009  ) 
من خصائص كل من املستقوي والضحية اخنفاض  -6

 ( 3141غزال، املستوى األكادميي، مثل حبث )أبو
 الفروض:

يوجد انتشار لالستقواء لدى طالب وطالبات املرحلة  -4
 الثانوية باملدينة املنورة. 
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بني متوسط درجات  يوجد فرق دال إحصائيا    -3
الطالب ومتوسط درجات الطالبات يف االستقواء 

 باملرحلة الثانوية باملدينة املنورة  لصاحل الطالب.
 متوسطات درجات بني ال توجد فروق دالة إحصائيا   -4

االستقواء باختالف عدد األصدقاء باملرحلة الثانوية 
 باملدينة املنورة .

للتفاعل بني النوع وعدد  يوجد تأثري دال إحصائيا    -1
األصدقاء يف درجات االستقواء باملرحلة الثانوية 

 باملدينة املنورة .
بني االستقواء  توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا    -4

لدى طالب وطالبات املرحلة الثانوية وتقدير الذات 
 باملدينة املنورة.

 جراءات:اإل
مت اختيار عينة عشوائية من طالب وطالبات  :العينة النهائية

مدارس التعليم الثانوي باملدينة املنورة، بلغ عددها الكلي 
( طالبة، 341، )( طالبا  444وطالبة منها ) ( طالبا  424)

نوية األمري عبد احملسن وأخذت عينة الطالب من مدرسة ثا
(، ومدرسة ثانوية امللك عبد العزيز )ن = طالبا   24)ن = 

(، وأخذت عينة الطالبات من الثانوية التاسعة طالبا   21
طالبة(،  416طالبة( والثانوية الثانية عشرة )ن =  412)ن=

سنة  )46016وقد بلغ متوسط أعمار العينة الكلية ) 
 سنة.من ال )4014باحنراف معياري )

 األدوات:

 : مقياس االستقواء ) إعداد الباحث (:أوال  
يف ضوء املفهوم النظري لالستقواء الذي مت التوصل إليه 
يف اإلطار النظري هلذا البحث، وبالرجوع إىل عينة من 
املقاييس والبحوث والدراسات اليت اهتمت مبفهوم االستقواء 

كيات مفردة تعكس عينة من سلو  )41وقياسه، مت صياغة )
( بني تلك املفردات. وحلساب 4االستقواء، وامللحق رقم )

املؤشرات السيكومرتية للمقياس، مت تطبيق الصورة األولية 
للمقياس على عينة )عينة حساب الصدق والثبات( مكونة 

( طالبا  وطالبة باملرحلة الثانوية باملدينة املنورة، 424من )
ربيع الثانوية، ( طالبا  مبدرسة عبد العزيز ال44منها )

( طالبة باملدرسة الثانوية الرابعة والعشرون للبنات، 441و)
( باحنراف معياري 44041وقد بلغ متوسط أعمار العينة )

املؤشرات السيكومرتية اليت مت التوصل  أيت( وفيما ي13024)
 إليها للمقياس.

 : الصدق -4
مت استخدام أسلوب التحليل العاملي االستكشايف 

 41ت االرتباط بني مفردات املقياس ) ن = ملصفوفة معامال
مفردة( العاملي للمقياس، وذلك بطريقة املكونات 

، obliminاألساسية، مث التدوير املائل بأسلوب "أوبلمني" 
وباالعتماد على حمك كايزر الستخالص العوامل، مع اعتبار 

( 4،1تشبع املفردة بالعامل داال  إحصائيا  إذا كانت قيمته )
( بني النتائج اخلاصة بالصدق 4قل، واجلدول رقم )على األ
 العاملي

 ( 1جدول ) 
 طالباً وطالبة ( 185)ن= مصفوفة البناء العاملي لمعامالت االرتباط بين مفردات المقياس بعد التدوير المائل

 رقم المفردة
 العوامل

 االشتراكيات
1 2 1 

41 44,   41, 
6 46,   43, 
2 43,   16, 
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التحليل العاملي أسفر عن ( أن 4ويتضح من اجلدول رقم )
من التباين الكلي؛  )44044ثالثة عوامل فسرت جمتمعة )

، 4، 2، 6، 41حيث تشبع بالعامل األول املفردات أرقام )
(، 4044( وجذر كامن )46061(بنسبة تباين  )1، 44

وهذا العامل ميكن تسميته بعامل االستقواء البدين )اخلارجي 
، 3الثاين املفردات أرقام ) ، حنو اآلخرين( وتشبع بالعامل 

(، 403( وجذر كامن )2042( بنسبة تباين )41، 4، 4
وهذا العامل ميكن تسميته بعامل االستقواء الداخلي 
)السيطرة والفخر( وتشبع بالعامل الثالث املفردات أرقام 

وجذر كامن  )4044بنسبة تباين ) )4، 43، 44،4)
ستقواء وهذا العامل ميكن تسميته بعامل اال )4044(

املعنوي )االنفعايل( وتلك النتائج تشري إىل متتع املقياس 
 بالصدق العاملي.

 الثبات: -2
حلساب ثبات املقياس مت استخدام معامل الفا كروبناخ، 

طالبا  وطالبة(. وقد  424لدى العينة االستطالعية )ن =
بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس )ن = 

( واحنراف 41022مبتوسط ) (  ,244مفردة( ) 41
، وهو معامل ثبات مرتفع. كما مت  )4044معياري )

حساب معامل الثبات لكل عامل من عوامل املقياس؛ 
( ,244مفردات( ) 6حيث بلغت قيمته للعامل األول )ن=

(، وبلغت قيمته 4013(، احنراف معياري )3013مبتوسط )
( مبتوسط ,616مفردات( ) 1للعامل الثاين )ن = 

، وبلغت قيمته للعامل )3061(، احنراف معياري )1061)
 )4061( مبتوسط ),614مفردات( ) 1الثالث ) ن = 
(، وهي معامالت ثبات مقبولة يف 3044واحنراف معياري )

ضوء عدد مفردات كل عامل على حدة ،وهذه النتائج تشري 
 إىل متتع مقياس االستقواء بدرجة معقولة من الثبات.

 وطريقة التصحيح:تعليمات المقياس  -1
( مفردة، 41الصورة النهائية للمقياس تتكون من )

مجيعها موجبة، يستجاب هلا مبقياس رباعي من نوع ليكرت 
ميتد من "تنطبق بدرجة كبرية" إىل "ال تنطبق"، حيث تأخذ 

(، ولذا فإن الدرجة العظمى 4إىل  1الدرجات من )
ياس ، واملق)41(، والدرجة الصغرى هي )46للمقياس هي )

4 64,   12, 
44 64,   44, 
1 64,   61, 
3  44,  14, 
4  64,  44, 
4  62,  64, 
41  44,  66, 
44   44, 46, 
4   44, 46, 
43   64, 44, 
4   64, 44, 

  4044 403 4044 اجلذر الكامن
  4044 2042 46061 نسبة التباين

  44044 نسبة التباين الكلية
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له درجة كلية، وثالث درجات  فرعية؛ أي له ثالثة مقاييس 
 فرعية.

 ثانيا  :مقياس تقدير الذات:
 ,Heathertn & Polivyصمم هذا املقياس يف األصل 

1991)  )The State Self-Esteem Scale (SSES)،  وهو
، 4464،4444مأخوذ عن مقياس تقدير الذات لروزنِّبج 

Rosenbery فيلد -ءمة يف املشاعر جلينزومقياس عدم املال
، وقام  Jainas-Field Feelings of in adequacyم4444

البيئة السعودية ) إبراهيم ، عبد احلميد  ىبتقنني املقياس عل
( وقد بلغ معامل ثباته باستخدام معامل ألفا  4441،

( وقد ذكر املؤلفان أنه 413(، )ن =1043) كرونباخ
ات، وأكدت مجيعها أنه هذا املقياس مخس دراس ىأجري عل

أن له استخدامات عديدة  نصادق فيما وضع له، ويضيفا
يف املعمل، ويف الفصل الدراسي، والعيادات العالجية، وقد 
وضع هذا املقياس هبدف التعرف علي أي تغري قد حيدث 

حداث يف تقدير الفرد لذاته عندما يتعرض لتأثري األ
عالج اإلكلينيكي. الطبيعية، أو يتعرض لفشل جترييب، أو لل

ويتكون من عشرين عبارة منها سبع عبارات موجبة وثالث 
ثالثة جوانب  ( تنتمي إىل4ملحق رقم ) عشرة عبارة سالبة

لتقدير الذات، اجلانب األول هو املظهر وينتمي له املفردات 
( واجلانب الثاين هو البعد 44، 43، 41، 4، 6، 3أرقام )

، 44، 2، 4، 4أرقام )االجتماعي وتنتمي له املفردات 
(، واجلانب  الثالث هو األداء  وتنتمي له 31، 42، 41

(. 44، 44، 46، 41، 44، 1، 4، 4املفردات أرقام )
ويستجاب للمفردات على مقياس مخاسي من نوع ليكرت، 
ميتد من تنطبق قليال  جدا  " إىل "تنطبق كثريا  جدا "، تأخذ 

إذا كانت  على الرتتيب )4، 1 4، 3،  4الدرجات )
إذا   )4،  3، 4، 1،  4املفردة موجبة، وتأخذ الدرجات )

كانت املفردة سالبة، واملفردات املوجبة هي املفردات 
( وباقي املفردات 44،  43،  41،  2،  4،  3،  4أرقام)

سالبة. وللتحقق من صدق املقياس، مت استخدام صدق 
احملكمني، حيث عرض على جمموعة من األساتذة 

ني يف جمال علم النفس الرتبوي، ملعرفة مدى قياس املتخصص
املفردات لتقدير الذات كمفهوم نفسي، كذلك مدى انتماء 
املفردة ملكونات مفهوم تقدير الذات، وقد أشارت نتائج 
السادة احملكمني، إىل أن مجيع املفردات تقيس تقدير 

 الذات، مما يشري إىل صدق املقياس.
، مت تطبيقه حث احلايلوحلساب ثبات املقياس يف الب

على نفس عينة حساب املؤشرات السيكومرتية ملقياس 
طالبا  وطالبة( وقد مت استخدام  424االستقواء  )ن = 

العامل الفاكروبناخ حلساب معامل الثبات؛ وقد أشارت 
النتائج إىل أن قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية )ن= 

ف معياري (  واحنرا44043( مبتوسط ),4مفردة( هي )31
، ة(. كما مت حساب ثبات كل جانب على حد43014)

حيث بلغت قيمة معامل الثبات للجانب األول )تقدير 
( واحنراف معياري 44022( مبتوسط ),4الذات اجلسمي( )

(، وبلغت للجانب الثاين )تقدير الذات االجتماعي( 403)
(، 1046( واحنراف معياري )42044( مبتوسط ),1)

( ,1لثالث )تقدير الذات األدائي( )وبلغت للجانب ا
(، وتلك النتائج 4041( واحنراف معياري )4404مبتوسط )

تشري إىل متتع مقياس تقدير الذات وجوانبه بدرجة مقبولة 
 من الثبات، خاصة أن عدد مفردات اجلوانب صغرية. 

 نتائج البحث ومناقشتها:
 النتائج اخلاصة بالفرض األول:

ه: يوجد انتشار لالستقواء ينص الفرض األول على أن
طالب وطالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة،  ىلد

والختبار هذا الفرض، مت تصنيف عينة البحث الكلية، 
وعينة الطالب، وعينة الطالبات إىل مستويني 

رباعيات، حيث متثل )مرتفع/منخفض(،وذلك باستخدام األ
كثر مرتفعي رباعي الثالث( فأرباعي األعلى )األدرجة األ
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رباعي األول( رباعي األد  )األاالستقواء، ومتثل درجة األ
رباعي األعلى فأقل منخفضي االستقواء، وقد بلغت قيمة األ

( لدى العينة الكلية، والطالب 43، 44، 4404)
رباعي األد  ، وبلغت قيمة األوالطالبات على التوايل

على ( لدى العينة الكلية، والطالب والطالبات 6،6،6)
 ( يبني نسبة انتشار االستقواء.3، واجلدول رقم )التوايل
 

 (2جدول )
 نسبة انتشار االستقواء لدى العينة الكلية والطالب والطالبات

 
ويتضح من اجلدول السابق أن نسب انتشار االستقواء هي 

%( لدى العينة الكلية، %3102 ، %4602 ، 3406)
، وتفيد هذه النتيجة بأن والطالب والطالبات على التوايل

ظاهرة االستقواء موجودة بني طالب وطالبات املرحلة 
متساوية  نوية باملدينة املنورة، وهي تعتِّب نسبة مرتفعة وغريالثا

 بالنسبة للجنسني؛ وبذلك تتحقق صحة الفرض األول. 
وتناقش هذه النتيجة يف ضوء نتائج البحوث السابقة 
والنسب اليت أشارت إليها، فريى الباحث أهنا نتيجة 
منطقية، ألهنا تتواجد يف عينة البحث احلايل بنفس النسب 

 اليت تتواجد هبا يف مناطق خمتلفة من العامل، فمثال   يبا  تقر 
 اليت (Nansel et al. ,2001)ن يخر آبينت دراسة نانسل و 

أوضحت أن االستقواء سلوك  شائع لدى األطفال 
%( من األطفال يف الفصول 41واملراهقني، فما يقارب )

 وقعالدراسية من السادس االبتدائي إىل األول الثانوي قد 
قواء عليهم من أقراهنم، كما قرر كل من سيليكمان االست

من كل من  4أن  (Selekman & Vessey, 2004) وفيسي

%( كانوا ممن ارتكبوا االستقواء أو  41طالب أي  ) 41
 كانوا ضحايا االستقواء. 

أن   (Seals & young, 2003)وبينت دراسة سيلز ويونج
قواء، كما قروا التورط يف االستأ%( من أفراد العينة 31)

 , .Cetinkaya et al)نيأشارت نتائج دراسة ستيينكايا وآخر 

إىل معدالت االستقواء بني الطالب مثلت نسبة  (2009
%(. ويف كل املدارس باملستويات االجتماعية 14)

االقتصادية املختلفة، وأظهرت نتائج دراسة ستينيكايا 
أن نسبة انتشار االستقواء بني تالميذ  3114ن يوآخر 

%(. وبينت دراسة جرادات 14رحلة االبتدائية )وصلت امل
( أن سلوك االستقواء لدى طلبة املدارس األساسية 3112)

يف الصفوف من السابع إىل العاشر انتشر بنسبة 
 )%4,4ضحايا، ) )%3,41ن، )يمستقو  )4,42%)

ن، كما وجد أبوغزالة يحمايد )%1,64ن/ ضحايا، )يمستقو 
بني عينة حبثه  بنسبة  ( أن االستقواء انتشر3141)
(41.)% 

 طالبات طالب العينة الكلية 

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد المستوى

 4404 64 3604 16 3401 444 االستقواء منخفضو

 3102 44 4602 64 3406 441 مرتفعو االستقواء



 ...االستقواء وعالقته بتقدير الذات يف ضوء النوع وعدد األصدقاء لدى طالب وطالبات املرحلة الثانوية نايف بن حممد احلريب: 
 

 (م3144أكتوبر هـ/4141؛ )ذي احلجة الرياض 34   – 6(، ص ص 13رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )
 

19 

ومن مث يتضح أن الظاهرة موجودة يف اجملتمع السعودي   
كما هي موجودة يف أي جمتمع آخر، مع مالحظة أن 
النسبة بصفة عامة يف اجملتمع السعودي أقل من مثيالهتا يف 
العامل، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن عينة البحث احلايل 

وقد ذكر ايسنبريج والسما من طالب املرحلة الثانوية، 
(Eisenberg & Aalsma, 2005)  أن االستقواء يصل للذروة

يف مرحلة املدرسة املتوسطة، أو خالل املراهقة املبكرة 
كلما تقدمت املراهقة. ويؤكد هذه املعلومة   ويتناقص تدرجييا  
بقوله "يبدأ االستقواء يف مرحلة ما  (3114أالن. ل. بني )

أنه يبلغ الذروة خالل املرحلة االبتدائية  قبل املدرسة، ويبدو
العليا )احللقة الثانية( مث يأخذ باهلبوط بعدها، وباستثناء 

 السخرية 
فإننا ال نسمع الكثري عن حوادث االستقواء يف 

 (.4الكليات أو اجلامعات" )
 ىكما تشري النتائج إىل أن انتشار االستقواء لد

النتيجة تتفق مع الطالب أعلى منه لدى الطالبات، وهذه 
 وسيلز ويونج ،(Weir, 2001)نتائج حبث كل من واير 

(Seals & young, 2003)    ن يوسكويس وآخر(skues et al. 

نتيجة منطقية،  ي(، ولذا فه3112، وجرادات )(2005 ,

وفقا  خلصائص الذكور النمائية يف هذه املرحلة مقارنة 
 خبصائص اإلناث.

 والثالث والرابع : اينالنتائج اخلاصة بالفروض: الث
 على: (والثالث والرابع الثاين)تنص الفروض 

بني متوسط درجات  يوجد فرق دال إحصائيا    -4
الطالب ومتوسط درجات الطالبات يف االستقواء باملرحلة 

( وال توجد فروق 3الثانوية باملدينة املنورة لصاحل الطالب؛ )
تالف بني متوسطات درجات االستقواء باخ دالة إحصائيا  

( كما 4عدد األصدقاء باملرحلة الثانوية باملدينة املنورة؛ )
للتفاعل بني النوع وعدد األصدقاء  يوجد تأثري دال إحصائيا  

يف درجات االستقواء باملرحلة الثانوية باملدينة املنورة؛ 
والختبار هذه الفروض، مت استخدام حتليل التباين متعدد 

عدد األصدقاء(  3×نوع 3التصميم ) ياملتغريات التابعة ذ
كمتغريين مستقلني، واالستقواء ومكوناته كمتغريات تابعة 

جمموعتني، األوىل هو  )حيث مت تصنيف عدد األصدقاء إىل
 4، والثانية عدد األصدقاء من 1 إىل 4عدد األصدقاء من 

( يبني توصيف البيانات، واجلدول 4فأكثر، واجلدول رقم )
 باين.( يبني نتائج حتليل الت1رقم )

 
 (1جدول )

 طالبات( وعدد األصدقاء توصيف درجات االستقواء ومكوناته في ضوء كل من النوع )طالب,

 االنحراف المعياري المتوسط العدد عدد األصدقاء النوع   المتغيرات التابعة

 االستقواء 
 الدرجة الكلية

 طالب
4 42 44046 4014 
3 444 44014 6032 
 6044 44014 444 اجملموع

 طالبات
4 66 2064 4024 
3 412 4041 6014 
 4016 4046 341 اجملموع

 طالب االستقواء البدين
4 42 3064 4031 
3 444 3044 3066 
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 (1جدول )

 تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة ألثر كل من النوع وعدد األصدقاء على  االستقواء ومكوناته

 3043 3042 444 اجملموع

 طالبات
4 66 4041 4064 
3 412 4026 3064 
 3014 4044 341 اجملموع

االستقواء الداخلي 
 ()السيطرة والفخر

 طالب
4 42 1042 3044 
3 444 4044 3014 
 3016 4044 444 اجملموع

 طالبات
4 66 1043 3013 
3 412 1042 3011 
 3044 1044 341 اجملموع

االستقواء املعنوي 
 )االنفعايل(

 طالب
4 42 1044 4044 
3 444 4064 3064 
 3064 4041 444 اجملموع

 طالبات
4 66 3042 4044 
3 412 4016 3044 
 3013 4011 341 اجملموع

 المتغيرات التابعة مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط المربعات
 مستوى الداللة قيمة  ف

 النوع

 ,14 60331 3460141 4 346014 ء الدرجة الكليةاالستقوا

 غري دالة 40142 330443 4 33044 االستقواء البدين
 

االستقواء الداخلي )السيطرة 
 والفخر(

 غري دالة 30134 440444 4 44044

 ,14 40443 420221 4 42022 االستقواء املعنوي )االنفعايل(

 عدد األصدقاء

 االستقواء 
 الدرجة الكلية

4064 4 40646 
 غري دالة ,414

 
 غري دالة ,131 ,444 4 ,444 االستقواء البدين

االستقواء الداخلي )السيطرة 
 والفخر(

44041 4 440444 
 غري دالة 30134

 غري دالة ,344 40414 4 4044 االنفعايل(ي )االستقواء املعنو 
 غري دالة ,434 440424 4 44044 االستقواء الدرجة الكليةالتفاعل بني 
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 :يت( اآل1يتضح من اجلدول رقم )

( للنوع 1014) ىعند مستو  وجود تأثري دال إحصائيا    -4
تقواء، واالستقواء على كل من الدرجة الكلية لالس

املعنوي )االنفعايل(، لصاحل الطالب، وعدم وجود 
للنوع على باقي املتغريات، وتشري  تأثري دال إحصائيا  

، ومفادها أن هذه النتيجة إىل صحة الفرض الثاين
 الطالب أكثر استقواء من الطالبات.

لعدد األصدقاء على   عدم وجود تأثري دال إحصائيا   -3
ومكوناته، وتشري هذه  النتيجة إىل  كل من االستقواء

صحة الفرضية الثالثة، ومفادها أن عدد جمموعات 
 األصدقاء ال يؤثر يف االستقواء.

للتفاعل بني النوع  عدم وجود تأثري دال إحصائيا   -4
وعدد األصدقاء على كل من االستقواء ومكوناته، وتشري 

أنه  هذه النتيجة إىل عدم صحة الفرضية الرابعة، ومفادها
ال يوجد تأثري للتفاعل املشرتك بني اختالف نوع 

كان أو أنثى، وعدد جمموعات األصدقاء   الشخص ذكرا  
 يف االستقواء.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كثري من الدراسات مثل 
، وكريج  (Rigby & Cox, 1996) دراسة: رجيب وكوكس

((Craig1998 وبالدري وفاير ينجتون ،((Baldry & 

farrington, 1998، وسيلز ويونج (Seals & young, 

وجرادات  (skues et al. , 2005)ن يسكويس وآخر  (2003
(، وهكذا ومجيعها بينت أن الذكور أكثر 3112)

 استقواء من اإلناث.
جند أن  معا   ومع مالحظة نتيجة الفرضني األول والثاين

من الطالب والطالبات، مارسوا سلوك االستقواء،  بعضا  
رجة ممارسته لدى الطالب أعلى من الطالبات، لكن د

ويعتقد الباحث أن السبب يف ذلك يرجع لعوامل تكوينية 
، مثل الرتكيب البيولوجي واهلرومونات، مث عوامل بيئية أساسا  

 أخرى كثرية مثل العوامل الشخصية 
واالجتماعية واالقتصادية والرتبوية أدت إىل ذلك. 

راسة بالدري وفار ينجتون لد هلذا نعرض ملخصا   وتأييدا  
(1998 (Baldry & farrington, حيث بينت بعد حتليل ،

أن االستقواء مال حنو الذكور من  بيانات الدراسة إحصائيا  
أفراد العينة، والذين لديهم سلوكيات اجتماعية لدعمهم 

النوع وعدد 
 األصدقاء

 غري دالة 40344 20414 4 2044 االستقواء البدين
االستقواء الداخلي )السيطرة 

 ,643 4 ,64 والفخر(
 غري دالة ,442

 غري دالة ,466 40624 4 4064 االستقواء املعنوي )االنفعايل(

 اخلطاء

 االستقواء الدرجة الكلية
443440

14 
42

4 
410444 

  

 ستقواء البديناال
341401

6 
42

4 
60466 

  
 

االستقواء الداخلي )السيطرة 
 والفخر(

346404
1 

42
4 

40641   

312102 االستقواء املعنوي )االنفعايل(
2 

42
4 

60444   
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ومناصرهتم منخفضة )أي أهنم مفتقدين للدعم واملساندة 
تبني أيضا  إىل كون الفرد االجتماعية من اآلخرين(. وقد 

ضحية أو مغلوب، فقد مال ذلك إىل اإلناث من أفراد 
العينة اللوايت لديهن تقدير ذات منخفض. أما بالنسبة 

ن وضحايا و لألطفال من أفراد العينة الذين تبني أهنم مستقو 
معا  فقد مالوا إىل كوهنم نتاج أبوين متسلطني. وقد اقرتحت 

مبكان دراسة االستقواء بشكل منفرد، النتائج أنه من األمهية 
واالستضعاف وكون الفرد ضحية بشكل منفرد، وكالمها معا  
بصفة عامة وعالقة ذلك بأساليب املعاملة الوالدية اليت تبني 

 أهنا ذات عالقة ارتباطية. 

 النتائج اخلاصة بالفرض اخلامس:
ينص الفرض اخلامس على أنه: توجد عالقة سالبة دالة 

بني االستقواء وتقدير الذات لدى طالب وطالبات  إحصائيا  
املرحلة الثانوية باملدينة املنورة؛ والختبار هذه الفرضية مت 
حساب معامل ارتباط بريسون بني املتغريين؛ تقدير الذات 
واالستقواء، بالنسبة للعينة الكلية للطالب والطالبات كل 

ينت واليت ب لنتيجة الفرض الثاين على حدة، وذلك وفقا  
وجود فرق جوهري بينهما يف االستقواء، والنتائج موضحة 

 (.4باجلدول )
 
 (5جدول )

 معامالت االرتباط بين تقدير الذات واالستقواء وداللتها اإلحصائية

     1014** دالة إحصائيا  عند       1014*دالة إحصائيا  عند
 من بيانات اجلدول السابق جند اآليت :

ب، توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا  بني  بالنسبة للطال -4
كل من الدرجة الكلية لتقدير الذات وبعديها االجتماعي 

واألدائي، والدرجة الكلية لالستقواء ومكوناته، وال توجد 
عالقة بني البعد اجلسمي لتقدير الذات واالستقواء 

للدرجة الكلية نقول بأن الفرض  ومكوناته، واستنادا  

 
 النوع

 
 االستقواء البدني

االستقواء الداخلي 
 )السيطرة والفخر(

االستقواء المعنوي 
 )االنفعالي(

 الدرجة الكلية
 لالستقواء
 

 
 
 

 طالب

 ,444 ,443 ,146- ,411 تقدير الذات اجلسمي )املظهر(
 **,626 **,642 **,424 **,614 تقدير الذات االجتماعي

 **,443 **,441 **,664 **,416 الذات األدائي تقدير
 **,624 **,422 **,146 **,641 الذات الدرجة الكلية لتقدير

 
 
 طالبات

 ,114 ,434 ,431- ,141 تقدير الذات اجلسمي )املظهر(
 **,412 **,444 **,343 **,633 تقدير الذات االجتماعي

 **,644 **,434 **,444 **,436 تقدير الذات األدائي 
 **,466 **,423 **,434 **,421 الذات الدرجة الكلية لتقدير

 
 

 الكلي

 ,144 **,414 ,144 - *,432 تقدير الذات اجلسمي )املظهر(
 **,646 **,123 **,444 **,644 االجتماعي تقدير الذات

 **,641 **,134 **,634 **,446 تقدير الذات األدائي  
 **,643 **,143 **,441 **,613 الذات الدرجة الكلية لتقدير
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صحته؛ حيث إن العالقة هنا موجبة اخلامس ال تتحقق 
 ويف الفرض سالب.

بالنسبة للطالبات، توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا   -3
بني كل من الدرجة الكلية لتقدير الذات وبعديها 
االجتماعي واألدائي، والدرجة الكلية لالستقواء 
ومكوناته، وال توجد عالقة بني البعد اجلسمي لتقدير 

للدرجة الكلية  ناته، واستنادا  الذات واالستقواء ومكو 
نقول بأن الفرض اخلامس ال تتحقق صحته؛ حيث إن 

 العالقة هنا موجبة ويف الفرض سالب.
بالنسبة للعينة الكلية، توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا   -4

بني كل من الدرجة الكلية لتقدير الذات ومكوناته الثالثة 
عنوي، يف حني مع كل من االستقواء البدين واالستقواء امل

توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا  بني الدرجة الكلية 
لتقدير الذات وتقدير الذات االجتماعي وتقدير الذات 
األدائي مع االستقواء الداخلي، يف حني مل توجد عالقة 

 بني تقدير الذات اجلسمي واالستقواء الداخلي.
ومفاد هذه النتيجة أنه " توجد عالقة موجبة ودالة 

ئيا  بني تقدير الذات واالستقواء لدى طالب إحصا
وطالبات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة، وختتلف هذه 

مت  النتيجة مع كثري من نتائج البحوث السابقة، واليت
صياغة الفرض على أساسه؛ حيث كان من املتوقع أن 
تكون العالقة االرتباطية سالبة بني تقدير الذات 

اض أن الشخص الذي يعاين من واالستقواء، على افرت 
 تعويضيا   النقص يف تقدير الذات سوف يسلك سلوكا  

باالستقواء على اآلخرين، لكن نتيجة البحث احلايل أتت 
بشيء جديد، وهو أن العالقة موجبة بني تقدير الذات 
واالستقواء، أي أنه كلما ارتفع تقدير الذات لدى األفراد 

خر، فإن املستقوين أكثر آ ارتفع االستقواء لديهم، ومبعىن
 تقديرا  لذاهتم.

ألن  ا  لذلك بأنه نظر  وهنا يطرح الباحث تفسريا  
االستقواء يصدر من شخص أقوى إىل شخص آخر ميثل 

ما يكون هذا الشخص يتصف مبجموعة من  ضحية، وغالبا  
الصفات السلبية، واليت تشجع املستقوي من االقرتاب منه 

شعر املستقوي يف هذه احلالة واالستقواء عليه، فمنطقي أن ي
بتقدير ذايت لنفسه مرتفع، كما أن هذا االستقواء الصادر 
من الشخص املستقوي ال يالزمه أي شعور بالذنب، بل 
يتبعه الشعور االنفعايل املفعم باالحرتام والتقدير، كما اتضح 

أن العنصر املهم  لنا من نتائج هذا البحث يف الفرض الثاين
ما مسي باالستقواء االنفعايل أو العاطفي،  يف االستقواء هو

(، " 3114:434ويؤيد هذه الرؤية، ما ذكره أالن ل، بني )
بقوله أن املستقوي لديه إحساس قوي بتقدير الذات، وهذا 
 يتناقض مع األسطورة السائدة من أن لدى املستقوين تقديرا  

لذواهتم يف احلقيقة، وال يكاد يوجد دليل لدعم  متدنيا  
تقاد يف أن املستقوين على اآلخرين  ال يشعرون بالرضا االع

عن أنفسهم" ويعزز هذه الرؤية أن املستقوي يستمتع 
بالشعور بالقوة والسيطرة، وحيب الفوز يف كل شيء، ويكره 
أن خيسر يف أي شيء، ويبدو أنه حيصل على الرضا أو 
السعادة من خوف اآلخرين، وأنه بارع يف إخفاء السلوكيات 

بكونه على صواب  –ية، ويظهر لديه إحساس بالتفوقالسلب
يبدو أن تقدير  (. وعموما  )كما يرى ذلك هو طبعا   دائما  

الذات املصاحب لالستقواء من النوع الالشعوري الذي قد 
يؤدي يف النهاية إىل جنون العظمة )البارانويا(. كما تؤيد 
وجهة النظر تلك نتائج بعض الدراسات مثل: دراسة كريج 

(Craig, 1998) اليت بينت أن املستقوين لديهم بداللة
إحصائية مستويات منخفضة من القلق مقارنة بالضحايا 
لالستقواء، ولكن تبني لديهم شخصيات مضادة للمجتمع؛ 
 حيث إن املستقوين رمبا يشعرون قليال  أو ال يشعرون أبدا  

 بالذنب أو القلق لألفعال السلبية ضد الضحايا. 
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 (Lagerspetz, 1999)دراســـة الجريبيتـــز وبينـــت نتـــائج 
بســلوكياهتم يف  ارتبــاط بروفيــل املــراهقني لتقــدير ذواهتــم إجيابــا  

 مواقف االستقواء، وهذه 
االرتباطــات كانــت أقــوى لــدى األوالد أكثــر منهــا لــدى 
البنات، والدفاع عن الذات لضحايا االستقواء قد تبني لدى 

وكـون  high self-esteemاملراهقني ذوي تقدير الذات املرتفـع 
ــــدى  الفــــرد مســــتهدفا   ــــه قــــد تبــــني ل ليصــــبح ضــــحية مــــن أقران

 self-esteem low املـــــراهقني ذوي تقــــــدير الــــــذات املــــــنخفض
البنــــــات اللـــــــوايت لــــــديهن اعتـــــــزاز مـــــــنخفض  ثنـــــــاولــــــدى اإل

بأنفســـــــهن، أو يف وضـــــــع أقـــــــل يف تكـــــــوين دائـــــــرة عالقـــــــاهتن 
 بصديقاهتن.

 خالصة النتائج:
لدى طالب وطالبات املرحلة  توجد ظاهرة االستقواء .4

الثانوية باملدينة املنورة، وتنتشر بني الطالب أكثر من 
 الطالبات.

 يوجد تأثري للنوع على االستقواء .3
 اليوجد تأثري لعدد األصدقاء على االستقواء. .4
يوجد تأثري للتفاعل بني النوع وجمموعات األصدقاء  ال .1

 يف االستقواء. 
ذات واالستقواء توجد عالقة موجبة بني تقدير ال .4

 ومكوناته.
 : التوصيات والمقترحات

أظهر البحث أن ظاهرة االستقواء موجودة وبنسبة  -4
مرتفعة لدى عينة البحث )املراهقني(، وهذا يدعو إىل 
ضرورة مواجهة هذه الظاهرة باسرتاتيجيات وقائية ملن 
لديهم االستعداد لالستقواء، وبرامج عالجيه ملن 

 من الطالب أو الطالبات . ميارسون االستقواء سواء
بني  البحث وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني تقدير  -3

الذات واالستقواء، وهذا يتطلب إجراء حبوث ملعرفة 

أسباب أخرى تؤدي حلدوث هذه الظاهرة، سواء 
 أسباب شخصية أو اجتماعية أو ثقافية.

التنوع يف منهجية البحث املستخدمة يف حبث تلك  -4
سيكومرتية إىل مناهج دراسة احلالة الظاهرة من مناهج 

 أو إسقاطية.
االهتمام ببناء الِّبامج العالجية اليت ميكن من خالهلا  -1

 مواجهة هذه الظاهرة.
يقرتح إجراء حبوث مستقبلية لدراسة االتفاق  -4

واالختالف يف مسات الشخصية بني املستقوين 
 والضحايا )املعتدى عليهم(.
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Abstract: The research aims to know the spread rates of the bullying among students of high school in Al-Madinah Al-

Munawwarah, the relationship between Bullying and self-esteem, and the effect of each type and quantity of friends and the 

interaction between them on the bullying, Among a sample of students males and females in high school in Al-Madinah Al-

Munawwarah, they applied a questionnaire to measure the bullying and of self-esteem, and using frequencies, percentages, 

analysis of variance and the correlation coefficient. The results indicated that the bullying spread between  students males and 

females of high school in Al-Madinah Al-Munawwarah, and spread among the male students more than female students, and 

exist for the effect of the type on the bullying, While there is no impact to the quantity of friends on the bullying, While there 

is no impact to the number of friends on the bullying, and also there is no effect of the interaction between type and groups of 

friends in the bullying, While its found a positive relationship between self-esteem and bullying and its components. 
Keywords: Bullying, Self-esteem, Gender, number of friends . 
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 (: 1ملحق )

 مقياس االستقواء
 إعداد: د/ نايف بن حممد احلريب

 التعليمات:
 أخي الطالب/أخيت الطالبة:

حيدث االستقواء عندما يقوم شخص أقوى بإيذاء أو إخافة شخص آخر أصغر أو أضعف عن قصد وبشكل متكرر )مرارا  وتكرارا (، 
آخرين هبذا األمر ؛ وذلك ألهنم يشعرون بالتعاسة يف داخلهم ، أو أهنم خيشون انتقام  ستقواء أشخاصا  وغالبا  ال خيِّب الطالب الذين يتعرضون لال

 املستقوي منهم بسبب إخبارهم، أو أهنم قلقون من أنه ال أحد سيساعدهم إذا أخِّبوهم بذلك.
 ا  فعال  أو قد تكون كذلك. إن كنت مستقوي ستبانة اليت بني يديك لتعرف/لتعريفوللتعرف على املستقوين بقصد مساعدهتم، وضعت اال

 الباحث. كذلكجديتك، كما أنه متطلب أساسي لنجاح البحث و  ىستبانة يعتِّب مؤشرا  علإن تعاونك وصدقك يف اإلجابة عن هذه اال
ستبانة سوف تعامل بسرية تامة؛ فلن يطلع عليها أحد خالف الباحث، وستستخدم فقط ألغراض وأتعهد لك أخي الطالب بأن هذه اال

 ا البحث، وسوف تتلف فور االنتهاء من تفريغ بياناهتا.هذ
 

  ستبانة.تأكد من فضلك أنك أكملت مجيع البيانات املطلوبة يف هذه اال 
 

 أخريا  وليس آخرا ، ال يفوتت أن أعِّب لك مقدما  عن جزيل شكري ووافر تقديري ملا بذلته من وقت وما أظهرته من صدق يف إجابتك
 أو تكملته: أيتفيما ي   ة بوضع عالمة  تيت اآلالرجاء إكمال البيانا

 امسك: ) إذا رغبت أن تذكره (:............
 ( شهر   )    ( سنة  العمر : )

 املدرسة......... املعدل العام للفصل الدراسي األول ) النسبة املئوية ( )     ( 
  )   ( عدد أصدقائي : واحد-   )   ( اثنان-   )    ( أر   -ثالثة )   ( بعة-  .)   ( أكثر من ذلك 
  )    ( معظم أصدقائي: يف مثل عمري-   )    ( أصغر مت-  .)    ( أكِّب مت 
  )( معظم أصدقائي: من  املدرسة-   )    ( من  احلي الذي أعيش فيه–  

 أخرى )    ( من أحياء 
 

  سب الذي يدل على انطباق فكرة العبارة عليك يف املكان املنا اقرأ كل عبارة من العبارات اآلتية وضع عالمة  (4)
 

 
 م

 
 العبارة

 تنطبق بدرجة
 ال تنطبق قليلة متوسطة كبيرة

     استمتع بالسيطرة على اآلخرين.  4
     أشعر بأنت أقوى بدنيا  من اآلخرين. 3
     أحب أن أفوز دائما  يف كل شيء. 4
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ارة ومدى انطباقها عليك اآلن ، وذلك  بوضع عالمة    (  اقرأ كل عبارة من العبارات اآلتية مث بني ما تشعر به حنو الصفة اليت تتضمنها كل عب3

 أمام العبارة حسب ما تراه أنت يف نفسك يف هذه اللحظة.

     إذا خسرت يف أي شيء أتضارب مع  اآلخرين. 1
     ن.و أكون سعيدا  برؤية اآلخرين وهم خائف 4
     ال أتعاطف مع اآلخرين.  6
     أشعر باحلماس عندما يتضارب )يتشاجر( اآلخرون معا .  4
     أضايق الطالب األصغر مت سنا . 2
     أحب توبيخ اآلخرين. 4

     أحب أن آخذ أو أحطم ممتلكات اآلخرين. 41
     آلخرين أن يعتقدوا أنت األقوى يف املدرسة.أحب من ا 44
     أغضب كثريا  ويستمر غضيب لفرتة طويلة. 43
     أحب أن أنتقم من كل شخص يؤذيت. 44
     ن.و أشعر بالغرية عندما ينجح اآلخر  41

 قليالً جداً  العبارة م
 

كثيراً  كثيراً  في بعض األحيان قليالً 
 جداً 

      أشعر بأنت واثق من نفسي. 4
      أشعر بالرضا عن احلالة اليت يبدو هبا جسمي اآلن.  3
      أشعر باإلحباط حنو حتصيلي الدراسي اآلن.  4
      أشعر حاليا  بعدم فهم األشياء اليت أقرؤها.  1
      أشعر بإعجاب واحرتام  اآلخرين اآلن.  4
      أنا غري راض  عن وزين اآلن.  6
      أشعر بأنت خجول دائما . 4
      أعتقد بأنت ذكي مثل اآلخرين.  2
      بعدم  الرضا عن نفسي.  أشعر 4
      شعوري عن نفسي جيد ) طيب (.  41
      ن عت.و أنا قلق جتاه ما يعتقده اآلخر  44
      عن حسن مظهري اآلن.  أنا راض   43
      أشعر بأنت واثق من فهم األمور أو األشياء. 44
      لدي إحساس بأين أقل من اآلخرين.  41
      ري جذاب.أشعر بأنت غ 44
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 ي صعوبات التعلم وأقرانهم التالميذ العاديينذو مشكالت الواجب المنزلي لدى التالميذ 
 في المرحلة االبتدائية 

 

 زيد بن محمد البتال
 كلية الرتبية قسم الرتبية اخلاصة، ،أستاذ مشارك

 بية السعوديةجامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العر  
 44/3/4141 يف وقبل 4/1/4144يف  قدم 

 

هنم العاديني من خالل اقر أجبات املنزلية اليت تواجه التالميذ ذوي صعوبات التعلم و اهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مشكالت الو  المستخلص:
وكذلك لدى  ،األمور أولياءثر عدد من املتغريات لدى أى هم حول مدى حدوث هذه املشكالت، كما هدفت إىل التعرف علأولياء أمور راء آاستقصاء 

والتحقق من مستوى  ،التالميذ على حدوث مشكالت الواجبات املنزلية. وقد استخدم الباحث قائمة فحص مشكالت الواجبات املنزلية بعد ترمجتها
 .مج لصعوبات التعلم مبدينة الرياضالصدق والثبات. وقد مت اختيار العينة من مجيع املدارس االبتدائية امللحق هبا برا

 وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:
أقل من و"كثريا "، و  "أحيانا " ما بني هاثو حد لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديني تراوحت يفأن مشكالت الواجب املنزيل  - 4

 أحيانا .
 % جلميع العبارات4ستوى معنوي أقل من مبالعاديني  تالميذللدى ا هاصعوبات التعلم أكِّب من لتالميذ ذويلدى امشكالت الواجب املنزيل  أن - 3

 اليت تضمنتها األداة.
)نوع ويل األمر، واحلالة االجتماعية، والعمر،  ويل األمر تغرياتيف حدوث مشكالت الواجب املنزيل وفقا  مل ذو داللة إحصائية وجد اختالفي - 4

 واملستوى املادي(. واملستوى التعليمي،
ملتغريات التلميذ )الصف، واحلالة الدراسية، واحلالة الصحية، يف حدوث مشكالت الواجب املنزيل وفقا   ذو داللة إحصائية جد اختالفيو  - 1

 واستمرارية تناول األدوية(.
 .أولياء األمور ،التالميذ العاديني ،التالميذ ذوي صعوبات التعلمالدمج الرتبوي،  مشكالت الواجب املنزيل، الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة
قــــانون تربيــــة مجيــــع  ،413/ 41أحــــدث صــــدور القــــانون العــــام 

 All handicapped children education األطفال املعوقني

act،  تــأثريات  ، "م4444يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام
فقـــد  خلاصـــة. بـــارزة وجذريـــة علـــى التطبيقـــات يف جمـــال الرتبيـــة ا

ــــة القــــانون تشــــريعا   هــــذا تضــــمن ــــى تربي ــــنص عل ــــذ ذوي  ي التالمي
 Least اخلاصـــة يف أقـــل البيئـــات تقييـــدا   الرتبويـــة االحتياجـــات

Restrictive Environment (LRE) ، نممكــ  مــدى ألقصــىو "
2002, & Baker - Krocznski, Hayden, Cade, Cawley,)   

p.423) .  للتالميــذ ذوي صــعوبات  اويعــىن بالبيئــات األقــل تقييــد
، وحتديـــــدا   مـــــدارس التعلـــــيم العـــــام )املـــــدارس العاديـــــة( -الـــــتعلم 

األمـر الـذي ترتـب  (،Lerner & Kline, 2006) الفصـل العـادي
التالميــذ العــاديني  أقــراهنم عليــه دمــج هــؤالء التالميــذ إىل جانــب

  يف املدارس العادية.

يــة اخلاصــة تطبيقــات الرتب علــىوقــد امتــد تــأثري هــذا القــانون 
حيث أصبح دمج  ،ومنها الدول العربية ،كثري من دول العامل  يف

ا طبيعي ــ أمـر ا شـائع ا واخلاصـة  الرتبويـة التالميـذ ذوي االحتياجـات
ففي اململكة العربيـة السـعودية تبنـت وزارة  يف معظم هذه الدول؛

املوافــــــق   ه4146/4144الرتبيــــــة والتعلــــــيم يف العــــــام الدراســــــي 
وذلـــــك بتفعيـــــل  ،Mainstreaming الرتبـــــوي الـــــدمج ،م4446

ـــــــيم التالميـــــــذ ـــــــة وتعل ـــــــة يف جمـــــــال تربي ذوي  دور املـــــــدارس العادي
، األمـــر الـــذي (4444)املوســـى،  االحتياجـــات الرتبويـــة اخلاصـــة

زاد من خالله أعداد التالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصـة 
يــة،  املسـتفيدين مــن خـدمات الرتبيــة اخلاصــة داخـل املــدارس العاد

 تضـــمن خدمـــة فئـــات مـــن التالميـــذ ذوي االحتياجـــاتكمـــا 
مل تكـــن خمدومـــة مـــن قبـــل مثـــل التالميـــذ ذوي  اخلاصـــة الرتبويـــة

ـــــتعلم  ـــــال، صـــــعوبات ال )املوســـــى، الســـــرطاوي، العبـــــداجلبار، البت
 (.4132احلسني، 

 Students with صــعوبات الــتعلم وويعــد التالميــذ ذو 

learning disabilities الميــــــذ ذوي فئــــــة مــــــن فئــــــات الت
مــــن ة حــــديث ا نســــبي ا اخلاصــــة املســــتفيدالرتبويــــة االحتياجــــات 

خدمات الرتبية اخلاصة مقارنة مع الفئات التقليدية األخرى، 
أقـــــر ت هبـــــا احلكومـــــة االحتاديـــــة األمريكيـــــة يف عـــــام " حيـــــث 
وتشـكل هـذه ، P.28) (Lerner & Kline ,2006 "م4444

ـــراهن أكـــِّب فئـــات الرتب يـــة اخلاصـــة، حيـــث الفئـــة يف الوقـــت ال
التالميـــــذ الــــذين تنطبـــــق علــــيهم شـــــروط أكثــــر ينــــدرج حتتهـــــا 

األهليـــــة خلـــــدمات الرتبيـــــة اخلاصـــــة، ففـــــي الواليـــــات املتحـــــدة 
% مـــن 14،4يشـــكل هـــؤالء التالميـــذ مـــا نســـبته األمريكيـــة 

جمموع التالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة اليت ترتاوح 
 Rehabilitation Research) عـام 34إىل  6أعمـارهم مـن 

and Training Center, 2009) . أمـا علـى املسـتوى الـوطت
% مـــــن جممـــــوع تالميـــــذ 4يشـــــكل هـــــؤالء التالميـــــذ حـــــوايل ف

املــــدارس امللحـــــق هبـــــا بـــــرامج لصـــــعوبات الـــــتعلم )أبـــــو نيـــــان، 
حيــث ا؛ ا مســتمر  تشــهد تزايــد   (. والزالــت هــذه الفئــة4133
ــــذ  أصــــبح ــــةتالمي  ،نقــــا موضــــوعا  للومشــــكالهتم  هــــذه الفئ

 وهدفا  للبحث العلمي. 
االهتمام املتزايد بالتالميذ ذوي صعوبات الـتعلم،  أدىوقد 

طـــار الـــدمج يف املـــدارس العاديـــة إىل ارتفـــاع إوبصـــفة خاصـــة يف 
التالميــذ الوفــاء  هــؤالءوتــرية املخــاوف حــول مــا إذا كــان مبقــدور 

ـــــــة ـــــــات املنزلي ـــــــة مـــــــن الواجب ـــــــات املدرســـــــة العادي  املتناميـــــــة مبتطلب
(Reynolds, Wand & Walberg, 1987; Reynolds, Wand 

& Bryan & Nelson, 1994)  ، وقـد يكـون هلـذه املخـاوف مـا
ل صــعوبة التوفيــق التــام بــني دعــوة الرتبــويني يف جمــال ظــيِّبرهــا يف 

التعلـــيم العـــام إىل رفـــع املســـتويات أو املعـــايري يف املـــدارس العاديـــة 
ىل زيـادة معـدالت دمـج ودعوة نظرائهم يف جمـال الرتبيـة اخلاصـة إ

 Hallahan) التالميـذ ذوي صـعوبات الـتعلم يف الفصـول العاديـة

& Kauffman, 2006 ; Polloway & Epstein, 1994).  
ــــرغم مــــن أن ــــة  وعلــــى ال ــــات املنزلي يتطلــــب تأديــــة الواجب

بـــني عوامـــل خمتلفـــة ومتعـــددة  ا متبـــادال  وتـــأثري   ،ا معقـــد  تفـــاعال  
حيث تلعب  ؛عليمية أخرىتفوق ما تنطوي عليه أي مهمة ت
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ـــــالفـــــروق الفرديـــــة بـــــني التالميـــــذ دور   الواجـــــب أداء يف  اا رئيس 
أرحب للتلميذ يف  ح جماال  يذلك أن الواجب املنزيل يت ؛املنزيل

 & Cooper)وكذلك طريقة تنفيذه ،تقرير وقت أداء الواجب

Nye, 1994) ،يف املدارس العاديـة علـى جرت العادة  غري أنه
الميــذ بــأداء الواجبــات املنزليــة بغــض النظـــر الت مجيــع تكليــف

األمـر الـذي قـد يـؤدي إىل مزيـد  ،عما بينهم مـن فـروق فرديـة
صــعوبات الــتعلم  ومــن املشــكالت الــيت يواجههــا التالميــذ ذو 

 ,Polloway, Foley, & Epstein)املنزليـة واجبـاهتم  أداءيف 

 الــيت يواجههــا هــؤالء كبــريةالصــعوبات يف ظــل ال،  ( 1992
 األكادميية.غري و ميذ يف اجملاالت األكادميية التال

 مشكلة الدراسة
نتائج حركة الدمج املدرسي " الدراسات إىل أنبعض تشري 

صعوبات  ووقد تنطوي على مشكالت يواجهها التالميذ ذ
 "التعلم على األقل فيما يتعلق بالواجبات املنزلية

(Soderlund & Bursuck, 1995, p.150) . حيث متثل
رز العقبات الرئيسة أبو  ،ات املنزلية إحدى املشكالتالواجب

يف برامج دمج التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املدارس 
، (Epstein, Polloway, Foley & Patton, 1993) العادية

التالميذ ينوء به كاهل هؤالء  ا ثقيال  ن أداءها ميثل عبئ  إإذ 
الذي األمر نتيجة ألوجه القصور املتعددة اليت يعانون منها، 

ا من االهتمام مبشكالت الواجبات املنزلية لدى يتطلب مزيد  
ل التوجهات الرامية حنو ظالتالميذ ذوي صعوبات التعلم يف 

هنم العاديني يف اقر أدمج املزيد من هؤالء التالميذ مع 
الكشف والتعرف على  أمهيةاملدارس العادية. ومن هنا تِّبز 

 ويواجهها التالميذ ذو مشكالت الواجبات املنزلية اليت 
ومقارنتها مبشكالت الواجبات املنزلية لدى  ،صعوبات التعلم

  التالميذ العاديني.
  اإلجابة عن األسئلة اآلتية: الدراسةوتحاول 

هل ختتلف مشكالت الواجبات املنزلية بني التالميذ  -4
 ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديني؟ 

املنزلية بني التالميذ هل ختتلف مشكالت الواجبات  -3
واحلالة ، والعمر ،باختالف متغريات ويل األمر )النوع

 (؟واملستوى الدراسي ،والوضع املادي ،االجتماعية
هل ختتلف مشكالت الواجبات املنزلية بني التالميذ  -4

 ،والصف الدراسي ،)العمر باختالف متغريات التلميذ
 ،الة الصحية( واحل؟)هل سبق له الرسوب واحلالة الدراسية

 ؟(واستمرارية تناول العالج
 هدف الدراسة 

مشكالت الواجبات على  التعرفهتدف الدراسة احلالية إىل 
صعوبات التعلم والتالميذ  وواملنزلية اليت يواجهها التالميذ ذ

ومقارنة مدى حدوث هذه املشكالت لدى  ن،و العادي
مر واحلالة ثر متغريات النوع والعباإلضافة إىل معرفة أ الفئتني،

 أولياءاالجتماعية والوضع املادي واملستوى الدراسي لدى 
 ثرأعلى مشكالت الواجبات املنزلية، وكذلك  األمور

متغريات العمر والصف الدراسي واحلالة الدراسية )هل سبق 
بشكل  األدويةوتناول  ،( واحلالة الصحية؟له الرسوب

 لية. جبات املنز اميذ على مشكالت الو المستمر لدى الت
 أهمية الدراسة 

على الرغم من أمهية موضوع مشكالت الواجبات 
والتالميذ ذوي  ،املنزلية لدى التالميذ العاديني بشكل عام

صعوبات التعلم على وجه اخلصوص، وتأثرياهتا البالغة على 
إال أن دراستها يف األدبيات  ، التلميذ وأسرته على حد سواء

-، حيث تعد هذه الدراسة اا ونادر  العربية ال زال حمدود  
األوىل من نوعها اليت تتصدى  -حسب علم الباحث

ملوضوع مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي 
. والشك أن دراسة هنم العاديني حتديدا  اقر أصعوبات التعلم و 

مشكالت الواجب املنزيل لدى التالميذ ذوي صعوبات 
 ،حتديد طبيعتهاو  ،والتعرف عليها ،هنم العادينياقر أالتعلم و 

يعد السبيل األجنع لوضع اخلطط  -واملقارنة فيما بينها 
ثارها السلبية، آالرتبوية املالئمة للحد منها والقضاء على 
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على ا على تعلم هؤالء التالميذ و األمر الذي سينعكس إجياب  
ا على ذلك تستمد هذه الدراسة مستوى حتصيلهم. وتأسيس  

 :أيتأمهيتها مما ي
ملشكالت اليت تواجه التالميذ ذوي صعوبات توضيح ا -4

 هنم العاديني.اقر أالتعلم و 
كشف اختالفات املشكالت املنزلية بني التالميذ ذوي   -3

 صعوبات التعلم والتالميذ العاديني.
لدى  حتديد مشكالت الواجب املنزيل األكثر حدوثا    -4

 التالميذ ذوي صعوبات التعلم.
يل األمر والتلميذ على توضيح أثر متغريات كل من و  -1

 الواجبات املنزلية.
التأسيس لبنية حبثية هتتم مبشكالت الواجبات املنزلية  -4

لدى التالميذ عامة والتالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية 
 اخلاصة مبختلف فئاهتم على وجه اخلصوص. 

 حدود الدراسة 
 :أيتحتدد هذه الدراسة مبا ي 

التالميذ ذوي  ء أمورأوليااقتصارها على عينة من  -4
صعوبات التعلم والتالميذ العاديني الذكور مبدارس املرحلة 

 االبتدائية امللحق هبا برامج لصعوبات التعلم مبدينة الرياض.

 املنزيل استخدامها قائمة فحص مشكالت الواجب  -3
The Homework Problem Checklist (HPC) ، اليت

يز وليفني طورها كل من أنيسكو وسكويوك و رامري 
(Anesko, Schoiock, Ramirez, & Levine, 1987)  بعد

 ترمجتها وحساب درجات الصدق والثبات.

ـــــاين مـــــن العـــــام الدراســـــي يف مجـــــع بياناهتـــــا  -4 الفصـــــل الث
 . ه4144/4143

 مصطلحات الدراسة
اإلشــراف وهــو الشــخص املســئول عــن  :Parent ولــي األمــر

والتواصــل مــع  ،دراســته مــن خــالل متابعــةتعلــم التلميــذ  علــى

أو مـــــن يقـــــوم  ،أو والدتـــــه ،والـــــده :مثـــــل ،معلميـــــه ومدرســـــته
 . مقامهما

 Program of learning :برنــــامج صــــعوبات الــــتعلم

disability  وهو برنامج تربوي متخصـص يف تقـد  خـدمات
 الرتبيــــة اخلاصــــة يف جمــــال صــــعوبات الــــتعلم لتالميــــذ املدرســــة

 الذين يعانون من صعوبات التعلم. العادية
املتطلبــات واملهــام الدراســية  Homework: الواجــب المنزلــي

جنازهــا مــن قبــل إذات االرتبــاط بــاملنهج الدراســي، واملطلــوب 
 يف املنزل. وغالبا   ،التلميذ خارج الفصل الدراسي
 Homework problems :مشــــكالت الواجــــب المنزلــــي

العوائــــق الــــيت حتــــول دون قيــــام التلميــــذ بتنفيــــذ وأداء واجباتــــه 
 ،جنازهــــا يف املنــــزل علــــى الوجــــه األكمــــلإســــية املطلــــوب الدرا

البيئــة مـــن  مســواء كــان مصــدر هــذه العوائــق التلميــذ نفســه أ
  حوله.

 Students with learning: صـعوبات الـتعلم والتالميذ ذو 

disabilities  أكادمييوهم التالميذ الذين يعانون من ضعف 
صـعوبات ويتلقون خـدمات الرتبيـة اخلاصـة يف بـرامج  ،واضح
 .يف املدرسة العادية بعد تشخيصهم والتعرف عليهم التعلم

وهـم التالميـذ الـذين  Normal students: نو التالميذ العادي
وال حيتـــاجون خلـــدمات  ،يوجــد لـــديهم احتياجـــات خاصــة ال

  الرتبية اخلاصة.
 الدراسات السابقة

الحـــظ الباحـــث نـــدرة الدراســـات العربيـــة ذات االرتبـــاط 
ع البحـث ممـا دفعـة إىل الرتكيـز علـى الدراسـات مبوضو  املباشر

 وذلك على النحو اآليت:   ،األجنبية وبعض الدراسات العربية
 (Epstein & Polloway,1993) قــام ابســتني وبولــوواي

بدراسة هـدفت إىل حتديـد املشـكالت الـيت يواجههـا التالميـذ 
لـــــديهم صـــــعوبات تعلـــــم أو علـــــى أن الـــــذين مت تشخيصـــــهم 

مقارنــة بــأقراهنم العــاديني املمــاثلني هلــم يف  ةاضــطرابات ســلوكي
واشـــتملت عينــــة الدراســــة علـــى معلمــــي هــــذه  ،العمـــر الــــزمت
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 أكملــواهم، حيــث وأوليــاء أمــور الفئــات الــثالث مــن التالميــذ 
 وأشــارت ،(HPC) قائمــة فحــص مشــكالت الواجــب املنــزيل

 ،ذوي صـــــــــعوبات الـــــــــتعلمنتـــــــــائج الدراســـــــــة إىل أن التالميـــــــــذ 
الســــــلوكية يواجهــــــون مشــــــكالت  الضــــــطراباتا يوالتالميــــــذ ذو 

املنزلية على حنو يفـوق مـا يواجهـه  وعقبات يف تأدية الواجبات
إىل أيضــا  النتـائج  أشـارتكمـا   ،قـراهنم مـن التالميـذ العـادينيأ

زيــــــــادة مشــــــــكالت الواجــــــــب املنــــــــزيل لــــــــدى التالميــــــــذ ذوي 
االضــــــطرابات الســــــلوكية مقارنــــــة بالتالميــــــذ ذوي صــــــعوبات 

طبــــق علـــــى التالميــــذ ذوي صــــعوبات الـــــتعلم الــــتعلم. وقــــد ان
والتالميـــذ ذوي االضـــطرابات الســـلوكية وصـــف مـــن يعمـــدون 
إىل التســـويف والتأجيـــل أو مـــن حيتـــاجون إىل التـــذكري أو إىل 
  تواجد شخص داخل الغرفة اليت يؤدون هبا واجباهتم املنزلية.

 (Bryan & Nelson, 1994) بريـان ونلسـون كما أجـرى
راء التالميـــــــــذ بـــــــــاملرحلتني آتطالع دراســـــــــة هـــــــــدفت إىل اســـــــــ

ــــــة واملتوســــــطة بغــــــرض الوقــــــوف علــــــى جتــــــارهبم مــــــع  االبتدائي
 ( تلميـذا  4434الواجبات املنزليـة، واشـتملت الدراسـة علـى )

مــــن ذوي  ( تلميــــذا  341و) ،عاديــــا   ( تلميــــذا  4313بواقـــع )
مــن فصــول الرتبيــة اخلاصــة  ( تلميــذا  44و) ،صــعوبات الــتعلم
ذات  تأثرياتنتائج الدراسة إىل وجود  أسفرتاملستقلة، وقد 

للمجموعــة والصــف الدراســي للبنــود املتعلقــة  إحصــائيةداللــة 
بالواجب املنزيل من حيث الكـم والنـوع والوقـت املسـتغرق يف 

 داخــل املدرســة هديتــأديــة الواجــب املنــزيل والفرصــة املتاحــة لتأت
واملســــاعدة الــــيت يقــــدمها  ،ســــاعات الــــدوام املدرســــي( أثنــــاء)

 ،التلميـــذ يف حمتــــوى الواجـــب املنـــزيل ومســــتواه ورأيلـــدان الوا
وتشـري  ،وشعور التلميـذ جتـاه الواجـب املنـزيل واملدرسـة عمومـا  

إىل أن التغيـــريات يف حتديـــد وتكليـــف التالميـــذ أيضـــا  النتـــائج 
بالواجبــات املنزليــة وتقــدير درجاتــه قــد جتعــل عمليــة االنتقــال 

ا تكتنفــــــه مــــــر  أتوســــــطة مــــــن املرحلــــــة االبتدائيــــــة إىل املرحلــــــة امل
خاصة لدى التالميذ ذوي صعوبات  ،املصاعب واملشكالت

 التعلم.

 ,Roderique & Polloway) وبولواي روديريك نفذو 

دراسة بغرض استقصاء السياسات املدرسية املتعلقة  (1994
( 441بالواجبات املدرسية وتطبيقاهتا لعينة وطنية قوامها )

، األمريكيةيات املتحدة منطقة تعليمية على مستوى الوال
وقد اشتملت تساؤالت  ،%(1204وبلغت نسبة االستجابة )

الدراسة عما إذا كانت هناك أي سياسة مقررة للواجبات 
املنزلية، وما إذا كانت هذه السياسات حتتوي على تعديالت 

خبصوص التالميذ ذوي االحتياجات  Modifications تربوية
سياسات حبجم الواجبات عن عالقة تلك ال فضال   اخلاصة،

ليات التواصل بني البيت آوعدد مرات تكرارها، و  ،املنزلية
التعليمية اليت  اإلداراتن أسفرت النتائج على أواملدرسة. وقد 

توجد لديها سياسات خاصة بالواجبات املنزلية تبلغ نسبتها 
%( فقط، وعما إذا كانت تلك السياسات تسمح 4403)
 الواجبات املنزلية للتالميذ ذوي جراء تعديالت تربوية يفإب

ن أ%( ب6101نسبته ) ما أشار ،االحتياجات اخلاصة
نسبته  تعديالت تربوية، كما ذكر ما إجراءسياساهتم تتضمن 

%( من املستجيبني بوجود سياسات تتعلق حبجم 4404)
 آلياتعن  أما ،وتكرار الواجبات املنزلية يف املرحلة االبتدائية

 %(4404غلب املستجيبني )أ أوضحفقد  التواصل مع املنزل
 سياسات الواجبات املنزلية.الوالدين حول بإعالم 
( أثـــــر الواجبـــــات املنزليـــــة علـــــى 4441حبـــــث حـــــافظ )و 

توســـط املول التحصـــيل الدراســـي يف مـــادة العلـــوم بالصـــف األ
ا تصميم اجملموعات العشوائية الثالث مع اختبارين مستخدم  

قــارن الباحــث بــني ثــالث  بعــدي. وقــد واآلخــرحــدمها قبلــي أ
ـــــات منزليـــــة،  فـــــرض و اســـــرتاتيجيات هـــــي: عـــــدم فـــــرض واجب

فــــرض واجبـــات منزليــــة و واجبـــات منزليــــة مـــع تغذيــــة راجعـــة، 
( 41وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن ) ،بــدون تغذيــة راجعــة

مدارس  بإحدى األوىلا من السنة ا مت اختيارهم عشوائي  تلميذ  
تعيــــني الواجبــــات أن  عــــننتــــائج الدراســــة  وأســــفرتالبنــــني. 

املدرســية بشــكل منــتظم ومتابعــة ذلــك بالتصــحيح يــؤدي إىل 
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 ي.  رفع مستوى التالميذ التحصيل
 ,Soderlund & Bursuck سوديرلوند وبورسوك وأجرى

دراســـة هـــدفت إىل املقارنـــة بـــني مشـــكالت الواجـــب  (1995
املنـــزيل لـــدى كـــل مـــن التالميـــذ ذوي االضـــطرابات الســـلوكية 

ذ العـــــاديني يف املرحلـــــة الثانويـــــة، وقـــــد مت يف وأقـــــراهنم التالميـــــ
 ،( معلم تربيـة خاصـة311البداية اختيار عينة عشوائية من )

يعملـــون مـــع تالميـــذ مـــن ذوي االضـــطرابات الســـلوكية، وقـــد 
طلــــب مــــن كــــل فــــرد يف العينــــة الــــذين مت اختيــــارهم املشــــاركة 

ضافيني على إواملساعدة من خالل تأمني مشاركة ثالثة أفراد 
حد التالميذ لديه يف الِّبنامج، ومعلـم أ أمر: ويل يتاآل النحو

عــــادي، وويل أمــــر ألحــــد التالميــــذ العــــاديني، بعــــد تزويــــدهم 
ــــت االســــتجابة مــــن معلمــــي  بكــــل مــــا خيــــص الدراســــة. وكان

(، و 23) التالميــــــــذ ذوي االضــــــــطرابات الســــــــلوكية وأوليــــــــاء
 اكملـو أالـذين  ،التالميذ العاديني وأولياء( من معلمي 441)

. وقــد دلــت نتــائج (HPC) مــة مشــكالت الواجــب املنــزيلقائ
ن مشـــكالت الواجـــب املنـــزيل لـــدى علـــى أالدراســـة بوضـــوح 

فــــوق وبشــــكل كبــــري تالتالميــــذ ذوي االضــــطرابات الســــلوكية 
العــاديني ويف مجيــع بنــود األداة، كمــا  أقــراهنممشــكالته لــدى 

املشكالت اليت يواجهها  أصعبأشارت النتائج أيضا  إىل أن 
كمــــال الواجــــب إاالضــــطرابات الســــلوكية عنــــد  وميـــذ ذو التال

 . املنزيل تتمثل يف أحالم اليقظة وسرعة التشتت
 (Gajria & Salend,1998) جاجريــا وســاليند تنــاولو 

ا مـن ذوي ( تلميذ  12) لدىأساليب تأدية الواجبات املنزلية 
صعوبات التعلم ومقارنتها مـع أسـاليب التأديـة لـدى جمموعـة 

ــــــذ  ( ت12قوامهــــــا ) ــــــة لمي ــــــاملرحلتني االبتدائي ا مــــــن العــــــاديني ب
واملتوســطة بغــرض معرفــة إذا مــا كــان هنــاك نشــاطات حمــددة 

كمــــال الواجبــــات املنزليــــة مــــن خــــالل إتتعلــــق باإلخفــــاق يف 
راء هؤالء التالميذ حول أساليب تأدية الواجبـات آاستطالع 

أنــه علـــى إىل املنزليــة واجتاهـــاهتم حنوهــا. وقـــد أشــارت النتـــائج 
م مــن وجــود بعــض التشــابه فيمــا يتعلــق بأســاليب تأديــة الــرغ

ال أن إوإكمـــــــال الواجبـــــــات املنزليـــــــة مـــــــن كـــــــال اجملمـــــــوعتني، 
ــــــري  ــــــتعلم ينشــــــغلون وبشــــــكل كب التالميــــــذ ذوي صــــــعوبات ال

ممـا جعلهـم  ،بأنشطة أخرى تتـداخل مـع أداء الواجـب املنـزيل
كمال الواجبات املنزلية على الوجه األكمل إيف  خفاقا  إأكثر 

ارنـــة بـــأقراهنم العـــاديني. أيضـــا  أشـــارت نتـــائج الدراســـة إىل مق
وجـــود تشــــابه يف اجتاهــــات التالميــــذ يف اجملمــــوعتني حنــــو أداء 

 الواجبات املنزلية.
 ,Rogers) وأجـــــرى روجـــــرز ووينـــــر ومـــــارتون وتـــــانوك

Wiener, Marton, & Tannock, 2009)  دراسـة هـدفت إىل
ـــاء األمـــور يف تعلـــم أطفـــاهل م، واشـــتملت فحـــص اشـــرتاك أولي

طفــل تــرتاوح أعمــارهم  414العينــة علــى أوليــاء األمــور لعــدد 
من أولياء أمور التالميذ ذوي  44عام ا، منهم  43و  2بني 

مـــن أوليـــاء  12اضـــطراب النشـــاط الزائـــد وضـــعف االنتبـــاه و 
أمـــور التالميـــذ الـــذين لـــيس لـــديهم اضـــطراب النشـــاط الزائـــد 

ألمــــور اســــتبانة وضــــعف االنتبــــاه، وقــــد أكمــــل مجيــــع أوليــــاء ا
اشرتاك أولياء، وهتدف هذه االستبانة إىل قياس التقرير الذايت 
للعوامــــل الــــيت تــــؤثر علــــى أوليــــاء األمــــور لالشــــرتاك يف تعلــــيم 
أطفاهلم ومساعدهتم يف واجباهتم املنزليـة. وقـد أشـارت نتـائج 
الدراسة إىل أن أوليـاء أمـور األطفـال ذوي اضـطراب النشـاط 

ه عند املقارنـة مـع أوليـاء أمـور األطفـال الزائد، وضعف االنتبا
اخنفــــاض  اذكـــرو  -الـــذين ال يوجـــد لـــديهم هــــذا االضـــطراب 

مستوى الفاعلية يف قدراهتم ملساعدة أطفاهلم، وأهنم يشعرون 
بعــــدم ترحيــــب وعــــدم دعــــم مــــن معلمــــي ومــــدارس أبنــــائهم، 
ويـــرون حمدوديـــة الوقـــت والطاقـــة لالشـــرتاك يف حيـــاة أبنـــائهم 

ارت أمهـــــات األطفـــــال ذوي اضـــــطراب الدراســـــية. كمـــــا أشـــــ
والــذين لـــيس لــديهم هـــذا  -النشــاط الزائـــد وضــعف االنتبـــاه 

إىل نــــــــوع ومســــــــتوى متشــــــــابه يف ســــــــلوكيات  -االضـــــــطراب 
االشرتاك يف تعلم أطفاهلم باملنزل، باإلضافة إىل ذلك أوضـح 
أوليــاء أمــور األطفــال ذوي اضــطراب النشــاط الزائــد وضــعف 

علـم أطفــاهلم، ويسـتخدمون فيمــا االنتبـاه بــأهنم بعيـدون عــن ت
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يتعلـــــق بتحصـــــيل أطفـــــاهلم عالقـــــة الضـــــغط واإلكـــــراه مقارنـــــة 
بأوليــاء أمــور األطفــال الــذين لــيس لــديهم اضــطراب النشــاط 

 الزائد وضعف االنتباه.
دراســـة هــدفت إىل التعـــرف علـــى ب( 3114العمـــري ) قــامو 

التالميــذ يف الصــفوف الدراســية الثالثــة  وأوليــاء أمــورراء معلمــي آ
األوىل باملرحلـة االبتدائيـة حـول الواجبـات املنزليـة، وتكونـت عينـة 

( ويل أمر، وقد طبق الباحـث 414ا و)( معلم  44الدراسة من )
فقره ذات تدرج مخاسي بغرض حتديـد  41استبانة تشتمل على 

ـــــاءراء املعلمـــــني آ ـــــود األداة، وقـــــد  األمـــــور حـــــول وأولي ـــــوى بن حمت
األمـــور علـــى  أوليـــاءعلمـــني و أشـــارت نتـــائج الدراســـة إىل اتفـــاق امل

ــــة ــــات املنزلي ــــة للواجب ــــة والتعليمي ــــة الرتبوي أمــــا فيمــــا يتعلــــق  ،األمهي
وكــذلك العوامــل الــيت تــؤثر يف  ،بشــكل وطبيعــة الواجبــات املنزليــة

 يف األمــور وأوليــاءاملعلمــني  آراءفقــد تباينــت  -الواجبــات املنزليــة 
 .ذلك

 التعقيب على الدراسات السابقة:
مناقشـــته يف الدراســـات الســـابقة، ميكـــن  يف ضـــوء مـــا مت

 :أيتي توضيح ما
يف  أساسيا   ا  مكونممارسة شائعة و تعد الواجبات املنزلية  -4

مصدر كيف العمل املدرسي   هاحدوثبوية، يكثر العملية الرت 
  تعليمية.للخِّبات ال

ل تكليف التالميذ ذوي صعوبات التعلم ظيف  - 3
قد   ،مالئمة ةالت تربويبالواجبات املنزلية بدون وجود تعدي
 أمر ا وتقدمهم دراسي ا جتعل عملية جناح هؤالء التالميذ

  غموض.كتنفه الي
ندرة الدراسات العربية اليت تناولت مشكالت الواجبات  -4

املنزلية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، وكذلك لدى 
  التالميذ العاديني.

يف  كبريةت  صعوبات التعلم مشكال والتالميذ ذو يواجه  -1
 .نو الواجبات املنزلية مقارنة مبا يواجهه أقراهنم العادي

يوجد اهتمام كبري مبشكالت الواجبات املنزلية لدى  -4
التالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة يف بيئة الدمج 

 الرتبوي من جانب الباحثني يف الدول الغربية.
تعرض لعالقة يالحظ أن كثري ا من الدراسات السابقة مل ت -6

مشكالت الواجبات املنزلية باملتغريات لدى ويل األمر أو 
 لدى التلميذ نفسه.

 اإلجراءات المنهجية
 مجتمع وعينة الدراسة 

 يتكـــون جمتمـــع الدراســـة املســـتهدف مـــن مجيـــع أوليـــاء أمـــور
وأولياء أمـور التالميـذ العـاديني يف  ،التالميذ ذوي صعوبات تعلم

ــــــــــــني ــــــــــــة للبن ــــــــــــاض يف العــــــــــــاماملرحلــــــــــــة االبتدائي ــــــــــــة الري   يف مدين
ــ. 4144/4143الدراســـــــي وقـــــــد اقتصـــــــرت الدراســـــــة علـــــــى  هــــــ

ـــتعلم بـــني الـــذكور   التالميـــذ الـــذكور وذلـــك النتشـــار صـــعوبات ال
. Lerner & Kline) (2006 4:  4أكثـر مـن اإلنـاث بنسـبة  

ولصــعوبة مســح مجيــع أفــراد جمتمــع الدراســة مت اســتخدام أســلوب 
انــات الدراســة. والختيــار عينــة ممثلــة جلمــع بي Sampling املعاينــة
 جملتمع 

 Stratified) الدراسة مت استخدام أسلوب املعاينة الطبقية

random sampling) حيث مُتثل مكاتب الرتبية والتعليم ؛
(. وبلغ 4الرياض طبقات العينة )اجلدول رقم  الرياضمبدينة 

 :أيت، مت حتديدها كما يا( تلميذ  3331حجم عينة الدراسة )
  مت حتديد حجم عينة التالميذ ذوي صعوبات التعلم بنسبة

%( من جمتمع التالميذ ذوي صعوبات التعلم البالغ 34)
ن حجم إ(، أي 4)اجلدول رقم  ا( تلميذ  3461عددهم )

. ومت حتديد حجم عينة ا( تلميذ  411عينة هذه الفئة )
من الفصول العادية اليت يتواجد هبا -التالميذ العاديني

 بضعف حجم عينة التالميذ  -صعوبات التعلم وذو تالميذ 

  ن حجم عينة هذه الفئة إذوي صعوبات التعلم، أي
( 3331ليصبح حجم العينة الكلية ) ا( تلميذ  4121)

 .اتلميذ  
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  )مت حتديد حجم العينة يف كل طبقة )مكتب تربية وتعليم 

   على نسبة التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف أي مكتب  بناء
لتالميذ ذوي صعوبات التعليم يف مجيع املكاتب إلمجايل ا

 ؛ أي باستخدام التوزيع املتناسبا( مكتب  43البالغ عددها )

(Proportional allocation) .( 4ويوضح اجلدول رقم )
 التعليمالرتبية و  حجم عينة البحث حسب مكاتب

 
 

 (.4144/4143املصدر: اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بالرياض )

 باستخدام أسلوب املعاينة العشوائية البسيطة مت اختيار
التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديني من كل 

 مدرسة يوجد هبا برنامج صعوبات تعلم.
 ،( اســــــتبانة4664وبلـــــغ عــــــدد االســــــتبانات املســــــرتدة )

 ؛( اســـــتبانة4644وعــــدد الصـــــاحل منهــــا للتحليـــــل اإلحصــــائي )
التالميــذ ذوي صــعوبات  ألوليــاء أمــور( اســتبانة 646منهــا )

( استبانة ألوليـاء أمـور 4144و) %(24،31التعلم بنسبة )
ـــــــــذ العـــــــــاديني بنســـــــــبة ) ـــــــــغ معـــــــــدل 64،44التالمي %(. وبل

%(، وهــو معــدل عــال يف جمــال 46،44االســتجابة الكليــة )
 Baruch 1999; Campbell) البحوث االجتماعية والسلوكية

and Swinscow 2009 . 

يوضــــح  التالميــــذ: ألوليــــاء أمــــورالخصــــائص الشخصــــية 
للمتغــريات الشخصــية ألوليــاء أمــور  ( وصــفا  3اجلــدول رقــم )

التالميــــذ يف عينــــة الدراســــة. ويتضــــح مــــن اجلــــدول أن اآلبــــاء 
%(، 6201ميثلــــون غالبيــــة أفــــراد العينــــة املســــتجيبني بنســــبة )

ن و %( وأوليـــــاء أمـــــور آخـــــر 3403يلـــــيهم األمهـــــات بنســـــبة )
وسط احلسايب ت%(. وفيما يتعلق بالعمر، بلغ امل604بنسبة )

 ،( ســــــنة1402ر التالميــــــذ يف العينــــــة )ألعمــــــار أوليــــــاء أمــــــو 
غالبيــــة  ( ســــنة. وتوضــــح النتــــائج أن404بــــاحنراف معيــــاري )

ــــاء األمــــور متزوجــــ ــــيهم املطلقــــ44ن بنســــبة )و أولي ن و %(، يل
%(. وأفـــــاد 404ا األرامـــــل بنســـــبة )%( وأخـــــري  404بنســـــبة )

معظـــــــم أفـــــــراد العينـــــــة أن وضـــــــعهم املـــــــادي متوســـــــط بنســـــــبة 
الوضـع املـادي املرتفــع  وذو  %(، يلـيهم أوليـاء األمــور2101)

 اسم املكتب  م
املدارس امللحق هبا برامج 

 صعوبات تعلم

 عدد التالميذ ذوي
 صعوبات التعلم

حجم عينة التالميذ ذوي 
 صعوبات التعلم

حجم عينة التالميذ 
 العاديني

 446 42 341 34 الرائد 4

 46 32 441 4 الدرعية 3

 416 44 341 44 الوسط 4

 416 44 341 44 الروضة 1

 441 44 331 42 قرطبة 4

 446 62 341 31 الشمال 6

 411 41 321 34 الشرق 4

 61 43 441 43 الروايب 2

 441 24 441 36 السويدي 4

 441 64 341 31 اجلنوب 41

 341 434 441 41 الغرب 44

 21 13 441 44 العزيزية 43

 4121 411 3461 336 اجملموع 

 حجم عينة الدراسة حسب مكاتب التربية والتعليم بمدينة الرياض. (1)الجدول رقم 
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ـــــــــاء األمـــــــــور ذو %( وأخـــــــــري  4104بنســـــــــبة ) ـــــــــدخل  وا أولي ال
%(. وفيمــــــــــا يتصــــــــــل باملســــــــــتوى 204املــــــــــنخفض بنســــــــــبة )

التعليمـــي، توضـــح النتـــائج أن أكثـــر مـــن نصـــف أفـــراد العينـــة 
وأن النسبة املتبقية  ،%( لديهم مؤهل ثانوي أو دونه4403)

جامعيـة أو مـا  %( حيملون شهادات1302من أفراد العينة )
 فوقها.

 
 

 

 

 التالميذ ألولياء أمورالخصائص الشخصية . (2) رقم جدولال
 النسبة )%( التكرار المتغير

   المستجيب )ولي األمر(:

 6204 4436 األب

 3404 143 األم

 601 416 غريمها

 411 4642 اجملموع

     العمر:

 404 31 سنة فأقل 31

34 – 41 434 402 

44 – 11 646 1403 

14 – 41 443 4101 

 4404 346 سنة 41أكِّب من 

 411 4414 اجملموع

 سنة( 404سنة ؛ االحنراف املعياري =  1402وسط احلسايب =ت)امل

     الحالة االجتماعية:

 4401 4443 متزوج

 404 14 مطلق

 404 44 أرمل

 411 4643 اجملموع

     الوضع المادي:

 204 413 منخفض

 2101 4444 متوسط

 4104 442 مرتفع

 411 4644 اجملموع

     المستوى الدراسي:

 4403 414 ثانوي فما دون
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 النسبة )%( التكرار المتغير
 1302 642 جامعي فما فوق

 411 4424 اجملموع

 
( 4يوضح اجلدول رقم ) الخصائص الشخصية للتالميذ:

خصائص التالميذ حسب كوهنم ذوي صعوبات تعلم أو 
يتضح من اجلدول أن عاديني ليس لديهم صعوبات. و  تالميذ

%( ترتاوح أعمارهم ما بني مثان 4104غالبية التالميذ )
وسط احلسايب للعمر تسنوات وإحدى عشرة سنة، وبلغ امل

( سنة للتالميذ ذوي 402باحنراف معياري ) ،( سنة402)
( سنوات للطالب العاديني باحنراف 41و) ،صعوبات التعلم

( سنة 404ي )( سنة باحنراف معيار 404و) ،(404معياري )
جلميع التالميذ يف العينة، مما يشري إىل متاثل أعمار التالميذ يف 
الفئتني. وفيما يتعلق بالصف يتضح من اجلدول أن نسبة 
التالميذ يف الصفوف العليا يف العينة أعلى بقليل من نسبة 

%( مقابل 4402التالميذ يف الصفوف األولية، بنسبة )
ن نسبة التالميذ ذوي ويتبني من النتائج أ ،%(1203)

 ،صعوبات التعلم أكِّب يف الصفوف األولية من الصفوف العليا
خبالف التوزيع النسيب للتالميذ العاديني حسب الصفوف 
األولية والعليا. ويتضح من النتائج أن هناك تفاوتا  كبريا  يف 
املستوى األكادميي بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ 

%( من التالميذ ذوي 1104تبني النتائج أن ) العاديني؛ إذ
مقابل  أعادوا السنة الدراسية،صعوبات التعلم سبق هلم أن 

سبق أن أعادوا %( فقط نسبة التالميذ العاديني الذين 404)

يف سنوات ماضية، مما يشري إىل التأثري السليب  السنة الدراسية
ميذ. لتالهلؤالء االتحصيل األكادميي  علىصعوبات التعلم ل

وفيما يتصل بالوضع الصحي توضح النتائج أن التالميذ ذوي 
هنم اصعوبات التعلم يعانون من مشكالت صحية أكثر من أقر 

%( من التالميذ 4102التالميذ العاديني، إذ تشري النتائج أن )
ذوي صعوبات التعلم يعانون من مشكالت صحية مقابل 

مشكالت  %( من التالميذ العاديني الذين يعانون من6)
صحية. وكذلك توضح النتائج أن نسبة التالميذ ذوي 
صعوبات التعلم الذين يتناولون عالجات بشكل مستمر بلغت 

%( نسبة التالميذ العاديني الذي 404%( مقارنة بـ )401)
 يتناولون عالجات بصفة مستمرة. 

وإمجـــاال  توضـــح النتـــائج أنـــه ال يوجـــد اخـــتالف كبـــري يف 
ــــع العمــــري للتال ــــتعلم والتالميــــذ التوزي ــــذ ذوي صــــعوبات ال مي

وكذلك يف التوزيع النسيب حسب الصفوف األولية  ،العاديني
غـــري أن النتـــائج توضـــح أن التالميـــذ ذوي صـــعوبات  ،والعليـــا

ولــديهم مشــكالت صــحية أكثــر مقارنــة  ،الــتعلم أكثــر رســوبا  
 ديني. بالتالميذ العا

 

 الخصائص الشخصية للتالميذ. (1)رقم جدول ال

 تغيرالم
 المجموع نو التالميذ العادي التعلم  صعوبات والتالميذ ذو 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

       العمر:
 604 414 404 64 604 13 سنوات 4 - 6

2 – 4 342 4204 466 4406 611 4604 
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 تغيرالم
 المجموع نو التالميذ العادي التعلم  صعوبات والتالميذ ذو 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
41 - 44 331 4606 444 4204 634 4201 

 4204 414 4406 314 4406 412 سنة فأكِّب 43

 411 4644 411 4134 411 643 اجملموع

 وسط احلسايب )سنة(تامل
 
 

402 41 404 
 404 404 402 االحنراف املعياري )سنة(

             الصف:

 1203 444 1101 114 4104 436 الصفوف األولية

 4402 244 4406 444 1404 343 الصفوف العليا

 411 4611 411 4116 411 442 اجملموع

             الرسوب:

 3401 444 404 42 1104 344 سبق أن رسب ،نعم

 4206 4344 4304 444 4404 411 مل يرسب ،ال

 411 4641 411 4144 411 644 اجملموع

             الحالة الصحية:

 403 443 601 63 4102 41 نعم لديه مشكالت صحية

 4102 4144 4101 444 2403 431 ليس لديه مشكالت صحية

 411 4614 411 4144 411 641 اجملموع

             :المستمر تناول العالج

 404 44 404 46 401 44 يتناول عالج  ،نعم

 4104 4411 4604 443 4106 443 عالجيتناول  ،ال

 411 4644 411 4132 411 614 اجملموع

   

 :أداة البحث
 ســتخدم الباحــث قائمــة فحــصالتحقيــق أهــداف البحــث 

 The Homework Problem الت الواجـــب املنـــزيلكمشـــ

Checklist (HPC)،  الـيت طورهـا كـل مـن أنيسـكو وسـكويوك و
 ,Anesko, Schoiock, Ramirez, & Levine)رامرييـز و ليفـني 

املشـكالت  يفوحتتوي هذه القائمة على عشـرين عبـارة  ((1987

نزليـــة، واجباتـــه امل أداءالـــيت ميكـــن أن حتـــدث عنـــد حماولـــة التلميـــذ 
: " حيتــاج وقتــا  طــويال  أيتيــ علــى هــذه العبــارات مــا األمثلــةومــن 

ــــزيل"، و" حيــــل  ــــزيل "، و" يؤجــــل الواجــــب املن حلــــل الواجــــب املن
ض مـا مل يسـاعده شـخص آخـر" ر  الواجب املنزيل بشكل غـري ُمـ

(. ولتطبــــــق هــــــذه القائمــــــة يطلــــــب مــــــن 4رقــــــم  امللحــــــق)انظــــــر 
التالميــذ ذوي  اء أمــورأوليــالدراســة  وهــم يف هــذه - املســتجيبني
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حتديـد تكـرار  - التالميـذ العـاديني وأولياء أمورصعوبات التعلم، 
ــــك علــــى مقيــــاس ليكــــرت ةحــــدوث كــــل مشــــكل  للتلميــــذ، وذل

(likert scale)  يتخيـــارات علـــى النحـــو اآل أربـــعاملتـــدرج مـــن :
(، ال 4) (، حيــدث أحيانــا  3) ( ، حيــدث كثــريا  4حيــدث دائمــا  )
ن يــرتاوح جممــوع درجــات القائمــة أكــن (. ومي1) حيــدث إطالقــا  

مـن قبـل  - وقد مت تصميم هـذه القائمـة ،(61من )صفر( إىل )
وكـذلك  ،ملا كتب عـن الوالـدين مستفيضةبعد مراجعة  -معديها
األمـــور واملعلمــــني واملختصـــني يف الصــــحة العقليــــة  أوليــــاءمقابلـــة 

ــــع األطفــــالالعــــاملني مــــع  بدرجــــة اتســــاق داخلــــي  األداة، وتتمت
 & Epstein)) حسب معامل كرونبـاخ الفـا( 1044) تبلغ ةعالي

Polloway,1993، أسئلة عـن املتغـريات  ةوأضاف الباحث مخس
 ميـذأسئلة خاصـة بالتال ومخسة الميذ،الت ألولياء أمورالشخصية 

العاديني. وقد قام الباحـث برتمجـة وأقراهنم ذوي صعوبات التعلم 
 :يتلى النحو اآلوحساب درجة الصدق والثبات ع ،هذه األداة
رتمجة قام الباحث الللتأكد من سالمة ودقة : الترجمة

 (HPC) برتمجة قائمة فحص مشكالت الواجب املنزيل
 ,back translation (Prieto بأسلوب الرتمجة العكسية

ة: أوال : ترمجة قائمة تيمن خالل اخلطوات الثالث اآل (1992
ية من قبل فحص مشكالت الواجب املنزيل إىل اللغة العرب

: قام مرتجم آخر بالرتمجة ثانيا   .متخصص يف الرتمجة
اليت مت احلصول عليها  -أي ترمجة النسخة العربية  ،العكسية

 مت: ثالثا   .إىل اللغة اإلجنليزية بشكل مستقل - )أوال (من 
اليت مت احلصول عليها من  -جنليزية مقارنة النسختني اإل

 أخطاءوكشف  ،املطابقةبغرض  لقائمةمع أصل ا - (ثانيا  )
 . اليت كانت حمدودة الرتمجة

أظهرت نتائج تقييم قائمة فحص صدق وثبات أداة البحث: 
 أولياء أمورمشكالت الواجب املنزيل عند تطبيقها على 

أهنا  -ومعلميهم باملرحلة االبتدائية يف حبوث خمتلفة  ،التالميذ
 ,Anesko et al., 1987; Epstein)تتميز بالصدق والثبات 

Polloway, 1993) . االستبانة وخلوها من وللتحقق من وضوح

األخطاء اللغوية مت عرضها على مخسة من املختصني من 
أعضاء هيئة التدريس بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود، 

أن االستبانة واضحة وخالية من وكان االتفاق تام ا على 
 استطالعيا   أجرى الباحث مسحا   كذلكاألخطاء اللغوية.  

(Pilot survey) ( 46قوامه ) من أولياء أمور التالميذ ذوي
مت حساب معامل حيث  ،صعوبات التعلم والتالميذ العاديني

والذي  (Cronbach's alpha)" الثبات الداخلي "كرونباخ ألفا
فيما  ،لألداة مرتفعمما يشري إىل ثبات  ،(1041بلغت قيمته )

حتت نفس الظروف اليت  لو استخدمت لنفس جمتمع البحث
 Morgan, Glinerad, & Harmon) الدراسةأُجريت فيه 

2006; Cramer, 1997 .) وهذه القيمة أعلى من قيمة معامل
 ,Epstein, Polloway) بولووايكرونباخ ألفا يف حبث أبستني و 

1993, p.44) ( 1044والذي بلغت قيمته). 
 لجة اإلحصائيةالمعا

 اآليلبيانـــــــــــــات يف احلاســـــــــــــب مت أوال  ترميـــــــــــــز وإدخـــــــــــــال ال
ـــــــــامج حزمـــــــــة  باســـــــــتخدام ـــــــــوم االجتماعيـــــــــة  اإلحصـــــــــاءبرن للعل

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) ، ومـن مث
 يـــــة: معامـــــل كرونبـــــاخ ألفـــــاتاســـــتخدمت الطـــــرق اإلحصـــــائية اآل

(Cronbach's alpha)  لقيــاس ثبــات قائمــة مشــكالت الواجــب
نســيب والوســـط احلســايب واالحنـــراف املنــزيل، والتوزيــع التكـــراري وال

 ،األمــور والتالميــذ ألوليــاءاملعيــاري لوصــف املتغــريات الشخصــية 
 األمــور علــى فقــرات القائمــة، واختبــار أوليــاءولتلخــيص إجابــات 

 Two-sample) الفرق بني متوسطي جمتمعني لعينتني مسـتقلتني

t-test)  الختبـــار مـــدى وجـــود اخـــتالف يف حـــدوث مشـــكالت
زيل بــــني التالميـــذ ذوي صــــعوبات الــــتعلم والتالميــــذ الواجـــب املنــــ

 One-way Analysis of) العــاديني، وحتليــل التبــاين األحــادي

Variance) ،واختبـار املقارنـات البعديـة لشـفيه (Scheffe Post 

Hoc multiple comparisons test)  الفــــرق بــــني واختبــــار
 (Two-sample t-test) متوســــطي جمتمعــــني لعينتــــني مســــتقلتني

الختبــار مــدى وجــود اخــتالف يف حــدوث مشــكالت الواجــب 
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 ،األمـور ألوليـاءا للمتغـريات الشخصـية املنـزيل لـدى التالميـذ وفق ـ
حيـــث اســـتخدم حتليـــل التبـــاين  ؛واملتغـــريات الشخصـــية للتالميـــذ

األحـــادي يف حالـــة عـــدد فئـــات املتغـــري املســـتقل ثالثـــة أو أكثـــر، 
ل عــــدد فئــــات واســــتخدم اختبــــار الفــــرق بــــني متوســــطني يف حــــا

 ثنني فقط. املتغري املستقل مساو ال
 عرض وتحليل نتائج الدراسة

 مشكالت الواجب المنزلي:
المنزلية بين  : هل يوجد اختالف في مشكالت الواجباتاألولالسؤال 

 التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديين؟ 

 وهــو ســؤال الدراســة األساســي - هــذا الســؤال نلإلجابــة عــ
 لعينتـني لفـرق بـني متوسـطي جمتمعـنيا استخدام اختبـارمت  -

خـتالف الالختبـار مـدى ا (Two-sample t-test) مسـتقلتني
يف مشـــكالت الواجـــب املنـــزيل بـــني التالميـــذ ذوي صـــعوبات 

وسط ت( امل1التعلم والتالميذ العاديني. ويوضح اجلدول رقم )
 احلســـايب واالحنـــراف املعيـــاري إلجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســــة

 وأوليــــاء أمـــــورالتالميــــذ ذوي صـــــعوبات الــــتعلم  أوليــــاء أمــــور
 .تالتالميذ العاديني باإلضافة إىل نتائج اختبار 

ختالفات بين حدوث مشكالت الواجب المنزلي بين التالميذ ذوي النتائج اختبار الفرق بين متوسطين الختبار مدى وجود ا. (1) رقم جدولال
 صعوبات التعلم والتالميذ العاديين

 العبارة م

  ذووالتالميذ 
 صعوبات تعلم 

 التالميذ 
 العاديون

  ()تنتائج اختبار
 للفرق بين متوسطين

ال
مت

وسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

ال
مت

وسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

قيمة 
 ت

مستوى المعنوية
 

4 
 يفشل يف أن حيضر إىل البيت الواجب واملواد الضرورية

 ،...اخل()كتب دراسية، أوراق
4044 1044  1013 1064 42046 1011 

 1011 44041 1044 1012 1026 4034 ال يعرف بالضبط ما هو الواجب املنزيل الذي مت حتديده 3

 1011 46011 1024 1044 1042 4032 ينكر أن لديه واجبا  منزليا   4

 1011 42042 1044 1014 1043 4031 يرفض أن حيل الواجب املنزيل 1

 1011 41066 1024 1046 1041 4011 ويشتكي من الواجب املنزيلن ئي 4

 1011 44044 1044 4044 1044 4022 جيب تذكريه كي جيلس ويبدأ حل الواجب املنزيل 6

 1011 44034 1021 1024 1043 4061 يؤجل الواجب املنزيل 4

2 
 تواجدما مل ي ض  ر  حيل الواجب املنزيل بشكل غري مُ 

 شخص يف الغرفة 
4043 1043 1044 1022 34044 1011 

 1011 31042 1021 1044 1043 4044 ما مل يساعده شخص آخر ض  ر  حيل الواجب املنزيل بشكل غري مُ  4

4 
1 

 1011 42044 1024 1044 1041 4024 يسرح أو يلعب باألشياء أثناء جلوسه حلل الواجب املنزيل

4
4 

شاطات يتشتت بسهولة بالضوضاء )كاألصوات املزعجة( أو ن
 اآلخرين عند حل الواجب

4024 1041 4012 1041 46044 1011 

 1011 44043 1042 1061 1041 4016 حيبط بسهولة عند حل الواجب4
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 العبارة م

  ذووالتالميذ 
 صعوبات تعلم 

 التالميذ 
 العاديون

  ()تنتائج اختبار
 للفرق بين متوسطين

ال
مت

وسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

ال
مت

وسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

قيمة 
 ت

مستوى المعنوية
 

3 

4
4 

 1011 34044 1046 1041 1044 4011 يفشل يف إكمال الواجب املنزيل

4
1 

 1011 31041 1024 1026 1024 4042 حيتاج وقتا  طويال  حلل الواجب املنزيل

4
4 

يرد بشكل غري مناسب عندما يطلب منه األب أو األم 
 تصحيح الواجب املنزيل

4031 1044 1041 1042 46031 1011 

4
6 

حيل الواجب املنزيل بشكل غري منظم، وغالبا  ما تكون ورقة 
 الواجب غري نظيفة

4014 1043 1044 1023 44044 1011 

4
4 

 1011 44041 1023 1042 1043 4014 ع يف األخطاءيق هحيل الواجب املنزيل بشكل سريع مما جيعل

4
2 

يظهر استياءه من العمل حىت عندما حيل الواجب املنزيل 
 بشكل جيد

4041 1044 1061 1021 44043 1011 

4
4 

 1011 44062 1041 1016 1044 4044 ينسى أن يعيد الواجب املنزيل إىل الصف

3
1 

 1011 44044 1064 1034 1044 1044 يتعمد عدم إحضار الواجب املنزيل إىل الصف

 1011 36034 1046 1064 1064 4014 مجيع العبارات 

 
وســط احلســايب للعبــارات الــيت تتوضــح النتــائج أن قــيم امل

تقيس معدالت حـدوث مشـكالت الواجـب املنـزيل للتالميـذ 
ذوي صـــــعوبات الـــــتعلم أكـــــِّب مـــــن القـــــيم املنـــــاظرة للطـــــالب 

متوسـطني أن قــيم  لفـرق بــنيالعـاديني. وتظهـر نتــائج اختبـار ا
( جلميـع العبـارات، 1014% أو )4مستوى املعنوية أقل من 

مما يشري إىل أن معدالت حدوث مشكالت الواجـب املنـزيل 
لــــــدى التالميــــــذ الــــــذين لــــــديهم صــــــعوبات تعلــــــم أكــــــِّب مــــــن 
معـــدالت حـــدوثها لـــدى التالميـــذ العـــاديني. ويستشـــف مـــن 

يـــذ ذوي صـــعوبات النتـــائج أن الفجـــوة كبـــرية جـــدا  بـــني التالم

 ية:تالتعلم والتالميذ العاديني يف املشكالت اآل
ما مل يساعده  ض  ر  حيل الواجب املنزيل بشكل غري مُ  -

 شخص يف الغرفة.

 حيتاج وقتا  طويال  حلل الواجب املنزيل. -

ما مل يساعده  ض  ر  حيل الواجب املنزيل بشكل غري مُ  -
 شخص آخر.

 يفشل يف إكمال الواجب املنزيل. -
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بين التالميذ  : هل تختلف مشكالت الواجبات المنزليةنيالثاالسؤال 
 ,والعمر ,األمور )النوعألولياء بحسب المتغيرات الشخصية 

 والمستوى الدراسي(؟ ,والوضع المادي ,والحالة االجتماعية
 مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لولي األمر: -

للتعرف على مدى اخـتالف مشـكالت الواجـب املنـزيل 
حتليـــل التبـــاين الميـــذ بـــاختالف ويل األمـــر  مت إجـــراء لـــدى الت

ويوضـــح . (One-way Analysis of Variance)األحـــادي 
( نتــائج حتليــل التبــاين الختبــار مــدى وجــود 4اجلــدول رقــم )

. اخــــتالف يف مشــــكالت الواجــــب املنــــزيل وفقــــا  لــــويل األمــــر
ويتضـــح مــــن النتــــائج أن هنـــاك اختالفــــا  جوهريــــا  يف مســــتوى 

ت الواجــــــب املنـــــــزيل بــــــاختالف ويل أمـــــــر حــــــدوث مشـــــــكال
%(. ويتضـــح مـــن 4عنويـــة )املوذلـــك عنـــد مســـتوى  ،التلميـــذ

اجلـــدول أن مشـــكالت الواجـــب املنـــزيل حتـــدث بصـــورة أكـــِّب 
هم غــري األب واألم، يلــيهم أوليــاء أمــور لــدى التالميــذ الــذين 

وأخريا  التالميـذ الـذين  ،هم أمهاهتمأولياء أمور التالميذ الذين 
هم. ولتحديـــــد مواقـــــع االختالفـــــات، مت ؤ هم آبـــــار أوليـــــاء أمـــــو 

 Scheffe Post) لبعديـة لشـفيهااسـتخدام اختبـار املقارنـات 

Hoc multiple comparison test)  والـذي يوضـح أن هنـاك
دالـــة إحصـــائيا  يف حـــدوث مشـــكالت الواجـــب املنـــزيل  فروقـــا  

وكـل مـن التالميـذ  ،همؤ هم آبـاأوليـاء أمـور بني التالميذ الذين 
وغري آبائهم أو أمهاهتم وذلك  ،هم أمهاهتمأولياء أمور  الذين

 (. 6%( كما يوضح اجلدول )4عند مستوى معنوية )

 مدى وجود اختالف في مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لولي األمر الختبارنتائج تحليل التباين . (5)رقم جدول ال

 ولي األمر
عدد 

 المستجيبين
وسط متال

 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

 قيمة
 ف

 مستوى
 المعنوية

 1041 1044 4436 األب

40242 10111 
 1066 4014 143 األم

 1041 4044 416 غريمها

 1064 1046 4611 اجملموع

 
 األمور ألولياءللمقارنات المتعددة لتحليل تباين مشكالت الواجب المنزلي وفقاً  البعدينتائج اختبار شفيه . (6) رقم جدولال

 غيرهما األم األب الوسط الحسابي ولي األمر

   - 1044 األب

  - * 4014 األم

 - ns * 4044 غريمها

 %(4غري دال إحصائيا  عند مستوى معنوية ) ns %( ؛ 4اختالف دال إحصائيا  عند مستوى معنوية ) *
 مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لعمر ولي األمر:

ن الختبـــار ( نتـــائج حتليـــل التبـــاي4يوضـــح اجلـــدول رقـــم )
مدى وجـود اخـتالف يف حـدوث مشـكالت الواجـب املنـزيل 

ويتضــح مـن النتــائج أن هنــاك اختالفــا   .وفقـا  لعمــر ويل األمــر
داللـــة إحصـــائية يف مســـتوى حـــدوث مشـــكالت الواجـــب  اذ

وذلـك عنـد مسـتوى  ،املنزيل بـاختالف عمـر ويل أمـر التلميـذ

%(. ويتضـح مــن اجلـدول أن مشـكالت الواجــب 4معنويـة )
هم أولياء أمـور ملنزيل حتدث بصورة أكِّب لدى التالميذ الذين ا

البعديــــة صـــغار يف الســــن. وتوضــــح نتـــائج اختبــــار املقارنــــات 
داللة  ا( أن هناك اختالفا  ذ2ضة باجلدول رقم )رو املعلشفيه 

إحصائية يف مستوى حدوث مشـكالت الواجـب املنـزيل بـني 
 41-34عمرية )هم تقع يف الفئة الأولياء أمور التالميذ الذين 
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وذلــك عنــد مســتوى معنويــة  ،ســنة( 41-14والفئــة ) ،ســنة(
(4 .)% 

 

 نتائج تحليل التباين الختبار مدى وجود اختالف في حدوث مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لعمر ولي األمر. (7) رقم جدولال
 

 الوسط الحسابي عدد المستجيبين العمر
االنحراف 
 المعياري

 المعنوية مستوى ف قيمة

 1041 4034 31 سنة فأقل 31

40444 1014 

34 - 41 434 4043 1062 

44 - 11 646 1044 1066 

14 - 41 443 1044 1064 

 1044 1043 346  41أكِّب من 

 1064 1046 4414 اجملموع

 

 
 الواجب المنزلي وفقاً لعمر ولي األمرللمقارنات المتعددة لتحليل تباين حدوث مشكالت  البعدينتائج اختبار شفيه (. 8رقم ) جدولال

 العمر
الوسط  

 الحسابي

 سنة 21
 فأقل

21 - 11 11 - 11 11 - 51 
 51أكبر من 
 سنة

     - 4034 سنة فأقل 31

34 - 41 4043 ns -    

44 - 11 1044 ns ns -   

14 - 41 1044 ns * Ns -  

 - ns ns Ns ns 1043 سنة 41أكِّب من 

%(4غري دال إحصائيا  عند مستوى معنوية ) ns ،%( 4ئيا  عند مستوى معنوية )اختالف دال إحصا *
مشكالت الواجب المنزلي وفقًا للحالة االجتماعية لولي  -

 األمر:
( نتـــائج حتليـــل التبـــاين الختبـــار 4يوضـــح اجلـــدول رقـــم )

مــــدى وجــــود اخــــتالف يف مشــــكالت الواجــــب املنــــزيل وفقــــا  
ويتضح مـن النتـائج أن هنـاك . للحالة االجتماعية لويل األمر

داللـــة إحصـــائية يف مســـتوى حـــدوث مشـــكالت  ااختالفـــا  ذ
ــــــة االجتماعيــــــة لــــــويل أمــــــر  الواجــــــب املنــــــزيل بــــــاختالف احلال

%(. ويتضـــح مـــن 4وذلـــك عنـــد مســـتوى معنويـــة ) ،التلميـــذ

اجلـــدول أن مشـــكالت الواجـــب املنـــزيل حتـــدث بصـــورة أكـــِّب 
وأرامـل. وتوضـح ن و هم مطلقـأولياء أمور لدى التالميذ الذين 

( أن 41نتائج اختبار املقارنـات املستعرضـة يف اجلـدول رقـم )
ـــــــة إحصـــــــائية يف مســـــــتوى حـــــــدوث  اذ اختالف ـــــــاهنـــــــاك  دالل

هم أوليـاء أمـور مشكالت الواجـب املنـزيل بـني التالميـذ الـذين 
وذلك عند  ،نو هم مطلقأولياء أمور ن والتالميذ الذين و متزوج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ) %(.4مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى معنوي
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 لولي األمر االجتماعيةمدى وجود اختالف في حدوث مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للحالة  الختبارنتائج تحليل التباين . (9) رقم جدولال
 

 احلالة
 االجتماعية

 عدد
 املستجيبني

 الوسط
 االحنراف املعياري احلسايب

 قيمة
 ف

 مستوى
 املعنوية

 1064 1041 4443 متزوج

40444 10111 
 1044 4043 14 مطلق

 1064 4034 44 أرمل

 1064 1046 4643 اجملموع

 
 للمقارنات المتعددة لتحليل تباين مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للحالة االجتماعية لولي األمر البعدينتائج اختبار شفيه . (11) رقم جدولال

 أرمل مطلق متزوج الوسط الحسابي الحالة االجتماعية

   - 1041 متزوج

  - * 4043 مطلق

 - ns ns 4034 أرمل

%(4غري دال إحصائيا  عند مستوى معنوية ) ns%( ؛ 4اختالف دال إحصائيا  عند مستوى معنوية ) *
 مشكالت الواجب املنزيل وفقا  للوضع املادي لويل األمر: -

( نتائج حتليل التباين الختبار مدى 44يوضح اجلدول رقم )
وفقا  للوضع  وجود اختالف يف مشكالت الواجب املنزيل

املادي لويل األمر. ويتضح من النتائج أن هناك اختالفا  ذا 
داللة إحصائية يف مستوى حدوث مشكالت الواجب 
املنزيل باختالف الوضع املادي لويل أمر التلميذ، وذلك عند 

%(. ويتضح من اجلدول أن مشكالت 4مستوى معنوية )

الذين الواجب املنزيل حتدث بصورة أكِّب لدى التالميذ 
 دخل منخفض ومتوسط.  وأولياء أمورهم ذو 

( أن 43ويتبني من نتائج اختبار املقارنات يف اجلدول )
هناك اختالف ا ذا داللة إحصائية يف مستوى حدوث 
مشكالت الواجب املنزيل بني التالميذ الذين أولياء أمورهم 
ذوو دخل منخفض، وكل من التالميذ الذين أولياء أمورهم 

سط أو عال، وذلك عند مستوى معنوية ذوو دخل متو 
(4%)

 مدى وجود اختالف في مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للوضع المادي لولي األمر الختبارنتائج تحليل التباين . (11جدول )ال
 

 المعنوية مستوى ف  قيمة االنحراف المعياري الوسط الحسابي عدد المستجيبين المادي الوضع
 1042 4044 413 منخفض

32044 1011 
 1064 1041 4444 متوسط

 1066 1021 442 مرتفع

 1064 1046 4644 اجملموع
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 للمقارنات المتعددة لتحليل تباين مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للوضع المادي لولي األمر البعدينتائج اختبار شفيه . (12) رقم جدولال
 

 تفعمر  متوسط منخفض الوسط الحسابي الوضع المادي
   - 4044 منخفض
  - * 1041 متوسط
 - ns * 1021 مرتفع

 %(4غري دال إحصائيا  عند مستوى معنوية ) ns%( ؛ 4اختالف دال إحصائيا  عند مستوى معنوية ) *
مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للمستوى التعليمي لولي  -

 األمر:
ــــائج اختبــــار44يوضــــح اجلــــدول رقــــم ) لفــــرق بــــني ا ( نت

جمتمعــــــــني الختبــــــــار مــــــــدى وجــــــــود اخــــــــتالف يف متوســـــــطي 
مشــــكالت الواجــــب املنــــزيل وفقــــا  للمســــتوى التعليمــــي لــــويل 

ــــــة  اويتضــــــح مــــــن النتــــــائج أن هنــــــاك اختالفــــــا  ذ. األمــــــر دالل
إحصائية يف مستوى حدوث مشـكالت الواجـب املنـزيل بـني 

 ،تعلـــيم ثـــانوي فمـــا دون وهم ذو أوليـــاء أمـــور التالميـــذ الـــذين 
ومـا  جـامعيهم مسـتوى تعلـيمهم ياء أمور أولوالتالميذ الذين 

 %(. 4وذلك عند مستوى معنوية ) ،فوق
ويتضــــــح مــــــن اجلــــــدول أن مشــــــكالت الواجــــــب املنــــــزيل 

 وهم ذو أوليــاء أمــور حتــدث بصــورة أكــِّب لــدى التالميــذ الــذين 
 تعليم ثانوي وما دون.

ات في مشكالت الواجب المنزلي وفقاً للمستوى التعليمي نتائج اختبار الفرق بين متوسطين الختبار مدى وجود اختالف. (11) رقم جدولال
 لولي األمر

 

 المستوى الدراسي
عدد 

 الوسط الحسابي المستجيبين
االنحراف 
 المعياري

 المعنوية مستوى ت قيمة

 1044 4014 414 ثانوي فما دون
  

40611 
  

 1064 1022 642 جامعي فما فوق 10111

 1064 1044 4424 اجملموع

 
بين  هل تختلف مشكالت الواجبات المنزلية :ثالثؤال الالس

والصف )العمر  التالميذ بحسب المتغيرات الشخصية للتلميذ
 ,والحالة الصحية ,(الدراسي والحالة الدراسية )سبق له الرسوب

  بشكل مستمر(؟ األدويةوتناول 

 مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لعمر التلميذ:
ئج حتليـل التبـاين الختبـار ( نتـا41يوضـح اجلـدول رقـم )

مدى وجـود اخـتالف يف حـدوث مشـكالت الواجـب املنـزيل 
ويتضح من النتائج أنه ال يوجد اختالف . وفقا  لعمر التلميذ

ذو داللــة إحصــائية يف مســتوى حــدوث مشــكالت الواجــب 
وذلــك عنــد مســتوى معنويــة  ،املنــزيل بــاختالف عمــر التلميــذ

(4 .)% 

 مدى وجود اختالف في مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لعمر التلميذ الختبارحليل التباين نتائج ت. (11) رقم جدولال
 

 المعنوية مستوى ف   قيمة المعياري االنحراف الوسط الحسابي عدد المستجيبين عمر التلميذ
 1064 1044 414 سنوات 4 - 6

 1062 4014 611 سنوات 4 – 2 10144  30444
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 1041 1041 634 سنة 44 – 41

 1041 1024 414 سنة فأكِّب 43

 1064 1046 4644 اجملموع

 
 ,التعليمي والمستوى ,مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لمتغيرات الصف

 والحالة الصحية للتلميذ:
ــــائج اختبــــار44يوضــــح اجلــــدول رقــــم ) لفــــرق بــــني ا ( نت

جمتمعــــــــني الختبــــــــار مــــــــدى وجــــــــود اخــــــــتالف يف  متوســـــــطي
واحلالــــة  ،زيل وفقــــا  ملتغــــريات الصــــفمشــــكالت الواجــــب املنــــ

ويتضــــح مــــن  وتنــــاول األدويــــة. ،واحلالــــة الصــــحية ،الدراســــية
ـــــاك اختالفـــــا  ذ ـــــائج أن هن ـــــة إحصـــــائية يف مســـــتوى  االنت دالل

 ،حـــدوث مشـــكالت الواجـــب املنـــزيل وفقـــا  ملتغـــريات الصـــف

ـــة الصـــحية ،وحالـــة الرســـوب ـــاول العـــالج ،واحلال وذلـــك  ،وتن
ـــــــة ) ـــــــد مســـــــتوى معنوي ويتضـــــــح مـــــــن النتـــــــائج أن %(. 4عن

مشــكالت الواجــب املنــزيل حتــدث بصــورة أكــِّب لــدى تالميــذ 
ـــــذين ســـــبق أن  أعـــــادوا الســـــنة املراحـــــل األوليـــــة، والتالميـــــذ ال

 ،، والتالميـــــــذ الـــــــذين لـــــــديهم مشـــــــكالت صـــــــحيةالدراســـــــية
 والتالميذ الذين يتناولون عالجات. 

ر مدى وجود اختالفات في مستوى مشكالت الواجب المنزلي وفقاً لمتغيرات نتائج اختبار الفرق بين متوسطين الختبا. (15) رقم جدولال
 وتناول األدوية ,والحالة الصحية ,ومستوى التلميذ ,الصف

 

 المعنوية  مستوى ت  قيمة المعياري االنحراف الوسط الحسابي عدد المستجيبين المتغير

           الصف:

 1064 4014 444 الصفوف األولية

 1064 1022 244 الصفوف العليا 10111 10442

 1064 1046 4611 اجملموع

           مستوى التلميذ:

 1061 4044 444 سبق أن رسب ،نعم

 1063 1024 4344 مل يرسب ،ال 10111 420464

 1064 1046 4641 اجملموع

           احلالة الصحية:

 1041 4041 443 لديه مشكالت صحية ،نعم

 1064 1043 4144 ليس لديه مشكالت صحية 10111 40312

 1064 1046 4614 اجملموع

           تناول العالج:

 1044 4041 44 عالج بشكل مستمراليتناول  ،نعم

 1062 1041 4411 ال يتناول أدوية 10111 10224

 1064 1046 4644 اجملموع
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 مناقشة النتائج 
لى املشكالت اليت اهتمت هذه الدراسة بالتعرف ع

 يواجهها التالميذ ذوو صعوبات التعلم وأقراهنم العاديون
واملقارنة فيما بينهما، باإلضافة إىل معرفة أثر بعض املتغريات 

حدوث مشكالت لدى كل من أولياء األمور والتالميذ على 
الواجبات املنزلية. وقد أشارت النتائج اليت توصلت إليها 

حدوثا  الواجب املنزيل مشكالت  أكثر الدراسة احلالية إىل أن
التعلم وأقراهنم العاديني  لدى مجيع التالميذ ذوي صعوبات

 اآلتية: متثلت يف املشكالت
 .جيب تذكريه كي جيلس ويبدأ حل الواجب املنزيل -

يتشتت بسهولة بالضوضاء )كاألصوات املزعجة( أو  -
 .نشاطات اآلخرين عند حل الواجب

ياء أثناء جلوسه حلل الواجب أو يلعب باألش يشرد ذهنه -
 .املنزيل

 .حيتاج وقتا  طويال  حلل الواجب املنزيل -

مـــا مل يســـاعده  ض  ر  حيـــل الواجـــب املنـــزيل بشـــكل غـــري ُمـــ -
 .شخص آخر

 .يؤجل الواجب املنزيل -

مـــا مل يســـاعده  ض  ر  حيـــل الواجـــب املنـــزيل بشـــكل غـــري ُمـــ -
 .شخص يف الغرفة

قــــع يف حيــــل الواجــــب املنــــزيل بشــــكل ســــريع ممــــا جيعلــــه ي -
 .األخطاء

ممــا يشــري إىل أن حــدوث مشــكالت الواجــب املنــزيل قــد 
تكون أمرا  حتميا  لدى معظـم التالميـذ يف املرحلـة االبتدائيـة، 
ولكـــــن بصــــــوره متفاوتـــــة وخمتلفــــــة يف تكـــــرار حــــــدوثها، كمــــــا 
أشارت إىل ذلك بعض الدراسات يف أن الكثري من التالميذ 

ديهم صـــعوبات ذوي صـــعوبات الـــتعلم أو الـــذين ال يوجـــد لـــ
 ,Bryan) الواجب املنزيل تعلم يواجهون مشكالت يف تأدية

Nelson, & Mathur,1995 .) وقــــد فســــرت مشــــكالت
الواجبات املنزلية بأسباب عديدة تـرتاوح مـن ضـعف الدافعيـة 

واحلافز إىل اخنفاض مستوى االجتاهات حنو الواجبات املنزلية 
 & ,Cooper, Lindsay, Nye) ) لــــدى التالميــــذ

Greathouse, 1998  وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مـع دراسـة
 ,Polloway, Epstein, & Foleyبولـواي وابسـتني وفـويل )

1992.) 

مشــــــــكالت  أيضــــــــا  توصــــــــلت الدراســــــــة احلاليــــــــة إىل أن
تعلم الــصــعوبات  ذووالتالميــذ  الــيت يواجههــا الواجــب املنــزيل

يع يف مج نو التالميذ العادي وبشكل جوهري ما يواجهه تفوق
أوضــحت النتــائج أيضــا   بنــود قائمــة فحــص املشــكالت، كمــا

التالميــذ  أن أصــعب مشــكالت الواجبــات املنزليــة الــيت تواجــه
وبشــــكل  ،التالميــــذ العــــادينيمقارنــــة ب صــــعوبات الــــتعلم وذو 

 ية:تاملشكالت اآل أوجد فجوة كبرية بني اجملموعتني، متثل يف
 تواجــــدمــــا مل ي ض  ر  حيــــل الواجــــب املنــــزيل بشــــكل غــــري ُمــــ -

 شخص يف الغرفة.

 حيتاج وقتا  طويال  حلل الواجب املنزيل. -

مـــا مل يســـاعده  ض  ر  حيـــل الواجـــب املنـــزيل بشـــكل غـــري ُمـــ -
 شخص آخر.

 يفشل يف إكمال الواجب املنزيل. -

وميكـــن أن تعـــزى هـــذه النتيجـــة إىل اخلصـــائص العديـــدة 
لـدى التالميــذ ذوي صــعوبات الـتعلم الــيت تتضــح يف تفاعلهــا 

لكثــــري مــــن العوامــــل ذات االرتبــــاط بالواجبــــات الســــليب مــــع ا
فهؤالء التالميذ يعانون من العديـد (، Patton, 1994)املنزلية 

مــن املشــكالت ســواء يف اجملــال األكــادميي وغــري األكــادميي. 
ـــذ يـــنخفض وبشـــكل  فـــاألداء األكـــادميي لـــدى هـــؤالء التالمي
 واضح عن أقراهنم العاديني، باإلضافة إىل املشكالت املتنوعة
األخرى غري األكادميية اليت تواجهها هذه الفئة من التالميذ، 
والــــيت تظهــــر علــــى ســــبيل املثــــال ال احلصــــر يف كثــــرة النســــيان 
والتشــتت الــذهت وعــدم التنظــيم والنظــرة الســلبية حنــو الــتعلم  
ككـــــل، األمـــــر الـــــذي جعـــــل مـــــن هـــــؤالء التالميـــــذ متعلمـــــني 

رتاتيجيات سلبيني )غري نشطني(، يفتقرون إىل استخدام االس
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أو أهنـــــم ال يســـــتخدموهنا بطريقـــــة مناســـــبة يف أداء واجبـــــاهتم 
املنزليــة أســوة بــأقراهنم مــن التالميــذ العــاديني، الــذين ميتلكــون 
هــــــذه اخلاصــــــية، ويوظفوهنــــــا بفاعليــــــه يف إكمــــــال واجبــــــاهتم 

 املدرسية.
كمـــا ميكـــن أيضـــا  أن تعـــزى هـــذه النتيجـــة إىل املعلمـــني 

التالميـذ ذوي صـعوبات أنفسهم، وذلك من خـالل تكليـف 
التعلم بواجبات صـعبة جـدا ، أو تسـتهلك أوقـات طويلـة، أو 
عــدم التأكــد مــن فهــم وتســجيل التالميــذ للواجبــات بشــكل 

فقـــد وجـــد ســـاليند (.  Bryan, Burstein,2004)مناســـب 
% مــــن 21أن ( Salend & Schliff,1989)وســــكليف 

معلمـــي التالميـــذ ذوي صـــعوبات الـــتعلم يكلفـــون تالميـــذهم 
مــنهم -فقــط -بالواجبــات املنزليــة بشــكل دوري، ولكــن قلــة 

هــــم مــــن يربطــــون بــــني مهــــارات التالميــــذ وهــــذه الواجبــــات، 
 ويقدمون تغذية راجعة، ويكافئون على هذه الواجبات. 

وتتفق نتائج الدراسة احلاليـة مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة 
والــيت  (Epstein & Polloway,1993)  ابســتني وبولــوواي
التالميـــــــذ ذوي صـــــــعوبات الـــــــتعلم يواجهـــــــون أوضـــــــحت أن 

مشـــكالت وصـــعوبات يف تأديـــة الواجبـــات املنزليـــة علـــى حنـــو 
يفـــوق مـــا يواجهـــه أقـــراهنم العـــاديون. أيضـــا  تتفـــق مـــع دراســـة 

ـــــواي وفـــــويل وابســـــتني  & ,Polloway, Epstein)) بول

Foley,1992  الــيت توصــلوا مــن خالهلــا إىل أن التالميــذ ذوي
مشــكالت جوهريــة يف الواجبــات  صــعوبات الــتعلم يواجهــون

املنزليــة مقارنــة بــأقراهنم العــاديني. كمــا تتفــق أيضــا  مــع نتيجــة 
 & Soderlund) ســــــــوديرلوند وبورســــــــوكدراســــــــة 

Bursuck,1995) مشــكالت الواجــب  والــيت توصــلت إىل أن
يفوق  االحتياجات الرتبوية اخلاصةاملنزيل لدى التالميذ ذوي 

العـــاديني ويف  أقـــراهنممشـــكالته لـــدى  وواضـــح وبشـــكل كبـــري
 .مجيع بنود األداة

 كبــرياخــتالف   أيضــا  وجــود وأوضــحت نتــائج الدراســة احلاليــة
 لـدى التالميـذيف مستوى حدوث مشكالت الواجب املنزيل 

 نـوع واملتمثلـة يف ،األمـورألوليـاء حبسب املتغريات الشخصية 
 ،والوضــــع املــــادي ،واحلالــــة االجتماعيــــة ،والعمــــر ويل األمــــر،

 ، وذلك على النحو اآليت:وى الدراسيواملست
ــــــة اخــــــتالف  وجــــــود أظهــــــرت نتــــــائج الدراســــــة ذي دالل

 يف مســـــتوى حـــــدوث مشـــــكالت الواجـــــب املنـــــزيل إحصـــــائية
ـــــزيل ف ،بـــــاختالف ويل أمـــــر التلميـــــذ مشـــــكالت الواجـــــب املن

ـــــذين أقـــــل لـــــدى حتـــــدث بصـــــورة  هم أوليـــــاء أمـــــور التالميـــــذ ال
هنـاك  إىل أن فيهلشـ البعديهاختبار املقارنات  يشريو  ،همؤ آبا

ا دالـــة إحصـــائيا  يف حـــدوث مشـــكالت الواجـــب املنـــزيل فروق ـــ
وكـل مـن التالميـذ  ،همؤ هم آبـاأوليـاء أمـور بني التالميذ الذين 

التالميـذ الـذين أوليـاء أمـورهم و  ،هم أمهاهتمأولياء أمور الذين 
. (4)رقـــــم كمـــــا يوضـــــح اجلـــــدول   ،غـــــري آبـــــائهم أو أمهـــــاهتم

أكــِّب ملنــزيل حتــدث بصــورة ويالحــظ أن مشــكالت الواجــب ا
يلـيهم ، األم وأهم غـري األب أولياء أمور لدى التالميذ الذين 

ــــذين  ــــذ ال ، بينمــــا تقــــل لــــدى هم أمهــــاهتمأوليــــاء أمــــور التالمي
وقد يكون هـذا متوقع ـا . التالميذ الذين أولياء أمورهم أباؤهم

بالنســبة للتالميــذ الــذكور يف املرحلــة االبتدائيــة؛ حيــث يكــون 
األعلى الذي جيب االحتذاء به، واملوجه صاحب  األب املثل

املعرفــة واخلـــِّبة، الـــذي ينبغـــي االســـتماع إلرشـــاداته ونصـــائحه 
وتوجيهاتـــــه، ويؤكـــــد ذلـــــك مـــــا أشـــــار إليـــــه جريـــــف وجريـــــف 

((Greif & Greif,2004  يف أن األب ميلـك مـن التـأثري علـى
 نتائج األطفال ما يفوق تأثري األم. 

 لعمـــــر لـــــدى ويل األمـــــر يفأمـــــا بالنســـــبة لتـــــأثري متغـــــري ا
 وجـــودالنتـــائج  ، فتوضـــححـــدوث مشـــكالت الواجـــب املنـــزيل

داللة إحصائية يف مستوى حدوث مشـكالت  ياختالف ذ
حيـــــث  ؛الواجـــــب املنـــــزيل بـــــاختالف عمـــــر ويل أمـــــر التلميـــــذ

مشكالت الواجب املنزيل بصـورة أكـِّب لـدى التالميـذ حتدث 
ـــــذين  ـــــائج  شـــــري. وتا  صـــــغر ســـــنأهم أوليـــــاء أمـــــور ال اختبـــــار نت

( أن هنــــــاك 2اجلــــــدول رقــــــم )لشــــــفيه يف  البعديــــــة املقارنــــــات
داللـــة إحصـــائية يف مســـتوى حـــدوث مشـــكالت  ااختالفـــا  ذ
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هم تقـع أعمـار أوليـاء أمـور الواجب املنزيل بني التالميذ الـذين 
، ســـنة( 41-14ســـنة( والفئـــة ) 41-34يف الفئـــة العمريـــة )

ويالحــظ أن متوســطات حــدوث مشــكالت الواجــب املنــزيل 
تنخفض لدى التالميذ مع تقدم ويل األمر يف العمر، وميكن 
تفسـري ذلــك بأنـه مــع تقـدم ويل األمــر يف العمـر تــزداد خِّباتــه 
يف تربية أبنائه وتعليمهم ، كما ترتفـع معلوماتـه يف منـاهجهم 

 . الدراسية خاصة إذا كان لدية أكثر من طفل
 ىأمــا مــن ناحيــة تــأثري احلالــة االجتماعيــة لــويل األمــر علــ

 االنتـائج أن هنـاك اختالفـا  ذ فتـدل مشكالت الواجب املنزيل
داللـــــة إحصـــــائية يف مســـــتوى حـــــدوث مشـــــكالت الواجـــــب 

ــــــة االجتماعيــــــة لــــــويل أمــــــر التلميــــــذ  .املنــــــزيل بــــــاختالف احلال
 مشــكالت الواجــب املنــزيل حتــدث بصــورة أكــِّب لــدى التالميــذف

ر أرامل. وتوضح نتائج اختبا ن وو هم مطلقأولياء أمور الذين 
أن ( 41) ضـة يف اجلــدول رقــمو املعر البعديــة لشــفيه املقارنـات 

مشــكالت  داللـة إحصـائية يف مسـتوى حـدوث اذ اختالفـا  هنـاك 
 ،نو هم متزوجــأوليــاء أمـور الواجـب املنـزيل بــني التالميـذ الـذين 

ـــذين  وقـــد تكـــون هـــذه ن. و هم مطلقـــأوليـــاء أمـــور والتالميـــذ ال
يل األمــــر، وهــــو أن النتيجــــة تأكيــــدا  للنتيجــــة املتعلقــــة بنــــوع و 

ــــه يشــــعره باالســــتقرار واألمــــان  وجــــود الطفــــل يف كنــــف والدي
ــــنعكس إجياب ــــا علــــى صــــحته النفســــية،  ــــدون شــــك ي ــــذي ب ال

 وحتصيله الدراسي، وأدائه واجباته املنزلية.
أمــا فيمــا يتعلــق بتــأثري متغــري املســتوى املــادي لــويل األمــر 

ناك النتائج أن ه فتشري حدوث مشكالت الواجب املنزيليف 
حــــدوث مشــــكالت  عــــدلداللــــة إحصــــائية يف م ااختالفــــا  ذ

، املـادي لـويل أمـر التلميــذ سـتوىالواجـب املنـزيل بـاختالف امل
مشـكالت الواجـب املنـزيل بصـورة أكـِّب حيث يـزداد حـدوث 

دخــــل مــــنخفض.  وهم ذو أوليــــاء أمــــور لــــدى التالميــــذ الــــذين 
يف  البعدية لشفيه املوضحة ويتبني من نتائج اختبار املقارنات

داللــة إحصــائية يف  اذ اختالفـ ـاأن هنــاك ( 43اجلــدول رقــم )
مســــتوى حــــدوث مشــــكالت الواجــــب املنــــزيل بــــني التالميــــذ 

دخــل مــنخفض وكــل مــن التالميــذ  وهم ذو أوليــاء أمــور الــذين 
ويتبـني مـن  .دخـل متوسـط أو عـال وهم ذو أولياء أمور الذين 

متوســطات حــدوث مشـــكالت الواجــب لـــدى التالميــذ أهنـــا 
مــع ارتفــاع املســتوى املــادي لــدى ويل األمــر، وميكــن  تتنــاقص

تفســـــري ذلـــــك بكثـــــرة أعمـــــال ومشـــــاغل أوليـــــاء األمـــــور ذوي 
الـــدخل املـــنخفض مقارنـــة بـــذوي الـــدخل املتوســـط واملرتفـــع، 
فــــويل األمــــر ذو الــــدخل املــــنخفض قــــد يقضــــي معظــــم يومــــه 
خـــارج املنـــزل لكســـب قوتـــه وقـــوت أســـرته، األمـــر الـــذي قـــد 

الوقـــت املطلـــوب للجلـــوس مـــع أبنائـــه  يرتتـــب عليـــه حمدوديـــة
ــــاهتم املنزليــــة.  لتشــــجيعهم، ومتابعــــة حتصــــيلهم وأدائهــــم واجب
ويؤكد ذلك ما أشار إليه كوبر وليندي وين، من أن األطفال 
الذين يعيشون يف كنف أسر منخفضة الدخل حيصلون على 

 .(Cooper, Linday & Nye, 2000) دعم معنوي حمدود
سـتوى التعليمــي لـويل األمــر علــى ومـن حيــث تـأثري متغــري امل

وجــــــود  ، فبينــــــت النتــــــائجحــــــدوث مشــــــكالت الواجــــــب املنــــــزيل
داللـــة إحصـــائية يف مســـتوى حـــدوث مشـــكالت  ياخـــتالف ذ

تعلــــيم  وهم ذو أوليــــاء أمــــور الواجــــب املنــــزيل بــــني التالميــــذ الــــذين 
تعلـــــيم  ذووهم أوليـــــاء أمـــــور والتالميـــــذ الـــــذين  ،ثـــــانوي فمـــــا دون

مشــــكالت الواجــــب املنــــزيل  ثحيــــث حتــــد ؛ومــــا فــــوق جــــامعي
تعليم ثـانوي  وهم ذو أولياء أمور بصورة أكِّب لدى التالميذ الذين 

وقد تبدو هـذه النتيجـة منطقيـة يف أحيـان كثـرية حبكـم  وما دون.
تفوق صـاحب املؤهـل اجلـامعي معرفي ـا وقدرتـه علـى تقـد  العـون 

علـيم والتوجه بطريقة مفيدة ألبنائه باإلضـافة إىل إدراكـه ألمهيـة الت
وفوائده، بعكس ويل األمر ذي املؤهل الثانوي وما دون، والـذي 
قد يكون حملدوديـة إملامـه مبـواد أبنائـه الدراسـية دور يف إخفـاقهم، 

 وارتفاع وترية املشكالت لديهم يف الواجبات املنزلية.
التالميــذ  لــدىمشــكالت الواجبــات املنزليــة  أمــا مــن ناحيــة

واحلالــة  ،والصـف الدراســي ،)العمــر الشخصـية محبسـب متغــرياهت
وتنــــاول  ،واحلالــــة الصــــحية [،ســــبق لــــه الرســــوب]هــــل الدراســــية 
(، فأشـــــارت النتـــــائج إىل عـــــدم وجـــــود بشـــــكل مســـــتمر األدويـــــة
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اخـــتالف ذي داللـــة إحصـــائية يف مســـتوى حـــدوث مشـــكالت 
وذلـــك عنـــد مســـتوى  ،بـــاختالف عمـــر التلميـــذ الواجـــب املنـــزيل

 لفرق بـني متوسـطيا رنتائج اختبابينت  يف حني%( 4معنوية )
جمتمعــني الختبــار مــدى وجــود اخــتالف يف مشــكالت الواجــب 

 ،واحلالـة الصـحية ،الدراسـية واحلالـة ،املنزيل وفقا  ملتغريات الصف
داللـــــــة إحصـــــــائية يف  اأن هنـــــــاك اختالفـــــــا  ذ- وتنـــــــاول األدويـــــــة

ـــــزيل وفقـــــا  ملتغـــــريات  مســـــتوى حـــــدوث مشـــــكالت الواجـــــب املن
تنـاول العـالج اسـتمرارية و حلالة الصحية وا دراسيةالة الاحلالصف و 

 %(.4وذلك عند مستوى معنوية )
ويتضح من النتائج أن مشكالت الواجب املنزيل حتدث 

)الصـــفوف األول  بصــورة أكـــِّب لـــدى تالميـــذ املراحـــل األوليـــة
أعــــادوا الســــنة ، والتالميــــذ الــــذين ســــبق أن والثــــاين والثالــــث(

 ،صـــــــحية ، والتالميـــــــذ الـــــــذين لـــــــديهم مشـــــــكالتالدراســـــــية
بشــــكل مســــتمر. وقــــد  والتالميــــذ الــــذين يتنــــاولون عالجــــات

تكـــون هـــذه النتيجـــة متوقعـــة لـــدى هـــذه الفئـــات األربـــع مـــن 
التالميذ وذلك ملا يأيت: بالنسبة للتالميذ يف املرحلة االبتدائية 
األوليــــة فقــــد يكــــون لــــنقص اخلــــِّبة واملعرفــــة الدراســــية مقارنــــة 

ـــــة الع دور يف حـــــدوث  -ليـــــاء بالتالميـــــذ يف املرحلـــــة االبتدائي
مشكالت الواجـب املنـزيل، باإلضـافة إىل ذلـك فـإن التالميـذ 
الصـــــــــــــغار يف الســـــــــــــن ليســـــــــــــوا ذوي مهـــــــــــــارة يف اســـــــــــــتخدام 
 اســــرتاتيجيات مــــا وراء املعرفــــة مقارنــــة بالتالميــــذ األكــــِّب ســــنا  

(1989 Ghatala, & (Pressley أمـــــا مـــــن ناحيـــــة التالميـــــذ .
والـذين حيتمـل وجـود  الذين سـبق أن أعـادوا السـنة الدراسـية،

 -ضــعف دراســي لــديهم ســاهم يف إعــادهتم الســنة الدراســية 
مســبب ا فـإن هـذا الضــعف قـد ميتــد تـأثريه إىل الواجبــات املنزليـة 

الصــحية  هــذه املشــكالت لــديهم، أمــا التالميــذ ذوو املشــكالت
أو الذين يتناولون األدوية بشكل مستمر فقد يكون لتداخل 

ية يف حيـاة هـؤالء التالميـذ دور وتأثري هذه املشكالت الصح
 يف حدوث مشكالت الواجب املنزيل لديهم.

 لخاتمة والتوصيات

مشـكالت الواجـب  هذه الدراسة حـدوث نتائجأوضحت 
وأقـــــراهنم  املنـــــزيل لـــــدى التالميـــــذ الـــــذين لـــــديهم صـــــعوبات تعلـــــم

العــاديني علــى حــد ســواء، وإن كــان حــدوثها لــدى التلميــذ ذوي 
، حيـث يبـدو العـاديني لدى التالميـذا همن ثرأك صعوبات التعلم

 جملموعتني.بني ا لفرق جليا  ا
كذلك بينت نتـائج الدراسـة أن مشـكالت الواجـب املنـزيل 
حتـــدث لـــدى بعـــض التالميـــذ أكثـــر مـــن غـــريهم، حيـــث يتكـــرر 

هم غـري أولياء أمور التالميذ الذين حدوث هذه املشكالت لدى 
صــغار يف الســن،  همأوليــاء أمــور التالميــذ الــذين و ، األماألب أو 
أوليـاء الـذين و نخفض، املـدخل الـذوي من هم أولياء أمور والذين 

باإلضافة إىل تكـرار حـدوث تعليم ثانوي وما دون.  وهم ذو أمور 
 وف األوليــة،الصــف يف ميــذالتال مشــكالت الواجــب املنــزيل لــدى

أيضــا  و  كــذلك التالميــذ الــذين ســبق أن أعــادوا الســنة الدراســية،و 
 .شكالت الصحيةالتالميذ ذوو امل

وقـــــد تقـــــود هـــــذه املعطيـــــات إىل ضـــــرورة تفهـــــم معلمـــــي 
الفصول العادية الذين يدرسون هلذه اجملموعات من التالميـذ 

ـــــــــتعلم  ـــــــــذ ذوو صـــــــــعوبات ال للصـــــــــعوبات -وحتديـــــــــدا  التالمي
واملشـــكالت العديـــدة الـــيت يواجههـــا هـــؤالء التالميـــذ يف أداء 

دوثها، مــن واجبــاهتم املنزليــة والعمــل علــى احلــد مــن تكــرار حــ
خــالل إشــراك أوليــاء األمــور، واســتخدام التعــديالت الرتبويــة 

 طريقـــــةختيـــــار هلـــــؤالء التالميـــــذ يف االســـــماح  املالئمـــــة، مثـــــل
اإلجابــة املناســبة، وتشــجيع التعــاون بــني التالميــذ مــن خــالل 

م الواجبـات املنزليـة يو تقيـاألقـران، تدريس  استخدام أسلوب
ل على تأسيس روتني حول العمو  ذعند استالمها من التالمي

 وإرشــاداتتقــد  تعليمــات ، باإلضــافة إىل الواجبــات املنزليــة
مـع الرتكيـز علـى الطلـب مـن  الواجبات املنزليـة بشـكل واضـح

هؤالء التالميذ بالبدء يف تأدية الواجب املنزيل داخـل الفصـل 
الدراســـــــي للتأكـــــــد أن هـــــــؤالء التالميـــــــذ علـــــــى فهـــــــم وإدراك 

مل بكل مـا مـن شـأنه أن يسـاهم يف واستعداد إلكماله، والع
 إكمال الواجبات املنزلية بدون تعرضهم ملشكالته.
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وتأسيسا  على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، ميكن 
 تقد  التوصيات اآلتية:

اســـتفادة البـــاحثني يف مشـــكالت الواجبـــات املنزليـــة  -4
لــــدى التالميـــــذ مســـــتقبال  مـــــن أداة الدراســـــة )قائمـــــة فحـــــص 

 لواجب املنزيل( لتمتعها بدرجة ثبات عالية.مشكالت ا
إجــــراء دراســــات مماثلـــــة وخاصــــة لــــدى التلميـــــذات  -3

 ذوات صعوبات التعلم، وكذلك التلميذات العاديات.
تنفيــــذ دورات توعويــــة ألوليــــاء أمــــور التالميــــذ ذوي  -4

صــــعوبات الــــتعلم بغــــرض تعــــريفهم باملشــــكالت الــــيت تواجــــه 
نزليــــــة، وتعــــــريفهم بأفضــــــل أبنــــــاءهم يف أدائهــــــم الواجبــــــات امل

 السبل للتعامل معها واحلد من آثارها.
عــداد إيف بــرامج وأمهيتهــا الواجبــات املنزليــة تضــمني  -1

 والرتبية اخلاصة. معلمي التعليم العام
عقـد دورات تدريبيـة ملعلمـي الفصـول العاديـة حـول  -4

التالميذ ذوي صعوبات التعلم وخاصـة يف أسـاليب التـدريس 
 تعديالت الرتبوية املناسبة هلؤالء التالميذ. املالئمة وال

إجـــراء دراســـة شـــاملة حـــول الواجبـــات املنزليـــة علـــى  -6
مستوى اململكة العربيـة السـعودية جلميـع التالميـذ العـاديني و 

 ذوي االحتياجات اخلاصة مبختلف فئاهتم.
كــل مــن معلــم صــعوبات الــتعلم   تحتديــد مســؤوليا -4

ق مبوضـوع الواجبـات املنزليـة ومعلم الفصـل العـادي فيمـا يتعلـ
 لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بشكل واضح ودقيق.
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 .331- 314ص  ، 4العلوم الرتبوية،م  ،زعبدالعزيامللك 
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دمشـــــــق،  . جملـــــــة جامعـــــــةحنـــــــو الواجبـــــــات البيتيـــــــة األوىلالصـــــــفوف الثالثـــــــة 
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Abstract: The purpose of this study was to determine the homework problems among students with learning disabilities 

as compared to their nondisabled peers. The sample of the study was drawn from all the elementary schools that had 

learning disabilities programs in Riyadh city. Completed surveys were returned on a total of 616 (83.24%) students with 

learning disabilities and 1035 (69.93%) students who were not disabled. Results indicated that students in general had 

homework problem, however students with learning disabilities experience more homework problems in all items than 

those of their nondisabled peers. This is reflected in their significantly higher rating than those of their nondisabled peers 

on all items. Results also indicated that all variables of parents and four variables of students were significantly affected 

homework problems. 
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 (1ملحق رقم )
  بسم ا  الرحمن الرحيم 

    
  حفظه ا  أخي الكريم ولي األمر   

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتــه ..
أقوم بدراسة هتدف إىل التعرف على املشكالت اليت تواجه التالميذ ذوي صـعوبات الـتعلم وأقـراهنم التالميـذ العـاديني 

  حل الواجبات املنزلية.باملرحلة االبتدائية يف 
أفضـل اإلجابـات هـي تلـك الـيت تعكـس رأيـك بصـدق  ال يوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئـة، وإمنـا أخي الكر 

أرجو التكرم باإلجابة عن مجيع فقرات االستبانة الواردة يف أوال  وثانيا ، وذلك بوضع اإلجابـة أو اإلشـارة املناسـبة يف  وأمانة،
 املكان املناسب . 

 را  لكم مقدما  حسن تعاونكم شاك
 واهلل حيفظكم ويرعاكم ،،،  

 
 

 الباحث
 د. زيد بن محمد البتال

 قسم الرتبية اخلاصة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود
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 املعلومات األولية :أوال  
  أو بكتابة اإلجابة يف املكان املناسب :[ ]من فضلك أجب عن الفقرات اآلتية بوضع إشارة 

 

 

 عن ولي األمر : معلومات

  

 غيرهما  أم  ( المستجيب : أب 1

 ســــنة ………………………………..…( العمــــــــــــــــــر : 2

 أرمل    مطلق ( الحالة االجتماعية:  متزوج 3

 مرتفع   متوسط  ( الوضع المادي : منخفض 4

   جامعي فما فوق  ( المستوى الدراسي : ثانوي فما دون 5 

  

 : علومات عن التلميذم

  

 ……………………………………………:  ذ( عمر التلمي6

  ……………………………………… ( الصف الدراسي :7 

 ال    ( هل سبق أن رسب :  نعم 8 

 ال   ( هل لديه مشاكل صحية :نعم 9 

   ال   نعم  ( هل يتناول عالجاً بشكل مستمر:11 

 نزيلاجلـزء الثاين : قائمة فحص مشاكل الواجب امل

 أمام كل عبارة يف اخلانة املناسبة : [ ] من فضلك ضع اإلشارة 

 ال
 يحدث
 إطالقاً 
1 

يحدث 
 1أحياناً 

يحدث  
 2كثيراً 

يحدث 
 1دائماً 

 الرقم العبـــارة

يفشلللي ألللح ر  يى لللي  الللج  ا يلللا  ال رلللة ل  ا لللل ة  ا للليليي     لللة ةي  لللي   رلي       

 ع ي ... اخ(

1 

 2 ل  ال رة  ا نزاح  اذي  م  ىةيةهيعيف  اا  ط  ا هال     

 3 ين ي ر  اةيه ل ر اً  نزاياً      

 4 ييأض ر  يىي  ال رة  ا نزاح     

 5 يث  ليش  ح     ال رة  ا نزاح    

 6 حا نزايرة  ذ ييه  ح يرلس لي ةر ىي  ال رة       
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 7 ؤري ىي  ال رة  ا نزاحي    

 8  يٍض  ا ام ي ل رة شخص أح  اغيأ يىي  ال رة  ا نزاح  ش ي غيي      

 9 يىي  ال رة  ا نزاح  ش ي غيي  يٍض  ا ام ي اعةه شخص رخي     

 11 ي يح رل يلعة  األشياء رثناء رلل ه اىي  ال رة  ا نزاح    

  11 ي ش ا   هلا   اا ل اء   األصل ا  ا زعر ( رل نشاطاا  آلخيي  عنة ىي  ال رة    

 12 عنة ىي  ال رةيى ط   هلا      

 13 يفشي أح    اي  ال رة  ا نزاح    

 14 يى اج لق اً طليالً اىي  ال رة  ا نزاح    

 15 يية  ش ي غيي  نا ة عنة ا يطلة  نه  ألة رل  ألم  صىيح  ال رة  ا نزاح    

 16 يىي  ال رة  ا نزاح  ش ي غيي  نظم  لغاا اً  ا   ل  ليق   ال رة غيي نظيف     

 17 ىي  ال رة  ا نزاح  ش ي  ييع   ا يرعله يقع أح  ألخطاءي    

 18 يظهي    ياءه     اع ي ى ج عنة ا يىي  ال رة  ا نزاح  ش ي رية    

 19 ين ج ر  يعية  ال رة  ا نزاح  اج  اصف    

 21  ع ة عةم  ى اي  ال رة  ا نزاح  اج  اصفي    
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لمعلم المصاحب لمشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام في المملكة العربية السعودية" من وجهة واقع التطور المهني ل
 1نظر مقدمي البرامج

 فهد بن سليمان الشايع 
 أستاذ املناهج والرتبية العلمية املشارك

 قسم املناهج وطرق التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
 هـ1/4/4141وقبل  – ه 41/44/4144قدم 

 
 

ام باململكة هدف هذا البحث إىل معرفة واقع التطور املهت للمعلمني واملعلمات املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم الع :المستخلص
ملشرفني واملشرفات على تنفيذ املشروع، وتقد  الدعم واملساندة للمعلمني من مقدمي ومقدمات برامج التطور املهت، ا 313العربية السعودية"، وذلك باستطالع رأي 
تكون من شقني: حيث حدد األول خصائص العينة. يف حني حدد الثاين واقع التطور املهت للمعلمني واملعلمات من  ةواملعلمات. متثلت أداة البحث من استبان

 املهت. حيث: احلاجات، والنشاطات املمارسة، ومصادر التطور
لعمل الرتبوي عموما . وأظهرت نتائج البحث تنوعا  جيدا  يف خصائص مقدمي ومقدمات الِّبامج من حيث: التخصص، واجلنس، وامتالك اخلِّبة واملعرفة باملشروع، أو ا

علمات إىل برامج التطور املهت يف مجيع اجملاالت يف حني كانت خطة التطوير املهت املصاحب للمشروع غري واضحة بدرجة كافية. وقدرت العينة حاجات املعلمني وامل
، وكان تراوح تقدير مقدمي ومقدمات الِّبامج ملمارسة املعلمني واملعلمات مجيع نشاطات التطور املهت ما بني الدرجة "املتوسطة" إىل "الضعيفة"و  بدرجة "عالية".

يف حني كانت أقلها ممارسة تلك النشاطات اليت تركز على جهود املعلم . ي الِّبامج على حنو رئيسأكثرها ممارسة تلك النشاطات اليت تقع مسؤولية تنفيذها على مقدم
كما . طة"تراوح تقدير مقدمي ومقدمات الِّبامج أمهية إسهام مصادر التطور املهت اليت ينبغي العناية هبا ما بني األمهية "العالية" إىل "املتوسس. و الذاتية على حنو رئي

 العينة لبعض حاجات وممارسات ومصادر التطور املهت للمعلمني واملعلمات بناء على متغريي اجلنس والتخصص.إحصائيا  يف تقدير  ةق دالو ئج وجود فر أظهرت النتا

مشروع تطوير الرياضيات  التطور املهت، معلمي العلوم والرياضيات، حاجات التطور املهت، نشاطات التطور املهت، مصادر التطور املهت، الكلمات المفتاحية:
 والعلوم الطبيعية يف التعليم العام باململكة العربية السعودية.

                                                 
 مت دعم نشر هذا البحث من مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود 4
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 المقدمة:
ينظر الرتبويون إىل مشاريع إصالح وتطوير التعليم  

نظرة مشولية، حيث يؤمل منها أن حتقق أهدافها يف إصالح 
شامل للمنظومة الرتبوية عموما ، أو يف اجملال الذي تستهدفه. 

شهد التعليم يف اململكة العربية السعودية مشاريع وقد 
إصالحية وتطويرية مفصلية، استهدف بعضها املنظومة 
الرتبوية بكاملها، يف حني تناول بعضها أحد جوانبها. ومن 
أبرز املشاريع احلالية اليت تستهدف جزءا  من املنظومة الرتبوية 

ليم العام". مشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التع
( 4ويسعى املشروع إىل حتقيق ستة أهداف رئيسة، وهي: 

بناء مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية واملواد التعليمية 
الداعمة هلا مبا يضاهي أحدث ما توصلت إليه الدول 

( احلصول على أحدث ما توصلت 3املتقدمة يف هذا اجملال. 
يري والبحوث العلمي من املعا إليه مؤسسات ومراكز البحث

( 4التقوميية يف جمال تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية. 
االستفادة من نتاج اخلِّبات العاملية البارزة واملتخصصة يف 

( التطوير املهت للمعلمني 1إنتاج املواد التعليمية املساندة. 
واملشرفني وخِّباء املناهج من خالل الدعم والتطوير املستمرين 

العاملية املتخصصة، والتدريب على املعايري بيوت اخلِّبة  من
العاملية والفلسفة اليت بنيت عليها السلسلة، وأساليب 

( دمج التقنية يف التعليم. 4التدريس والتقو  واإلدارة الصفية. 
( حتسني مستوى املتعلمني واملتعلمات مبا يتفق ومبادئ 6

بنائها و  التعلم النشط، والتعلم الذايت، والوصول إىل املعرفة
 .)وزارة الرتبية والتعليم، ب. ت.(

ويسعى املشروع إىل حتقيق تطوير جذري ملناهج 
الرياضيات والعلوم، حيث تبىن سلسلة تعليمية عاملية، وعمل 
على تعريبها، ومواءمتها، وتضمنت عملية التعريب خطوتني 
أساستني مها: فهم واستيعاب املادة األصلية والرسالة اليت 

مث صياغتها باللغة العربية. يف حني تركزت  تتضمنها، ومن
وهي: النظام  ،عمليات املواءمة على ثالثة أبعاد رئيسة

التعليمي، واجلانب الثقايف، والبيئة احمللية وخصائصها )رفيع 
هـ(. وبدأ تطبيق املشروع على الصفوف 4143والعويشق، 

على التالية: األول والرابع االبتدائي واألول املتوسط )السابع( 
حنو جتربييب يف عدد حمدود من املدارس يف العام الدراسي 

هـ، وعمم جتريبه على مجيع املدارس بالسنة 4134/4141
التالية، وسيتضمن بقية الصفوف تدرجييا  بالسنوات الالحقة، 
حيث تستغرق مرحلة التجريب إىل التعميم ثالث سنوات 
 لكل صف دراسي، ويستكمل جتريب وتعميم املشروع على

 .هـ4144/4146مجيع الصفوف الدراسية يف العام الدراسي 
وقد أوضحت التجارب واملشاريع اإلصالحية  

الرتبوية أن أحد أهم عناصر جناح أي مشروع إصالحي 
تعليمي يقع يف الدرجة األوىل على املعلم، فهو من ميلك 

 Wallace)مفتاح النجاح والفشل، لذا يؤكد واالس ولويهران

& Loughran, 2012) على متثيل املعلم العمود الفقري يف أي
هـ( إىل أن 4141مشروع إصالحي للتعليم. وأشار الشايع )

أي مشروع إصالحي للتعليم ال يصاحبه تطوير املعلم ابتداء 
بسياسات ومعايري إعداده إىل آليات اختياره وتعيينه، وضمان 

ق تطوره املهت املستمر، يعّد تطويرا  أبرت ال ميكن أن حيق
 .أهدافه

وقد أخذ موضوع التطور املهت للمعلم حيزا  كبريا  يف     
األدب الرتبوي املعاصر؛ وذلك نظرا  ألمهيته احملورية يف العملية 
التعليمية، ولدوره يف احلفاظ على معرفة املعلم ومهاراته، 
وتطويرها وفق املستجدات. وقد تناولت الدراسات 

مستخدمة عددا  من املفاهيم  والكتابات الرتبوية هذا املوضوع
واملصلحات، مثل: مفهوم التدريب أثناء اخلدمة، والتنمية 
املهنية أو النمو املهت، ومن مث ظهرت مصطلحات أخرى، 

، والتطور Professional Developmentمثل: التطور املهت 
.  Continuing Professional Developmentاملهت املستمر 

،وهو Teacher Learningاملعلم كما ظهر مصطلح تعلم 
يشري إىل ذات مفهوم التطور املهت مع بعض االختالفات 
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. ويتبىن هذا (Simon & Campbell, 2012) الفلسفية واملهنية
البحث مفهوم التطور املهت، حيث يستوعب جماالت التطور 
املختلفة، كما يعِّب عن النظرة احلديثة يف املفهوم بتفعيل 

 ية للمعلم يف تطوير نفسه.املسؤولية الذات

إن هذا التحول يف استخدام املصطلحات كان 
مرده التحول يف النظرة إىل دور املعلم، وجماالت ومصادر 

 Cochran-Smith)مسيث وفريس-تطوره املهت، ويشري كوكرن

& Fries, 2008)  إىل حتول النظرة إىل التطور املهت للمعلم
ل الفرتة اليت ترتاوح بني من التمحور على قضايا املناهج خال

(، إىل قضايا التدريب خالل الفرتة اليت 4431-4441)
(. وتناولت قضايا التعلم خالل 4421-4461ترتاوح بني )

(، واهتمت بقضايا 3111-4421الفرتة اليت ترتاوح بني )
 -4441السياسات والنظم خالل الفرتة اليت ترتاوح بني )

يتطلب سياسات واضحة اآلن(، فأصبح تطور املعلم املهت 
تعتمد على ختطيط مستهدف، مراعية خصائص املعرفة 

إىل تركيز هدف (Lee, 2005)املهنية للمعلم. كما أشار يل
التطور املهت للمعلم يف السبعينات والثمانينات امليالدية من 
القرن املاضي على زيادة معرفة املعلمني من خالل اخلِّباء 

يف حني توسع يف التسعينات واملختصني من خارج املدرسة. 
لتشارك فيه املنظمات اليت ينتمون إليها، وبدأ االجتاه يف 
األلفية اجلديدة إىل تصميم الِّبامج؛ ملساعدة املعلمني على 
فهم عمليات التعلم والتعليم فهما  أعمق من خالل اخلِّبات 

 املباشرة اليت تساعد الطالب على التعلم بأساليب فاعلة.
مفهوم التدريس ( Shulman, 1986)قدم شوملان 

 Pedagogical Contentالقائم على احملتوى املعريف 

Knowledge, PCK وهو دمج بني املعرفة باحملتوى العلمي ،
بأسلوب يعتمد على اخلِّبة  املراد تدريسه، واملعرفة التدريسية

 فيسشر وبرويسكي وتبنر ويشري التدريسية لدى املعلم.

(Fischer,  Borowski, &Tepner, 2012)  إىل ارتباط معرفة
بثالثة جوانب هي: معرفة  Teacher Knowledge املعلم 

، ومعرفة تدريس  Content Knowledgeاحملتوى
، ومعرفة  Pedagogical Content Knowledgeاحملتوى

. تتضمن املعرفة املهنية  Pedagogical Knowledgeالتدريس 
ثناء إعداده قبل أتعلمة للمعلم مجيع أنواع املعرفة النظرية امل

ملعارف واملهارات املكتسبة أثناء ااخلدمة، باإلضافة إىل 
اخلدمة، واخلِّبة التدريسية، وكذلك اخلصائص الشخصية، 
مثل: املعتقدات، والسمات الشخصية، والنواحي الوجدانية. 
واملعرفة املهنية للمعلم ال ميكن تسطيحها بتصنيف حمدد من 

إهنا ال ميكن أن حتكم مجيع احلاالت  العناصر اجملردة، حيث
التعليمية اليت حتدث داخل قاعة الصف املدرسي. كما أن 
معرفة املعلم ليست مجيعها قابلة للتطبيق بالضرورة، بل إن 
أجزاء منها فقط قابلة للتطبيق يف البيئة املدرسية. وبناء على 
 ذلك إجياد العالقة بني املعرفة املهنية، والنشاطات الصفية،
وخمرجات تعلم الطالب، يعّد عامال  مهما  يف جودة تصميم 

 التدريس، وهذا يتطلب تطورا  مهنيا  نوعيا  مستمرا  للمعلم.
 ,Simon & Campbell)ويؤكد سيمون وكامبيل 

على أن تطور املعلم املهت مرتبط مبجموعة متشعبة  (2012
من اجملاالت، وحدداها بثالثة جماالت رئيسة هي: التطور 

ملعريف الذايت للمعلم، وتطور املمارسات املهنية يف البيئة ا
التعليمية، والعمل التعاوين االجتماعي التفاعلي مع اآلخرين 
يف تلك البيئة. وهذا يؤكد على أن املعلم ينبغي أن يضطلع 
مبسؤولياته الشخصية حنو تطوره املهت، باإلضافة إىل العمل 

أكان ذلك من داخل مع جمموعات تعلم وتطور مهت، سواء 
املدرسة أم من خارجها، حيث تتيح اجملموعات نقل اخلِّبة 
والتجارب الناجحة بني النظراء. ويؤكد شوملان وشوملان 

(Shulman & Shulman, 2004)  بدراستهما اليت تناولت
معلمي العلوم والرياضيات على أن حدوث التطور املهت 

)حمددا   Readyللمعلم يتتطلب منه أن يكون مستعدا  
 Able)ميلك الدافعية(، وقادرا   Willing(، وراغبا  هرؤيت

داء(، ومن مث )متسلحا  باملعرفة العلمية، والقدرة على األ
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)يف ممارساته(، ومتواصال   Reflectiveيكون متأمال  
Communal   بكونه عضوا  فاعال  يف جمموعات تعلم وتطور
 مهت مستمر. 

 ,Simon & Campbell)وأشار سيمون وكامبيل 

هورسلي ولف وستيلس ومندري -إىل حتديد لويكس(2012
 & Loucks-Horsley, Love, Stiles, Mundry)وهوسن 

Hewson, 2003)  سرتاتيجيات للتطور املهت ملعلمي است
 الرياضيات والعلوم املصاحبة ملشاريع تطويرية، وتتمثل باآليت: 

ت اجلودة أمهية مصاحبة تطبيق املنتجات التعليمية ذا -
العالية بتعزيز الفرص الستخدامها، وهذا ميكن أن 
يتحقق بتوفري األدلة املصاحبة، والنشاطات اليت تعني 

 على تطبيقها.

التنظيمات التعاونية، حبيث تشرتك جمموعات تعلم  -
 وتطوير مهت.

تقو  عمليات التعليم والتعلم من خالل البحوث  -
يها املعلمون اإلجرائية، ومناقشات احلاالت اليت جير 

 بأنفسهم.

االهنماك يف اخلِّبات، حيث ينبغي أن يستفيد املعلمون  -
من االخنراط يف النشاطات املصممة من أجل تعلم 
الطالب. فاخنراط املعلمون هبذه النشاطات تولد لديهم 
فرص تطور مهت كبرية، حيث تصاحبها عادة مناقشات 

 علمية وتطبيقية هادفة.

تضمن: التدريب الفردي، التدرب على التدريس، وي -
 ودورس التجريب والنصح )التدريس املصغر(.

ة، يبيالعمليات واإلجراءات، وتتضمن: الدورات التدر  -
سرتاتيجيات متنوعة من أجل تطوير اوور  العمل، و 

 املمارسات.

برنامج تطور  3111ومن مراجعتهم أكثر من 
مهت مقدم ملعلمي العلوم والرياضيات، ومدعوم من هيئة 

؛ National Science Foundationعلوم القومية األمريكية ال
-Moyer)باكنهام وبوليارد وأوه ووسريار -وجد موير

Packenham, Bolyard, Oh &Cerar, 2011)  عددا  من
: الرتكيز على آليتاخلصائص املشرتكة يف تلك الِّبامج متثلت با

زمنية كافية، بيد أن ور  العمل  دةاجملاالت التخصصية، ومل
والدورات التدريبية مسيطرة على أغلب تلك الِّبامج، وعدم 
وجود أدوات كافية لتقو  تلك الِّبامج، وعدم وجود ترابط، 

و عالقة واضحة بني برامج التطور املهت من جهة أ
 واملمارسات الصفية، وحتصيل الطالب من جهة أخرى. 

ومن استعراضه عددا  من برامج التطور املهت 
أربعة أهداف  (Lee, 2005)ملعلمي الرياضيات، حدد يل  

مشرتكة بينها، وهي: زيادة الفهم يف اجملال التخصصي، 
يات تدريسية تفعل دور املتعلم، تيجاوتطبيق مناذج واسرت 

وزيادة معرفة وتطبيقات وبدائل التقو ، وزيادة معرفة 
وتطبيقات مهارات التساؤل والكتابة واملناقشة واحلوار. ويؤكد 

 & White, Branca)وايت وبرانكا ومتشلمور 

Mitchelmore, 2004)  على أن برامج التطور املهت جيب أن
ر التدريس إىل جماالت أوسع، تتعدى االهتمام بِّبامج تطو 

وخاصة بتطوير اجلوانب التخصصية. وراجع الرواشدة 
( ثالثة وثالثني ورقة حبثية تناولت التطور املهت ملعلم 3143)

العلوم، ونشرت يف اجمللة اإللكرتونية للرتبية العلمية 
Electronic Journal of Science Education ،  وخلص إىل

املشرتكة، ومن أبرزها: ضرورة  عدد من اخلصائص العامة
اعتماد برامج التطور املهت على نظريات التعلم القائمة على 
تفعيل دور املتعلم، ومتركز الِّبامج على مفاهيم حمورية أبرزها: 
االستقصاء، وطبيعة العلم، وأمناط وأساليب التعلم. كما 
أكدت تلك البحوث واملراجعات على أمهية استناد برامج 

 ملهت إىل معايري منبثقة من املنظمات املهنية املختصة.التطور ا

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Cerar%2C%20Nancy%20Irby%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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أنه باإلضافة إىل  (Lee, 2005)كما أوضح يل 
برامج التطور املهت التقليدية، واملتمثلة بور  العمل، 
وحلقات النقا ، واملؤمترات، فإن هناك برامج أخرى ينبغي 
االعتناء هبا، وهي: جمموعات التعلم، وجمموعات التواصل 

كرتونية، وبرامج النصح واملشورة، واملراجعة الـتأملية اإلل
للممارسات، والتدريب الفردي، واللقاءات املدرسية اليت 
حتدث عند التخطيط للتدريس، أو تنفيذه، وهذه األساليب 
تساعد املعلم على ربط منوه املعريف باملمارسات الصفية ربطا  

ة جتاوز على ضرور  (Quint, 2011). ويؤكد كيونت ا  مباشر 
برامج التطور املهت ور  العمل، والدورات التدريبية اليت تقدم 
ملرة واحدة، إىل برامج مستمرة، مثل: معاهد التدريب 
الصيفي، وجمموعات املتابعة، وبرامج النصح واملشورة، 
والتدريب الفردي. وعّد هاموس وبرقني وماكي وبريز وبريفال 

 ,Hamos, Bergin, Maki, Perez)وريت ورويل وفاندربنت

Prival, Rainey, Rowell & VanderPutten, 2009) أن
 Professional Learning جمموعات التعلم املهنية للمعلمني

Community (PLC) قد أخذت مكاهنا يف برامج التطور
 إذاملهت ملعلمي العلوم والرياضيات خالل العقد املاضي، 

لرتبويني، وأسهمت بدت أسلوبا  فاعال  لتقوية الروابط بني ا
يف مسح الصورة الذهينة عن عزلة املعلم، وممارساته الفردية، 
بل فتحت باب الصف واسعا  ليكتشف املعلمون أساليب 
جديدة يف حتسني ممارساهتم التدريسية عِّب عمل تعاوين بناء، 
وهذا كله ساعد على حتسن تعلم الطالب. وأكد كولنر 

 (Koellner, Jacobs & Borko, 2011)وجاكوبس، وبوركو
على الدور البارز جملموعات التعلم املهنية يف التطور املهت 

 ملعلمي الرياضيات.
إىل مسؤولية املعلم يف  (Abell, 2007)وأشار أبيل 

حتسني ممارساته التدريسية عن طريق إجراء البحوث، والتأمل 
يف ممارساته، حيث إن التوجه البحثي يف هذا اجملال حتول من 

نات من القرن املاضي إىل يالبحث عن املعلم يف السبعإجراء 

البحث مع، أو بواسطة املعلم يف العقد التايل، وركز بعد ذلك 
على طبيعة املعرفة لدى املعلم؛ لتداخلها وتأثريها يف ممارساته 

، النظرة إىل التدريس يفالصفية. وهذا التحول أدى إىل التغري 
لقوالب التدريسية تضمن ذلك التحول من النماذج وا إذ

اجلاهزة إىل تصميم املعلم أسلوبه وطريقته بنفسه وفق رؤية 
 (West, 2011)علمية وحبثية منهجية. كما عّد ويست 

البحوث اإلجرائية أحد أهم جوانب التطور املهت للمعلم؛ إذ 
 تساعد على حتسني ممارساته، وربطها بالواقع الصفي.

 ,Wallace & Loughran)ويؤكد واالس ولويهران 

على ضرورة إسهام جهات متعددة يف التطور املهت  (2012
للمعلم، مثل: اجلامعات، وإدارات التعليم. وأن القوة يف جناح 
برامج التطور املهت تكمن يف تكامل عدد من العناصر، 
وهي: املعلمون، والطالب، والقيادة املدرسية، والتوجه حنو 

كادميي، والتنظيمي. األالتطوير القائم على البحث، والدعم 
إىل إسهام  (Hamos, at al., 2009)وأشار هاموس وزمالؤه 

مشاريع التطور املهت املدعومة من هيئة العلوم القومية 
األمريكية يف تعزيز الشراكة بني اجلامعات وجمموعات التعلم 
املهنية باملدارس؛ وذلك من أجل تطبيق األفكار والتجارب 

أرض الواقع، وتطوير أدوات وأساليب  الرتبوية اجلديدة على
على أمهية  (Lee, 2005)سة أثرها. وأكد يل اجديدة، ودر 

توطني الشراكة بني املدارس واجلامعات، وإدارات التعليم، 
واملدارس األخرى، وعّدها أحد أهم عوامل جناح برامج 

( بناء على 3143التطور املهت. كما أوضح الرواشده )
املهت ملعلم العلوم أمهية املشاركة الوطنية مراجعة حبوث التطور 

الشاملة والواسعة يف برامج التطور املهت، والدور الكبري الذي 
 تضطلع به اجلامعات واجلمعيات املهنية والعلمية.

ويتضح ممّا سبق استعراضه أن مفهوم التطور املهت       
للمعلم يتعدى مفهوم التدريب إىل ممارسة عدد من 

املتنوعة، وخاصة يف حال كون ذلك مصاحبا  النشاطات 
ملشروع إصالحي، أو تطويري للتعليم أحدث نقلة نوعية يف 
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سياسات التعليم، أو املناهج، ويتطلب هذا توسيع مفهوم 
التطور املهت لدى املعلم، وخلق روح املسؤولية الشخصية 
لديه، ومن مث حتديد جوانب احملاسبية والتحفيز يف آن واحد.  

نبغي االهتمام بتوسيع نشاطات التطور املهت املتاحة كما ي
للمعلم من جهة، وتوسيع إسهام مصادر متعددة يف تقدميها، 
سواء أكان ذلك من داخل املؤسسة التعليمية؛ كالزمالء، 
والقيادات الرتبوية من إدارة مدرسية، أو املشرفني الرتبويني، أم 

املهنية الشراكة مع اجلامعات واجلمعيات واملنظمات 
 التخصصية والرتبوية. 

وتتأكد احلاجة إىل االهتمام بدراسة واقع التطور املهت        
ملعلمي الرياضيات والعلوم يف اململكة العربية السعودية مع 
تطبيق مشروع تطويري أحدث نقلة جذرية يف مناهجها. فقد 

 ,Alzaghibi & Bin Salamah)أجرى الزغييب وبن سلمه

هدفت إىل حتليل كتب العلوم املواءمة يف دراسة   (2011
املشروع للصفني الرابع االبتدائي واألول املتوسط )السابع( 
من أجل حتديد أوجه الشبة واالختالف بني السلسلة األم 
والكتب املواءمة، وحتليل إجراءات اختيار ومواءمة السلسلة، 
وذلك عن طريق مقابلة عدد من املختصني الذين شاركوا 

ر السلسلة وعمليات املواءمة، باإلضافة إىل عدد من باختيا
املعلمني. وخلصت نتائجها إىل أن إجراءات االختيار 
واملواءمة جتاهلت عمليات التطور املهت للمعلمني، 
وإمكانات التطبيق الفعلية، حيث كان الرتكيز األكِّب على 
عمليات مواءمة الكتب، وهذا األمر أدى إىل تدريس 

سرتاتيجيات التدريس اتقليدية ال تنسجم مع  املعلمني بطرق
اليت تتفق وفلسفة املشروع، واملعتمدة على تفعيل دور املتعلم، 
مثل: االستقصاء، ودورة التعلم. كما أشار الشايع 

هـ( إىل أمهية تكثيف برامج التطور املهت للمعلمني؛ 4144)
من أجل مواكبة تطبيق املشروع وفق فلسفته املعتمدة على 

درسة البنائية. كما أكد على احلاجة إىل برامج تطوير امل
قدرات املعلمني يف اجملال التخصصي على وجه اخلصوص، 

حيث أدرجت كثري من املوضوعات العلمية اليت مل تكن 
موجودة بالكتب السابقة، وكذلك تضمنت املنتجات 
التعليمية موضوعات علمية تعارض ما كان يف الكتب 

"قانون نوينت الثالث" يف كتاب  السابقة، مثل: تعريف
 الفيزياء؛ مما ضاعف احلاجة إىل هذه الِّبامج.

كما تتأكد احلاجة إىل دراسة واقع التطور املهت 
للمعلم؛ ملا توصلت إليه نتائج دراسة أجراها مركز التميز 
البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك 

ن إعداد املعلم قبل اتضح عِّبها أ إذهـ(، 4141سعود )
اخلدمة وتطوره املهت أثناءها يأيت على قائمة األولويات 
البحثية يف تعليم العلوم والرياضيات يف اململكة العربية 

هـ( 4144السعودية. وأكدت تلك النتيجة دراستا الشمراين )
(، اللتان أجريتا امتدادا  لدراسة مركز التميز 3141والبلوي )

اقع التطور املهت للمعلم يتطلب حتديد البحثي. إن حتديد و 
عدد من اجلوانب اليت تشخص ذلك الواقع، وتتمثل هذه 
اجلوانب بتحديد حاجات التطور املهت للمعلم، ونشاطات 
وجماالت التطور املهت للمعلم سواء أكانت املمارسة أم غري 

 املمارسة، ومصادر تلك النشاطات. 
لمعلم أوىل يعّد حتديد حاجات التطور املهت ل

على  (Lee, 2005)خطوات تشخيص واقعه. ويؤكد يل 
ضرورة تصميم برامج التطور املهت للمعلمني وفق حاجاهتم، 
وقدم يف ذلك أمنوذجا  يعتمد على حتديد حاجات املعلمني. 
وأجريت عدد من الدراسات؛ لتحديد حاجات التطور املهت 

السعودية، إال  ملعلمي الرياضيات والعلوم يف اململكة العربية
أنه يلحظ تركيز جلها على احلاجات التدريبية اليت تعّد أحد 
جوانب التطور املهت للمعلم، وتناول بعضها حاجات 
معلمي كل مرحلة تعليمية على حدة. يف حني تناول بعضها 
جوانب من هذه احلاجات يف جماالت حمددة، مثل: وسائل 

 وتقنيات التعليم، والتعلم اإللكرتوين.
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تناولت عدد من الدراسات حاجات معلمي        
 إذومعلمات الرياضيات التدريبية يف املرحلة االبتدائية، 

( اليت استهدفت 4444توصلت دراسة ياركندي وغنيم )
معلمات الرياضيات يف املرحلة االبتدائية يف حمافظة جدة إىل 
أن أبرز تلك احلاجات هي: اجلوانب التخصصية العلمية، 

التعليمية، مث التقو ، وحصلت مجيعها على أمهية  والوسائل
عالية، وكان أقلها حاجة اإلدارة الصفية. يف حني استهدفت 

( احلاجات املهنية ملعلمي الرياضيات 3116دراسة اجملادعة )
مبدينة الرياض، ووضحت نتيجتها أن جمال أساليب وطرائق 

ل الوسائل التدريس يعّد  أكثر اجملاالت احتياجا ، مث تاله جما
التعليمية، فمجال التقو . واتفقت مع دراسة ياركندي وغنيم 

من غريه.  (  بأن جمال اإلدارة الصفية أقل احتياجا  4444)
أما على مستوى املرحلة املتوسطة؛ فقد أجرى بغدادي 

هـ( دراسة؛ لتحديد حاجات معلمي الرياضيات 4114)
تدريس، والوسائل التدربيبة مبكة املكرمة، وكان أبرزها: طرق ال

التعليمية، وخصائص طالب املرحلة املتوسطة، فالتقو ، 
 وجاءت املعرفة العلمية يف آخر تلك احلاجات.

وسعت دراسات أخرى إىل حتديد حاجات معلمي        
الرياضيات التدرييبة يف جمال التقنيات التعليمية والتعلم 

هـ( دراسة 4136اإللكرتوين، فقد أجرى الدوسري )
تهدفت حتديد احلاجات التدربيبة يف جمال استخدام اس

احلاسب اآليل بتدريس املرحلة الثانوية مبدينة الرياض، 
وتوصلت إىل أن أكثر احلاجات يف جمال نظام التشغيل هو 
جمال إدارة امللفات وتنظيمها. يف حني كان برنامج معاجلة 
النصوص، وكتابة الرموز واملعادالت الرياضية من أكثر 

اجات يف جمال استخدام برامج احلاسب اآليل التطبيقية. احل
أما يف جمال استخدام التعليم اإللكرتوين، فقد أجرى املوسى 

( دراسة سعت إىل حتديد احلاجات التدريبية 3112واحلريب )
ملعلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية مبدينة الرياض، وأشارت 

يف مجيع جماالت  نتائجها إىل حاجة املعلمني إىل التدريب

التعليم اإللكرتوين، وهي: اخللفية املعرفية، واحلاسب اآليل 
وتوظيف براجمه يف التدريس، واإلنرتنت والِّبجميات التعليمية. 

هـ( اليت أجريت للغرض 4134وتوصلت دراسة الغامدي )
ذاته على معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية يف مدينة 

ت املعلمني التدريبية هي: الطائف؛ إىل أن أكثر حاجا
اخللفية املعرفية، مث تلتها احلاجات املرتبطة باستخدام احلاسب 

 اآليل واإلنرتنت ، وإدارة التعليم اإللكرتوين. 
ومن أبرز الدراسات ذات العالقة بالدراسة احلالية، 

(، وسعت إىل حتديد 3143جراها البلوي وغالب )أدراسة 
هت ملعلمي ومعلمات الرياضيات احلاجات التدريبية للتطور امل

يف التعليم العام يف اجملاالت التخصصية والرتبوية بناء على 
وجهة نظرهم ومشرفيهم الرتبويني. وأسفرت نتائجها أن أبرز 
تلك احلاجات يف اجملال التخصصي كانت: املفاهيم 
التوبولوجية وتطبيقاهتا، واهلندسة الفراغية وتطبيقاهتا، وحل 

اضية، واملنطق والِّبهان الرياضي، والنهايات املشكالت الري
تصال وتطبيقاهتا. يف حني كان على قائمة حاجات واال

التطور املهت يف اجملال الرتبوي: تعليم الرياضيات لذوي 
احلاجات اخلاصة ممن لديهم صعوبات تعلم والطالب 
املوهوبني، واستخدام املعامل يف تدريس الرياضيات، وتنمية 

بداع لدى املتعلمني، وتعليم الرياضيات من خالل التفكري واإل
الرحالت والزيارات. كما أظهرت نتائجها عدم وجود فروق 

 يف حتديد تلك احلاجات بناء على متغري اجلنس.
أما يف جمال حاجات التطور املهت ملعلمي العلوم،        

ة يبيفأجريت عدد من الدراسات لتحديد احلاجات التدر 
 املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، فهدفت ملعلمي العلوم يف

(؛ إىل معرفة احلاجات 3141دراسة الطناوي والعرفج )
التدريبية ملعلمات العلوم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
مبحافظة األحساء، وأظهرت نتائجها إىل أن أكثر احلاجات  
كانت يف: اجلانب التخصصي،  فطرق التدريس، مث التقو . 

 كان األقل حاجة هو: التخطيط للتدريس، والتعامل يف حني



 ...واقع التطور املهت للمعلم املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام الشايع:  بن سليمانفهد 
 

 (م3144أكتوبر هـ/4141؛ )ذي احلجة الرياض 43 – 42(، ص ص 13رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

65 

مع املتعلمات، فمهارات عرض الدروس، مث وسائل وتقنيات 
هـ( دراسة 4144التعليم. كما أجرت منرية الفهيد )

استهدفت حتديد احلاجات التدريبية ملعلمات العلوم يف 
املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض، وتوصلت نتائجها إىل  أن 

ألهداف السلوكية تعّد أكثر احلاجات يف جمال صياغة ا
التخطيط. يف حني كان إثارة الدافعية لدى املتعلمات أكثر 

 احلاجات يف جمال التنفيذ.
ة يبيأما الدراسات اليت حددت احلاجات التدر 

( 4444ملعلمي العلوم يف املرحلة الثانوية، فقد أجرى رفاع )
ملعلمي جنوب دراسة سعت إىل حتديد احلاجات التدريبية 

غرب اململكة، وأسفرت نتائجها عن اتفاق املعلمني 
وموجيهيم )مشرفيهم( الرتبويني على أن حمور معارف 
ومهارات املعلم يأيت على قائمة تلك األولويات، مث تال ذلك 
بالنسبة للمعلمني التنفيذ، فالتقو ، ويف املرتبة األخرية 

رتبويون أنه يأيت التخطيط الذي رأى املوجهون )املشرفون( ال
يف املرتبة الثانية، فالتقو ، مث التنفيذ. وهناك دراستان 

ة ملعلمي ومعلمات يبياستهدفتا حتديد احلاجات التدر 
هـ( إىل 4144األحياء، حيث سعت دراسة أبو احلمايل )

حتديد حاجات معلمي األحياء مبدينة جدة، وبينت نتائجها 
ملناهج، والوسائل أن أبرز تلك احلاجات كانت يف جمال: ا

التعليمية، واحملتوى، واملتعلم، وطرق التدريس. وأسفرت نتائج 
هـ( أن معلمات األحياء 4134دراسة أجرهتا تغريد فلمبان )

يف مكة املكرمة وجدة قدرن حاجتهن إىل التدريب يف فئة 
احلاجة املتوسطة يف جماالت: األهداف، وطرق التدريس، 

. يف حني أظهرن حاجة كبرية إىل والوسائل التعليمية، والتقو 
جمال الكفايات الشخصية  منجوانب ة التدريب يف تسع

 للمعلمة.
واستهدفت عدد من الدراسات حتديد احلاجات         

ة ملعلمي العلوم يف جمال تقنيات التعليم والتعلم يبيالتدر 
هـ( دراسة؛ لتحديد 4134اإللكرتوين، فقد أجرى الشهري )

وم باملرحلة املتوسطة يف حمافظة النماص، حاجات معلمي العل
وأسفرت نتائجها عن احلاجة إىل التدريب على تقنيات 

كانت املتعلقة باإلنتاج، أم االستخدام، أم أالتعليم، سواء 
هـ( فتناولت معلمي 4131التقو . أما دراسة الضلعان )

العلوم يف املرحلة الثانوية يف اململكة عموما ، وتوصلت 
 اتفاق املعلمني ومشرفيهم الرتبويني على احلاجة نتائجها إىل
ب على قواعد استخدام التقنيات التعليمية يإىل التدر 

وتوظيفها يف خدمة مناهج العلوم، وحدد املعلمون اجلوانب 
املعرفية والنظرية الستخدام التقنيات التعليمية، بكوهنا أكثر 

أكثر اجلوانب حاجة. يف حني رأى مشرفوهم أمهية االهتمام 
جبوانب مساعدة تقنيات التعليم؛ لتنمية مهارات التفكري 

 واإلبداع. 
ومما سبق يلحظ أن أغلب الدراسات تناولت جانب          

ة الذي يعّد أحد جماالت التطور املهت، كما يبياحلاجات التدر 
أن مجيع هذه الدراسات أجريت قبل تطبيق مشروع "تطوير 

  التعليم العام يف اململكة"، ماالرياضيات والعلوم الطبيعية يف
(، واليت تناولت 3143عدا دراسة واحدة )البلوي وغالب، 

حاجات التطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات. وهذا 
يؤكد على أمهية دراسة حاجات التطور املهت ملعلمي 
ومعلمات الرياضيات والعلوم، وذلك وفق املنظور الشامل 

ي استقصاء هذه احلاجات عن طريق للتطور املهت. كما ينبغ
املعلمني أنفسهم، وعن طريق األطراف ذات العالقة املباشرة، 
وأبرزهم مقدمي ومقدمات برامج التطور املهت، وذلك 
إلشرافهم املباشر على املعلمني واملعلمات، ومعرفتهم بواقع 
آدائهم، وحاجات تطورهم املهت. كما تقع عليهم مسؤولية 

برامج التطور املهت للمعلمني واملعلمات  شراف وتنفيذاإل
 املصاحب لتطبيق املشروع.

أما ما يتعلق جبوانب نشاطات ومصادر التطور املهت        
ملعلمي الرياضيات والعلوم باململكة، فقد أجرى البلوي 

هـ( دراسة هدفت إىل معرفة واقع التطور 4144والراجح )
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تضمنت معرفة  إذاملهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات، 
نشاطات التطور املهت ومصادره وجماالته ومعوقاته من وجهة 

شارك فيه  ةنظر املعلمني أنفسهم، وذلك عن طريق استبان
رات تعليمية. وبينت النتائج اومعلمة من أربع إد ا  معلم 636

أن أكثر نشاطات التطور املهت ممارسة هي: االستفادة من 
ي، والتواصل مع أولياء تقارير وتوجيهات املشرف الرتبو 

األمور؛ لتحسني مستوى أبنائهم الدراسي. يف حني جاءت 
تسع ممارسات بدرجة "منخفضة"، وهي: التعاون يف إجراء 
البحوث سواء أكان ذلك يف اجملال التخصصي أم الرتبوي، 
واملشاركة يف اإلشراف على طالب الرتبية امليدانية، ومواصلة 

بحوث يف املمارسات التدريسية الدراسات العليا، وإجراء ال
الشخصية، وتدريب املعلمني يف امليدان، واملشاركة يف اللجان 
العلمية، أو الرتبوية، وكتابة املقاالت النقدية يف املمارسات 
التدريسية، وحضور املؤمترات واحملاضرات والندوات. وجاءت 
ممارسة بقية النشاطات بدرجة "متوسطة". وأوضحت نتائج 

أن أبرز املصادر اليت يعتمد عليها املعلم يف تطوره الدراسة 
املهت هي: زمالء املهنة، واملصادر الذاتية، مثل: الكتب، 
واجملالت، والدوريات الرتبوية، واملشرف الرتبوي. يف حني كان 
أقلها إسهاما  وبدرجة "منخفضة": املؤسسات األهلية، 

اء واجلامعات، واجلمعيات العلمية والرتبوية، واخلِّب 
واملختصون. وجاءت إسهام بقية املصادر بدرجة "متوسطة"، 

ت التعليم، واملدارس، ووسائل اإلعالم. كما اومتثلت بإدار 
حددت الدراسة أبرز جماالت التطور املهت التخصصية 
والرتبوية اليت استهدفتها تلك النشاطات. وخلصت الدراسة 

ل تطوره املهت إىل أن أبرز املعوقات اليت تواجه املعلم يف سبي
تتمثل بـكثرة األعباء الوظيفية واالجتماعية، وقلة فرص 
نشاطات التطور املهت املتاحة، وتطلب ممارستها خارج 

 أوقات الدوام الرمسي.
وهدفت دراسة الشمراين والقضاة والرشود والدمهش         

هـ( إىل معرفة واقع التطور املهت لدى معلمي 4144)

ململكة العربية السعودية من وجهة نظرهم، ومعلمات العلوم با
حيث تناولت حتديد نشاطات التطور املهت، ومصادرها، 

ومعلمة من  ا  معلم 414وجماالهتا ومعوقاهتا، وضمت عينتها 
أربع إدارات تعليمية. وأسفرت نتائجها عن أن أكثر 
نشاطات التطور املهت ممارسة، واليت حصلت على درجة 

: االستفادة من تقارير املشرف الرتبوي، ممارسة "عالية"، هي
واملتابعة اهلادفة للمستجدات ذات العالقة بالعلوم، أو 
تعليمها عِّب وسائل اإلعالم املختلفة، والقراءات املتخصصة، 
مث التواصل مع أولياء األمور. يف حني أن أقلها ممارسة مثانية 
نشاطات، واليت حصلت على درجة ممارسة "ضعيفة"، وهي: 

شاركة يف إجراء البحوث التخصصية، أو الرتبوية، أو امل
اإلجرائية يف املمارسات التدريسية، ومواصلة الدراسة العليا، 
واإلسهام يف اإلشراف على طالب الرتبية امليدانية، وتدريب 
املعلمني، وكتابة التقارير النقدية، واملشاركة يف اللجان الرتبوية 

شاطات بدرجة والتخصصية. وجاءت ممارسة تسعة ن
"متوسطة" تتناول يف معظمها املشاركات يف الدورات، وور  
العمل، واملؤمترات، واحملاضرات، وتبادل الزيارات مع املعلمني، 
والتواصل مع اخلِّباء يف جمال التخصص. كما بينت نتائج 
الدراسة أن أبزر مصادر تلك النشاطات هي: املصادر 

وريات، فزمالء املهنة، مث الذاتية، مثل: الكتب واجملالت والد
املشرف، يف حني جاء إسهام املدرسة، وإدارة التعليم، 
ووسائل اإلعالم، واخلِّباء واملختصون، بدرجة "متوسطة"، 
وكانت أقل تلك املصادر إسهاما  هي: اجلامعات، واجلمعيات 
العلمية، والرتبوية، واملؤسسات األهلية. وأظهرت نتائج 

ر املهت أسهمت يف تعزيز اجلوانب الدراسة أن نشاطات التطو 
الرتبوية إسهاما  أكِّب من إسهامها يف تعزيز اجلوانب العلمية. 
وأشارت عينة الدراسة إىل وجود ستة معوقات حدت من 
ممارستهم لنشاطات التطور املهت بدرجة عالية متثلت بـكثرة 
األعباء الوظيفية، وتعارض النشاطات مع أوقات العمل، 
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عنها، وحمدودية النشاطات املتاحة،  وضعف اإلعالن
 واملسؤوليات واالرتباطات العائلية، وضعف احلوافز املقدمة.

  المشكلة:
يعول الرتبويون واملختصون يف مناهج الرياضيات 
والعلوم يف اململكة العربية السعودية على مشروع "تطوير 
الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام" إحداث نقلة 

ية يف تطوير تعلم وتعليم هذين اجملالني املهمني. ونظرا  نوع
الستهداف هذا املشروع حتقيق تغيري كامل يف حمتوى املقررات 
الدراسية مبواءمة سلسلة تعليمية عاملية، يتطلب هذا بدوره 
جهدا  موازيا  يف إعادة تأهيل وتطوير املعلمني؛ ملواكبة هذا 

ية والدراسات السابقة التعديل، حيث أكدت املشاريع الرتبو 
أمهية إعادة تأهيل املعلمني، وتطورهم املهت املستمر يف جناح 

 ,Wallace & Loughran)أي مشروع إصالحي تربوي 

2012; Simon & Campbell, 2012; Fischer,  Borowski, 

& Tepner, 2012). 
وقد أوضحت توصيات الندوات واللقاءات اليت         

ن أبرزها: لقاء التطوير املهت األول الذي تناولت املشروع، وم
-44نظمته وزارة الرتبية والتعليم خالل الفرتة اليت ما بني 

هـ(، 4143هـ )وزارة الرتبية والتعليم، 34/6/4143
والندوات العلمية اليت عقدها كرسي الشيخ عبدالرمحن بن 

( 4؛ 3؛ 4-هــ 4143ثنيان العبيكان جبامعة امللك سعود )
ناية بدراسة واقع التطور املهت املصاحب للمشروع، أمهية الع

من حيث حاجات التطور املهت للمعلمني، ونشاطات 
التطور املهت اليت ميارسوهنا، ومصادر تلك النشاطات، كما 
أشارت مداوالت تلك الندوات واللقاءات إىل وجود ضعف 
يف نشاطات التطوير املهت املصاحب للمشروع، كما أكدت 

 & Alzaghibi)نتائج دراسة الزغييب وبن سلمه  ذلك أيضا  

Bin Salamah, 2011). 
هـ(، والبلوي 4144وقد أجرى الشمراين وزمالؤه )

( دراسات 3143هـ(، والبلوي وغالب )4144والراجح )
هدفت إىل معرفة واقع التطور املهت للمعلمني املصاحب هلذا 

ركزت  إذ املشروع خالل الثالثة األعوام األوىل من تطبيقه،
الدراسة األوىل على واقع التطور املهت ملعلمي ومعلمات 
العلوم. يف حني تناولت الدراسة الثانية واقع التطور املهت 
ملعلمي ومعلمات الرياضيات، وحبثت الدراسة الثالثة يف 
حاجات التطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات. ومعرفة 

 ن  ألرتبطة به، و الواقع يتطلب حتديده من األطراف امل
 ةالدراسات السابقة مجعت بياناهتا عن طريق توزيع استبان

على عينة من املعلمني واملعلمات من خمتلف مناطق اململكة، 
تستقي بياناهتا من مقدمي  إذتأيت هذه الدراسة مكملة هلا، 

برامج التطور املهت للمعلمني واملعلمات من خمتلف مناطق 
مي تلك الِّبامج هم أكثر ارتباطا  اململكة. وذلك ألن مقد

باملعلمني، ومعرفة حباجاهتم، وممارساهتم الفعلية؛ نتيجة 
إشرافهم املباشر عليهم، وتقد  بعض برامج التطور املهت 

 هلم.
على  (Ball & Cohen, 1999)ويشدد بال وكوهن 

دور مقدمي برامج التطور املهت الذين يقدمون التوجيه 
أن معرفة تقدير مقدمي برامج التطور والدعم للمعلم. كما 

املهت لواقع التطور املهت للمعلم، يساعد على فهم تصوراهتم 
هنم ميلكون القرار يف حتديد وتنفيذ إ إذوتوجهاهتم حنوه، 

برامج التطور املهت، مما يتطلب حبث هذه التصورات، ليمهد 
الطريق ملقارنة هذه التصورات مع آراء املعلمني أنفسهم؛ 

لك من أجل بناء تصور مكتمل عن ذلك الواقع حماولة يف وذ
 اإلسهام يف تطوير خطة التطور املهت املصاحبة للمشروع.

 أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل معرفة واقع التطور املهت 
ملعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم املصاحب لتطبيق 

يم العام مشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعل
يف اململكة العربية السعودية"، وذلك من وجهة نظر مقدمي 
ومقدمات برامج التطور املهت، ويسعى إىل حتديد: حاجات 
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التطور املهت، وأنشطته اليت ميارسها املعلمون واملعلمات، 
 .ومصادر التطور املهت اليت ينبغي االهتمام هبا

 أسئلة البحث:
 ية:تعن األسئلة اآليسعى هذا البحث إىل اإلجابة 

ما خصائص مقدمي برامج التطور املهت املصاحبة  -1
ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم 
العام يف اململكة"؟ وما درجة ثقتهم بنجاح املشروع 

 عموما ، والتطور املهت املصاحب له خصوصا ؟

ما تقدير مقدمي برامج التطور املهت حاجات التطور  -2
هت ملعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم؟ وهل ختتلف امل

تقديراهتم باختالف التخصص )رياضيات، وعلوم(، 
 واجلنس )رجال، ونساء(؟

ما تقدير مقدمي برامج التطور املهت درجة ممارسة  -3
معلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم نشاطات التطور 
املهت؟ وهل ختتلف تقديراهتم باختالف التخصص 

 ت، وعلوم( ، واجلنس )رجال، ونساء(؟)رياضيا

ما أبرز مصادر نشاطات التطور املهت ملعلمي ومعلمات  -4
الرياضيات والعلوم اليت ينبغي أن يركز عليها املشروع 
حسب رأي مقدمي برامج التطوير املهت؟ وهل خيتلف 
رأيهم باختالف التخصص )رياضيات، وعلوم(، واجلنس 

 )رجال، ونساء(؟ 

 أهمية البحث:
تنبثق أمهية هذا البحث من الدور الرئيس الذي  

ميثله املعلم بنجاح، أو فشل أي مشروع إصالحي للتعليم؛ 
لذا يؤمل أن تسهم نتائج هذا البحث يف حتسني واقع التطور 
املهت املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية 

يؤمل أن  يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية"، كما
 تساعد نتائجه على:

لفت أنظار مسؤويل وخمططي املشروع حلاجات  -
ونشاطات ومصادر التطور املهت اليت ينبغي أن يوليها 

 املشروع عناية أكِّب.

معرفة مقدمي برامج التطور املهت نشاطات وحاجات  -
التطور املهت اليت مل تنل اهتماما  كبريا  لدى املعلمني 

 زيز السبل لتفعيلها.واملعلمات من أجل تع

 واملعلمات إىل نشاطات ومصادر التطور نيتوجيه املعلم -
املهت اليت ينبغي االهتمام مبمارستها، وتفعيل املسؤولية 

 الذاتية يف ذلك.

تفعيل الشراكة بني وزارة الرتبية والتعليم، واجلهات اليت  -
ميكن أن تسهم يف برامج التطور املهت للمعلمني، مثل: 

واجلمعيات واملؤسسات العلمية، سواء أكانت  اجلامعات،
 احلكومية، أم األهلية.
 مصطلحات البحث:

ويقصد به  مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية:
"مشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام 
يف اململكة العربية السعودية"، والذي بدأ تطبيقه على 

االبتدائي واألول املتوسط )السابع( يف الصفوف األول والرابع 
هـ، ويطبق يف 4141/4144مجيع املدارس بالعام الدراسي 

السنوات التالية على بقية الصفوف، ويستكمل مراحله يف 
 هــ.4144/4146العام الدراسي 
 ,Simon & Campbell)حدد سيمون وكامبيل  التطور املهت:

ة هي: التطور املعريف التطور املهت بثالثة جماالت رئيس (2012
الذايت للمعلم، وتطور املمارسات املهنية يف البيئة التعليمية، 
والعمل التعاوين االجتماعي التفاعلي مع اآلخرين. وعرفه 

هـ( بأنه جمموعة متنوعة من 4144الشمراين وزمالؤه )
النشاطات الرمسية وغري الرمسية اليت ميارسها املعلم أثناء اخلدمة 

هلا، وتستهدف رفع مستوى   ا  ة، ومسئولة، وخمططممارسة واعي
كفاءته الرتبوية، والعلمية التخصصية. يف حني يعرفه البلوي 

( بأنه "حفاظ املعلم املستمر على 12هـ، 4144والراجح )
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األنشطة )النشاطات( واملهارات الالزمة للتدريس، املكتسبة 
أو  ة،يبيمن خالل مصادر التطور الذاتية، أو الِّبامج التدر 

غريها من املصادر". ويعرف إجرائيا  هبذه الدراسة بأنه: 
جمموعة من النشاطات ذات البعد الذايت، واجلماعي اليت 
ميارسها املعلم؛ لتطوير قدراته التخصصية واملهنية وفق 
حاجاته عن طريق عدد من املصادر الذاتية واجلماعية، وذلك 

 وفق منهجية حمددة ومقصودة.
يقصد به يف هذا البحث: حتديد وضع  ت:واقع التطور امله

التطور املهت احلايل ملعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم 
املصاحب لتطبيق مشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية 
يف التعليم العام يف اململكة" من حيث حتديد: حاجات 
 التطور املهت، ونشاطاته املمارسة، ومصادر تلك النشاطات.

ويقصد بذلك مشريف ومشرفات  رامج التطور املهت:ب ومقدم
املشروع ممن أوكلت وزارة الرتبية والتعليم هلم مهمة متابعة 

ت الرتبية والتعليم، وتقد  الدعم اتنفيذه يف خمتلف إدار 
للمعلمني واملعلمات، وتنفيذ بعض برامج التطور املهت  

ليني، كمدربني ومدربات سواء أكانوا مدربني مركزيني، أم حم
ويؤدي بعضهم املهمتني معا . وهذا ال يعت بالضرورة حصر 

 مصادر تقد  الِّبامج هبم.
 حدود البحث:

يقتصر هذا البحث على حتديد واقع التطور املهت  
املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم 
العام يف اململكة"، حسب تقدير مقدمي برامج التطور املهت 

ية: احلاجات، والنشاطات املمارسة، ت اجملاالت اآليف

ومصادرها. كما تقتصر عينته على مقدمي الِّبامج )من 
الرجال، والنساء( الذين شاركوا بلقاء التطوير املهت األول 

-44الذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم خالل الفرتة اليت بني 
 هـ مبدينة الرياض.34/6/4143

 منهج البحث:
هذا البحث املنهج الوصفي، حيث يعىن يتبىن 

بتحديد احلالة الراهنة ملوضوع الدراسة وفق متغرياهتا 
. ويعّد هذا املنهج  (Gay & Airasian, 2000)املستهدفة

مناسبا  لإلجابة عن أسئلة هذا البحث الذي يستهدف معرفة 
واقع التطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم، 

 مقدمي تلك الِّبامج. وذلك وفق تقدير
 مجتمع وعينة البحث:

يتمثل جمتمع البحث جبميع مقدمي برامج التطور  
املهت ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم 
العام يف اململكة" الذين أوكلت هلم وزارة الرتبية والتعليم مهمة 

لمني اإلشراف على املشروع، وتنفيذ برامج التطور املهت للمع
واملعلمات يف خمتلف إدارات التعليم يف مناطق وحمافظات 
اململكة. وقد متثلت عينة البحث بالذين حضروا لقاء التطوير 
املهت األول للمشروع، والذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم 

هـ يف مدينة 34/6/4143-44خالل الفرتة اليت ما بني 
ب طبيعة ( عينة البحث حس4الرياض. ويوضح اجلدول )

 عملهم.
 

 (: عينة البحث حسب طبيعة عملهم1الجدول )

 النسبة العدد طبيعة العمل

 4,44 44 مشرف تربوي
 4,14 43 مدرب

 3,44 44 مدرب+مشرف
 %111 212 المجموع
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 أداة البحث:
باالستفادة من  تبني ةتتمثل أداة البحث باستبان 

ته، وخاصة البحوث والدراسات اليت استهدفت املوضوع ذا
هـ؛ 4144اليت تناولت املشروع ذاته )البلوي والراجح، 

(، 3143هـ؛ البلوي وغالب، 4144الشمراين وزمالؤه، 
وتكونت األداة من شقني، حيث تناول الشق األول معرفة 
معلومات عامة، تضمنت: اجلنس، والتخصص، ونوع 
املؤهل، والدرجة العلمية، وعدد سنوات اخلِّبة يف التعليم 

 ما ، واملشروع خصوصا ، عمو 
وطبيعة العمل باملشروع. باإلضافة إىل أسئلة عامة حتدد درجة 
معرفة العينة باملشروع والتطور املهت املصاحب له، وقدرهتم 
على تقدير واقع التطور املهت للمعلمني. وضم الشق الثاين 

 :يتثالثة أجزاء رئيسة متثلت باآل

ات الرياضيات حاجات التطور املهت ملعلمي ومعلم -
والعلوم: تضمنت أربعة أسئلة عامة حتدد قدرة العينة 

 44على تقدير حاجات التطور املهت، باإلضافة إىل 
جماال  من اجملاالت احملتملة حلاجات املعلمني واملعلمات. 
وطلب من أفراد العينة تقدير درجة حاجة املعلمني 

ج واملعلمات إىل التطور املهت يف كل جمال وفق تدر 
ثالثي )عالية، ومتوسطة، وضعيفة(، وأتيحت الفرصة 

 للمستجيب إىل إضافة حاجات أخرى يرى أمهيتها.

نشاطات التطور املهت اليت ميارسها معلمو ومعلمات   -
الرياضيات والعلوم: تضمن هذا اجلزء سؤالني يبني فيهما 
املستجيب تقديره درجة معرفته بنشاطات التطور املهت 

ملعلمون واملعلمات، ومصادر تلك املعرفة اليت ميارسها ا
بغرض التأكد من قدرة املستجيب على تقديره مدى 
ممارسة تلك النشاطات. مث طلب من املستجيب تقدير 

نشاطا  حمتمال  من نشاطات  44مدى ممارسة املعلم لـ 

التطور املهت وفق تدرج ثالثي حيدد درجة املمارسة 
تيحت الفرصة )عالية، ومتوسطة، وضعيفة(، كما أ

للمستجيب؛ إلضافة نشاطات أخرى يرى أن املعلمني 
 .ةميارسوهنا، ومل ترد يف االستبان

لرياضيات امصادر التطور املهت ملعلمي ومعلمات  -
 44والعلوم: طلب من العينة تقدير جدوى إسهام 

مصدرا  مقرتحا  من مصادر التطور املهت ملعلمي 
فق تدرج ثالثي ومعلمات الرياضيات والعلوم، وذلك و 

)عايل، ومتوسط، وضعيف(، كما أتيحت الفرصة 
 للمستجيب؛ إلضافة مصادر أخرى يرى أمهيتها.

 صدق وثبات األداة:
لقد حُتقق من صدق األداة بعرضها على أحد عشر   -

حمكما  من املختصني بتعليم الرياضيات والعلوم من أعضاء 
والتعليم. هيئة التدريس يف جامعات سعودية، ووزارة الرتبية 

وقد أجريت بعض التعديالت وفق آرائهم، حيث حذفت 
عدد من الفقرات وأضيفت أخرى، وعدلت صياغة 
بعضها. وُحسب معامل االتساق الداخلي ملعرفة ارتباط كل 

، األداةفقرة مع حمورها، وذلك للتأكد من ثبات فقرات 
 ذلك. ( يوضح نتيجة3واجلدول )
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 (: معامالت االتساق الداخلي الرتباط الفقرات بمحاورها2الجدول )

 14,1،  **دال إحصائيا  عند مستوى، أو أقل من 14,1*دال إحصائيا  عند مستوى، أو أقل من 
( معامل 4كما حسب معامل الثبات حسب حماور األداة الثالثة )احلاجات، والنشاطات، واملصادر(، ويوضح اجلدول )

 سب معادلة ألفا كرونباخ.الثبات ح
 (: معامل الفاكرونباخ لثبات األداة1الجدول )

 رقم الفقرة
 بمتوسط محورها معامل ارتباط الفقرة

 المصادر النشاطات الحاجات

4 434,1** 441,1** 111,1** 

3 146,1** 644,1** 444,1** 

4 464,1** 434,1** 633,1** 

1 126,1** 643,1** 634,1** 

4 444,1** 644,1** 444,1** 

6 443,1** 414,1** 444,1** 

4 641,1** 646,1** 434,1** 

2 411,1** 441,1** 444,1** 

4 414,1** 424,1** 462,1** 

41 161,1** 431,1** 663,1** 

44 144,1** 144,1** 1624,1** 

43 431,1** 441,1** 644,1** 

44 142,1** 644,1** 614,1** 

41 643,1** 441,1** 643,1** 

44 421,1** 464,1** 444,1** 

46 442,1** 444,1** 444,1** 

44 441,1** 411,1** 616,1** 

42 441,1** ----- ----- 

44 442,1** ----- ----- 

 معامل الفاكرونباح عدد الفقرات الجزء

 23,1 44 حاجات التطور املهت
 44,1 44 نشاطات التطور املهت
 24,1 44 مصادر التطور املهت
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 إجراءات تحليل البيانات واألساليب اإلحصائية:
ابات العينة، ورمزت، وحللت، باستخدام رصدت مجيع استج

، (SPSS)برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
واستخدم اإلحصاء الوصفي املتمثل بالتكرارات، والنسب 
املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، وذلك 

، 4وفق تدرج االستجابة التايل للفقرات )عالية=

(، وفسرت نتائجها وفق مدى 4، وضعيفة=3ومتوسطة=
(. كما استخدم اختبار )ت( 1التدرج املوضح يف اجلدول )

للعينات املستقلة؛ لدراسة الفروق يف استجابات العينة وفق 
متغري التخصص )رياضيات، وعلوم(، واجلنس )رجال، 

 ونساء(.
(: مدى درجة تقدير االستجابة1الجدول )

 
 عرض نتائج البحث:
ما خصائص مقدمي برامج التطور  إجابة السؤال األول:

 املهت املصاحبة ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية 
يف التعليم العام يف اململكة"؟ وما درجة ثقتهم بنجاح املشروع 

 صاحب له خصوصا ؟عموما ، والتطور املهت امل

( خصائص مقدمي برامج 4يوضح اجلدول )
التطور املهت من حيث الدرجة العملية، ونوع املؤهل الرتبوي، 

 واجلنس.

 (: خصائص العينة من حيث الدرجة العلمية ونوع المؤهل والجنس5الجدول )
 النسبة العدد الفئة المتغير

 الدرجة العلمية
 %1,41 423 بكالوريوس

 %1,41 31 فأعلىماجستري 

 نوع املؤهل

 %6,24 424 تربوي

 % 4,2 42 غري تربوي

 % 4,4 4 مل حيدد

 اجلنس
 %1,46 441 ذكر

 %6,14 22 أنثى

( أن مجيع مقدمي برامج التطور املهت 4يلحظ من اجلدول )
% من العينة تقريبا  41حيملون درجة البكالوريوس، كما أن 
ري، وواحد حاصل على حصلت على درجة علمية املاجست

درجة الدكتوراه. كما ال تتجاوز نسبة العينة اليت مل حتصل 

%، ويتضح تقارب النسب حسب 4على مؤهل تربوي 
( خصائص العينة من 6متغري اجلنس. ويوضح اجلدول )

 حيث التخصص.

 المدى الفئة

 44,3 – 11,4 عالية
 66,4 – 44,3أقل من  توسطةم

 66,4أقل من  ضعيفة
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 (: خصائص العينة من حيث التخصص6الجدول ) 
 النسبة العدد التخصص

 %4,16 41 رياضيات

 %4,44 412 معلو 

 

 فيزياء

 

41  4,44% 

 %4,32  44 كيمياء

 %1,44  11 أحياء

 %14,1  4 علم أرض

 %2,4  3 علوم عامة

      

( توزيع جيد ملقدمي برامج التطور 6يبني اجلدول )
املهت وفق التخصص، حيث بلغت نسبة املختصني 

%. يف حني بلغت نسبة 16،4واملختصات بالرياضيات 
%، 44،4ختصني واملختصات يف جماالت العلوم املختلفة امل

وكان مقدار التنوع بالتخصصات الفرعية متوازنا  مع جماالت 

العلوم الرئيسة )فيزياء، وكيمياء، وأحياء(، ويلحظ وجود 
رض، وآخر يف العلوم العامة. ويوضح خمتص واحد يف علم األ

يف العمل ( توزيع العينة وفق عدد سنوات اخلِّبة 4اجلدول )
 الرتبوي.

 (: خصائص العينة من حيث عدد سنوات الخبرة في العمل التربوي7الجدول )
 النسبة العدد الخبرة

 %4,1 4 أقل من مخس سنوات

 %1,41 31 سنوات 41سنوات إىل أقل من  4من 

 %1,44 446 سنة 31سنوات إىل أقل من  41من

 %4,43 64 سنة فأكثر 31

 
أغلب مقدمي برامج التطور ( أن 4يبني اجلدول )

املهت ممن ميلكون خِّبة ميدانية واسعة يف العمل الرتبوي، 
حيث جتاوز من ميلك خِّبة تربوية متتد ألكثر من عشرين سنة 

%. يف حني بلغت نسبة من تقل اخلِّبة عن عشر 43
( خصائص العينة 2% تقريبا . ويوضح اجلدول )41سنوات 

 وفق عدد سنوات اخلِّبة باملشروع.

 (: خصائص العينة من حيث عدد سنوات خبرة العمل في المشروع8الجدول )
 النسبة العدد الخبرة

 % 1,44 34 سنة

 %6,11 23 سنتان

 %6,42 42 ثالث سنوات

 % 1,4 44 أربع سنوات فاكثر
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( أن نسبة من ميلك خِّبة يف 2يوضح اجلدول )
%. يف 16العمل باملشروع ملدة ثالث سنوات فأكثر بلغت 

%. كما 44،1حني نسبة حديثي العمل باملشروع بلغت 
( درجة معرفة مقدمي برامج التطور املهت 4يبني اجلدول )

باملشروع عموما ، وخطة التطور املهت خصوصا ، ودرجة 
ثقتهم بنجاح املشروع على وجه العموم وخطة التطور املهت 

 املصاحب له على وجه اخلصوص.

 بدرجة معرفتهم بالمشروع وخطة التطور المهني المصاحبة له(: تقدير العينة 9الجدول )

 الفقرة
 التقدير العام

 اختبار )ت( للفروق بين المتوسطات بناء على

 الجنس التخصص

 قيمة "ت" نساء رجال قيمة "ت" علوم رياضيات االحنراف املتوسط

ما درجة معرفتك مبشروع "تطوير 
 ؟الرياضيات والعلوم الطبيعية" عموما  

61,3 12,1 61,3 61,3 -14,1 44,3 44,3 -46,4 

ما درجة ثقتك بنجاح املشروع لتحقيق 
 التطلعات اليت يؤمل أن حيققها؟

44,3 16,1 42,3 41,3 43,4 61,3 26,3 -14,4** 

ما درجة معرفتك خبطة التطور املهت 
 املصاحبة للمشروع؟

34,3 61,1 44,3 34,3 -43,1 44,3 33,3 -43,1 

ثقتك بنجاح خطة التطور املهت ما درجة 
 اليت تتبناها الوزارة حاليا ؟

14,3 61,1 14,3 43,3 -21,1 46,3 66,3 -61,4** 

 1،14،  **دال إحصائيا  عند مستوى، أو أقل من 1،14*دال إحصائيا  عند مستوى، أو أقل من 
 

( أن متوسط تقدير عينة 4يلحظ من اجلدول )
انت "عالية"، حيث بلغ البحث درجة معرفتهم باملشروع ك

، كما صنفت مجيع أفراد العينة درجة 3،61متوسط ذلك 
املعرفة بني الدرجة "املتوسطة" إىل "العالية"، وبالتايل مل 
يستبعد أي منهم يف حتليل بقية أجزاء هذا البحث. كما 
عِّبت العينة بثقتها بنجاح املشروع بدرجة "عالية"، ومبتوسط 

أن خطة التطور املهت  . كما يلحظ3،44حسايب بلغ 
املصاحبة للمشروع كانت واضحة لعينة البحث، وذلك 

، إال 3،34بدرجة "متوسطة"، حيث بلغ متوسطها احلسايب 
أن متوسط الثقة بنجاح هذه اخلطة كان "عاليا " ومبتوسط 

. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق 3،14حسايب بلغ 
تغريات السابقة ميكن أن دالة إحصائيا  يف تقدير أفراد العينة امل

تعزى إىل متغري التخصص. يف حني وجدت فروق دالة 

حصائيا  لصاحل العينة من النساء حنو ثقتهّن بنجاح املشروع، إ
 وخطة التطور املهت.
ما تقدير مقدمي برامج التطور املهت  إجابة السؤال الثاني:

 حاجات التطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم؟
وهل ختتلف تقديراهتم باختالف التخصص )رياضيات، 

 وعلوم(، واجلنس )رجال، ونساء(؟
توضح استجابات مقدمي برامج التطور املهت يف 

( أن درجة تقدير معرفتهم حباجات التطور 41اجلدول )
، وهذا 3،42املهت للمعلمني "عالية"، ومبتوسط حسايب بلغ 

حقة عن بنود هذا يعطي مؤشرا  عن مصداقية اإلجابات الال
 السؤال.



 ...علم املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام واقع التطور املهت للمالشايع:  بن سليمانفهد 

 

 (م3144أكتوبر هـ/4141؛ )ذي احلجة الرياض  43 – 42(، ص ص 13رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

75 

 (: درجة تقدير العينة معرفتها بحاجات التطور المهني للمعلمين11الجدول )

 الفقرة

 التقدير العام
 اختبار )ت( للفروق بين المتوسطات بناء على

 الجنس التخصص

املتوس
 ط

االحنرا
 ف

رياضيا
 ت

 قيمة "ت" نساء رجال قيمة "ت" علوم

التطوير املهت ما درجة معرفتك حباجات 
 للمعلمني؟

42,3 43,1 14,3 64,3 -31,3* 14,3 64,3 -41,3** 

ما مدى تلبية وزارة الرتبية والتعليم حاجات 
 املعلمني يف التطوير املهت يف الوقت احلايل؟

23,3 44,1 24,4 44,4 61,4 43,4 41,4 -41,3* 

ما مدى حاجة املعلمني إىل التطور املهت يف 
ية التخصصية )رياضيات، اجملاالت العلم

 فيزياء،كيمياء، أحياء( عموما ؟

24,3 44,1 26,3 44,3 -34,4 23,3 41,3 -142,1 

ما مدى حاجة املعلمني إىل التطور املهت يف 
 اجملاالت الرتبوية عموما ؟

44,3 11,1 44,3 42,3 -44,1 23,3 41,3 431,4 

 14,1إحصائيا  عند مستوى، أو أقل من ،  **دال 14,1*دال إحصائيا  عند مستوى، أو أقل من  

( أن تقدير مقدمي برامج 41يوضح اجلدول )
التطور املهت للمعلمني واملعلمات مدى تلبية وزارة الرتبية 
والتعليم حاجات املعلمني واملعلمات كانت بدرجة 

. كما أن تقدير 4،23"متوسطة"، ومبتوسط حسايب بلغ 
 برامج التطور املهت  العينة حاجة املعلمني واملعلمات إىل

كانت بدرجة "عالية"، حيث بلغ املتوسط احلسايب لتقدير 
. 3،24حاجة التطور املهت إىل اجملاالت العلمية التخصصية 
. 3،44يف حني بلغ املتوسط احلسايب للمجاالت الرتبوية 

وتظهر النتائج أن تقدير املختصني بالعلوم درجة معرفتهم 
د عن تقدير نظرائهم املختصني حباجات التطور املهت تزي

بالرياضيات مبستوى دال إحصائيا . كما أن تقدير العينة من 
النساء تزيد بفرق دال إحصائيا  عن نظرائهن من الرجال 
لدرجة معرفتهم باحلاجات، وكذلك درجة تلبية وزارة الرتبية 

( تقدير مقدمي برامج 44تلك احلاجات. ويبني اجلدول )
ت معلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم التطور املهت حاجا

 إىل جماالت التطور املهت املختلفة.

 (: درجة تقدير العينة حاجات المعلمين والمعلمات إلى برامج التطور المهني11الجدول )

 العبارة

 التقدير العام
 اختبار )ت( للفروق بين المتوسطات بناء على

 الجنس التخصص

الرتتي
 ب

 املتوسط
االحنرا
 ف

رياضيا
 ت

 علوم
قيمة 
 "ت"

 قيمة "ت" نساء رجال

استخدام املعامل واليدويات يف 
 التدريس.

4 24,3 44,1 41,3 24,3 26,4 44,3 24,3 1011 

 1046- 3044 3022 1041 3024 3024 44,1 3024 4 تنمية التفكري واإلبداع لدى املتعلمني.

 41,1- 3024 3024 31,1- 3024 3021 11,1 3024 4استخدام أساليب التقو  احلقيقي 
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 العبارة

 التقدير العام
 اختبار )ت( للفروق بين المتوسطات بناء على

 الجنس التخصص

الرتتي
 ب

 املتوسط
االحنرا
 ف

رياضيا
 ت

 علوم
قيمة 
 "ت"

 قيمة "ت" نساء رجال

 اخل(.)مثل: ملف االجناز،..

سرتاتيجيات ومداخل ااستخدام 
 تدريسية تتفق مع فلسفة املشروع.

4 3024 42,1 3022 3024 44,1 3044 3046 3041** 

دمج التقنية يف تدريس الرياضيات 
 والعلوم.

4 3021 11,1 3026 3044 4024 3021 3024 -1014 

مية والرياضية لدى تطور املفاهيم العل
 املتعلمني.

6 3042 14,1 3044 3044 -44,1 3044 3026 -4043 

 46,1- 3024 3042 42,1- 3042 3044 11,1 3042 6 تقو  تعلم املتعلمني.
سرتاتيجيات ومداخل؛ لتدريس اتطبيق 

موضوعات علمية حمددة )مثل: 
 التفاضل، واخللية، واملغناطيسية،..اخل(. 

2 3044 14,1 3044 3044 -44,1 3041 3024 -3043** 

 4041 3041 3042 23,1 3044 3044 44,1 3044 4 التخطيط للتدريس.

تعليم ذوي احلاجات اخلاصة )مثل: 
موهوبون، وصعوبات تعلم، وإعاقة 

 مسعية أو بصرية،...اخل(.

41 3044 43,1 3021 3064 3014* 3061 3024 -4044** 

 التكامل بني الرياضيات والعلوم يف
 تدريس املفاهيم العلمية والرياضية.

41 3044 12,1 3062 3044 -64,1 3061 3021 -3041** 

 11,1 3064 3043 11,1 3062 3044 14,1 3041 43 خصائص وطبيعة املتعلمني.
 4041 3064 3044 4011 3064 3043 43,1 3062 44 ربط احملتوى حبياة املتعلمني الواقعية.

خارج الصف  تعليم الرياضيات والعلوم
واملدرسة )مثل: الرحالت، والزيارات 

 العلمية،...اخل(.

41 3066 44,1 3064 3044 -4043 3066 3043 -1064 

مهارات األسئلة الصفية، واحلوار داخل 
 الصف

44 3061 41,1 3064 3061 42,1 3044 3041 -3046* 

نظريات التعلم )مثل: البنائية، والبنائية 
 ،...اخل(. االجتماعية، والسلوكية

46 3064 44,1 3064 3061 41,1 3043 3014 3024** 

ربط الرياضيات والعلوم بفروع املعرفة 
األخرى )اجتماعات، ولغة عربية، 

 وحاسب آيل ،...اخل(.

44 3044 44,1 3012 3044 -44,1 3041 3044 1044 

معرفة فلسفة وبنية السلسلة املتبناة من 
 املشروع.

42 3014 66,1 3014 3041 - 4033 3041 3034 4041** 
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 العبارة

 التقدير العام
 اختبار )ت( للفروق بين المتوسطات بناء على

 الجنس التخصص

الرتتي
 ب

 املتوسط
االحنرا
 ف

رياضيا
 ت

 علوم
قيمة 
 "ت"

 قيمة "ت" نساء رجال

 4022- 3044 3011 44,1 3014 3041 44,1 3012 44 مهارة إدارة الصف.

 14,1،  **دال إحصائيا  عند مستوى، أو أقل من 14,1*دال إحصائيا  عند مستوى، أو أقل من 
( أن تقدير عينة البحث درجة 44يبني اجلدول )      

جماالت التطور املهت  حاجات املعلمني واملعلمات إىل مجيع 
جاءت بدرجة "عالية"، إال أن أكثرها حاجة كانت: 
"استخدام املعامل واليدويات يف التدريس"، و"تنمية التفكري 
واإلبداع لدى املتعلمني"، و"استخدام أساليب التقو  

سرتاتيجيات ومداخل تدريسية تتفق ااحلقيقي"، و"استخدام 
ة يف تدريس الرياضيات مع فلسفة املشروع"، و"دمج التقني

والعلوم". يف حني كانت أقل احلاجات تقديرا  على النحو 
: "مهارة إدارة الصف"، و"معرفة فلسفة وبنية السلسلة يتاآل

املتبناة من املشروع"، و"ربط الرياضيات والعلوم بفروع املعرفة 
 األخرى". 

ومل تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني        
ابات أفراد العينة بناء على التخصص )رياضيات وعلوم( إج

كان إذ  سوى يف احلاجة إىل "تعليم ذوي احلاجات اخلاصة"، 
تقدير املختصني بالرياضيات أعلى من املختصني بالعلوم. يف 
حني أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 
تقدير مقدمي برامج التطوير املهت حاجات املعلمني 

املعلمات تعزى إىل متغري اجلنس يف سبع حاجات، أربع و 
منها جاءت لصاحل العينة من النساء، وهي: "تطبيق 

سرتاتيجيات ومداخل؛ لتدريس موضوعات علمية حمددة "، ا
و"تعليم ذوي احلاجات اخلاصة"، و"التكامل بني الرياضيات 
والعلوم يف تدريس املفاهيم العلمية والرياضية"، و"مهارات 

سئلة الصفية، واحلوار داخل الصف". يف حني ثالث منها األ
جاءت لصاحل العينة من الرجال، وهي: "استخدام 

سرتاتيجيات ومداخل تدريسية تتفق مع فلسفة املشروع"، ا

و"نظريات التعلم"، و"معرفة فلسفة وبنية السلسلة املتبناة من 
 املشروع".

حة واليت مل كما أضافت العينة عددا  من احلاجات املقرت      
، وكان أبرزها "تطوير املهارات البحثية ةترد يف االستبان

للمعلم"؛ ليتمكن من عمل البحوث اإلجرائية، واحلاجات 
املتعلقة بالتنمية الذاتية للمعلم، و"إصدار أدلة مساعدة تطوير 
مهارات املعلمني" يف جوانب حمددة، مثل: إجراء التجارب 

تمرينات الرياضية. أّما بقية املعملية، وحلول املسائل وال
املقرتحات فتندرج عموما  حتت احلاجات احملددة يف 

، وكان من أبرزها اقرتاح احلاجة إىل برامج تركز على ةاالستبان
فلسفة التقو  املنسجمة مع املشروع، وتطوير مهارات التفكري 
الناقد حتديدا . كما أكدت بعض املقرتحات احلاجة إىل 

 موضوعات عملية حمددة، كما ينبغي التطور املهت يف
سرتاتيجيات تدريسها، مثل )اجلِّب، واإلحصاء ااالهتمام ب

واالحتماالت(. وقد جاءت مقرتحات أخرى ال ميكن 
تصنيفها ضمن حاجات التطور املهت للمعلم تصنيفا  مباشرا ، 
مثل: هتيئة البنية التحتية للمدارس، والتجهيزات الرتبوية، 

تقنيات التعليم املصاحبة، مع أمهيتها يف مثل: املعامل، و 
 تطوير تعلم وتعليم الرياضيات والعلوم.

ما تقدير مقدمي برامج التطور املهت  إجابة السؤال الثالث:
درجة ممارسة معلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم نشاطات 
التطور املهت؟ وهل ختتلف تقديراهتم باختالف التخصص 

 نس )رجال، ونساء(؟)رياضيات، وعلوم( ، واجل

( أن تقدير مقدمي برامج 43يوضح اجلدول ) 
التطور املهت درجة ممارسة معلمي ومعلمات الرياضيات 
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 .34,3"متوسطة"، ومبتوسط حسايب بلغ والعلوم لنشاطات التطور املهت املختلفة كان بدرجة 

 ي يمارسها المعلمون والمعلمات(: تقدير العينة بدرجة معرفتهم بنشاطات التطور المهني الت12الجدول )

 الفقرة

 التقدير العام
 اختبار )ت( للفروق بين المتوسطات بناء على

 الجنس التخصص

 املتوسط
االحنرا
 ف

رياضيا
 ت

 قيمة "ت" نساء رجال قيمة "ت" علوم

ما درجة معرفتك بالنشاطات اليت ميارسها 
 املعلمون حاليا  لتطوير أدائهم املهت؟

3034 61,1 3031 3033 314,1 3042 3041 -4011 

تعّد  هذه الدرجة منطقية نظرا  ألن الكثري من 
نشاطات التطور املهت تصنف على أهنا ذاتية املصدر، وقد 
يصعب على مقدمي الِّبامج حتديدها، وإن كان يعول على 
خِّبة العينة بالتعامل مع املعلمني واملعلمات، باعتبار ذلك 

% من العينة 3,21م، حيث بني جزءا  رئيسا  من مهامه
اعتمادهم على تقديرهم وفق لقاءاهتم املتكررة مع املعلمني 

% منهم 2,62وإشرافهم املباشر عليهم. يف حني اعتمد 

أيضا  على مالحظتهم الشخصية للمعلمني يف الصفوف 
% منهم أن من مصادرهم قراءهتم 4,44الدراسية، وأضاف 

 علمني. للتقارير امليدانية عن حاجات امل
( تقدير مقدمي برامج التطوير 44ويظهر اجلدول )

املهت درجة ممارسة معلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم 
 لنشاطات التطور املهت.

 ( تقدير مقدمي برامج التطوير المهني درجة ممارسة المعلمين والمعلمات نشاطات التطور المهني11الجدول )

 العبارة
 التقدير العام

 للفروق بين المتوسطات بناء على اختبار )ت(

 الجنس التخصص

 قيمة ت نساء رجال قيمة ت علوم رياضيات االحنراف املتوسط الرتتيب

االستفادة من تقارير وتوجيهات املشرف 
 الرتبوي.

4 14 ,3 64,1 41,3 44,4 13,3* 21,4 44,3 -42,4** 

املشاركة يف برامج تدريبية يف تعليم 
 م.الرياضيات والعلو 

3 43,4 23,1 24,4 46,4 -44,1 46,4 24,4 44,4 

املشاركة يف ور  العمل التخصصية يف 
 جماالت الرياضيات والعلوم.

4 42,4 21,1 44,4 21,4 -12,1 62,4 21,4 -34,4 

 1046- 42,4 64,4 14,1- 44,4 41,4 41,1 44,4 1 املشاركة يف ور  العمل الرتبوية.

لمني آخرين تبادل الزيارات الصفية مع مع
 من داخل، أو خارج املدرسة.

4 41,4 24,1 42,4 61,4 34,4 41,4 24,4 -23,3** 

املشاركة اهلادفة يف املنتديات اإللكرتونية 
 ذات العالقة )مؤسس،، أو مشارك(.

6 43,4 41,1 44,4 43,4 -44,1 41,4 44,4 -43,4** 

القراءات  املتخصصة )ذات العالقة 
 و تعليمهما(.بالرياضيات والعلوم، أ

4 44,4 61,1 44,4 44,4 -14,1 34,4 61,4 -41,4** 

املتابعة الواعية للمستجدات ذات العالقة 
 عِّب وسائل اإلعالم املختلفة.

2 44,4 44,1 44,4 44,4 -44,1 13,4 21,4 -44,4** 

 431,1 42,4 34,4 14,1- 34,4 34,4 44,1 34,4 4مواصلة الدراسة يف ختصص تربوي، أو 
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 العبارة
 التقدير العام

 للفروق بين المتوسطات بناء على اختبار )ت(

 الجنس التخصص

 قيمة ت نساء رجال قيمة ت علوم رياضيات االحنراف املتوسط الرتتيب

 علمي.

االطالع على املستجدات الرتبوية والعلمية 
مبتابعة الدوريات واجملالت العلمية 

 املتخصصة.

4 34,4 64,1 32,4 44,4 1024 11,4 43,4 -1044** 

املشاركة اهلادفة يف شبكات التواصل 
االجتماعي )الفيس بوك، وتويرت، 

 وجمموعات بريدية، وغريها(.

44 31,4 21,1 33,4 44,4 33,1 12,4 41,4 -16,3** 

حضور املؤمترات، أو الندوات، أو احملاضرات 
سواء أكان ذلك يف اجملال الرتبوي، أم 

 التخصصي.

43 13,4 24,1 14,4 11,4 42,1 41,1 14,4 -4024** 

التواصل الشخصي مع خِّباء يف جمال 
 التعليم، أو جمال التخصص العلمي.

43 13,4 23,1 44,4 46,1 46,4 41,1 44,4 -3014** 

تكوين جمموعات تطور مهت لتبادل اخلِّبات 
 والتجارب.

41 41,1 26,1 14,4 24,1 62,4 46,1 34,4 -61,4** 

كتابة تقارير تقوميية ذاتية عن املمارسات 
 التدريسية.

44 22,1 22,1 43,1 24,1 44,1 44,1 14,4 -41,3** 

التعاون مع جهات، أو أفراد يف إجراء 
 صية.أحباث تربوية، أو علمية ختص

46 66,1 23,1 64,1 64,1 44,1 43,1 24,1 -41,3** 

إجراء البحوث اإلجرائية عن املمارسات 
 التدريسية الشخصية.

44 44,1 42,1 64,1 44,1 42,4 16,1 44,1 -42,3** 

 14,1،  **دال إحصائيا  عند مستوى، أو أقل من 14,1*دال إحصائيا  عند مستوى، أو أقل من 
 

أن تقدير مقدمي برامج  (44يظهر اجلدول )
التطور املهت درجة ممارسة املعلمني واملعلمات نشاطات 
التطور املهت جاءت مرتاوحة ما بني الدرجة "الضعيفة"، 
إىل"املتوسطة"، وكان أكثرها ممارسة: "االستفادة من تقارير 
وتوجيهات املشرف الرتبوي"، واملشاركة يف "الِّبامج 

تخصصية"، و"ور  العمل التدريبية"، و"ور  العمل ال
الرتبوية"، و"تبادل الزيارات الصفية مع معلمني آخرين من 
داخل، أو خارج املدرسة" . يف حني كانت أقلها ممارسة 
النشاطات اليت تعتمد على جهود املعلم الذاتية بالدرجة 
األوىل، ومن أبرزها: "إجراء البحوث اإلجرائية عن املمارسات 

التعاون مع جهات، أو أفراد يف التدريسية الشخصية"، و"
إجراء أحباث تربوية، أو علمية ختصصية"، و"كتابة تقارير 

تقوميية ذاتية عن املمارسات التدريسية"، و"تكوين جمموعات 
تطور مهت لتبادل اخلِّبات والتجارب"، و"التواصل الشخصي 
مع خِّباء يف جمال التعليم، أو جمال التخصص"، و"حضور 

ندوات، أو احملاضرات سواء أكان ذلك يف املؤمترات، أو ال
 اجملال الرتبوي، أم التخصصي".

ت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا  نكما بي
يف تقدير مقدمي برامج التطور املهت ملعلمي ومعلمات 
الرياضيات عن زمالئهم املختصني يف العلوم سوى ممارسة 

شرف واحدة، وهي "االستفادة من تقارير وتوجيهات امل
الرتبوي". أّما الفروق بناء على متغري اجلنس فقد أظهرت 
النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  يف مجيع املمارسات لصاحل 
النساء، ماعدا ثالث ممارسات، وهي: "املشاركة يف برامج 
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تدريبية يف تعليم الرياضيات والعلوم"، و"املشاركة يف ور  
العلوم"، العمل التخصصية يف جماالت الرياضيات و 

و"املشاركة يف ور  العمل الرتبوية"، و"مواصلة الدراسة يف 
 ختصص تربوي، أو علمي".

ما أبرز مصادر نشاطات التطور املهت  إجابة السؤال الرابع:
ملعلمي ومعلمات الرياضيات والعلوم اليت ينبغي أن يركز عليها 

 املشروع حسب رأي مقدمي برامج التطوير املهت؟ وهل

أيهم باختالف التخصص )رياضيات، وعلوم(، خيتلف ر  
 واجلنس )رجال، ونساء(؟ 

( أن تقدير مقدمي برامج التطور 41يوضح اجلدول )
املهت درجة أمهية مصادر التطور املهت ملعلمي ومعلمات 
الرياضيات والعلوم، واليت ينبغي أن تعطى أولوية يف توجيه 

اوحا  ما بني املعلمني واملعلمات؛ لالستفادة منها، جاء مرت 
 الدرجة "املتوسطة" إىل"العالية".

 

 (: تقدير العينة درجة أهمية إسهام مصادر التطور المهني في تلبية حاجات المعلمين والمعلمات11الجدول )

 العبارة
 التقدير العام

 اختبار )ت( للفروق بين المتوسطات بناء على

 الجنس التخصص

 قيمة ت نساء رجال قيمة ت علوم اترياضي االحنراف املتوسط الرتتيب

 21,3 14,1 42,3 4 املشرف الرتبوي.
41,

3 
12,3 41,3 24,3 -21,4 

برامج تنظم على مستوى إدارة التعليم 
 )دورات، ور  عمل،...إخل(.

4 42,3 14,1 21,3 
46,

3 
44,1 44,3 24,3 -24,1 

اخلِّباء واملختصون يف الرياضيات 
 والعلوم، أو تعليمهما.

4 43,3 46,1 44,3 
41,

3 
32,1 64,3 26,3 -34,3** 

برامج تنظم على مستوى الوزارة 
)مؤمترات، دورات، ور  

 عمل،...إخل(.

1 62,3 44,1 64,3 
64,

3 

-
34,1 

64,3 41,3 -44,1 

زمالء املهنة )التواصل املباشر مع 
معلمي العلوم داخل املدرسة، أو 
خارجها فيما خيتص بتعليم الرياضيات 

 والعلوم(.

1 62,3 41,1 41,3 
34,

3 
14,1 46,3 24,3 -44,4** 

برامج تنظم على مستوى املدرسة  
 )دورات، ور  عمل،...إخل(.

6 44,3 61,1 42,3 
64,

3 

-
44,1 

43,3 41,3 -12,3** 

املصادر الذاتية )مثل: قراءة الكتب، 
 اجملالت، الدوريات،...إخل(.

4 43,3 44,1 61,3 
14,

3 
42,4 41,3 41,3 -44,1** 

ملؤسسات واجلمعيات العلمية ا
 الرتبوية. 

2 11,3 43,1 42,3 
14,

3 

-
14,4 

14,3 64,3 -41,3** 

املناقشات يف املنتديات الرتبوية 
 اإللكرتونية.

4 13,3 64,1 41,3 
44,

3 

14,3*
* 

32,3 64,3 -64,4** 
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 العبارة
 التقدير العام

 اختبار )ت( للفروق بين المتوسطات بناء على

 الجنس التخصص

 قيمة ت نساء رجال قيمة ت علوم اترياضي االحنراف املتوسط الرتتيب

كتابة تقارير تقوميية ذاتية عن 
 املمارسات التدريسية.

4 13,3 64,1 11,3 
11,

3 

-
42,1 

44,3 62,3 -44,4** 

إجراء البحوث اإلجرائية عن 
 املمارسات التدريسية الشخصية.

44 44,3 44,1 11,3 
41,

3 
44,1 41,3 44,3 -14,3** 

 43,3 44,1 44,3 43 اجلامعات.
42,

3 

-
44,1 

14,3 41,3 -44,4 

مواصلة الدراسة يف ختصص تربوي، 
 أو علمي.

44 44,3 43,1 46,3 
44,

3 
43,1 41,3 44,3 -44,4** 

التدريب عن بعد بطريقة منهجية 
 ومنظمة.

41 43,3 43,1 41,3 
44,

3 
44,1 36,3 41,3 -43,3** 

شبكات التواصل االجتماعي )الفيس 
بوك، وتويرت، وجمموعات بريدية، 

.)... 

41 43,3 44,1 42,3 
34,

3 
12,4 34,3 46,3 -44,3** 

 33,3 42,1 34,3 46 املؤسسات األهلية.
34,

3 

-
44,1 

34,3 14,3 -43,3 

 41,3 44,1 34,3 46 وسائل اإلعالم املختلفة.
34,

3 
24,1 43,3 44,3 -44,1** 

 14,1،  **دال إحصائيا  عند مستوى، أو أقل من 14,1*دال إحصائيا  عند مستوى، أو أقل من 
 

( أن تقدير مقدمي 41تظهر النتائج يف اجلدول )
ور املهت يف برامج التطوير املهت أمهية إسهام مصادر التط

تلبية حاجات التطور املهت للمعلمني واملعلمات جاءت 
بدرجة "عالية"، لصاحل ثالثة عشر مصدرا  من أصل سبعة 
عشر مصدرا ، وجاءت بقية املصادر بدرجة "متوسطة". 

: "املشرف يتوعّدت العينة أهم تلك املصادر على النحو اآل
ى مستوى الوزارة، ة اليت تقدم عليبيالرتبوي"، و"الِّبامج التدر 

أو إدارة التعليم، أو املدرسة"، و"املختصون بالعلوم 
والرياضيات"، و"زمالء املهنة"، و"املصادر الذاتية: كقراءة 
الكتب، واجملالت، والدوريات"، و"املؤسسات واجلمعيات 
العلمية الرتبوية"، و"املناقشات يف املنتديات الرتبوية 

قوميية ذاتية عن املمارسات اإللكرتونية"، و"كتابة تقارير ت
التدريسية"، و"إجراء البحوث اإلجرائية عن املمارسات 
التدريسية الشخصية"، و"اجلامعات"، و"مواصلة الدراسة يف 
ختصص تربوي، أو علمي". وأّما تقدير العينة أقل املصادر 

: "وسائل اإلعالم املختلفة"، يتأمهية فكان على النحو اآل
و"شبكات التواصل االجتماعي  و"املؤسسات األهلية"،

اإللكرتونية"، و"التدريب عن بعد بطريقة منهجية ومنظمة"، 
 وجاء تقدير مجيعها بدرجة "متوسطة". 

كما أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا  يف        
تقدير أمهية مصدر "املناقشات يف املنتديات الرتبوية 

ياضيات. أّما اإللكرتونية"، وذلك لصاحل املختصني يف الر 
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الفروق بناء على متغري اجلنس، فقد بينت النتائج وجود فروق 
 يف تقدير أمهية مجيع املصادر نيدالة إحصائيا  بني العينت

: "املشرف يتلصاحل النساء، ماعدا مخس ممارسات متثلت باآل
الرتبوي"، و"برامج تنظم على مستوى إدارة التعليم"، و"برامج 

ة"، و"اجلامعات"، و"املؤسسات تنظم على مستوى الوزار 
 األهلية".

 مناقشة النتائج:
تظهر خصائص مقدمي برامج التطور املهت ملعلمي 
ومعلمات العلوم والرياضيات حصوهلم على درجة 

حتمل  ىالبكالوريوس على األقل، كما أن غالبيتهم العظم
مؤهال  تربويا ، وكذلك لدى أفراد العينة خِّبة ميدانية واسعة يف 

% تقريبا  خِّبة تزيد عن عشر 41إن لدى  إذل الرتبوي، العم
سنوات، وهذا يؤكد عّد اخلِّبة امليدانية أساسا  مهما  يف اختيار 

إن اخلِّبة تضفي  إذمقدمي برامج التطور املهت للمشروع، 
ن لدى إعلى مقدم الِّبامج رصيدا  من التجربة واملعرفة . كما 

% من العينة 24ستمر ا فقدالعينة جتربة جيدة يف املشروع، 
يف املشاركة باملشروع منذ بداية تعميم تطبيقه. يف حني شارك 
بعض أفراد العينة يف مراحل التخطيط والتجريب قبل التعميم، 
وهذه النسب تدل على استمرار املشروع يف احملافظة على 
مقدمي برامج التطور املهت، والتوسع التدرجيي يف اختيارهم 

 ملشروع على الصفوف الدراسية. وفق مراحل تطبيق ا
كما تظهر نتائج البحث تنوع مقدمي برامج 
التطور املهت وفق ختصصات رئيسة وفرعية، حيث توزعوا 
توزعا  متناسبا  بني ختصصي الرياضيات والعلوم، كما ُمثلت 
ختصصات العلوم الفرعية )فيزياء، وكيمياء، وأحياء( متثيال  

أن التنوع بني الرجال والنساء  مناسبا . إضافة إىل ذلك؛ جند 
كان متوازنا  أيضا ، وهذا يساعد على اإلشراف، وتنفيذ برامج 
التطور املهت بدرجة أكثر فاعلية؛ لقيام نظام التعليم يف 

 اململكة على فصل البنني عن البنات يف التعليم.

كما تعطي نتائج هذا البحث مؤشرا  على إحاطة 
، وهذا يعطي مصداقية مقدمي الِّبامج باملشروع عموما  

إلجابة العينة عن أسئلة هذا البحث، ومن مث مل يستبعد أي 
منهم يف حتليل بياناته. إال أنه يلحظ أن خطة التطور املهت 
املصاحبة للمشروع مل تكن واضحة بدرجة كافية للعينة، وهذا 
يعّد خلال  ينبغي تداركه، فإذا كانت هذه اخلطة غري واضحة 

لتطور املهت، فكيف يتمكنون من توجيه ملقدمي برامج ا
سرتاتيجية واضحة. وهذه ااملعلمني حنو حتسني ممارساهتم وفق 

النتيجة تدعم ما توصلت إليه دراسة الزغييب وبن سلمه 
(Alzaghibi & Bin Salamah, 2011)  يف بياهنا أن الرتكيز

يف املشروع كان منصبا  على مواءمة املنتجات التعليمية، ومل 
جوانب التطور املهت للمعلمني على حنو كاف. وعلى  يراع

الرغم من أن هذه اخلطة غري واضحة بدرجة "عالية" لدى 
مقدمي برامج التطور املهت، فإن ثقتهم بنجاحها كانت 
"عالية"، وقد يكون مرد هذا التفاؤل إىل ثقتهم بأنفسهم، 

. وكانت ثقة هاومسؤوليهم يف وضع اخلطة املناسبة وتنفيذ
ينة من النساء بنجاح املشروع وخطته للتطور املهت أكِّب الع

من الرجال بفرق دال إحصائيا ، مع أن ثقة اجلميع كانت 
 بدرجة "عالية".

ومما يلحظ تعدد جهات تقد  برامج التطور املهت 
يف املشروع، واملتمثلة باإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث يف 

فذ للمشروع. وإذا أخذنا يف الوزارة، وبيت اخلِّبة احمللي املن
احلسبان دور اإلشراف الرتبوي، ومطوري املناهج يف متابعة 
تنفيذ املشروع واإلشراف امليداين على املعلمني واملعلمات، 
وكل على حدة ميثل إدارة مستقلة بذاهتا. وهذا يدل على 
اهتمام كبري من جهة، ومن جهة أخرى يتطلب هذا التعدد 

عامل، حبيث يشارك فيها اجلميع من تصميم خطة واضحة امل
جهات إشرافية، واملعلمني، ومقدمي الِّبامج، وبشراكة فاعلة 
مع اجلامعات، ومؤسسات اجملتمع املختلفة. كما أكدت على 
هذا التوجه عدد من الدراسات واملشاريع ذات العالقة 
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(Wallace & Loughran, 2012; Hamos, et al., 2009; 

Cochran-Smith & Fries, 2008; Lee, 2005). 
كما أوضحت نتائج البحث تقدير مقدمي برامج         

التطور املهت معرفتهم حباجات التطور املهت للمعلمني 
الدعم املهت هلم،  نيشرفون عليهم، ويقدمو  نواملعلمات الذي

بأهنا "عالية"، كما أكدت العينة على إطالعها ومعرفتها 
ميارسها املعلمون واملعلمات  اليت تبنشاطات التطور امله

بدرجة "متوسطة". وتعّد  هذه الدرجة مقبولة؛ وذلك نظرا  
من نشاطات التطور املهت تصنف على أهنا ذاتية  ا  ألن كثري 

املصدر، وقد يصعب على مقدمي الِّبامج حتديدها، وإن كان 
يعول على خِّبة العينة بالتعامل مع املعلمني واملعلمات، 

ن حاجات، بكون ذلك جزءا  رئيسا  من وتلمس ما لديها م
% منهم على اعتمادهم على 3,21مهامهم، حيث أكد 

لقاءاهتم املتكررة مع املعلمني، وإشرافهم املباشر عليهم. يف 
% اعتمادهم أيضا  على مالحظتهم 2,62 حني بني  

الشخصية للمعلمني يف الصفوف الدراسية، وأضاف 
للتقارير امليدانية % منهم أن من مصادرهم قراءهتم 4,44

عن حاجات املعلمني، إضافة إىل متلكهم اخلِّبة امليدانية 
الواسعة، واملعرفة باملشروع، وتنوع ختصصاهتم وجنسهم 
بنسب متوازنة. وهذه كلها مؤشرات تعطي ثقة بالنتائج 
املتحصلة من تقديراهتم حاجات ونشاطات التطور املهت 

ات العينة أن وزارة للمعلمني واملعلمات. كما أوضحت تقدير 
الرتبية والتعليم مل تلب حاجات التطور املهت للمعلمني 
واملعلمات على حنو كاف، واليت ينبغي أن تصاحب هذا 
املشروع، حيث كان تقدير هذا اإلسهام بدرجة "متوسطة"، 

، وهذا يؤكد على ما توصل إليه 23,4ومبتوسط حسايب بلغ
للمشروع مل حيظ هذ البحث بأن التطور املهت املصاحب 

 بعناية كافية. 
وبينت النتائج أن معرفة املختصني بالعلوم حباجات        

التطور املهت تزيد عن نظرائهم املختصني بالرياضيات بفرق 
دال إحصائيا ، كما تزيد معرفة النساء عن الرجال بفرق دال 

إحصائيا ، وكذلك يف تقديرهن جهود وزارة الرتبية والتعليم يف 
ة تلك احلاجات، بيد أن هذه الدالالت ال تعطي داللة تلبي

إن مجيع املتوسطات جاءت يف الفئة  إذة معتِّبة، يتطبيق
نفسها، سواء أكانت درجة املعرفة "عالية"، أم درجة مدى 

 تلبية الوزارة للحاجات "متوسطة".
وأكدت نتائج البحث حاجة معلمي ومعلمات        

تطور مهت سواء أكان ذلك يف الرياضيات والعلوم إىل برامج 
اجملاالت التخصصية )احملتوى العملي(، أم الرتبوية بدرجة 
"عالية"، إال أن تقدير هذه احلاجة على مستوى اجملاالت 
التخصصية كان أعلى من الرتبوية، وهذا يؤكد على ما 

( يف أن تقدير 3143توصلت إليه دراسة البلوي وغالب )
اجات إىل برامج تساعد معلمي ومعلمات الرياضيات احل

على تطوير معرفتهم العلمية مبجال التخصص الذي يدرسونه 
أعلى من اجملاالت الرتبوية. وقد يكون مرد هذا إىل تضمني 
املشروع موضوعات علمية مل تكن بالكتب السابقة اليت 
اعتاد املعلمون واملعلمات على تدريسها، إضافة إىل وجود 

أضيفت وقد تتعارض مع  بعض املستجدات العلمية اليت
هـ(.  4144بعض احلقائق العلمية بالكتب السابقة )الشايع، 

كما أكدت على هذه احلاجة دراسات حددت احلاجات 
ة ملعلمي الرياضيات والعلوم باململكة حىت قبل تطبيق يبيالتدر 

؛ ياركندي وغنيم، 3141هذا املشروع )الطناوي والعرفج، 
لتوجه العاملي بالرتكيز على (. وهذه النتيجة تتسق مع ا4444

برامج التطور املهت اليت تتناول اجلانب التخصصي، وعدم 
االقتصار على برامج التطور املهت يف اجلوانب الرتبوية 
(Fischer,  Borowski, & Tepner, 2012; Moyer-

Packenham, et al., 2011; White, Branca, & 

Mitchelmore, 2004)  حاجة املعلمني  . وبينت النتائج أيضا
واملعلمات "العالية" إىل برامج تساعد على تطبيق 

سرتاتيجيات تدريسية حملتوى علمي حمدد، وهذا ما أكدت ا
عليه دراسات حديثة راجعت عددا  كبريا  من برامج التطور 
املهت املقدمة إىل معلمي الرياضيات والعلوم، ووجدت أن 
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  ,Fischer)املعلمون ذلك من أبرز الِّبامج اليت حيتاج إليها 

Borowski, & Tepner, 2012; Moyer-Packenham, at 

al.; 2011). 
كما أظهرت النتائج أن تقدير مقدمي برامج التطوير        

املهت مجيع احلاجات الفرعية املندرجة حتت حاجات التطور 
املهت الرتبوية جاء بدرجة "عالية"، وهذا يؤكد على أن برامج 

زالت حتتاج   املقدمة إىل املعلمني واملعلمات ماالتطور املهت
يتها. وجاء على بإىل جهود كبرية من وزارة الرتبية والتعليم لتل

رأس تلك احلاجات: "استخدام املعامل واليدويات يف 
التدريس"، و"تنمية التفكري واإلبداع لدى التالميذ"، وهاتان 

ا معلمو احلاجتان كانتا من أبرز احلاجات اليت أشار إليه
(. وجاءت 3143ومعلمات الرياضيات )البلوي وغالب، 

حاجة "استخدام أساليب التقو  احلقيقي"، و"استخدام 
سرتاتيجيات ومداخل تدريسية تتفق مع فلسفة املشروع"، يف ا

املرتبة التالية. ويلحظ أن تقدير املختصني من الرجال هذه 
، على احلاجة ملحة أكثر من النساء بفرق دال إحصائيا  

الرغم من أن اجلميع قدرها بدرجة "عالية". وال شك أن 
هاتني احلاجتني تعدان من أساسات التدريس، وتتأكد 
احلاجة إليهما مع فلسفة التدريس البنائي اليت يتبناها 

سرتاتيجيات  ااملشروع؛ مما يتطلب تطوير قدرات املعلمني يف 
نتيجة مع ما التدريس والتقو  اليت تتناوهلما. وتتفق هذه ال

 Alzaghibi & Bin)توصلت إليه دراسة الزغييب وبن سلمه 

Salamah, 2011)  بوجود قصور يف اهتمام املشروع هبذا
اجلانب. كما أن الدراسات السابقة قبل تطبيق املشروع 
أكدت أيضا  على جعلهما من أبرز احتياجات معلمي 

عرفج، ومعلمات الرياضيات والعلوم يف اململكة )الطناوي وال
؛ 4444؛ ياركندي وغنيم، 3116؛ اجملادعة، 3141

 هـ(.4114؛ بغدادي، 4444هـ؛ رفاع، 4134فلمبان، 
وجاءت احلاجة إىل مهارت "دمج التقنية يف 

إن هلذه إذ تدريس الرياضيات والعلوم" يف املرتبة التالية، 

احلاجة من هذا العصر دور حموري، وخاصة ألبناء هذا 
من الدراسات على هذا األمر  اجليل، وقد أكدت عدد

؛ الدوسري، 3112هـ؛ املوسى واحلريب، 4134)الغامدي، 
هـ(. وجاءت احلاجة إىل برامج تطور مهت تساعد 4136

املعلمني واملعلمات على "تطور املفاهيم العلمية والرياضية 
لدى املتعلمني" و"تقو  تعلمهم" باملتوسط احلسايب ذاته. 

جتني ترابطا  كبريا ، ففهم تطور التعلم ويلحظ ترابط هاتني احلا
املفاهيمي يتم عِّب تقو  التعلم. وجاءت احلاجة إىل 

سرتاتيجيات ومداخل لتدريس موضوعات علمية ا"استخدام 
حمددة"؛ لتؤكد على أمهية هذه احلاجة اليت نادت هبا كثري من 

سرتاتيجيات التدريس االدراسات ذات العالقة، وعلى عكس 
تقدير املختصات أمهية هذه احلاجة يزيد عن  العامة، فكان

املختصني بفرق دال إحصائيا ، وهذا يوضح احتياج املعلمات 
هلذه الِّبامج أكثر من املعلمني. تال ذلك؛ احلاجة ملهارات 
"التخطيط للتدريس"، ومتلك هذه املهارة يعّد من أساسيات 

 إليهالتدريس اجليد، وهذه النتيجة ختتلف مع ما توصلت 
(، اليت أجريت قبل تعميم 3141اسة الطناوي والعرفج )در 

املشروع، بأن مهارة التخطيط كانت أقل املهارات حاجة 
لدى معلمات العلوم، وقد يعود هذا االختالف إىل كون 
فلسفة املشروع البنائية، وتنوع مصادر التعلم املصاحبة 
لتطبيقه، يتطلب تطوير مهارات املعلم جبوانب التخطيط 

 س.للتدري
وجاء تقدير املختصني بالرياضيات للحاجة ملهارات         

"تعليم ذوي احلاجات اخلاصة" أعلى من نظرائهم بالعلوم 
بفرق دال إحصائيا ، كما أن تقدير النساء جاء بفرق دال 
إحصائيا  عن تقدير الرجال، وعلى الرغم من كون تقدير هذه 

أمهية هذه  احلاجة بدرجة "عالية" للجميع، وهذا يؤكد على
جاءت على رأس  إذاحلاجة للمختصني بالرياضيات، 

احلاجات الرتبوية يف تقدير معلمي ومعلمات الرياضيات 
(.  3143حسب ما توصلت إليه دراسة البلوي وغالب )
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كما بينت نتائج هذا البحث حاجة املعلمني واملعلمات إىل 
برامج تطور مهت تساعد يف تلبية احلاجات املرتبطة 

الكتب املواءمة تشري  فإنكامل بني الرياضيات والعلوم"، "بالت
إىل هذا األمر إشارة كبرية، مما يؤكد على احلاجة إىل تطوير 
قدرات املعلمني هبذا اجلانب، وكان تقدير احلاجة لدى 
النساء أكِّب، وبفرق دال إحصائيا . وجاءت تقدير احلاجة إىل 

بط احملتوى التعرف على "خصائص وطبيعة املتعلمني"، و"ر 
حبياهتم الواقعية"، و"تعليم الرياضيات والعلوم خارج الصف، 
أو املدرسة"، و"ربط الرياضيات والعلوم بفروع املعرفة 
األخرى"، بدرجات متقاربة إىل حد كبري؛ وذلك لرتابط هذه 
احلاجات. يف حني جاء التأكيد على حاجة "مهارات 

على أمهية هذا  األسئلة الصفية واحلوار داخل الصف"؛ لتؤكد
اجلانب، وكانت احلاجة لدى املعلمات تزيد عن حاجة 

 املعلمني. 
وعلى الرغم من أن احلاجة إىل التعرف على "نظريات         

التعلم"، و"فلسفة وبنية السلسلة املتبناة هبذا املشروع" كان 
من املتوقع أن تكون على رأس احلاجات؛ فإن ترتيبها جاء 

ذلك إىل تركيز برامج التطور املهت اليت متأخرا ، وقد يعود 
قدمت إىل املعلمني واملعلمات بدرجة كبرية على هذين 

شعر مقدمي برامج التطوير املهت بعدم أمهيتها أاجلانبني؛ مما 
بالوقت الراهن بدرجة كبرية، إال أنه يلحظ تقدير الرجال يزيد 

ة هبذا عن تقدير النساء بفرق دال إحصائيا ، مما يتطلب العناي
األمر للمعلمني عناية أكِّب، وخاصة يف احلاجة إىل "التعرف 

كانت درجة حاجة   إذعلى فلسفة وبنية السلسلة املتبناة"، 
املعلمني يف فئة احلاجة "العالية"، ومبتوسط حسايب بلغ 

. يف حني كانت درجة حاجة املعلمات إليها يف فئة 41,3
. وكانت 34,3احلاجة "املتوسطة"، ومبتوسط حسايب بلغ 

أقل احلاجات يف تقدير مقدمي برامج التطور املهت "مهارة 
إدارة الصف"، على الرغم أهنا جاءت بدرجة "عالية"، وهذا 

سات السابقة اليت تناولت اما أكدت عليه بعض الدر 

حاجات معلمي العلوم والرياضيات بعدم عّد هذه احلاجة 
ت من األولويات امللحة، حيث عّدها معلمو ومعلما

الرياضيات ضمن األقل احتياجا  )البلوي وغالب، 
(،كما تتوافق هذه النتيجة مع الدراسات اليت أجريت 3143

على معلمي الرياضيات قبل تطبيق املشروع )اجملادعة، 
 (.4444؛ ياركندي وغنيم، 3116
أما بالنظر إىل ما يتعلق مبحور درجة ممارسة املعلمني        

املهت، فجاءت تقديرات مقدمي  واملعلمات نشاطات التطور
بني درجة  برامج التطور املهت مجيع تلك املمارسات ما

املمارسة "الضعيفة" إىل "املتوسطة". وكان تقدير العينة ألكثر 
النشاطات ممارسة هي اليت يعتمد تقدميها على مقدمي برامج 

: "االستفادة من يتالتطور املهت بدرجة رئيسة، ومتثلت باآل
وتوجيهات املشرف الرتبوي"، واملشاركة يف "الِّبامج تقارير 

التدريبية"، و"ور  العمل التخصصية"، و"الرتبوية"، و"تبادل 
الزيارات الصفية مع معلمني آخرين من داخل، أو خارج 
املدرسة". وقد يتبادر للذهن أن هذا التقدير قد يكون فيه 

نتائج حتيز إلبراز دورهم احملوري يف تلك الِّبامج، إال أن 
الدراسات السابقة اليت أجريت للغرض ذاته، وكانت العينة 
من املعلمني واملعلمات، توصلت إىل النتائج ذاهتا )البلوي 

هـ(. وهذه 4144هـ، الشمراين وزمالؤه، 4144والراجح، 
تيجة ال تنسجم مع التوجهات احلديثة يف برامج التطور نال

لرتكيز على املهت اليت تناشد بتنوع النشاطات، وعدم ا
 ,Quint, 2011; Moyer-Packenham)النشاطات التقليدية 

at al., 2011; Lee, 2005). 
الدراسة أن النشاطات اليت تتطلب كما بينت نتائج        

مشاركة من جهات خارج إطار وزارة الرتبية والتعليم كانت 
: يتدرجة ممارستها "ضعيفة"، وهذه النشاطات تتمثل باآل

"التعاون مع جهات، أو أفراد يف إجراء أحباث تربوية، أو 
علمية ختصصية"، و"تكوين جمموعات تطور مهت لتبادل 

"التواصل الشخصي مع خِّباء يف اخلِّبات والتجارب"، و

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Cerar%2C%20Nancy%20Irby%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


 ...لوم الطبيعية يف التعليم العام واقع التطور املهت للمعلم املصاحب ملشروع "تطوير الرياضيات والعالشايع:  بن سليمانفهد 

 

 (م3144أكتوبر هـ/4141؛ )ذي احلجة الرياض 43 – 42(، ص ص 13رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

86 

اجملال الرتبوي، أو التخصصي"، و"مواصلة الدراسة يف 
ختصص تربوي، أو علمي". وقد أكدت على أمهية هذه 

اليت  الشراكة الكتابات والدراسات احلديثة يف هذا اجملال
تناولت حتليل برامج التطور املهت ملعلمي الرياضيات والعلوم، 

 ,Wallace & Loughran, 2012; Hamos)وأثبت فاعليتها 

at al., 2009; Lee, 2005) وهذا يؤكد على أمهية بث الوعي .
لدى املعلمني واملعلمات مبفهوم التطور املهت الواسع، وأمهية 
التواصل املثمر مع اجلهات ذات العالقة، كما ينبغي على 
وزارة الرتبية والتعليم مّد جسور التعاون مع اجلهات ذات 

وخاصة اجلامعات، واجلمعيات العلمية التخصصية  العالقة،
والرتبوية؛ لتسهم يف هذا األمر. ومن النشاطات اليت نالت 
اهتماما  واسعا  باآلونة األخرية تكوين جمموعات التعلم 
املهنية، واليت تعّدها كثري من الدراسات احلديثة من أهم 

 ,Koellner)وسائل التطور املهت للمعلمني، وأكثرها فاعلية 

Jacobs, & Borko, 2011; Hamos, at al., 2009). 
وكانت درجة ممارسة النشاطات اليت تعتمد على         

جاءت  إذجهود املعلم الذاتية بالدرجة األوىل أقل بكثري، 
درجة ممارستها "ضعيفة"، وكان أقلها ممارسة النشاطات اليت 

دريسية تتعلق "بإجراء البحوث اإلجرائية عن املمارسات الت
الشخصية"، و"كتابة تقارير تقوميية ذاتية عن املمارسات 
التدريسية"، وهذه النشاطات تعّد أحد أهم جوانب التطوير 
املهت اليت نادت هبا كثري من املشاريع والدراسات احلديثة اليت 

 إذتناولت نشاطات التطور املهت ملعلمي الرياضيات والعلوم، 
م مراجعة تأملية، وتطور ح للمعليإن هذه النشاطات تت

ممارساته التدريسية بشكل علمي ومنهجي، قائم على البحث 
-Simon & Campbell, 2012; Moyer)العلمي 

Packenham at al., 2011; Abell, 2007; Lee, 2005) . 
ن ممارسة النشاطات اليت تعتمد على جهود إكما       

املعلم الذاتية يف اإلطالع والتواصل الفاعل مع الفعاليات 
ووسائل التواصل االجتماعي، مل حتظ بعناية كافية، ومن أبرز 

أو  تلك النشاطات: "حضور املؤمترات، أو الندوات،
احملاضرات"، و"املشاركة اهلادفة يف شبكات التواصل 
االجتماعي"، و"االطالع على املستجدات الرتبوية والعلمية 
مبتابعة الدوريات واجملالت العلمية املتخصصة"، و"املتابعة 
الواعية للمستجدات ذات العالقة عِّب وسائل اإلعالم 

هلادفة يف املختلفة"، و"القراءات  املتخصصة"، و"املشاركة ا
املنتديات اإللكرتونية ذات العالقة". ومجيع هذه النشاطات 
تعتمد على املسؤولية الذاتية للمعلم اعتمادا  مباشرا ، وبناء 
على ذلك ينبغي على مقدمي برامج التطور املهت العمل 
على توعية املعلمني واملعلمات بأمهية ممارسة هذه النشاطات، 

لتطورهم املهت،كما أكدت على  إهنا متثل رافدا  مهما   إذ
  ,Fischer)ذلك عدد من الدراسات احلديثة باجملال 

Borowski, & Tepner, 2012; Simon & Campbell, 

2012; Quint, 2011). 
أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة وكذلك        

إحصائيا  يف تقدير مقدمي برامج التطور املهت من املختصني 
ضيات درجة ممارسة املعلمني واملعلمات تلك بالعلوم والريا

النشاطات سوى ممارسة واحدة، وهي "االستفادة من تقارير 
وتوجيهات املشرف الرتبوي" لصاحل ختصص الرياضيات. يف 
حني جاء تقدير املختصات ممارسة املعلمات تلك النشاطات 
بفروق دالة إحصائيا  عن تقدير املختصني ملمارسة املعلمني، 

ثالث ممارسات وهي: "املشاركة يف برامج تدريبية يف ماعدا 
تعليم الرياضيات والعلوم"، و"املشاركة يف ور  العمل 
التخصصية يف جماالت الرياضيات والعلوم"، و"املشاركة يف 
ور  العمل الرتبوية"، و"مواصلة الدراسة يف ختصص تربوي، 

ر أو علمي". وهذا يؤكد على أن املعلمات يبذلن جهودا  أكث
يلحظ أن  إذمن املعلمني يف سبيل تطورهن املهت، 

املمارسات اليت مل يظهر فيها فرق إحصائي بني املعلمني 
واملعلمات، هي تلك املمارسات ذات الطابع والتنظيم 
اجلامعي للمعلمني واملعلمات، واليت يكون مسؤوال  عنها عادة 

 اجلهاز املركزي بالوزارة، أو إدارة التعليم.

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Cerar%2C%20Nancy%20Irby%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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ر ذكره أن تقدير مقدمي برامج التطور ومما جيد
املهت ملعلمي الرياضيات والعلوم درجة ممارسة املعلمني 
واملعلمات نشاطات التطور املهت املختلفة جاءت متوافقة مع 
النتائج اليت توصلت إليها دراستا البلوي والراجح 

هـ(، واللتان اعتمدتا 4144هـ(، والشمراين وزمالؤه )4144)
.  ةهتما من املعلمني واملعلمات بواسطة االستبانايف مجع بيان

كما أكدتا على أن أبرز معوقات ممارسة هذه النشاطات 
حسب وجهة نظر املعلمني واملعلمات تتمثل بـ: حمدودية 
النشاطات املتاحة، وضعف اإلعالن عنها، وتعارضها مع 
أوقات العمل، وضعف احلوافز املقدمة، وكثرة األعباء 

 الوظيفية.
ن تقديرات مقدمي برامج التطور املهت أمهية أأّما بش        

إسهام مصادر التطور املهت ملعلمي الرياضيات والعلوم يف 
تلبية حاجات املعلمني واملعلمات، واليت ينبغي أن تعطى 
أولوية يف توجيه املعلمني واملعلمات؛ لالستفادة منها؛ فقد 

ىل "العالية". وكما بني الدرجة "املتوسطة" إ جاءت مرتاوحة ما
يلحظ أن تقديراهتم جاءت متوافقة من حيث ترتيب 

عّدت  فقدن واملعلمات حاليا ، و النشاطات اليت ميارسها املعلم
العينة أن أهم تلك املصادر اليت جيب االهتمام هبا هي اليت 
تقع مسؤولية تقدميها على وزراة الرتبية والتعليم على حنو 

ف الرتبوي، والِّبامج التدريبية اليت مباشر، ومن أبرزها: املشر 
تقدم على مستوى الوزارة، أو إدارة التعليم، أو املدرسة، 

. وهذا يؤكد على 41,3وزمالء املهنة، وبلغ متوسطها العام 
زال قاصرا  لدى مقدمي  أن مفهوم التطور املهت الشامل ما

الِّبامج، واالهتمام األكِّب مازال متجها  حنو التدريب. وعلى 
رغم من أن االجتاهات املعاصرة  لِّبامج التطور املهت تناشد ال

بالتحول من الرتكيز على جوانب التدريب املباشر إىل مصادر 
أكثر فاعلية، حبيث تعتمد على املسؤولية الذاتية للمعلم يف 

 ;Simon & Campbell, 2012)حتسني ممارساته التدريسية 

Cochran-Smith & Fries, 2008; Lee, 2005; Shulman 

& Shulman, 2004). 

أما املصادر ذات الشراكة اجملتمعية، أو املسؤولية        
الذاتية على املعلم فجاء تقدير مقدمي برامج التطور املهت 

 42,3و  11,3بدرجة متقاربة، مبتوسط حسايب عام بلغ 
 يف الرياضيات نيعلى التوايل. وكان مصدر "اخلِّباء واملختص

ليمهما" أبرز املصادر ذات الشراكة اجملتمعية والعلوم، أو تع
الذي قدرت العينة أمهيته بدرجة "عالية"، وقد يتداخل هذا 
املصدر مع املصادر اليت تقع مسؤوليتها على وزارة الرتبية 
والتعليم على حنو مباشر، نظرا  لوجود عدد من اخلِّباء 
واملختصني من منسويب الوزارة. أما بقية املصادر فجاءت 

: "املؤسسات واجلمعيات العلمية الرتبوية"، يتلى الرتتيب اآلع
و"اجلامعات"، و"املؤسسات األهلية"، و"ووسائل اإلعالم 
املختلفة"، وهنا ينبغي التأكيد على أمهية الشراكة الفاعلة بني 
وزارة الرتبية والتعليم، وبني اجلامعات واجلمعيات واملؤسسات 

ددة تثري املعلمني ذات العالقة، وذلك وفق برامج حم
واملعلمات. كما ينبغي بث الوعي يف أوساط املعلمني 
واملعلمات هبذه املصادر، وحتفيزهم للمشاركة فيها وفق ما 
ناشدت به كثري من الكتابات والدراسات احلديثة ذات 

 ,.Wallace & Loughran, 2012; Hamos, at al)العالقة 

2009; Lee, 2005). 
لذاتية للمعلم، فجاء تقدير مقدمي برامج أما املصادر ا       

: يتالتطور املهت بدرجة "متوسطة"، وكانت على النحو اآل
"املصادر الذاتية: كقراءة الكتب، واجملالت، والدوريات"، 
و"املناقشات يف املنتديات الرتبوية اإللكرتونية"، و"كتابة 
تقارير تقوميية ذاتية عن املمارسات التدريسية"، و"إجراء 

لبحوث اإلجرائية عن املمارسات التدريسية الشخصية"، ا
و"مواصلة الدراسة يف ختصص تربوي، أو علمي"، و"شبكات 
التواصل االجتماعية اإللكرتونية"، و"التدريب عن بعد بطريقة 
منهجية ومنظمة". ومجيع هذه املصادر تعّد من أبرز املصادر 

التطور املهت اليت نادت هبا الكتابات والدراسات اليت تناولت 
 & ,Fischer,  Borowski)ملعلمي الرياضيات والعلوم
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Tepner, 2012; Simon & Campbell, 2012; Quint, 

2011, West, 2011). 
وقدر املختصون واملختصات بالرياضيات أمهية 
مصدر "املناقشات يف املنتديات الرتبوية اإللكرتونية" بدرجة 

دال إحصائيا . يف  أعلى من نظرائهم بتخصص العلوم بفرق
حني جاءت الفروق بناء على متغري اجلنس يف تقدير أمهية 
 مجيع املصادر بدرجة دالة إحصائيا  لصاحل املختصات، ما

: "املشرف الرتبوي"، يتعدا مخس ممارسات متثلت باآل
و"برامج تنظم على مستوى إدارة التعليم"، و"برامج تنظم 

"املؤسسات األهلية". على مستوى الوزارة"، و"اجلامعات"، و
ومجيع هذه املصادر تندرج حتت املصادر الواقعة ضمن 
املسؤولية املباشرة لوزارة الرتبية، أو بالتعاون مع اجلهات 
األخرى. وجاء تقدير املختصات أمهية املصادر اليت تعتمد 
على املسؤولية الذاتية للمعلم بدرجة دالة إحصائيا  مقارنة 

ها يقع يف فئة األمهية "العالية". يف كان أغلب  إذباملختصني، 
حني جاء تقدير املختصني بفئة األمهية "املتوسطة"؛ وهذا 
يدل على وجود وعي لدى مقدمات برامج التطور املهت 

 للمعلمات أكثر من نظرائهن من الرجال.
 التوصيات والمقترحات:

 ية:تخلص هذا البحث إىل التوصيات اآل
ت املصاحب ملشروع ضرورة تصميم خطة للتطور امله -

"تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العام يف 
ع ياململكة"، حبيث يشرتك يف بنائها وتنفيذها مج

رة الرتبية والتعليم، وبشراكة ااألطراف ذات العالقة يف وز 
فاعلة مع اجلهات ذات العالقة، مثل: اجلامعات، 

ألهلية ذات ات العلمية، واملؤسسات احلكومية واعيواجلم
 العالقة.

ضرورة مضاعفة جهود وزارة الرتبية والتعليم يف تلبية  -
حاجات التطور املهت ملعلمي ومعلمات الرياضيات 

والعلوم املصاحبة للمشروع، وذلك يف مجيع اجملاالت 
التخصصية والرتبوية، مع إيالء جوانب التطور املهت 

ذلك املتعلقة باجلوانب التخصصية اهتماما  أكثر، وك
احلال مع أساليب التدريس القائمة على احملتوى 

 العلمي.

توعية مقدمي برامج التطور املهت من الرجال خصوصا   -
بأمهية تنوع مصادر التطور املهت للمعلم، وخاصة اليت 
تعتمد على جهود املعلم الذاتية يف حتصيلها، حىت 

 يسهموا يف توعية املعلمني، وتقد  الدعم واملشورة هلم.

ث املعلمني واملعلمات على القيام بالبحوث اإلجرائية ح -
بأنفسهم، أو مبشاركة غريهم، وكتابة التقارير التأملية 
مبمارساهتم التدريسية؛ هبدف التطور املستمر، وتلبية 
حاجاهتم بتطوير قدراهتم؛ ليتمكنوا من ممارستها 

حتفيزهم  أمهيةبفاعلية، وهتيئة الفرص هلم بذلك، مع 
 ملادية واملعنوية.بامليزات ا

تفعيل "جمموعات التعلم املهنية" مبشاركة جمموعة من  -
املعلمني من داخل املدرسة وخارجها، إضافة للمختصني 

رة وخارجها، لتكون مصدرا  رئيسا  من امن داخل الوز 
 مصادر التطور املهت هلم.

رة الرتبية والتعليم، واجلامعات، اتفعيل الشراكة بني وز  -
مية، واملؤسسات احلكومية واألهلية، واجلمعيات العل

ووسائل اإلعالم؛ لإلسهام يف جوانب التطور املهت 
 املختلفة للمعلم.

 ية:تكما يقرتح مواصلة البحث يف املوضوعات اآل
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إعادة إجراء هذا البحث بعد ثالث سنوات من تطبيقه؛  -
لرؤية مدى التحسن يف واقع التطور املهت املصاحب 

تضمني العينة مجيع األطراف ذات للمشروع، مع مراعاة 
 العالقة.

معوقات تنفيذ خطة التطور املهت للمعلمني املصاحبة  -
 للمشروع. 

تصميم خطة تطوير مهت متكاملة العناصر للمشروع،  -
 ودراسة مدى توافق اجلهات ذات العالقة عليها.

إجراء حبوث عن فاعلية نشاطات التطور املهت غري املفعلة يف 
: جمموعات التعلم املهت، وإجراء البحوث مدارسنا، مثل

 اإلجرائية، والتأمل يف املمارسات.

 المراجع العربية:

 ( .االحتياجات التدريبية ملعلمي 4144أبو احلمايل، أمحد عبداجمليد .)هـ
األحياء باملرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي املادة يف حمافظة جدة. 

 بية، جامعة أم القرى: مكة املكرمة.رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرت 

 ( .حاجات مدرسي الرياضيات يف 4114بغدادي، حممد حسن .)هـ
املرحلة املتوسطة يف مكة املكرمة للتدريب يف أثناء اخلدمة. رسالة 

 ماجستري  غري منشورة. كلية الرتبية، جامعة أم القرى: مكة املكرمة.

 (.أولويا3141البلوي، عبداهلل  بن سليمان .) ت البحث يف جمال تعليم
وتعلم الرياضيات يف اململكة العربية السعودية. جملة دراسات يف املناهج 
وطرق التدريس، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، جامعة عني 

 .413-44، 444مشس، 

 (. واقع التطور 3143البلوي، عبداهلل سليمان؛ الراجح، نو احملمد.)
رياضيات يف اململكة العربية السعودية. جملة املهت ملعلمي ومعلمات ال

رسالة الرتبية وعلم النفس، اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، 
42،14-26. 

 (. احتياجات 3143البلوي، عبداهلل سليمان؛ غالب، ردمان حممد .)
التطور املهت ملعلمي رياضيات التعليم العام يف اململكة العربية السعودية. 

الدراسات الرتبوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، عمان،  جملة
6(4،)441-443. 

 ( .االحتياجات التدريبية ملعلمي 4136الدوسري، عبداهلل ناصر .)هـ
الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف جمال استخدام احلاسب اآليل يف 

ود: التدريس. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية، جامعة امللك سع
 الرياض.

 ( .حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي 4444رفاع ، سعيد حممد.)
العلوم يف مدارس املرحلة الثانوية جبنوب غرب اململكة العربية السعودية. 

(، 14)44جملة رسالة اخلليج العريب، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، 
44-22. 

 ( .مراجعة لب3143الرواشدة ، إبراهيم فيصل .) حوث يف التطور املهت
-464(، 1)4ملعلم العلوم.اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، عمان،

423. 

 ( .مشروع تطوير الرياضيات 4143رفيع، أمحد؛ العويشق، ناصر .)هـ
والعلوم الطبيعية بالتعليم العام: ترمجة ومواءمة سلسلة عاملية. ورقة مقدمة 

م الطبيعية بالتعليم العام: ترمجة يف ندوة "مشروع تطوير الرياضيات والعلو 
ومواءمة سلسلة عاملية"، كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان، 
مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات، جامعة امللك 

 هـ.31/4/4143سعود، الرياض. 

 ( .تطوير تعليم العلوم والرياضيات: 4141الشايع، فهد سليمان .)هـ
(، مت اسرتداده يف 464ىل يف بناء جمتمع املعرفة. جملة املعرفة)خطوة أو 

هـ على الرابط: 4/4/4144
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=6

12 

 ( .مقررات الفيزياء اجلديدة: الرؤية 4144الشايع، فهد سليمان .)هـ
للعلوم  والتطبيق. ورقة عمل مقدمة يف  اللقاء اخلامس اجلمعية السعودية

 هـ.44/44/4144-44الفيزيائية، جامعة امللك خالد، أهبا. 
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 ( .أولويات البحث يف الرتبية العلمية 4144الشمراين، سعيد حممد .)هـ
باململكة العربية السعودية. جملة جامعة امللك سعود العلوم الرتبوية 

 . 332-444(، 4)31والدراسات اإلسالمية، 

 ،عبد الويل حسن، القضاة، باسل  الشمراين، سعيد حممد؛ الدمهش
هـ(. واقع التطور املهت ملعلمي 4144حممد، الرشود، جوار سعود .)

ومعلمات العلوم يف اململكة العربية السعودية. حبث مقبول للنشر يف جملة 
 رسالة اخلليج العريب، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض.

 ( .حتديد اال4134الشهري، علي حممد .)حتياجات التدريبية ملعلمي هـ
العلوم من تقنيات التعليم باملرحلة املتوسطة كما يراها املشرفون الرتبوي 
ومديرو املدارس واملعلمون مبحافظة النماص. رسالة ماجستري غري 

 منشورة. كلية الرتبية، جامعة امللك سعود: الرياض.

 ( .االحتياجات التدريبية ملع4131الضلعان، أمحد علي .)لمي العلوم هـ
يف املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية يف جمال استخدام التقنيات 
التعليمية )من وجهة نظر معلمي ومشريف العلوم(. رسالة ماجستري غري 

 منشورة. كلية الرتبية، جامعة امللك سعود: الرياض.

 ( .احلاجات 3141الطناوي ، عفت مصطفى؛ والعرفج، أحالم حممد.)
بية الالزمة ملعلمات اللغة العربية والعلوم مبحافظة األحساء من التدري

وجهة نظر املعلمات واملشرفات الرتبويات. جملة رسالة اخلليج العريب، 
44(446 ،)314-341. 

 ( .حتديد حاجات معلمي 4134الغامدي، عبدالوهاب عبداهلل .)هـ
ماجستري غري الرياضيات باملرحلة االبتدائية للتعليم اإللكرتوين. رسالة 

 منشورة، جامعة أم القرى: مكة املكرمة.

 ( .االحتياجات التدريبية ملعلمات 4134فلمبان، تغريد أمحد .)هـ
األحياء أثناء اخلدمة يف مدينيت مكة املكرمة وجدة من وجهة نظرهن. 
 رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية، جامعة أم القرى: مكة املكرمة.

 هـ(. االحتياجات التدريبية ملعلمات العلوم 4144د. )الفهيد، منرية سع
يف املرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية 

 الرتبية، جامعة امللك سعود: الرياض.

  .كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان جبامعة امللك سعود
شروع تطوير (. وقائع ندوة الكرسي األوىل بعنوان "م4-هـ4143)

الرياضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم العام: ترمجة ومواءمة سلسلة عاملية". 
 هـ.31/4/4143كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض. 

  .كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان جبامعة امللك سعود
(. وقائع ندوة الكرسي الثانية بعنوان "مشروع تطوير 3-هـ4143)

اضيات والعلوم الطبيعية بالتعليم العام بني النظرية والتطبيق". كلية الري
 هـ.34/1/4143العلوم، جامعة امللك سعود، الرياض. 

  .كرسي الشيخ عبدالرمحن بن ثنيان العبيكان جبامعة امللك سعود
(. وقائع ندوة الكرسي الثالثة بعنوان  "مسرية مشروع 4-هـ4143)

طبيعية بالتعليم العام". كلية املعلمني، جامعة تطوير الرياضيات والعلوم ال
 هـ.36/6/4143امللك سعود، الرياض. 

 (.احتياجات التدريبية ملعلمي الرياضيات 3116اجملادعة، سعيد باتل .)
ملرحلة االبتدائية يف اململكة السعودية. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية 

 الرتبية، جامعة صنعاء.

  هـ( 4141تطوير تعليم العلوم والرياضيات. )مركز التميز البحثي يف
.تقرير ورشة عمل أولويات البحث يف تعليم العلوم والرياضيات يف 

هـ. الرياض: جامعة امللك 34/4/4141اململكة العربية السعودية، 
 سعود.

  .املوسى ، عبد اهلل عبد العزيز؛ احلريب، حممد بن صنت
ت باملرحلة الثانوية (.احلاجات التدريبية ملعلمي الرياضيا3112)

الستخدام التعليم اإللكرتوين يف التدريس. جملة القراءة واملعرفة، مصر، 
21 ،446-412. 

  :وزارة الرتبية والتعليم. )بدون تاريخ(. مشروع تطوير الرياضيات والعلوم
 دعم التنافسية وجمتمع املعرفة. وزارة الرتبية والتعليم

 ( .4143وزارة الرتبية والتعليم.)وقائع لقاء التطوير املهت األول. وزارة  هـ
 هـ.34/6/4143-44الرتبيةو التعليم، 

 ( .حتديد 4444ياركندي، آسيا حامد؛ غنيم، صفينار علي .)
االحتياجات التدريبية ملعلمات الرياضيات يف املرحلة االبتدائية يف جدة . 
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وطرق  جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، اجلمعية املصرية للمناهج
 .346-441، 14التدريس، جامعة عني مشس، 
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Abstract: This research aims to identify the status of teachers' professional development associated with the project of "Development of 

math and science for the general education in KSA", based on the perspective of  professional development programs providers, who oversee 
the implementation of the project, and provide support for teachers. A questionnaire was distributed to 202 providers to identify their 

demography, and the current status of teachers' professional development in terms of the teachers’ needs, practice, and sources. 
Research findings showed a reasonable diversity the characteristics of providers regarding subject matter, gender and experience 

on the project or the educational area in general, while the accompanying PD plan was not clear enough for them. The sample has estimated 

the needs of teachers in all areas in “high degree”, and the most needed were: “the use of labs and manual tools”, “promoting creative 

thinking”, “using authentic assessment”, “teaching strategies’ that is consistent with the philosophy of the project”, and “integrating 
technology in teaching”. However, the least needed were: “class management skills”, “philosophy and structure of the adopted series”, and 

“linking mathematics and science with other subject of knowledge”.  

The perception of providers towards teachers practicing of all activities of PD ranged between "medium" and "weak", and the 
most practiced activities were: “supervisor' report and advise”, “training programs, workshops”, and “teachers classroom visits”. While the 

least practiced activities were: “action research”, “cooperation in doing research with other experts”, “reflective practice reports”, and 

“forming Professional Learning Communities (PLC)”.  

The perceptions of program providers towards the importance of the contribution of PD resources that should take care of, ranges 
between "high" and "medium" importance. According to the sample, the most important of these sources are: “educational supervisor”, 

“training programs, experts, others teachers”, and “individual resources such as reading books, magazines and journals”. While the least 

importance is: “the media”, “civil institutions”, “social networking”, and “distance training”. 

Keywords: professional development, professional development providers, science and mathematics teachers, professional development 
needs, professional development activities, professional development sources 
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 تقويم أداء معلمات العلوم في تدريس مقرر الصف األول المتوسط وفق معايير مقترحة للتدريس

 ويثي؛ ** تهاني بنت محمد الروساء* إيمان بنت محمد الر 
 * أستاذ الرتبية العلمية املساعد، جبامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض3

 ** أستاذ الرتبية العلمية املساعد، جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن بالرياض
 هـ 43/44/4144وقبل  – هـ 44/1/4144قدم 

 
 

عــايري لتــدريس مقــرر العلــوم املطــور للصــف األول املتوســط يف جمــال ختطــيط الــدروس وتنفيــذها وتقوميهــا. هــدفت هــذه الدراســة إىل اقــرتاح م المســتخلص:
يقــا  بــني وكــذلك التعــرف علــى مســتوى أداء معلمــات العلــوم يف تــدريس هــذا املقــرر وفــق املعــايري املقرتحــة. كمــا هــدفت إىل حتديــد أكثــر هــذه املعــايري تطب

أداة مــن أدوات التقــو  )أســئلة اختبــارات أعمــال  41خطــة مــن اخلطــط التدريســية، ومــن  61ت عينــة الدراســة مــن معلمــات العلــوم يف التــدريس. وتكونــ
معلمــة مــن معلمــات العلــوم للصــف األول املتوســط موزعــات علــى املراكــز اإلشــرافية الثمانيــة مبنطقــة الريــاض، وقــد توصــلت  14الســنة(، كمــا مشلــت العينــة 

حة لتدريس مقرر العلوم، كما كشفت النتائج عن أن املعيار الرابع املرتبط بتوظيف التقنية يف تدريس العلوم، واملعيار اخلامس الدراسة إىل سبعة معايري مقرت 
دون املقبــول املــرتبط بــدمج تــدريس العلــوم مبهــارات اللغــة والرياضــيات، واملعيــار الســابع املتعلــق بفهــم املعلمــني العميــق للمحتــوى العلمــي، حظيــت مبســتوى 

ثـاين املـرتبط بنمـوذج اء يف ختطيط دروس العلـوم أو تنفيـذها أو تقوميهـا، أمـا املعيـار األول املـرتبط باالستقصـاء وتنميـة مهـارات التفكـري العليـا، واملعيـار السو 
(E'S 5واملعيار الثالث املتصل بالتقو ، واملعيار السادس املتصل بتوفري بيئة صفية فاعلة فقد حصل على مستوى متوسط ،) وقـد خلصـت الدراسـة إىل ،

يس توصيات من شأهنا مساعدة معلمات العلـوم يف ختطـيط وتـدريس وتقـو  مقـرر العلـوم، ومسـاعدهتن يف التغلـب علـى الصـعوبات الـيت تـواجههن يف تـدر 
  هذا املقرر
: تقو ، معلم العلوم، أداء، معايريالمفتاحية الكلمات

                                                 
جامعة امللك سعود –مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات 
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 مقدمة
 وتقنيةورة علمية يشهد العصر احلايل تقدما  هائال  وث

سريعة يف شىت جماالت احلياة مما يفرض على الرتبية أن تساير 
هذا التقدم، وأن تنهض بتطوير مناهجها إلعداد األجيال 

 إعدادا  جيعلهم قادرين على مواجهة هذه الثورة.
ولعل من بني املناهج اجلديرة بالتطوير مناهج العلوم 

، والقدرات العقلية لدى نظرا  لدورها البارز يف تنمية اإلبداع
سعت  وهلذا ، وآثارها اإلجيابية على اجملتمعات. الطالب

الدول ومنها دول اخلليج العريب إىل تطوير هذه املناهج إميانا  
أوىل قادة دول اخلليج العلوم  إذ منها بأمهيتها يف تنمية اجملتمع،

مفاتيح التقنية ، وأدوات  لكوهناخاصا   والرياضيات اهتماما  
 ناء اجملتمع واالقتصاد القائمني على املعرفة.ب

وجتسيدا  هلذا االهتمام قام مكتب الرتبية العريب لدول 
بتطوير مناهج الرياضيات والعلوم  اخلليج باإلعداد ملشروع يُعىن

للدول األعضاء يف املكتب مبشاركة شركات عاملية متخصصة 
تذات خِّبة يف التعليم،  بية السعودية يف اململكة العر  فقد تُرمجم

مواد تعليمية من الكتب الدراسية للرياضيات والعلوم لشركة 
ماجروهيل العاملية واملعتمدة على املعايري العاملية للرتبية العلمية 

على الصفوف  وطُبرقت ،ومواءمتها مع بيئة وثقافة اململكة
األول والرابع االبتدائي والصف األول متوسط )وزارة الرتبية 

 (.1، ص 3112والتعليم، 
وعلى الرغم من أمهية اجلهود املبذولة يف تطوير املناهج 

 ،بعيدا  عن وجود معلم جيد يكونإال أن ذلك جيب أال 
فأفضل الكتب الدراسية والوسائل التعليمية واألنشطة واملباين 
املدرسية على أمهيتها ال حتقق األهداف الرتبوية املنشودة ما مل 

تعليمية ومسات شخصية متميزة يكن هناك معلم ذو كفايات 
 (.44، ص4444)النجدي وآخرون، 

 ويف تدريس وتعلم العلوم، ال حيتاج دور 
 معلم العلوم إىل املزيد من التأكيد فهو املهندس 

هلذه العملية من خالل اختياره األهداف التعليمية واحملتوى 
يف ضوء ما اختاره من  اوالطرق وتنظيمه خلِّبات التعلم وتقوميه

 .(Imhanlahimi& Auge 2006, p1)داف أه

مهامه وتزداد أمهية معلم العلوم يف الرتبية العلمية حبكم 
، ومهما يكن لدينا  واليت تتأثر بطبيعة احلياة املعاصرةوأدواره 

من أهداف طموحة وخطط تربوية ومناهج وإمكانات لتحقيق 
تلك األهداف، فإن هذا ال يفوق الدور األساسي واإلجيايب 

ي يقوم به املعلم يف تسخري تلك اإلمكانات للوصول إىل الذ
 (.313، ص 3111األهداف املنشودة )الرازحي، 

ينبغي  ونظرا  ألمهية دور املعلم يف العملية التعليمية
رفع كفاءة وذلك لخضوعه لعملية التقو  بصورة مستمرة 

ي العملية التعليمية وزيادة فاعليتها. والعملية التقوميية للمعلم ه
جزء من تقو  املوقف التعليمي كله، ويؤكد )العيسوي، 

( على أن املعلم نفسه يف حاجة ألن 344، ص3111
 ويكون على درايةيتعرف على مقدار ما يتمتع به من كفاءات 

عالجها، ومواطن القوة  يعمل علىفواطن الضعف يف أدائه مب
 املمارسات بتحسنييعمل على صقلها ، ويتخذ قرارا  ف

 سية املرغوب فيها.التدري
ومن هذا املنطلق أصبحت احلاجة ماسة إىل تقو  أداء 

، وحتقيق التفوق واالمتياز  املعلم، وذلك لتنمية مجيع إمكاناته
يف أدائه، ولكي تكون هذه العملية موضوعية جيب أن تتم 
وفقا  ملعايري مناسبة يتم من خالهلا حتديد ما جيب أن يعرفه 

له يف مراحل التدريس، ومن مث تبىن املعلم، وما يستطيع عم
 عليها أدوات تقو  تستخدم نتائجها يف حتسني عملية التعليم.

 مشكلة البحث: 
تعتمـــد منـــاهج العلـــوم اجلديـــدة مبـــا فيهـــا مـــنهج العلـــوم 
للصــــف األول املتوســــط علــــى املعــــايري العامليــــة للرتبيــــة العلميــــة، 

ــــ ة علــــى وتســــتند يف تصــــميمها وأســــلوب تناوهلــــا للمــــادة العلمي
أحدث ما توصلت إليه البحوث والدراسـات الرتبويـة يف عمليـة 
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التعليم والتعلم من خالل التأمل والتجريـب واملناقشـة، ويشـكل 
االستقصـاء العلمــي مبهاراتــه املختلفـة واملتنوعــة احملــور الــرئيس يف 
مجيع هذه النشاطات باإلضافة إىل تضـمينها جوانـب تطبيقيـة، 

بالتقنيــة وباملمارســة اليوميــة للمــتعلم  يــتم مــن خالهلــا ربــط العلــم
ويضـــفي متعـــة علـــى عمليـــة الـــتعلم، كمـــا تعتمـــد هـــذه املنـــاهج 
أســاليب وطــرق تقــو  متنوعــة تــوفر معلومــات وافيــة عــن مــدى 
اكتســاب الطلبــة للمفــاهيم واملبــادئ العلميــة مــع التأكيــد علـــى 

 للمعارف.التقو  املستمر للتحقق من مدى اكتساب الطالب 
تصبح عملية تطوير وحتسني مناهج العلـوم ولكن لكي 

ــــة للفــــرد  ــــاء الشخصــــية املتكامل عمليــــة مســــتمرة، وتســــهم يف بن
ينبغي هلا أن تسري متوازية مع التطوير يف أداء املعلم ألنه املنفـذ 
احلقيقي للمنهج األمر الذي يساعد على رفع فعالية التـدريس، 

  وزيادة كفاءة مواقف التعليم يف عامل سريع التقدم.
واألداء التدريســـــي ملعلـــــم العلـــــوم يـــــتم يف إطـــــار ثـــــالث 
جماالت رئيسة هي ختطـيط التـدريس وتنفيـذه وتقوميـه، ويتطلـب  
كـــل جمـــال منهـــا أن جييـــد املعلــــم القيـــام مبهـــارات معينـــة حبيــــث 
ــــــة  ــــــة تلــــــك املهــــــارات حســــــب فاعليتهــــــا يف عملي تتفــــــاوت أمهي

يف   التــدريس ويف تعلــم الطــالب، ولكــي يــتم تطــوير أداء املعلــم
كل جمال من هذه اجملاالت الثالث فإن ذلك يسـتلزم خضـوعه 
لعملية التقو  بصورة مستمرة للوقـوف علـى العثـرات الـيت حتـول 
دون أدائـــه ألدواره ومهامـــه يف التعلـــيم ولتعزيـــز وتشـــجيع األداء 
الفعال له من خالل احلصول على معلومات عن أدائه يف ضوء 

األداء املرغـــوب فيهـــا  معـــايري واضـــحة تتحـــدد عليهـــا مســـتويات
(. وبــالنظر إىل واقــع تقــو  434، ص 3114)حســني وزكــي، 

أداء معلمـــــات العلـــــوم للمقـــــررات اجلديـــــدة جنـــــد أن مثـــــل هـــــذه 
املعـــايري تكـــاد تكـــون غائبـــة عـــن املمارســـات الفعليـــة يف عمليـــة 
تقـــوميهن وغيـــاب مثـــل هـــذه املعـــايري يـــنعكس علـــى مـــدى دقـــة 

التقـــو ، ومـــن مث ال ميكـــن أحكـــام وتقـــديرات القـــائمني بعمليـــة 
، ملعلـــم االســـتفادة مـــن هـــذه التقـــديرات لتطـــوير وحتســـني أداء ا

ولعـل مـن األسـباب الـيت أدت إىل غيـاب مثـل هـذه املعـايري هــو 

حداثة تطبيق مقررات العلوم اجلديدة يف اململكة، واليت طبقـت 
مل يـــتم حتديـــد ماهيـــة اجلوانـــب  إذهــــ، 4141/4144يف العـــام 

ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند تقو  أداء املعلمة واألبعاد اليت 
يف هــذه املقــررات ممــا يؤكــد احلاجــة إىل تطــوير أســاليب وأدوات 
لتقو  أداء املعلمة يف ضوء معايري حمددة على حنو جيعلها أكثر 
مالءمــة للتغــريات احلادثــة يف النظــام التعليمــي حمليــا  ولتوجهــات 

عناصرها ومقوماهتا مبا  ميعجبإصالح وتطوير املنظومة التعليمية 
يف ذلك تطوير مقررات العلوم، فاملعايري تعمل كدليل للمعلمني 
ـــــة وصـــــانعي القـــــرارات لتســـــتخدم يف حتســـــني  والقيـــــادات الرتبوي
وجتويــد العمليــة التعليميــة داخــل املدرســة كمــا أهنــا تعــزز األطــر 
ـــــة والتقـــــو  املســـــتمر للمـــــنهج واألداء املدرســـــي )ســـــكر  املنهجي

 (.663، ص 3114دار، واخلزن
وبنــــاء علــــى مــــا ســــبق فقــــد رأت الباحثتــــان أمهيــــة اقــــرتاح 
معــايري للتــدريس حبيــث تــوائم املعــايري املقرتحــة بــني املعــايري العامليــة 
للرتبيــة العلميــة والــيت تعتمــد عليهــا مقــررات العلــوم اجلديــدة وبــني 
متطلبـــــات هــــــذه املقــــــررات، ومـــــن مث بنــــــاء أدوات تقــــــو  شــــــاملة 

دريس وتنفيذه وتقوميـه يف ضـوء هـذه املعـايري املقرتحـة لتخطيط الت
واســـتخدامها يف التعـــرف علـــى مســـتوى أداء معلمـــات العلـــوم يف 
تدريس مقرر الصف األول املتوسط )ختطيطا ، وتنفيذا ، وتقوميا (. 

 لتتم عملية التقو  بصورة علمية منظمة.
وعليه إن مشكلة الدراسة احلاليـة تتحـدد يف تقـو  أداء 

مــات العلــوم يف تــدريس مقـــرر الصــف األول املتوســط وفـــق معل
 معايري مقرتحة للتدريس.

 أسئلة البحث: 
 ية:تسعى البحث احلايل لإلجابة عن التساؤالت اآل

( ما املعايري املقرتحة لتدريس مقرر العلوم للصف األول 4
 املتوسط )ختطيطا ، وتنفيذا ، وتقوميا (؟

 تــدريس مقـرر الصــف ( مـا مسـتوى أداء معلمــات العلـوم يف3
األول املتوســــــــط )ختطيطــــــــا ، تنفيــــــــذا ، تقوميــــــــا ( وفقــــــــا  للمعــــــــايري 

 املقرتحة؟



 تقو  أداء معلمات العلوم يف تدريس مقرر الصف األول املتوسط وفق معايري مقرتحة للتدريسإميان الرويثي وهتاين الروساء: 
 

 (م3144أكتوبر هـ/4141؛ )ذي احلجة الرياض 446  – 44(، ص ص 13رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

96 

( مــــا أكثــــر املعــــايري املقرتحــــة تطبيقــــا  بــــني معلمــــات العلــــوم يف 4
تـــــــدريس مقـــــــرر الصـــــــف األول املتوســـــــط )ختطيطـــــــا ، وتنفيـــــــذا ، 

 وتقوميا (؟
 أهمية البحث:

 : أيتحتددت أمهية البحث فيما ي
لبحـــــث احلـــــايل موضـــــوعا  حيويـــــا  يـــــرتبط بتخطـــــيط ( يقـــــدم ا4

يف بـــدايات تطبيقـــه ممـــا قـــد ميكـــن العلـــوم وتنفيـــذ وتقـــو  مقـــرر 
 يف التنفيذ ولني من التعرف على واقع أداء معلمات العلومؤ املس

حمددات للتقو  يف جمـاالت  نزلةقائمة املعايري املقرتحة مب د  ( تع3
ن أن تســهم يف حتســني )التخطــيط، التنفيــذ، التقــو ( والــيت ميكــ

 وتطوير أداء معلمات العلوم.
( إن اقرتاح معايري للتدريس ميكن أن ميثل األساس الذي تبـىن 4

 .عليه برامج إعداد معلم العلوم وبرامج التنمية املهنية 
 أهداف البحث: 

 هدف البحث احلايل إىل:
 ( اقرتاح معايري لتدريس مقرر العلوم يف املرحلة املتوسطة.4
ديــد جوانـــب القـــوة والضــعف يف أداء معلمـــات العلـــوم يف ( حت3

 تدريس مقرر الصف األول املتوسط يف ضوء املعايري املقرتحة.
( حتديــد أكثــر املعــايري تطبيقــا  بــني معلمــات العلــوم يف تــدريس 4

مقــــــرر الصــــــف األول املتوســــــط يف مرحلــــــة التخطــــــيط والتنفيــــــذ 
 والتقو  يف ضوء املعايري املقرتحة.

 ث: حدود البح
 ية:تالتزم البحث باحلدود اآل

: اقتصــر البحـــث علــى تــدريس مقــرر العلـــوم الحــدود الموضــوعية
اقتصــر علــى تقــو  أداء املعلمــات يف كمــا للصــف األول املتوســط،  

جانـــب الســـلوك التدريســـي يف اجملـــاالت الثالثـــة: ختطـــيط، وتنفيـــذ، 
 وتقــو  تــدريس مقــرر العلــوم للصــف األول املتوســط وفقــا  للمعــايري
املقرتحة. واقتصر التخطـيط علـى الـدروس الـيت مت مالحظتهـا، كمـا 
ــــك ألن بقيــــة  ــــى اختبــــارات أعمــــال الســــنة، وذل اقتصــــر التقــــو  عل
أدوات التقـــــــــو  يـــــــــتم تقوميهـــــــــا يف مـــــــــرحليت التخطـــــــــيط والتنفيـــــــــذ 

 .وباستخدام أدايت حتليل اخلطط التدريسية وبطاقة املالحظة
علــى املعلمــات عينــة  أدوات البحــث طُبرقــت: الحــدود الزمنيــة

البحــــــــث يف الفصــــــــل الدراســــــــي الثــــــــاين مــــــــن العــــــــام اجلــــــــامعي 
 هـ.4141/4144

ـــــة ـــــة الحـــــدود المكاني : املـــــدارس املتوســـــطة احلكوميـــــة يف مدين
 الرياض مبراكزها اإلشرافية الثمانية.

 مصطلحات البحث:
: هـــو عمليــة خمططـــة ومســتمرة ومقصـــودة لتـــأمني تقــويم األداء

ومـا يسـتطيع فعلـه، بطريقـة مشوليـة ويف   صورة عما يعرفه املعلـم،
املســــتويات، ويف ضــــوء مقــــاييس تقــــدير متدرجــــة، هبــــدف  لكــــ

معرفــــة مــــا حـــــققه املعلــــم مــــن مســــتويات األداء احملــــددة لتطــــوير 
 Michcgan Curricuium Frame work Authentic)أدائــه. 

Instruction Standards,2003,P:4)  
ملية خمططـة ومقصـودة ويعرف تقو  األداء إجرائيا  بأنه: ع

مني صـــورة عمـــا تعرفـــه معلمـــات العلـــوم للصـــف األول املتوســـط ألتـــ
ومــا يســتطعن فعلــه يف ختطــيط وتنفيــذ وتقــو  تــدريس مــنهج العلــوم 

للمعـايري املقرتحـة ويف ضـوء مقـاييس للصف األول املتوسط وفقـا  
متدرجة هبـدف معرفـة مسـتوى أداء معلمـات العلـوم يف تـدريس 

 ف األول املتوسط ختطيطا  وتنفيذا  وتقوميا .للص منهج العلوم
: هـو ذلـك املقـرر الـذي مقرر العلوم للصـف األول المتوسـط

قامـــت وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم بتطـــويره بالتعـــاون مـــع ناشـــر عـــاملي 
متخصــص يف إنتــاج املــواد التعليميــة )شــركة ماجروهيــل العامليــة(  

م الطبيعيـة كجزء من مشروع امللك عبداهلل لتطوير مناهج العلـو 
والرياضيات ليستجيب للتطورات العلمية والتقنية احلديثة ويلـيب 
احلاجــات املعرفيــة واملهنيــة والنفســية والبدنيــة والعقليــة واملعيشــية 

 لدى الطالب والطالبة.
إجرائيـا بأهنـا: معـايري تـوائم  المعايير المقترحة للتدريستعرف 

أصـدرها اجمللـس القـومي  بني املعايري العاملية للرتبية العلمية والـيت
التــابع لألكادمييــة القوميــة للعلــوم بأمريكــا وبــني متطلبــات مقــرر 

علـــى الصـــف األول املتوســـط والـــيت ســـيتم  العلـــوم املطبـــق حاليـــا  
 اقرتاحها من قبل الباحثتني.
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 اإلطار النظري
تواجــه األنظمــة التعليميــة يف دول جملــس التعــاون لــدول 

تمثــل يف احلاجــة إىل جتويــد التعلــيم اخللــيج العربيــة حتــديا  كبــريا  ي
وحتســـني خمرجاتـــه، وخباصـــة يف العلـــوم والرياضـــيات، ملـــا هلـــا مـــن 
ــــه نتــــائج  ــــة وملــــا أظهرت ــــاء اجملتمعــــات احلديث ــــة قصــــوى يف بن أمهي
الدراســـات اإلقليميـــة والوطنيـــة والدوليـــة مـــن قصـــور يف جوانـــب 
خمتلفــة تتعلــق باملنــاهج الدراســية ومســتوى حتصــيل الطـــالب يف 

 املادتني، لذا سعت هذه الدول إىل اإلعداد ملشروع يعىن هاتني
بتطـــــوير منـــــاهج الرياضـــــيات والعلـــــوم مبشـــــاركة شـــــركات عامليـــــة 
متخصصـــة ذات خـــِّبة طويلـــة يف التعلـــيم، ويقـــع مـــنهج العلـــوم 

توســط موضــوع البحــث احلــايل ضــمن مشــروع املللصــف األول 
فيــذه تطــوير منــاهج الرياضــيات والعلــوم الطبيعيــة والــذي يــتم تن

 يف اململكة العربية السعودية وبعض دول اخلليج العريب.
وتتمثـل األهـداف العامـة هلـذا املشـروع فيمـا يــأيت )وزارة 

تطوير مناهج العلوم  (:41 – 4، ص 3112الرتبية والتعليم، 
،  والرياضـــيات وفـــق معـــايري عامليـــة جلميـــع مراحـــل التعلـــيم العـــام

ــــات  ، علمــــنيويل الــــوزارات واملؤ التطــــوير املهــــت ملســــ دعــــم عملي
 التعليم والتعلم.

ويتطلــب هــذا املشــروع نوعيــة خاصــة مــن املهــارات مــن 
قبـــل املعلمـــني املنفـــذين ملناهجـــه حـــىت ميكـــن لـــه أن يـــؤيت مثـــاره، 
ولعــل ممــا يســاعد علــى تنفيــذ املـــشروع تقــو  أداء املعلـــمني وفــق 

ن املعـــايري هـــي الســـبيل لضـــمان اجلـــودة يف إمعـــايري مناســـبة، إذ 
ــــــــــتعلمعمل ــــــــــيم وال ــــــــــة التعل ــــــــــدالعزيز،  .ي ــــــــــول وعب ، 3114)زغل
 (.4344ص

ويف الوقـــت احلـــايل تشـــهد نظــــم التعلـــيم اهتمامـــا  بالغــــا  
بإعداد مستويات معياريـة ملختلـف مكونـات املنظومـة التعليميـة 
باعتبار أهنا متثل إطارا  مرجعيا  مهما  لتطويرهـا، وانطلقـت حركـة 

ح الرتبـوي اســتجابة ها حركــة مـن حركـات اإلصــالوصـفاملعـايري ب
لفكـــــرة املعـــــايري الـــــيت أخـــــذت هبـــــا اجملـــــاالت احلياتيـــــة األخـــــرى 

 فعاليتها يف تطوير نواجتها رغبة يف حتسني املنتج الرتبوي. ل

وتعـــرف املعـــايري بأهنـــا عبـــارات تشـــري إىل احلـــد األد  مـــن 
هــذا احلــد األد   د  ويعــ، الكفايــات املطلــوب حتقيقهــا لغــرض معــني

ت الواجــب توافرهــا لــدى الفــرد لكــي يــؤدي وظيفتــه هــو أقــل املهــارا
، ص 3114مبـــــا يقـــــوم علـــــى حتســـــني الوضـــــع احلـــــايل. )حممــــــود، 

4164 ،4164.) 
ويف جمال التدريس تعـرف املعـايري بأهنـا حمـددات للعمـل 
داخل حجرة الدراسة وتتكون من جمموعة من املستويات جيب 

العمليـــة  يفاملشـــار إليـــه ( (Gail,1998أن يصـــل إليهـــا أداء املعلـــم 
 (.4143، ص 3114)سليمان، التعليمية

ـــــدريس  ـــــد مـــــن املـــــِّبرات لبنـــــاء معـــــايري للت وهنـــــاك العدي
تـــدرب املعـــايري ،  ومـــن هـــذه املـــِّبراتأشـــارت إليهـــا الدراســـات 

تســـاعد ،  املعلمــني علــى ممارســة التـــدريس القــائم علــى التفكــري
املعــــايري املعلــــم يف اختيـــــار خــــِّبات املـــــنهج بتنظيمهــــا يف حمـــــاور 

تضمن املعايري تزويد مجيع ، مباشرة حبيث يصبح التعلم قصديا  
تنمـــي ،  املتعلمـــني بـــاخلِّبات املالئمـــة علـــى اخـــتالف إمكانـــاهتم

املعــــــايري مفهــــــوم العمــــــل اجلمــــــاعي حــــــىت تكــــــون االكتشــــــافات 
ــــاج تفكــــري اجلماعــــة، مــــن خــــالل األعمــــال  والعالقــــات هــــي نت

؛ 341، ص3114 )ميخائيـل،التعاونية اليت يقوم هبا املتعلمون. 
  (.434، ص3114الباز، 

وتقــوم املعــايري علــى رؤيــة أن املعلمــني جيــب أن يكونــوا 
مفكــرين ومبــدعني يســتخدمون جمموعــة مــن املبــادئ  ا  أشخاصــ

واالســـــرتاتيجيات مشـــــتقة مـــــن فلســـــفة شخصـــــية واعيـــــة للرتبيـــــة 
 واملتطلبات العديدة لسياقات التعلم، وهذه املعايري تتضمن: 

النــــاس والتنظيمــــات االجتماعيــــة والثقافــــات ( املعرفــــة حــــول 4
والنمــــو والتطــــور اإلنســــاين واالتصــــال واللغــــة والبحــــث العلمــــي 

 والبحوث حول التعلم والتدريس الفعال.
( املهارات الالزمة للتقييم والتخطيط والتدريس والتقو  وإدارة 3

 السلوك االجتماعي. 
 حنو املهنة.( امليول حنو الذات وحنو املتعلم وحنو التدريس و 4

علـــى حتويـــل  القـــدرةأمـــا املهـــارات التدريســـية فتتضـــمن 
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املعرفة إىل األفعـال املطلوبـة للتـدريس الفعـال، مثـل القـدرة علـى 
والقــــدرة علــــى فهــــم واســــتخدام ، تقــــو  تفكــــري وأداء الطــــالب 

والقــدرة علــى تفســري املفــاهيم بوضــوح  ،اســرتاتيجيات التــدريس 
 راجعـةعلـى تقـد  تغذيـة  رة، والقـديف ضوء احتياجات النمو و 

 مفيدة للطالب بطريقة بناءة وداعمة تعليميا .
أمـــا امليـــول التدريســــية فتتمثـــل يف التوجهــــات الـــيت يطورهــــا 

ـــــل تأمـــــل ؤ املعلمـــــون للتفكـــــري والتصـــــرف بطـــــرق مســـــ ـــــا  مث ولة مهني
تدريســهم وفعاليتــه والســعي وراء التحســني املســتمر واحــرتام وتثمــني 

كـل املتعلمـني وحماولـة تنميـة مـواهبهم احتياجـات وخـِّبات وقـدرات  
ــــاء األمــــور واملعلمــــني  ــــة مــــع الطــــالب وأولي وتأســــيس عالقــــة تعاوني
اآلخرين ومتابعة اجلديد يف األفكـار املهنيـة واملشـاركة يف املسـتويات 

 (.4346، ص 3114املهنية األوسع )زغلول وعبدالعزيز، 
ولقــــــــــد اهتمــــــــــت العديــــــــــد مــــــــــن اجلمعيــــــــــات العلميــــــــــة 

ع معـــايري يف جمـــال الرتبيـــة والـــيت مت االســـتفادة واملتخصصـــة بوضـــ
 منها عند تصميم املعايري اخلاصة بالدراسة احلالية ومنها: 

واليت أصدرها اجمللس القومي المعايير القومية للتربية العلمية: 
األمريكــي للبحــث بالتعــاون مــع الرابطــة الوطنيــة ملعلمــي العلــوم 

 National Research)ية تومن خالهلا مت التأكيد على املعايري اآل

Council, 1995):  يصمم معلم العلوم برناجما  لطلبتـه يرتكـز علـى
يستمر معلم ،  يسهل معلم العلوم التعلم ويوجهه،  االستقصاء

يعـد معلـم العلـوم ويـدير ،  العلوم يف تقييم تدريسه وتعلم طلبته
ة بيئــة الــتعلم الــيت تــزود الطــالب بالوقــت واملكــان واملــوارد الالزمــ

يطـــــور معلـــــم العلـــــوم جمتمعــــات مـــــن متعلمـــــي العلـــــوم ،  للــــتعلم
يشـــرتك معلـــم ، تعكـــس النشـــاط الفكـــري لالستقصـــاء العلمـــي 

 العلوم يف التخطيط والتطوير املستمر لِّبامج العلوم املدرسية.
اعتمــــــدت الواليــــــات املتحــــــدة معــــــايير التــــــدريس الحقيقــــــي: 

يس احلقيقي األمريكية على االرتقاء بالتدريس إىل مستوى التدر 
وهــو ذلــك النــوع مــن التــدريس الــذي جيعــل املتعلمــني ينشــغلون 

يف اســتعمال عقـوهلم اسـتعماال  حســنا  ويقـوم هــذا  هممعظـم وقـت
اآليت علــى النحــو النــوع مــن التــدريس علــى مخســة معــايري وهــي 

(Newmann, etal, 1995, p28):   مهـارات التفكـري العليـا ، عمـق
اخلــــــارجي ،احملادثــــــات اجلوهريــــــة ،  املعرفــــــة ، االرتبــــــاط بالعــــــامل 

 التأييد االجتماعي إلجناز املتعلم .
قامت وزارة الرتبية والتعليم المعايير القومية للتعليم في مصر: 

يف مجهوريــة مصــر العربيــة بوضــع معــايري قوميــة للتعلــيم تضــمنت 
حتل املعلم اجملال الثاين من بينها ومت ا إذمخسة جماالت رئيسة، 

ــــه تضــــمنت حتديــــد مخســــة جمــــ ــــة ل ــــارا  وهــــذه  42االت فرعي معي
:  (3114اجملاالت الفرعية للمعلم هي )وزارة الرتبية والتعلـيم، 

جمــال التخطــيط ،  اســرتاتيجيات الــتعلم وإدارة الفصــل ، املــادة 
 العلمية، التقو ، مهنة املعلم.

قــدم االحتــاد العــام لتقــو  وتنميــة املعلــم معــايير جــودة المعلــم: 
عــدة معــايري جلــودة أداء املعلــم مهمــا كــان   (INTASC)اجلديــد 

(. وهذه املعـايري هـي: املـادة 61، ص 3114ختصصه )راشد، 
تنـــــوع املتعلمـــــني ، اســـــرتاتيجيات  الدراســـــية ، تعلـــــم الطـــــالب ،

بيئـة الـتعلم ، االتصــال ، ختطـيط الـتعلم، التقيــيم ،  التـدريس ،
 .(INTASC, 1992) النمو املهت 

ــة للتــد بنــاء علــى اإلطــار  ريس فــي اســتراليا :المعــايير المهني
الــوطت ملعــايري التــدريس  قامــت عــدد مــن الواليــات يف اســرتاليا  

( بتحديد عدد من املعايري املهنية القائمة على وصـف 3114)
 إذللمهـــارات واملعـــارف والقـــيم الـــيت تعتـــِّب فعالـــة يف التـــدريس، 

صــــــممت لتقيــــــيم أدوار املعلمــــــني يف جمــــــاالت تدريســــــية والــــــيت 
وهـــــذه ،  ورها تعكـــــس خـــــِّباهتم يف ختصصـــــاهتم التدريســـــية بـــــد

،  املعـايري تشـمل : املعرفـة املهنيـة بالتخصـص ، املمارسـة املهنيـة
 (MCEETYA, 2003).  ، العالقات املهنية  القيم  املهنية

تتطلب كـل  إذوهناك عالقة واضحة بني املعايري والتقو  
علــى مســتوى  صــور التقــو  معــايري ومســتويات تســاعد يف احلكــم

ن إجــودة األداء املدرســي ومــن بــني هــذه الصــور تقــو  املعلــم، إذ 
مــن خصــائص التقــو  اجليــد التأكيــد علــى ضــرورة االعتمــاد علــى 

، 3111جمموعة مـن املعـايري املتعـددة حـول تقـو  املعلـم )اآلغـا، 
 د  ويتفــق البــاحثون علــى أن عمليــة تقــو  املعلــم تعــ (.442ص 
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الــيت يتــداخل فيهــا العديــد مــن العناصــر  مــن العمليــات املعقــدة
املرتبطة باملوقف التعليمي من ناحية وباملعلم كإنسان من ناحية 

(. ولعـــــل ممـــــا يســـــهل هـــــذا 44، ص 4444أخـــــرى )جـــــامع، 
احملــك الــذي يقــاس يف  نزلــةالعمــل وجــود معــايري واضــحة تعــد مب

ـــذاتية يف احلكــم  ضــوئه مســتوى أداء املعلــم ودليــل للبعــد عــن ال
للوصــــول إىل الصــــورة  ا  األداء، وتعطــــي املعلــــم حــــافز  علــــى هــــذا

ن هــذه املعــايري تســهل بنــاء بــرامج إاملثاليــة املرجــوة يف أدائــه كمــا 
 (.41، ص 3114النمو املهت الذي حيتاجه املعلم )العنزي، 

ولقد شهد تقو  أداء املعلم تغريا  جذريا  منذ الستينات 
ن إكــن القــول وخاصــة خــالل الســبعينات والثمانينــات، حــىت مي

حتـــل االتقـــو  قـــد تغـــري أكـــِّب مـــن أي حقـــل تربـــوي آخـــر، كمـــا 
أمهيــــــة كــــــِّبى يف إطــــــار احملــــــاوالت احلقيقيــــــة إلصــــــالح التعلــــــيم 

 (.343، 3114)السيد، 
إصــدار حكــم اجتــاه شــيء مــا أو »ويعــرف التقــو  بأنــه 

(، كمــــــا 446، ص:3114)اللقــــــاين واجلمــــــل،« موضــــــوع مــــــا
صـدار حكـم شـامل وواضــح يعـرف بشـكل أكثـر تفصـيال  بأنـه إ

علــى ظــاهرة معينــة بعــد القيــام بعمليــة منظمــة جلمــع املعلومــات 
تحديد درجـة حتقـق األهـداف واختـاذ القـرارات بشـأهنا لوحتليلها 
 Danilson&Mc)(.ويؤكــــد كــــل مــــن 424، 3114)الســــيد،

greal,2000)  علـــى أن نظـــام التقـــو  هـــو النظـــام الوحيـــد املصـــمم
ء التدريســي. وعــادة مــا يــتم بشــكل خــاص لضــمان جــودة األدا

تقــو  أداء املعلــم هبــدف مراجعــة األداءات الوظيفيــة الــيت يقــوم 
هبـــا والتعـــرف علـــى مـــدى جناحـــه يف حتقيـــق األهـــداف التعليميـــة 
ــــه يقــــيس  ــــدما يســــتخدم تقــــو  املعلــــم بشــــكل مناســــب فإن وعن
االســرتاتيجيات التدريســية والســلوكيات املهنيــة للمعلــم وطريقتــه 

ـــــى تعلـــــم يف إيصـــــال احملتـــــ ـــــؤثر بـــــدوره عل وى العلمــــــي والـــــذي ي
 .(Mathers,olive&laine,2008,p1)  الطالب

ـــــى  ـــــم مـــــن أهـــــم املؤشـــــرات عل واألداء التدريســـــي للمعل
مســـتوى أداء التالميـــذ والوصـــول مبســـتواهم إىل الـــتمكن كأحـــد 
األهداف احليوية للرتبية احلديثة، لذا كان من الضروري أن نرفع 

دة النظــر يف مهــام املعلــم العصــري ، وذلــك بإعــا مســتوى أدائــه
 –الباحــث  –املــريب املخطــط  الـذي أصــبح أقــرب إىل صـفات:

، 4443القائد. )الوكيل واملفـيت،  –املتعلم  –املقيم  –املفكر 
 (.41، ص 3114، وزارة الرتبية والتعليم، 41ص 

واالرتقـاء بــأداء املعلـم ال يــتم إال بعمليـة قيــاس موضــوعية 
يــــتم تصــــحيح األســــلوب اخلــــاطئ وحتســــني ألدائــــه وتقوميــــه حــــىت 

األداء الضــــعيف ودعــــم األداء اجليــــد، فــــاملعلم حيتــــاج إىل التقــــو  
املستمر لتحسني أدائه،  ومن هـذا املنطلـق صـارت احلاجـة ماسـة 
إىل تقو  أداء املعلم، وذلك بوضـع معـايري ثابتـة يـتم وفقهـا ذلـك 

 (.343، ص 3112التقو  )احلريري، 
أمجعـت   إذأهداف تقو  املعلـم  ولقد تنوعت وتعددت

كثـــري مــــن األدبيــــات علــــى أن مـــن أهــــداف تقــــو  أداء املعلــــم: 
؛ 442، ص 3113؛ وهـــــــــــيب، 46، ص4442)شـــــــــــطناوي، 

 (.426اآلغا، ص 
حتســــني نوعيــــة التعلــــيم املقــــدم للطــــالب باعتبــــاره أحــــد 
مكونــــات العمليــــة التعليميــــة وذلــــك مــــن خــــالل حتديــــد نوعيــــة 

ــــة مــــن امل ــــريات املطلوب علــــم إلمكــــان التطــــوير أو التحســــني التغي
تشخيص االحتياجات الفردية للمعلمني من خـالل ، املدرسي 

تــــــوفري ، حتديــــــد جوانــــــب القــــــوة والضــــــعف يف األداء املدرســــــي 
وليات ؤ معلومــــات ميكــــن أن تــــؤدي إىل تعــــديل أو تطــــوير مســـــ
تـــــوفري ،  املعلـــــم أو وضـــــعه يف وظيفـــــة أخـــــرى أو إهنـــــاء خدمتـــــه

أة األداء املتميــز أو الرتقيــة لوظــائف معلومــات تســاهم يف مكافــ
مسـاعدة املــدارس واألنظمــة التعليميــة ، قياديـة أو مهــام تدريبيــة 

علـــى تشـــخيص الصـــعوبات واملشــــكالت الـــيت تواجـــه املعلمــــني 
احلكـــم علـــى مـــدى  ، تشخيصـــا  علميـــا  ووضـــع احللـــول املناســـبة 

 كفاءة الِّبامج الرتبوية وابتكار برامج ووسائل وطرق جديدة.
عملية تقو  أداء املعلم بالعديـد مـن املراحـل ميكـن  ومتر

: حتديــــد املعـــايري الــــيت يــــتم يف ضــــوئها تقــــو  أيتإجيازهـــا فيمــــا يــــ
املعـــايري أن تكـــون واضـــحة وموضـــوعية  هاألداء ويشـــرتط يف هـــذ

وشـــــــاملة وتقـــــــع يف نطـــــــاق أدوار املعلـــــــم ومـــــــا يـــــــرتبط بـــــــه مـــــــن 
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علم مـا هـو إبالغ املعايري للمعلمني كي يعرف امل ،  ولياتؤ مس
 متوقع منه وما يتوجب عليه إجنازه.

قياس األداء الفعلي للمعلم بناء على املعلومات املتوافرة عن أدائه 
مقارنــة ،  ويكــون ذلــك بواحــد أو أكثــر مــن أدوات قيــاس األداء

األداء الفعلــي باملعــايري، وذلــك هبــدف حتديــد االختالفــات بــني 
نتائج عملية التقو  مع  مناقشة ،  األداء الفعلي واألداء املتوقع

ه متـت بطريقـة موضـوعية ئـاملعلم ليتأكد من أن عمليـة تقـو  أدا
ــــى حقيقــــة أدائــــه فيســــعى لتطــــويره ــــة، وليتعــــرف عل  ،  مــــن ناحي

املرحلة األخرية يف عملية تقو  األداء هي اختـاذ القـرار املناسـب 
بـــاإلجراءات التصـــحيحية إذا كـــان مثـــة ضـــرورة لـــذلك، ومـــن مث 

 و  مرة أخرى وفقا  للمعايري احملددة.إعادة التق
ويف الوقت احلاضر أصبح مـن أهـم احلاجـات التعليميـة 
للمعلــم ضــرورة تــوافر األســلوب املنصــف واملناســب لتقــو  أدائــه 

(، وتتنوع األساليب املستخدمة يف 44، ص 3114)احلسني، 
تقــــو  أداء املعلــــم ومنهــــا مــــا مت اســــتخدامه يف البحــــث احلــــايل 

يهـــدف هـــذا األســـلوب إىل  : تحليـــل المحتـــوىأوالً  وهـــي:
التعرف بطريقة علمية منظمة علـى اجتاهـات احملتـوى الـذي يـتم 

ويقصــــد بتحليــــل احملتــــوى: ، حتليلــــه والوقــــوف علــــى خصائصــــه 
ذلـــك األســـلوب الـــذي يهـــدف إىل إصـــدار احلكـــم علـــى مـــدى 
جـــودة املضـــمون التفصـــيلي للمحتـــوى املقـــدم، ومـــدى مراعاتـــه 

لك من خالل التعبري عن املادة املكتوبة تعبريا   ملعايري حمددة، وذ
ويعتمـــد حتليـــل  (.442، ص 3112كميـــا  )صـــِّبي والرافعـــي، 

ك لـــــاحملتــــوى علـــــى مــــدى دقـــــة وجــــودة األداة املســـــتخدمة يف ذ
 (.416، 3112)احلريري،  ومدى ثبات معايريها

يعد هذا األسلوب من أهم أساليب تقـو  :  المالحظة -ثانياً 
يعتمـــد يف تطبيقـــه علـــى املالحظـــة املباشـــرة  إذ شـــيوعا  وأكثرهـــا  املعلـــم

ويعــرف  للمعلــم خــالل ممارســته للتــدريس فعليــا  داخــل الفصــل.
ألســلوب الــذي يــتم فيــه تقــو  اذلــك »أســلوب املالحظــة بأنــه 

األداء املهت للمعلم، وفيها خيضع املعلم للمالحظة املباشرة من 
املدرسة، املشرف  قبل املالحظني الرمسيني )وكيل املدرسة، مدير

 (.142، ص 4132الرتبوي...اخل( )زيتون، 
 الدراسات السابقة

حظي جمال تقو  املعلم باهتمـام بـالغ يف األدب الرتبـوي 
تعــددت الدراســات يف هــذا اجملــال وتنوعــت مــا بــني دراســات  إذ

تناولـــت اقــــرتاح معـــايري خاصــــة بـــاملعلم ودراســــات تناولـــت تقــــو  
الــيت تناولــت اقــرتاح معــايري خاصــة  معلــم العلــوم، ومــن الدراســات

والـيت هـدفت  (Milanowski &Heneman,2001)باملعلم دراسـة 
إىل اقرتاح نظام للتقـو  يعتمـد علـى املعـايري باالعتمـاد علـى إطـار 

، وقـد مت قيــاس 4446التـدريس لدانيلسـون الـذي قدمتـه يف عـام 
حية. ردة فعل املعلمني للنظام باستخدام املقابالت والطريقة املسـ

وقـــد أظهـــرت الدراســـة أن تفضـــيل املعلمـــني لنظـــام التقـــو  يـــرتبط 
مبـــدى قبـــول املعلمـــني ملعـــايري التـــدريس، وبتصـــوراهتم حـــول عدالـــة 
عمليــة التقــو  وموضــوعية املقــومني ، وبنــاء  علــى هــذه النتــائج مت 
تعــديل النظــام املقــرتح قبــل تطبيقــه يف صــورته النهائيــة، ويف دراســة 

( واليت هدفت إىل اقرتاح معـايري ألداء 3111)فضل اهلل وسامل، 
قام الباحثان بتصـميم قائمـة  إذمعلمي اللغة العربية بالتعليم العام 

باملعــــايري املقرتحــــة ألداء معلمــــي اللغــــة العربيــــة ، وأســــفرت نتــــائج 
 فقــدالدراســة عــن تقــد  إطــار مقــرتح ألداء معلمــي اللغــة العربيــة، 

وأربعـــــة معـــــايري لـــــألداء  حـــــددت ثالثـــــة معـــــايري لـــــألداء اللغـــــوي،
( مت اقــــــرتاح 3114التدريســــــي، ويف دراســــــة )ســــــكر واخلزنــــــدار، 

مســــــتويات معياريــــــة لكفايــــــات األداء الالزمــــــة للمعلــــــم ملواجهــــــة 
 توجهـ ةمفتوح ةستباناستخدام ا عن طريقمستجدات العصر، 

لعينـة مـن اخلـِّباء لتحديــد كفايـات األداء الالزمـة للمعلـم وتوصــل 
تضــم أهــم الكفايــات الرئيســة الالزمــة للمعلــم  الباحثــان إىل قائمــة

( إىل 3114ملواجهة مستجدات العصر، وسـعت دراسـة )راشـد،
حتديد معايري جودة األداء التدريسي ملعلمي العلوم بـالتعليم العـام 
يف ضـــوء أبعـــاد العلـــم وحتديـــد مـــدى تـــوافر هـــذه املعــــايري يف أداء 

ضــــوء هــــذه  املعلمــــني وحتديــــد تقــــديرات الطــــالب هلــــذا األداء يف
املعــــــايري، وكشــــــفت الدراســــــة عــــــن وجــــــود تــــــدين يف املمارســــــات 
التدريســية ملعلمــي العلــوم وفــق املعــايري املقرتحــة كمــا كشــفت عــن 
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الطالب،  تدين يف املمارسات التدريسية ملعلمي العلوم وفقا  آلراء
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعت دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ك

( إىل حتديــــــد املعــــــايري املهنيــــــة ألداء معلــــــم 3114)أبــــــو نــــــاجي، 
ء يف املرحلـــــة الثانويـــــة والكشـــــف عـــــن الواقـــــع احلـــــايل هلـــــذا الفيزيـــــا

األداء، وحتديــد مســتوى أداء طــالب املرحلــة الثانويــة عنــد دراســة 
الفيزيــاء يف ضــوء هــذه املعــايري وعالقــة أداء معلمــي الفيزيــاء بــأداء 
طالهبـــم ، وأســــفرت نتــــائج البحـــث عــــن اخنفــــاض ألداء معلمــــي 

داء املعلـــم، أتبعـــه اخنفـــاض يف الفيزيـــاء يف ضـــوء املعـــايري املهنيـــة أل
ـــــــم الفيزيـــــــاء، وســـــــعت دراســـــــة  مســـــــتوى أداء طالهبـــــــم عنـــــــد تعل

ــــــــــوم 3114)بلجــــــــــون، ( إىل دراســــــــــة تصــــــــــورات معلمــــــــــات العل
ــــات املعلمــــات خلصــــائص معلــــم العلــــوم يف ضــــوء معــــايري  والطالب
اجلـــــودة الشـــــاملة وحبـــــث مـــــا إذا كانـــــت هنـــــاك فـــــروق بـــــني هـــــذه 

النتـائج عـن وجـود درجـة  التصـورات تعـزى ملتغـري اخلـِّبة، وكشـفت
مـــــــن التوافـــــــق بـــــــني تصـــــــورات املعلمـــــــات واملعلمـــــــات الطالبـــــــات 
خلصــائص اجلــودة عنـــد معلــم العلــوم، كمـــا أظهــرت وجــود فـــروق 
تعزى ملتغري اخلِّبة لدى املعلمات ذوات اخلِّبة وعدم وجود فـروق  

 كلما زادت سنوات اخلِّبة ألكثر من مخس سنوات.
ها بــــــاقرتاح ( يف دراســــــت3114كمــــــا قامــــــت )العنــــــزي،

معايري اجلـودة ألداء املعلـم والكفايـات الالزمـة ألداء هـذا الـدور 
وخلصـــــت الباحثـــــة إىل حتديـــــد اجلوانـــــب املختلفـــــة لـــــدور معلـــــم 

( جانبـا ، وإىل 44األلفية الثالثـة يف التعلـيم العـام وبلـغ عـددها )
اقـــرتاح معـــايري ومؤشـــرات جلوانــــب دور املعلـــم يف التعلـــيم العــــام 

 وى أداء املعلم.وذلك لقياس مست
مــــن ناحيـــة الدراســــات الـــيت تناولــــت تقـــو  معلــــم أمـــا و 

( واليت هدفت 4444كان من بينها دراسة )محدقة،فقد  العلوم 
إىل كشـــــف مـــــا إذا كـــــان معلمـــــو العلـــــوم يف املرحلـــــة األساســـــية 
يتصـــفون خبصـــائص املعلـــم األمنــــوذج وعالقـــة ذلـــك يف حتصــــيل 

وقــــد  ،والــــدوراتالطــــالب، بــــاختالف اخلــــِّبة واملؤهــــل العلمــــي 
فـــيهم خلصـــت الدراســـة إىل وجـــود معلـــم ومعلمـــة ممـــن تـــوفرت 

% مـن 4صفات املعلم األمنوذج، وهي نسبة ضـئيلة ال تتعـدى 

ــــة لنجــــاح  العينــــة، كمــــا كشــــفت الدراســــة عــــن أن النســــبة املئوي
طـــالب هـــذين املعلمـــني علـــى االختبـــارات التحصـــيلية تراوحـــت 

فت دراســـة وهـــد ( وهـــي نســـبة مرتفعـــة.44،4 – 44،4بـــني )
ـــــوم يف 4446)اجلـــــوير، ( إىل معرفـــــة مـــــدى متكـــــن معلمـــــي العل

املرحلـــة املتوســــطة مـــن أداء مهـــارات التـــدريس الرئيســـة وتوصـــل 
الباحـــث إىل اخنفـــاض يف مـــدى متكـــن معلمـــي العلـــوم باملرحلـــة 
املتوســـــطة عينـــــة البحـــــث ملعظـــــم املهـــــارات التدريســـــية الواجـــــب 

ســــة )حممـــــود، توافرهــــا لتـــــدريس مــــادة العلـــــوم. كمــــا ســـــعت درا
( إىل حتديـــــــد مســــــــتوى أداء معلمـــــــي العلــــــــوم باملرحلــــــــة 4444

أســــفرت النتــــائج عــــن  إذاالبتدائيــــة لــــبعض مهــــارات التــــدريس، 
تـــدين مســـتوى أداء معلمـــي العلـــوم باملرحلـــة االبتدائيـــة ملهـــارات 
ــــــــــة  ــــــــــائج أن أداء املعلمــــــــــني للمرحل التــــــــــدريس وأوضــــــــــحت النت

جاءت  يف حني ،التحضريية من الدرس جاء يف الرتتيب األخري
املرحلــة التنفيذيــة يف الرتتيــب قبــل األخــري وجــاءت مرحلــة تقيــيم 
تعلم التالميذ يف املرتبة األوىل نتيجة   الهتمام املعلمني بـالتقو  

( إىل حتديـد 4442النهائي. وهدفت دراسـة )راشـد وسعــودي،
احملكـــــات الالزمـــــة لتقـــــو  املهـــــارات التدريســـــية ملعلمـــــي العلـــــوم 

إلعداديـــــة ومــــــن مث حتديـــــد مســـــتويات أداء املعلمــــــني باملرحلـــــة ا
والطــالب املعلمــني هلــذه املهــارات يف ضــوء هــذه احملكــات، وقــد 
أوضـــــــحت نتــــــائج الدراســــــة أن معلمــــــي العلــــــوم مل يصــــــلوا إىل 

% يف حـني وصـل أداء 44مسـتوى اإلتقان احملدد سابقا   وهـو 
% يف عـدد مـن 44الطالب املعلمني إىل مستوى اإلتقان وهو 

ملهـــــــارات الفرعيـــــــة، يف حـــــــني مل يصـــــــلوا إىل حـــــــد اإلتقـــــــان يف ا
 ,Imhanlahimi & Aguel)املهــارات الرئيســة. وســعت دراســة 

إىل تقــــــو  مــــــدى فاعليــــــة معلمــــــي األحيــــــاء يف العمليــــــة  (2006
التعليميـــة باســـتخدام أداة تقـــو  الطالـــب لفاعليـــة املعلـــم، وأداة 

ية مــــــن قبــــــل تقــــــو  املعلــــــم لفاعليــــــة املعلــــــم، واملالحظــــــة الصــــــف
البـــــــاحثني، وذلـــــــك لتحديـــــــد أكثـــــــر هـــــــذه األدوات موضـــــــوعية 

يف تقـــو   ا  قويـــ ا  ومالئمـــة وقـــد أظهـــرت النتـــائج أن هنـــاك اتفاقـــ
فاعلية معلمي األحياء من قبل الطالب والباحثني وهذا التقو  
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ويف املقابل أظهرت النتائج أن  ،على درجة عالية من املوضوعية
ـــــذايت لفاعليـــــة معلمـــــي األحيـــــاء كـــــانوا متحيـــــزي ن يف تقـــــوميهم ال

ــــدريس. وقــــام كــــل مــــن )زيــــدان والعــــودة،  ( بدراســــة 3112الت
ســــعت إىل تقــــو  درجـــــة اســــتخدام معلمـــــي العلــــوم يف املرحلـــــة 
األساسية ألمناط التفكري اإلبداعي يف تدريس العلوم، وأظهرت 
نتـــائج الدراســـة أن درجــــة اســـتخدام معلمــــي املرحلـــة األساســــية 

،  بــــداعي يف تــــدريس العلــــوم كانــــت كبــــرية ألمنــــاط التفكــــري اإل
( على التعرف على املعـايري 4134واقتصرت دراسة )عسريي، 

الالزم توافرها يف حتضري درس العلوم ومدى توافرهـا لـدى معلـم 
العلوم باملرحلـة املتوسـطة مبكـة املكرمـة وتوصـلت نتـائج الدراسـة 
ـــوفر املعـــايري عنـــد تطبيقهـــا  إىل وجـــود ضـــعف بشـــكل عـــام يف ت

لى حتضري معلمي العلـوم، كــما أوضـحت النتـائج عـدم وجـود ع
فــــــروق يف معــــــايري التحضــــــري بـــــاختالف خــــــِّبة املعلــــــم ونصــــــابه 

 التدريسي.
 التعليق على الدراسات السابقة:

يالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أن معظم 
الدراســـات الـــيت تناولـــت اقـــرتاح معـــايري خاصـــة بـــاملعلم اهتمـــت 

ــــاقرتاح معــــايري أل داء املعلــــم يف ضــــوء مفهــــوم اجلــــودة كدراســــة ب
( ودراســة )العنــزي، 3114( ودراســة )بلجــون، 3114)راشــد،
(، يف حــــني هــــدفت الدراســــة احلاليــــة إىل تقــــد  معــــايري 3114

مقرتحـــــة للتـــــدريس تـــــوائم بـــــني املعـــــايري العامليـــــة للرتبيـــــة العلميـــــة 
ومتطلبـــات تـــدريس مقـــرر العلـــوم للصـــف األول املتوســـط، ويف 

لــذي اهتمــت فيــه بقيــة الدراســات بــاقرتاح معــايري ألداء الوقــت ا
( 3114املعلــم بصــفة عامــة كمــا يف دراســة )ســكر واخلزنــدار، 

وملعلــــم اللغــــة العربيـــــة   (Milanowski&Heneman,2001)ودراســــة 
( ومعلــــــم الفيزيــــــاء يف 3111كمــــــا يف دراســــــة )فضــــــل وســــــامل،

ت ( فقـد ركـز 3114املرحلة الثانوية كمـا يف دراسـة )أبـو نـاجي،
الدراســة احلاليــة علــى معلمــات العلــوم للصــف األول املتوســط. 
وبـالنظر إىل الدراســات الــيت تناولــت تقــو  معلــم العلــوم جنــد أن 

فبعضـــها  هنــاك تنوعــا  يف اجلوانــب الــيت مت تقــو  معلــم العلــوم ،

 اقتصــر علــى التنفيــذ وبعضــها اقتصــر علــى التخطــيط أو التقــو  
إعـــــــــداد أدوات للتقـــــــــو   يف حـــــــــني تناولـــــــــت الدراســـــــــة احلاليـــــــــة

واســــــتخدامها يف تقــــــو  أداء معلمــــــات العلــــــوم للصــــــف األول 
  يف التخطيط والتنفيذ والتقو  . املتوسط

 منهجية البحث وإجراءاته
استخدم البحـث املـنهج الوصـفي الـذي يعتمـد  منهج البحث:

علـــــى دراســـــة الظـــــاهرة كمـــــا هـــــي موجـــــودة يف الواقـــــع، لتطـــــوير 
ومت اســتخدام أســلوبني مــن أســاليب  وحتســني مــا ميكــن حتســينه،

املـــــــنهج الوصـــــــفي ومهـــــــا: أســــــــلوب حتليـــــــل احملتـــــــوى وأســــــــلوب 
مت اقــــرتاح معــــايري لتخطــــيط دروس مقــــرر العلــــوم  إذاملالحظــــة، 

ـــــــذها وتقوميهـــــــا. ويف ضـــــــوء هـــــــذه املعـــــــايري مت تقـــــــو  أداء  وتنفي
معلمـــــــات العلـــــــوم يف تـــــــدريس مقـــــــرر الصـــــــف األول املتوســـــــط 

 .ميا ( )ختطيطا  وتنفيذا ، وتقو 
تكون جمتمع البحـث مـن مجيـع اخلطـط مجتمع البحث وعينته: 

التدريســــية اليوميــــة، ومجيــــع أدوات التقــــو  جلميــــع معلمــــات العلــــوم 
 يفواملســـــتخدمة يف دروس مقـــــرر العلــــــوم للصـــــف األول املتوســــــط 

هــ، باإلضـافة إىل 4141/4144الفصل الدراسي الثـاين مـن العـام 
مجيــع معلمــات العلــوم للصــف األول املتوســط باملــدارس احلكوميـــة 

 مبدينة الرياض.
خطــــــة مـــــن اخلطــــــط  61وتكونـــــت عينـــــة البحــــــث مـــــن 

التدريســـية اليوميـــة ملعلمـــات العلـــوم للصـــف األول املتوســـط ومـــن 
بــــارات أعمــــال الســـــنة( أداة مــــن أدوات التقــــو  )أســـــئلة اخت 41

املرتبطة بعدد من دروس مقرر العلـوم للصـف األول املتوسـط مـن  
ــــــاين مــــــن العــــــام اجلــــــامعي  ــــــوم للفصــــــل الدراســــــي الث ــــــاب العل كت

معلمــة مــن معلمــات  14هـــ، كمــا مشلــت العينــة 4141/4144
ــــوم للصــــف األول املتوســــط مت اختيارهــــا بالطريقــــة العشــــوائية  العل

عاملت مـع معلمـات العلـوم للصـف الطبقية وذلك ألن الدراسة ت
ـــــيت تقســـــم فيهـــــا املـــــدارس  ـــــاض وال ـــــة الري األول املتوســـــط يف مدين
تعليميا  إىل مثانية مراكز، ويتكون كل مركز من عـدد مـن املـدارس 
وهـذه املـراكز هـي )الشمال، اجلنـوب، الوسـط، الغـرب، النهضـة، 
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يم يف مت االعتمـاد علـى هـذا التقسـ وقـد ،الروايب، البديعة، الشـفا(
تتوزع العينة على املراكز بنسـبة حجـم كـل مركـز،  إذاختيار العينة 

أي بنســبة عــدد املــدارس يف املركــز الواحــد، مث ختتــار املــدارس مــن 

  يوضح ذلك:يتداخل كل مركز عشوائيا . واجلدول اآل
 

 عينة البحث (1جدول رقم )
 لشفاا البديعة الروابي النهضة الغرب الوسط الجنوب الشمال المركز

 44 44 43 31 42 42 41 34 العدد الكلي للمدارس يف املركز
 1 4 4 6 4 4 6  4 عدد مدارس العينة
 1 4 4 6 *1 *1 *2 4 عدد املعلمات

 14 العدد الكلي للمعلمات
 * تضمنت إحدى مدارس هذا املركز معلمتني.

 أدوات البحث:
مت إعداد وتصميم أدوات البحث واليت متثلت يف قائمة 
املعايري املقرتحة وأداة حتليـل اخلطـط التدريسـية وبطاقـة مالحظـة 
أداء املعلمات لدروس العلـوم وأداة حتليـل أدوات التقـو  وذلـك 

 ية:تلإلجراءات اآل وفقا  
( دراســة كتــاب العلــوم للصــف األول املتوســط ودليــل املعلــم 4

 ودليل النشاط العملي للصف األول املتوسط وحتليل حمتواها.
طالع على املعايري العاملية للرتبية العلمية واليت بُـت مـنهج ( اال3

العلوم للصف األول املتوسط يف ضوئها وذلك يف جمايل: احملتوى 
 تدريس العلوم. و العلمي، 

ِّباء تعلـــيم العلــوم والـــذين خــ( القيــام مبقـــابالت مفتوحــة مـــع 4
 شاركوا يف مشروع تطوير تعليم الرياضيات والعلوم الطبيعية. 

االطالع خالل الفصل الدراسي احلايل، على عينـات مقصـودة ( 1
مــــــن تقــــــارير األداء الــــــيت تقــــــدمها مشــــــرفات العلــــــوم بعــــــد قيــــــامهن 

 بالزيارات امليدانية ملعلمات العلوم. 
( دراســة حقائــب تــدريب معلمــي العلــوم واملعلمــات، للتعــرف 4

علـى نوعيــة اإلعــداد املهــت لتنفيـذ املقــرر واالطــالع علــى املواقــع 
 إللكرتونية اخلاصة مبقرر العلوم للصف األول املتوسط.ا
( اإلطالع على نتائج الدراسات والبحوث العربيـة واألجنبيـة، 6

يف جمال تكوين املعلم )إعداده وتدريبـه( والـيت حـددت جوانـب 
 القوة والضعف يف أداء املعلم. 

حتدد هدف الباحثتني من بناء هـذه  قائمة المعايير المقترحة:
يف اقـــرتاح معـــايري لتـــدريس مقـــرر العلـــوم للصـــف األول  القائمـــة

املتوســط حبيــث تــوائم هــذه املعــايري املقرتحــة بــني املعــايري العامليــة 
للرتبيــة العامليــة وبــني متطلبــات مقــرر العلــوم اجلديــد، ومت إعــداد 

تكونــت القائمــة مــن إذ لإلجــراءات الســابقة  هــذه القائمــة وفقــا  
 سبعة معايري مقرتحة.

كــل واحــدة للتأكــد مــن صــدق القائمــة قامــت   مــة:صــدق القائ
بتحليـل حمتواهـا ومراجعـة مـا تضـمنته،  ة على حـدتنيالباحثمن 

وبإعـــــادة التأمـــــل يف املعـــــايري تأكـــــدت الباحثتـــــان مـــــن الصـــــدق 
املنطقــــي للقائمــــة، كمــــا مت عــــرض القائمــــة علــــى جمموعــــة مــــن 

مت األخــــذ مبــــا و  ،حمتــــوى القائمــــة يفاملختصــــني لألخــــذ بــــ رائهم 
وا إليــــه مــــن تعــــديالت مل تتعــــد الصــــياغة اللغويــــة لــــبعض أشــــار 

  .املعايري وبذلك أصبحت القائمة جاهزة يف صورهتا النهائية
حتـدد اهلـدف مـن هـذه األداة  أداة تحليل الخطط التدريسية:

يف تقــــو  عناصــــر اخلطــــط التدريســــية ملعلمــــات العلــــوم للصــــف 
 األول املتوســـــــط كمـــــــا يف التحضـــــــري اجلديـــــــد واملفـــــــروض علـــــــى
املعلمـــات والـــذي يتناســـب مـــع املنـــاهج املطـــورة وهـــذه العناصـــر 

أدوات  –االســـــــــرتاتيجيات التدريســــــــــية  –هـــــــــي: )األهــــــــــداف 
 التقو ( للحكم عليها يف ضوء املعايري املقرتحة للتدريس.

ــــل أدوات التقــــويم: ــــل  أداة تحلي حتــــدد اهلــــدف مــــن أداة حتلي
ارات أعمـال أدوات التقو  يف تقو  أدوات التقو  )أسئلة اختبـ



 تقو  أداء معلمات العلوم يف تدريس مقرر الصف األول املتوسط وفق معايري مقرتحة للتدريسإميان الرويثي وهتاين الروساء: 
 

 (م3144أكتوبر هـ/4141؛ )ذي احلجة الرياض 446  – 44(، ص ص 13رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

114 

السنة( ملعلمات العلوم للصـف األول املتوسـط يف ضـوء املعـايري 
وقــد مت بنــاء أدايت حتليــل اخلطــط التدريســية  املقرتحــة للتــدريس.

لإلجــــراءات املــــذكورة ســــابقا  وبعــــد أن مت  وأدوات التقــــو  وفقــــا  
إعــــــدادمها يف صــــــورتيهما األوليتــــــني مت التحقــــــق مــــــن صــــــدقهما 

وذلك بعرضهما على جمموعة من  صدق:ال :أيتوثباهتما كما ي
احملكمــني إلبــداء الــرأي حــول إمكــان التحليــل باســتخدام تلــك 
األداتـــــــني، وقـــــــد أشـــــــار احملكمـــــــون إىل صـــــــالحيتهما وإمكـــــــان 

 استخدامهما. 
ـــــــات: ـــــــات القـــــــائمني  الثب ـــــــان أســـــــلوب ثب اســـــــتخدمت الباحثت
مــدى االتفــاق  مــن حيــث(Individual Reliability) بالتحليــل 

ــــات بيــــنهم يف ن ــــل، ومت حســــاب معامــــل ثب ــــة التحلي ــــائج عملي ت
ألداة  1،41التحليل وفق معادلة هولسيت والذي بلغـت قيمتـه 

 ،ألداة حتليــــل أدوات التقــــو  1،44حتـــــليل اخلطــــط التدريســــية 
ن ميكــن الوثــوق هبمــا وبــذلك تصــبح اثبــات مرتفعــ ومهــا معــامال

  . يف صورهتما النهائيةنيالتحـليل جاهزت اأدات
 الحظة:بطاقة الم
متثـــــل اهلـــــدف مـــــن بطاقـــــة املالحظـــــة يف تقـــــو  تنفيـــــذ  

معلمات العلوم لدروس العلوم للصـف األول املتوسـط يف ضـوء 

املعـــايري املقرتحـــة للتـــدريس ومت صـــياغة مؤشـــرات األداء اخلاصـــة 
بالبطاقة وذلك بالرجوع إىل قائمة املعايري ومـن مث توزيعهـا علـى 

ر ملؤشرات األداء يف مقياس املعايري كما مت حتديد مقياس التقدي
 متدرج رباعي.

 صدق بطاقة المالحظة:
مت التأكــد مــن صــدق بطاقــة املالحظــة  صــدق المحتــوى: – 

وذلــك بعرضــها علــى جمموعــة مــن احملكمــني إلبــداء الــرأي حــول 
إمكــان مالحظــة أداء املعلمــات باســتخدام هــذه البطاقــة، وقــد 

 أشار احملكمون إىل صالحيتها وإمكان استخدامها.
ــــــداخلي: –  ــــــل   صــــــدق االتســــــاق ال كشــــــفت نتــــــائج التحلي

ارتفـاع قـيم معـامالت عـن اإلحصائي ملعامالت ارتباط بريسـون 
االرتباط بني كل مؤشر من مؤشرات كـل معيـار والقيمـة الكليـة 
ــــــل  إلمجــــــايل مؤشــــــرات املعيــــــار، كمــــــا أوضــــــحت نتــــــائج التحلي
ــــاط بريســــون ارتفــــاع قــــيم معــــامالت  اإلحصــــائي ملعــــامالت ارتب

تبــاط بــني درجــة كــل معيــار والقيمــة الكليــة إلمجــايل معــايري االر 
( 3البطاقـــة وذلـــك جلميـــع معــــايري البطاقـــة )انظـــر جـــدول رقــــم 

 (.1014عند مستوى الداللة ) وكلها كانت دالة إحصائيا  

 (2جدول رقم )
 (41 ن = :معامالت ارتباط المعايير بالدرجة الكلية إلجمالي معايير البطاقة )العينة االستطالعية

 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول المعيار
 **104113 **102142 **106264 **101214 **104164 **104113 **104143 معامل االرتباط

 1014** داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 :ثبات ألفا كرونباخ لبطاقة املالحظة ثبات بطاقة المالحظة:

اإلحصـــائي ارتفـــاع معـــامالت أظهـــرت نتـــائج التحليـــل 
ألفا كرونباخ لثبات مؤشرات معايري بطاقة املالحظة املستخدمة 
لعينة الدراسـة االسـتطالعية كمـا أظهـرت ارتفـاع معامـل الثبـات 

( يوضــح 4، واجلــدول رقــم )1046الكلــي للبطاقــة والــذي بلــغ 
قــــيم معــــامالت الفــــا كرونبــــاخ لثبــــات مؤشــــرات معــــايري بطاقــــة 

 الثبات الكلي للبطاقة:املالحظة ومعامل 

 (11ن =  :معامالت ثبات ألفا كرونباخ لعبارات معايير بطاقة المالحظة )العينة االستطالعية (1جدول رقم )
 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول المعيار
 4 4 4 1 4 42 44 املؤشرات

 1041 1023 1046 1064 1024 1024 1022 معامل ثبات الفا كرونباخ لكل معيار
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 1046 الثبات الكلي للبطاقة
 الثبات بين المالحظتين: 

متت مقارنة نتائج تطبيق إحدى الباحثتني لبطاقة 
( من معلمات العلوم 2املالحظة على عينة استطالعية قدرها )

لعينة لبالصف األول املتوسط مع نتائج تطبيق الباحثة األخرى 
 عن ئج التحليل اإلحصائي، وكشفت نتانفسها  االستطالعية

ارتفاع نسب االتفاق باستخدام معادلة كوبر بني نتائج 
التحليلني ملعايري بطاقة املالحظة املستخدمة واليت بلغت 

( نتائج الثبات للتحليلني 1، ويبني اجلدول رقم )1046
باستخدام معادلة كوبر حلساب نسبة االتفاق بني نتائج 

 التحليلني 
 (8بطاقة المالحظة باستخدام معادلة كوبر لحساب نسب االتفاق بين المالحظتين )العينة االستطالعية: ن =  ثبات (1جدول رقم )

 
األوليـــــة لبطاقـــــة املالحظـــــة مـــــن حيـــــث وبعـــــد ضـــــبط الصـــــورة  

ـــــــد وصـــــــلت بـــــــذلك إىل صـــــــورهتا  الصـــــــدق والثبـــــــات تكـــــــون ق
 النهائية الصاحلة للتطبيق. 

 عرض نتائج البحث ومناقشتها:
بعد تطبيق أدوات البحث متت معاجلتها إحصائيا  وفقا  

ية: حساب التكرارات والنسب املئوية مـع بطاقـة تلألساليب اآل
خلطـــــط التدريســـــية وأداة حتليـــــل أدوات املالحظـــــة وأداة حتليـــــل ا

 التقو  ،حساب املتوسطات املوزونة مع بطاقة املالحظة.
 أواًل: عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

السؤال األول وكان نصه: ما املعايري املقرتحة لتدريس  – 4
، وتنفيذا ، مقرر العلوم للصف األول املتوسط )ختطيطا  

 وتقوميا (؟ 
هذا السؤال مت إعداد قائمة باملعايري املقرتحة  لإلجابة عن

مر إعداد القائمة بالعديد من اخلطوات وردت ، وقد للتدريس
مفصلة يف إجراءات البحث ومنها مت التوصل إىل قائمة 

وقد اشتملت على سبعة باملعايري املقرتحة يف صورهتا النهائية 

ار من معايري تندرج حتتها مؤشرات األداء املرتبطة بكل معي
  :يتكما يوضحها اجلدول اآلهذه املعايري، وهي:   

 (قائمة بالمعايير المقترحة5جدول رقم )
 املعيار التسلسل

توجــــه معلمــــة العلــــوم تعلــــم الطالبــــات حنــــو االستقصــــاء  املعيار األول
 وتنمية مهارات التفكري العليا.

( يف تـــدريس S'E 5تســـتخدم معلمـــة العلـــوم منـــوذج ) املعيار الثاين
ت اســـرتاتيجيالعلــوم مــع دمــج عــدد متنــوع ومالئــم مــن ا

 التعليم والتعلم يف تتابع منطقي مالئم للمحتوى.
تســـتخدم معلمـــة العلـــوم أدوات وأســـاليب تقـــو  متنوعـــة  املعيار الثالث

 ومستمرة لتقو  تعلم الطالبات.
 توظف معلمة العلوم التقنية يف تدريس العلوم.  املعيار الرابع
املعيار 

 امساخل
تعمــل معلمــة العلــوم علــى دمــج تــدريس العلــوم مبهــارات 

  اللغة والرياضيات.
املعيار 
 السادس

 توفر معلمة العلوم بيئة صفية فاعلة للتعلم.

ـــــا عميق ـــــا للمحتـــــوى العلمـــــي  املعيار السابع تظهــــر معلمـــــة العلـــــوم فهم 
 الذي تدرسه.

 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول المعيار

 4011 1042 4011 4011 1044 1044 1044 معدالت نسب االتفاق

 1046 الثبات الكلي للبطاقة
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 :ثانيًا: عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها
وكان نصه: ما مسـتوى أداء معلمـات العلـوم يف تـدريس  -3 

مقـــرر الصـــف األول املتوســــط )ختطيطـــا  وتنفيــــذا  وتقوميـــا ( وفقــــا  
 ية:توالذي يتفرع منه األسئلة الفرعية اآل للمعايري املقرتحة؟

ما مستوى ختطيط دروس معلمات العلوم للصف  4 – 3
 األول املتوسط وفقا  للمعايري املقرتحة؟

جابـــة عـــن هـــذا الســـؤال مت حتليـــل اخلطـــط التدريســـية لإل
 61ملعلمــــات العلــــوم للصــــف األول املتوســــط والبــــالغ عــــددها 

خمططــا  تدريســيا  باســتخدام أداة حتليــل اخلطــط التدريســية وفيمــا 
  التفصيل:أيتي

( متوسط النسب املئوية ملدى حتقق 6يوضح جدول )
اف التدريسيةومناسبة عبارات املعايري السبعة يف عنصر األهد

 متوسط النسب المئوية لمدى تحقق ومناسبة عبارات المعايير السبعة في عنصر األهداف التدريسية (6جدول رقم )
 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول المعيار 

 %3204 %4404 %4044 %1 %4404 %4404 %63 متوسط نسب حتقق عبارات املعيار

 %3404 %13014 %6604 %1 %4204 %4402 %4401 عبارات املعيارمتوسط نسب مناسبة 

 %44041 املتوسط العام لنسب حتقق املعايري

( أن أداء املعلمـــــــــات 6يتضـــــــــح مـــــــــن اجلـــــــــدول رقـــــــــم )
بلغ املتوسط العام  إذالتخطيطي يف جمال األهداف كان متدنيا  

%، وبلـــغ متوســـط النســـب املئويـــة لتحقـــق 44041هلـــذا اجملـــال 
%  4404% للمعيــار الثــاين، و4404%، و63ألول املعيــار ا

للمعيــــــار الثالــــــث، يف حــــــني انعــــــدم املعيــــــار الرابــــــع، كمــــــا بلــــــغ 
 4404% ملتوســـط نســـب التحقـــق للمعيـــار اخلـــامس، و4044

وقــد يعــود  % للمعيــار الســابع.3204% للمعيــار الســادس، و
الســـــبب يف ذلـــــك إىل أن صـــــياغة معلمـــــات العلـــــوم لألهـــــداف 

مـــد علـــى األهـــداف املوجـــودة يف الكتـــاب التدريســـية كانـــت تعت
املدرسي واليت كانت خمتصرة ألهنا تعتمد علـى األفكـار الرئيسـة 
يف الدرس، وال تتناول األهـداف املرتبطـة باالستقصـاء أو تنميـة 

مهـــــارات التفكـــــري العليـــــا أو املســـــائل الرياضـــــية كمـــــا الحظـــــت 
الباحثتـــــــان أثنـــــــاء حتليـــــــل اخلطـــــــط التدريســـــــية أن األهـــــــداف ال 

وال تركــز يف  (s 'E 5)دورة الــتعلم  ناســب مــع مراحــل منــوذجتت
صـــــياغتها علـــــى العمـــــق املعـــــريف للمفـــــاهيم الرئيســـــة، وال يوجـــــد 

 تسلسل منطقي يتناسب مع الدرس.
ما مستوى ختطيط االسرتاتيجيات التدريسية  3 – 4 – 3

 لدروس معلمات العلوم وفقا  للمعايري املقرتحة للتدريس.
توسط النسب املئوية ملدى حتقق  ميتيوضح اجلدول اآل

ومناسبة عبارات املعايري السبعة يف عنصر االسرتاتيجيات 
 التدريسية.

 متوسط النسب المئوية لمدى تحقق ومناسبة عبارات المعايير في عنصر االستراتيجيات التدريسية (7جدول رقم )
 السابع السادس الخامس الرابع الثاني األول المعيار 

 %3404 %3044 %44024 %4 %41 %44043 قق عبارات املعيارمتوسط نسب حت

 %4404 %4406 %6204 %1402 %4603 %2104 متوسط نسب مناسبة عبارات املعيار

 %34041 املتوسط العام 

( أن نتـــــــــائج أداء املعلمـــــــــات 4يشـــــــــري جـــــــــدول رقـــــــــم )
%( 34041التخطيطــي يف جمــال اســرتاتيجيات التــدريس بلــغ )

%، 44043ملئويــــــة للمعيــــــار األول بلـــــغ متوســــــط النســــــب ا إذ
% 44024% للمعيــار الرابــع، و 4% للمعيــار الثــاين، و41و
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% ملتوســــط نســــب التحقــــق 3044للمعيــــار اخلــــامس  ، وبلــــغ 
% ملتوسط نسـب التحقـق للمعيـار 3404للمعيار السادس ، و

قــل مــن نســب حتقــق معــايري التــدريس يف جمــايل أالســابع، وهــي 
باب ذلـك إىل قصـور يف بـرامج األهداف والتقو  وقـد تعـود أسـ

تدريب املعلمات يف جمال التخطيط، فبمراجعة حقائب تدريب 
ومل  املعلمـــات وجـــد أن اجلـــزء املخصـــص للتخطـــيط كـــان يســـريا  

يوضــــح فيــــه الفــــرق بــــني التخطــــيط التقليــــدي وختطــــيط املنــــاهج 

لكرتونيــة ن انتشــار اخلطــط اجلــاهزة يف املواقــع اإلإاجلديــدة، كمــا 
دادها غـــــري املتخصصـــــني أدى إىل ضـــــعف يف والـــــيت يقـــــوم بإعـــــ

 التخطيطي.مستوى أداء املعلمات 
ما مستوى ختطيط أدوات التقو  لدروس معلمات   3-4-4

 العلوم وفقا  للمعايري املقرتحة:
 متوسط النسب املئوية ملدى حتقق يتيوضح اجلدول اآل

 ومناسبة عبارات املعيار الثالث من عنصر التقو .
 توسط النسب المئوية لمدى تحقق ومناسبة عبارات المعيار الثالث )تستخدم معلمة العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة م (8جدول رقم )

 الثالث المعيار
 %44064 متوسط نسب التحقق
 %4404 متوسط نسب المناسبة

 %32014 المتوسط العام الكلي لنسب تحقق المعايير في التخطيط
أداء املعلمــات التخطيطــي يف جمــال ( أن 2يظهــر مــن اجلــدول )

بلــــــــغ املتوســــــــط العــــــــام هلــــــــذا اجملــــــــال  إذالتقــــــــو  كــــــــان متــــــــدنيا  
%، وهناك انسجام تام يف نتائج هـذا اجملـال مـع جمـال 44،64

%( ممـــا يـــدل علــــى االرتبـــاط املباشـــر بــــني 44،41األهـــداف )
التخطيط املتدين لكل مـن األهـداف والتقـو  وتفسـر الباحثتـان 

عـــــدم تعــــــود املعلمــــــات علـــــى أســــــاليب التقــــــو  هـــــذه النتيجــــــة ب
املستخدمة يف املناهج اجلديدة، ولضعف التدريب الذي تلقينـه 
يف هذا اجملال، كما قـد يعـود السـبب يف ذلـك إىل اجلهـد الـذي 

ســـاليب التقـــو  والـــذي يـــؤدي إىل عـــزوف أليتطلبـــه التخطـــيط 
 املعلمات عن استخدامه. 

 تـدين مسـتوى عام إن نتائج الدراسة تشـري إىل وبشكل
أداء معلمـــــات العلـــــوم عينـــــة البحـــــث يف ختطـــــيط دروس مقـــــرر 

بلـــغ املتوســـط العـــام لنســـب  إذتوســـط، املالعلـــوم للصـــف األول 
حتقــــــق املعــــــايري املقرتحـــــــة لتقــــــو  أداء املعلمــــــات يف التخطـــــــيط 

% وهــي نســبة منخفضــة باملقارنــة مــع أمهيــة التخطــيط 32،14
كــن أن تقـوم بــه املعلمــة علــى مـا مي دلــيال   د  سـي، والــذي يعـاالدر 

أثناء املوقف التعليمي، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل 
( واليت أكدت وجـود ضـعف بشـكل عـام 4134من )عسريي،

ــــوفر املعــــايري عنــــد تطبيقهــــا علــــى حتضــــري معلمــــي العلــــوم،  يف ت
( والـــــيت أظهـــــرت نتائجهـــــا اخنفاضـــــا   4444ودراســـــة )حممـــــود،

 إذاملتضـمنة يف املرحلـة التحضـريية ملحوظا   بالنسـبة للمهـارات 
 جاء ترتيبها األخري بالنسبة ملرحليت التنفيذ والتقو .

ما مستوى تنفيذ دروس معلمـات العلـوم ملقـرر الصـف األول  3 – 3
 املتوسط وفقا  للمعايري املقرتحة؟

معلمــة مــن  14لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت مالحظــة 
عـــدل زيـــارتني لكـــل معلمـــات العلـــوم للصـــف األول املتوســـط ومب

 يوضح املتوسطات املوزونـة لـدرجات أداء يتمعلمة واجلدول اآل
 معلمات العلوم يف تنفيذ الدروس وفقا  للمعايري املقرتحة.

 المتوسطات الموزونة لدرجات أداء معلمات العلوم في تنفيذ الدروس في المعايير السبعة (9) جدول رقم
 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول المعيار

 3044 4044 3044 4042 3014 4014 3044 املتوسط العام املوزون إلمجايل عبارات املعيار
 3064 املتوسط العام الكلي املوزون
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( إىل أن 4تشــري نتــائج الدراســة املوضــحة يف اجلــدول )
أداء معلمات العلوم عينة البحث يف تنفيـذ دروس مقـرر العلـوم 

كانــت قيمـــة املتوســـط   إذتوســـط كــان متوســـطا  للصــف األول امل
وهــذا يعــت أن أداء املعلمــات عينــة  3،64العــام الكلــي املــوزون 

البحـــــث مل يصـــــل إىل الدرجــــــة الكبـــــرية ، كمـــــا يظهــــــر أن أداء 
معلمات العلوم يف تنفيذ دروس مادة العلوم كان متوسـطا  وفقـا  

بب يف للمعايري األول والثاين والسادس والسابع، وقد يعود السـ
ذلك إىل أن وزارة الرتبيـة والتعلـيم أولـت اهتمامـا  كبـريا  للمنـاهج 
اجلديــــدة وركـــــزت علـــــى متابعـــــة تنفيــــذ املعلمـــــات هلـــــا مـــــن قبـــــل 
املشــــرفات الرتبويــــات يف الواقــــع امليـــــداين لتقــــد  الــــدعم الـــــالزم 
ــــــى  ــــــدريب املعلمــــــني عل للمعلمــــــات باإلضــــــافة إىل أن بــــــرامج ت

هــارات اجلديــدة الــيت تتطلبهــا مقــررات العلــوم قــد ركــزت علــى امل
هـــــــذه املقـــــــررات خاصـــــــة يف جمـــــــايل االستقصـــــــاء ودورة الـــــــتعلم 

مـــواد إثرائيـــة ، ولكـــن علـــى الـــرغم مـــن  فيهـــامت در اخلماســـية وقُـــ
ن بعـــض مؤشـــرات األداء هلـــذه املعـــايري األربعـــة كانـــت فـــإذلـــك 

ضـعيفة. كمـا أشـارت النتــائج إىل أن أداء معلمـات العلـوم كــان 
لمعــــايري الثالــــث والرابــــع واخلــــامس. فبــــالنظر إىل ضــــعيفا  وفقــــا  ل

املعيــــار الثالــــث املــــرتبط بتقــــو  الــــتعلم جنــــد أن املتوســــط العـــــام 
أظهـــرت النتــائج التفصـــيلية ملؤشـــرات  إذ 3014املــوزون لـــه بلــغ 

أداء هــــذا املعيــــار تــــدين اســــتخدام املعلمــــات ألســــاليب التقــــو  
فــاهيم ومشــاريع احلديثــة كملــف األداء )البورتفوليــو( وخــرائط امل

الوحدات ، وقد يعود السـبب يف ذلـك إىل ضـعف يف أسـاليب 
ن تنفيـذ أسـاليب التقـو  احلديثـة إالتدريب يف جمال التقو  كما 

يتطلــب املزيــد مــن الوقــت الــذي قــد ال يتــوافر للمعلمــة يف ظــل 
طـــــول املقــــــرر وكثـــــرة املعلومــــــات . أمــــــا املعيـــــار الرابــــــع واملتعلــــــق 

يس العلــــــوم فقـــــد حصــــــل علــــــى أد  بتوظيـــــف التقنيــــــة يف تـــــدر 
بــالرغم مــن وجــود أنشــطة أساســية يف   4042متوســط مــوزون 

لكـرتوين للمنـاهج اجلديـدة، وقـد يعـود إلاملناهج مرتبطة بـاملوقع ا
السـبب يف ذلــك إىل عـدم تــوافر األجهـزة والتقنيــات املناســبة يف 
املـــدارس ، كمـــا تـــرى الباحثتـــان أن افتقـــار املعلمـــات إىل الـــدور 

يب والفعـــــــــال يف معاجلـــــــــة قصـــــــــور ونقـــــــــص اإلعـــــــــدادات اإلجيـــــــــا
والتجهيزات واعتمادهن بشكل كامل على ما هو موجود فعليا  
يف املدرسة والتخاذل عن توفريهـا عنـد عـدم وجودهـا قـد أسـهم 

أمهيــة توظيــف القــراءة  مــع يف تــدين أداء املعلمــات هلــذا املعيــار.
إن فــدة العلميــة ومهــارات الرياضــيات يف تــدريس املنــاهج اجلديــ

وقـد   3044املتوسط العام املوزون اخلاص باملعيار اخلامس بلغ 
يرجــع الســبب يف ضــعف أداء معلمــات العلــوم هلــذا املعيــار إىل 
حداثتــه يف جمــال تــدريس العلــوم وعــدم حصــوله علــى االهتمــام 
الكايف يف برامج إعداد املعلمات وعدم ممارسة املعلمات له مـع 

يف املــنهج القــد . وميكــن القــول  الطالبــات أثنــاء تنفيــذ الــدروس
ضـــــعف أداء املعلمـــــات للمعـــــايري الثالـــــث والرابـــــع واخلـــــامس  إن

يعكــــس عــــدم وعــــي املعلمــــات بــــأدوارهن املهنيــــة اجلديــــدة الــــيت 
يتطلبهــــا املقــــرر والــــذي مــــن مســــتلزمات تنفيــــذه إجــــادة املعلمــــة 
التعامــــــل مــــــع التقنيــــــة وتشــــــجيع الطالبــــــات علــــــى اســــــتخدامها 

ة مهارات الطالبات اللغوية والرياضية والعمل باإلضافة إىل تنمي
 على تقو  أدائهن بالطرق احلديثة.

وتتفــق هــذه النتــائج مــع نتــائج دراســة كــل مــن )اجلــوير، 
( والــيت كشــفت عــن اخنـــفاض فـــي مــدى متكــن معلمــي 4446

العلوم باملرحلة املتوسطة عينة البحث ملعـظم املهارات التدريسية 
( 4444ادة العلوم، ودراسة )حممود،الواجب توافرها لتدريس م

والـــيت أســـفرت عـــن تـــدين مســـتوى أداء معلمـــي العلـــوم باملرحلـــة 
( 4442االبتدائية ملهارات التدريس، ودراسة )راشـد وسعودي،

مـن معلمــي العلـوم )ذوي اخلــِّبة أكثـر مــن  ا  والـيت أظهـرت أن أيــ
ســـنوات( مل يـــــصل إىل  4ســـنوات( و)ذوي اخلـــِّبة أقـــل مـــن  4

قــان احملـــدد وذلــك فـــي املهـــارات الرئيســية والفرعيــة مســتوى اإلت
 للتدريس. 

مــا مســتوى أدوات تقــو  )اختبــارات أعمــال الســنة(   4 – 3
معلمــــات العلــــوم ملقــــرر الصــــف األول املتوســــط وفقــــا  للمعــــايري 

 املقرتحة؟
لإلجابـــــــة عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال مت حتليـــــــل أدوات تقـــــــو  
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صــــــف األول )اختبــــــارات أعمــــــال الســــــنة( معلمــــــات العلــــــوم لل
أداة تقـو  باسـتخدام أداة التحليـل  41املتوسط والبالغ عددها 

  تفصـــــــــــــيل ذلــــــــــــــك:أيتاملعـــــــــــــدة هلـــــــــــــذا الغـــــــــــــرض وفيمـــــــــــــا يـــــــــــــ

 النسب المئوية لمدى تحقق ومناسبة عبارات المعايير السبعة في أدوات تقويم )اختبارات أعمال السنة( (11جدول رقم )
 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول المعيار

 %4404 %44016 %31042 %33042 %6404 %4404 %6106 متوسط نسب حتقق عبارات املعيار
 %4302 %4404 %44 %3103 %4101 %4603 %2404 متوسط نسب مناسبة عبارات املعيار
 14014 املتوسط العام لنسب حتقق املعايري

( إىل أن 41تشـــــــــري النتـــــــــائج املوضـــــــــحة يف اجلـــــــــدول )
العام لنسب حتقق املعايري املقرتحة لتقـو  مسـتوى أداء  املتوسط

توســط املاملعلمــات يف تقــو  دروس مقــرر العلــوم للصــف األول 
ـــــــغ  %، وهـــــــي نســـــــبة 14014)اختبـــــــارات أعمـــــــال الســـــــنة( بل

منخفضــــة نســــبيا  قــــد يعــــود الســــبب فيهــــا إىل قصــــور يف بــــرامج 
يدة تدريب املعلمات يف جمال التقو ، وخاصة أن املقررات اجلد

للعلــوم تعتمــد علــى أســاليب وأدوات تقــو  متنوعــة وتركــز علــى 
ن ضعف مستوى إمعايري جديدة مل تتعود املعلمات عليها كما 

فهم املعلمات للمحتوى العلمي الذي يقمن بتدريسـه يـنعكس 
على عملية تقو  الطالبـات باإلضـافة إىل أن طـول املقـرر وكثـرة 

وذلــك لعــدم القــدرة علــى معلوماتــه يــؤثر يف إعــداد االختبــارات 

 تغطية مجيع جوانب املنهج.
السؤال الثالث للبحث وكان نصه: ما أكثر املعايري املقرتحة  – 4

 تطبيقا  بني معلمات العلوم يف تدريس مقرر الصف األول املتوسط
 (؟ ، تقوميا  ، تنفيذا  )ختطيطا  

 ية:توالذي يتفرع منه األسئلة الفرعية اآل
 املقرتحــة تطبيقـا  بـني معلمـات العلــوم مـا أكثـر املعـايري 4 – 4

لإلجابـــة عـــن  يف ختطـــيط دروس مقـــرر الصـــف األول املتوســـط؟
هذا السؤال مت حساب متوسط نسب التحقق ملؤشرات املعايري 
املقرتحــــة وكــــذلك رتبــــة كـــــل معيــــار داخــــل أداة حتليــــل اخلطـــــط 

 التدريسية ككل .

 سب نسب التحققترتيب المعايير في األدوات الثالث ح (11جدول رقم )
 
  
 المعايير  

 ترتيب المعايير في
 أداة تحليل أدوات التقويم بطاقة المالحظة أداة تحليل الخطط

متوسط النسب 
 المئوية

المتوسط  الترتيب
 الموزون

متوسط النسب  الترتيب
 المئوية

 الترتيب

 3 6106 4 3044 4 61026 المعيار األول
 4 44043 3 4014 3 14062 المعيار الثاني
 4 64043 4 3014 4 44046 المعيار الثالث
 4 33042 4 4042 4 304 المعيار الرابع
 6 31042 6 3044 6 2014 المعيار الخامس
 1 44016 4 4044 4 31041 المعيار السادس
 4 4404 1 3044 1 36043 المعيار السابع

 14014 3064 32014 المتوسط الكلي ألداء المعايير
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( إىل أن أعلـــى 44ائج املوضـــحة يف اجلـــدول)تشـــري النتـــ
معيار مـن املعـايري املقرتحـة حتققـا  بالنسـبة لبقيـة املعـايري يف جمـال 

ــــار األول  61026وبنســــبة ) االستقصــــاء، التخطــــيط كــــان املعي
يف مقــرر  %( وهــذا قــد يرجــع إىل أن هــذا املعيــار يعــد أساســيا  

  ه.اسبنيت كتب العلوم اجلديدة على أس إذالعلوم اجلديد 
مـا أكثـر املعـايري املقرتحــة تطبيقـا  بـني معلمـات العلــوم  4 – 4

 يف تنفيذ دروس مقرر الصف األول املتوسط؟ 
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال مت حســاب املتوســط املــوزون 
لنســـب درجـــات أداء معلمـــات العلـــوم عينـــة البحـــث ملؤشـــرات 
  املعايري املقرتحـة وكـذلك رتبـة كـل معيـار داخـل بطاقـة املالحظـة

تشــــري النتــــائج إىل أن  إذ( 44كمــــا هــــو موضــــح يف اجلــــدول )
أعلى معيار من املعايري املقرتحة تطبيقا  بالنسبة لبقية املعـايري يف 

بلــغ املتوســط احلســايب  فقــد ،جمــال التنفيــذ كــان املعيــار الســادس
يعــــود الســـبب يف ذلـــك إىل أن املســــاحة  ورمبـــا ،4044املـــوزون 

ــــدريب علــــى اإلدارة ا ــــة يف برنــــامج املخصصــــة للت لصــــفية الفاعل
تــــدريب املعلمــــني علــــى مقـــــررات العلــــوم الطبيعيــــة كانــــت هـــــي 
األكــــِّب ممــــا يــــؤثر يف زيــــادة وعــــي املعلمــــات بــــدور تــــوفري البيئــــة 

 الصفية الفاعلة يف تنفيذ املقرر اجلديد بشكل سليم. 
مـا أكثـر املعـايري املقرتحــة تطبيقـا  بـني معلمـات العلــوم  4 – 4

اختبارات أعمال السنة( ملقرر الصف األول يف أدوات التقو  )
لإلجابـة عـن هــذا السـؤال مت حسـاب متوسـط نســب  املتوسـط؟

التحقق ملؤشرات املعايري املقرتحة وكذلك رتبة كل معيـار داخـل 
 إذ( 41أداة حتليل أدوات التقو  كما هو موضـح يف اجلـدول )
أدوات  تشــري النتــائج إىل أن أكثــر املعــايري تطبيقــا  يف أداة حتليــل

إذ التقـــو  كـــان املعيـــار الثالــــث والـــذي جـــاء يف الرتتيــــب األول 
%، وذلــك باعتبــار وجــود 64043حظـي مبتوســط نســب قـدره 

ارتباط مباشر بني جمال التقو ، واملعيار الثالـث املـرتبط بـأدوات 
 التقو .

 توصيات البحث:
تبــت أدوات التقـــو  املقرتحـــة يف البحـــث لتقـــو  مســـتوى  – 4

لمــــات العلــــوم يف ختطــــيط وتنفيــــذ وتقــــو  مقــــرر العلــــوم أداء مع
 اجلديد باملرحلة املتوسطة والقائمة على املعايري املقرتحة. 

عقــد ور  عمــل، ودورات تدريبيــة متسلســلة هتــدف إىل  – 3
ــــدريس مقــــررات العلــــوم اجلديــــدة  التعريــــف باملعــــايري املقرتحــــة لت

 تقو التنفيذ و لاتخطيط و الوتتناول كيفية تطبيق هذه املعايري يف 
توعية معلمات العلوم باملرحلة املتوسطة بأدوارهن املهنية  – 4

 اجلديدة واليت يتطلبها املقرر وفق املعايري املقرتحة للتدريس. 
إدخــال نظــام التعلــيم عـــن بعــد لتــدريب املعلمــات علـــى  – 1

املعـــــايري املقرتحـــــة، والـــــذي ثبتـــــت كفاءتـــــه يف كثـــــري مـــــن الـــــنظم 
مهـارات التـدريس لـدى املعلمـات وتشـجيعهن  التعليمية لتطوير

 على التدريب املستمر يف حال عدم التفرغ.
لكـــــرتوين املـــــرتبط مبقـــــرر العلـــــوم حبيـــــث تطـــــوير املوقـــــع اإل – 4

للمعــايري الــيت بنيــت يف ضــوئها املقــررات وبنــك  يتضــمن عرضــا  
 اختبارات وخطط تدريسية منوذجية، ودروس بالفيديو.
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عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، اجلودة يف التعليم العـام، 
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 .441 – 444م(، ص ص 3114)
 .دراســــــة  –اجتاهــــــات ومعــــــايري يف تقــــــو  أداء املعلــــــم » جــــــامع, حســــــن

(، 4(،العدد )6، اجمللد )جامعة اإلسكندرية –جملة كلية الرتبية  «.حتليلية
 .24 – 44م(، ص  4444)

 .مدى متكن معلمي العلوم يف املرحلـة املتوسـطة مبحافظـة  الجوير, محمد
. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، اخلــرج مــن أداء مهــارات التــدريس الرئيســة

 (.م4446الرياض: جامعة امللك سعود، كلية الرتبية، )
 .عمــان: دار املنــاهج للنشــر والتوزيــع،  التقــو  الرتبــوي. الحريــري, رافــدة

 م.3112د.ط، 
 .جملـــة «. معـــايري تقـــو  املعلمـــني بـــني الـــرفض والقبـــول» الحســـين, أحمـــد

 .44 – 41م(، ص ص:3114(، )13، العدد )آفاق تربوية ونفسية
 .تقـو  أداء معلمـي الصـحة  حسين, حسين عباس ومحمـد, غـادة زكـي

هنيــة واإلســعافات األوليــة بقســم الكيميــاء والفيزيــاء ومعلمــي أساســيات امل
الصـــحة العامــــة بـــالتعليم الثــــانوي الفـــت يف ضــــوء بعـــض مؤشــــرات اجلــــودة 

املؤمتر العلمي التاسع عشر: تطوير مناهج  الشاملة للعمل الصحي املهت.
نـــاهج التعلـــيم يف ضـــوء معـــايري اجلـــودة، اجمللـــد الثـــاين، اجلمعيـــة املصـــرية للم

 .444 – 144م(، ص ص 3114وطرق التدريس، )
 .صفات معلم العلوم األمنوذج وعالقته يف حتصيل طالبـه  حمدقة, عدنان

رســـــالة ماجســـــتري غـــــري  ربـــــد التابعـــــة لوكالـــــة الغـــــوث.إ يف مـــــدارس منطقـــــة
 م(.4444منشورة. جامعة الريموك، )

 .ملعلـــم تطـــوير أداة لتقـــو  مهـــارات األداء املهـــت الرازحـــي, عبـــد الـــوارث 
املؤمتر العلمي الثامن: األبعاد الغائبة يف مناهج  العلوم باملدرسة األساسية.

العلـــــوم بـــــالوطن العريب،اجمللــــــد األول، اجلمعيـــــة املصــــــرية للرتبيـــــة العلميــــــة، 
 .343 – 314م(، ص ص 3111)

 .معـايري جـودة األداء التدريسـي ملعلمـي العلـوم بـالتعليم  راشد, راشد محمـد
املــــؤمتر العلمـــي التاســـع عشــــر: تطـــوير منــــاهج  بعــــاد الـــتعلم.العـــام يف ضـــوء أ

التعليم يف ضوء معايري اجلودة، اجمللد الثاين، اجلمعية املصرية للمنـاهج وطريـق 
 .664 – 634م(، ص ص: 3114التدريس، )

 .برنــامج مقــرتح  راشــد, علــي محــي الــدين وســعودي, منــى عبــد الهــادي
املـؤمتر العلمـي   املرحلة اإلعداديـة.لتحسني األداء التدريسي ملعلمي العلوم يف

الثــاين: إعــداد معلــم العلــوم للقــرن احلــادي والعشــرين، اجمللــد الثــاين، اجلمعيــة 
 .441 – 164م(، ص ص 4442املصرية للرتبية العلمية، )

 .منــوذج مقــرتح لتكــوين معلــم العلــوم  زغلــول, برهــامي وعبــدالعزيز, حمــدي
املؤمتر العلمي التاسـع عشـر:  ودة.التجارية يف مصر يف ضوء معايري ضبط اجل

تطــــوير منــــاهج التعلــــيم يف ضــــوء معــــايري اجلــــودة، اجلمعيــــة املصــــرية للمنــــاهج 
 .4362 – 4444م(، ص ص 3114وطرق التدريس، )

 .أصـول التقــو  والقيـاس الرتبــوي، املفهومـات والتطبيقــات. زيتـون, حســن 
 هـ.4132الرياض: الدار الصولتية للنشر والتوزيع، د.ط، 

  درجــة اســتخدام معلمــي  يــدان, عفيــف حــافع والعــودة, فــداء أحمــد.ز
ـــدنيا ألمنـــاط التفكـــري اإلبـــداعي يف تـــدريس العلـــوم يف  املرحلـــة األساســـية ال

م، متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافرة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 3112 حمافظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اخلليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.
http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/:  

  ,مسـتويات معياريـة مقرتحـة  ناجي رجب والخزنـدار, ونائلـة نجيـب.سكر
املــؤمتر العلمــي  لكفايــات األداء الالزمــة للمعلــم ملواجهــة مســتجدات العصــر.

الســــابع عشــــر: منــــاهج التعلــــيم واملســــتويات املعياريــــة، اجمللــــد الثاين،اجلمعيــــة 
 .644 – 644م(، ص ص 3114املصرية للمناهج وطرق التدريس، )

  ,برنـــامج مقـــرتح لتطـــوير أداء معلمـــي الرياضـــيات يف  رمضـــان رفعـــت.ســـليمان
املؤمتر العلمـي التاسـع عشـر: تطـوير منـاهج التعلـيم  ضوء معايري اجلودة الشاملة.

يف ضوء معايري اجلودة، اجمللد الرابع، اجلمعية املصرية للمناهج وطريـق التـدريس، 
 .4434 – 4124م(، ص ص: 3114)

 املؤشـرات الرتبويـة وتقـو  أداء معلـم التعلـيم  .السيد, مختار عبـد الجـواد
املـــؤمتر الســـنوي احلـــادي عشـــر:  األساســـي يف مصـــر يف عصـــر املعلومـــات.

 .م(3114نظم تقو  األداء املدرسي، اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة، )
 .هـــا واســـرتاتيجيات التـــدريس والتقـــو .دؤ الرتبيـــة املهنيـــة مبا الســـيد, مـــريم 

 م.3114للنشر، د.ط،  عمان: دار وائل
 .جملـــــة  «أضـــــواء علــــى تقـــــو  أداء املعلمــــني» شــــطناوي, محمـــــد ســــعيد

 (.م4442العدد الثاين، ) دراسات تربوية.
 .ــــاهر والرافعــــي, محــــب ــــه. صــــبري, م  التقــــو  الرتبوي،أسســــه وإجراءات

 م.3112الرياض: مكتبة الرشد، د.ط، 
 .علمي العلـوم دراسة حتليلية حملتوى حتضري الدروس لدى م عسيري, يحي

رســـــالة  باملرحلـــــة املتوســـــطة بالعاصـــــمة املقدســـــة يف ضـــــوء معـــــايري خمتـــــارة.
 هـ(.4134ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، )

 .تطــوير كفايـات املعلــم يف ضـوء معــايري اجلــودة يف  العنـزي, بشــرى خلــف
علوم الرتبوية اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية لل التعليم العام.

 .446 – 434م(، ص ص 3114والنفسية، اجلودة يف التعليم العام، )
 .بـريوت: دار  الرتبية اإلبداعية يف التعليم العـريب. العيسوي, عبد الرحمن

 م.3111النهضة، د.ط، 
 .معـايري مقرتحـة ألداء  فضل ا , محمد رجب وسالم, مصـطفى رجـب

جلمعيــــة املصــــرية للمنــــاهج وطــــرق ا معلمــــي اللغــــة العربيــــة بــــالتعليم العــــام.
 .م3111التدريس، )

 .معجــم املصــطلحات الرتبويــة املعرفــة يف  اللقــاني, أحمــد والجمــل, علــي
 م.3114القاهرة: عامل الكتب، د.ط،  املناهج وطرق التدريس.

 .تقـــــو  الكفـــــاءات التدريســـــية لـــــدى معلـــــم » محمـــــود, محمـــــد خيـــــري
م(، ص 4444اين، العـدد األول، )اجمللد الثـ جملة الرتبية العلمية،«. العلوم
 .446 – 434ص 

 .املـــؤمتر حـــول املســـتويات املعياريـــة واالعتمـــاد املهـــت محمـــود, حســـين بشـــير .

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/
http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/
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العلمـــي التاســـع عشـــر: تطـــوير منـــاهج التعلـــيم يف ضـــوء معـــايري اجلـــودة، اجمللـــد 
 (.م3114الرابع، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، )

 .املــؤمتر العلمــي الســابع عشــر: املعــايري واملســتويات . مــاذا بعــد ميخائيــل, نــاجي
ـــة املصـــرية للمنـــاهج  ـــة، اجمللـــد الثـــاين، اجلمعي ـــاهج التعلـــيم واملســـتويات املعياري من

 .314 – 334م(، ص ص، 3114وطرق التدريس، جامعة عني مشس، )
 .املـدخل يف تـدريس  النجدي, أحمد وراشد, علي وعبـد الهـادي, منـى

. القــــاهرة: دار الفكــــر العــــريب، يف العــــامل املعاصــــر العلــــوم، تــــدريس العلــــوم
 م.4444د.ط، 

 .ــيم ــة والتعل املعــايري القوميــة للتعلــيم يف مصــر، مشــروع إعــداد  وزارة التربي
 م.3114. اجمللد األول. القاهرة، د.ط، املعايري القومية

 .مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية:  وزارة التربية والتعليم
ــــاض: العبيكــــاناإلســــرتاتيجية اخلطــــة لألحبــــاث والتطــــوير، د.ط،  . الري
 م.3112

 .أسسها، عناصـرها، »املناهج مفهومها  الوكيل, حلمي والمفتي, محمد
 4443القاهرة: دار الكتاب اجلامعي  «.تنظيماهتا

 .املــؤمتر  اجتاهــات معاصــرة يف تقــو  أداء املعلــم. وهبــي, الســيد إســماعيل
، اجلمعيــة 3، اجمللــد «يم يف ضــوء مفهــوم األداءمنــاهج التعلــ» 41العلمــي 

 م(3113املصرية للرتبية العلمية، )
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Abstract. This study aimed to suggest the criteria of teaching  for the developed science curriculum of the seventh grade in 

the field of lessons planning, implementation and assessments . As well as identify the level of performance of science 

female teachers in teaching  this approach according to the proposed criteria . It also aimed to identify the most practiced 

criteria in teaching among the teachers of science. 

The study sample consisted of 60 plan of studying plans, and  34 tool of assessment tools. Also the sample included 45 

teacher of the Science Teachers of the seventh garde distributed on eight supervisory centers in Riyadh. 

The study reached to seven proposed criteria for teaching science curriculum, and also revealed that the fourth criterion 

associated with employing technology in teaching science, and the fifth criterion associated with the integration of science 

teaching with language and mathematics skills , and the seventh criterion is related to the deep understanding of teachers to 

the scientific content , it was below the accepted level either in the planning of science lessons , implementation or 

evaluation. 

The first criterion associated with examining and the development of higher thinking skills, and the second criterion 

related with (S'E 5) model, and the third criterion related to assessment , and the sixth criterion related to the provision of  

interactive classroom atmosphere have got an average level, 

the study concluded with recommendations that will help teachers of Science in planning, teaching and assessing of science 

curriculum, and to assist them in overcoming the difficulties they faced in    teaching this curriculum. 
Key words: Assessment, Science teacher, Performance, Criteria 
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 ألول المتوسط وفق معايير مقترحة للتدريسبطاقة مالحظة لتقويم أداء معلمات العلوم في تدريس منهج العلوم للصف ا -ملحق 

 مؤشرات األداء
تقدير 
أداء 
 المعايير

 مؤشرات األداء
تقدير 
أداء 
 المعايير

 أدلة و سلوكيات تدعم التقويم

 توجه معلمة العلوم تعلم الطالبات نحو االستقصاء وتنمية مهارات التفكير العليا  : األول المعيار
استخدام فرق املناقشات اجلماعية  تساعد املعلمة الطالبات على االستنتاج 6-4  املشكلة أو املهمة  تطرح املعلمة أو الطالبة 4-4 .4

صياغة أسئلة متعلقة  التعلم للطالبات
تقارير الطالبات املرتبطة  بالتجربة
استخدام الصور والرسوم  بالتجربة

توظيف كراسة  البيانية لتفسري النتائج
م العصف استخدا النشاط العملي

استخدام التساؤالت الذاتية الذهت 
 أدلة وسلوكيات أخرى:. للتأمل

حتدد املعلمة أو الطالبة األسلوب والوسيلة  4-3 .3
 املناسبة لتقد  املعلومات املرتبطة 

تشجع املعلمة الطالبات لطرح أفكار  4-4 
 إبداعية.

 

توفر املعلمة أو الطالبة املواد واألدوات  4-4 .4
 الالزمة 

تطرح املعلمة أسئلة ذات مستويات  4-2 
 خمتلفة 

 

  توجه املعلمة الطالبات على التأمل4-4  تشجع املعلمة الطالبات القرتاح فرضيات 4-1 .1
حتفز املعلمة الطالبات للقيام باملالحظات  4-4 .4

 ومجع البيانات وتسجيلها
تكسب املعلمة الطالبات اجتاهات 4-41 

 وميول علمية مناسبة
 

التعليم والتعلم في تتابع منطقي  تاستراتيجيا( في تدريس العلوم مع دمج عدد متنوع ومالئم من  S'E  5ار الثاني : تستخدم معلمة العلوم نموذج ) المعي
 مالئم للمحتوى

التهيئة : توفر املعلمة  -اخلطوة األوىل  3-4
 أنشطة إلثارة االهتمام بالدرس

ري : الشرح والتفس -اخلطوة الثالثة 3-41 
 تشجع املعلمة الطالبات لتفسري مالحظاهتن 

 بيانات التقو  البنائي واخلتامي  
  استخدام املنظمات البيانية أو املطويات

 مراجعة الدرس  طرح تساؤالت
استخدام  ذات مستويات عليا للتفكري

عرض بعض  أنشطة عملية للتقو 
عرض  النماذج وأعمال الطالبات

استخدام خرائط  توضيحي  للطالبات
 اختبارات كتابية وشفهية  املفاهيم

  أوراق عمل الطالبات  ملف
 سجل املتابعة األداء أو االجناز للطالبة

 خطة الدرس استخدام سلم
التقدير وقائمة الشطب يف مالحظة 

توظيف دليل   األنشطة االستقصائية
تقييم مشاريع  املراجعة يف هناية الفصل

  تعيد املعلمة صياغة أفكار الطالبات  44-3  احلاليةو تربط املعلمة اخلِّبات السابقة  3-3
حتدد املعلمة للطالبات األهداف اإلجرائية  3-4

 للدرس وأمهيته
تركز املعلمة يف التدريس على املفاهيم  3-43 

 الرئيسة يف الدرس.
 

االستكشاف :تسهل  -اخلطوة الثانية  3-1
 املعلمة التفاعل ما بني الطالبات واملوقف التعليمي 

تستخدم املعلمة اسرتاتيجيات  3-44 
 التدريس اإلبداعي لتقد  املفاهيم اجلديدة

 

 توفر املعلمة فرص التعلم املستقل والتعاوين 3-4
تصحح املعلمة التصورات غري  3-41 

 الباتالصحيحة لدى الط
 

تالحظ املعلمة الطالبات أثناء تفاعلهن يف  3-6
 اجملموعة.

التوسع واإلثرتوجه -اخلطوة الرابعة  3-44 
املعلمة الطالبات إىل تطبيق املفاهيم واملهارات 

 يف مواقف جديدة.

 

متنح املعلمة الطالبات الوقت املناسب  3-4
 للتفكري والتأمل.

مناسبة توظف املعلمة أدوات تعليم  3-46 
 ملراجعة األفكار اجلديدة
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تستخدم املعلمة اسرتاتيجيات تعلم تتيح  3-2
 فرص التجريب واالستكشاف.

تشجع املعلمة الطالبات على تصميم  3-44 
 مناذج عملية.

 املقابالت الشفهية  سيةالوحدات الدرا 
 أدلة وسلوكيات أخرى: 

تطرح املعلمة أسئلة توجه تفكري الطالبات  3-4
 حنو أهداف الدرس.

املعلمة الطالبات الفرصة يف  يتعط 3-42 
 ة أفكار ومفاهيم الدرسمناقش

 

 المعيار الثالث : تستخدم معلمة العلوم أدوات وأساليب تقويم متنوعة ومستمرة لتقويم تعلم الطالبات
التقو  :تقدم املعلمة  –اخلطوة اخلامسة  4-4

 تغذية راجعة مستمرة 
تستخدم املعلمة تقنيات التقو   4-6 

 املختلفة 
 تاميبيانات التقو  البنائي واخل 

  استخدام املنظمات البيانية أو
عرض  مراجعة الدرس املطويات.

عرض توضيحي  بعض النماذج.
استخدام خرائط املفاهيم  للطالبات.

..اختبارات كتابية وشفهية   أوراق
ملف األداء أو  عمل الطالبات.
استخدام سلم التقدير االجناز للطالبة

وقائمة الشطب يف مالحظة األنشطة 
توظيف دليل املراجعة  ستقصائية.اال

تقييم مشاريع  يف هناية الفصل.
 الوحدات الدراسية 

 أدلة وسلوكيات أخرى:

تقيم املعلمة األنشطة باستخدام أدوات  4-3
 تقو  مناسبة.

تستخدم املعلمة أنشطة عملية لتقو   4-4 
 أداء الطالبات.

 

تستخدم املعلمة أدوات تقو  مرتبطة مبهام  4-4
 واقعية

تصمم املعلمة أدوات تقو  مبتكرة  4-2 
 لتقو  الطالبات.

 

توجه املعلمة الطالبات إىل تنمية مهارات  4-1
 التقو  الذايت وتقو  األقران.

 

تستخدم املعلمة ملفات األداء  4-4
 )البورتفوليو (يف تقو  تعلم الطالبات

 

تالئم املعلمة بني التقو  واألهداف  4-4
 تيجيات التدريسواسرتا

 

 المعيار الرابع: توظف معلمة العلوم التقنية في تدريس العلوم
تعرض املعلمة الدرس باستخدام الوسائط  1-4

 املتعددة .
تشــــــجع املعلمــــــة الطالبــــــات الســـــــتخدام  1-4 

 التقنية 
  لكرتونية إاستخدام السبورة

أنشطة استخدام الفيديو بأنواعها
وب وواجبات مرتبطة باحلاس

مشاريع حبثية مرتبطة نرتنت.واإل
التواصل عِّب الِّبيد نرتنت.واإل
لكرتوين استخدام امللف اإللكرتوين. اإل

 للطالبات.
 أدلة وسلوكيات أخرى:

تستخدم املعلمة التقنية يف احلصول على  1-3
 درس للاملعرفة املتنوعة واملالئمة 

توجه املعلمة الطالبات لإلطالع على  1-1 
 لمنهج ل لكرتويناإلاملوقع 

 

 المعيار الخامس : تعمل معلمة العلوم على دمج تدريس العلوم بمهارات اللغة والرياضيات
تربط املعلمـة مـا بـني العلـوم والرياضـيات  1-4  توظف املعلمة القراءة يف احلصص الصفية.  4-4

 يف مراحل من الدرس .
 قراءة اخللفية العلميةقراءة الصور 

اتلوحة املفرد املنظمات  استخدام
توظيف  جدول التعلمالتخطيطية 

سجالت  الكتاب املدرسي
توجه املعلمة الطالبات لتلخيص األفكـار يف  4-3

 بية .املطويات اجلي
تكســــــــــب املعلمــــــــــة الطالبــــــــــات بعــــــــــض  4-4 

املهــــارات الرياضــــية املرتبطــــة باملفــــاهيم العلميــــة 
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تشــــجع املعلمــــة الطالبــــات لتنظــــيم األفكــــار  4-4
 واملفاهيم يف منظمات ختطيطية .

أمثلة ومتارين أنشطة كتابية القصص للدرس. 
حتويل البيانات إىل لتطبيق الرياضيات 

 تفسري الرسوم البيانية. رسم بياين
 أدلة وسلوكيات أخرى:

 المعيار السادس : توفر معلمة العلوم بيئة صفية فاعلة للتعلم
ظمة وآمنة هتيئ املعلمة بيئة صفية من 6-4

 للطالبات.
تدير املعلمة سلوك الطالبات بفاعليـة يف  6-6 

 اجملموعات 
  استعراض تعليمات السالمة توزيع

توزيع املواد  الطالبات إىل جمموعات
استخدام  واألدوات على زوايا التعلم

 الطالبات ألدوات السالمة العامة
 معاجلة األمناط السلوكية غري املناسبة

استخدام معينات مسعية   لةبطريقة فاع
قوانني الفصل واإلجراءات  وبصرية
إبراز اجلوانب اإلجيابية  واضحة
 معاجلة اجلوانب السلبية. وتعزيزها

 أدلة وسلوكيات أخرى:

تستخدم املعلمة إجراءات ناجحة إلدارة  4-6  تدير املعلمة الوقت وتستثمره بكفاءة. 6-4
 للنشاطات بفعالية.

 

ملعلمــــــة ثقافــــــة تعلــــــم تعتمــــــد علــــــى تؤســــــس ا 6-1
 االحرتام والتعاون واحلوار البناء.

تستخدم املعلمة أساليب التعزيز اللفظيـة  6-2 
 وغري اللفظية املالئمة 

 

هتيــئ املعلمــة بيئــة تعلــم تســاعد علــى اإلبــداع  6-4
 واالستقصاء وحل املشكالت.

 

 حتوى العلمي الذي تدرسهالمعيار السابع: تظهر معلمة العلوم فهًما عميًقا للم
تظهر املعلمة فهم ا عميق ا للمفاهيم واملبادئ  4-4

 والنظريات ذات الصلة باحملتوى العلمي 
تربط املعلمة ما بني احملتوى العلمي  4-1 

 وتطبيقاته يف حياة الطالبة.
 خطة الدرساستخدام 

 املصطلحات العلمية بشكل صحيح

توضيح املفاهيم الرئيسة توظيف
استخدام األنشطة ادة العلمية يفامل

 اسرتاتيجيات متنوعة يف الشرح

 يستخدم املبادئ العلمية يف حل
 طرح أسئلة مفتاحيه للفهماملشكالت

 أدلة وسلوكيات أخرى:

تِّبز املعلمة العالقات التكاملية بني العلوم و  4-3
 املواد األخرى 

توجه املعلمة الطالبات لتطوير املفاهيم  4-4 
 .ية لديهن العلم

 

  توضح املعلمة للطالبات العالقة ما بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع والقضايا احمللية والعاملية املرتبطة هبا. 4-4

 
 . بدرجة منعدمة1  . بدرجة ضعيفة4  . بدرجة متوسطة3  . بدرجة كبرية4*تقدير أداء املعايري: 
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 ية لدى مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياضواقع ممارسة أساليب القيادة الموقف
 عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن سعود البابطني

 كلية الرتبية  –أستاذ مشارك بقسم اإلدارة الرتبوية 
 جامعة امللك سعود

 هـ41/3/4141وقبل  – هـ  3/6/4144قدم 
 

ة املوقفية لدى مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض، وكذلك التعرف هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على واقع ممارسة أساليب القياد المستخلص:
ملؤهل الدراسي، على درجة اختالف آراء أفراد الدراسة حول درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية ألساليب القيادة املوقفية باختالف متغريات الدراسة )ا

وات اخلِّبة يف جمال اإلدارة املدرسية، عدد املعلمني يف املدرسة(. وقد بلغ عدد أفراد جمتمع الدراسة الدورات التدريبية يف جمال القيادة املدرسية، عدد سن
 ( مديرا . وقد توصلت الدراسة إىل ما يأيت:442)

 %(.1401( و نسبة مئوية )16احتل أسلوب التفويض املرتبة األوىل بتكرار ) -4

 %(.3404( ونسبة مئوية )44جاء أسلوب املشاركة يف املرتبة الثانية بتكرار ) -3

 %(.3104( ونسبة مئوية )34و جاء أسلوب اإلقناع يف املرتبة الثالثة بتكرار ) -4

 %(.404( ونسبة مئوية )44احتل أسلوب اإلبالغ املرتبة الرابعة بتكرار ) -1

لدى مديري املدارس الثانوية مبدينة ( يف درجة ممارسة أساليب القيادة املوقفية 1014ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -4
الرياض من وجهة نظر أفراد الدراسة باختالف متغريات الدراسة )املؤهل الدراسي، الدورات التدريبية، عدد سنوات اخلِّبة، عدد 

 املعلمني يف املدرسة(. ويف ضوء نتائج الدراسة، وضع الباحث عددا  من التوصيات.
 مديري املدارس الثانوية –قفية : القيادة املو الكلمات المفتاحية 
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 المقدمة:
عــرف اإلنســان القيــادة منــذ فجــر التــاريخ اإلنســاين، أي إن  

القيادة وجدت يف هذه احلياة منذ خلق اهلل سبحانه و تعاىل 
اإلنســـــان، حيـــــث تزامنـــــت القيـــــادة مـــــع وجـــــوده علـــــى هـــــذه 
األرض، فكــــان يقــــوم بــــإدارة و قيــــادة شــــؤون حياتــــه وأســــرته 

ل بســيط؛ ألن حياتــه كانــت بســيطة وغــري معقــدة كمــا بشــك
هــــــو احلــــــال يف الوقــــــت احلاضــــــر. فــــــيمكن القــــــول إن األمــــــم 
واحلضارات السابقة عرفت القيادة  وطبقتها بشكل أو ب خر 

 من خالل ما لديها من وسائل وإمكانات متوفرة.
وأمـــا العصـــر احلاضـــر فيمتـــاز بالتقـــدم و التطـــور العلميـــني  

جمـــــاالت احليـــــاة ونتيجـــــة لـــــذلك حـــــدث الســـــريعني يف مجيـــــع 
االنفجــــار املعــــريف والعلمــــي يف مجيــــع جمــــاالت العلــــوم بصــــفة 
عامة، و علم اإلدارة والقيادة اإلدارية بصـفة خاصـة. ونتيجـة 
هلــــــذا التقــــــدم و التطــــــور ظهــــــرت العديــــــد مــــــن النظريــــــات يف 
اإلدارة،  ومنهــــا نظريــــة اإلدارة العلميـــــة، ومدرســــة العالقـــــات 

ظريـــــــــة البريوقراطيـــــــــة يف اإلدارة، والنظريــــــــــات اإلنســـــــــانية، والن
الســـــلوكية احلديثـــــة، ونظريـــــة حتليـــــل الـــــنظم، وكـــــذلك القيـــــادة 
اإلداريــــة، ومنهــــا نظريــــة الرجــــل العظــــيم، ونظريــــة الســــمات، 
ــــادة  ــــة التفاعليــــة، ونظريــــة القي ونظريــــة ســــلوك القائــــد، والنظري
ــــني الســــمات الشخصــــية  ــــة، الــــيت تقــــوم علــــى الــــربط ب املوقفي

إلداري و تـــرى أن هــذه الســـمات ال تعمــم يف كـــل واملوقــف ا
زمان  ومكان، وأنه البـد لتحديـد السـمات القياديـة املطلوبـة 
أن نضع املوقـف اإلداري يف االعتبـار األول، باعتبـاره العامـل 

م، ص 3114املــــــؤثر يف حتديــــــد هــــــذه الســــــمات )كنعــــــان، 
444.) 
وتعــد اإلدارة املوقفيــة الرتبويــة مــن أحــدث مــا توصــل إليــه  

الفكـــــــر اإلداري الرتبـــــــوي ومدارســـــــه املتعـــــــددة، مـــــــن أفكـــــــار 
ومفــاهيم و مضــامني، فهــي تســتوعب مــا نــادت بــه املــدارس 
اإلداريــة املختلفــة. وال ختتلــف عمــا قبلهــا مــن مــدارس الفكــر 
اإلداري الرتبويـــــة، إذ هــــــي عمليـــــة توليــــــف وتكييـــــف جلميــــــع 

ـــــيت ســـــبقتها. وجـــــاءت اإلدارة  ـــــة الرتبويـــــة ال ـــــات اإلداري النظري
اإلداريــة،  توقفيـة الرتبويـة لتقـدم اقرتاحـات عامـة للممارسـاامل

تطبـــــــــق حســـــــــب املوقـــــــــف و مقتضـــــــــى احلـــــــــال ) النوافلـــــــــة ، 
 (.446هـ، ص 4133

ـــــادة   ـــــى أســـــاليب القي وحتـــــاول هـــــذه الدراســـــة التعـــــرف عل
املوقفية اليت يتعامل هبا مديرو املدارس الثانوية مبدينـة الريـاض 

 ومـوظفني و طـالب و مع أفراد اجملتمـع املدرسـي مـن معلمـني
 عاملني.

وكذلك التعرف على الفروق بني مديري املـدارس الثانويـة  
يف ممارســــــة أســــــاليب القيــــــادة املوقفيــــــة بــــــاختالف متغــــــريات 
الدراسة: املؤهل الدراسي، الدورات التدريبية يف جمال القيـادة 
املدرســـــية، ســـــنوات اخلـــــِّبة يف جمـــــال اإلدارة املدرســـــية، عـــــدد 

درســـــة، مـــــن خـــــالل اســـــتخدام أداة " وصـــــف املعلمــــني يف امل
فاعلية و تكيف القائد" اليت طورها كل من هرسي وبالنشرد 

(Hersey & Blanchard). 
 مشكلة الدراسة: 

ميكـــن حتديـــد مشـــكلة الدراســـة احلاليـــة يف حماولـــة التعـــرف  
علـــى درجـــة ممارســـة أســـاليب القيـــادة املوقفيـــة  لـــدى مـــديري 

، واخــــــتالف درجــــــة تلــــــك املــــــدارس الثانويــــــة مبدينــــــة الريــــــاض
املمارســــة بــــاختالف متغـــــريات الدراســــة ) املؤهــــل الدراســـــي، 

يف جمـــال القيـــادة املدرســـية، عـــدد ســـنوات  ةالـــدورات التدريبيـــ
 اخلِّبة يف جمال اإلدارة املدرسية، عدد املعلمني يف املدرسة(.

 أهداف الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية: 
أســـــاليب القيـــــادة املوقفيـــــة لـــــدى مـــــديري التعـــــرف علـــــى  -4

 املدارس الثانوية مبدينة الرياض.
التعـــــــرف علـــــــى درجـــــــة اخـــــــتالف آراء أفـــــــراد الدراســـــــة   -3

 حول درجة ممارسة مديري املدارس 
الثانوية ألساليب القيادة املوقفية باختالف متغريات الدراسة  

يف جمـــــــال القيـــــــادة  ة) املؤهـــــــل الدراســـــــي، الـــــــدورات التدريبيـــــــ
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درســــية ، عــــدد ســــنوات اخلــــِّبة يف جمــــال اإلدارة املدرســــية، امل
 عدد املعلمني يف املدرسة(.

التوصــل إىل توصــيات ميكــن أن تســهم يف رفــع مســـتوى  -4
ـــادة املوقفيـــة يف أداء مـــديري املـــدارس  اســـتخدام أســـاليب القي

 الثانوية مبدينة الرياض ملهامهم القيادية يف اإلدارة املدرسية.
 أهمية الدراسة :

حســـب –قــد تكــون هــذه الدراســة مــن أوىل الدراســات  -4
الــيت تناولــت أســاليب القيــادة املوقفيــة   –علــم الباحــث 

 لدى مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض.

تكتسـب هــذه الدراسـة أمهيتهــا مــن أمهيـة  املرحلــة الثانويــة -3
الـــــيت تعتـــــِّب رأس اهلـــــرم مـــــن مراحـــــل التعلـــــيم العـــــام ، والبوابـــــة 

معي. وتكـــــون أســـــاليب القيـــــادة املوقفيـــــة أكثـــــر للتعلـــــيم اجلـــــا
 وضوحا  وممارسة  .

تكتســب هــذه الدراســة أمهيتهــا مــن أمهيــة مــدير املدرســة  -4
 الثانوية الذي يعتِّب من أهم ركائز العملية 

 الرتبوية يف التعليم العام.

كوهنــا دراســة ميدانيــة تســعى ملعرفــة الواقــع الفعلــي لدرجــة -1
 انوية ألساليب القيادة املوقفية.ممارسة مديري املدارس الث

يتوقع الباحث أن تتوصل هذه الدراسة إىل نتائج علمية  -4
يســتفاد منهــا يف جمــال أســاليب القيــادة املوقفيــة لــدى مــديري 
املـــدارس الثانويـــة وتطـــوير العمليـــة القياديـــة اإلداريـــة املدرســـية 

 على مستوى التعليم يف اململكة العربية السعودية.

هـــذه الدراســـة اجملـــال إلجـــراء دراســـات مماثلـــة قـــد تفـــتح  -6
لقياس مستوى أساليب القيادة املوقفية لدى مديري املـدارس 
يف التعليم العام على عينة أكِّب أو مناطق أكثر على مستوى 

 اململكة العربية السعودية.
تســـــعى هـــــذه الدراســـــة إىل اإلجابـــــة عـــــن أســـــئلة الدراســـــة: 

 األسئلة اآلتية:

ســـاليب القيـــادة املوقفيـــة لـــدى مـــديري مـــا درجـــة ممارســـة أ-4
 املدارس الثانوية مبدينة الرياض؟

هــل ختتلــف آراء أفــراد الدراســة يف درجــة ممارســة أســاليب -3
القيــادة املوقفيــة لــدى مــديري املــدارس الثانويــة مبدينــة الريــاض 

 باختالف متغري املؤهل الدراسي؟

ب هل ختتلف آراء أفـراد الدراسـة يف درجـة ممارسـة أسـالي -4
القيــادة املوقفيــة لــدى مــديري املــدارس الثانويــة مبدينــة الريــاض 
 باختالف متغري الدورات التدريبية يف جمال القيادة املدرسية؟

هل ختتلف آراء أفـراد الدراسـة يف درجـة ممارسـة أسـاليب  -1
القيــادة املوقفيــة لــدى مــديري املــدارس الثانويــة مبدينــة الريــاض 

ِّبة يف جمــــــــال اإلدارة بــــــــاختالف متغــــــــري عــــــــدد ســــــــنوات اخلــــــــ
 املدرسية؟

هــل ختتلــف آراء أفــراد الدراســة يف درجــة ممارســة أســاليب -4
القيــادة املوقفيــة لــدى مــديري املــدارس الثانويــة مبدينــة الريــاض 

 باختالف متغري عدد املعلمني يف املدرسة؟
 حدود الدراسة:

حـــــدود املوضـــــوع: اقتصـــــرت هـــــذه الدراســـــة علـــــى واقـــــع  -4
ادة املوقفية لـدى مـديري املـدارس الثانويـة ممارسة أساليب القي

 مبدينة الرياض.
احلــــدود املكانيــــة: طبقــــت هــــذه الدراســــة امليدانيــــة علــــى  -3

مديري املدارس الثانوية احلكومية النهارية التابعة لوزارة الرتبيـة 
 والتعليم يف مدينة الرياض.

احلـــدود الزمانيـــة: أجريـــت هـــذه الدراســـة خـــالل الفصـــل  -4
 هـ .4144هـ / 4141اين من العام الدراسي: الدراسي الث

  أدبيات الدراسة :
 يقسم الباحث أدبيات الدراسة إىل قسمني، مها:  
اإلطار النظري:  يسـتعرض الباحـث يف القسـم األول  –أوال  

 املفردات اآلتية:
 مفهوم القيادة  -4

 القيادة املوقفية -3
 -أساليب القيادة املوقفية : -4

 ) األمر( أسلوب اإلبالغ -
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 أسلوب اإلقناع ) التسويق( -

 أسلوب املشاركة -

 أسلوب التفويض -

اختلف الباحثون يف اجملال اإلداري يف مفهوم القيادة :  -4
تعريـف القيــادة، ومل يصـلوا إىل تعريــف موحـد هلــا. وقـد عــرف 
 الباحثون القيادة عدة تعاريف نذكر بعضها. وهي كما يأيت:

ة القائد اإلداري )مـدير املدرسـة( تعرف القيادة بأهنا: قدر  
علـــــــــى التـــــــــأثري يف ســـــــــلوك واجتاهـــــــــات مرؤوســـــــــيه اإلداريـــــــــني 
واملعلمني، والطالب واملستخدمني وأولياء األمور، وحتفيزهم، 
وكســــــب ثقــــــتهم حنــــــو حتقيــــــق أهــــــداف املدرســــــة )األغــــــِّبي، 

 (.24م، ص 3111
ويعرفهــا آخــر بأهنــا العمليــة اإلداريــة الــيت ميارســها شــخص  

تــأثري علــى جمموعــة، لتحقيــق هــدف حمــدد، بوســيلة معــني، لل
اإلقنـــاع، أو باســـتعمال الســـلطة الرمسيـــة، حســـب مقتضـــيات 

 (.334هـ، ص 4143املوقف )آل ناجي، 
وعرفت بأهنا القدرة علـى التـأثري يف سـلوك العـاملني والـيت  

متكــــــــن القائــــــــد يف تــــــــوجيههم التوجيــــــــه الصــــــــحيح ليحققــــــــوا 
 ظــــل عالقــــات إنســــانية األهــــداف املنشــــودة املتفــــق عليهــــا يف

 (.42هـ، ص 4132جيدة بني القائد وتابعيه  ) العجمي، 
وعرفهــا الــبعض بأهنــا القــدرة علــى توجيــه اآلخــرين والتــأثري  

يف ســلوكهم والتعــاون معهــم مــن أجــل حتقيــق أهــداف حمــددة 
وذلك يف جو من العمل الفريقي املتكامل واحملقـق لألهـداف 

 (.423هـ ص 4134املشرتكة )احلمدان، الفضلي، 
وميكن أن نستخلص من التعاريف السابقة للقيادة بعض  

 املالحظات، أمهها :
 قدرة القائد على التأثري يف سلوك املرؤوسني. -
 حتقيق أهداف حمددة للمؤسسة. -
 القدرة على توجيه اآلخرين. -
 العمل بروح الفريق الواحد املتكامل. -

املدرســـة علـــى  ويعـــرف الباحـــث القيـــادة بأهنـــا قـــدرة مـــدير 
التــــأثري يف ســــلوك املعلمــــني وتــــوجيههم التوجيــــه الــــذي حيقــــق 

 األهداف املنشودة للمدرسة.
وجـدت القيــادة يف هــذه احليــاة منــذ القيــادة الموقفيــة :  -3

اإلنســان علــى هــذه األرض.  -ســبحانه وتعــاىل  -خلــق اهلل 
فكانــــت بســــيطة ومــــع مــــرور الزمــــان تطــــورت وتعقــــدت وقــــد 

ضارات السابقة لإلسـالم.  وقـد اسـتخدم مارستها األمم واحل
اإلســالم القيــادة وجــاء ذكرهــا يف أهــم مصــدرين مــن مصــادر 
التشــــريع يف اإلســــالم، وهــــي املصــــدر األول: القــــرآن الكــــر ، 
وأمـــا املصـــدر الثـــاين: الســـنة النبويـــة املطهـــرة. فكانـــت القيـــادة 
أحــد أهــم مقومــات إدارة الدولــة اإلســالمية. ونتيجــة للتقــدم 

الــذي حصــل يف مجيــع جمــاالت احليــاة بصــفة عامــة،  والتطــور
وجمال اإلدارة والقيادة بصفة خاصة، فقد ظهرت العديد مـن 
نظريات القيادة اإلدارية، ومنها:نظرية الرجل العظيم، ونظرية 
ــــــة،  ــــــة الوظيفي ــــــة، والنظري ــــــة األمنــــــاط القيادي الســــــمات، ونظري

 والنظرية املوقفية اليت هي موضوع الدراسة احلالية . 
ويقصــــد بالقيــــادة املوقفيــــة يف هــــذه الدراســــة، بأهنــــا قــــدرة  

مــــدير املدرســــة علــــى التــــأثري يف ســــلوك املعلمــــني، باســــتخدام 
أسـلوب قيـادي يصـلح ملوقـف إداري معـني ويـنجح يف حتقيـق 
أهــداف اإلدارة املدرســية املنشــودة، وقــد ال يــنجح يف مواقــف 

وقــــف إداريــــة أخــــرى، وتقــــوم القيــــادة املوقفيــــة علــــى أســــاس امل
اإلداري، وأنــــــه ال يوجــــــد أســـــــلوب قيــــــادي  يصــــــلح جلميـــــــع 

 املواقف اإلدارية .
وتقــوم أســاليب القيــادة املوقفيــة أساســا  علــى أنــه ال يوجــد  

أســلوب أمثــل لكافــة املواقــف واحلــاالت واألمــاكن واألوقــات 
للتأثري على األفراد واجملموعات حسبما يرغـب القائـد. وهـذه 

وب األفضل للقيـادة يتخـذ وفـق النظرية تعتمد على أن األسل
مــدى نضــج األفــراد العــاملني مــع القائــد وكــذلك اجملموعــات 
اليت تعمل يف إدارات أو أقسام تابعـة إلشـرافه، وتعتمـد أيضـا  
على مدى تفهم وإدراك هـؤالء العـاملني ) جمموعـات وأفـراد( 
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لألهـــــداف واملهــــــام والنشــــــاطات والوظــــــائف املطلوبــــــة مــــــنهم 
هبــــــا، وعلــــــى مــــــدى رغبــــــتهم يف أداء وقــــــدرهتم علــــــى القيــــــام 

مهــــامهم، وأخــــريا  علــــى نضــــج التنظــــيم وبــــاقي العــــاملني فيــــه          
 (.46هـ، ص 4134) مالئكة، 

الــذي وضــع منوذجــا   (Fiedler)ويرجـع الفضــل إىل فيــدلر  
مجع فيه بني جانبني، مها منـط القيـادة، واملوقـف، حيـث يـرى 

 ل رئيسة هي:أن املوقف القيادي يرتكز على ثالثة عوام
عالقــة القائــد باجلماعــة، حيــث تــِّبز هــذه العالقــة مــدى  -4

 تقبل اجلماعة للقائد الذي تعمل حتت قيادته.

هيكلــــة املهــــام، حيــــث تبــــني مــــدى حتديــــد املهــــام بدقــــة  -3
 ومدى إملام فريق العمل بأبعادها.

درجــــة قــــوة منصــــب القائــــد، وهــــذه ميكــــن أن يســــتمدها  -4
املخولـــة ملـــن يشـــغل املنصـــب )  القائـــد مـــن الســـلطات الرمسيـــة

 (.413م، ص 4444الطبيب، 

ويف ضـــوء الدراســـات والبحـــوث الســـابقة، فقـــد طـــور كـــل  
مـن خـالل  (Hersey &  Blanchard)مـن هريسـي وبالنشـرد 

ــــابع جلامعــــة واليــــة أوهــــايو احلكوميــــة عــــام  مركــــز األحبــــاث الت
 م النظرية املوقفية ذات األبعاد الثالثة وهي : 4443

 ام بالعاملني.االهتم -4

 االهتمام بالعمل. -3

 النضج الوظيفي. -4

وقد أطلق عليها نظرية النضج الـوظيفي للعـاملني. ويشـري   
كـــل مــــن هريســــي وبالنشـــرد إىل أن الــــنمط القيــــادي الفعــــال 
خيتلــــــف بــــــاختالف مســــــتوى النضــــــج الــــــوظيفي للمرؤوســــــني 
ـــــى  ـــــاء عل واســـــتعدادهم للعمـــــل يف املنظمـــــة أو املؤسســـــة. وبن

ظيفي للمرؤوســـــني ، فـــــإن القائـــــد اإلداري يتخـــــذ النضـــــج الـــــو 
م ، ص 3111النمط القيـادي املناسـب لـذلك ) األغـِّبي ، 

413 .) 
ويتضـــح ممـــا ســـبق ذكــــره أن مـــدير املدرســـة البـــد أن يلــــم  

ويفهــم كــل مــا حيــيط بــه مــن مواقــف إداريــة، وأن يشــرتك مــع 

املعلمني يف املدرسة نفسها للتواصل معهم، لكي يستطيع أن 
مــــــــع األســــــــاليب الســــــــلوكية املختلفــــــــة، ويســــــــتخدم يتعامــــــــل 

األســلوب القيــادي الــذي يتناســب مــع كــل املواقــف اإلداريــة 
 اليت حتدث يف داخل املدرسة.

يقصــد بأســاليب القيــادة أســاليب القيــادة الموقفيــة:   - 1
املوقفيـــة يف هـــذه الدراســـة املمارســـات املتكـــررة الـــيت يقـــوم هبـــا 

أدائه ملهامه يف جماالت عمـل مدير املدرسة الثانوية يف طريقة 
 اإلدارة املدرسية كما يراه اآلخرون .

 (Hersey&Blanchard,1988)وقــد حــدد هريســي وبالنشــرد 
 أربعة أساليب للقيادة املوقفية، وهي كما يأيت :

يقصـــــد بأســـــلوب اإلبـــــالغ يف هـــــذه  أســـــلوب اإلبـــــال : 
الدراســة، بأنــه أســلوب إداري يســتخدمه مــدير املدرســة يقــوم 

ــــه املباشــــر للمعلمــــني. فيكــــون االهتمــــام علــــى أ ســــاس التوجي
بالعمل أكثر من االهتمـام بالعالقـات اإلنسـانية مـع املعلمـني 
ــــه بدرجــــة  يف املدرســــة. ويعتمــــد هــــذا األســــلوب علــــى التوجي

 عالية، وتكون املساندة بدرجة منخفضة.
حيـــث يســــتخدم مــــدير املدرســــة التوجيــــه املباشــــر، حبيــــث  

مــني املهــام ، وكيــف يــتم تنفيــذها، حيــدد مــدير املدرســة للمعل
وكــــذلك حيــــدد املــــدة الزمنيــــة لتنفيــــذها. فيكــــون تركيــــز مــــدير 
املدرســة علــى إجنــاز العمــل أكثــر مــن الرتكيــز علــى العالقــات 

 اإلنسانية مع املعلمني. 
ويســـــــــتخدم هـــــــــذا األســـــــــلوب عنـــــــــدما يكـــــــــون النضــــــــــج  

واالستعداد الوظيفي للمعلمني منخفضا  يف املهارة والرغبـة يف 
 إجناز العمل .

يقصــــــد بأســــــلوب اإلقنــــــاع يف هــــــذه  أســــــلوب اإلقنــــــاع: 
الدراســة ، بأنــه أســلوب إداري يركــز فيــه مــدير املدرســة علــى 
االهتمـــــام بالعمـــــل واإلنتـــــاج، وكـــــذلك االهتمـــــام بالعالقـــــات 
اإلنســــانية، حيــــث يعــــرض املــــدير علــــى املعلمــــني يف املدرســــة 

ســـلوب علـــى اقرتاحـــا  مـــا ليقومـــوا بتنفيـــذه، و يعتمـــد هـــذا األ
 التوجيه واملساندة بدرجة عالية.
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يركــــــــز مــــــــدير املدرســــــــة علــــــــى إجنــــــــاز العمــــــــل واالهتمــــــــام  
بالعالقات اإلنسانية مع املعلمني يف وقت واحـد حيـث يقـوم 
مـــدير املدرســـة بعـــرض األفكـــار علـــى املعلمـــني وإقنـــاعهم هبـــا 
لكــــي يقــــوم املعلمــــون بتنفيــــذها، وهــــذا مــــا يســــعى لــــه مــــدير 

 إجبار للمعلمني.  املدرسة  لكن بدون
ويســتخدم هــذا األســلوب عنــدما يكــون مســتوى النضــج  

واالستعداد الوظيفي للمعلمـني منخفضـا  يف املهـارة و لكـنهم 
 راغبون يف أداء العمل.

يقصـــد بأســـلوب املشـــاركة يف هـــذه  أســـلوب المشـــاركة: 
الدراســـة، بأنـــه أســـلوب إداري يركـــز فيـــه مـــدير املدرســـة علـــى 

علمني يف إجناز املهام املدرسية، و كـذلك االهتمام مبشاركة امل
ــــاء العالقــــات اإلنســــانية مــــع املعلمــــني يف املدرســــة،  يهــــتم ببن
حيث يقوم هذا األسـلوب علـى املسـاندة بدرجـة عاليـة، وأمـا 

 التوجيه فيكون بدرجة منخفضة.
يهتم مدير املدرسة ببناء العالقات اإلنسانية مـع املعلمـني  

يف اختــاذ القــرارات وإجنــاز مهــام ويفســح هلــم اجملــال باملشــاركة 
العمـــل املدرســـي . و يســـتخدم هـــذا األســـلوب عنـــدما يكـــون 
مســـــتوى النضـــــج واالســـــتعداد الـــــوظيفي للمعلمـــــني عاليـــــا  يف 

 املهارة و لكنهم غري راغبني يف أداء العمل .
يقصـــد بأســـلوب التفـــويض يف هـــذه  أســـلوب التفـــويض: 

درســـة مـــا الدراســـة بأنـــه أســـلوب إداري حبيـــث يـــرتك مـــدير امل
يتعلـــق بالعمــــل واإلنتــــاج، وكــــذلك بنــــاء العالقــــات اإلنســــانية 
للمعلمــــــــني، فيكــــــــون املــــــــدير يف هــــــــذا األســــــــلوب مستشــــــــارا  
للمعلمــني يف املدرســة. ويعتمــد هــذا األســلوب علــى التوجيــه 

 واملساندة بدرجة منخفضة.
حيـــث يكـــون مـــدير املدرســـة مستشـــارا  للمعلمـــني، حبيـــث  

لفريــــق )أحــــد املعلمــــني( يف أداء ميــــنح الصــــالحية إىل رئــــيس ا
ــــاء العالقــــات اإلنســــانية .  بعــــض مهــــام العمــــل املدرســــي وبن
ويســـــتخدم هـــــذا األســـــلوب عنـــــدما يكـــــون مســـــتوى النضـــــج 

واالســــتعداد الــــوظيفي للمعلمــــني عاليــــا  يف املهــــارة والرغبــــة يف 
 أداء العمل . 

 ثانيًا: الدراسات السابقة:
سات السابقة يستعرض الباحث يف هذا القسم أهم الدرا 

 العربية واألجنبية ذات العالقة بالدراسة احلالية.
م( وعنواهنــــــــا " 4441دراســــــــة املغيــــــــدي، وآل نــــــــاجي ) -4

األســــاليب القياديــــة لعمــــداء الكليــــات جبامعــــة امللــــك فيصــــل 
باملنطقــــة الشــــرقية" هتــــدف هــــذه الدراســــة إىل التعــــرف علـــــى 

ل األســــاليب القياديــــة لعمــــداء الكليــــات جبامعــــة امللــــك فيصــــ
( عمــــداء 6باملنطقــــة الشــــرقية. و قــــد بلغــــت عينــــة الدراســــة )

( رئـــــــيس قســـــــم جبامعـــــــة امللـــــــك فيصـــــــل. 13الكليـــــــات، و )
 وتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:

تطـــابق تصـــور عمــــداء الكليـــات و رؤســــاء أقســـامهم بــــأن  -
العمــداء يســتخدمون يف أغلــب األحيــان أســلوب املشــاركة و 

سلوب املساند األول  واملستخدم أن أسلوب التسويق هو األ
أحيانــا . و يتمتــع العمــداء بفاعليــة متوســطة و مرونــة متدرجــة 

 من األسلوب املشارك إىل التسويق إىل األمر.
وجـــود منـــط قيـــادي شـــبه موحـــد يف كليـــات جامعـــة امللـــك  -

 فيصل باملنطقة الشرقية يف اململكة العربية السعودية.

هنــــا " أثــــر األســــاليب م( وعنوا4446دراســـة املغيــــدي، ) -3
ـــــوظيفي للمعلمـــــني مبحافظـــــة  القياديـــــة  يف مســـــتوى الرضـــــا ال
اإلحســــــاء التعليميــــــة مــــــن منظـــــــور النظريــــــة املوقفيــــــة هلرســـــــي 
وبالنشرد ونظرية الدوافع هلرزبورغ"، هدفت هذه الدراسة إىل 
تطبيــــــق منــــــوذج القيــــــادة املوقفيــــــة هلرســــــي وبالنشــــــرد ونظريــــــة 

ــــــورغ علــــــى مــــــدارس ال ــــــيم العــــــام العــــــاملني هلرزب بنــــــني يف التعل
( مـــديرا        44مبحافظـــة اإلحســـاء. وقـــد مشلـــت عينـــة الدراســـة )

( معلمــا  يف خمتلــف مــدارس البنــني. و توصــلت هــذه 646و)
الدراسة إىل النتيجـة اآلتيـة، وهـي: ميـارس املـديرون يف املرحلـة 
االبتدائيــة األســلوب املشــارك، ويف املرحلــة املتوســطة أســـلوب 

 املرحلة الثانوية أسلوب األمر.التسويق، و يف 
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وعنواهنـــا " القيـــادة  (Broadwell,1996)دراســـة بـــرودول  -4
املوقفيــــة وعالقتهــــا بــــاملعلم خــــالل فــــرتة التســــعينات" هــــدفت 
الدراســـــة إىل التعـــــرف علـــــى عالقـــــة تطبيـــــق أســـــاليب القيـــــادة 
املوقفية مبا يقوم به املعلم يف جمال التدريس، توصلت الدراسة 

 آلتية:إىل النتائج ا

قدمت الدراسة وصفا  للقيادة املوقفية ثنائيـة القطبـني علـى  -
 أهنا منوذج لإلدارة الرتبوية.

ــــادة  - عرضــــت الدراســــة طرقــــا  حلــــل املشــــكالت وأمنــــاط القي
 وأمهية الثقة.

أن االهتمام والتوازن بـني اإلدارة املركزيـة واإلدارة التشـاركية  -
 يف اجملال الرتبوي.يف عملية صنع القرار أمر بالغ األمهية 

أن قـــيم القائـــد الرتبـــوي والتطـــور والتعـــاون يف جمـــال العمـــل  -
ــــــة  ــــــة يف حتســــــني البيئ املدرســــــي كلهــــــا عناصــــــر مهمــــــة وإجيابي

 التعليمية.
 (Carder and others, 1996)دراســة كــاردر وآخــرين  -1

ـــــة للتواصـــــل مـــــع جمتمـــــع  ـــــادة املوقفي وعنواهنـــــا "اســـــتخدام القي
إىل التعـــرف علـــى واقـــع اســـتخدام الدراســـة" هتـــدف الدراســـة 

أمنــــاء املكتبــــات ألســــاليب القيــــادة املوقفيــــة. وتكونــــت عينــــة 
الدراســــــة مــــــن الطــــــالب الــــــذين يعــــــانون مــــــن مشــــــكالت يف 
الســمع، إىل جانــب الطــالب الــذين متثــل اللغــة اإلجنليزيــة لغــة 

 ثانية هلم. وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

القيــادة املوقفيـــة ألمنـــاء  يقــدم منـــوذج هريســي وبالنشـــرد يف -
املكتبات اإلطار املعريف يف جمال التقيـيم، هـذا الـدعم يسـاعد 
املعلمـــــني علـــــى اســـــتخدام التقنيـــــات احلديثـــــة وفـــــق تقيـــــيمهم 
لقــــدرات الطالــــب كمــــا جيعــــل مــــن الطالــــب أو املــــتعلم حمــــور 

 العملية التعليمية.

يف القيــــادة املوقفيــــة يــــتم حتديــــد قيــــادة املــــتعلم أو أســــلوب  -
عليمه باالعتماد على قدرة العمل ومتابعة تقدمه باسـتخدام ت

املقــــــاييس األربعــــــة الــــــيت متثــــــل املســــــتوى التطــــــويري للطالــــــب 
 وأسلوب القيادة املناسب.

يســتخدم املعلــم يف املقيــاس األول دعمــا  وتوجيهــا  مبســتوى  -
عــــال مــــن الدقــــة مــــن أجــــل مســــاعدة الطــــالب قليلــــي اخلــــِّبة 

 التالية )أسلوب اإلبالغ(.لالنتقال هبم إىل املرحلة 

أمـــا بالنســـبة للمقيـــاس الثـــاين فـــإن تطبيقـــه مفيـــد للطـــالب  -
الـذين لـديهم االســتعداد للتحـول إىل الـتعلم الــذايت رغـم أهنــم 
يف الوقــت نفســه يســتعدون ملرحلــة تطــوير املهــارات األساســية 

 )أسلوب اإلقناع(.

ــــث فــــإن الطــــالب  - وأمــــا بالنســــبة الســــتخدام املقيــــاس الثال
اجون هلذا املقياس مبستوى إرشادي بسيط ميكن أن يوفره حيت

ـــــدعم فقـــــط يف املســـــائل  ـــــب بعـــــض ال ـــــة إىل جان ـــــاء املكتب أمن
 الصعبة )أسلوب املشاركة(.

أمـــا املقيـــاس الرابـــع فإنـــه يتكـــون مـــن مجيـــع أعضـــاء اهليئـــة  
التدريسية والطالب الذين وصلوا إىل مرحلة استخدام املكتبة 

 بشكل مستقل.

راســــة مت اســـتخدام القيــــادة املوقفيـــة مــــن أجــــل يف هـــذه الد -
مناقشـــة اخلـــِّبات واملراحـــل التطويريـــة للمتعلمـــني مـــن البـــالغني 
والطالب الذين يعانون من مشكالت يف السمع إىل جانـب 

 الطالب الذين متثل اللغة اإلجنليزية لغة ثانية هلم.

م( وعنواهنـــا " األمنـــاط القياديـــة 4442دراســـة األغـــِّبي ) -4
من وجهة نظر عينة من مديري      ووكالء مدارس السائدة 

التعلــيم العــام باملنطقــة الشــرقية يف اململكــة العربيــة الســعودية" 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة األمناط القيادية 
لــدى عينــة مــن مــديري ووكــالء املــدارس االبتدائيــة واملتوســطة 

ربيـــة الســـعودية. والثانويـــة يف املنطقـــة الشـــرقية مـــن اململكـــة الع
( مـــديرا  و كـــيال  مـــن املـــدارس 22وقــد بلغـــت عينـــة الدراســـة )

ــــــدورة  ــــــذين شــــــاركوا يف ال ــــــة ال ــــــة واملتوســــــطة و الثانوي االبتدائي
 التدريبية بكلية املعلمني يف حمافظة اإلحساء. 

 وتوصلت هذه الدراسة إىل أن النمط السائد  
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نطقــة بــني مــديري و وكــالء بعــض مــدارس التعلــيم العــام يف امل
الشــــرقية هــــو منـــــط املشــــاركة و منـــــط التفــــويض كمســـــاند أول   

 وذلك من وجهة نظرهم.
وعنواهنــا "  (Ireh, Bailey, 1999)دراسـة أيــره و بـايلي  -6

اســـتخدام منـــوذج القيـــادة املوقفيـــة لدراســـة تغـــري أمنـــاط القيـــادة 
لــــدى املــــديرين" هــــدفت الدراســــة إىل التعــــرف علــــى العالقــــة 

القيــادة لــدى املــديرين يف واليــة أوهــايو،  القائمــة بــني أســاليب
وكـــذلك التعـــرف علـــى أمنـــاط التكيـــف لـــديهم. وبلغـــت عينـــة 

( مــديرا ، وتوصــلت هــذه الدراســة إىل النتــائج 644الدراســة )
 اآلتية:

أن إنفــاق املقاطعــة علــى كــل طالــب يــرتبط بشــكل إجيــايب  -
 بأمناط التكيف والقيادة املوقفية.

ات اخلِّبة اإلدارية تؤثر على منط تشري الدراسة إىل أن سنو  -
 املشاركة الذي ميثل أحد أساليب القيادة املوقفية.

م( وعنواهنــا "األمنــاط القياديــة 3114دراســة آل نــاجي ) -4
و مدى فعاليتها للمشرفني الرتبويني يف اإلدارة العامة للتعلـيم 
مبنطقة عسري" هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على األمنـاط 

ــــة ال ــــيت ميارســــها املشــــرفون القيادي ســــائدة و مــــدى فعاليتهــــا ال
الرتبويون يف اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري، و قد مشلت 

( مشـــرفا  تربويـــا ، وتوصـــلت هـــذه الدراســـة 21عينـــة الدراســـة )
 إىل النتائج اآلتية:

األمناط القيادية السائدة لدى املشرفني الرتبويني يف اإلدارة  -
ــــيم مبنطقــــ ــــه منــــط العامــــة للتعل ة عســــري هــــو منــــط املشــــاركة يلي

التســـويق أو االستشـــارة و أقـــل األمنـــاط القياديـــة شـــيوعا  منـــط 
 التفويض.

املتوســــط العــــام لفاعليـــــة األمنــــاط القياديـــــة الســــائدة لعينـــــة  -
 الدراسة من املشرفني الرتبويني منخفض جدا .

توجد فروق دالة إحصائيا  يف تفضيالت استخدام األمناط  -
ــــــة ا لراجعــــــة إىل متغــــــريات الدراســــــة ) اخلــــــِّبة، املؤهــــــل القيادي

 الدراسي، عدد املرؤوسني، التدريب(.

 ,White, Greenwood)دراســـة وايــــت وجـــرين وود  -2

وعنواهنـــا  "املـــنهج املـــوقفي لقيـــادة املعلـــم يف املرحلـــة   (2002
املتوسـطة": "دراســة حالــة" هــدفت هــذه الدراســة إىل التعــرف 

ملتوسـطة ألسـاليب القيـادة املوقفيـة على ممارسة معلم املرحلـة ا
 يف غرفة الصف. وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

قــدمت هــذه الدراســة إطــارا  عمليــا  لتطبيــق القيــادة املوقفيــة  -
 يف الصف الدراسي.

أن ممارسة القيادة املوقفيـة يف الصـف الدراسـي متباينـة بـني  -
ا الـــبعض املعلمـــني، فمـــنهم مـــن يعتمـــد الســـلوك الـــداعم، وأمـــ

اآلخر يعتمد السلوك التوجيهي املباشـر )اإلبـالغ( جتاوبـا  مـع 
 املستويات األربعة اخلاصة بتطوير مهام الطالب.

ممارسـة األســاليب األربعـة يف هــذه الدراسـة، وهــي اإلخبــار  -
 )اإلبالغ( واالستشارة )اإلقناع( واملشاركة والتفويض.

اإلجنــــــاز  م( وعنواهنــــــا " تــــــأثري3114دراســــــة األغــــــِّبي ) -4
األكــادميي و بعــض املتغــريات يف األمنــاط القياديــة لــدى عينــة 
من مديري مدارس التعليم العـام باملنطقـة الشـرقية يف اململكـة 
ـــــة الســـــعودية". هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة ملعرفـــــة العالقـــــة  العربي
والفــــــروق يف األمنــــــاط القياديــــــة اخلاصــــــة بالعناصــــــر القياديــــــة 

يف جمال التعليم العام. وقـد  )مديرين ووكالء املدارس( العاملة
( متـــــدربا  مـــــن مـــــديرين 414مشلـــــت الدراســـــة عينـــــة قوامهـــــا )

ووكالء  التعليم العام الذين شاركوا يف الـدورة التدريبيـة بكليـة 
املعلمـــني يف حمافظـــة اإلحســـاء. وتوصـــلت هـــذه الدراســـة إىل 

 النتائج اآلتية:

إلبالغ أن مديري املدارس ميارسون أمناط القيادة األربعة: ا -
 واإلقناع واملشاركة والتفويض بطريقة متقاربة إىل حد ما.

مل تظهـر فـروق جوهريـة بـني أفـراد عينـة الدراسـة يف ممارسـة  -
القيــــادة وفــــق متغــــريات الدراســــة )املؤهــــل الدراســــي، ســــنوات 

 اخلِّبة (.
هـ( وعنواهنا "األسـاليب القياديـة 4134دراسة كفية )  -41

مبكــة املكرمــة مــن منظــور النظريــة  ملــديرات املــدارس االبتدائيــة
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املوقفيـة هلريسـي وبالنشـرد" هـدفت هـذه الدراسـة إىل التعـرف 
علـــى واقـــع األســـاليب القياديـــة      ومـــدى االخـــتالف تبعـــا  
للمؤهل العلمي واخلِّبة لدى مديرات املدارس االبتدائية مبكة 
وفقا  للنظرية املوقفية هلريسي وبالنشرد. وبلغت عينة الدراسـة 

 ( مديرة. وتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:41)
ميثــل أســلوب املشــاركة األســلوب القيــادي األساســي لــدى  -

املــديرات يف حـــني ميثـــل أســلوب البيـــع ) اإلبـــالغ( األســـلوب 
 القيادي املساند لديهن.

ال ختتلــــف األســــاليب القياديــــة األساســــية للمــــديرات تبعــــا   -
لك عـدد سـنوات خـِّبهتن الختالف مؤهالهتن العلمية،  وكذ

 العملية يف حني ختتلف األساليب القيادية املساندة لديهن.

 هـ( وعنواهنا : 4136دراسة حريري ) -44
"منط السلوك القيادي )وفق منوذج هريسي  وبالنشرد( 
وعالقته بنضج التابعني من وجهة نظر مديري املدارس 

ىل ووكالئهم مبدينة مكة املكرمة". هتدف هذه الدراسة إ
التعرف على منط السلوك القيادي وفق منوذج      )هريسي 

( 431( معلما ، و)146وبالنشرد(.وبلغت عينة الدراسة )
قائدا  تربويا  يف املراحل الدراسية       ) االبتدائية، املتوسطة، 

 الثانوية( . وتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:

ســتوى أقــل مــن توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد م -
( بـــــــني أمنـــــــاط الســـــــلوك القيـــــــادي ملـــــــديري املـــــــدارس 1014)

ووكالئهم لصاحل منط القيادة التشاركي) املشاركة(، ويليه منط 
القيادة اإلقناعي مث التفويضي بينما كان األقل استخداما  هو 

 منط القيادة التوجيهي )اإلبالغ(.
ـــة إحصـــائيا  لتكيـــف الســـلوك القيـــادي -  ال توجـــد فـــروق دال

 وفقا  ملتغريات الدراسة ) املؤهل، اخلِّبة ، 
 عدد املعلمني باملدرسة(.

وعنواهنــــا "أســــاليب  (Al-omri,2007)دراســــة العمــــري  -43
القيادة واملواءمة لدى العمداء ورؤساء األقسام يف ثـالث مـن 
مؤسسات التعليم العايل يف األردن" هتدف هذه الدراسـة إىل 

واءمـة لـدى العمـداء ورؤسـاء التعرف على أساليب القيادة وامل
األقســـــــام يف بعـــــــض مؤسســـــــات التعلـــــــيم العـــــــايل يف األردن، 

( رئيس 46( عميد كلية و )34وتكونت عينة الدراسة من )
 قسم أكادمييا . وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

احتل أسلوب البيع )اإلبـالغ( املرتبـة األوىل لـدى العمـداء  -
 ورؤساء األقسام األكادميية.

احتل أسلوب املشاركة املرتبة الثانية لدى العمـداء ورؤسـاء  -
 األقسام األكادميية.

احتل أسلوب املواءمة )اإلقناع( املرتبة الثالثة لدى العمداء  -
 ورؤساء األقسام األكادميية.

وعنواهنا " استخدام  (Lestrom 2008)دراسة ليسرتوم  -44
هدفت إىل التعرف  أساليب القيادة املوقفية ": "دراسة حالة"

علــــى اســــتخدام أســــاليب القيــــادة املوقفيــــة يف جمــــال اإلرشــــاد 
 األكادميي. وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

 أن اإلرشاد األكادميي عملية تطويرية. -

عرضـــت الدراســـة التجـــارب واخلـــِّبات يف تطبيـــق النمـــوذج  -
الـــذي قدمــــه هريســـي وبالنشــــرد للقيــــادة املوقفيـــة وذلــــك مــــن 

 جلسات خاصة باإلرشاد األكادميي. خالل

يوضـــح منـــوذج هريســـي وبالنشـــرد أن القيـــادة الفعالـــة تقـــوم  -
 على التوازن املالئم بني مهام القائد وسلوكيات العالقة.

غالبـــا  مـــا يكـــون تركيـــز القائـــد منصـــبا  علـــى املهـــام أو علـــى  -
ســـلوكيات العالقـــة القائمـــة علـــى النضـــج الـــوظيفي واســـتعداد 

 العاملني.

هــــــ( وعنواهنـــــا " 4134دراســـــة احلمـــــدان، والفضـــــلي ) -41
األمنــاط القياديــة الســائدة لــدى مــديري مــدارس التعلــيم العــام 

 بدولة الكويت حسب النظرية املوقفية" . 
هــدفت هـــذه الدراســـة إىل معرفـــة الـــنمط القيـــادي الســـائد  

لــدى مــديري املــدارس يف منطقــة الفروانيــة التعليميــة يف دولـــة 
لنظريــة املوقفيــة، كمــا هتــدف إىل معرفــة تــأثري الكويــت وفقــا  ل

النــوع واخلــِّبة واملرحلــة الدراســية يف الــنمط القيــادي. وقــد بلــغ 
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( مديرا  ومديرة مدرسة. وقد توصلت 21أفراد عينة الدراسة )
 الدراسة إىل النتائج اآلتية:

أن األمنــاط القياديــة املمارســة متقاربــة إال أن منــط املشــاركة  -
ــــــــِّبز بنســــــــبة ) ــــــــالغ ) 4104ي ــــــــه اإلب %( مث  3402%( يلي

 %( . 4014%( و من مث اإلقناع ) 3401التفويض )
ال توجــد فـــروق ذات داللــة إحصـــائية ملتغــريات الدراســـة )  -

النــــــوع واخلــــــِّبة واملرحلــــــة الدراســــــية( يف التــــــأثري علــــــى الــــــنمط 
 القيادي.

 التعليق على الدراسات السابقة:
 يتضح من عرض الدراسات السابقة حول  

سـاليب القيـادة املوقفيـة لــدى القائـد يف التعلـيم اجلــامعي، أو أ
يف جمـال التعلــيم العـام ، أن هنــاك اتفاقـا  فيمــا بينهـا يف بعــض 
اجلوانــب، كمــا اتضــح أن هنــاك اختالفــا  فيمــا بينهــا يف بعــض 

 اجلوانب األخرى، وهي كما يأيت: 
اتفقــــــت الدراســــــة احلاليــــــة مــــــع الدراســــــات الســــــابقة الــــــيت  -

الباحــــــث يف اســــــتخدام أداة هريســــــي وبالنشــــــرد  استعرضــــــها
لألســـاليب القياديـــة وعالقتهـــا بـــبعض املتغـــريات، وهـــذا يـــدل 
علـــى أمهيـــة األداة، وكـــذلك أمهيـــة القيـــادة املوقفيـــة يف امليـــدان 

 الرتبوي.
اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف اهلدف ،  -

يــة ســواء  يف وهــو التعــرف علــى ممارســة أســاليب القيــادة املوقف
 جمال التعليم اجلامعي أم يف جمال التعليم العام.

اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف  -
أفراد الدراسة ، حيث اقتصرت الدراسة احلالية على مديري 
املدارس الثانوية وكذلك بعض الدراسات السابقة، مثل 

أيـره  م(،4442م(، األغـِّبي )4446دراسة ]املغيـــدي )
م(، كفية 3114األغِّبي ) ،(Ireh, Bailey,1999)وبـايلي 

هـ(، احلمدان والفضلي 4136هـ(، حريري ) 4134)
 هـ( [.4134)

اختلفت الدراسة احلالية عن بعـض الدراسـات السـابقة يف  -
عينـــة الدراســـة حيـــث اقتصـــرت الدراســـة احلاليـــة علـــى مـــديري 

املغيـدي ، وآل املدارس الثانويـة. يف حـني كانـت عينـة دراسـة 
 (Al-omri, 2007)م( ودراســــــة العمــــــري 4441نـــــاجي )

تتكــون مــن عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام . وأمــا دراســة 
م( فــــإن عينتهــــا اقتصــــرت علــــى املشــــرفني 3114آل نــــاجي )

 الرتبويني.

اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات السابقة يف  -
مبدينة الرياض، مكان التطبيق حيث طبقت الدراسة احلالية 

م( جبامعة 4441يف حني طبقت دراسة املغيدي وآل ناجي)
امللك فيصل باملنطقة الشرقية، وأما دراسة املغيدي 

م ( ودراسة أيـره  4442م( ودراسة األغِّبي ) 4446)
طبقت يف والية أوهايو  (Ireh,Bailey,1999)وبـايلي 

 م( فقد طبقت باإلحساء3114بأمريكا، ودراسة األغِّبي )
م( فقد 3114يف املنطقة الشرقية، وأما دراسة آل ناجي )

طبقت مبنطقة عسري يف املنطقة اجلنوبية، وأما دراسة كفية 
هـ( فقد طبقت مبكة 4136هـ( ودراسة حريري )4134)

 ,Al-omri)املكرمة يف املنطقة الغربية، ودراسة العمري 

فقد طبقت يف األردن، وأما دراسة احلمدان  (2007
 هـ( فقد طبقت بدولة الكويت.4134)والفضلي 

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة ما يأيت: 
 بناء اإلطار النظري للدراسة. -
 اختيار منهج مناسب للدراسة. -

 اختيار عينة مناسبة للدراسة. -

 أداة هريسي و بالنشرد. -

متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بانفرادهـا يف  -
 ى مديري املدارس الثانوية تطبيقها عل

 مبدينة الرياض.
يتنــــــــاول الباحــــــــث مــــــــنهج الدراســــــــة إجــــــــراءات الدراســــــــة: 

 وإجراءاهتا على النحو اآليت:
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اســتخدم الباحــث يف هــذه الدراســة املــنهج  مــنهج الدراســة:
الوصفي الذي يقصد به ذلـك النـوع مـن البحـوث الـذي يـتم 

نــة كبــرية بواسـطته اســتجواب مجيـع أفــراد جمتمــع البحـث أو عي
 منهم، و ذلك هبدف 

وصف الظاهرة املدروسة مـن حيـث طبيعتهـا ودرجـة وجودهـا 
فقــط، دون أن يتجــاوز ذلــك إىل دراســة العالقــة أو اســـتنتاج 

 (.444هـ ص 4144األسباب مثال  )العساف، 
ــــة   ــــه مت وصــــف ممارســــة مــــديري املــــدارس الثانوي ــــاء علي وبن

طريق إجابة أفراد  مبدينة الرياض ألساليب القيادة املوقفية عن
 الدراسة على عبارات االستبانة املعدة لذلك.

تكــو ن جمتمــع الدراســة مــن مجيــع مــديري  مجتمع الدراسة :
املــدارس الثانويــة العامــة احلكوميــة مبدينــة الريــاض، يف الفصــل 

هــــ ، البـــالغ عـــددهم )  4141/4144الثـــاين للعـــام الدراســـي 
هــ ( . وطبقـت 4144( مديرا .)وزارة الرتبية والتعلـيم ، 442

( 444الدراسة على مجيع أفراد جمتمع الدراسة، وعـاد منهـا )
 استبانة .

 خصائص أفراد الدراسة: 
يتصــــف أفــــراد  الدراســــة بعــــدد مــــن اخلصــــائص يف ضــــوء  

ـــــم   )  ـــــك. 4متغـــــريات الدراســـــة، واجلـــــدول رق ( يوضـــــح ذل

 لمتغيرات الدراسة ( : توزيع أفراد الدراسة وفقاً  1جدول رقم ) 
 النسبة المئوية التكرار متغيراتال

هل 
املؤ

سي
درا

ال
 

 %4404 413 تربوي

 %204 4 غري تربوي

ِّبة 
اخل

 
جمال

يف 
 

 
سية

ملدر
رة ا

إلدا
ا

 

 سنوات( 4قصرية  )أقل من 
 

36 3401% 

 %3604 34 سنوات( 41إىل أقل من  4متوسطة )

 %1404 44 سنوات فأكثر(41طويلة )

 %1014 4 غري مبني
 يف

يب
تدر

ال
 

 جمال
 

سية
ملدر

دة ا
لقيا

ا
 

 %2304 43 حضر دورة

 %41،1 46 مل حيضر دورة

 %1014 4 غري مبني

 
رسة

املد
يف 

ني 
علم

د امل
عد

 

 %3304 34 معلما  36أقل من 

 %1404 44 معلما  14إىل أقل من  36من 

 %3404 44 معلما  فأكثر 14من 

 %402 3 غري مبني

 أداة الدراسة:
ة وصف فاعليـة وتكيـف القائـد الـيت استخدم الباحث أدا 

يف مركـز  (Hersey & Blanchard)أعـدها هريسـي وبالنشـرد 
الدراسات القيادية يف كلفورنيا معتمدين نظريتهما املوقفية، و 

 م(. 4441ترمجها إىل العربية املغيدي وآل ناجي )

( حالة لكل واحدة منها أربع 43وتتكون األداة من ) 
رسة واحدة منها. وقد مت فحصها إجابات خيتار مدير املد

على أيدي أساتذة متخصصني يف الرتمجة بقسم اللغات 
األجنبية، وقسم اللغة العربية بكلية الرتبية يف جامعة امللك 

 فيصل باإلحساء الختبار صالحيتها لغويا .
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كما مت عرضها على متخصصني بقسم اإلدارة التعليمية    
 جامعة امللك فيصل الختبار مصداقيتها بكلية الرتبية يف

 باإلحساء .
لتطبيق أداه الدراسة حصل  إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

الباحث على خطاب من سعادة عميد كلية الرتبية جبامعة 
امللك سعود موجه لسعادة مدير عام الرتبية والتعليم مبنطقه 
الرياض ، بشأن تسهيل مهمة الباحث، وعلى ضوئه حصل 

افقة على تطبيق أداة الدراسة على الباحث على خطاب باملو 
أفراد الدراسة. وبعد ذلك قام الباحث بتوزيع االستبانة على 
مجيع مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض ، البالغ عددهم 

( مديرا  )استبانة( ، 444( مديرا  ،وقد رجع منها )442)
(.ومت إدخال االستبانات وحتليلها 41014أي بنسبة )
خالل متخصصني يف مركز حبوث كلية الرتبية إحصائيا  من 

 جبامعة امللك سعود .
قام الباحث باعتماد أساليب المعالجة اإلحصائية:   

 أنسب األساليب اإلحصائية لطبيعة هذه الدراسة، وهي: 
معامل ارتباط بريسون: لقياس العالقة بني درجة كل  -4

كل والدرجة الكلية ل القيادة املوقفيةأسلوب من أساليب 
 ستبانة .حمور من حماور اال

 لقياس ثبات أداة الدراسة . معامل ثبات ألفاكرونباخ: -3
التكرارات: ملعرفة تكرار إجابات أفراد الدراسة على كل  -4

 عبارة من عبارات استبانة الدراسة.
النسب املئوية: لوصف أفراد الدراسة وملعرفة القيمة  -1

كل عبارة من عبارات الدراسة على   النسبية إلجابات أفراد
 استبانة الدراسة .

 استخدم الباحث   :  املتوسطات احلسابية  -4

لرتتيب إجابات الدراسة ؛ املتوسط احلسايب يف هذه الدراسة
لعبارات استبانة الدراسة ولتحديد الفروق فيما بينها، 

 ولصاحل من تكون من أفراد الدراسة.
االحنراف املعياري االحنرافات املعيارية: استخدم الباحث  -6

يف هـــذه الدراســـة ملعرفـــة مـــدى التجـــانس ودرجـــة التشـــتت يف 
 وجهات نظر أفراد الدراسة.

: اســــتخدم الباحــــث اختبــــار )ت( t.Testاختبــــار )ت(  -4
لبيان داللة الفروق بني وجهات نظر أفراد ؛ يف هذه الدراسة 

 ) املؤهـــــل الدراســــــي،     الدراســـــة جتــــــاه متغـــــريات الدراســــــة 
 (. القيادة املدرسيةيف جمال التدريب 

حتليـــل التبـــاين: اســـتخدم الباحـــث اختبـــار حتليـــل التبـــاين  -2
 )ف( يف هــــذه الدراســــة ملعرفــــة مســــتوى الفــــروق لــــدى أفــــراد

دارة اخلـِّبة يف جمـال اإلات الدراسـة ) الدراسة باختالف متغـري 
 عدد املعلمني يف املدرسة (  املدرسية،
 :النتائج ومناقشتهاعرض 

اجلزء من الدراسة عرض النتـائج الـيت أسـفرت  يشمل هذا 
ـــــــارات االســـــــتبانة  ـــــــات أفـــــــراد الدراســـــــة علـــــــى عب عنهـــــــا إجاب
ومناقشتها، وذلك باإلجابة عن أسـئلة الدراسـة، علـى النحـو 

 اآليت:
ــة لــدى  مــا الســؤال األول: درجــة ممارســة أســاليب القيــادة الموقفي

 مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض؟
ذا السؤال قام الباحث حبسـاب التكـرارات لإلجابة عن ه 

والنســـب املئويـــة ألفـــراد الدراســـة حنـــو درجـــة ممارســـة أســـاليب 
القيــــادة املوقفيــــة علــــى كــــل أســــلوب مــــن األســــاليب القياديــــة 
حسـب وجهـة نظـر مــديري املـدارس الثانويـة مبدينـة الريــاض . 

 ( يوضح ذلك .3واجلدول رقم ) 
 

 مئوية إلجابات أفراد الدراسة نحو درجة ممارسة أساليب القيادة الموقفية(  التكرارات والنسب ال2جدول رقم )
 النسبة التكرار األسلوب املناسب احلالة الرقم

4 
يف اآلونة األخرية مل يعد مرؤوسوك 
متجاوبني حملادثاتك الودية معهم 

دام إجراءات حمددة ، و على أؤكد على استخ-أ
 ضرورة إجناز املهمة .

44 4404% 
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واهتمامك الواضح برفاهيتهم ، و أصبح 
 إنتاجهم متدنيا  بشكل مطرد 

أوضح استعدادي للمناقشة ، ولكن ال أفرض -ب
 نفسي عليهم .

44 4404% 

أتكلم مع مرؤوسّي ، و أحدد بعد ذلك -ج
 األهداف.

34 3304% 

 %404 44 أتعمد أال أتدخل يف شؤون مرؤوسي .-د

3 

ازدياد ،  املالحظ أن إجنازات مرؤوسيك يف
وأنك ال تزال تعمل لتتأكد من أن كل 
مرؤوسيك يدركون مسؤولياهتم ، كما 

 يدركون مستوى األداء املنشود .

أكون عالقة صداقة مع مرؤوسي لالستمرار يف -أ
التأكد من أهنم يدركون مسؤولياهتم ، كما يدركون 

 مستوى اإلنتاج املتوقع منهم

34 3104% 

 %4404 44 .ال آخذ أي إجراء حمدد -ب
أعمل كل ما أستطيع  ألجعل املرؤوسني يشعرون -ج

 بأمهيتهم و أمهية مشاركتهم .
44 4403% 

 %4102 43 أؤكد عل أمهية املهمة و الوقت احملدد إلجنازها -د
مرؤوسوك غري قادرين على حل املشكالت  4

بأنفسهم ، و بطبيعة احلال تركت هلم األمر 
م الشخصية و ،ومع ذلك ال تزال عالقته
 إنتاجهم يف مستوى جيد .

أعمل مع مرؤوسي ،و نشرتك معا  يف حل -أ
 املشكالت.

11 4601% 

 %204 4 أدع مرؤوسي حيلون مشكالهتم بأنفسهم-ب
 %4101 46 أعمل بسرعة و حبزم لتوجيه و تصحيح الوضع-ج
أشجع  مرؤوسي على العمل على حل املشكالت -د

 ،  وأدعم جمهوداهتم .
16 1401% 

لديك النية يف إجراء بعض التغيري، سجل  1
مرؤوسيك يشري إىل جودة إجنازهم ،     

 ومع ذلك هم حيرتمون مبدأ التغيري .

أدع مجيع مرؤوسي يشاركون يف تطوير التغيري مع -أ
 عدم املبالغة يف التوجيهات .

41 1401% 

أعلن عن التغيري مث أعمل على تنفيذه و اإلشراف -ب
 عن قرب .عليه 

34 4204% 

 %403 2 أدع مرؤوسي يقومون بتحديد اجتاهاهتم .-ج
آخذ بعني االعتبار اقرتاحات مرؤوسي ، على أن -د

 أوجه التغيري بنفسي .
43 3202% 

 
 النسبة التكرار األسلوب املناسب احلالة الرقم

خالل األشهر القلية املاضية ، تد   4
غري مستوى أداء مرؤوسيك و أصبحوا 

مهتمني بتحقيق األهداف ، و كانت 
إعادة حتديد املسؤوليات و املهام قد 

ساعدت بشكل كبري يف الفرتة املاضية . 
فمرؤوسيك مازالوا حباجة إىل التذكري 

بصورة مستمرة إلجناز مهماهتم يف الوقت 
 احملدد .

 %403 2 أدع مرؤوسي حيددون اجتاهاهتم .-أ
ت مرؤوسي ،ولكن آخذ بعني االعتبار اقرتاحا-ب

 أتأكد من حتقيق األهداف .
36 3401% 

أعيد تعريف املهام و املسؤوليات مث أشرف على -ج
 ذلك بعناية.

16 1401% 

أدع مرؤوسي يشاركون يف حتديد األدوار            -د
 واملسؤوليات ، مع عدم املبالغة يف التوجيهات .

41 3401% 
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عالية  مت التحاقك مبؤسسة تسري بكفاءة 6
،كان مديرها السابق شديدا  وحازما  .تود 

أنت أن حتافظ على البيئة املنتجة 
باإلضافة إىل حتسني العالقة اإلنسانية 

 داخل إطار املؤسسة .

أعمل ما أستطيع ألجعل مرؤوسي يشعرون -أ
 بأمهيتهم و أمهية مشاركتهم .

34 3604% 

 %4404 44 زها .أؤكد على أمهية املهمة و الوقت احملدد إلجنا-ب
 %4102 43 أتعمد أن ال أتدخل يف شؤون مرؤوسي .-ج
أشرك مرؤوسي يف اختاذ القرارات ، وأتأكد من -د

 حتقيق األهداف .
14 1104% 

تود إجراء تغيري يف تنظيم املؤسسة ،       4
والذي سوف يكون شيئا  جديدا  على 

مرؤوسي جمموعتك الذين سامهوا ببعض 
ليت هتدف إىل التغيري املطلوب االقرتاحات ا

، علما  بأهنم ميتازون باإلنتاجية  واملرونة يف 
 العمل .

 %404 44 أحدد التغيري و أشرف عليه بعناية .-أ
أشرك مرؤوسي يف تطوير إجراءات التغيري ،    -ب

 وأدع هلم احلرية يف عملية التنفيذ .
12 1403% 

و لكن  أستعد لعمل التغيريات كما اقرتحت ،-ج
 أحافظ على السيطرة إىل عملية التنفيذ 

42 4103% 

 %4102 43 أجتنب املواجهة ، و أدع األمور جتري بشكل طبيعي-د
إنتاجية مرؤوسيك و عالقاهتم الشخصية  2

جيدة و لكن لديك بعض الشعور بوجود 
 نقص يف توجيه مرؤوسيك .

 %104 4 أدع مرؤوسي دون تدخل من جانيب .-أ
ش املوقف مع مرؤوسي ، وبعد ذلك أختذ أناق-ب

 اإلجراءات الالزمة للتغيري
44 4404% 

أختذ اخلطوات الالزمة لتوجيه مرؤوسي للعمل -ج
 بطريقة واضحة و دقيقة .

44 4404% 

أساند مرؤوسي يف مناقشة املشكلة مع عدم املبالغة -د
 يف التوجيهات

44 3404% 

 

 النسبة كرارالت األسلوب املناسب احلالة الرقم
عينك رئيسك على رأس جمموعة عمل ،   4

كانت قد فشلت يف إعداد التوصيات 
املطلوبة للتغيري يف الوقت احملدد ،حيث إن 
مرؤوسيك ال يعرفون أهدافهم بوضوح ، و  
كان حضورهم للجلسات ضعيفا  ،     

واجتماعاهتم أصبحت عبارة عن مناسبات 
اليت اجتماعية ، علما  أن لديهم املواهب 

 تساعد يف إجناز املهمة .

 %204 4 أدع مرؤوسي حيلون مشكالهتم بأنفسهم-أ
آخذ بعني االعتبار توصيات مرؤوسي ، وأتأكد -ب

 من حتقيق األهداف
34 3104% 

 %1404 16 أعيد حتديد األهداف ، و أشرف عليها بعناية-ج
 %3104 34 أدع مرؤوسي يشاركون يف حتديد األهداف حبرية .-د

على الرغم من أن مرؤوسيك معروفون  41
بقدرهتم على حتمل املسؤولية ، إال أهنم مل 

يتجاوبوا مع تعليماتك اخلاصة بتحديد 
 معيار جديد ملستوى اإلجناز املطلوب .

أدع مرؤوسي يشاركون يف حتديد املواصفات بدون -أ
 رقابة .

43 4102% 

 %1104 14 اية أعيد حتديد مستوى اإلجناز و أشرف عليه بعن-ب
أجتنب املواجهة من خالل عدم ممارسة الضغوط -ج

 على مرؤوسي و أترك املوقف بدون تدخل .
34 3104% 
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آخذ بعني االعتبار توصيات مرؤوسي و أتأكد من -د
 حتقيق املواصفات اجلديدة.

34 3604% 

حصلت على ترقية يف وظيفة جديدة ،   وكان  44
شؤون مرؤوسيه  املشرف السابق ال يتدخل يف

، و على الرغم من ذلك استطاعوا السيطرة 
على مهامهم واجتاهاهتم و العالقات الشخصية 

 فيما بينهم يف حالة جيدة .

آخذ اخلطوات الالزمة لتوجيه مرؤوسي للعمل بطريقة -أ
 واضحة و دقيقة .

41 4306% 

أشرك مرؤوسي يف اختاذ القرارات و أشجع املشاركة -ب
 اجليدة

14 4604% 

أناقش وضع اإلجناز يف املاضي مع مرؤوسي ، مث أختِّب -ج
 احلاجة إىل تطبيق إجراء جديد .

13 4402% 

 %404 44 أستمر يف ترك مرؤوسي دون تدخل من جانيب.-د
أفادت املعلومات احلديثة عن وجود بعض  43

الصعوبات الداخلية بني مرؤوسيك ، علما  بأن 
العايل و حفاظهم سجالهتم تشري إىل إجنازهم 

بفاعلية على أهداف املؤسسة بعيدة املدى ، 
وأهنم كانوا يعملون معا  بانسجام خالل السنة 

 املاضية و مجيعهم مؤهلون للقيام باملهمة .

أحاول عرض حلي على مرؤوسي مث أختِّب احلاجة إىل -أ
 تطبيق إجراء جديد.

34 4204% 

 %4404 44 أدع مرؤوسي حيلون مشكالهتم بأنفسهم-ب
أتصرف بسرعة و حبزم لتصحيح املوقف ، و تبت -ج

 التوجيهات .
41 4306% 

أشارك يف مناقشة املشكلة مع مرؤوسي مع تقد  الدعم -د
 هلم .

44 4401% 

 ( ما يأيت :3يتضح من اجلدول رقم ) 
( حالة ) موقف( عرضت على مديري 43أن هناك ) -

ختار كل مدير من أفراد املدارس الثانوية مبدينة الرياض. وا
الدراسة أحد اخليارات )البدائل( األربعة ملعاجلة احلالة 
اإلدارية. وبعد حتديد التكرارات والنسب املئوية لتلك 
اخليارات، تبني أن هناك تباينا  واضحا  يف آراء مديري 

( 3املدارس حيال تلك املواقف اإلدارية. وكان املوقف رقم )
فا  بني آراء مديري املدارس حيث ميثل أكثر املواقف اختال

%( 4102%( و )4403حصل على النسب املئوية اآلتية )
 %(. 1301فكان الفرق بني أعلى وأد  النسب املئوية )

أجرى الباحث تلخيصا  ألساليب القيادة املوقفية يف  -
( لإلجابة عن هذا السؤال حيث قام 3اجلدول رقم )

ئوية إلجابات أفراد الباحث حبساب التكرارات والنسب امل
الدراسة حنو درجة ممارسة أساليب القيادة املوقفية على كل 
حمور من حماور الدراسة. كما مت ترتيب هذه األساليب 
حسب التكرار والنسبة املئوية لكل حمور منها حسب وجهة 

نظر مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض أفراد الدراسة . 
 ذلك. ( يوضح 4واجلدول رقم   ) 

 (1رقم ) جدول
الدراسة مرتبة  درجة ممارسة أساليب القيادة الموقفية لدى أفراد

 ترتيباً تنازلياً 

 ( ما يأيت:  4يتضح من اجلدول رقم ) 
إن درجة ممارسة أسـاليب القيـادة املوقفيـة لـدى أفـراد الدراسـة 
 من مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض جاءت كما يأيت:  

( ونسبة 16احتل أسلوب التفويض املرتبة األوىل بتكرار )-4
%( . ويف هذا األسلوب يقوم مدير املدرسة 1401مئوية )

أساليب القيادة 
 الموقفية

 الترتيب النسبة المئوية تكرارال

 4 %1401 16 أسلوب التفويض

 3 %3404 44 أسلوب املشاركة

 4 %3104 34 أسلوب اإلقناع

 1 %404 44 أسلوب اإلبالغ
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ويض بعض صالحياته إىل املعلمني إلجنازها دون تدخل بتف
من املدير يف طريقة األداء إال إذا استدعى األمر، فإن مدير 
املدرسة يتدخل يف إكمال تلك املهمة املدرسية. ويتناسب 
هذا األسلوب القيادي مع املرؤوسني ذوي املستوى العايل 

 من النضج واالستعداد الوظيفي. 
 جة مع نتيجة كل من دراسة وختتلف هذه النتي 

م( حيـــث جـــاء أســـلوب التفـــويض باملرتبـــة 4442األغـــِّبي ) 
م( باملرتبـــة 3114الثانيـــة، بينمـــا جـــاء يف دراســـة آل نـــاجي )
هـــــ ( جـــــاء 4134الرابعــــة، ويف دراســــة احلمـــــدان والفضــــلي )

 باملرتبة الثالثة .
( و 44جاء أسلوب املشـاركة يف املرتبـة الثانيـة بتكـرار ) - 3

%( . ومــــــن خــــــالل هــــــذا األســــــلوب 3404مئويــــــة )بنســــــبة 
 القيادي يفسح مدير 

املدرسة اجملال للمرؤوسني بإعطائهم فرصة أكِّب للمشاركة يف 
اختــاذ القــرارات املدرســية واملهــام املدرســية األخــرى. ويتناســب 
هذا األسلوب القيادي مع املرؤوسـني ذوي املسـتوى املتوسـط 

ظيفي. وختتلـــف هـــذه إىل العـــايل مـــن النضـــج واالســـتعداد الـــو 
م( ، 4442النتيجــــة مــــع نتيجــــة كــــل مــــن دراســــة األغــــِّبي )

م( ، ودراســـة احلمـــدان والفضـــلي 3114ودراســـة آل نـــاجي )
ــــــــث جــــــــاء أســــــــلوب املشــــــــاركة يف هــــــــذه 4134) هـــــــــ (. حي

 الدراسات الثالث باملرتبة األوىل .
( و 34و جــاء أســلوب اإلقنــاع باملرتبــة الثالثــة بتكــرار ) -4 

%( . ويف هذا األسلوب القيـادي يقـوم 3104بنسبة مئوية )
مــــدير املدرســــة باالهتمــــام بإجنــــاز العمــــل وممارســــة العالقــــات 
اإلنســــانية مــــع املرؤوســــني يف وقــــت واحــــد. و يتناســــب هــــذا 
األســــلوب القيــــادي مــــع املرؤوســــني ذوي املســــتوى املــــنخفض  
إىل املتوسـط مـن النضـج واالسـتعداد الـوظيفي. وختتلـف هــذه 

م( 3114ة كــــل مــــن دراســــة آل نـــــاجي )النتيجــــة مــــع نتيجــــ
حيـــث جـــاء أســـلوب اإلقنـــاع باملرتبـــة الثانيـــة ، بينمـــا جـــاء يف 

 هـ ( باملرتبة الرابعة .4134دراسة احلمدان والفضلي )

( و 44احتـــل أســـلوب اإلبـــالغ املرتبـــة الرابعـــة بتكـــرار )  -1
%(. و يف هـــذا األســـلوب القيـــادي يقـــوم 404نســـبة مئويـــة )

مـــــــام بالعمـــــــل و اإلنتـــــــاج أكثـــــــر مـــــــن مـــــــدير املدرســـــــة باالهت
العالقات اإلنسـانية يف تعاملـه مـع املرؤوسـني.      ويتناسـب 
هــــــــذا األســــــــلوب القيــــــــادي مــــــــع املرؤوســــــــني ذوي املســــــــتوى 
املنخفض من النضج واالسـتعداد الـوظيفي.    وختتلـف هـذه 

م( حيـث 4446النتيجة مع نتيجة كل مـن دراسـة املغيـدي )
األوىل، بينمـــا جـــاء يف دراســـة  جـــاء أســـلوب اإلبـــالغ باملرتبـــة

 هـ ( باملرتبة الثانية .4134احلمدان والفضلي )
ويتضح مما سبق أن أكثر أساليب القيادة املوقفيـة ممارسـة  

من قبل مديري املدارس الثانويـة مبدينـة الريـاض، هـو أسـلوب 
التفـــويض، يليـــه أســـلوب املشـــاركة، مث يليـــه أســـلوب اإلقنـــاع، 

 وأخريا  أسلوب اإلبالغ.
ويــــــرى الباحــــــث أن هــــــذه النتيجــــــة طبيعيــــــة و ينبغــــــي أن  

تتحقــق، و هــذا مؤشــر جيــد يــدل علــى أن هــذا التسلســل يف 
الرتتيــب يف ممارســة أســاليب القيــادة املوقفيــة يــدل علــى جنــاح 
مـــديري املـــدارس الثانويـــة يف أداء مهـــام عملهـــم املدرســـي. و  
كـــذلك يـــدل علـــى فهـــم و معرفـــة مـــديري املـــدارس لنظريـــات 

ة واســـــتخدام أنســـــب األســـــاليب القياديـــــة يف املواقـــــف القيـــــاد
اإلداريــة املختلفـــة يف جمـــاالت اإلدارة املدرســية. وكـــذلك يـــرى 
الباحـــث أن مـــديري املـــدارس الثانويـــة مبدينـــة الريـــاض قـــادرون 
علــى التعامــل مــع املرؤوســني بالطريقــة الصــحيحة رغــم وجــود 

 رسية.الفروق الفردية بني املرؤوسني من أعضاء اإلدارة املد
الســـؤال الثـــاني: هـــل  تختلـــف آراء أفـــراد الدراســـة فـــي درجـــة  

ممارســة أســاليب القيــادة الموقفيــة لــدى مــديري المــدارس الثانويــة 
 بمدينة الرياض باختالف متغير المؤهل الدراسي ؟

لإلجابة عن هذا السؤال أجرى الباحـث اختبـار  ) ت (  
جـة ممارسـة ملعرفة الفروق بني إجابـات أفـراد الدراسـة حـول در 

أساليب القيـادة املوقفيـة لـدى مـديري املـدارس الثانويـة مبدينـة 
(  1الريــــاض بــــاختالف املؤهـــــل الدراســــي. واجلــــدول رقـــــم ) 

 يوضح ذلك.                       
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 ( 1جدول رقم ) 
 لمؤهلين تربوياً في محاور الدراسة.نتيجة اختبار ) ت ( لداللة الفروق بين متوسط المديرين المؤهلين تربوياً ومتوسط المديرين غير ا

 قيمة ت الداللة
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 األساليب القيادية اجملموعات العدد

 1046 غري دالة
 تربوي 413 3011 4044

 أسلوب اإلبالغ
 غري تربوي 4 3033 4044

 1016 غري دالة
 تربوي 413 4012 4064

 أسلوب اإلقناع
 غري تربوي 4 3064 4011

 1014 دالة 
 تربوي 413 4044 4046

 أسلوب املشاركة
 غري تربوي 4 1046 4044

 1041 غري دالة
 تربوي 413 4042 4041

 أسلوب التفويض
 غري تربوي 4 3046 4031

 
 ( ما يأيت :1يتضح من اجلدول رقم ) 
ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى  -4

ني أفـراد  الدراسـة بـاختالف متغـري املؤهـل ( بـ1014الداللة )
الدراســـي فيمـــا يتعلـــق باألســـاليب القياديـــة         )أســـلوب 

 اإلبالغ،أسلوب اإلقناع،أسلوب التفويض( . 
ــــا ،   وتشــــري هــــذه النتيجــــة إىل أن آراء املــــديرين املــــؤهلني تربوي

واملديرين غري املـؤهلني تربويـا ، متماثلـة يف درجـة ممارسـة مـدير 
ة لألســـاليب القياديـــة الثالثـــة الســـابقة الـــذكر. أي أنـــه املدرســـ

غـــري   -لـــيس هنـــاك تـــأثري ملتغـــري املؤهـــل الدراســـي   ) تربـــوي
تربـــوي( علـــى ممارســـة أســـاليب القيـــادة املوقفيـــة. وتتفـــق هـــذه 

م(، 4442النتيجـــة مـــع نتيجـــة كـــل مـــن   دراســـة األغـــِّبي )
هـــ( الــيت 4136هـــ(، ودراســة حريــري )4134ودراســة كفيــة )

لت إىل أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد توصـــ
( بني أفراد  الدراسة باختالف متغري 1014مستوى الداللة )

املؤهـــل الدراســـي فيمـــا يتعلـــق باألســـاليب القياديـــة ) أســـلوب 
 اإلبالغ، أسلوب اإلقناع، أسلوب التفويض( . 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  -3
اء أفـــراد الدراســـة حـــول ممارســـة مـــدير املدرســـة ( يف آر 1014)

أســلوب املشــاركة بــاختالف متغــري املؤهــل الدراســي )تربــوي، 
غري تربوي( لصاحل املديرين غري الرتبويني، حيث بلغ املتوسط 

( درجــة ، 1046احلسـايب لـدى املـديرين غــري املـؤهلني تربويـا  )
بويــــا  بينمــــا بلــــغ املتوســــط احلســــايب لــــدى املــــديرين املــــؤهلني تر 

( درجــــة. وتشــــري هــــذه النتيجــــة إىل أن املــــديرين غــــري 4044)
املؤهلني تربويا  يرون أن درجة ممارسـة مـدير املدرسـة ألسـلوب 
املشاركة أكثر مما يراه املديرون املؤهلون تربويا . ويرى الباحث 
أن هـــــذه النتيجـــــة غـــــري متوقعـــــة بـــــأن يكـــــون مـــــديرو املـــــدارس 

ارسون أسلوب املشاركة يف قيادة الثانوية غري املؤهلني تربويا  مي
املرؤوســـــني أكثـــــر مـــــن املـــــديرين املـــــؤهلني تربويـــــا . وقـــــد يرجـــــع 
الســـبب يف ذلـــك إىل أن املـــديرين املـــؤهلني تربويـــا  مل يدرســـوا 
اإلدارة والقيادة وأساليبها يف كليـات الرتبيـة وإعـداد املعلمـني. 
وختتلـــف هــــذه النتيجـــة مــــع نتيجـــة كــــل مـــن دراســــة األغــــِّبي 

هــــــ(، ودراســـــة حريـــــري 4134( ، ودراســـــة كفيـــــة )م4442)
 هـ( اليت توصلت إىل أنه 4136)
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_ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 4
 ( يف آراء أفراد 1014)

الدراسة حول ممارسة مدير املدرسة أسلوب املشاركة _ 1
 باختالف متغري املؤهل الدراسي )تربوي، غري تربوي( .

: هـــل  تختلـــف آراء أفـــراد الدراســـة فـــي درجـــة  الســـؤال الثالـــث 
المــدارس الثانويــة  ممارســة أســاليب القيــادة الموقفيــة لــدى مــديري

بمدينــــة الريــــاض بــــاختالف متغيــــر الــــدورات التدريبيــــة فــــي مجــــال 
 ؟ القيادة المدرسية

لإلجابة عن هـذا السـؤال أجـرى الباحـث اختبـار    ) ت (  
راسـة حـول درجـة ممارسـة ملعرفة الفروق بني إجابـات أفـراد الد

أساليب القيـادة املوقفيـة لـدى مـديري املـدارس الثانويـة مبدينـة 
الريــاض بــاختالف متغــري الــدورات التدريبيــة. واجلــدول رقــم ) 

                        ( يوضح ذلك. 4
 ( 5جدول رقم ) 

 وسط المديرين الذين لم يتدربوا في محاور الدراسة.نتيجة اختبار " ت " لداللة الفروق بين متوسط المديرين الذين تدربوا, ومت

 األساليب القيادية اجملموعات العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري قيمة ت الداللة

 1023 غري دالة
 حضر دورة 43 3044 4044

 أسلوب اإلبالغ

 مل حيضر دورة 46 3041 4064

 1041 غري دالة
 حضر دورة 43 4014 4044

 إلقناعأسلوب ا
 مل حيضر دورة 46 3041 4016

 1044 غري دالة
 حضر دورة 43 4041 4041

 أسلوب املشاركة
 مل حيضر دورة 46 4022 4044

 1036 غري دالة
 حضر دورة 43 4034 4064

 أسلوب التفويض
 مل حيضر دورة 46 3064 4044

( أنــــه ال توجــــد فــــروق ذات 4يتضــــح مــــن اجلــــدول رقــــم ) 
( بـــني أفـــراد الدراســـة 1014ائية عنـــد مســـتوى  )داللـــة إحصـــ

بــاختالف متغــري الــدورات التدريبيــة يف جمــال القيــادة املدرســية 
فيما يتعلق باألساليب القيادية ) اإلبالغ، اإلقناع، املشاركة، 
التفويض(. و تدل هذه النتيجـة علـى أن آراء املـديرين الـذين 

ل القيادة املدرسـية تدربوا ، و املديرين الذين مل يتدربوا يف جما
متماثلــــة يف درجــــة ممارســــة مــــدير املدرســــة ألســــاليب القيــــادة 
املوقفيــــة.  وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع نتيجــــة دراســــة املغيــــدي 

م(،الــيت توصــلت إىل أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة 4446)
( بــــــــني أفــــــــراد الدراســــــــة 1014إحصــــــــائية عنــــــــد مســــــــتوى  )

العمل فيما يتعلق  باختالف متغري الدورات التدريبية يف جمال
باألساليب القيادية ) اإلبالغ، اإلقنـاع، املشـاركة، التفـويض( 
. وختتلـــــــف هـــــــذه النتيجـــــــة مـــــــع نتيجـــــــة دراســـــــة آل نـــــــاجي 

م( الــــيت توصــــلت إىل أنــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة 3114)
( بــــــــني أفــــــــراد الدراســــــــة 1014إحصــــــــائية عنــــــــد مســــــــتوى  )

فيما يتعلق  باختالف متغري الدورات التدريبية يف جمال العمل
باألســاليب القياديــة )اإلبــالغ، اإلقنــاع، املشــاركة، التفــويض( 

 لصاحل أفراد الدراسة الذين تلقوا التدريب .
الســؤال الرابـــع : هــل  تختلـــف آراء أفــراد الدراســـة فــي درجـــة  

ممارســة أســاليب القيــادة الموقفيــة لــدى مــديري المــدارس الثانويــة 
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ــة الريــاض بــاختالف متغيــر عــدد ســ نوات الخبــرة فــي مجــال بمدين
 اإلدارة المدرسية؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث باســتخدام حتليــل  
التبــاين، وذلــك لتحديــد مــدى اخــتالف وجهــات النظــر بــني 
مـــــديري املـــــدارس الثانويــــــة مبدينـــــة الريــــــاض بـــــاختالف عــــــدد 

( 6ســنوات اخلــِّبة يف جمــال اإلدارة املدرســية . واجلــدول رقــم )
 يوضح ذلك.

 

 (6رقم ) جدول
 تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في األساليب القيادية باختالف متغير عدد سنوات الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية .

 الداللة
 قيمة
 ف

 متوسط
 المربعات

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

 األساليب القيادية مصدر التباين

 1014 غري دالة
 بني اجملموعات 3 10414 1044

 سلوب اإلبالغأ
 داخل اجملموعات 414 444044 3044

 4044 غري دالة
 بني اجملموعات 3 60224 4011

 أسلوب اإلقناع
 داخل اجملموعات 414 344064 3046

 1044 غري دالة
 بني اجملموعات 3 4033 4064

 أسلوب املشاركة
 داخل اجملموعات 414 444014 4044

 4013 غري دالة
 بني اجملموعات 3 4044 3044

 أسلوب التفويض
 داخل اجملموعات 414 443044 3044

 
ـــة 6يتضـــح مـــن اجلـــدول رقـــم )  ( أن قيمـــة ) ف( غـــري دال

( يف درجــــــة ممارســـــة مــــــدير 1014إحصـــــائيا  عنــــــد مســـــتوى )
املدرســـــة ألســـــاليب القيـــــادة املوقفيـــــة بـــــاختالف متغـــــري عـــــدد 

علــى عــدم  ســنوات اخلــِّبة يف جمــال اإلدارة املدرســية. ممــا يــدل
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني آراء مــديري املــدارس 
الثانويــة بــاختالف متغــري عــدد ســنوات اخلــِّبة يف جمــال اإلدارة 
املدرسية. أي إن آراء املديرين أفراد الدراسة متماثلة يف درجة 
ممارســة مــدير املدرســة ألســاليب القيــادة املوقفيــة. وتتفــق هــذه 

م(، 4446راســـــة املغيـــــدي )النتيجـــــة مـــــع نتيجـــــة كـــــل مـــــن د
م(، ودراســـــة احلمـــــدان والفضـــــلي 3114ودراســـــة األغـــــِّبي )

هـ( اليت توصـلت إىل أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة 4134)

ـــــد مســـــتوى ) ( يف درجـــــة ممارســـــة مـــــدير 1014إحصـــــائية عن
املدرســـــة ألســـــاليب القيـــــادة املوقفيـــــة بـــــاختالف متغـــــري عـــــدد 

 سنوات اخلِّبة يف جمال اإلدارة املدرسية .
وختتلـف هــذه النتيجــة مــع نتيجـة كــل مــن دراســة األغــِّبي  

هــ( اللتـني توصـلتا إىل أنـه 4134م(، ودراسة كفية )4442)
( يف 1014توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مســتوى )

درجــــــة ممارســــــة مـــــــدير املدرســــــة ألســـــــاليب القيــــــادة املوقفيـــــــة 
بــــــــاختالف متغــــــــري عــــــــدد ســــــــنوات اخلــــــــِّبة يف جمــــــــال اإلدارة 

 املدرسية.



 البابطني: واقع ممارسة أساليب القيادة املوقفية لدى مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياضبن عبد الوهاب عبد الرمحن 
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هل  ختتلف آراء أفراد الدراسة يف درجة السؤال الخامس : 
ممارسة أساليب القيادة املوقفية لـدى مـديري املـدارس الثانويـة 

 مبدينة الرياض باختالف متغري عدد املعلمني يف املدرسة ؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث باســتخدام حتليــل  

ر بــني التبــاين، وذلــك لتحديــد مــدى اخــتالف وجهــات النظــ

مـــــديري املـــــدارس الثانويــــــة مبدينـــــة الريــــــاض بـــــاختالف عــــــدد 
( يوضــح ذلــك.4املعلمــني يف املدرســة . واجلــدول رقــم    ) 

 (7جدول رقم )
 عدد المعلمين في المدرسة تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في األساليب القيادية باختالف متغير

 ف قيمة الداللة 
 متوسط
 المربعات

 مجموع
 بعاتالمر 

درجات 
 األساليب القيادية مصدر التباين الحرية

 3041 غري دالة
 بني اجملموعات 3 43024 6011

 أسلوب اإلبالغ
 داخل اجملموعات 416 344014 3042

 1044 غري دالة
 بني اجملموعات 3 1041 1044

 أسلوب اإلقناع
 داخل اجملموعات 416 344046 3064

 4044 غري دالة
 بني اجملموعات 3 2041 1034

 أسلوب املشاركة
 داخل اجملموعات 416 342041 3024

 1064 غري دالة
 بني اجملموعات 3 4044 4044

 داخل اجملموعات 416 414041 3024 أسلوب التفويض
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( أن قيمــــــة ) ف( غــــــري دالــــــة 4يتضــــــح مــــــن اجلــــــدول رقــــــم )
ياديـة ( يف مجيـع األسـاليب الق1014إحصائيا  عند مسـتوى )

بـــاختالف متغـــري عـــدد املعلمـــني يف املدرســـة. ممـــا يـــدل علـــى 
عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــني آراء مـــــديري 
 املدارس الثانوية أفراد الدراسة باختالف متغري عدد املعلمني 
يف املدرســــة. أي إن آراء املــــديرين أفــــراد الدراســــة متماثلــــة يف 

يـادة املوقفيـة. وتتفـق درجة ممارسة مدير املدرسة ألسـاليب الق
هـــــ ( الــــيت 4136هــــذه النتيجــــة مــــع نتيجــــة دراســــة حريــــري )

توصـــــلت إىل أنـــــه ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية يف 
 درجة 

ممارســـة مــــدير املدرســـة ألســــاليب القيـــادة املوقفيــــة بــــاختالف 
متغــري عــدد املعلمـــني يف املدرســة. وختتلــف هـــذه النتيجــة مـــع 

. الـــيت توصـــلت إىل أنـــه  م(3114نتيجـــة دراســـة آل نـــاجي )
توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية يف درجــــة ممارســــة أفــــراد 
الدراســــة ألســــاليب القيــــادة املوقفيـــــة بــــاختالف متغــــري عـــــدد 

 املعلمني يف املدرسة. 
 :  ملخص أهم النتائج

( و 16احتل أسلوب التفويض املرتبة األوىل بتكرار )-4
 %(.1401نسبة مئوية )

( 44 املرتبة الثانية بتكرار )جاء أسلوب املشاركة يف-3
 %(.3404ونسبة مئوية )

( 34وجاء أسلوب اإلقناع يف املرتبة الثالثة بتكرار ) -4
 %(.3104ونسبة مئوية )

( ونسبة 44احتل أسلوب اإلبالغ املرتبة الرابعة بتكرار )-1
 %(.404مئوية )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -4
رجة ممارسة أساليب القيادة املوقفية لدى ( يف د1014)

مديري املدارس الثانوية مبدينة الرياض من وجهة نظر أفراد 
الدراسة باختالف متغريات الدراسة )املؤهل الدراسي، 

الدورات التدريبية، عدد سنوات اخلِّبة، عدد املعلمني يف 
 املدرسة(.

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة -6
( يف آراء أفــراد الدراســة حــول ممارســة مــدير 1014ل مــن )أقــ

املدرســــــــــة أســـــــــــلوب املشـــــــــــاركة بـــــــــــاختالف متغـــــــــــري املؤهـــــــــــل 
( لصــــــــاحل املــــــــديرين غــــــــري  غــــــــري تربــــــــوي –الدراســــــــي)تربوي 

 .الرتبويني
بناء  على نتائج الدراسة يوصي الباحث توصيات الدراسة : 

 مبا يأيت :
االهتمـام يف اختيـار  أن تقوم وزارة الرتبيـة والتعلـيم بزيـادة -4

 مديري املدارس املؤهلني تربويا  
وإداريــا ، ملــا هلــم مــن أثـــر فاعــل وإجيــايب يف رفــع مســـتوى أداء 

 اإلدارة املدرسية، والعملية التعليمية والرتبوية.
أن تقـوم وزارة الرتبيـة والتعلــيم بعقـد لقــاءات دوريـة تضــم  -3

التعليميــة مــديري مــدارس التعلــيم العــام علــى مســتوى املنــاطق 
لتبــادل اخلــِّبات التعليميــة والرتبويــة بصــفة عامــة، واخلــِّبات يف 

 جمال أساليب القيادة اإلدارية الرتبوية بصفة خاصة.

تضــمني الــِّبامج التدريبيــة املقامــة ملــديري مــدارس التعلــيم  -4
العام مقررا  دراسـيا  يعـىن بأسـاليب القيـادة اإلداريـة، و خاصـة 

 يف إدارة املدرسة.أساليب القيادة املوقفية 

ــــــز أســــــلويب  -1 ــــــادة تعزي ــــــيم بزي ــــــة والتعل أن تقــــــوم إدارة الرتبي
التفــويض واملشــاركة لــدى مــديري مــدارس التعلــيم العــام لكــي 
يســـــتطيعوا رفـــــع مســـــتوى أدائهـــــم بشـــــكل أفضـــــل يـــــؤدي إىل 
حتســــني مســــتوى اإلدارة املدرســــية، وحتقيــــق أهــــداف العمليــــة 

 التعليمية والرتبوية.

ح الباحـــــث إجـــــراء الدراســـــات :  يقـــــرت مقترحـــــات الدراســـــة
 : اآلتية

إجـــراء دراســـة مشـــاهبة للدراســـة احلاليـــة علـــى عينـــة أكـــِّب  -4
وذلك ‘ تشمل املناطق التعليمية يف اململكة العربية السعودية 

 للتأكد من نتائج هذه الدراسة.
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إجـــراء دراســـة مشـــاهبة للدراســـة احلاليـــة علـــى عينـــة ممثلـــة  -3
رفني الرتبـويني علـى مسـتوى اململكـة للمعلمني، املديرين، املش

 العربية السعودية.
إجراء مقارنة ملعرفة مدى ممارسة أساليب القيادة املوقفية  -4

بــــني مــــديرات مــــدارس التعلــــيم العــــام احلكوميــــة واألهليــــة يف 
مدينـــة الريـــاض دراســـة مقارنـــة ملعرفـــة مـــدى ممارســـة أســـاليب 

عليم العـام يف القيادة املوقفية بني مديري ومديرات مدارس الت
 اململكة العربية السعودية .

إجراء دراسة مقارنة ملعرفة مدى ممارسة أساليب القيادة  -1
املوقفية بني مديري مدارس التعليم العام احلكومية واألهلية 

 يف مدينة الرياض .

إجراء دراسة ملعرفة مدى ممارسة أساليب القيادة املوقفية  -4
 رحلة االبتدائية واملتوسطة.للمديرين كما يراها معلمو امل

إجراء دراسة ملعرفة مدى ممارسة أساليب القيادة املوقفية  -6
من قبل املديرات من وجهة نظر معلمات مدارس التعليم 

 العام مبدينة الرياض .
زيادة عدد أفراد الدراسة حبيث يضاف إىل أفراد الدراسة  -4

راد الدراسة احلالية املدارس املتوسطة واالبتدائية. فيكون أف
مجيع مديري مدارس التعليم العام مبراحله الثالثة ) 

 االبتدائية، املتوسطة، الثانوية(.
التعرف على استخدام مدير املدرسة ألساليب القيادة  -2

املوقفية من وجهة نظر معلمي املدارس الثانوية أو املشرفني 
 الرتبويني. 

 مراجع الدراسة
 أوالً : المراجع العربية :    
األمناط القيادية السائدة من وجهة م( 4442) األغبري , عبد الصمد -4

نظر عينة من مديري ووكالء مدارس التعليم العام باملنطقة الشرقية يف اململكة 
( ، جامعة 22، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، العدد )العربية السعودية

 الكويت.

ة املدرسية البعد التخطيطي اإلدار م( 3111) األغبري, عبد الصمد -3
 لبنان، بريوت ،دار النهضة العربية. والتنظيمي املعاصر،

تأثري اإلجناز األكادميي وبعض م (  3114)  األغبري, عبد الصمد -4
املتغريات األمناط القيادية لدى عينة من مديري مدارس التعليم العام باملنطقة 

( ، اجمللد 66الرتبوية، العدد ) اجمللة الشرقية، اململكة العربية السعودية،
 (، جامعة الكويت.44)

منط السلوك القيادي ) وفق منوذج هريسي هـ( 4136) حريري, موفق -1
بنضج التابعني من وجهة نظر مديري املدارس ووكالئهم  وبالنشرد( وعالقته

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم اإلدارة الرتبوية  مبدينة مكة املكرمة،
 كلية الرتبية، جامعة أم القرى.والتخطيط،  

األمناط القيادية السائدة هـ( 4134) الحمدان جاسم, الفضلي خلود -4
، لدى مديري مدارس التعليم العام بدولة الكويت حسب النظرية املوقفية

، 31جملة جامعة امللك سعود العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، اجمللد 
 امللك سعود.، النشر العلمي جامعة 3العدد 

اإلدارة التعليمية، أصوهلا وتطبيقاهتا م( 4444) الطبيب, أحمد محمد -6
 ، مصر، اإلسكندرية ، املكتب اجلامعي احلديث . 4ط املعاصرة،

االجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية هـ( 4132) العجمي, محمد -4
 األردن، عمان ، دار املسرية . والتنمية البشرية،

 املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،هـ( 4144) صالحالعساف,  -2
 الرياض،مكتبة دار الزهراء .

( األساليب القيادية ملديرات املدارس االبتدائية هـ4134) كفية, سحر  -4
رسالة ماجستري  مبكة املكرمة من منظور النظرية املوقفية هلريسي وبالنشرد،

 ، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.غري منشورة، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط

األردن ، عمان ، دار  القيادة اإلدارية،م( 3114)  كنعان , نواف -41
 الثقافة .

األساليب م( 4441) المغيدي, الحسن, آل ناجي, محمد -44
جملة احتاد  القيادية لعمداء الكليات جبامعة امللك فيصل باملنطقة الشرقية،

 .(34اجلامعات العربية، العدد )

أثر األساليب القيادية يف مستوى م( 4446) المغيدي, الحسن -43
الرضا الوظيفي للمعلمني مبحافظة األحساء التعليمية ) من منظور النظرية 

، جملة مركز البحوث املوقفية هلرسي وبالنشرد ونظرية الدوافع هلرزبورغ(
 الرتبوية، العدد التاسع، مركز البحوث الرتبوية، جامعة قطر.

 مبادئ ومهارات القيادة واإلدارة،هـ( 4134)  مالئكة, عبد العزيز -44
 اململكة العربية السعودية، جدة ، دار العلم .

( اإلدارة التعليمية واملدرسية نظريات هـ4143) آل ناجي, محمد -41
، اململكة العربية السعودية ، 1، ط وممارسات يف اململكة العربية السعودية

 جدة ، السروات .

األمناط القيادية ومدى فعاليتها م( 3114)آل ناجي, محمد  -44
، جملة مركز البحوث للمشرفني الرتبويني يف اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة عسري

 (، مركز البحوث الرتبوية، جامعة قطر.31الرتبوية، العدد )
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 ،اإلدارة املوقفية الرتبوية يف القرآن الكر هـ( 4133) النوافلة , محمد -46
 األردن ، عمان ، جمدالوي .

معلومات إحصائية عامة عن هـ(، 4144) وزارة التربية والتعليم -44
، الرياض، السعودية، مت اسرتجاعه يف مدارس تعليم البنني يف اململكة
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Abstract: The study aims to identify the reality of practicing the methods of the Situational Leadership Secondary School 

Principals. In Riyadh, as well as to identify the degree of divergence of opinions among members of the study about the 

degree of secondary school principals leadership styles depending on situational variables of the study (qualification, 

training courses in the area of school leadership, the number of years of experience in the field of school administration, the 

number of teachers in school) 

The number of members of the community study (118) Director of the School. The study concluded the following1 -

 occupied the authorization method ranked first repeat (46) and percentage(41.4%). 

2 - The method of participating in the second repeat (31) and percentage (27.9%). 

3 - The method of persuasion in the third repeat (23) and percentage (20.7%). 

4 - occupied the method of reporting fourth repeat (11) and percentage (9,9%). 

5 - No statistically significant differences at the level of less than (0,05) in the degree of situational leadership styles among 

the principals of secondary schools in Riyadh city from the viewpoint of members of the study in all study 

variables (academic qualifications, training courses, number of years of experience, number of teachers At school) 

In light of the results of the study, the researcher recommended a number of suggestions 

Key words: Situational  Leadership,Secondary School Principals 
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 ( دراسة ميدانية2111-1958تطور قيم طالب الجامعة خالل خمسين عاما )
 

 

 إعداد
 عال عبد الرحيم أمحد

 مدرس بقسم أصول الرتبية
 جامعة الفيوم -كلية الرتبية

 هـ1/44/4141وقبل  – هـ44/4/4144قدم 
 المستخلص:

 أهداف الدراسة:
 اجملتمع املصري وحتديد العوامل اليت أدت إليه.. تعرف مظاهر التغري داخل -

مقارنــة قـــيم طـــالب اجلامعـــة يف مصـــر اآلن بقـــيم طـــالب اجلامعـــة يف فـــرتة اخلمســـينيات والســـتينيات والثمانينيـــات للتعـــرف علـــى القـــيم الـــيت مت  -
 تأكيدها أو فقدها وكذا تعرف مدى تناسق النسق القيمي داخل اجملتمع.

 القيم اإلجيابية والتغلب ومواجهة القيم السلبية.وضع تصور مقرتح لتأكيد   -

 نتائج الدراسة:

 الفرض األول:
أثبتـت الدراســة صــحة  يف النسـق القيمــي لــديهم. 3141و 4424و 4463و 4444وهـو وجــود فــروق ذات داللـة إحصــائية بــني طـالب اجلامعــة أعــوام 

( ومنـط القـيم الذاتيـة 3( و منـط القـيم االجتماعيـة )4قيـة ومنـط القـيم االجتماعيـة )هذا الفرض بالنسبة لعـدد مـن األمنـاط القيميـة وهـي  منـط القـيم األخال
 القيم . ( ومنط القيم اجلسمانية ومنط القيم الرتوحيية ومنط قيم األمن ومنط القيم العملية كما أثبتت الدراسة رفض الفرض األول بالنسبة لباقي4)

 الفرض الثاني:
ية بني الطلبة والطالبات يف نسق القيم ،وأثبتت الدراسة عدم صحة هذا الفـرض يف كافـة األمنـاط القيميـة وهو وجود فروق ذات داللة إحصائ 

 ( ومنط القيم اجلسمانية ومنط القيم العملية كما توجد فروق بني الطلبة والطالبات لصاحل الطالب.4ما عدا القيم الذاتية)
 طالب اجلامعة –القيم  –تطور الكلمات المفتاحية: 
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 مقـــدمـة

ــــــــد مــــــــن التغــــــــريات   شــــــــهد اجملتمــــــــع املصــــــــري العدي
االقتصــــادية واالجتماعيـــــة والسياســــية والتكنولوجيـــــة والعلميـــــة 
واليت اتسمت بـالقوة والشـدة أحيانـا والتنـاقض مـع نظرائهـا يف 
فـــرتات ســـابقة أحيانـــا أخـــرى ،األمـــر الـــذي كـــان لـــه تـــأثريات 

ـــــى قـــــيم ـــــة أحيانـــــا وســـــلبية أحيانـــــا أخـــــرى عل وعـــــادات  إجيابي
واجتاهــات اجملتمــع بصــفة عامــة وشــبابنا باعتبــاره القــوى احملركــة 

 ومستقبل األمة بصفة خاصة.
فعلى املستوى االقتصادي مثال مر اجملتمع بتغـريات  

حيــث التحـول إىل االشــرتاكية  4443جذريـة بعـد ثــورة يوليـو 
وحتديـــــد امللكيـــــة وظهـــــور الطبقـــــة املتوســـــطة ، وهـــــذا أدى إىل 

حيكمــه إىل حــد مــا نســق قيمــي ســاد خــالل ســياق اجتمــاعي 
 الفرتة من اخلمسينيات وحىت هناية السبعينيات .

كمـــا أن هـــذه الفـــرتة شـــاهدت تغـــريات ســـامهت يف  
تطــور قــيم اجملتمــع وتغريهــا ،ومــن هــذه التغــريات ارتفــاع دخــل 
األســـرة وتـــوفر اخلــــدمات الصـــحية بــــالريف واألحيـــاء الشــــعبية 

قيـــة تـــدرجييا بـــالقرى واألحيـــاء باملدينـــة وتـــوفري ميـــاه الشـــرب الن
الشــعبية وكهربـــة الريـــف خاصــة بعـــد بنـــاء الســد العـــايل وتـــوفري 
املــــدارس بــــالقرى وانتشــــار تــــأثري وســــائل اإلعــــالم علــــى وعــــي 
الفالحــــني مــــن خـــــالل انتشــــار أجهـــــزة الراديــــو والصـــــحف مث 

 التليفزيون.
غـــري أنـــه بعـــد حـــرب أكتـــوبر ويف فـــرتة الســـبعينيات  

آخــر وهــو سياســة االنفتــاح االقتصــادي  تعــرض اجملتمــع ملتغــري
الـــذي اجتـــه حنـــو االســـتهالك وإعـــالم القـــيم املاديـــة والرغبـــة يف 
الكســب الســريع بأقــل جمهــود ،ممــا ســاهم يف تغــري نســق القــيم 
الســائد يف اجملتمــع ،وشــيوع أمنــاط مــن الســلوكيات الــيت يتســم 
بعضها بقـدر مـن الالمعياريـة كالكـذب والنفـاق والرشـوة وبيـع 

ات والبلطجــــة وتزايــــد العنــــف والبحــــث عــــن املصــــلحة املخــــدر 
الشخصــية دون املصــلحة العامــة وغريهــا مــن الســلوكيات الــيت 
 سامهت يف إحداث خلل كبري يف البناء االجتماعي بأكمله.

ومـــا يقــــال عــــن املســــتوى االقتصــــادي ينطبــــق علــــى  
املستوى االجتمـاعي والسياسـي والتكنولـوجي ،كمـا جيـب أن 

ه العوامــل وتشــابكها فهــي ليســت جــزرا نشــري إىل تــداخل هــذ
ــــواحي  امنعزلــــة ،فتغــــري وتطــــور إحــــداه ــــى الن ــــؤثر بالتبعيــــة عل ي

ــــة املتســــارعة إىل  األخــــرى ،فمــــثال أدت التطــــورات التكنولوجي
زيــادة معــدل التغــري علــى كافــة املســتويات بدرجــة ميكــن القــول 
معها أن العادات والقيم اليت كانـت تتغـري مـن جيـل إىل جيـل 

 ري يف نفس اجليل لعدة مرات.أصبحت تتغ
هـــذا التغـــري والتحـــول الـــذي انتقـــل اجملتمـــع بـــه مــــن  

التوجه االشرتاكي إىل التوجه الرأمسايل ،ومن نظام حكم يقوم 
علــى التنظــيم الواحــد إىل نظــام يــدعو لتعــدد األحــزاب ، ومــن 
حكـــم تســـلطي يقـــوم علـــى فـــرض احلكـــم ب ليـــات حمـــددة إىل 

حلــاكم مــن خــالل االنتخــاب توجــه دميقراطــي يــدعو الختيــار ا
احلــــر ،ومــــن تغــــري يف منــــط العالقــــات الدوليــــة ،وانفتــــاح ثقــــايف 
ومعريف يقف وراءه ثـورة االتصـاالت ،كـل هـذا وغـريه كـان لـه 
تأثريه على نسق القـيم السـائد وخاصـة لـدى الشـباب ، وهـذا 
يــــدعونا إىل حماولــــة رصــــد نســــق القــــيم الســــائد اآلن ،وحماولــــة 

هــــذا النســـق القيمــــي مقارنــــة مبــــا كــــان تعـــرف أبعــــاد التغــــري يف 
سائدا يف اخلمسينيات ،وكذلك عقب التحـوالت الـيت مـر هبـا 

 اجملتمع يف الثمانينيات . 
 أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة احلالية إىل: 
تعـــرف مـــا هيـــة القـــيم وخصائصـــها وكـــذلك مظـــاهر التغـــري  -

 داخل اجملتمع املصري وحتديد العوامل اليت أدت إليه.

م طـــالب اجلامعـــة يف مصـــر اآلن بقـــيم طـــالب مقارنـــة قـــي -
اجلامعـــــة يف فـــــرتة اخلمســـــينيات والســـــتينيات والثمانينيـــــات 
للتعرف على مدى تغـري نسـق قـيم طـالب اجلامعـة خـالل 

 هذه الفرتة.
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تعـــرف القـــيم الـــيت يـــزداد تأكيـــدها لـــدى طـــالب اجلامعـــة  -
 اآلن.

تعرف القيم اليت يقل تأكيـدها أو يفقـد الطـالب إميـاهنم  -
 ن.هبا اآل

 تعرف مدى تناسق النسق القيمي لدى طالب اجلامعة. -

وضـــع تصـــور لتأكيـــد القـــيم اإلجيابيـــة والتغلـــب ومواجهـــة  -
 القيم السلبية.

 مشكلة الدراسة
 ميكن حتديد تساؤالت الدراسة يف األسئلة اآلتية: 

 ما هية القيم ؟ وما خصائصها؟ -4

مــا األســباب الــيت ســاعدت علــى تغــري اجملتمــع املصــري؟  -3
 هر هذا التغري؟وما مظا

إىل أي مـــدى تغـــري نســـق قـــيم طـــالب اجلامعـــة يف مصـــر  -4
اآلن مقارنــــــــــــة بطـــــــــــــالب اجلامعـــــــــــــة يف اخلمســـــــــــــينيات 

 والستينيات والثمانينيات؟

مــا أهــم القــيم الــيت يــزداد تأكيــدها لــدى طــالب اجلامعــة  -1
 اآلن؟

ما أهم القيم اليت يقل تأكيدها أو يفقد الطالب إمياهنم  -4
 هبا اآلن؟

ي لطـالب اجلامعـة حيـوي قيمـا متضـاربة هل النسق القيمـ -6
 أو متعارضة بعضها مع البعض اآلخر؟

 أهمية الدراسة
 تتضح أمهية الدراسة فيما يلي: 

أمهيــة نظريــة : حيــث ميكــن أن تســاعد الدراســة يف تعــرف  -أ
مظــاهر واجتاهــات التغــري الــيت حــدثت داخــل اجملتمــع املصــري 

ري علـى منظومـة والعوامل اليت أدت إليـه ومـدى تـأثري هـذا التغـ
 القيم داخل اجملتمع املصري.

أمهيــــة تطبيقيـــــة : حيـــــث ميكـــــن أن تســـــاعد الدراســـــة يف  -ب
تعـــرف مـــدى تغـــري نســـق قـــيم طـــالب اجلامعـــة يف مصـــر اآلن 
باملقارنــــة مبــــا كــــان عليــــه النســــق يف اخلمســــينيات والســــتينيات 
والثمانينيــات وحتديــد اجتــاه هــذا التغــري ،ومــن مث وضــع تصــور 

حتديـــد دور الرتبيـــة يف تأكيـــد القـــيم اإلجيابيـــة  يـــتم مـــن خاللـــه
والتغلــب ومواجهــة القــيم الســلبية ،وإزالــة مــا قــد يصــيب القــيم 

 من تضارب أو تعارض.
 منهج الدراسة وأدواتها

ســــوف تســــتخدم الدراســــة أســــلوب حتليــــل احملتــــوى 
لتحليل السري الذاتية للطالب عينة الدراسة والوقوف على 

يم ،ولتحليــــل احملتــــوى عــــدة مــــا حتتويــــه هــــذه الســــري مــــن قــــ
دائــــــرة املعــــــارف الدوليــــــة للعلــــــوم تعريفــــــات ،حيــــــث تعرفــــــه 

االجتماعيـــة علـــي أنـــه أحـــد املنـــاهج املســـتخدمة يف دراســـة 
مضــــمون وســــائل االتصــــال املكتوبــــة أو املســــموعة بوضــــع 
خطـــة منظمـــة تبـــدأ باختيـــار عينـــة مـــن املـــادة حمـــل التحليـــل 

 ( 3111،وتصنيفها وحتليلها كميا وكيفيا. )طعيمة 
ويعرفه بريلسون بأنه : أسلوب للبحث يهـدف إيل 
الوصــف املوضــوعي ، واملــنظم، والكمــي للمحتــوي الظــاهر 

 (4446لالتصال. )جابر ،
ويقصـــــد باملوضـــــوعية: إمكـــــان التوصـــــل إيل نفـــــس 
النتيجــة إذا مــا حــاول أكثــر مـــن باحــث حتليــل نفــس احملتـــوي 

 بنفس األسلوب الذي استخدمه الباحث األول.
بــاملنظم: أنــه يقــوم علــي قواعــد حمــددة هــي  ويقصــد

ــــده  للفــــروض  ــــث حتدي نفــــس قواعــــد املــــنهج العلمــــي مــــن حي
واملفـــاهيم ، واختيـــاره للعينـــة ولرمـــوز التحليـــل املســـتخدمة مـــع 

 مراعاة شروط الثبات والصدق.
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ويقصـــد بالكميـــة: أن الباحـــث يعمـــد إيل حســـاب 
ن تكـــرار فكـــر أو ظـــاهرات معينـــة تظهـــر يف احملتـــوي ، وأن كـــا

التحليـــل الكمــــي لــــيس أســــلوب التحليــــل الوحيــــد ، إذ ميكــــن 
استخدام حتليل كيفي كأن نستخدم وصف أكثر مـن أو أقـل 

 ( 4423آدم ،) من.
وتتوقف سالمة حتليل احملتوي علي بعـض الضـوابط 
منها:تعريف الفئات املستخدمة يف عملية حتليـل احملتـوي 

وضــــوع تعريفــــا  واضــــحا  حمــــددا  تصــــنيف املــــواد املتصــــلة مب
ـــــوي تصـــــنيفا  منهجيـــــا  واســـــتخدام األســـــلوب  حتليـــــل احملت
الكمي ملعرفة أمهية املادة وتأكيد حمتواها من أفكار هامة 

 (.3114)حممود ،
 رابعًا: خطوات عملية تحليل المحتوي

هذا ويتكون حتليـل احملتـوى لسـري حيـاة الطـالب مـن               
 : ثالث خطوات سوف تتبعها الدراسة احلالية وهي

 . قراءة تاريخ احلياة بعناية 

  حتديــد العبــارات الــيت تكشــف أو تتضــمن قيمــا وتعيــني مــا
 هية هذه القيم.

  كتابـــة الـــوزن اخلـــام أمـــام كـــل قيمـــة أي الوحـــدات القيميـــة
اليت تصف مدى قـوة العبـارة الـيت تتضـمنها القيمـة ومـدى 

 4، 3، 4تأكيدها ألمهيتها ،وهذه األوزان ترتاوح مـا بـني 
نت العبارة جمرد قبول القيمة عـني هلـا وزنـا قيمتـه فإذا تضم

واحـــد ،وإذا صـــرحت بقبـــول القيمـــة عـــني هلـــا اثنـــان ،وإذا 
ــــة ،وإذا   ــــدها الشــــديد عــــني هلــــا ثالث صــــرحت العبــــارة بتأيي
كانت القيمة سلبية أي غري مرغوب فيهـا أضـيف للقيمـة 

 حرف النفي " ال ".

يف تطبيق صحيفة تعليمات  أداة الدراسةوتتمثل 
ى عينة من الطالب يطلب منهم من خالهلا كتابة السري عل

 ((.4الذاتية اخلاصة هبم )انظر ملحق رقم )
املستخدمة يف  األساليب اإلحصائيةأما عن 

الدراسة فسوف تستخدم الباحثة حتليل التباين ذو االجتاهني 
Two Ways anova  وOne Way Annovaالفروق بني  إلجياد

رجع لعامل الزمن وعامل اجلنس اجملموعات األربع واليت ت
وتفاعل عامل الزمن واجلنس ، كما سوف تستخدم معامل 
ارتباط الرتب لسبريمان حلساب مدى االرتباط يف ترتيب 
القيم لدى العينات يف املراحل الزمنية املختلفة ،وسوف 

 .  SPSSالـتستعني الباحثة حلساب ذلك بِّبنامج 
التأكد من  : يشرتط لتعميم نتائج التحليلملحوظة

جتانس تباين اجملموعات وسوف تقوم الباحثة باستخدام 
اختبار ليفن للتأكد من جتانس اجملموعات غري أن اختبار 
حتليل التباين املزدوج من القوة حبيث ميكن التخلي عن هذا 

 .(4)الشرط مع احلذر عند تعميم النتائج
 فروض الدراسة

فــروض حتــاول الدراســة احلاليــة التحقــق مــن صــحة ال 
 التايل:

ــــة إحصــــائية يف النســــق القيمــــي  -4 توجــــد فــــروق ذات دالل
 4424، 4463، 4442لطـــــالب اجلامعـــــة يف ســـــنوات 

،3141. 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني النســـق القيمـــي  -3
 للطلبة والنسق القيمي للطالبات.

 خطوات الدراسة:
 تتمثل خطوات الدراسة فيما يلي:

 اإلطار النظري ويتضمن : -4

                                                 
تتوجـــه الباحثـــة بالشـــكر إىل دكتـــور مصـــطفي حفيظـــة مـــدرس بقســـم  (4)

يف اجملال اإلحصائي.علم النفس لتقدميه العون للباحثة   
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 قـــيم وتصـــنيفها وأمهيتهـــا وذلـــك لإلجابـــة علـــى مفهـــوم ال
 السؤال األول.

  تغري اجملتمع املصري وأسباب هذا التغري وذلـك لإلجابـة
 على السؤال الثاين.

إجــــــــراءات الدراســــــــة امليدانيــــــــة ونتائجهــــــــا وذلـــــــــك  -3
 لإلجابة على السؤال الثالث والرابع واخلامس والسادس .

وضـــــع تصـــــور يوضـــــح دور الرتبيـــــة يف عـــــالج أزمـــــة  -4
 قيم داخل اجملتمع املصري.ال

 الدراسات السابقة
مت تقســـيم الدراســـات الســـابقة إىل حمـــورين ،األول تنـــاول 
تطـــــور القـــــيم داخـــــل اجملتمـــــع املصـــــري ومنهـــــا دراســـــة بعنـــــوان 
التغريات البنيوية يف اجملتمـع املصـري وانعكاسـاهتا علـى أنسـاق 
القـــــيم يف النصـــــف الثـــــاين مـــــن القـــــرن العشـــــرين"  اســـــتهدفت 

دراســـــــة العالقـــــــة بـــــــني القـــــــيم االجتماعيـــــــة والواقـــــــع  الدراســـــــة
االجتمــــاعي واســــتخدمت املــــنهج الوصــــفي التحليلــــي ، وقــــد 
توصـــــــلت إىل حتديـــــــد املالمـــــــح العامـــــــة للوجـــــــود االجتمـــــــاعي 
وانعكاســـــاته علـــــى أنســـــاق القـــــيم االجتماعيـــــة مـــــن منتصـــــف 
اخلمسينيات حىت منتصف السبعينيات يف القرن العشرين كما 

التغـريات البنائيـة خـالل حقبـة السـبعينيات قامت بتحديد أثر 
علـــــى أنســـــاق القـــــيم االجتماعيـــــة ومســـــتقبل التنميـــــة  )أمحـــــد 

،3114.) 
م( بإجراء دراسة بعنوان " 3114كما قام أمحد جمدي )

دراســة يف أزمــة  –حتــول القــيم وتبــدهلا لــدى الشــباب املصــري 
القــيم" والــيت اســتهدفت حتديــد التحــول القيمــي الــذي حــدث 

للمصــريني ،وهــل حــدث حتــول للقــيم مــن اإلجيابيــة يف مصــر و 
إىل الســــلبية؟ وملــــاذا ؟ ويف أي اجتــــاه ؟ واســــتخدمت الدراســــة 
املــنهج الوصــفي ،وتوصــلت إىل عــدة نتــائج متثلــت يف مظــاهر 

ـــــة  ـــــد القـــــيم املســـــتحدثة  -األزمـــــة األخالقي مؤشـــــرات  -حتدي
 -التــــدهور وانعكاســــاهتا علــــى الفــــرد وعلــــى اجملتمــــع املصــــري 

 (.3114األزمة اجملتمعية )حجازي ، -االجتماعي احلراك 
كمــــــــا أجــــــــرى حممــــــــد إبــــــــراهيم منصــــــــور وآخــــــــرون 

( دراســـــــــة اســـــــــتهدفت التعـــــــــرف علـــــــــى التحـــــــــوالت 3112)
االقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية الـــيت تعـــرض هلـــا اجملتمـــع 
 املصــــــري وأحــــــدثت انقالبــــــا يف منظومــــــة القــــــيم االجتماعيــــــة

التحليلـــي ،وتوصـــلت ،واســـتخدمت الدراســـة املـــنهج الوصـــفي 
أخالقيــة ولــذا  إىل عــدة نتــائج منهــا أن اجملتمــع يعــاين مــن أزمــة

قامــت بوضــع إســرتاتيجية للتغلــب علــى هــذه األزمــة )منصــور 
 (. 3112وآخرون،

وســــوف تســــتفيد الباحثــــة مــــن هــــذه الدراســــات يف 
حتديد أهم تغريات اجملتمع املصـري وحتديـد اجتـاه التغـري مبـا قـد 

حديــــد دور الرتبيــــة يف مواجهــــة هــــذا يفيــــد يف وضــــع تصــــور لت
التغـــري ،وتتشـــابه الدراســـة احلاليـــة مـــع دراســـات هـــذا احملـــور يف 
ســـعيها لتحديـــد التغـــريات االجتماعيـــة وتأثريهـــا علـــى منظومـــة 
ــــأثري هــــذه  القــــيم ،غــــري أهنــــا ختتلــــف معهــــا يف تركيزهــــا علــــى ت
التغــريات يف منظومــة القــيم لــدى شــباب اجلامعــة فقــط ولــيس 

 ه.اجملتمع بأكمل
فقد تناول دراسات حول تطور  أما المحور الثاني

القيم لدى طالب اجلامعة ومـن هـذه الدراسـات دراسـة حممـد 
( والـــيت اســـتهدفت التعـــرف علـــى تطـــور قـــيم 4463إبـــراهيم )

،واســـــــتخدمت  4463 – 4444الطـــــــالب يف الفـــــــرتة مـــــــن 
الدراســـة املـــنهج حتليـــل احملتـــوى ،وتوصـــلت الدراســـة إىل عـــدة 

ترجــــع  4463و 4444د فــــروق بـــني عينـــة نتـــائج منهـــا وجـــو 
لعامل الزمن وأن هناك جمموعة من القيم قد تضـاءلت خـالل 

( والقــــيم اجلســــمانية 4اخلمــــس ســــنوات منهــــا القــــيم الذاتيــــة )
والرتوحيية كما أن هناك جمموعة من القيم اليت تأكدت خالل 
اخلمس سنوات وهي قيم األمن والقيم املتنوعة )حممد إبراهيم 

،4463.) 
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( دراســــة اســــتهدفت 4444مــــا أجــــرى ودمــــان) ك
الدراســة دراســة تــأثري الكليــة علــى قــيم الطــالب واســتخدمت 
الدراســــة املــــنهج التحليلــــي لتحليــــل البيانــــات الطوليــــة الــــيت مت 
جتميعهــا عــن الطــالب والبيانــات الــيت مت جتميعهــا مــن الكليــة 
وتوصــــلت الدراســــة إىل عــــدة نتــــائج منــــا أن الــــدور األساســــي 

ة الطـــالب ،كمـــا أوضـــحت أن بيئـــة الكليـــة تـــؤثر تلعبـــه خلفيـــ
 1979)على قيم الطالب خالل قضائهم فرتة الدراسة باجلامعة

(Weidman's,. 

( بــــإجراء دراســــة 4441كمــــا قــــام يوســــف ســــيد )
اســـتهدفت التعـــرف علـــى تطـــور قـــيم الطـــالب خـــالل ثالثـــني 

واســــــتخدمت الدراســــــة مــــــنهج  4424- 4444عامــــــا مــــــن 
ـــائج منهـــا  حتليـــل احملتـــوى ،وقـــد توصـــلت الدراســـة إىل عـــدة نت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني عينات الطالب الثالث 
يف النســــق القيمــــي لــــديهم  4424و 4463و 4444أعــــوام 

على مجيع األمنـاط القيميـة مـا عـدا منـط القـيم املعرفيـة والذاتيـة 
 (4441( )حممود ،3)

كمــــا قــــام لــــوري بــــإجراء دراســــة اســــتهدفت دراســــة 
امعــــة  ومـــا تقــــوم بـــه مـــن أنشــــطة نظاميـــة وغــــري تـــأثري بيئـــة اجل

 Civicنظامية مثل املشاركة اجملتمعية على تطـوير القـيم املدنيـة 
واليت ختتلف بني الطالب من خمتلف األجناس ،كما حاولت 
حتديـد مــا إذا كـان اجلــنس واملسـتوى االجتمــاعي واالقتصــادي 

ج له تأثري علـى تطـوير هـذه القـيم ،واسـتخدمت الدراسـة املـنه
الوصفي التحليلي ،وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها 
وجود اختالف واضح بني اجملموعات ،كما أوضـح أن هنـاك 
اختالف بني اجملموعات اعتمادا على اجلـنس وخلفيـة الفصـل 

 .(Lori J. Vogelgesang & others,1999) االجتماعية
ــــة  ــــات الرتبي كمــــا أجريــــت دراســــة عــــن طــــالب كلي

عـــن مـــا هيـــة القـــيم الـــيت ميتلكهـــا الطالـــب  اســـتهدفت البحـــث
املعلـــم مـــن خـــالل بـــرامج تعلـــيم املعلـــم وكيـــف أن هـــذه القـــيم 
تتغري خالل دراسـتهم ،وكـذلك حتديـد العوامـل الـيت تسـهم يف 
تكوينهم وتطورهم ،واستخدمت الدراسة منهج حتليلي ،كمـا 

توصـلت إىل عـدة نتـائج منهـا أن الــتعلم الفعـال لـه تـأثري علــى 
هداف برامج تعليم املعلمـني ،كمـا حـددت الطـرق اكتساب أ

الـــيت ميكــــن مـــن خالهلــــا تصـــميم بــــرامج إلعـــداد املعلــــم حتقــــق 
 (Wong Ping Ho & Others ,2005)التعلم الفعال

كمـــا مت إجـــراء دراســـة اســـتهدفت حتديـــد التغـــريات 
الـــيت ظهـــرت يف القـــيم واملعـــايري املرتبطـــة بـــنظم اإلدارة واحلكـــم 

ِّبتغــايل خاصــة بعــض صــدور القــوانني الــيت يف التعلــيم العــايل ال
عملت على استقالل اجلامعة ، كما هدفت إىل حتديد مـدى 
تقبـــل متخـــذي القـــرار هلـــذه التغـــريات وكيـــف يتعـــاملون معهـــا 
،واستخدمت الدراسة املنهج التحليلي ،وقد توصلت الدراسة 
إىل عدة نتائج منها أن قيم التعليم العايل التقليدية قد تغريت 

وضــحت أن هنــاك تغــري واضــح بصــفة عامــة يف القــيم ،كمــا أ
 (Mogalhaes & others, 2007) . واملعايري

وهنـــاك مشـــروع قامـــت بـــه كليـــة هـــويل كـــروس ســـنة 
هــدف إىل قيــاس مــا ميتلكــه الطــالب داخــل اجلامعــة  3114

مـــن قـــيم ماديـــة وأخالقيـــة وروحيـــة ومدنيـــة وتقـــو  تطـــور هـــذه 
اح كـــل كليـــة يف القـــيم ،كمـــا يقـــوم املشـــروع بتقـــو  مـــدى جنـــ

إعطـــــــاء بـــــــرامج وفـــــــرص تشـــــــجع الطـــــــالب علـــــــى اكتشـــــــاف 
معتقـــداهتم األخالقيـــة والروحيـــة ،واســـتخدمت املشـــروع مـــنهج 
حتليلـي ،وتوصـل إىل عـدة نتـائج منهـا اكتشـاف طـرق جديــدة 
ملعرفـــة مســـار منـــو الطـــالب يف هـــذه القـــيم ،كمـــا عمـــل علـــى 
تطـــــوير اســـــرتاتيجيات تقـــــو  جديـــــدة ميكـــــن أن تشـــــرتك فيهـــــا 

 ,College of the Holly Cross) سـتقبال كليـات دوليـة أخـرىم

2009) 
ــــــإجراء دراســــــة 3141كمــــــا قامــــــت اليزابيــــــث)  ( ب

اســتهدفت التعــرف علــى كيفيــة تطــور قــيم العمــل االجتمــاعي 
للطــــــالب املشــــــاركني يف بــــــرامج دراســــــية خارجيــــــة يف أمريكــــــا 

الـــِّبامج يف تطـــوير  هواســكتلندا ، وكيـــف ميكــن أن تســـهم هــذ
م ،واســــتخدمت الدراســــة املــــنهج التحليلــــي ،كمــــا هــــذه القــــي

توصلت إىل عدة نتائج منها أن هذه الِّبامج ميكن أن تسـهم 
يف الــوعي والــتكهن ملــا ميتلكــه الشــخص مــن قــيم ومعتقــدات  
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والوعي االجتمـاعي بالتحـديات الـيت تواجـه القـيم واملعتقـدات 
االجتماعيــة احلضـــارية وتقـــدير االخــتالف وحلساســـية الثقافيـــة 

 .(Elizabeth W. Lindsey,2010),  ممارسات العنصريةلل
كمــا أجريــت دراســة اســتهدفت التعــرف علــى قــيم 
ــــــؤثر القــــــيم علــــــى ســــــلوكيات  وســــــلوكيات الطــــــالب وكيــــــف ت
الطــــــالب ،واســـــــتخدمت الدراســــــة املـــــــنهج التحليلــــــي ،كمـــــــا 

%( مــــــن الطــــــالب 41توصـــــلت إىل عــــــدة نتــــــائج منهــــــا أن )
%( 41حـوايل ) أوضحوا أن سلوكهم ال يعكس قيمهم ،وأن

مــن الطــالب قــد صــمموا خططــا لتغيــري ســلوكهم ليتوافــق مــع 
قــيمهم بــالرغم مــن عــدم ســؤاهلم عــن وضــع أي خطــط لتغيــري 

 (Eric Pappas & others,2011) سلوكهم.

وتعتِّب الدراسة احلالية امتداد لدراسـة إبـراهيم كـاظم 
ويوسف سيد ،كما سوف تستعني الدراسة احلالية بدراسـات 

يف حتديــد الطــرق الــيت ميكــن اســتخدامها يف قيــاس  هــذا احملــور
ــــايل  القــــيم وتطورهــــا وارتباطهــــا بنمــــو شخصــــية اإلنســــان وبالت
ميكن االستفادة منها يف وضع تصور لتعديل وتنمية ما ميتلكه 
الطالب من قيم ،وتتشابه الدراسة احلالية مع هذه الدراسات 
 من حيث هدفها وهو التعرف على تطور قيم طالب اجلامعة
،غــري أهنــا ختتلــف معهــا يف عــدم تركيزهــا فقــط علــى تــأثري بيئــة 
اجلامعـــة ومـــا تقدمـــه مـــن بـــرامج ،ولكنهـــا تركـــز علـــى تغــــريات 

 اجملتمع ككل.
 أواًل: اإلطار النظري
 أواًل: مفهوم القيم

ال يوجــد اتفــاق حمــدد حــول مــا هيــة القــيم ،فهنــاك  
مــن يتعامــل معهــا مــن خــالل االجتاهــات ،وهنــاك مــن يربطهــا 

الهتمامــــات ،ويوجــــد فريــــق ثالــــث مييــــل إىل صــــعوبة حتديــــد با
مفهوم شامل للقيم بل يصنفها طبقـا العتبـارت اجتماعيـة أو 

 أخالقية أو نفسية مث حيدد ما هية كل قيمة تبعا لذلك.
فالقسـم األول والــذي يتعامــل مـع القــيم مــن خــالل  

االجتاهـات يــرى أنــه كثـريا مــا تتجمــع االجتاهـات املتفــردة علــى 

لســـنني وتتكامـــل وتنـــتظم يف منـــاذج شـــاملة تســـمى القـــيم مـــر ا
،ويـــرى أصـــحاب هـــذا االجتـــاه أن الفـــرق بـــني القيمـــة واالجتـــاه 
فــرق يف الدرجـــة ولـــيس يف النـــوع ،فالقيمـــة مـــن وجهـــة نظـــرهم 
أكثر عمقا وإن كانت تستخدم للداللة على اجتاهات األفراد 

عة ويف هذا الساق تعرف القيم بأهنا " مفهوم يدل على جممو 
مـــن االجتاهـــات املعياريـــة الـــيت تتكـــون لـــدى الفـــرد يف املواقـــف 
االجتماعية فتحدد له أهدافه العامة يف احلياة واليت تتضـح يف 

 (3114سلوكه العلمى أو اللفظي)سامل ،
ومــن الناحيــة االجتماعيــة ميكــن تعريــف القــيم بأهنــا  

"نتـــاج التفاعـــل االجتمـــاعي بـــني أفـــراد اجملتمـــع ،حيـــث تنتقـــي 
عـــة مـــن خـــالل تفاعـــل أفراهـــا جمموعـــة ماديـــة أو معنويـــة اجلما

تكــــون ذات قيمــــة عنــــدهم ،وحتــــوز قبــــوال واســــعا فيمــــا بيــــنهم 
،فيصطلحون على أهنا قيم اجتماعية هتدي سلوكياهتم وتنظم 
العالقات فيما بينهم ،وكلما سـادت تلـك القـيم اجملتمـع كلمـا 

يم هـذا ساد بني أفراده الود والتفاهم والتعاون ،هذا ويتم تقسـ
النـــوع مـــن القـــيم إىل قســـمني قـــيم اجتماعيـــة إجيابيـــة وســـلبية. 

 ( 3114)علي ،
وهناك من يربط القيم بالناحية األخالقية ،ويصنف  

أصحاب هذا االجتاه القيم األخالقية إىل قيم أخالقية موجبـة 
ــــــة إىل " جمموعــــــة  ــــــة اإلجيابي وســــــالبة ،وتشــــــري القــــــيم األخالقي

تقـــــــاء باحليـــــــاة االجتماعيـــــــة صـــــــفات معياريـــــــة تـــــــؤدي إىل اإلر 
والنهــوض مبســتوى املعيشــة ورقــي الســلوك اإلنســاين  )منصــور 

 ( 3112وآخرون ،
كمـــا يعتِّبهـــا الـــبعض موجهـــات عامـــة للســـلوك ،ومعـــىن 
ذلـك أن جمموعــة القــيم الــيت يـدين هبــا شــخص أو مجاعــة هــي 
الــيت حتركـــه حنـــو الســلوك )الفعـــل( وتدفعـــه حنــو العمـــل بطريقـــة 

جــع لــه يف احلكــم بــأن ســلوكه مرغــوب أو معينــة ،ويتخــذها مر 
غــــري مرغــــوب فيــــه مــــن قبــــل اجلماعــــة أو اجملتمــــع ". )منصــــور 

 ( 3112وآخرون ،
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 ثانيا: تصنيف القيم وأهميتها:
ميكن تصـنيف القـيم إىل ثـالث مسـتويات هـي قـيم  

إلزاميــــة وقــــيم تفضــــيلية وقــــيم مثاليــــة ومنهــــا تصــــنف إىل قـــــيم 
قــــيم مجاليــــة )يوســــف اجتماعيــــة وقــــيم دينيــــة وقــــيم أخالقيــــة و 

،3114 ) 
وهنــــــاك مــــــن يصــــــنفها إىل قــــــيم نظريــــــة واقتصــــــادية  

ومجاليـــــة واجتماعيـــــة وفيمـــــا يلـــــي توضـــــيح لكـــــل قيمـــــة) علـــــي 
،3114 ) 
 تغير المجتمع المصري وأسباب التغير  

شهد اجملتمع املصـري منـذ بدايـة النصـف الثـاين مـن 
القـــرن العشـــرين تغـــريات بنيويـــة جذريـــة مشلـــت كـــل مؤسســـاته 

ظيماته االجتماعية ،وجعلتها ختتلـف اختالفـا جوهريـا عمـا وتن
كانــت عليــه خــالل النصــف األول مــن نفــس القــرن ،وممـــا ال 

ميثــــل نقطـــــة البدايـــــة  4443يوليـــــو  34شــــك فيـــــه أن تــــاريخ 
األساســية ألعمــق التغــريات البنيويــة يف اجملتمــع املصــري خــالل 
 القــــرن العشــــرين متاثــــل يف عمقهــــا التغــــريات الــــيت تلــــت نقطــــة

عنــدما تــوىل  4214البدايــة يف تــاريخ مصــر احلــديث أي عــام 
 (.3114حممد على حكم مصر)أمحد ،،

وبرغم أن هذه التغـريات قـد أثـرت بشـكل كبـري علـى           
كافــة جوانــب احليــاة يف اجملتمــع املصــري إال أن تأثريهــا األكــِّب 
ظهـــــر جليـــــا علـــــى منظومـــــة القـــــيم واألخـــــالق داخـــــل اجملتمـــــع 

تج عنهـا أزمـة يف هـذه املنظومـة ،وقبـل التعـرض بالدرجة اليت نـ
للعوامــل الـــيت أدت إىل هـــذا التغـــري البـــد أن نطـــرح أوال بعـــض 

 االعتبارات واليت تتضمن:
  إن األزمــة األخالقيــة ليســت أزمــة فــرد أو أزمــة ذاتيــة وإمنــا

هــي أزمــة هيكليــة أي أزمــة نســق اجتمــاعي يضــم بداخلــه 
 قضة األبعاد.نظما اقتصادية واجتماعية وسياسية متنا

  تتشـــكل األزمـــة األخالقيـــة بســـبب عوامـــل خمتلفـــة بعضـــها
داخلـــي يرجـــع إىل تناقضـــات كامنـــة يف البنـــاء االجتمـــاعي 

ــــة  ــــرتبط بتحــــديات مــــؤثرة يف بني ذاتــــه وبعضــــها خــــارجي ي
اجملتمـــــع ،ويف ظـــــل ظـــــروف التحـــــول يـــــؤدي التقابـــــل بـــــني 
تناقضات الداخل وحتديات اخلارج إىل تفاقم حدة األزمـة 

 ( 3112ر وآخرون ،)منصو 

  بــــــرغم مــــــن تعــــــدد تفســــــريات األزمــــــة األخالقيــــــة إال أهنــــــا
تفســــريات غــــري كافيــــة لتشــــكل األزمــــة يف منظومــــة القــــيم 
،ولكنهــــــــا حتتــــــــاج إىل تطــــــــابق سياســــــــاهتا وقوانينهــــــــا مــــــــع 

 (. 3114طموحات األفراد ودوافعهم )أمني ،

  عنـــد دراســــة التغـــري االجتمــــاعي البــــد مـــن تــــوخي منهجــــا
مـــن رؤيـــة العــام واخلـــاص يف تكـــوين اجملتمـــع  حتليليــا ميكننـــا

وآال نغفـــــــل اجلزئيــــــــات والتفاصـــــــيل يف خضــــــــم االهتمــــــــام 
 بالعموميات.

  افرتاض أن الداخل هو أصل األشياء وجوهرها وأن اخلارج
هو البيئة احمليطة اليت هتيئ ظروف التفاعل للبيئة الداخليـة 
،وبنـــــاء عليـــــه تكـــــون القـــــرارات والتحـــــديات والتناقضـــــات 

لية هـي احملـرك األساسـي للتغـري ولكنهـا مجيعـا تعمـل الداخ
يف إطار عالقات خارجية قـد حتـدد مسـاراهتا ووجهتهـا يف 

 (3114بعض األحيان. )زايد ،

  يف حتليــل األزمــة األخالقيــة ال ميكــن الفصــل بــني أبعادهــا
االقتصادية والسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة حيـث تعمـل 

 قع املأزوم.هذه العناصر جمتمعة لتشكل الوا

  كلما زادت االحباطـات اليوميـة لـدى أبنـاء اجملتمـع زادت
حــــــاالت االنفــــــالت يف املعــــــايري وعــــــد اإلميــــــان بالقواعــــــد 

 (3114املنظمة للسلوك والقيم.)حجازي،
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  إن ســـلوك النـــاس وأخالقهـــم والقـــيم الـــيت حتـــدد عالقـــاهتم
بأنفســـهم وبـــاآلخرين ليســـت أبنيـــة خالصـــة يضـــعها الفـــرد 

يــــدا عــــن اجملتمــــع وأوضــــاعه الســــائدة وإمنــــا حبريــــة كاملــــة بع
شــأهنا شــأن كــل مــا يتعلــق باإلنســان نتــاج تصــنعه أوضــاع 
اجملتمــع مــن ناحيــة وأداة تــؤثر يف اجملتمــع وتســهم يف تغيــريه 

 (3114من ناحية أخرى.) جرموين ،

 وميكن إمجال العوامل اليت أدت إىل تغري اجملتمع فيما يلي:
  علـــــى  –ضـــــوابط  بـــــال حـــــدود وبـــــال –سياســـــة االنفتـــــاح

ثقافات اجملتمعات الغربية والشرقية ،وما ترتـب علـى ذلـك 
مــن تشــرب شــبابنا لتيــارات فكريــة غريبــة علينــا مثــل التيــار 
اإلحلادي والشيوعي وتولد عنه اعتناق بعض هذا الشباب 
العديـــد مــــن القـــيم الســــالبة ،هــــذا إىل جانـــب مــــا أحدثتــــه 

يف بعض جوانب الثورة العلمية والتكنولوجية من تغري كبري 
حياتنا نتيجة الستخدامنا الكثري من معطيات هـذه الثـورة 
ومـــــا تبـــــع ذلـــــك مـــــن ظهـــــور الكثـــــري مـــــن القـــــيم اإلجيابيـــــة 

 (3114والسلبية لدينا.) يوسف ،

  أزمـــة الثقـــة بـــني احلكومـــة والشـــعب والـــيت تعـــد مـــن أخطـــر
العوامـل الــيت تـؤدي إىل تفــاقم األزمـة األخالقيــة والســلوكية 

ور املواطن باالنتماء الوطت ويعزف عـن ،حيث خيتفي شع
املشـــاركة اجملتمعيـــة ،وينشــــغل فقـــط بالبحــــث عـــن وســــائل 
للكسب السريع بطرق يف معظمهـا غـري مشـروعة أو لسـد 
االحتياجـــــــات اليوميـــــــة لـــــــدى الـــــــبعض هبـــــــدف البقـــــــاء أو 

 التحايل من أجل االستمرار.

  كلما زاد اتساع الفجوة بني النخبة واجلماهري وبني القـول
لفعل وبني األغنياء والفقراء زادت النزعة لـدى اجلمـاهري وا

لتبت قيما مستحدثة معارضة للمبادئ األخالقية املتعارف 
 عليها .

  تعــــد العوامــــل املاديــــة العامــــل احلاســــم يف تشــــكيل معظــــم
املشكالت االجتماعية اليت يدركها أبنـاء اجملتمـع ،ويسـوق 

ظــاهر أصــحاب تلــك الدراســات مــِّبراهتم بــاإلعالن عــن م
اخللـــل االقتصـــادي الـــذي انتـــاب اجملتمـــع يف فـــرتة االنفتـــاح 
االقتصــادي والــيت مــا زالــت آثــاره مســتمرة حــىت اليــوم بــل 
تفاقمــــت يف ظــــل السياســــات الليِّباليــــة احلــــرة الــــيت تتبعهــــا 

 مصر يف املرحلة الراهنة.

  يرجـــــع الـــــبعض مشـــــكالت اجملتمـــــع املصـــــري إىل مشـــــكلة
مـــل األساســـي يف تـــدهور التزايـــد الســـكاين ،والـــيت تعـــد العا

أحوال اجملتمع بسبب عدم مالئمـة املـوارد احملـدودة للزيـادة 
الســـكانية ممـــا يـــؤدي إىل حـــدوث خلـــل وظيفـــي يصـــاحبه 

 أزمات مادية وسلوكية.

  وهناك من يدعي أن األزمة األخالقية بسبب التخلي عن
 الرتاث واالنبهار بالغرب واهلرولة حنو اآلخر .

 ي يتحـــول بفعـــل الظـــروف إىل عـــدم معياريـــة الســـلوك الـــذ
ثقافــة متقبلــة أو مفروضــة علــى النــاس يســود فيهــا فوضــى 
عامـــــة تتأصـــــل مـــــع الـــــزمن وتصـــــبح شـــــيئا معتـــــادا ال ميثـــــل 
خروجا عن النظام ،بل يصبح الالنظام هو العرف السائد 
الــــذي يتعامــــل معــــه أفــــراد اجملتمــــع بتلقائيــــة دون وعــــي أو 

 (3112بوعي مزيف.)منصور وآخرون ،

  ـــــة يف اجملتمـــــع ممـــــا يزيـــــد مـــــن حـــــدة انتشـــــار قـــــيم الِّبجوازي
األزمــات الــيت يعــاين منهــا الشــعب وحــدة التناقضــات الــيت 
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تصل إىل درجة يصبح معها التحول إىل مرحلة االشرتاكية 
أمــرا حتميــا ،ذلــك أن قــيم الِّبجوازيــة تعــوق عمليــة التنميــة 
فهي قيم حتث على الكسب السـريع واالسـتهالك وتقـدير 

نبيــــــــة واالهتمـــــــــام بــــــــاملظهر دون اجلـــــــــوهر املنتجــــــــات األج
والالمباالة واحلقد الطبقي وغري ذلك من القـيم السـلبية.) 

 (.3114أمحد ،

  ســـرعة التغـــري الـــذي رافـــق اهنيـــار االحتـــاد الســـوفييت وظهـــور
ـــــى انتشـــــار العوملـــــة أوجـــــد قيمـــــا  مؤسســـــات ســـــاعدت عل
جديــــدة يف الشــــرق والغــــرب اســــتعانت يف انتشــــارها بثــــورة 

قـــيم االســـتهالك واحلصـــول علـــى الشـــيء  املعلومـــات مثـــل
 بأي مثن.

   اهلجرة إىل دول الذهب األسـود باعتبارهـا مسـئولة بشـكل
كبــري عمــا انتــاب اجملتمــع املصــري مــن حتــوالت علــى كافــة 
األصــــعدة السياســــية واالجتماعيـــــة والثقافيــــة واالقتصـــــادية 
،فهي مسـئولة عـن تعـاظم حـدة االسـتهالك الـرتيف وازديـاد 

ــــل إىل اســــتري  اد كــــل مــــا هــــو أجنــــيب وارتفــــاع معــــدالت املي
التضـــخم وزيـــادة اهلـــوة بـــني الشـــرائح االجتماعيـــة واغـــرتاب 
اإلنســـــــان عـــــــن وطنـــــــه وعـــــــن قضـــــــاياه القوميـــــــة.)حجازي 

،3114.) 

لقد أثرت كل هذه املتغريات والعوامل على منظومة 
القــيم داخــل اجملتمــع ،غــري أن الشــباب هــم أكثــر الفئــات الــيت 

رجــة جعلــت الكثــري مــن شــبابنا يعيــد تــأثرت هبــذه العوامــل بد
تشـــكيل معظـــم مـــا لديـــه مـــن قـــيم اجتماعيـــة عـــن احليـــاة ،بـــل 
وتقويض أغلب تصوراته عن ذاته وعن عامله األمر الذي أدى 
بدرجة كبرية إىل التذبذب والتخبط وعـدم االسـتقرار يف القـيم 
االجتماعيــة األصــيلة ،بــل وعــدم مقــدرة هــؤالء الشــباب علــى 

ني مـــا هـــو صـــواب ومـــا هـــو خطـــأ وبالتـــايل التمييـــز الواضـــح بـــ
ضعف مقـدرهتم علـى االنتقـاء واالختيـار بـني القـيم املتصـارعة 
يف جمتمعنا املصري بل وعجزهم عن تطبيق ما يؤمنون بـه مـن 

 قيم.
 -وميكن إمجال نتائج هذه العوامل يف ما يلي:

  أوجدت واقعا اجتماعيا جديدا لـه معـايريه وقيمـه اجلديـدة
 مــن شــبابنا إىل اعتناقهــا ،بــل والــتخلص الــيت بــادر الكثــري

من بعض قيمنا االجتماعية واعتبارها قيدا على حركتـه يف 
احليــاة ،ممــا جعــل هــذا الوضــع يســبب مــا ميكــن أن نطلــق 
عليــه " أزمــة قيميــة " الــيت هــي نــوع مــن الصــراع بــني قيمنــا 
ـــــيت  ـــــدة ال ـــــني القـــــيم اجلدي ـــــيت ال غـــــىن عنهـــــا وب األصـــــيلة ال

 (3114ستحدثة .) يوسف ،صاحبت املتغريات امل

  نتيجـــة للثـــورة العلميـــة حـــدث تذبـــذب وعـــدم اســـتقرار يف
القـــيم املوروثـــة واملكتســـبة علـــى حـــد ســـواء ،وعـــدم مقـــدرة 
عــدد كبــري مــن أفــراد اجملتمــع وخباصــة الشــباب مــنهم علــى 
التمييز الواضح بني ما هو صواب وما هو خطـأ ،وبالتـايل 

بـــني القـــيم ضـــعف مقـــدرهتم علـــى االنتقـــاء واالختيـــار مـــن 
 ( 3114املتصارعة املوجودة. )علي ،

  حــدوث انقـــالب يف منظومـــة القــيم االجتماعيـــة نـــتج عنـــه
إحــالل جمموعــة مــن القــيم الســلبية املســتحدثة والــيت تتســم 
بســـلوكيات ال معياريـــة تفقـــد القـــيم اإلجيابيـــة القـــدرة علـــى 
محايــة اجملتمــع مــن الفوضــى الألخالقيــة ،ولــذلك تشــكلت 

ِّب عـــن خلـــل انتـــاب البنـــاء االجتمـــاعي أمنـــاط ســـلوكية تعـــ
بأكمله متثل يف : غلبة القيم املاديـة علـى عالقـات األفـراد 
،ســــــــيادة قــــــــيم االســــــــتهالك الــــــــرتيف ،العزلــــــــة االجتماعيــــــــة 
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ـــــــــــاة االجتماعيـــــــــــة  واالنســـــــــــحاب مـــــــــــن املشـــــــــــاركة يف احلي
 (3112والسياسية.  )منصور وآخرون ،

 قافيــة تضــخم البنــاء الفــوقي : ويقصــد بــه تضــخم البنيــة الث
بشــــــكل عــــــام حيــــــث أدت التغــــــريات إىل خلــــــق متــــــايزات 
مؤسســـة علـــى التعلـــيم أو االقتصـــاد أو املنصـــب احلكـــومي 
،وتفــــتح هــــذه التمــــايزات اجملــــال حنــــو خلــــق فجــــوات بــــني 
البشـــــر تعمـــــل بـــــدورها علـــــى وجـــــود مؤشـــــرات دالـــــة علـــــى 
تضــخم البنيــة الثقافيــة مثــل املبالغــة يف االســتهالك والرتكيــز 

 ظهرية للسلوك.على اجلوانب امل

  القلدنــــة :يف هــــذا الظــــرف يصـــــبح  –العــــودة إىل املاضــــي
املاضــي هاجســا يــراود النــاس ويعــِّب عــن فشــل احلاضــر يف 
تلبية حاجـات البشـر وطموحـاهتم ،فبدراسـة احليـاة اليوميـة 
يتضـــح حنـــني النـــاس للماضـــي والنظـــر للحاضـــر علـــى أنـــه 
ملـــــــيء بالشـــــــرور واملســـــــتقبل لـــــــيس أفضـــــــل مـــــــن املاضـــــــي 

 (3114)زايد ،  واحلاضر.

 إجراءات الدراسة
ويف هذا احملور سوف تتناول الباحثة أهـداف الدراسـة امليدانيـة 
،ووصـف أدوات الدراســة واإلجــراءات الـيت مت إتباعهــا يف بنــاء 
ــــــد جمتمــــــع  ــــــة ،وحتدي ــــــق الدراســــــة امليداني األداة  ،وكيفيــــــة تطبي
الدراســــــة وعينـــــــة الدراســــــة وخصائصـــــــها ،وأســــــاليب املعاجلـــــــة 

 اليت استخدمت يف حتليل البيانات اإلحصائية. اإلحصائية
 أوال: أهداف الدراسة الميدانية

هتــــدف الدراســــة امليدانيــــة إىل التعــــرف علــــى التغــــري  
القيمــي لــدى طــالب اجلامعــة علــى امتــداد فــرتة زمنيــة تتعــدى 
اخلمســــني عامـــــا ،ولتحقيـــــق هــــذا اهلـــــدف اعتمـــــدت الدراســـــة 

بــــراهيم كــــاظم علــــى امليدانيــــة علــــى الدراســــة الــــيت أجراهــــا د. إ
،ودراســة  4463، 4442عينتــني مــن طــالب اجلامعــة عــامي 

( على عينـة مـن طـالب اجلامعـة عـام 4441د. يوسف سيد)
، هذا إىل جانب اختيار عينة من الطالب امللتحقني  4424

،مث تقـــــوم الباحثـــــة مبقارنـــــة  3141، 3114باجلامعـــــة عـــــامي 
هـذه املقارنـة نسب تأكيد العينات األربع للقيم املختلفة ومـن 

ميكــــن حتديــــد مــــدى التغــــري يف النســــق القيمــــي لــــدى طــــالب 
 اجلامعة على امتداد مخسني عاما .

 ثانيا: وصف أدوات الدراسة 
   ـــــــــيت اســـــــــتخدمتها الدراســـــــــتني مت تطبيـــــــــق نفـــــــــس األداة ال

الســابقتني )دراســة إبــراهيم كــاظم ودراســة يوســف ســيد ( 
  وهي عبارة عن صحيفة تعليمات عن تاريخ احلياة

 خامسا: اختيار العينة وإجراءات التطبيق
( اســـتمارة علـــى عينـــة 61قامـــت الباحثـــة بتطبيـــق ) 

مــــن طــــالب كليــــيت العلــــوم واآلداب جامعــــة القــــاهرة يف شــــهر 
،ولقـــد تركـــت الباحثـــة  3112/3114مــارس للعـــام اجلـــامعي 

فرتة أسبوعني لكتابة تاريخ احلياة مت متديدها ألسبوعني تاليني 
ة صـعوبة بالغـة يف جتميـع سـري احليـاة ومل ،ولقد وجـدت الباحثـ

( اســـــتمارة ، والســـــتكمال اســـــتمارات 46حتصـــــل إال علـــــى )
الــذكور قامــت الباحثــة بإعــادة التطبيــق علــى عينــة مكونــة مــن 

( طالب من كليات العلوم والرتبية والطب جامعة الفيوم 44)
( 2، ومل حتصـــــل إال علـــــى ) 3114/3141للعـــــام اجلـــــامعي 

ــــك ــــاة  اســــتمارات ،بعــــد ذل ــــار ســــري حي ــــة باختي قامــــت الباحث
( طــالب ،وكــان معيــار االختيــار لســري 41( طالبــات و)41)

حياة الطالب هو حجم املادة املكتوبة وتنوعها واإلجابـة عـن 
األســـئلة املكملـــة ،وراعـــت الباحثـــة عـــامال هامـــا عنـــد اختيـــار 
ـــــاك ســـــابق عالقـــــة أو معرفـــــة بـــــني  ـــــة وهـــــو أال يكـــــون هن العين

ة ، ويوضـح اجلـدول التـايل وصـف وتوزيـع الباحث وأفـراد العينـ
 أفراد العينة اليت مت اختيارها على الكليات املختلفة:

 (1جدول رقم )
 توزيع أفراد العينة التي تم اختيارها على الكليات المختلفة

 العدد الكلية العدد الكلية
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جامعة  –آداب 
 القاهرة

جامعة  -علوم 2
 القاهرة

1 

جامعة  –م علو  1 جامعة الفيوم –تربية 
 الفيوم

4 

   4 جامعة الفيوم –طب 
 صدق األداة:
مل تعتمد الباحثة على معيار خارجي لقياس صدق  

األداة ،بــل اعتمــدت صــدق املفحــوص يف كتابــة تــاريخ حياتــه 
ــــيت ظهــــرت مــــن درجــــة االتســــاق الــــداخلي لســــرية احليــــاة  ،وال

 .،حيث مت استبعاد سري احلياة الغري متسقة داخليا
 ة:ثبات األدا
مت حتديـــد الثبـــات علـــى أســـاس مـــدى اتفـــاق حتليـــل  

الباحث مع حملل أخر ،مث مدى اتفاق الباحـث مـع نفسـه يف 
التحليــل ،وبالنســبة التفــاق الباحــث مــع احمللــل اآلخــر فقــد مت 
ــــار مخــــس ســــري حيــــاة مــــن عشــــرين ســــرية حيــــاة بطريقــــة  اختي

وحبســـاب معامـــل )*(عشـــوائية ،ومت عرضـــها علـــى الزميـــل اآلخـــر
و( ،وبالنســبة التفــاق الباحــث 21جــد أنــه يســاوي )الثبــات و 

 مـع نفسـه قــام الباحـث بإعــادة حتليـل مخـس ســري حيـاة ،وكــان
الفاصل الزمت بني إجراء التحليلني شهرين ،ووجد أن معامـل 

و(  ،ومــــن مث ميكــــن القــــول بــــأن هنــــاك 24الثبــــات يســــاوي )
 درجة ثبات مرتفعة يف التحليل

 نتائج الدراسة الميدانية
نــاول أوال  النتــائج العامــة للدراســة امليدانيــة ســوف نت 

 ((:4( )انظر ملحق رقم )3واليت يوضحها اجلدول رقم )
:  مت االعتماد على دراسة د. إبراهيم كاظم ودراسة  مالحظة

د. يوسـف ســيد حممـود يف أخــذ النتــائج الـيت مت التوصــل إليهــا 
 ملقارنتها بنتائج الدراسة احلالية:

الجــــدول اســــتنتاج  يمكــــن مــــن خــــالل اســــتقراء
 بعض المالمح العامة لنتائج الدراسة وهي:

                                                 
الزميلة هي السيدة /أمساء عبد السالم مدرس مساعد بقسم أصول  )*(

 الرتبية

أوال: توجد بعض األمناط القيمية اليت زاد التأكيد عليها لدى 
ـــــــــة  ـــــــــات الدراســـــــــة لســـــــــنة  3141عين  4424باملقارنـــــــــة بعين

( و القـــــــــيم 4وهـــــــــي:القيم االجتماعيـــــــــة ) 4444و 4463و
 ية.( وقيمة األمن القيم اجلسمانية والقيم املعرف4الذاتية )

ثانيــا: توجــد بعــض األمنــاط القيميــة الــيت قلــت درجــة التأكيــد 
باملقارنة بدرجة التأكيـد عليهـا لـدى  3141عليها لدى عينة 

( 3ومنها: القـيم الذاتيـة ) 4444و 4463و 4424عينات 
والقـــــيم الرتوحييـــــة وقـــــيم املتنوعـــــات والقـــــيم األخالقيـــــة والقـــــيم 

 (3االجتماعية )
ــــا: توجــــد بعــــض األمنــــاط ا لقيميــــة الــــيت احتفظــــت بنســــبة ثالث

تأكيـــــــدها وذلـــــــك للعينـــــــات املختلفــــــــة ومـــــــن هـــــــذه األمنــــــــاط 
 القيمية:القيم العملية.

وســـوف تتنـــاول الباحثـــة فيمـــا يلـــي الفـــرق بـــني العينـــات 
 املختلفة على كل منط من األمناط القيمية:

 أواًل: نمط القيم األخالقية
((  4( )انظــر ملحــق رقـــم )4يوضــح اجلــدول رقـــم ) 

املئويــــة لــــدرجات عينــــات الطــــالب علــــى خــــط القــــيم  النســــبة
 األخالقية 

وللوقـــوف علـــى مـــدى جتـــانس التباينـــات مت تطبيـــق 
وهي  دالة مما يعت  30644اختبار ليفن وجد أن قيمة ف= 

أن افـــــرتاض جتـــــانس تباينـــــات اجملموعـــــات )نســـــبة الـــــدرجات( 
املختارة غري صحيح ، ولكن نظرا لقوة هذا األسـلوب سـوف 

ن مــــــــع احلـــــــذر يف تعمــــــــيم النتـــــــائج ومــــــــن مث يســـــــتخدم ولكـــــــ
باســتخدام حتليــل التبــاين املــزدوج والــذي يوضــحه جــدول رقــم 

نســتنتج منهــا اآليت بالنســبة لــنمط   4( انظــر ملحــق رقــم 1)
 القيم األخالقية:

بالنســبة لعامــل الــزمن: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  -
 3141و 4424و 4463و 4444بني العينـات األربـع 

 و( .14أقل من  ) عند مستوى
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ــــــة   - ــــــروق ذات دالل بالنســــــبة لعامــــــل اجلــــــنس: ال توجــــــد ف
 إحصائيا.

بالنسبة لتفاعل عامل اجلنس والزمن: ال توجد فروق ذات  -
 داللة إحصائيا. 

 (1ثانيا: نمط القيم االجتماعية )
((  النســــبة 4( )انظــــر ملحــــق رقــــم )6يوضــــح اجلــــدول رقــــم )

يم االجتماعيـة املئوية لدرجات عينات الطالب علـى خـط القـ
(4 ) 

وللوقـــوف علـــى مـــدى جتـــانس التباينـــات مت تطبيـــق 
وهـي غـري دالـة ممـا  40144اختبـار لـيفن وجـد أن قيمـة ف= 

يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات )نسبة الدرجات( 
املختـــارة صـــحيح ،ومـــن مث باســــتخدام حتليـــل التبـــاين املــــزدوج 

انظــر ملحــق ( 4وإجيــاد قــيم ف والــيت يوضــحها جــدول رقــم )
ميكـــــن أن نســـــتنتج منهـــــا اآليت بالنســـــبة لـــــنمط القـــــيم  4رقـــــم 

 (4االجتماعية)
بالنســبة لعامــل الــزمن: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  -

 3141و 4424و 4463و 4444بني العينـات األربـع 
 .( .14عند مستوى )

ــــــة  - ــــــروق ذات دالل بالنســــــبة لعامــــــل اجلــــــنس : ال توجــــــد ف
 إحصائيا.

ل اجلنس والزمن: ال توجد فروق ذات بالنسبة لتفاعل عام -
 داللة إحصائيا.

 (2ثالثا: نمط القيم االجتماعية )
( النســـبة املئويـــة لـــدرجات 4يوضـــح اجلـــدول رقـــم ) 

( :انظــــر 3عينــــات الطــــالب علــــى خــــط القــــيم االجتماعيــــة )
 4ملحق رقم 

وللوقـــوف علـــى مـــدى جتـــانس التباينـــات مت تطبيـــق 
هـي غـري دالـة ممـا و  40423اختبـار لـيفن وجـد أن قيمـة ف= 

يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات )نسبة الدرجات( 
املختـــارة صـــحيح ،ومـــن مث باســــتخدام حتليـــل التبـــاين املــــزدوج 

ــــيت يوضــــحها جــــدول رقــــم ) ( انظــــر 41وبإجيــــاد قــــيم ف )وال
( والـــيت ميكـــن أن نســـتنتج منهـــا اآليت بالنســـبة  4ملحـــق رقـــم 

 (:3لنمط القيم االجتماعية )
ة لعامــل الــزمن : توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية بالنسـب -

 3141و 4424و 4463و 4444بني العينـات األربـع 
.(  ، وعنــــــــد مقارنــــــــة نتــــــــائج عينــــــــة 14عنــــــــد مســــــــتوى )

ــــــــات الســــــــابقة باســــــــتخدام جــــــــدول 3141 ــــــــائج العين ونت
وجد أن الفرق األساسي يوجد  (LSD)املقارنات املتعددة 

ستوى داللـة عند م 4424وعينة  3141بني نتائج عينة 
 و(.                14)

ــــــة  - ــــــروق ذات دالل بالنســــــبة لعامــــــل اجلــــــنس : ال توجــــــد ف
 إحصائيا.

بالنسبة لتفاعل عامل اجلنس والزمن: ال توجد فروق ذات  -
 داللة إحصائيا.

 (1رابعا: نمط القيم الذاتية )
( النســب املئويـة لــدرجات 43رقـم ) يوضـح جــدول 

( )انظر ملحق رقم 4ة)عينات الطالب على خط القيم الذاتي
4:) 

وللوقوف على مدى جتـانس التباينـات مت تطبيـق اختبـار لـيفن 
وهـي  دالـة ممـا يعـت أن افـرتاض  40441وجد أن قيمـة ف= 

جتـــانس تباينـــات اجملموعـــات )نســـبة الـــدرجات( املختـــارة غـــري 
صـــحيح ، ولكـــن نظـــرا لقـــوة هـــذا األســـلوب ســـوف يســـتخدم 

مــن مث باســتخدام حتليــل ولكــن مــع احلــذر يف تعمــيم النتــائج و 
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التبـــاين املـــزدوج وبإجيـــاد قـــيم ف والـــيت يوضـــحها جـــدول رقـــم 
( ميكـــن أن نســـتنتج منهـــا اآليت  4( )انظـــر ملحـــق رقـــم 44)

 (:4بالنسبة لنمط القيم الذاتية )
ــــة  - ــــزمن : توجــــد فــــروق ذات دالل بالنســــبة لعامــــل ال

 4424و 4463و 4444إحصـائية بـني العينـات األربــع 
و( ، وعنــد مقارنــة 14أقــل مــن  ) عنــد مســتوى 3141و

ونتــــائج العينــــات الســــابقة باســــتخدام 3141نتــــائج عينــــة 
وجـــــــــد أن الفـــــــــرق  (LSD)جـــــــــدول املقارنـــــــــات املتعـــــــــددة 

و  4463وعينـة  3141األساسي يوجد بني نتـائج عينـة 
 و(.14عند مستوى داللة أقل من  ) 4424

بالنســبة لعامــل اجلــنس :  توجــد فــروق ذات داللــة  -
و( ممـا يـدل علـى وجـود 14مسـتوى داللـة )إحصائيا عند 

اختالف بني الطلبة والطالبات يف اسـتجابتهم حـول هـذه 
 القيمة.

ــــزمن: ال توجــــد  - بالنســــبة لتفاعــــل عامــــل اجلــــنس وال
  فروق ذات داللة إحصائيا.

 (2خامسا: نمط القيم الذاتية )
( النســـب املئويـــة لـــدرجات عينـــات 44يوضـــح اجلـــدول رقـــم )

 (4( )انظر ملحق رقم 3الذاتية )الطالب على خط القيم 
وللوقـــوف علـــى مـــدى جتـــانس التباينـــات مت تطبيـــق 

وهـي غـري دالـة ممـا  40346اختبـار لـيفن وجـد أن قيمـة ف= 
يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات )نسبة الدرجات( 
املختـــارة صـــحيح ،ومـــن مث باســــتخدام حتليـــل التبـــاين املــــزدوج 

ــــيت يوضــــحها جــــ ( )انظــــر 46دول رقــــم )وبإجيــــاد قــــيم ف وال
( ميكـــن أن نســـتنتج منهـــا اآليت بالنســـبة لـــنمط 4ملحـــق رقـــم 

 (3القيم الذاتية )

بالنسبة لعامل الزمن :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
ـــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــات األرب  4424و 4463و 4444بـــــــــــــــــني العين

 .                3141و

ــــــة  - ــــــروق ذات دالل بالنســــــبة لعامــــــل اجلــــــنس : ال توجــــــد ف
 إحصائيا.

نسبة لتفاعل عامل اجلنس والزمن: ال توجد فروق ذات بال -
 داللة إحصائيا.

 سادسا: نمط قيم األمن
( النسـب املئويـة لـدرجات 42يوضح اجلدول رقـم ) 

 (4عينات الطالب على خط قيمة األمن ) انظر ملحق رقم 
وللوقـــوف علـــى مـــدى جتـــانس التباينـــات مت تطبيـــق 

دالة مما يعت وهي   30424اختبار ليفن وجد أن قيمة ف= 
أن افـــــرتاض جتـــــانس تباينـــــات اجملموعـــــات )نســـــبة الـــــدرجات( 
املختارة غري صحيح ، ولكن نظرا لقوة هذا األسـلوب سـوف 
يســـــــتخدم ولكـــــــن مــــــــع احلـــــــذر يف تعمــــــــيم النتـــــــائج ومــــــــن مث 
باســــــتخدام حتليــــــل التبــــــاين املــــــزدوج وبإجيــــــاد  قــــــيم ف والــــــيت 

ن ( ميكــن أ4( )انظــر ملحــق رقــم 44يوضــحها جــدول رقــم )
 نستنتج منها اآليت بالنسبة لنمط قيم األمن:

بالنسـبة لعامــل الــزمن : توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية  -
 3141و 4424و 4463و 4444بني العينـات األربـع 

و( ، وعنـد مقارنـة نتـائج 14عند مستوى داللة أقل مـن )
ونتـــائج العينـــات الســـابقة باســـتخدام جـــدول 3141عينـــة 

وجد أن الفرق األساسي يوجد  (LSD)املقارنات املتعددة 
عنــــد  4444و  4463وعينــــة  3141بــــني نتــــائج عينــــة 

 و(.          14مستوى داللة أقل من  )
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ــــــة  - ــــــروق ذات دالل بالنســــــبة لعامــــــل اجلــــــنس : ال توجــــــد ف
 إحصائيا.

بالنسـبة لتفاعـل عامــل اجلـنس والــزمن:  توجـد فــروق ذات  -
 و(.14داللة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من )

رجوع إىل جـدول وسـيطات النسـب املئويـة جنـد وبـال
 3141ازديـــاد التأكيــــد علـــي هــــذه القيمـــة قلــــيال لـــدى عينــــة 

%( إال أهنـــا 403) 4424%( عنـــد مقارنتهـــا بعينـــة 3046)
%( 4044) 4444مـــــا زالـــــت قليلـــــة عنـــــد مقارنتهـــــا بعينـــــيت 

%(  وهــو مــا يــدل علــى تزايــد شــعور 4044) 4463وعينــة 
حسـاس بـاالغرتاب والقلـق نظـرا ملـا األفراد بعدم االسـتقرار واإل

يعانيـــه اجملتمـــع اليـــوم مـــن حتـــوالت وتغـــريات أثـــرت علـــى حيـــاة 
الشــــــباب وأفقــــــدهتم الشــــــعور بالطمأنينــــــة واالســــــتقرار ،كمــــــا 
نالحظ ارتفاع هذه القيمة بني الطالبات عن الطالب وهو ما 

 . 4444يتفق وعينة 
 سابعا: نمط القيم الجسمانية

النسبة املئوية لدرجات ( 31يوضح اجلدول رقم ) 
عينات الطالب على خط القيم اجلسمانية )انظر ملحق رقم 

(4:) 
وللوقـــوف علـــى مـــدى جتـــانس التباينـــات مت تطبيـــق 

ـــيفن وجـــد  أن قيمـــة ف=  ـــة ممـــا  30424اختبـــار ل وهـــي  دال
يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات )نسبة الدرجات( 

هذا األسـلوب سـوف املختارة غري صحيح ، ولكن نظرا لقوة 
يســـــــتخدم ولكـــــــن مــــــــع احلـــــــذر يف تعمــــــــيم النتـــــــائج ومــــــــن مث 
ــــــاين املــــــزدوج وبإجيــــــاد قــــــيم ف والــــــيت  باســــــتخدام حتليــــــل التب

( ميكــن أن 4( )انظــر ملحــق رقــم 34يوضــحها جــدول رقــم )
 نستنتج منها اآليت بالنسبة لنمط القيم اجلسمانية:

 بالنسـبة لعامــل الــزمن : توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية -
 3141و 4424و 4463و 4444بني العينـات األربـع 

و( ، وعنـد مقارنـة نتـائج 14عند مستوى داللة أقل مـن )
ونتـــائج العينـــات الســـابقة باســـتخدام جـــدول 3141عينـــة 

وجد أن الفرق األساسي يوجد  (LSD)املقارنات املتعددة 
عنـــــد  4424و 4444وعينـــــة  3141بـــــني نتـــــائج عينـــــة 

           و(.14مستوى داللة أقل من  )

بالنسبة لعامل اجلنس :  توجد فروق ذات داللة إحصائيا  -
 و(.114عند مستوى داللة أقل من )

بالنســبة لتفاعــل عامــل اجلــنس والــزمن: توجــد فــروق ذات  -
 و(.14داللة إحصائيا عند مستوى داللة )

 ثامنا: نمط القيم الترويحية
( النســبة املئويــة لــدرجات 34يوضــح اجلــدول رقــم ) 
لطــالب علــى خــط القــيم الرتوحييــة )انظــر ملحــق رقــم عينــات ا

4) 
وللوقـــوف علـــى مـــدى جتـــانس التباينـــات مت تطبيـــق 

وهــي غــري دالــة ممــا 40142اختبــار لــيفن وجــد أن قيمــة ف= 
يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات )نسبة الدرجات( 
املختـــارة صـــحيح ،ومـــن مث باســــتخدام حتليـــل التبـــاين املــــزدوج 

ــــيت يوضــــحها جــــدول رقــــم )وبإجيــــاد قــــيم  ( )انظــــر 31ف وال
( ميكـــن أن نســـتنتج منهـــا اآليت بالنســـبة لـــنمط 4ملحـــق رقـــم 

 :القيم الرتوحيية
بالنسـبة لعامــل الــزمن : توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية  -

 3141و 4424و 4463و 4444بني العينـات األربـع 
ـــة أقـــل مـــن ) و( ،كمـــا يتضـــح مـــن 14عنـــد مســـتوى دالل

وجـد   (LSD)املتعـددة باسـتخدام  خالل جـدول املقارنـات
عنــــــد   4444و 3141أنــــــه توجــــــد  فــــــروق بــــــني عينــــــيت 

عنـد  4463و 3141،( وبـني عينـيت 14مستوى داللـة )
 ،(.                14مستوى )
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ــــــة  - ــــــروق ذات دالل بالنســــــبة لعامــــــل اجلــــــنس : ال توجــــــد ف
 إحصائيا.

بالنسبة لتفاعل عامل اجلنس والزمن: ال توجد فروق ذات  -
 حصائيا.داللة إ

 تاسعا: نمط القيم العملية
( النسـب املئويـة لـدرجات عينـات 36يوضح جدول رقـم )   

 (.4الطالب على خط القيم العملية( )انظر ملحق رقم 
وللوقـــوف علـــى مـــدى جتـــانس التباينـــات مت تطبيـــق 

وهــي غــري دالــة ممــا  40444اختبــار لــيفن وجــد أن قيمــة ف=
ات )نسبة الدرجات( يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموع

املختـــارة صـــحيح ،ومـــن مث باســــتخدام حتليـــل التبـــاين املــــزدوج 
ــــيت يوضــــحها جــــدول رقــــم ) ( )انظــــر 34وبإجيــــاد قــــيم ف وال

( ميكـــن أن نســـتنتج منهـــا اآليت بالنســـبة لـــنمط 4ملحـــق رقـــم 
 القيم العملية

بالنسبة لعامل الزمن : توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
 3141و 4424و 4463و 4444بني العينـات األربـع 

ـــة أقـــل مـــن ) و( ،كمـــا يتضـــح مـــن 14عنـــد مســـتوى دالل
وجـد   (LSD)خالل جدول املقارنات املتعددة باسـتخدام 

عنــــــد   4444و 3141أنــــــه توجــــــد  فــــــروق بــــــني عينــــــيت 
 ،(.                14مستوى داللة )

ــــــة  - بالنســــــبة لعامــــــل اجلــــــنس :  توجــــــد فــــــروق ذات دالل
أنه يوجد اختالف بني و( أي 14إحصائيا عند مستوى )

 استجابات الطالب والطالبات على متط القيم العملية.

بالنســـبة لتفاعـــل عامـــل اجلـــنس والـــزمن: ال توجـــد فـــروق  -
 ذات داللة إحصائيا.

 عاشرا : نمط القيم المعرفية
( النسـبة املئويـة لـدرجات عينـات 34يوضح اجلـدول رقـم )   

 (.4م الطالب على خط القيم املعرفية )انظر ملحق رق

وللوقـــوف علـــى مـــدى جتـــانس التباينـــات مت تطبيـــق 
و( وهــي غــري دالــة ممــا 241اختبــار لــيفن وجــد أن قيمــة ف=)

يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات )نسبة الدرجات( 
املختـــارة صـــحيح ،ومـــن مث باســــتخدام حتليـــل التبـــاين املــــزدوج 

ــــيت يوضــــحها جــــدول رقــــم ) ( )انظــــر 41وبإجيــــاد قــــيم ف وال
( ميكـــن أن نســـتنتج منهـــا اآليت بالنســـبة لـــنمط 4رقـــم ملحـــق 

 القيم املعرفية:
بالنســـــبة لعامــــــل الـــــزمن : ال توجــــــد فـــــروق ذات داللــــــة  -

 4424و 4463و 4444إحصـائية بـني العينـات األربـع 
 .                3141و

بالنســــبة لعامــــل اجلــــنس : ال  توجــــد فــــروق ذات داللــــة  -
 إحصائيا بني الطالب والطالبات.

ة لتفاعـــل عامـــل اجلـــنس والـــزمن: ال توجـــد فـــروق بالنســـب -
 ذات داللة إحصائيا.

وبـالرجوع جلــدول وســيطات النسـب املئويــة نالحــظ 
فتأكيـد هـذه  4463و 4424ارتفاع هذه القيمـة عـن عـامي 

القيمـــة يتوافـــق وتطـــور اجملتمـــع وميـــل األفـــراد لتحســـني ظـــروف 
معيشــــتهم مــــن خــــالل االهتمــــام بــــالتعليم والكتــــب والتفكــــري 

تخطـــيط ،كمـــا ترتفـــع النســـبة بـــني الطـــالب عـــن الطالبـــات وال
وهــو مــا يعكــس ميــل الشــباب إىل حماولــة التكيــف مــع اجملتمــع 

 وشق طريقهم مبختلف السبل لتحقيق طموحاهتم.
 إحدى عشر: نمط قيم المتنوعات

( النسبة املئوية لدرجات 44يوضح جدول رقم )
م عينات الطالب على خط قيم املتنوعات )انظر ملحق رق

(4.) 
وللوقـــوف علـــى مـــدى جتـــانس التباينـــات مت تطبيـــق 

و  وهــي غــري دالــة ممــا 416اختبــار لــيفن وجــد أن قيمــة ف=
يعت أن افرتاض جتانس تباينات اجملموعات )نسبة الدرجات( 
املختـــارة صـــحيح ،ومـــن مث باســــتخدام حتليـــل التبـــاين املــــزدوج 
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ــــيت يوضــــحها جــــدول رقــــم ) ( )انظــــر 43وبإجيــــاد قــــيم ف وال
( ميكن أن نستنتج منها اآليت بالنسبة لنمط قيم 4رقم ملحق 

 املتنوعات:
بالنســـــبة لعامــــــل الـــــزمن : ال توجــــــد فـــــروق ذات داللــــــة  -

 4424و 4463و 4444إحصـائية بـني العينـات األربـع 
 . 3141و

ــــــة  - بالنســــــبة لعامــــــل اجلــــــنس :  توجــــــد فــــــروق ذات دالل
و( أي أنــــه يوجــــد 14إحصــــائيا عنــــد مســــتوى أقــــل مــــن )

ســتجابات الطـــالب والطالبــات علـــى متـــط اخــتالف بـــني ا
 القيم العملية.

بالنســـبة لتفاعـــل عامـــل اجلـــنس والـــزمن: ال توجـــد فـــروق  -
 ذات داللة إحصائيا.

 ملخص النتائج
علــــى  3141مبقارنــــة نســــب تأكيــــد طــــالب عينــــة  

األمنـــاط القيميـــة املختلفـــة وعلـــى كـــل قيمـــة مـــن القـــيم بنســـب 
ردت كما و   4424و 4463و 4444تأكيد طالب عينات 

( ،ودراسـة يوسـف 4463-4442يف دراسة إبـراهيم كـاظم )
وباســتخدام طريقــة حتليــل التبــاين املــزدوج  4424سـيد حممــود 

 أمكن اختبار صحة الفرضني اآلتيني
 الفرض األول:

وهو وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني طـالب  
يف النسق  3141و 4424و 4463و 4444اجلامعة أعوام 

الدراســـة صـــحة هـــذا الفـــرض بالنســـبة  القيمـــي لـــديهم ،أثبتـــت
لعــدد مــن األمنــاط القيميــة وهــي  منــط القــيم األخالقيــة ومنــط 

( ومنـــط 3( و منـــط القـــيم االجتماعيـــة )4القـــيم االجتماعيـــة )
( ومنـط القـيم اجلسـمانية ومنـط القـيم الرتوحييـة 4القيم الذاتيـة )

ومنط قيم األمن ومنط القيم العملية كما أثبتت الدراسة رفـض 
فــرض األول بالنســبة لعــدد مــن األمنــاط القيميــة ،حيــث  ال ال

توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني طـالب العينـات األربـع 
 ( واملتنوعات.3على منط القيم املعرفية والذاتية )

 الفرض الثاين:
وهــو وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني الطلبــة  

والطالبــات يف نســق القــيم ،وأثبتــت الدراســة عــدم صــحة 
هـــــذا الفـــــرض يف كافـــــة األمنـــــاط القيميـــــة مـــــا عـــــدا القـــــيم 

( ومنط القيم اجلسمانية ومنـط القـيم العمليـة: : 4الذاتية)
 توجد فروق بني الطلبة والطالبات لصاحل الطالب.

يتضــــح مــــن النتــــائج الســــابقة أن هنــــاك تغــــريا كبــــريا 
حـدث يف نسـق القـيم وأن هـذا التغــري منـه مـا هـو إجيــايب 

ا هـــو ســـليب جيـــب تعديلـــه فكيـــف جيـــب تدعيمـــه ومنـــه مـــ
ميكن عمل ذلك؟ وما هو دور الرتبية جتاه هذه القضية؟ 

 هذا ما ستتناوله الباحثة يف احملور التايل:
دور التربية في عالج أزمة القيم داخل المجتمع 

 المصري
ـــــيت ميكـــــن مـــــن   قبـــــل اإلشـــــارة إىل بعـــــض احللـــــول ال

ميـة البـد أوال خالهلا عالج ما يعانيه اجملتمع اليوم من أزمـة قي
ـــــيت يقـــــوم عليهـــــا هـــــذا  مـــــن اإلشـــــارة إىل بعـــــض املســـــلمات ال

 التصور:
  ــــة األساســــي هــــو احلفــــاظ علــــى وحــــدة أن هــــدف الرتبي

اجملتمــــع ومتاســــك أفــــراده مــــن خــــالل مــــا تكســــبه هلــــؤالء 
األفــراد مــن قــيم ســواء أكانــت هــذه القــيم اجتماعيــة أم 

 أخالقية أم ذاتية وغري ذلك.

 القيميـة الــيت ميـر هبــا جمتمعنــا  بنـاء علــى ذلـك فــإن األزمــة
اآلن ترجــــع غالبــــا إىل القصــــور الــــذي شــــاب مؤسســــاتنا 

 الرتبوية.

  ال يقصد مبؤسساتنا الرتبويـة مؤسسـات التعلـيم النظـامي
فقـــط  بـــل كـــل مؤسســـات الرتبيـــة النظاميـــة والالنظاميـــة 
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والـــــيت تتضـــــمن اإلعـــــالم واألنديـــــة االجتماعيـــــة ومراكـــــز 
ات مجيعها مؤسسات تقوم الشباب ودور العبادة واملكتب

بالرتبيـــة بـــل ال نغـــايل إذا قلنـــا أن تـــأثري هـــذه املؤسســـات 
على القيم سواء بالسلب أو اإلجياب قد  يفوق تأثريهـا 
يف بعــض األحيــان تــأُثري مؤسســات التعلــيم النظــامي يف 
إكساب وتنمية القيم ،فإذا أخذنا مؤسسة واحدة وهي 

نـات بأدواهتـا اإلعالم وجزء ضئيل مما تقدمه وهـو اإلعال
ومضـــــموهنا جنـــــد أهنـــــا ســـــاعدت علـــــى تعـــــاظم الطمـــــوح 
االســـــتهالكي الـــــرتيف وتبـــــت قـــــيم توجهـــــات مغرتبـــــة عـــــن 
اجملتمــــع ،كمــــا أهنــــا تعــــرض للمجتمــــع منطــــا مــــن القــــيم 
ـــــنمط العـــــام لشخصـــــية اجملتمـــــع  والطمـــــوح بعيـــــد عـــــن ال
جبــذوره احلضــارية واملمتــدة تارخييــا علــى مــدى أكثــر مــن 

 سبعة آالف سنة.

 لتعلــيم النظــامي مــا زال يركــز علــى اجلوانــب املعرفيــة أن ا
 ونقل ما يف الكتب إىل عقول التالميذ.

  إن القائمني على التعليم النظامي يرون أن الرتبية الدينية
هي وسلة تنمية القيم وذلك لقصـرهم القـيم علـى القـيم 
الدينية واألخالقية وجتـاهلهم للقـيم االجتماعيـة واملعرفيـة 

 واجلسمانية .

تأسيســـا علـــى مـــا ســـبق ميكـــن وضـــع تصـــور لعـــالج 
األزمــة القيميــة الــيت يعــاين منهــا اجملتمــع اليــوم وذلــك بإصــالح 
ــــــاب مؤسســــــاتنا الرتبويــــــة املقصــــــودة  أوجــــــه القصــــــور الــــــيت تنت
)النظاميــة( والغــري املقصــودة علــى أن يســري هــذا اإلصــالح يف 

 خطني متوازيني كما يلي:
 ( تطوير مؤسسات التربية المقصودة:1)
ويقصد هبا املدارس واجلامعات ويسـري هـذا التطـوير   

 وفق اخلطوات اآلتية:
دراســــــــة الواقــــــــع دراســــــــة موضــــــــوعية لتحديــــــــد مشــــــــكالته  -أ

وتشخيصها والتنبؤ ب ثارها حىت ميكن وضع إسرتاتيجية واقعية 

للتخفيــف مــن حــدهتا وحماولــة القضــاء علــى أســباهبا وتتضــمن 
 هذه اخلطوة :

جوانــــب العمليــــة التعليميــــة مــــن  مراجعــــة شــــاملة جلميــــع  -4
 مناهج وطرق تدريس ومعلم ومتعلم.

بنــاء علـــى املراجعــة الســـابقة تقـــوم اجلهــات املعنيـــة بوضـــع  -3
خطة زمنية لتدعيم أوجه القوة وعـالج أوجـه القصـور ،وميكـن 

 أن تتضمن هذه اخلطة العديد من املقرتحات منها:
عليميــــــة تضــــــمني القــــــيم للمنــــــاهج الدراســــــية يف املراحــــــل الت -

املختلفـــة كمنـــاهج التـــاريخ واجلغرافيـــا وعلـــم االجتمـــاع وغريهـــا 
،علــــى أن يكــــون هــــذا التضــــمني بطريقــــة غــــري مباشــــرة حيــــث 

 أثبتت الدراسات املختلفة جدوى هذه الطريقة.
اســتحداث مقــرر الرتبيــة السياســية لتعميــق روابــط االنتمــاء  -

حلقوق للوطن ،حبيث يوضح هذا املقرر دور الدولة واملواطن وا
 والواجبات ومبادئ النظام الدميقراطي.

أن تعمل املدرسة على تنمية الثقافـة العلميـة ورفـع املسـتوى  -
 العلمي ملواجهة سلوكيات الشعوذة واخلرافات والسحر.

أن تعمــــل املدرســــة علــــى تنميــــة ثقافــــة الدميقراطيــــة داخلهــــا  -
ي تعميقـــا لقـــيم التســـامح واالحـــرتام املتبـــادل والتعبـــري عـــن الـــرأ

واحلـــوار املثمـــر وتشـــجيع التالميـــذ علـــى املشـــاركة يف عمليـــات 
 صنع القرار.

الـــتخلص مـــن أســـاليب القهـــر واالســـتبداد يف عمليـــة تعلـــيم  -
 الطالب.

اســــتبدال مقــــرر الرتبيــــة الوطنيــــة مبقــــرر عــــن العلــــوم املدنيــــة  -
املعاصــــرة يتنــــاول خمتلــــف القضــــايا احملليــــة واإلقليميــــة والدوليــــة 

ر الطــــــــالب ،ومســــــــؤولياهتم جتاههــــــــا بشــــــــكل مالئــــــــم ألعمــــــــا
وأدوارهم كمواطنني  ،واملفاهيم والقيم اليت حتكم تصرفاهتم يف 

 اإلطار االجتماعي .
تأسيس برنامج للنشاط املدرسـي خيـدم مبـادئ املواطنـة مـن  -

حيث املشاركة واالهتمام بشؤون البيئة احمليطة وقضايا اجملتمـع 
شــــــطة واخلــــــدمات احمللــــــي مثــــــل املشــــــاركة يف العديــــــد مــــــن األن
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التطوعيــة الــيت أثبتــت أمهيتهــا خــِّبات بعــض الــدول يف تعميــق 
 ثقافة املواطنة.

تــــــــــدريب الطــــــــــالب علــــــــــى اكتشــــــــــاف احللــــــــــول املناســــــــــبة  -
للمشـــــــــكالت مـــــــــن خـــــــــالل مشـــــــــكالت مناســـــــــبة لقـــــــــدراهتم 

 وإمكانياهتم.
التـــدرج يف تـــدريب الطـــالب علـــى حتمـــل املســـئولية ،مبعــــىن  -

الســهل إىل الصــعب ومبــا  تعــريض الطالــب ملواقــف تتــدرج مــن
يتناسب ومستوى نضجه وخِّباته حىت يستطيع التعامل معهـا 
،وتتولــــد لديــــه مشــــاعر الثقــــة بــــالنفس وتنمــــو خِّباتــــه وقدراتــــه 

 ،فالنجاح موقف يؤدي إىل النجاح يف مواقف أخرى.
تربية الطالب على تقبل نتائج أفعاله ومواجهة هذه النتائج  -

ليهــا ،ألن اخلــوف حيــول دون دون خــوف مــن اآلثــار املرتتبــة ع
الشعور بتحمل املسئولية ومن مث فاملطلوب من املعلم التوجيـه 
واملتابعـــة ملـــا يقـــوم بـــه الطالـــب الـــذي ســـوف يتحمـــل تبعـــات 

 أعماله.
ـــــري عـــــن نفســـــه يف  - ـــــة االختيـــــار والتعب إعطـــــاء الطالـــــب حري

 املواقف املختلفة.
 أن هتـــــتم كليـــــات الرتبيـــــة مبوضـــــوع القـــــيم وأن تعمـــــل علـــــى -

تــدريب طالهبــا )معلمــي املســتقبل( علــى كيفيــة تعلــيم وتنميــة 
القيم بطريقة ناجحـة حبيـث  ال يقتصـر دور املعلـم علـى مـادة 
ــــة  ــــة دورات تدريبي ختصصــــه فقــــط ،كمــــا جيــــب أن تعــــد الكلي
لتــــدريب معلمــــي املــــدارس علــــى ذلــــك مــــع طــــرح االجتاهــــات 
 احلديثة املختلفة والتدريب عليها عمليا حىت يسهل تطبيقها.

أن يتم تقو  اخلطة بطريقة دورية حىت ميكن عالج أوجه  -4
القصور الـيت تنتاهبـا ووضـع حلـول ملـا قـد يعـرتض تطبيقهـا مـن 

 مشكالت.
 (تطوير مؤسسات التربية الغير مقصودة2)

ويقصــــــــد هبــــــــا اإلعــــــــالم ودور العبــــــــادة واملكتبــــــــات  
والصــــحف واألنديــــة علــــى أن يســــري التطــــوير وفــــق اخلطــــوات 

 اآلتية:

راسة الواقع دراسة موضوعية لتحديد مشكالته على أن د -4
تتضــــــمن هــــــذه اخلطــــــوة دراســــــة خطــــــة العمــــــل بكــــــل قطــــــاع 
واألهــداف الــيت تنشــدها ومــدى حتقيــق بــرامج كــل قطــاع هلــذه 

 األهداف.
بنــاء علــى الدراســة الســابقة تقــوم اجلهــات املعنيــة بتحديــد -3

نـواحي القــوة والضــعف يف كــل خطــة عمــل بكــل قطــاع وعليــه 
وضـع خطـة عالجيـة ،وميكـن أن تتضـمن اخلطـة العديـد  ميكن

من املقرتحات الـيت ميكـن أن تسـاهم يف عـالج أوجـه القصـور 
 يف كل قطاع ومنها:

أن يعمـــــل اإلعـــــالم املصـــــري علـــــى التصـــــدي للمشـــــكالت  -
القائمـــة وذلـــك بإلقـــاء الضـــوء علـــى هـــذه املشـــكالت وحتديـــد 

 ا.أبعادها املختلفة وشحذ اجلهود املختلفة للتصدي هل
ـــوعي االجتمـــاعي  - أن يعمـــل اإلعـــالم علـــى رفـــع مســـتوى ال

والسياسي واحلد من السلوكيات السلبية مبـا يقدمـه مـن بـرامج 
 هادفة .

إعــادة النظــر فيمــا يقــدم مــن إعالنــات مــن حيــث األدوات  -
ـــــة وعـــــي  ـــــث تســـــهم هـــــذه اإلعالنـــــات يف تنمي واملضـــــمون حبي

 اجلمهور والقيم اإلجيابية ال السلبية.
يف القنوات املتخصصة حبيـث تشـمل التخصصـات  التوسع -

 احلديثة وتتصل بأهم مراكز البحث يف جماالت العلوم.
تكثيــــــــف الــــــــِّبامج الشــــــــبابية والسياســــــــية داخــــــــل اإلعــــــــالم  -

 والصحافة.
 تطهري الوظائف اإلعالمية من شبهة التجمع األسري. -
التوسـع يف تأســيس األنديـة الشــبابية حبيـث ال تقتصــر علــى  -

 بل توجه للعناية بالبيئة احمليطة . الرياضة
التوســــــع يف بــــــرامج العمــــــل الصــــــيفي للشــــــباب يف خمتلــــــف  -

 املراحل وتدريب الشباب على بعض احلرف املفيدة.
تطوير املؤسسات الدينيـة وجتديـد خطاهبـا الـديت حنـو مزيـد  -

 من العقالنية والتنوير والتسامح وتصحيح املفاهيم الدينية.
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املختلفـــة بـــإجراء اســـتطالعات الـــرأي  أن تقـــوم املؤسســـات -
العام يف خمتلف القضايا على أن تكون غري متحيزة يف بنودها 
وأن تعلن نتائجها احلقيقية دون أي اعتبار آخر ،على أن يتم 
ذلـــــك بصـــــورة دوريـــــة بواســـــطة الصـــــحف اليوميـــــة والتليفزيـــــون 

 واإلذاعة.
ز تطبيق القانون حبيث يصبح من األدوات الفاعلـة يف جتـاو  -

 حالة الفوضى السلوكية واخللل األخالقي الشائع.
 

علــى أن تســري خطتــا التطــوير جنبــا إىل جنــب وأن  
حيـــدث تكامـــل بينهمـــا حـــىت حتقـــق اخلطـــة أهـــدافها ،فجميـــع 
مؤسســات اجملتمــع تعمــل يف تكامــل ال يف معــزل عــن بعضــها 
البعض ،فمثال ال بـد وأن حيـدث تكامـل بـني اإلعـالم والرتبيـة 

ملدرســة باملؤسســات اإلعالميــة لتبــادل اخلــِّبات وأن يــتم ربــط ا
واإلفــادة مــن هــذه املؤسســات إعالميــا ،كمــا جيــب أن تعمــل 
الرتبية على فهم الطالب للغـة اإلعـالم ومفرداتـه بعقليـة ناقـدة 
وتعلمهــم كيــف يشــاركون برؤيــة تكامليــة يف اإلعــالم املدرســي 
وتـــــدريب الطـــــالب علـــــى إصـــــدار صـــــحف ونشـــــرات تربويـــــة 

مســـرحية مدرســـية وتصـــويرها ونشــــرها يف  تمثيليـــا،والقيـــام بت
 وسائل اإلعالم املختلفة. 

 2111لقد تم إجراء هذه الدراسة واالنتهاء منهـا فـي : ملحوظة
أي قبل قيام ثورة ينـاير والتـي أظهـر فيهـا الشـباب العديـد مـن القـيم 
اإليجابية التي ساعدت علـى نجـاح الثـورة وإعجـاب العـالم كلـه بهـا 

نتــائج ,فكثيــر مـــن هــذه القــيم ال يتعــارض مــع مـــا  وبمــا حققتــه مــن
توصلت إليه هذه الدراسة من نتـائج ,والتـي تمثلـت فـي زيـادة قـدرة 
ـــل ,كمـــا أن قلـــة  ـــى التوافـــق والتكيـــف والصـــبر والتماث الشـــباب عل
تأكيدهم على قيم التسامح والنجاح والتكيف ال يتنـاقض ومـا ظهـر 

ــراب ــة التماســك والت ط  واإلصــرار التــي مــن قــيم خــالل الثــورة ,فحال
شهدها المجتمع المصري أثناء الثورة قد ساعدت على وجـود مثـل 
هذا النوع مـن القـيم للوصـول إلـى الغايـة التـي سـعى إليهـا المجتمـع  
ككل وبذل في سـبيلها الكثيـر مـن التضـحيات ,غيـر أن هـذه القـيم 
تحتـــاج إلـــى مزيـــد مـــن الدراســـة للتعمـــق فيهـــا فـــي محاولـــة للحفـــا  

ار تمســــك الشــــباب بهــــا اســــتمرارا للثــــورة وتحقيقــــا عليهــــا واســــتمر 
 لنتائجها.   
 المـــــراجــع

 أوال: المراجع العربية
إبراهيم عبد الرمحن حممـد علـي ،أثـر اسـتخدام القصـص االجتماعيـة يف  .4

تـــدريس مـــادة علـــم االجتمـــاع علـــى تنميـــة بعـــض القـــيم االجتماعيـــة لـــدى 
ــاطــالب املرحلــة الثانويــة ،  هج وطــرق التــدريسمجلــة دراســات فــي المن

( ،اجلـــزء 64،اجلمعيــة املصـــرية للمنــاهج وطـــرق التـــدريس ،القــاهرة، العـــدد)
 3114الثاين ،مارس 

 ،جدل البنـاء والثقافـة ، –أمحد زايد ،مخسون عاما من التغري يف مصر  .3
المؤتمر السنوي الخامس "التغيـر االجتمـاعي فـي المجتمـع المصـري خـالل 

،اجمللـد األول ،املركـز القـومي للبحـوث  3114أبريـل  41-31، خمسين عامـا "
 (.34-4،مركز البحوث اجلنائية ،ص ص )االجتماعية واجلنائية ،القاهرة 

 –أمحــد جمـــدي حجـــازي ،حتـــول القـــيم وتبـــدهلا لـــدى الشـــباب املصـــري  .4
المــؤتمر الســنوي الخــامس "التغيــر االجتمــاعي فــي  دراســة يف أزمــة القــيم ،

،اجمللـد  3114أبريـل  41-31، المجتمع المصري خالل خمسـين عامـا "
-144األول ،املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية ،القـاهرة ،ص ص)

124.) 

, منـــاهج البحـــث فـــي جـــابر عبـــد احلميـــد جـــابر، أمحـــد خـــريي كـــاظم .1
 4446، القاهرة، دار النهضة العربية،التربية وعلم النفس

فـي ,ماذا حدث للمصريين ؟ تطـور المجتمـع المصـري جالل أمني  .4
 3114، القاهرة:دار اهلالل ، (1995 -1915نصف قرن )

،  , تحليــــل المحتـــوي فــــي العلـــوم اإلنســــانيةرشـــدي أمحـــد طعيمـــة  .6
 3111القاهرة ، دار الفكر العريب ، 

دراسة مقارنة بني املغـرب  –رشيد جرموين ،قراءة يف التحوالت القيمية  .4
( ،الســنة الثانيــة 466،العــدد ) مجلــة المســتقبل العربــيوبــاقي بلــدان العــامل ،

 .3114والثالثون ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،أغسطس 

مسري نعيم أمحد ،التغريات البنيويـة يف اجملتمـع املصـري وانعكاسـاهتا علـى  .2
المـــــؤتمر الســـــنوي أنســـــاق القـــــيم يف النصـــــف الثـــــاين مـــــن القـــــرن العشـــــرين ،

ن عامـا الخامس "التغير االجتماعي في المجتمـع المصـري خـالل خمسـي
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،اجمللـد األول ،املركـز القـومي للبحـوث االجتماعيـة  3114أبريل  31-41، "
 (. 144-134واجلنائية ،القاهرة ،ص ص)

تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصـر صالح الدين عرفة حممـود ،  .4
 3114، القاهرة ، عامل الكتب ،  المعلومات

رحلـة التعلـيم فتحي يوسف ،بعـض القـيم االجتماعيـة الالزمـة لتالميـذ م .41
ـــــة يف اكتســـــاهبا هلـــــم ، مجلـــــة األساســـــي ودور منـــــاهج الدراســـــات االجتماعي

 3114،القاهرة ،مارس  الدراسات التربوية

دراسة تربوية تتبعيه لقيم  –تطورات قيم الطلبة حممد إبراهيم كاظم ، .44
 4463مكتبة األجنلو املصرية ،–،القاهرة  الطالب في خمس سنوات

نحو منظومة القيم اإليجابيـة الداعمـة رون ،حممد إبراهيم منصور وآخ .43
ـــوزراء ،القـــاهرة لرؤيـــة مصـــر , مركـــز املعلومـــات ودعـــم إختـــاذ القـــرار مبجلـــس ال

 3112،فِّباير 

، القــاهرة، دار املعــارف، المــرأة بــين البيــت والعمــلحممــد ســالمة آدم، .44
4423 

حممـــود عـــوض اهلل ســـامل & أبـــو الســـعود حممـــد أمحـــد ،دراســـة حتليليـــة  .41
يـة املتضـمنة يف كتـب العلـوم باملرحلـة اإلعداديـة مبصـر ،نـدوة املنـاهج للقيم البيئ

اجلمعية مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس الدراسية وتعليم القيم ،
( ،اجلـزء الثـاين ، مـارس 64املصرية للمناهج وطرق التدريس ،القاهرة ،العدد )

3114. 

القيمـــي التغيــر  –تغيـــر قــيم طــالب الجامعـــة يوســف ســيد حممــود ،  .44
،القــاهرة عــامل  لــدى طــالب الجامعــة خــالل ثالثــين عامــا دراســة ميدانيــة

 4441الكتب ،
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Abstract  

The Objectives of  the Study: 

- Knowing the manifestation of changes inside the Egyptian society and specify its reasons  

- Comparing the University student's values in Egypt now with University student's values in the period  of the  Fifties 

,the Sixties ,and the Eighties to know which values confirmed or lost. 

-  knowing the consistency of values inside society. 

-  Making suggestion to confirm the positive values and overcome and face the negative one. 

The study results: 

In the first assumption: 

 In the values layout there are some differences which have statistically significant between university students in the 

years 1957- 1962- 1989-2010. the study proved the accuracy of this assumption to a number of  patterns of values  

,these patterns are: Ethics values – social values1- social values2- self values 1-  physical values- recreational 

values- security values and practical values. Also The study proved that the rejection of the first assumption for the 

another values. 

The second assumption: 

 There are some difference has statistically significant between male and female students in the values layout and the 

study proved the inaccuracy of this assumption in all values layout except in self values'1' , physical values  and The 

practical values, and there are difference between Male and female students For the benefit of male students 

 Keywords 

 Development - values - university students 
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 المالحـــــــــــق
 
 (1ملحق رقم )

 صحيفة التعليمات 
 تاريخ الحياة

هــذا البحــث مـن أجــل فهـم اجملتمــع الـذي حنيــا فيـه ومــن أجــل بنائـه علــى أسـس ســليمة نـدعوك إىل املســامهة بنصـيبك يف  
الـذي جنريـه ،حنـن هنـدف إىل معرفـة اجتاهـات الشـباب يف مجهوريــة مصـر العربيـة ومعتقـداهتم وقـيمهم وآمـاهلم كمـا تبـدو يف عرضــهم 

 لتاريخ حياهتم.
نطلب منك أن تكتب لنا بالتفصيل واصفا لنا طفولتك وحياتك حىت اآلن ،ابدأ بـذكر طفولتـك واحلـوادث الـيت تـذكرها  

ي والعالقات بينك وبني والديك وأخوتك وأخواتك . اذكر األشخاص الذين كان هلـم أثـر يف حياتـك سـواء مـن ،صف اجلو العائل
أقاربك أو من الغرباء . اذكر لنا بالتفصيل العوامل اليت كان هلا أثر يف حياتك وعاداتـك وهواياتـك ومـا كنـت تسـر منـه . اذكـر مـا 

 هدافك وما تصبو إليه نفسك.تذكره عن حياتك املدرسية ومعتقداتك الدينية وأ
نرجــو أن تــتكلم حبريــة وصــراحة يف أي عــدد مــن الصــفحات )حــوايل مخســة عشــر صــفحة( فــنحن ال نطلــب منــك ذكــر  

 امسك أو ما يدل على شخصيتك اذكر فقط عمرك وحمل ميالدك وديانتك واألماكن اليت تنقلت فيها.
 أخريا نشكرك على مسامهتك يف العمل على تقدم اجملتمع. 
 : نرجو عدم ذكر امسك لضمان سرية ما تكتب.ملحوظة

 أسئلة مكملة:
 عنها يف مذكراتك: تاكتب يف هذه املوضوعات إذا مل تكن كتب

 اخرت شخصا تعرفه جيدا وحترتمه وينال إعجابك " غري والدك" وصف لنا شخصيته وأعماله. .4

 اذكر أخطاء هذا الشخص الذي ذكرته لنا. .3

 رتامك " غري والدتك" وصف لنا شخصيتها وأعماهلا.اخرت سيدة  تنال إعجابك واح .4

 اذكر أخطاء هذه السيدة الذي ذكرهتا لنا. .1

 اذكر شخصا من بني معارفك مل ينل سوى قدرا ضئيال من إعجابك وصفه لنا. .4

 اذكر أهم احلوادث اليت شعرت فيها بالفشل وخيبة األمل. .6
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 سعادة.اذكر أهم املواقف اليت شعرت فيها باالرتياح والنجاح وال .4

 اذكر ما أثر يف حياتك ومل تكن لك يد فيه .2

 (2ملحق رقم )
 قائمة بالقيم

 الدين. -النقاء والطهر -الطاعة –العدالة: املساواة  -التقاليد  -الصدق –األخالق( المجموعة األخالقية:وتتضمن 1)

التماثــل )جمــاراة  -التواضــع -ِّبالصــ –قواعــد الســلوك  -الظــرف أو لشــخص اللطيــف(وتتضــمن: 1(المجموعــة االجتماعيــة )2)
 العطف. -االندماج يف مجاعة -الكتمان -التسامح -الكرم -اآلخرين وموافقتهم (

 الصداقة. –حب األسرة  -حب اجلنس  -حب الوطن( وتتضمن: 2( القيم االجتماعية )1)

 الشجاعة. -املظهر -التعميم -احلكمة -القوة( وتتضمن: 1( القيم الذاتية )1)

 العدوان -التسلط والسيطرة -التقدير -النجاح أو الوصول -االستقالل -اعتبار الذات( وتتضمن: 2الذاتية )(القيم 5)

: انعدام الشعور باألمل من أي نوع أو اخلوف أو اخلطر ويتضمن:هدوء الفكر )البال( أي عدم االنشغال على موضوع ( األمن6)
نســـــــيان أو  -األلفـــــــة: انعـــــــدام اإلحســـــــاس بـــــــاالغرتاب  -فـــــــاجئ االســـــــتقرار عـــــــدم حـــــــدوث تغـــــــري م -معـــــــني )انعـــــــدام القلـــــــق( 
 الراحة اجلسمية.-اهلروب من املواقف املؤملة أو القلقة -عدم الدخول يف املواقف املثرية للقلق  -استبعاد ما يسبب القلق

 الراحة. –النشاط  -الصحة( القيم الجسمانية:وتتضمن 7)

 املرح -اجلمال -اإلثارة -دةاخلِّبات اجلدي( القيم الترويحية:وتتضمن 8)

 التملك وامللكية -القيمة االقتصادية  -القيمة العملية( القيم العملية:وتتضمن 9)

 –التفكــري  –الــرحالت  –التعلــيم والرتبيــة  –الكتــب  –الفهــم –احلكمــة  –املنطــق  –: وتتضــمن احلقــائق ( القــيم المعرفيــة11)
 التخطيط.

 التوافق والتكيف. -التثقيف –النظافة  -التكيف -وتتضمن احلرص(متنوعات:11)
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(2ملحق رقم )  

 
 (2جدول رقم )

 وسيطات النسب المئوية للمجموعات القيمية الخاصة بعينات الدراسة
 مشترك إناث وذكور الذكور اإلناث األنماط القيمية

4444 4463 4424 3141 4444 4463 4424 3141 4444 4463 4424 3141 

 41032 44014 2046 41042 األخالقية
2044 43011 31063 41014 

4032 4043 44044 41014 

 31044 46033 41064 43041 (4االجتماعية)
43034 43044 4104 31044 

44044 41016 44016 34031 

 43044 46044 44031 41034 (3االجتماعية )
6024 2044 44014 41014 

4014 41014 4103 44043 

 43043 4044 2046 44043 (4الذاتية )
4044 2044 6044 4404 

6044 2046 2014 43042 

 41014 44064 46014 44014 (3الذاتية )
44042 42044 44063 44044 

46012 44014 44063 41044 

 4021 4016 44026 6044 األمن
2046 6042 42، 4044 

4044 4044 403 3046 

 301 4014 4043 4041 اجلسمانية
6064 4013 4044 4044 

1044 4043 4044 3024 

 3044 104 4064 44014 الرتوحيية
41064 104 404 4044 

41044 6013 3024 306 

 1044 4034 4042 6044 العملية
4104 6044 6044 4044 

4044 404 1044 1044 

 3042 4046 4041 403 املعرفية
4014 3044 3033 4044 

4034 4044 3043 4034 

 403 1024 44011 4024 املتنوعة
6042 4041 4044 6066 

4034 44064 6064 4064 

 
 (1جدول رقم )

 النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم األخالقية
 2111 1988 1962 1957 السنة          النوع       

 
 

    

 
 
 

 الطلبة     

4064 4044 46064 34014643 

4014 44011 34014 41044243 

41031 44031 44012 41011111 

4046 46044 33014 43061114 

6044 42044 32011 44011316 

4044 4404 4404 41043444 

6064 4014 3104 46034 

41044 4043 3406 31066446 

44014 2044 46014 33064414 

202 44044 44061 41 

 4044 4044 3602 41041444 
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 الطالبات     

31043 4024 46043 44044143 

4031 6044 34033 43021443 

44063 404 42064 44041224 

4404 4064 4104 44022444 

1064 2044 31044 44044421 

44042 44016 44044 41064444 

44041 2064 34044 6061444 

41013 2046 4404 34044424 

2024 2024 41013 30414446 

 
 (1جدول رقم )

 الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية بعاتمجموع المر  مصدر التباين
 و446 40142 340433 4 340433 اجلنس
 و111 440344 1160241 4 43310444 الزمن

 و414 40344 360442 4 420144 تفاعل اجلنس والزمن
   340216 46 3362032 داخل اجملموعات

 
 

 (6جدول رقم )
 (1القيم االجتماعية )النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط 

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة                 
 النوع

1957 1962 1988 2111 

 
 
 

 الطلبة     

6014 44014 4304 44041243 

46024 4026 44014 41042443 

4024 4044 41044 34044442 

6026 42014 44043 34016413 

41014 44064 4404 34044441 

4602 2034 33044 44041243 

404 44043 44041 4404 

44016 41044 6036 44044444 

42044 41032 4014 36044112 

44014 41024 42014 31 

 
 

4044 4023 41016 36044444 

44046 2041 42016 44024434 
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 الطالبات     

44062 2044 44044 4303441 

2034 44044 34041 32042244 

4041 43034 2044 34044634 

41046 41043 44044 46066664 

43043 44014 44014 44064464 

204 44034 46041 34041213 

44046 4044 43033 4401144 

43034 4014 36042 34043444 

 (7جدول رقم )
 الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 و641 و63 40411 4 40411 اجلنس
 و111 34041 4420414 4 3441014 الزمن

 و164 و264 360342 4 420644 تفاعل اجلنس والزمن
   340216 46 33620324 داخل اجملموعات

 
 (9جدول رقم )

 (2النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم االجتماعية )
 2111 1988 1962 1957 السنة          النوع       

 
 
 

 الطلبة     

41043 6064 44024 43023144 

4014 41014 4041 44064413 

4602 4016 44044 20222224 

41044 4014 6044 43044444 

1022 4064 41046 44011316 

43034 31 44041 20414114 

404 44043 2061 6034 

6064 44041 44043 40142144 

4044 4014 44036 10464414 

4064 4044 44 44044614 

 
 
 
 الطالبات     

44044 3064 31043 10444444 

43024 43042 31023 44026114 

6046 4042 44044 40444444 

44044 43044 4401 20444114 

41044 44041 34011 44044141 

6026 43021 43041 46034414 
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4103 1034 42044 41044114 

2042 46043 41016 44063444 

1034 604 44044 20344442 

44043 4044 41014 44034434 

 (11جدول رقم )
 الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 و441 30634 620422 4 620422 اجلنس
 و114 60161 4420114 4 1410114 الزمن

 و214 و346 40441 4 340464 تفاعل اجلنس والزمن
   340241 46 44660144 داخل اجملموعات

 
 (12جدول رقم )

 (1النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم الذاتية )
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة                 
 النوع

1957 1962 1988 2111 

 
 
 

 الطلبة     

44024 4044 304 60141346 

6044 6024 4041 40644214 

31014 2044 2042 41011111 

4034 2014 4014 46024444 

41064 43043 1034 41014344 

1044 104 4104 43023144 

4042 41021 1064 41 

4046 44014 4046 10442642 

6064 4042 4044 44014431 

202 4043 4041 41042231 

 
 
 

 الطالبات     

44044 6041 4044 44014411 

41044 4061 4043 41043134 

44042 4041 404 44064646 

4044 404 4064 46044344 

44014 202 4013 43044444 

41046 4044 4044 44044632 

1046 2034 41043 40423614 

41043 4064 44042 41044346 

4024 2046 43046 60461421 
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404 2046 43034 40436144 

 
 
 (11جدول رقم )

 ةالدالل ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 و14 40443 160411 4 160411 اجلنس
 و114 40311 640664 4 4410446 الزمن

 و321 40411 440444 4 14024 تفاعل اجلنس والزمن
   430236 46 4410244 داخل اجملموعات

 
 (15جدول رقم )

 (2النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم الذاتية )
 3141 4422 4463 4444 السنة          النوع       

 
 
 

 الطلبة     

34022 31026 2044 41041346 

44043 46016 44014 36034412 

34024 44044 41044 44044444 

33013 44014 41044 46014431 

4304 33064 34044 44043444 

43034 33014 34043 42021413 

41011 43044 34034 42044 

42042 44036 46064 40142144 

44031 46041 46034 41032444 

41022 44044 2044 41044464 

 
 
 

 الطالبات     

44044 44011 6041 4404146 

43034 44063 44024 46042142 

44034 44046 404 44042414 

41046 2044 44014 44024141 

44016 44063 4013 43044444 

44014 43021 33044 44011426 

44011 34044 44046 20443441 

32044 43046 44044 44024414 

41064 44044 42024 41042446 

4404 4402 34014 46044446 
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 (16جدول رقم )
 الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 و446 40262 640441 4 640441 اجلنس
 و344 40144 140414 4 4140146 الزمن

 و414 و144 410144 4 130411 تفاعل اجلنس والزمن
   440244 46 34440446 داخل اجملموعات

 (18جدول رقم )
 النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط قيمة األمن

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة                 
 النوع

1957 1962 1988 2111 

 
 
 

 الطلبة     

4064 4042 4024 40216441 

1 4044 3 1 

1 4041 1 30333333 

1012 4012 1 40624444 

4044 4064 1 40143421 

6044 4044 4044 40432314 

41041 6044 1 304 

4044 4404 1 10442642 

4066 42033 4044 40444134 

202 4014 3042 40144464 

 
 
 

 الطالبات     

4044 41042 4043 1 

2013 44041 4034 40121416 

41042 33014 1042 1 

4036 4206 4034 1 

4041 4062 4044 40121244 

6044 44012 1042 1 

1013 4014 1 40641144 

1064 44011 1 30614443 

41014 2034 1 30141444 

1014 44026 4043 30314223 

 (19جدول رقم )
 الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 و342 40441 440446 4 440446 نساجل
 و111 340441 344014 4 2440341 الزمن
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 و144 40433 460132 4 4120141 تفاعل اجلنس والزمن
   430444 46 4430214 داخل اجملموعات

 (21جدول رقم )
 النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم الجسمانية

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة                 
 النوع

1957 1962 1988 2111 

 
 
 

 الطلبة     

1014 4043 4064 30461414 

43042 4064 6034 1 

3014 1012 1 10111111 

44046 1044 1 10213644 

4044 3062 4021 40143421 

104 4016 4024 20414114 

41041 3046 1031 4 

4044 4014 1 40142144 

4041 4041 106 10464414 

202 4034 4044 1 

 
 
 

 الطالبات     

4044 401 3064 40664443 

406 103 1064 10461443 

4031 1026 4042 30144444 

4046 3044 3014 40441434 

4044 4043 1 10634314 

4021 4062 1044 30434424 

3042 4036 4014 60434444 

4011 1 4064 6061444 

1046 4023 1 1 

402 4012 1 40413414 

 (21جدول رقم )
 الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 و134 40141 340214 4 340214 اجلنس
 و111 60262 110426 4 4310442 الزمن

 و144 30641 440444 4 160443 تفاعل اجلنس والزمن
   60414 46 1440316 داخل اجملموعات

 
 (21جدول رقم )
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 لمئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم الترويحيةالنسبة ا
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة                 
 النوع

4444 4463 4422 3141 

 
 
 

 الطلبة     

41043 44044 1 40216441 

43032 3041 4041 40112144 

1 1024 2042 40444444 

6044 4044 4044 40441424 

4044 3043 4034 30164246 

41064 43044 4024 30461414 

34041 4014 3013 4044 

41064 1046 1 40142144 

44044 4044 604 1 

44042 4041 1 40434143 

 
 
 

 الطالبات     

1011 4044 4034 20636442 

4041 101 4034 30231244 

43014 4046 4043 30144444 

6014 2044 2043 3041444 

41044 44011 1022 30444634 

43064 4036 41023 1 

6016 4044 1042 1 

4304 3046 1024 30614443 

34014 4044 3044 1 

44044 4024 4014 40431422 

 
 (21جدول رقم )

 الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 و441 40141 440144 4 440144 اجلنس
 و111 460411 3110222 4 4410664 الزمن

 و164 و242 430244 4 420644 تفاعل اجلنس والزمن
   410416 46 44440244 داخل اجملموعات

 (26جدول رقم )
 النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط القيم العملية

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة                 
 النوع

1957 1962 1988 2111 
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 الطلبة     

4044 1046 2044 40643412 

4046 44036 4014 40644214 

41064 402 1 40444446 

4043 41043 44042 10213644 

44034 4046 1044 60424464 

44043 3044 3032 30461414 

44043 43044 1024 44044 

4014 4014 41024 40142144 

4101 4014 4044 40441146 

44013 4044 2044 1 

 
 
 

 الطالبات     

36033 1046 4044 4014444 

403 103 4023 40434411 

4044 4042 1046 10414144 

4043 4042 1044 3041444 

6041 1036 3064 10444312 

1044 4042 4044 10644464 

406 6044 1034 40423614 

304 41044 41044 40434426 

404 6021 44042 10414424 

6044 4023 3014 40444446 

 (27جدول رقم )
 الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات لتباينمصدر ا

 و143 40244 440641 4 440641 اجلنس
 و132 40344 610146 4 4430332 الزمن

 و234 و414 60431 4 420444 تفاعل اجلنس والزمن
   310441 46 44430446 داخل اجملموعات

 (29جدول رقم )
 طالب على خط القيم المعرفيةالنسبة المئوية لدرجات عينات ال

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة                 
 النوع

1957 1962 1988 2111 

 
 
 

 الطلبة     

1024 3044 4046 1 

4014 4046 1 1 

4064 4014 4044 40444444 

4014 6016 3046 40441424 
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3034 3014 4034 30164246 

4033 4036 4064 40142214 

4042 4044 4034 4 

4044 302 4014 10442642 

306 4044 1 40441146 

1 4011 4044 40144464 

 
 
 

 الطالبات     

3033 4044 1 60414364 

1034 4014 1 30344224 

6014 4046 3063 30144444 

4044 1064 1063 30116146 

4044 3021 1044 40121244 

6044 4044 4034 40122443 

4016 4044 6041 1 

304 4012 104 40326411 

4034 4046 1024 30141444 

1043 4012 4014 40441416 

 (11جدول رقم )
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
 الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية

 و441 و164 و324 4 و324 اجلنس
 و441 و134 40414 4 40311 الزمن

 و411 و441 و441 4 30424 تفاعل اجلنس والزمن
   40416 46 3460264 اجملموعاتداخل 

 (11جدول رقم )
 النسبة المئوية لدرجات عينات الطالب على خط قيم المتنوعات

 3141 4422 4463 4444 السنة          النوع       
 
 
 

 الطلبة     

4034 41014 6064 40643412 

4014 4023 41044 40644214 

3011 4066 1044 30333333 

4044 44013 4024 41044416 

4041 44016 1044 40141432 

4024 4016 4044 40432314 

404 4066 4034 4034 

44016 2014 46014 40444444 
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306 43044 4044 20444444 

4064 4014 2044 44046144 

 
 
 

 الطالبات     

4044 6041 44014 40441444 

4041 44014 6064 43013442 

2044 44044 4042 40142144 

44044 44044 1014 10614424 

4044 401 4401 10634314 

2044 44046 1046 10644464 

44062 4402 2014 40641144 

4014 41044 4043 40434444 

6042 43064 404 30141444 

4011 43043 1044 40436144 

 (12جدول رقم )
 الداللة ف املربعات متوسط درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 و344 40441 440411 4 440411 اجلنس
 و114 40416 240444 4 3110611 الزمن

 و411 40224 340241 4 440464 تفاعل اجلنس والزمن
   410346 46 41210112 داخل اجملموعات
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 ينهما في السعوديةالعالقة المحتملة بين طول القامة والذكاء والتزامن ب

 
 اململكة العربية السعوديةمدارس دار الذكر األهلية، جدة،  عادل عبد الجليل بترجي,

 مؤسس مشروع طائر السمِّب، السودان عمر هارون الخليفة,

 أكادميية السودان للعلوم، السودان خليل يوسف على أحمد,
 هـ44/3/4141وقبل  – هـ4/1/4144قدم 

 

 
 

 (0.071)و (0.475)راسة عن عالقة ارتباطية إجيابية دالة بني طول القامة ومعدل الذكاء حسب اختبار بريسون كشفت الدالمستخلص: 
سم. كما وجد أن اإلناث يتفوقن يف معدالت  10.31سم، والفرق بينهما 157.63سم واإلناث167.94على التوايل وأن متوسط طول الذكور

درجة. ومل تظهر الدراسة عن تزامن   (0.99)جة، يف حني يتفوق الذكور يف األعمار الكِّبى بزيادة( در (2.91الذكاء يف األعمار الصغرى بزيادة
 مثايل بني زيادة طول القامة وزيادة معدل الذكاء بني الذكور واإلناث.

 الذكاء، طول القامة، التزامن بني طول القامة والذكاءالكلمات المفتاحية: 
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 ةـدمـمق .1

-510  الــرتاث العــريب اإلســالمي، يشــري ابــن اجلــوزييف
يف مؤلفه املوسـوعي "كتـاب األذكيـاء" للعالقـة  (1985)هـ597

ــــيت  بــــني "طــــول القامــــة" والــــذكاء يف مباحــــث علــــم الفراســــة ال
العالقـة ، (2009 ,1995) تتنـاول بشـكل أعـم، وفقـا  لقـول طـه

يكــون بــني اخل لــق )بفــتح اخلــاء( واخلُلــق )بضــم اخلــاء(. وقــد ال 
مــــن الســــهل احلكــــم علــــى آراء ابــــن اجلــــوزي عــــن مورفولوجيــــة 
الــــذكاء، إذ يــــرى أن الــــرأس إذا كــــان صــــغريا ، فــــإن ذلــــك مــــن 
عالمات ضعف الذكاء ولرمبا كان يف ذلك إشارة إىل حاالت 
لقيـــة يكـــون فيهـــا الـــرأس  ضـــمور اجلمجمـــة وهـــي تشـــوهات خ 
صـــــغريا  ويالزمهـــــا يف الغالـــــب قصـــــور عقلـــــي ملحـــــوظ. وفيمـــــا 

ل بعالقـــة "القامـــة" بالـــذكاء فقـــد أورد ابـــن اجلـــوزي خـــِّب يتصـــ
عجــالن حيــث قــال: "قــال يل زيــاد أدخــل علــّي رجــال  عــاقال . 
قلـــت: ال أعـــرف مـــن تعـــت. قـــال: ال خيفـــى العاقـــل يف وجهـــه 
وقــده، فخرجــت فــإذا أنــا برجــل حســن الوجــه، مديــد القامــة، 

 (2009 ,1995) (. وفقـــا  لقــول طـــه17فصــيح اللســـان" )ص:
ا تنسـجم مالحظـات ابـن اجلـوزي مـع مـا يُعـرف حاليـا  ويف هذ

ــــاط إجيــــايب بــــني طــــول القامــــة وفصــــاحة اللســــان ودرجــــة  بارتب
 ,Terman, 1947) الــذكاء. كمـــا أوضـــحت دراســـة تريمـــان

أن األطفــال الــذين يتمتعــون بنســب ذكــاء أكثــر مــن (  1970
درجة يصـبحون يف سـن الرشـد أصـّح أبـدانا  وأطـول قامـة   140

مهنيا . ومت حديثا  توثيق بعض اخلصائص النمائية  وأكثر جناحا  
( 2008 ,2007 ,2005)اخلليفـــة، لألطفـــال اخلـــوارق العـــرب

 فضــــــال  عــــــن العالقــــــة االرتباطيــــــة بــــــني الــــــذكاء وحمــــــيط الــــــرأس
(Khaleefa, 2009; Khaleefa, et al, 2010.) 

هنــــاك انطبـــــاع شـــــعيب بـــــأن األطــــول قامـــــة أكثـــــر جناحـــــا  
الرغم مـــن ســـهولة نفـــي هـــذا االنطبـــاع، وجاذبيـــة  يف احليـــاة، وبـــ

لكــن أظهــرت نتــائج البحــوث بــأن بعــض جوانــب احليــاة تعــد 
أكثـــر ســــهولة بالنســــبة لألطــــول قامــــة. علــــى ســــبيل املثــــال، مت 

احلكـــم علـــى أن األطـــول قامـــة أكثـــر إقناعـــا  يف عـــامل املبيعـــات 
وأكثـر جاذبيـة يف (، Young & French, 1996) واملشـرتيات

وعمومــا  فــإن الســمات (. Freedman, 1979)حالــة األزواج 
اجلســمية تلعــب دورا  مهمــا  يف مكــان العمــل ويف التفاعــل بــني 
رجـــال املبيعـــات والزبـــائن، كمـــا تلعـــب دورا  مهمـــا  يف اجلاذبيـــة 

(. ومـــن احملتمـــل أن يـــِّبز McElroy, 1999) وصـــورة الـــذات
 (. Higham & Carment, 1992)طويل القامة كقائد أيضا  

معـدل الزيـادة يف الطـول يف ( Lynn, 1990) وثـق "لـني"
ـــدول املتقدمـــة  منتصـــف القـــرن العشـــرين بالنســـبة لكثـــري مـــن ال
صناعيا  يف أوروبا وأمريكا واليابان. وكان معدل الزيادة بالنسبة 

 Van) ســــــم يف العقــــــد 1.2للراشــــــدين الشــــــباب حــــــوايل 

Wieringen, 1978 .) ــــاري للطـــول كـــان وإّن االحنـــراف املعي
، وإن الزيـــادة يف معـــدل الطـــول خـــالل النصـــف ســـم 7حـــوايل 

األخــري مــن القــرن العشــرين حــوايل احنــراف معيــاري وهــي متثــل 
 الزيادة نفسها يف معدل الذكاء يف نصف القرن.

وعموما  تشري الدراسات إىل أن الزيادة الواردة يف الطول 
ترجــع للتحســن النســيب يف الغــذاء فضــال  عــن اخنفــاض معـــدل 

ففي حوايل النصف األخري (. Lynn, 1990)األمراض املعدية 
من القرن العشرين كان هناك حتسـن كبـري يف مسـتويات احليـاة 
يف الـــــدول املتقدمـــــة اقتصـــــاديا . وقـــــاد ذلـــــك التحســـــن األفـــــراد 
واجلماعات لشراء كمية أكِّب من الغـذاء وعمـل ذلـك باملقابـل 
علــى حتســن معــدل الغــذاء الــذي قــاد بــدوره علــى زيــادة معــدل 

لقـــد مت توثيـــق عمليـــة التحســـن النســـيب يف الغـــذاء يف الطـــول. و 
اليابان يف عدد من املسوح ما بعد احلرب العاملية الثانيـة. فقـد 

زيـادة كبـرية يف اسـتهالك  1980وعام  1960 بني عـام رصدت
 والفواكــــــــه، (%300) اللحــــــــوم واأللبــــــــان ومنتوجــــــــات األلبــــــــان

 (%20) واألمســــــــــــــــــــــــــــــــــاك ،(%50) اخلضــــــــــــــــــــــــــــــــــرواتو ،(100%)
(Takahashi, 1986.) 
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ويف اجملتمعــات األوروبيــة، غالبــا  مــا تصــل البنــات ألعلــى 
سـنة يف حـني لـألوالد فهـو  12 معدل يف طول القامـة يف عمـر

وكشــفت (. Beard & Blaser, 2002ســنة ) 14 يف عمــر
نتــائج دراســة دمناركيــة بــأن متوســط الطــول متســاو بــني األوالد 

أكثر مناء  يف سنة، وبعده يكون األوالد  12والبنات حىت عمر 
ســـــنة يكـــــون األوالد أكثـــــر طـــــوال  مـــــن  16الطـــــول، ويف عمـــــر 

ويف اســتونيا كانــت (. Silventoinen et al, 2006) البنــات
ســــنة، يف  13و 12 البنــــات أطــــول قامــــة مــــن األوالد يف عمــــر

 ,Lynn) سنة وأكثر 15حني كان األوالد أطول قامة يف عمر 

Allik, & Must, 2000 )وسـط طـول قامــة . وحاليـا  يبلــغ مت
بالنســـبة للرجــــال، يف ســـم(  175.5) بوصـــة 69.1 األمـــريكيني
بالنســبة للنســاء بفــارق ســم(  161.7بوصــة ) 63.7 حــني هــي
 ,Judge & Cableســـم( ) 12.7بوصـــات ) 5أكثــر مـــن 

وأظهــــرت نتــــائج املؤشــــرات الدميوغرافيــــة بــــأن معــــدل (. 2004
 النمـــو حســـب العمـــر قـــد تنـــاقص يف القـــرنني األخـــريين، ففـــي
أوروبا يف هناية القـرن العشـرين غالبـا  مـا ينـال الراشـدون أقصـى 

ســــنة، يف حــــني هــــو يف الوقــــت  26معــــدل ألطــــواهلم يف عمــــر 
ســنة بالنســبة  16ســنة بالنســبة لــألوالد و 18الــراهن يف حــوايل 

ويتسـاءل البـاحثون هـل (. Beard & Blaser, 2002) للبنـات
العامة يف احلياة، لطول القامة عالقة مبستوى النجاح واجلاذبية 

 أم ال؟
 طول القامة والنجاح العام

بنشــر تقريــر عــن دراســة  1892 قــام بروتـــر يف حــوايل عــام
ـــــاء" بلغـــــت عينتهـــــا ـــــوان "األســـــاس اجلســـــمي للنبـــــوغ والغب  بعن

طالبا  ذاكرا  فيه أن األداء األكادميي لطوال القامة مـن  33500
 لعمريـــةا الطـــالب كـــان أفضـــل مقارنـــة  بقصـــار القامـــة يف الفئـــة

نفسها. ومنذ ذلـك التـاريخ ُأجريـت العديـد مـن الدراسـات يف 
الــدول املتقدمــة صــناعيا  أظهــرت نتائجهــا بــأن الطــالب الــذين 

اجلســـدي ينـــالون درجـــات منخفضـــة يف  يتـــأخرون يف منـــوهم
قــام جــوين  1915 ويف عــام(. Gale, 2005) مقــاييس الــذكاء

وال بالنســبة مبســح مت  مــن خاللــه توثيــق الفــروق يف توزيــع األطــ
للمــديرين وكبــار التنفيــذيني مقارنــة مبتوســطي القامــة. وكشــفت 
نتـــائج دراســـته بـــأن مـــديري التســـويق يُعـــد ون أطـــول قامـــة مـــن 
رجــال التســويق مــع وجــود نتــائج مشــاهبة للمحــامني واملعلمــني 
وعمال الطرق. ويف أمريكا وبريطانيا غالبا  ما جتـذب األعمـال 

 بصورة أكِّب.عالية املهارة طوال القامة 
كمــا كشــفت دراســات أجريــت يف أمريكــا بــأن الرجــال 
يف مهــــن الياقــــة البيضــــاء هــــم أكثــــر قامــــة ببوصــــة يف املتوســــط 
ــــــائج  ــــــاء. وأظهــــــرت نت ــــــة الزرق مقارنــــــة بالرجــــــال يف مهــــــن الياق
الدراسات الِّبيطانية بأن متوسـط أطـوال العـاملني يف األعمـال 

ار البوصــــة يف اإلداريـــة واملهنيــــة بـــأهنم أطــــول قامـــة بســــتة أعشـــ
املتوســـــط مقارنـــــة بـــــذوي األعمـــــال اليدويـــــة. وتنطبـــــق املســـــألة 
نفسها بالنسبة للنساء، فمثال  يف بريطانيا لوحظ أن العامالت 
يف احلقــل املهــت واإلداري هــّن أطــول قامــة ببوصــة يف املتوســط 

 ,Case & Paxson) مقارنـة مـع العـامالت يف املهـن اليدويـة

( بــأن Kurtz, 1969) كريتــز  وأظهــرت نتــائج دراســة(. 2008
بـــــأن يف دنيـــــا العمـــــل يعتقـــــدون  (%78)معظـــــم املرشـــــحني 

رجــال املبيعــات الــذين يتمتعــون بقامــة أعلــى مــن املتوســط هــم 
 أكثر قدرة على إقناع الزبائن مقارنة بقصار القامة.

كمـــا أظهـــرت نتـــائج الدراســـات بـــأن طـــوال القامـــة هلـــم 
يف الطــــول معــــدالت دخــــل أعلــــى، فــــإن زيــــادة بوصــــة واحــــدة 

يف معــدل الــدخل  %1.4 - %2.9 تــرتبط يف املتوســط بزيــادة
زيـادة يف معـدل الـدخل بنظـام  %1 - %2.3وبـني  األسـبوعي،

دراسة  45 الساعات. وكشفت نتائج البحوث التحليلية لعدد
يف  مســتقلة بــأن العالقــة االرتباطيــة بــني طــول القامــة والنجــاح

تباطية بـني طـول فضال  عن وجود عالقة ار  0.26 العمل بلغت
(. وعمومـا  Judge & Cable, 2004) القامـة ومعـدل الـدخل

ــــــة  فالعالقــــــة بــــــني معــــــدل الطــــــول ومســــــتوى الــــــدخل هــــــي دال
ويتسـاءل البـاحثون عـن (.Case & Paxson, 2008)اقتصادية 
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ماهية العوامل أو القوى اليت تؤثر يف العالقة احملتملة بني طول 
 القامة ومستوى النجاح.

 ير العالقة بين الطول والنجاحكيف يمكن تفس
هنـــاك عـــدة فرضـــيات و نظريـــات حمللـــة لتفســـري العالقـــة 
ــــال ال  ــــدخل، فعلــــى ســــبيل املث بــــني طــــول القامــــة ومســــتوى ال
احلصر، يف الدول الناميـة ينـال طويـل القامـة زيـادة مسـتوى يف 
الــدخل غالبــا  مــا تعــزى إىل القــوة والصــحة اجليــدة الــيت تــرتبط 

( ويف Haddad & Bouis, 1991; Steckel, 1995) بـالطول
الـــدول املتقدمـــة صـــناعيا  يؤكـــد البـــاحثون حصـــول ذلـــك علـــى 

 ;Freedman, 1979) عوامـــل أخـــرى مثـــل تقـــدير الـــذات

Young & French, 1996  ،)والســـيطرة االجتماعيـــة 
(Hensley, 1993.) 

وتعتمد مناذج النمو اجلسدي والطـول علـى جمموعـة مـن 
ــــا ــــيت تتضــــمن اجلين ــــة، وتفاعــــل العوامــــل ال ت، والظــــروف البيئي

مــــن الفــــروق يف طــــول  %80 اجلينــــات مــــع البيئــــة، وأن حــــوايل
 ترجـع لعوامـل بيئيـة %20 القامة ترجع لعوامل وراثية، يف حـني

(Silventoinen, 2003 .) ويعد الوضع الغـذائي والصـحي مـن
(. Resnik, 2002) أكثــر العوامــل البيئيــة الــيت تــؤثر يف الطــول

ـــ ـــوزن عنـــد الـــوالدة كمـــا إن هنـــاك عالق ـــة بـــني ال ة ارتباطيـــة دال
وطــول القامــة يف ســن الرشــد بالنســبة للتــوائم الصــنوية. ويعــود 
 ذلك إىل أن الغذاء يف املرحلة الرمحية هو العامـل احملـدد لطـول

 (. Black et al, 2007) القامة يف سن الرشد
 Napoleon) طــرح ألفــرد إدلــر مفهــوم "عقــدة نــابليون"

complex )جتعلهــم  حــاالت قصـار القامــة الـيت لوصـف بعـض
يشعرون بعدم الراحة أو الطمأنينة، ورمبا تقـودهم حلالـة مركـب 

الـــيت تـــؤدي لتبـــت الســـلوك ( inferiority complex) الـــنقص
 ,Adler) العــدواين وذلــك لتعــويض فقــد طــول القامــة والقــوة

1956; Martel & Biller, 1987 .)وأوضـحت دراسـة هـود 
(Hood, 1963 )ار القامـة مـن الـذكور درجـات أعلـى نيـل قصـ

مــــن طـــــوال القامـــــة يف اختبــــار مركـــــب الـــــنقص واالكتئـــــاب يف 
مقيــــــــاس مينســــــــوتا املتعــــــــدد األوجــــــــه وهــــــــو مقيــــــــاس مشــــــــهور 
للشخصية. ومن احملتمـل أن يتوسـط السـلوك العـدواين العالقـة 
بني طول القامة والنجاح يف دنيا العمـل. ولقـد كشـفت نتـائج 

( Willoughby & Blount, 1985)دراسـة ولــوجيب وبلونــت 
بــــأن ضــــباط الشــــرطة قصــــار القامــــة يظهــــرون قــــدرا  أكــــِّب مــــن 
السلوك العدواين مقارنة بالضباط طوال القامة. والسؤال الذي 
تطرحه هذه الدراسـة بعـد فحـص العالقـة االرتباطيـة بـني طـول 
القامــة والنجــاح ومســبباهتا: هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة حمتملــة 

 معدل الذكاء؟بني طول القامة و 
 اءـة والذكـول القامـط .2

 طوال القامة أكثر ذكاًء 
أظهرت العديد من الدراسـات السـيكولوجية عـن عالقـة 
ارتباطيـة بـني طـول القامـة ومعـدل الـذكاء فيكـون طـوال القامــة 
يف املتوســـط العـــام أكثـــر ذكـــاء مـــن قصـــار القامـــة. ومت توثيــــق 

كاء يف دراسـات  العالقة االرتباطية بني طول القامة ومعدل الذ 
كالسيكية ترجع على األقل لقرن إىل الوراء، وكشفت النتائج 

 وهي دالة إحصـائيا   0.20 االرتباطية حوايل املبكرة بأن العالقة
(Tanner, 1979 .) وكشـــــــــفت نتــــــــائج دراســـــــــة اجمللـــــــــس

مفحـوص  مـن الفئـة  75000 االسكتلندي اخلاصة بعينة قدرها
طيـــة بـــني الطـــول ومعـــدل ســـنة بـــأن العالقـــة االرتبا 11 العمريـــة
وهــــي أعلــــى (، Scottish Council, 1953) 0.25 الـــذكاء
 مـــن الدراســـة الســـابقة. ويف تقريـــر بريطـــاين لعينـــة 0.05 حبـــوايل
 ,Douglas) 0.13 كانـــت العالقـــة االرتباطيـــة 5362 قـــدرها

Ross & Simpson, 1965 ،)ويف دراســـة أمريكيـــة لعـــدد 
رين كانــت العالقــة شــابا  يف الســتينات مــن القــرن العشــ 13887

ويالحـظ تنــاقص (. Wilson et al, 1986) 0.19 االرتباطيـة
ــــــــة مــــــــع  ــــــــني مقارن ــــــــة يف الدراســــــــتني األخريت العالقــــــــة االرتباطي

 الدراسات املبكرة.
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وكشفت نتـائج دراسـات حديثـة يف الـدمنارك عـن عالقـة 
إجيابية بني طول القامة ومعدل الذكاء يف سن الطفولة املبكـرة 

ة. ومت عزو هذه العالقة االرتباطية لعوامل جينية ومرحلة املراهق
تؤثر يف كل من الذكاء والطول. ويرتاوح حجم العالقة اجلينيـة 

 ,Silventoinen et al) 0.65و 0.16 بـني الطـول والـذكاء بـني

وهي دالة  0.26 ويف دراسة أخرى تبلغ درجة العالقة(. 2006
(. Roberts & Herman, 1986) 0.01إحصـائيا  يف مسـتوى 

( Humphreys et al, 1985) وأظهـرت دراسـة مهفريـز وآخـرين
بأن العالقة االرتباطية بني طول القامة ومعدل الذكاء بالنسـبة 

وكشـفت . (0.40) سنة هي عالية جدا   12و 11 للفئة العمرية
نتائج دراسة يابانية بأن هناك عالقة إجيابية دالة إحصائيا  بني 

وبـــأن ، 0.001 عــريف يف مســـتوىطــول القامـــة ومعـــدل األداء امل
يف  %20 نســـبة فقـــر األداء وســـط قصـــار القامـــة أعلـــى حبــــوايل

 ,Abbott) يف وســـط طـــوال القامـــة %12بــــ  حـــني هـــي أقـــل

2005 .) 
ومن أكثر التفسريات انتشارا  أن العوامل البيئية العامة 
تؤثر يف كل من الطول والذكاء أثناء مرحلة الطفولة، وهكذا 

كمؤشر ألحوال احلياة يف  ول يف سن الرشدميكن اعتبار الط
فقد أظهرت (. Silventoinen et al, 2006)الطفولة 

يف العالقة  %65 دراسات التوائم أن البيئة تساهم حبوايل
االرتباطية بني الطول ومعدل الذكاء يف حني تؤثر اجلينات 

(. وقد قام بالك بفحص Sundet et al, 2004) %35بنسبة 
 1967دين يف النرويج بني عام و قة بالتوائم املولالبيانات املتعل

ووجد بأن الفرق يف وزن التوائم عند امليالد يرجع  1987و
بصورة أساسية للغذاء الرمحي. ووجد يف املتوسط بأن التوائم 
الذين هلم أوزان أكِّب هم أطول قامة بصورة دالة يف سن 

 اءالرشد وينالون درجات أعلى بصورة دالة يف مقاييس الذك
(Black et al, 2007 .) وأظهرت نتائج دراسة سويدية بأن

الرجال الذين كانوا صغارا  يف أوزاهنم أثناء الوالدة ولكن مؤخرا  

أعلى من الذين  وصلوا لطول قامة عادي هلم معدالت ذكاء 
 كانوا صغارا  يف أوزاهنم أثناء الوالدة وقصار القامة يف رشدهم

(Lundgren et al, 2001.) 
رت دراسـة بـريس وآخـرين الـيت عنواهنـا "حبـث ألـف وأظه

 أســـرة يف نيوكاســـل" بأنـــه مـــن بـــني املولـــودين يف بريطانيـــا عــــام
سنة  13و سنوات 9 والذين متيزوا بطول القامة يف عمر 1947

سـنة وذلـك بعـد ضـبط  11 أحرزوا معدل ذكاء أعلـى يف عمـر
تــــأثري عامــــل الطبقــــة االجتماعيــــة. وأقــــر البــــاحثون بــــأن نتــــائج 

راستهم تقرتح التأثري املستمر للنمو ما بعد مرحلـة الـوالدة يف د
 Perce et) سـنوات 9 القدرات العقلية لألطفال ما بعد عمر

al, 2005 .) وكشفت بعـض الدراسـات املتعقلـة بالتـأثري طويـل
املدى للعالج بواسطة هرمونات النمو بالنسبة للمولـودين مـن 

ا زيــادة يف طـــول اخلــدج بـــأن معظــم الـــذين مت عالجهــم أظهـــرو 
القامـة مبعـدل احنـراف معيـاري وأكثـر تتـوازى مـع زيـادة بالقــدر 
نفسه بالنسبة ملعدل الـذكاء، ولكـن الزيـادة يف طـول القامـة ال 
تفســـر التحســـن النســـيب يف معـــدل الـــذكاء. كمـــا إن هرمونـــات 
النمــــو رمبــــا يكــــون هلــــا تأثريهــــا املباشــــر علــــى وظــــائف القشــــرة 

 ل بتأثريهــــا علــــى معــــدل الطــــولالدماغيــــة مــــن غــــري ارتبــــاط دا
(Gale, 2005 .) 

وأظهــرت الدراســات بــأن طــوال القامــة يف األطفــال مــن 
ســــنوات( قبــــل دخــــول املدرســــة يــــؤدون  3 عمــــر مبكر)حــــوايل

االختبـــارات العقليـــة بصـــورة أفضـــل مقارنـــة مـــع قصـــار القامـــة، 
وبــــأن العالقــــة االرتباطيــــة بــــني الطــــول يف ســــن الطفولــــة وســــن 

بالنسبة للرجال والنسـاء معـا ،  0.7 حوايل الرشد هي بالتقريب
وغالبا  مـا يصـبح األطفـال طـوال القامـة يف الصـغر راشـدين يف 
الكـــِّب. وقـــدم كـــيس وباكســـون فرضـــية بـــأن مكافـــأة الطـــول يف 
مســـتوى الـــدخل تعـــزى بصـــورة أساســـية للعالقـــة اإلجيابيـــة بـــني 
الطــول والقــدرات العقليــة وأن القــدرات العقليــة ولــيس الطــول 

(. (Case & Paxson, 2008ذي يكافـأ يف عـامل العمـل هـو الـ



 طول القامة والذكاء والتزامن بينهما يف السعوديةعادل عبداجلليل برتجي وآخرون: العالقة احملتملة بني                      
 

 (م3144أكتوبر هـ/4141؛ )ذي احلجة الرياض 441  – 444(، ص ص 13رسالة الرتبية وعلم النفس، ع )

181 

ويالحـــظ بـــأن مجيـــع الدراســـات الـــيت مت عرضـــها الكالســـيكية 
 منها واحلديثة كانت يف الدول املتقدمة صناعيا . 

يف املقابـــل ظهـــر يف نتـــائج العديـــد مـــن الدراســـات عـــدم 
وجـــود عالقـــة ســـببية بـــني الطـــول والـــذكاء، منهـــا دراســـة علـــى 

 1992 لتاســعة املولــودين يف بريطانيــا يف عــاماألطفــال يف ســن ا
والـيت أظهــرت أن الطـول مل يكــن لـه عالقــة دالـة بالــذكاء علــى 

ـــذكاء ـــرغم مـــن وجـــود عالقـــة دالـــة بـــني الطـــول وال ألمهـــاهتم  ال
(Gale, O’Callaghan, Godfrey, Law & Martyn, 

 ,Wilson) كمـــــــا إن ولســـــــن ومهـــــــر و دنكـــــــان(. 2004

Hammer, & Duncan, 1986 )سـتنتجوا مـن دراسـة طوليـة ا
طفال  أن التغري يف الطول النسيب بـني األطفـال يف  2177 على

ســنة مل تكــن لــه عالقــة بــالتغري يف نتــائج  13و 8األعمــار بــني 
 ذلك، على اختبارات الذكاء أو التحصيل األكادميي. وعالوة

 النمـو هرمـون لعـالج األجـل طويلـة اآلثـار يف معاشاة جتربة يف
 أظهــر احلملــي، العمــر عــن صــغارا   يولــدون لــذينا األطفــال يف

مقـــــدارها درجـــــة  الطـــــول يف زيـــــادة املعـــــاجلون األطفـــــال معظـــــم
 ولكـن الـذكاء، معـدل يف مـع زيـادات موازيـة أكثر، أو معيارية
 معـــدل علـــى طـــرأ الـــذي التحســـن تفســـر مل الطـــول يف الزيـــادة
 Van Pareren, Duivenvoorden, Slijper, Koot)الـذكاء 

& Hokken-Koelega, 2004  .) 
ويتســاءل البــاحثون عــن وجــود أي دراســات عــن فــروق 

 طول القامة بني الذكور واإلناث.
 فروق الجنس في الذكاء

متت مناقشة قضية فروق اجلنس يف الـذكاء يف عـدد مـن 
الدراســـات الســـيكولوجية ومت االتفـــاق علـــى أنـــه ليســـت هنـــاك 

أول ( Raven, 1939) فروق بني الذكور واإلناث. وقدم ريفني
تقريــــر يف هــــذه القضــــية حيــــث كتــــب يف تقنينــــه للمصــــفوفات 
"ليست هناك فروق يف درجات املتوسطات أو التشـتتات بـني 

ســـنة، وليســـت هنـــاك بيانـــات   14 األوالد والبنـــات حـــىت عمـــر
 كافية لفحص الفروق بني اجلنسـني يف القـدرات مـا بعـد عمـر

علـى  سـنة قـام بـالتوقيع 30 وبعد حوايل(. 30)ص: سنة" 14
ـــــل ـــــنفس مـــــنهم كات ـــــار علمـــــاء ال  هـــــذه النتيجـــــة عـــــدد مـــــن كب

(Cattell, 1971 ) الـذي كتـب "لقـد اتضـح مـن خـالل العــدد
الكبـــــري مـــــن عينـــــات البحـــــوث بأنـــــه ال توجـــــد فـــــروق دالـــــة يف 

بني  –الذكاء السيال واملتبلور  –القدرتني العقليتني الرئيستني 
وقــــــع (، كمــــــا 131)ص: الرجــــــال والنســــــاء، واألوالد والبنــــــات

قـــــائال  إن االختبـــــارات "تقـــــدم ( Eysenck, 1981)إيزنـــــك 
 درجــــــــات متســـــــــاوية لــــــــألوالد والبنـــــــــات وللرجــــــــال والنســـــــــاء"

ــــأن: ( Brody, 1992)وبــــرودي (، 41)ص: ــــذي يقــــول ب ال
"الفـــروق النوعيـــة يف القـــدرة العقليـــة العامـــة هـــي فـــروق صـــغرية 

 (.323)ص: وواقعيا  غري موجودة
بـــــأن ( Mackintosh, 1996) كمــــا كتــــب مـــــاكنتو 

"الدراســـــات املكـــــِّبة الختبـــــارات ريفـــــني قـــــدمت كـــــل النتـــــائج 
احملتملــة، تفــوق الــذكور، تفــوق اإلنــاث، وعــدم وجــود فــروق" 

( الــــذي Jensen, 1998) فضــــال  عــــن جنســــني(، 564)ص:
يقــــول: "ليســــت هنــــاك فــــروق منتظمــــة يف مصــــفوفات ريفــــني 

ولكــــن أظهــــرت (. 541)ص: املتتابعــــة املعياريــــة )للراشــــدين("
الــيت ( Lynn & Irwing, 2004)تــائج دراســة لــني وإرويــنج ن

دراســـة عـــن فـــروق اجلـــنس يف عينـــات عامـــة  57قامـــت مبســـح 
استخدمت مصفوفات ريفني املتتابعة بأنه ليست هناك فـروق 

ســـنة، ولكـــن ينـــال الـــذكور  6 – 14بـــني األطفـــال بـــني ســـن
ســــنة وحــــىت  15 متوســــطات أعلــــى يف االختبــــارات مــــن عمــــر

ــــا   0.33 وق الراشــــدون حبــــوايلالشــــيخوخة. ويتفــــ احنرافــــا  معياري
درجات يف الذكاء. كما أظهرت نتائج دراسة  5 تعادل حوايل

ــــاث ( 2011) برتجــــي وجــــود فــــروق بــــني اجلنســــني لصــــاحل اإلن
مشلـــت عينـــة مـــن طـــالب التعلـــيم العـــام يف الســـعودية. وُتظهـــر 

 ,Khaleefa et al)نتـائج عـدة دراسـات أجريـت يف السـودان 

2008; Khaleefa et al, in press ) اخــتالف الفــروق بــني
اجلنســني حبســب الفئــات العمريــة . وتنفــي هــذه النتــائج اجلــزم 
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املتكـــــرر بأنـــــه ليســـــت هنـــــاك فـــــروق بـــــني الـــــذكور واإلنـــــاث يف 
ــــأن  ــــة النمائيــــة ب املصــــفوفات املتتابعــــة وتثبــــت مصــــداقية النظري

 . سنة 15 تفوق الذكور يف معدل الذكاء يبدأ من عمر
 حثمشكلة الب

أجــرت العديــد مــن الــدول املتقدمــة صــناعيا  حبوثــا  تتعلــق 
بالعالقــة االرتباطيــة بــني طــول القامــة ومعــدل الــذكاء وكشــفت 

وباملقابـــل، ويف  النتــائج عـــن عالقـــة منتظمـــة ومســـتمرة بينهمـــا.
حدود علم الباحثني، مل جتر  أي دراسة عن العالقة االرتباطية 

مل العـريب بصـورة عامـة بـني طـول القامـة ومعـدل الـذكاء يف العـا
ـــــذلك هتـــــدف الدراســـــة لســـــد  والســـــعودية بصـــــورة خاصـــــة. وب
الفجـــــوة يف هـــــذا اجلانـــــب، ومـــــن ذلـــــك:)أ(: فحـــــص العالقـــــة 
احملتملـــــة بـــــني الطـــــول ومعـــــدل الـــــذكاء، )ب(: فحـــــص فـــــروق 

 اجلنس والتزامن احملتمل بني معدل الذكاء والطول.
 

 ثـج البحـمنه .1
 عينة البحث 

اختبـــــــــار  1977ام يف عـــــــــ (1977) قـــــــــنن أبـــــــــو حطـــــــــب
 4932 علــى عينــة قــدرها)أممــم( املصــفوفات املتتابعــة املعيــاري 

 مكــــة املكرمــــة وجــــدة افظــــاتيف الســــعودية مــــن حم ا  مفحوصــــ
 (1774)مــــــــــن الــــــــــذكور و (%64) (3158) والطــــــــــائف مــــــــــنهم

 إىل أكثـر مـن 8 بنيما ناث تراوحت أعمارهم من اإل (36%)
( Batterjee, 2011) قـــام برتجـــيعامـــا   33 وبعـــد .ســـنة 30

مــــــن  ا  مفحوصــــــ 1682)) علــــــى عينــــــة قــــــدرها )أممــــــم(بتطبيــــــق 
تراوحـــت  (%50) (841) نـــاثواإل  (%50) (841)الـــذكور

مكـــة املكرمـــة  افظـــاتســـنة مـــن حم(  (8-18بـــني مـــا أعمـــارهم
التعليم وجدة والطائف. ومت أخذ العينة من تالميذ وتلميذات 

  (.4)اجلدول  2010خالل العام الدراسي العام
 

 ( : عينة الدراسة1جدول )
 ةـــــالعين

 المجموع وعــالن العمر

 أنثى ذكر
8 37 37 74 

9 49 49 98 

10 66 66 132 

11 105 105 210 

12 110 110 220 

13 98 98 196 

14 87 87 174 

15 95 95 190 

16 86 86 172 

17 66 66 132 

18 42 42 84 

 1682 841 841 اجملموع
 

 أدوات البحث 
  واًل: اختبار المصفوفات المتتابعة المعياري )أممم(أ

املعيــاري  اســتخدم البــاحثون اختبــار املصــفوفات املتتابعــة
ألغـــراض هـــذه الدراســـة. وكثـــريا  مـــا ( Raven, 1960) )أممـــم(

يســـتخدم هـــذا االختبـــار غـــري اللفظـــي والـــذي يقـــيس مســـتوى 
 الــذكاء الســيال لــدى املفحــوص يف الــدول الناميــة لكونــه حمــررا  
ثقافيـــا  وإلمكـــان تطبيقـــه علـــى املفحوصـــني الـــذين ال ميتلكـــون 
املستوى املعياري من التعليم. ولقد استخدمت املعـايري املئينيـة 
الِّبيطانية واألمريكية للنتائج يف حساب معدل الذكاء. وتشري 
 معدالت الذكاء املذكورة يف هذه الدراسة إىل املعدل الِّبيطاين

 .معياريكاحنراف  15، وكمتوسط 100
 

 ثانيًا: قياس معدل الطول
املفحوصني باستخدام شريط مجيع طول معدل مت قياس 

ت ومتـمصنوع من القما  املغلف باملطاط واملتصـف باملرونـة، 
عمليـــة قيــــاس الطـــول فــــور إكمــــال املفحوصـــني الختبــــار أممــــم 
وبعــــد خلــــع احلــــذاء والوقــــوف بصــــورة معتدلــــة جبانــــب اجلــــدار 

تسجيل الدرجات  در اإلمكان، ومتلضمان استقامة القامة بق
 . يف استمارة مجع البياناتبالسنتيمرت املقاسة 

 جراءات البحثإ
ـــــــريقني  قـــــــام الباحـــــــث األول هلـــــــذه الدراســـــــة بتكـــــــوين ف

فريــق مــن البــاحثني الــذكور ، منســجمني لعمليــة مجــع البيانــات
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نــاث لعينــة وفريــق مــن الباحثــات اإل، لعينــة التالميــذ والطــالب
لبات. ومت تدريب الفريقني على كيفيـة تطبيـق التلميذات والطا

غرافيــــــــة و فضــــــــال  عــــــــن كيفيــــــــة مجــــــــع املعلومــــــــات الدمي (أممــــــــم)
يم ـمت تقس ،غرافيةاجل ناحيةالللمفحوصني واملفحوصات. ومن 

دن الرئيسة، وهي ـمناطق حسب امل 3 إىلاملكرمة مكة  نطقةم
دة، فضــال  عــن ذلــك مت تقســيم كــل مدينــة ـمكــة والطــائف وجــ

الطــــالب أوليــــاء أمــــور ولقــــد أخــــذت موافقــــة حــــدات. و  4إىل 
بنـــــــائهم فضـــــــال  عـــــــن مجـــــــع بعـــــــض البيانـــــــات أعلـــــــى فحـــــــص 

 غرافية منهم. و الدمي
ســــنة  18 إىل 8 مشلــــت عينــــة الدراســــة الفئــــة العمريــــة مــــن

ـــــيم العـــــام.  ـــــة ومجـــــيعهم مـــــن طـــــالب التعل جـــــراء إوبـــــدأت عملي
 .2010 يونيو 23 حىت 2010 أبريل 24 القياسات من

وهـو ، 1979 معيار جرينتش الِّبيطـاين لعـام اممت استخد
املعيـــــار الـــــذي تقـــــارن بـــــه نتـــــائج معـــــدالت الـــــذكاء يف األمـــــم 
املختلفة وذلك لعدم إجراء أي تعـديل يف بنـود املقيـاس فضـال  

 & Lynn) أن املقياس متحرر من أثـر الثقافـة أو قليـل التحيـز

Vanhanen, 2002, 2006 .) يف  (أممـــم)ومت تعيـــري مقيـــاس
يف الســعودية.  لــهتطبيــق أول عمليــة بعــد عــامني مــن  يــابريطان

وجيب التذكري بأننا يف حسـاب معـدالت الـذكاء يف السـعودية 
 مل نقــم حبســاب الزيــادة يف معــدل الــذكاء يف بريطانيــا بــني عــام

مبا  وطرحها من الزيادة العامة يف السعودية 2010 وعام 1979
 .  (Lynn-Flynn effect) فلني -يسمى تأثري لني

 

 نتائج البحث .1
 العالقة المحتملة بين الطول والذكاء

نتــائج تطبيــق اختبــار بريســون والــيت  3يبــني اجلــدول رقــم 
هــــي احلاليــــة الدراســــة  ن أكثــــر نتيجــــة بــــارزة يفيتضــــح منهــــا أ

ــــد مســــتوى ــــة إحصــــائيا  عن  الكشــــف عــــن عالقــــة ارتباطيــــة دال
 وســط الــذكور بــني الطــول والــدرجات اخلــام يف )أممــم( (0.01)

وبني الطول ومعدل الـذكاء يف )أممـم( وسـط اإلنـاث  (0.544)

وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة .   (0.246)ســـنة قـــدرها (15) فــوق
ســــــم بــــــاحنراف ( 167.63)أيضــــــا  أن متوســــــط طــــــول الــــــذكور 

 ، يف حــــني متوســــط طــــول اإلنــــاث (9.00) معيــــاري قــــدره
وكـــان الفـــرق ، (8.04) ســـم بـــاحنراف معيـــاري قـــدره( (157.65

 ســم. وجيــب التــذكري بــأن  (9.98)اإلنــاثبــني طــول الــذكور و 
سنة اليت كان  15 هذه املتوسطات هي للفئة العمرية أكثر من

 ســـم بـــاحنراف معيـــاري قـــدره  (162.64)متوســـط طوهلـــا العـــام
ونـــال الـــذكور درجـــات خـــام ومعـــدل ذكـــاء أعلـــى يف . (9.88)
علـى التـوايل، مقارنـة باإلنـاث يف  (84.60)و  (40.46) )أممـم(
على التوايل. وكان الفرق يف  (82.84)واملعدل  (39.47) اخلام

 (0.99) اخلــــام ومعــــدل الــــذكاء لصـــــاحل الــــذكور بزيــــادة قـــــدرها
 .درجة على التوايل (1.76)

 
( : العالقة االرتباطية بين الطول ودرجـات )أممـم( الخـام 2جدول )

 ومعدل الذكاء حسب اختبار بيرسون 

 العينة البيانات
العالقة 
 االرتباطية

 مستوى
 الداللة

 العينة الكلية
 000. **475. 1682 اخلامأممم 
 003. **-071.- 1682 ذكاءالمعدل 

 46أقل من 
 سنة

 000. **380. 1294 اخلامأممم 
 000. **-132.- 1294 ذكاءالمعدل 

سنة  46
 فأكثر

 000. **186. 388 اخلامأممم 
 000. **176. 388 ذكاءالمعدل 

 الذكور
 000. **544. 841 اخلامأممم 
 386. 030. 841 ذكاءالمعدل 

 اإلناث
 000. **404. 841 اخلامأممم 

 841 ذكاءالمعدل 
-.180-

** 
.000 

الذكور أقل 
 سنة 46من 

 000. **431. 647 اخلامأممم 
 057. -075.- 647 ذكاءالمعدل 

اإلناث أقل 
 سنة 46من 

 000. **323. 647 اخلامأممم 

-207.- 647 ذكاءالمعدل 

** 
.000 

 46الذكور
 سنة فأكثر

 251. 083. 194 اخلامأممم 
 335. 070. 194 ذكاءالمعدل 
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 العينة البيانات
العالقة 
 االرتباطية

 مستوى
 الداللة

 46اإلناث
 سنة فأكثر

 000. **266. 194 اخلامأممم 

 001. **246. 194 ذكاءالمعدل 

وتتفـــــق نتـــــائج الدراســـــة احلاليــــــة مـــــع نتـــــائج الدراســــــات 
الــــيت الكالســــيكية الــــيت أجريــــت يف الــــدول املتقدمــــة صــــناعيا  و 
هــي  أظهــرت بــأن العالقــة االرتباطيــة بــني طــول القامــة والــذكاء

وهــي دالــة إحصــائيا . كمــا نــتج عــن هــذه الدراســة  0.20حــوايل
أن معــــدل العالقــــة االرتباطيــــة للعينــــة الكليــــة يف الســــعودية يف 

 0.475)) اختبــار بريســون بــني الطــول والــدرجات اخلــام بلغــت
R)  ديـــدوأن قيمـــة معامـــل التح 0.01)) عنـــد مســـتوى

2  = )
0.475)

ممــا يشــري إىل أن طــول القامــة مســؤول ( 0.225( = )2
من التباين يف الدرجة اخلام يف اختبار (22.5%) عن ما نسبته 

مـن التبـاين يف الدرجـة اخلـام  (77%) )أممم(. وميكن القـول إن
ــــاتج عــــن متغــــريات أخــــرى غــــري طــــول  ــــار )أممــــم( ن علــــى اختب

ط بني طـول القامـة والدرجـة القامة. وبلغت أعلى قيمة لالرتبا
( 0.544) اخلـــام علـــى اختبـــار )أممـــم( يف عينـــة الدراســـة احلاليـــة

ــــــد مســــــتوى  وســــــط الــــــذكور، وتفســــــر مــــــا نســــــبته 0.01)) عن
مـــــن التبـــــاين. وبلغـــــت قيمـــــة االرتبـــــاط بـــــني الطـــــول  (%29.5)

عند  0.431)) سنة 16)) والدرجة اخلام وسط الذكور أقل من
مـن التبـاين، يف  (18.5%) وتفسـر مـا نسـبته، 0.01))مسـتوى 

ســـنة عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة  15)) حـــني مل يظهـــر الـــذكور فـــوق
بــــني الطــــول والدرجــــة اخلــــام يف اختبــــار  0.05)) عنـــد مســــتوى

والقيمــــــــة  0.083)) )أممـــــــم(، حيــــــــث بلغـــــــت قيمــــــــة االرتبـــــــاط
أمــا العالقــة االرتباطيــة بــني األداء علــى . 0.251))االحتماليــة 

 ة وسـط اإلنـاث عمومـا  فقـد بلغـتاختبار )أممـم( وطـول القامـ
 وبلغـــت لإلنـــاث أقـــل مـــن، (16.3%) بنســـبة تفســـري 0.404))
ولإلنــاث ، (10.4%) مبعامــل حتديــد بلــغ( 0.323)ســنة  16))

وكلهـــا دالــــة ، (7%) بنســـبة تفســـري 0.266))ســـنة  15)) فـــوق

وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات . 0.01)) عند مستوى
 ا والدنيا.السابقة يف حدودها العلي

 -وعند استخدام معدل الذكاء مل يظهر الذكور عموما  
سنة  15)) سنة، والذكور فوق 16)) منفردين والذكور أقل من

بـــــني الطـــــول  0.05)) عالقـــــة ارتباطيـــــة دالـــــة عنـــــد مســـــتوى -
ومعــدل الــذكاء علــى اختبـــار )أممــم(، يف حــني أظهــرت نتـــائج 

 ة دالـــة عنـــدســـنة فـــأكثر عالقـــة ارتباطيـــ (16) اإلنـــاث يف عمـــر
بني الطول ومعدل الذكاء على اختبار )أممم(  0.01))مستوى 

وهي أقـل  (6%) وبلغت نسبة تفسري التباين، (0.246) بلغت
ــــــة الكالســــــيكية ــــــائج الدراســــــات الغربي ــــــة مــــــع نت  بقليــــــل مقارن

(Tanner, 1979 .) 
وتتفــق نتــائج الدراســة احلاليــة مــع نتــائج روبرتــز وهريمــان 

رتباطيـــة بـــني طـــول القامـــة ومعـــدل الـــيت كشـــفت عـــن عالقـــة ا
(، 0.01)وهــي دالــة إحصــائيا  يف مســتوى  0.26 الــذكاء بلغــت

 ومقارنــــــــة بنتــــــــائج الدراســــــــة الســــــــعودية فهــــــــي أكثــــــــر ارتباطــــــــا  
(Roberts & Herman, 1986 ) ولكـــن العالقـــة يف كـــال

كمـــــا تتفـــــق .( 0.01) الدراســـــتني دالـــــة إحصـــــائيا  يف مســـــتوى
ج الدراســــة الدمناركيــــة الــــيت نتــــائج الدراســــة الســــعودية مــــع نتــــائ

ـــذكاء تـــرتاوح مـــا بـــني  أظهـــرت عالقـــة ارتباطيـــة بـــني الطـــول وال
يف ســــن الطفولــــة املبكــــرة ومرحلــــة املراهقــــة. ( 0.65( و)0.16)

ويالحظ كذلك تقـارب نتـائج العالقـة االرتباطيـة يف السـعودية 
 Silventoinen) مقارنة مع الدراسة الدمناركية يف مداها األول

et al, 2006 .) 
وتتفـــق نتـــائج الدراســـة احلاليـــة كـــذلك مـــع نتـــائج دراســـة 

اليت أظهرت بأن ( Humphreys et al, 1985) مهفريز وآخرين
ـــذكاء بالنســـبة  العالقـــة االرتباطيـــة بـــني طـــول القامـــة ومعـــدل ال

ويالحــظ بــأن نتــائج . (0.40)ســنة هــي 12و 11 للفئــة العمريــة
يا . كمـا تتفــق الدراسـة السـعودية تُعــد أقـل ولكنهـا دالــة إحصـائ

ــــــة يف  ــــــائج الدراســــــة الياباني نتــــــائج الدراســــــة الســــــعودية مــــــع نت
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هونولولو الـيت كشـفت بـأن هنـاك عالقـة إجيابيـة دالـة إحصـائيا  
( 0.001)بـــني طـــول القامـــة ومعـــدل األداء املعـــريف يف مســـتوى 

(Abbott, 2005 .) فضـــال  عـــن ذلـــك تتفـــق نتـــائج الدراســـة
 Perce) خرى يف بريطانيااحلالية مع العديد من الدراسات األ

et al, 2005 ،) والسويد(Lundgren et al, 2001 ،)والنـرويج 
(Black et al, 2007 ،)واسـتونيا (Lynn, Allik & Must, 

(. ويالحــظ بــأن معــدالت العالقــة االرتباطيــة بــني طــول 2000
ــــة تــــراوح مــــا بــــني  القــــوام ومعــــدل الــــذكاء يف الدراســــات الغربي

ـــــــــــــــة تـــــــــــــــراوح لكنهـــــــــــــــا ( 0.65( و)0.16) يف الدراســـــــــــــــة احلالي
يف الدرجــــــة اخلــــــام، ويف معــــــدل ( 0.544( و)0.186)بــــــني مــــــا

واجلـــدير بالـــذكر فـــإن (. 0.246( و) 0.071)بـــني الـــذكاء مـــا
نتائج مجيع الدراسات الغربية والسعودية على السواء هي دالة 

 إحصائيا  بصور كبرية. 
مؤشـــــرات النمــــو املتمثلـــــة يف الــــوزن وطـــــول القامـــــة  د  تعــــ

همـة يط الدماغ ونسـبة الـوزن للطـول مـن العوامـل املـؤثرة واملوحم
خــتالف ان إيف تقيــيم منــو األطفــال والكبــار يف اجملتمــع. كمــا 

معدالت النمو بني اجملتمعات وداخل اجملتمع الواحد يعد أمـرا  
 ;Hamill et al, 1979) مألوفا  سبق أن خضع لدراسات عدة

Kuczmarski et al, 2002.) دول يـزداد معـدل ويف معظـم الـ
 5ســـم/ 0.8 -0.7)حـــوايل  الطـــول خطيـــا  بزيـــادة ســـنة املـــيالد

ولقــد (، ســنوات لإلنــاث 5ســم/ 0.4 ســنوات للــذكور وحــوايل

وجـــد يف بعـــض الـــدول األوروبيـــة أن األشـــخاص مـــن اجلنســـني 
احلاصــلني علــى مســتوى أقــل مــن التعلــيم هــم أقصــر طــوال  مــن 

رق يف الطول بني أولئك احلاصلني على تعليم أعلى، ويبلغ الف
ــــــذكور و 3.0–1.6 الفئتــــــني حــــــوايل ســــــم  2.2– 1.2ســــــم لل

ولقـد أجريـت دراسـات  .(Cavelaars et al, 2000) لإلنـاث
ومتـت  والكبـار عدة يف السعودية حـول معـدالت منـو األطفـال

 ,Al-Amoud et al) مقارنة نتائجها مع معدالت دول أخرى

2002; Al-Sekait et al, 1992; Al-Frayh et al, 1993; 

Attallah, 1994; Al-Nuaim et al, 1996 .) تفيــد هــذه
 (174.1)الدراسات أن متوسط الطول يف السعودية يرتاوح بني

ســــــنتيمرت، مــــــع وجــــــود فروقــــــات ذات داللــــــة بــــــني  (174.6)و
 ,El Mouzan et al) منــاطق اململكــة يف هــذه املتوســطات

ـــــق يف (. 2009 وتشـــــري إحـــــدى هـــــذه اإلحصـــــائيات إىل التفري
لطـــــول بـــــني الفئـــــات العمريـــــة يف الســـــعودية، فكـــــان متوســـــط ا

ســـنتيمرت، والـــذين  (174.1) ســـنة18-30 الطـــول ملـــن هـــم بـــني
ـــــــد أعمـــــــارهم عـــــــن ســـــــنتيمرت مقارنـــــــة  (172.6) ســـــــنة 18 تزي

ســـنتيمرت علـــى (167.8)و (170.5) باملتوســـط العـــاملي للفئتـــني
التــــــــوايل. وتــــــــأيت نتــــــــائج هــــــــذه الدراســــــــة متقاربــــــــة مــــــــع هــــــــذه 

 االعتبــارمــن الدراســات السـابقة إذا مــا أخــذ يف اإلحصـائيات 
الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق يف العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 
 ( : مسارات الجنس النمائية لمعدالت الذكاء وطول القامة1جدول )

 العدد النوع العمر
درجات أممم 

 الخام

االنحراف 
 المعياري

فروق 
 الجنس

معدالت 
 الذكاء

االنحراف 
 المعياري

فروق 
 الجنس

طول 
 القامة

فروق 
 الجنس

8 
 5.77 17.24 37 ذكور

7.43 
81.54 10.16 

12.94 
126.35 

2.78 
 129.13 10.92 94.48 6.09 24.67 37 إناث

9 
 7.82 24.04 49 ذكور

7.87 
85.73 11.53 

10.02 
132.56 

2.84 
 135.40 10.84 95.75 5.39 31.91 49 إناث

 3.27 136.52 9.15 11.79 82.36 5.84 7.63 27.53 66 ذكور 10
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 139.79 11.23 91.51 5.99 33.37 66 إناث

11 
 7.03 29.63 105 ذكور

2.24 
81.32 9.83 

3.79 
140.91 

2.63 
 143.54 10.73 85.11 7.01 31.87 105 إناث

12 
 7.28 31.85 110 ذكور

0.96 
83.07 10.10 

1.2 
148.32 

0.07 
 148.39 9.38 84.27 6.69 32.81 110 إناث

13 
 7.14 32.12 98 ذكور

2.99 
79.13 8.55 

4.96 
151.60 

1.27 
 152.87 9.63 84.09 7.22 35.11 98 إناث

14 
 6.23 35.82 87 ذكور

0.5 
81.37 9.26 

0.64 
159.49 

5.60 
 153.89 9.27 82.01 6.45 36.32 87 إناث

15 
 6.79 35.10 95 ذكور

1.73 
79.89 9.71 

2.42 
161.09 

4.27 
 156.82 9.31 82.31 6.39 36.83 95 إناث

16 
 5.83 38.98 86 ذكور

0.37 
85.04 9.55 

0.78 
166.49 

9.06 
 157.43 10.43 84.26 5.97 38.61 86 إناث

17 
 6.06 41.98 66 ذكور

2.45 
85.56 10.28 

3.87 
169.05 

12.08 
 156.97 7.49 81.69 5.15 39.53 66 إناث

18 
 5.52 41.09 42 ذكور

0.02 
82.19 7.72 

0.46 
167.73 

8.58 
 159.15 6.43 81.73 4.48 41.11 42 إناث

15 
 فأقل

 8.40 30.68 647 ذكر
2.91 

81.54 10.07 
4.44 

147.34 
0.04 

 147.30 10.37 85.98 7.13 33.59 647 انثى

 فوق
15 

 5.97 40.46 194 ذكر
0.99 

84.60 9.49 
1.76 

167.63 
9.98 

 157.65 8.19 82.84 5.46 39.47 194 انثى

 العينة الكلية

 8.92 32.94 841 ذكر
2.01 

82.25 10.01 
3.01 

152.02 
2.33 

 149.69 9.99 85.26 7.22 34.95 841 انثى

  150.85  10.12 83.75  8.17 33.94 1682 اجملموع
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 اختبار التباين الثنائي لحساب أثر تفاعل النوع مع العمر على معدل الذكاء ( :1) جدول

 

 وق الجنس والتزامن المحتمل بين الذكاء والطولفر 
مســارات اجلــنس النمائيــة ملعــدالت ( 4 يبــني )اجلــدول

الذكاء وطول القامة والذي يظهر تفوق اإلناث يف الدرجات 
ســــنة  15و 8 اخلـــام يف )أممـــم( يف األعمــــار الصـــغرى مــــا بـــني

درجـــة مقارنـــة بالـــذكور، وباملقابـــل تفـــّوق  2.91 بزيـــادة قـــدرها
ـــــادة  18و16 يف األعمـــــار الكـــــِّبى مـــــا بـــــنيالـــــذكور  ســـــنة بزي

 درجة مقارنة باإلناث. (  (0,99قدرها

فــــــروق الطــــــول مــــــع  كمــــــا كشــــــفت الدراســــــة انســــــجام
معـــدالت الــــذكاء، إذ تفوقـــت اإلنــــاث يف األعمـــار الصــــغرى 

 سـنة مقارنـة بالـذكور بزيـادة تراوحـت مـن 15و 8 اليت ما بـني
درجـة، يف حــني ( 4.44) مبتوسـط قـدره 0.64))إىل  12.94))

سنة بزيادة  18و 16 تفوق الذكور يف األعمار الكِّبى ما بني
درجـــــة. وكانـــــت أكـــــِّب الفـــــروق بـــــني الـــــذكور ( 1.76)قـــــدرها 

 سـنة بفـارق 8واإلناث يف األعمار الصـغرى يف الفئـة العمريـة 
 درجة، يف حني كانت أقل الفروق يف الفئة العمرية( 12.94)

ســـبة لألعمـــار الكـــِّبى  درجـــة. وبالن( 0.64) ســـنة بفـــارق 14
 17كانــت أكــِّب الفــروق يف معــدالت الــذكاء يف الفئــة العمريــة

 18درجة وأد  الفـروق يف الفئـة العمريـة ( 3.87) سنة بفارق

درجـة. ويالحـظ عمومـا  بـأن هنـاك تقاربـا  ( 0.46سنة بفارق )
يف درجات الفروق يف األعمار الصغرى والكِّبى، وأن هنـاك 

الــــيت تبــــدأ فيهــــا هنايــــة زيــــادة معــــدل فروقــــا  يف عمليــــة التطــــور 
سـنة وبدايـة زيـادة معـدل  15الذكاء بالنسبة لإلناث يف عمـر 

 سنة. 16الذكاء للذكور يف عمر 
 ,Ravenوال تتفق نتـائج هـذه الدراسـة مـع مـا قدمـه ريفـني ) 

يف تقريــــــره اخلــــــاص بتقنــــــني )أممــــــم( يف بريطانيــــــا بأنــــــه  (1939
أو التشـــتتات "ليســـت هنـــاك فـــروق يف درجـــات املتوســـطات 

. ولكـــن (30:ســـنة" )ص 14بـــني األوالد والبنـــات حـــىت عمـــر 
يالحـــظ بـــأن ريفـــني كـــان منتبهـــا  خلطـــورة التعمـــيم يف الفئـــات 

ســنة كمــا وضــح بقولــه: "ليســت  14العمريــة الكــِّبى مــا بعــد 
هناك بيانات كافية لفحص فروق اجلنس يف القدرات ما بعد 

ة بيانـــات  (. وقـــدمت الدراســة احلاليـــ30ســـنة" )ص: 14عمــر 
ســنة، إذ تفــوق فيهــا  15كافيــة عــن فــروق اجلــنس بعــد عمــر 

الــذكور علــى اإلنــاث. كمــا ختتلــف نتــائج الدراســة احلاليــة مــع 
( القائلــــة بتســــاوي نتــــائج Eysenck, 1981نتــــائج إيزنــــك )

 (.41األوالد والبنات والرجال والنساء )ص:
( جنـــد أن فـــروق الـــذكاء تبعـــا  1بـــالرجوع إىل )اجلـــدول 

وبلــــغ حجــــم األثــــر علــــى  (0.01)الــــة عنــــد مســــتوى للعمــــر د

 درجة الحرية مجموع المربعات النوع الثالث البيانات
متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
القيمة 
 االحتمالية

 مربع إيتا

 2ּת
 22095.606a 21 1052.172 11.650 .000 .128 النموذج املصحح

 1 10484372.38 التقاطعات
10484372.38

6 

116081.60

8 
.000 .986 

 068. 000. 12.084 1091.388 10 10913.882 العمر

 032. 000. 54.074 4883.867 1 4883.867 النوع

 047. 000. 8.153 736.415 10 7364.152 النوع * العمر

    90.319 1660 149929.507 اخلطأ

     1682 11970432.00 اجملموع

     1681 172025.113 اجملموع املصحح

a. R Squared = .128 (Adjusted R Squared = .117) 
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وفروقــا  تبعــا  للنــوع دالــة عنــد مســتوى  ،(0.068) 3اختبــار إيتــا
كمـــا ظهـــر تفاعـــل دال ، (0.032)وبلـــغ حجـــم األثـــر  (0.01)

وبلــــغ حجـــم األثــــر  (0.01)بـــني العمـــر والنــــوع عنـــد مســـتوى 
 (.4، انظر )شكل (0.047)

 لذكاءتفاعل النوع والعمر مع معدل ا ( :1) شكل

 
كمــا ال تتفــق نتــائج الدراســة احلاليــة مــع تقريــر جنســني 

(Jensen, 1998)  القائــل: "ليســت هنــاك فــروق منتظمــة يف
( إذ إن هنـــاك 541مصـــفوفات ريفـــني املتتابعـــة املعياريـــة")ص:

فروقــــــا  منتظمــــــة يف األعمــــــار الصــــــغرى لصــــــاحل اإلنــــــاث ويف 
راســة األعمــار الكــِّبى لصــاحل الــذكور. كمــا ختتلــف نتــائج الد

( Mackintosh, 1996احلاليـــة مـــع مالحظـــات مـــاكنتو  )
القائلة بأن " الدراسات املكِّبة الختبارات ريفني قـدمت كـل 
النتــائج احملتملــة، تفــوق الــذكور، تفــوق االنــاث، وعــدم وجــود 

(. إذ كشـــفت الدراســـة احلاليـــة عـــن تفـــوق 564فـــروق" )ص:
ى. اإلنـــاث يف األعمـــار الصـــغرى والـــذكور يف األعمـــار الكـــِّب 

وخالصــة القــول إن نتــائج الدراســة احلاليــة ال تتفــق مــع اجلــزم 
املتكــــرر بأنــــه ليســــت هنــــاك فــــروق بــــني الــــذكور واإلنــــاث يف 
)أممــــم(، ممــــا يــــدل علــــى أن فــــروق اجلــــنس يف معــــدل الــــذكاء 

 تتطلب النظر بدقة يف فروق العمر.
تتفق نتائج الدراسة احلالية مع املسح الذي قام بـه لـني 

عن الفروق بني اجلنسـني  (Lynn & Irwing, 2004وإروينج )

يف عينـــــــات عامـــــــة اســـــــتخدمت )أممـــــــم( مثـــــــل نيـــــــل الـــــــذكور 
ســـنة وحــــىت  15متوســـطات أعلـــى يف االختبـــارات مــــن عمـــر 

الشيخوخة. وبذلك تثبـت الدراسـة مصـداقية النظريـة النمائيـة 
ســنة.  16بـأن تفـوق الــذكور يف معـدل الــذكاء يبـدأ مــن عمـر 

ــــــ ســــــنة يف  15ذكور يف عمــــــر وأن االخــــــتالف بــــــني تفــــــوق ال
ســــــنة يف اجملتمــــــع  16اجملتمعــــــات الغربيــــــة وتفــــــوقهم يف عمــــــر 

السعودي رمبا يرجع لتأخر مرحلة البلوغ واملراهقة حـوايل عـام 
يف الســــعودية. كمــــا تتفــــق نتــــائج الدراســــة احلاليــــة مــــع نتــــائج 

( عـن تفـوق Khaleefa et al, 2008دراسـة اخلليفـة وآخـرين )
سـنة مقارنـة  14-18غرى ما بـني سـن اإلناث يف األعمار الص

بالــذكور، وتفــوق الــذكور يف الفئــات العمريــة الكــِّبى مــا بــني 
ــــأخري  25-20 ســــنة. ويرجــــع ســــبب االخــــتالف النمــــائي يف ت

ســنة  20ســنة والــذكور بعــد ســن  14تفــوق اإلنــاث بعــد ســنة 
بصورة مركزية لتأخري سن البلـوغ واملراهقـة يف السـودان حبـوايل 

سـن البلـوغ املبكـرة يف جمتمعـات الـدول  سنوات مقارنة مـع 3
 املتقدمة صناعيا .

( أن اإلنــــاث 3ومــــن النتــــائج الالفتــــة لالنتبــــاه )جــــدول 
ســـنة 8-13يكـــّن يف مرحلـــة منـــو طـــويل متســـارع مـــا بـــني عمـــر

ســــــنة، يف حــــــني يكــــــون الــــــذكور يف منــــــو  12باســــــتثناء عمــــــر 
سـنة، وأن الفـرق يف منـو طـول القامـة 14-18متسارع بني عمر

ســــنة هــــو فــــرق ضــــئيل  13كور واإلنــــاث قبــــل عمــــر بــــني الــــذ 
سنة كبـري جـدا  لصـاحل  14 سم( لكنه بعد عمر2.14)مبتوسط 
سم(. كما يالحظ أن أصـغر فـرق يف النمـو مـا 7.92الذكور )

ســنة  12بــني الــذكور واإلنــاث يف طــول القامــة كــان يف عمــر 
ســــنة ميكــــن أن  12مــــا ميكننــــا مــــن القــــول إن عمــــر  (0.07)

ارقة بني الـذكور واإلنـاث فيمـا خيـص الطـول، يكون العتبة الف
 12.08سنة ) 17غري أن أكِّب فرق يف الطول حيدث يف عمر 

ســم(. وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة بــأن قمــة منــو اإلنــاث يف 
سنة، ومن مث يتـدهور معـدل منـو الطـول بعـد ذلـك،  13عمر 

ويكون الذكور أكثر منوا  يف معدل الطول مقارنـة باإلنـاث يف 
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نة. وتؤكـد هـذه النتـائج كـذلك بـأن اإلنـاث أكثـر سـ 14عمر 
ســرعة يف عمليــة النضــج املبكــر، وهــي تظهــر كــذلك بالنســبة 
لكل من الذكاء والطول، كما تؤكد النتـائج سـالمة االفـرتاض 
القائـــل بـــأن فـــروق اجلـــنس يف معـــدل الـــذكاء تتطلـــب النظـــرة 

 الثاقبة لفروق العمر.
الـذكاء  بالرغم من اكتشاف فروق يف الطول مع معدل

مــــا بــــني الــــذكور واإلنــــاث حســــب الفئــــات العمريــــة، فإنــــه مل 
تتضح زيادة كل مـن الـذكاء مـع الطـول بصـورة كاملـة متزامنـة 
يف الوقت نفسه. فقد وصل متيز اإلناث يف معدل الذكاء مع 

سنة على التوايل وذلك بفارق  15و 13معدل الطول يف سن 
يـــز الـــذكور يف ســـنتني مـــن التـــزامن. وباملقابـــل كانـــت بدايـــة مت

سـنة علـى 16 و  14معـدل الـذكاء مـع معـدل الطـول يف عمـر
التــوايل وذلــك بفــارق ســنتني مــن التــزامن. وبكلمــات أخــرى، 
ميكن القول إن نقطة االفرتاق يف طول القامة ومعدل الـذكاء 

، علــى التــوايل. ورمبــا 16و 14بــني الــذكور واإلنــاث هــي عمــر 
لطــول والــذكاء بــأن ميكـن تفســري غيــاب التــزامن الكامــل بــني ا

ســـرعة النمـــو لإلنـــاث والـــذكور هلـــا مســـارات خمتلفـــة بالنســـبة 
للخصائص املورفولوجيـة والسـيكولوجية. وبوسـعنا القـول: إنـه 
من احملتمل بـأن هنـاك عوامـل أو قـوى داخليـة تـؤثر يف سـرعة 

 منو مسارات كل من الطول والذكاء بصورة متباينة. 
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Abstract: The study showed a significant positive correlation between stature and intelligence (IQ) according to Pearson 

test (0.475), (0.071) respectively, and that average stature of males was (167.94 cm) and females (157.63 cm) and the 

difference between the two groups (10.31 cm). Additionally, it showed that females outperformed males in the IQ in young 

ages with an increase of 2.91 points and by contrast, males outperformed females in old ages with an increase of 0.99 

points. It showed no ideal synchrony between stature and intelligence among male and female participants because they 

have different trajectories. 
Keyword: intelligence, stature, synchrony 
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تقويم البرنامج : طرق بديلة وإرشادات عملية . : اسم الكتاب
(Program evaluation  Alternative approaches 

And practical guidelines             
 , Jody L. Fitzpatrick ,James R. Sandersاملؤلفـون : 

Blaine R. Worthen 

 .  صفحة 511عدد الصفحات : 
 2111سنة النشر :  

  أ.د. محمد بن راشد الشرقيعرض : 
يهــدف هـــذا الكتــاب إىل إجنـــاز ثالثـــة أمــور : دراســـة مفهـــوم 
التقو  ومعانيه املختلفة وعـرض تـاريخ تقـو  الِّبنـامج وتطـوره  

الــيت تــؤثر علــى كنظــام وتعريــف القــارئ علــى بعــض العوامــل 
 ممارسة التقو  واخلالفات والتيارات احلالية يف هذا اجملال . 

يقع هذا الكتاب يف أربعة أبواب وكل باب يتكـون مـن عـدد 
من الفصول ، يضاف إليها ملحق عن معايري تقو  الِّبنـامج 
وإرشــادات أساســـية للمقيمـــني وفهـــرس األمســـاء واملوضـــوعات 

ب واملراجــع .وتعتــِّب هــذه عــالوة علــى فهــرس حمتويــات الكتــا
الطبعة من الكتاب طبعة منقحة وقد متـت مراجعـة كـل بـاب 
مــــن أبوابــــه مــــن خــــالل الكتــــب واملقــــاالت والتقــــارير األكثــــر 
تــداوال  كمـــا متـــت إضــافة العديـــد مـــن املراجــع اجلديـــدة حبيـــث 
يتعـــــــرف القـــــــارئ كيـــــــف يطبـــــــق التقـــــــو  والنمـــــــاذج اجلديـــــــدة 

ونشــــر النتــــائج القائمــــة  الســـتخدامه والــــرؤى املتعلقــــة بتفســـري
 على النظريات لتمكني املشاركني لفهم هذه العملية.  

مـــن ثالثـــة فصـــول حيـــث تنـــاول الفصـــل  يتكـــون البـــاب األول
( واألدوار Evaluationاألول األغــــــراض األساســــــية للتقــــــو  )

املختلفــة للــذين يقومــون هبــا كمــا يتنــاول هــذا الفصــل تعريــف 
ـــه. وأنواعـــه مثـــل التقـــو  التقـــو  والفـــروق العديـــدة املختل فـــة ل

 (Formative and Summativeالتكــويت والتقــو  اخلتــامي )
واألدوار املناطه للمقوم املعـت واسـتخدامات وأهـداف التقـو  
وأمهيته وحدوده وتعريـف كـل مـن التقـو  الرمسـي وغـري الرمسـي 
وإجيابيــات كـــل منهمـــا والفـــرق بـــني التقـــو  والبحـــث واألدوار 

 Professionalيت يقـــوم هبـــا املقـــومني املهنيـــني )واألنشـــطة الـــ

Evaluators مـــع إعطـــاء أمثلـــة عـــن اســـتخدامات التقـــو  يف )
الرتبيـــة . إن مـــا يرمـــي إليـــه الفصـــل األول هـــو تزويـــد القـــارئ 
باملعلومات الضرورية ليس فقـط لفهـم حمتـوى الفصـول التاليـة 

تــب وإمنــا الثــراء الــذي حتتويــه املــادة العلميــة عــن جممــوع مــا ك
حـول تقـو  الِّبنـامج . وعلـى الـرغم مـن أن اجلـزء املتبقـي مــن 
حمتــــوى هــــذا الكتــــاب يــــراد تطبيقــــه يف األســــاس علــــى تقــــو  
الِّبنـامج، إال أن معظمـه ينطبـق أيضـا  علـى تقـو  السياسـات 
، واملنتجــــــات كمــــــا ينطبــــــق حقيقــــــة علــــــى أي موضــــــوع مــــــن 

ي موضـــوعات التقـــو . ويتنـــاول الفصـــل الثـــاين التطـــور التـــارخي
 للتقو  كقوة نامية يف تطوير الِّبامج العامة وغري الرحبية . 

العوامـــــل السياســـــية واألخالقيـــــة  بينمـــــا يتنـــــاول الفصـــــل الثالـــــث
والتفاعليــة الـــيت تشــكل اســـاس أي تقــو  وكيـــف خيتلــف عـــن 
البحــــث . إن التقــــو  خيتلــــف عــــن البحــــث مــــن حيــــث انــــه 
 حيـــــدث يف العـــــامل احلقيقـــــي ويـــــتم اســـــتخدامه مـــــن قبـــــل غـــــري
البـــاحثني بتطـــوير القـــرارات وهلــــذا فـــأن مـــن يقومـــون بــــالتقو  
يقومـــون بتطـــوير عالقـــتهم مـــع املســـتفيدين مـــنهم نظـــرا  ألهنـــم 
يعملــون يف بيئــة سياســية حيــث تتنــافس النتــائج مــع املطالــب 
األخرى لذا جند أن الفرق بني التقو  والبحـث يكمـن يف أن 

هـــذا البـــاب األول ينطـــوي علـــى التحـــدي واإلثـــارة كمـــا يـــزود 
القــارئ بالفروقــات والطـــرق الــيت يعمـــل هبــا مـــن يقــوم بعمليـــة 

 التقو  .  
( alternative approachesالطـرق البديلـة) يتنـاول البـاب الثـاني

لتقــو  الِّبنــامج ويتكــون مــن ســبعة فصــول مــن الفصــل الرابــع 
وحــىت الفصــل العاشــر . و يقــدم كــل فصــل معلومــات حــول 

ة بطريقـــة علميـــة وميســـورة . ويـــتم املســـائل احلاليـــة والتأسيســـي
اســـــتخدام القـــــوائم واألشـــــكال بشـــــكل متكـــــرر لتلخـــــيص أو 
توضيح النقاط األساسية ، كما يبدأ كل فصل بتوجيه أسـئلة 
لتعريـــف القـــارئ بـــبعض املســـائل الـــيت متـــت تغطيتهـــا وينتهـــي 
ــــيت مت استعراضــــها  ــــات األساســــية ال بقائمــــة باملفــــاهيم والنظري
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ن التطبيقيـة وقائمـة بـاملقررات املقرتحـة وأسئلة للنقا  والتماري
 حول املوضوع الذي مت طرحه . 

رؤى بديلـة حـول مفهـوم التقـو   والعوامـل  يقدم الفصل الرابـع
ــــرؤى املختلفــــة واجلهــــود  ــــيت أســــهمت يف اخــــتالف تلــــك ال ال
السابقة لتصنيف أساليب التقو  العديدة إىل فئات أقل كما 

 بقية هذا الكتاب . ويف مت تقد  تلك الفئات املستخدمة يف
الفصـــــــل اخلـــــــامس إىل الثـــــــامن جيـــــــري وصـــــــف أربـــــــع فئـــــــات 
لألساليب اليت أثرت على ممارسة التقـو  والـيت كانـت سـاندة 
بشكل أكِّب واألكثر شيوعا  يف االستخدام وهي علـى النحـو 

 التايل: ـ 
األســـاليب املوجهــــة إىل األحكــــام الشــــاملة للِّبنــــامج أو  .4

اليب التقوميـــات املوجهــة للخـــِّبة املنــتج : تشــمل هـــذه األســ
والتقوميـات املوجهــة للمســتهلك وهــي أقــدم أســاليب التقــو  
حيث مت استخدامها من قبل العديد قبـل التطـوير الرمسـي . 
إن هـــــذه األســــــاليب املوجهـــــة للخــــــِّبة واملســـــتهلك ختتلــــــف 
بشـــكل كبـــري مـــن حيـــث الـــذي جيـــري التقـــو  ومـــن حيـــث 

 املنهجية .
ئص الِّبنـــامج : تشـــمل هـــذه األســـاليب املوجهـــة خلصـــا .3

األساليب التقوميات املبنية على األهداف والتقوميات املبنيـة 
على املعايري والتقوميات املبنية على النظرية ويف كل اسـلوب 
ــــامج  مــــن هــــذه األســــاليب اســــتخدم املقــــوم خصــــائص الِّبن
وأهدافــه واملعـــايري املصـــممة لتحقيقهــا أو النظريـــة الـــيت يقـــوم 

حديــــد أســــئلة التقــــو  والــــيت ســــوف يركــــز عليهــــا الِّبنــــامج لت
 عليها. 

األســــاليب املوجهــــة للقــــرارات الواجــــب اختاذهــــا بشــــأن  .4
الِّبنامج : تشـمل هـذه األسـاليب اسـلوب السـياق واملخـرج 
والعمليــة واملنــتج العائــد .إن هــذه األســاليب تركــز علــى دور 

التقـــــــو  يف تقـــــــد  املعلومـــــــات لتحســـــــني جـــــــودة القـــــــرارات 
 ملشاركني يف املؤسسات . املتخذة من قبل ا

األســــاليب املوجهــــة ملشــــاركة املســــامهني : تشــــمل هــــذه  .1
األســـاليب التقــــو  املتجــــاوب والتقــــو  التشــــاركي العملــــي 
والتقــــــو  التطــــــوري والتقــــــو  التمكــــــني . إن وضــــــع هــــــذه 
األســــــاليب يف هــــــذه الفئــــــات يعتــــــِّب إىل درجــــــة مــــــا أمــــــرا  

األوجــــه اعتباطيــــا  فالعديــــد مــــن هــــذه األســــاليب متعــــددة 
وحتتـــــوي خصـــــائص تســـــمح بوضـــــعها يف أكثـــــر مـــــن فئـــــة 
ـــيس احلكـــم  واحـــدة . علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا الغـــرض ل

 على جودة كل أسلوب وإمنا بغرض توضيح القارئ . 
ويف الفصـــــل التاســـــع يـــــتم مناقشـــــة مواضـــــيع أخـــــرى للتقــــــو  
تتجــاوز النمــاذج واألســاليب الفرديــة ولكنهــا ذات تــأثري مهــم 

يف عــامل اليــوم . وينــاقش الفصــل العاشــر  علــى ممارســة التقــو 
حتليل ُمقارن لطرق التقو  واحملاذير اليت جيب أن تتخذ حول 
اختيــــار طــــرق التقــــو  البديلــــة ومســــامهتها والتحليــــل املقــــارن 

 لطرقها واستخداماهتا.
، ومها ميثالن أساس الكتاب حيـث  وفي البابين الثالث والرابع

الـــتعلم  (،planningطـــيط )يتنـــاول البـــاب الثالـــث مرحلـــة التخ
بشأن الـِّبامج والتحـاور مـع املشـاركني ملعرفـة األغـراض وحبـث 
ـــــد أســـــئلة التقـــــو   االســـــتخدامات املســـــتقبلية للدراســـــة وحتدي
وبلورهتا لالسرتشاد هبا يف الدراسة . وتطوير خطة تقو  إدارة 
حبيـــــث تشـــــمل األطـــــر الزمنيـــــة وامليزانيـــــات مـــــن أجـــــل إجـــــراء 

اب الثالث بتقـد  التوجهـات الـيت سـتكون الدراسة . يبدأ الب
مفيـــدة ملـــن يقـــوم بعمليـــة التقـــو  بغـــض النظـــر عـــن االســـلوب 

 املستخدم أو جمموعة أساليب التقو  اليت مت اختيارها.
األســـباب الـــيت تـــؤدي إىل بـــدء  ينـــاقل الفصـــل الحـــادي عشـــر 

تقو  الِّبنامج واالعتبارات اليت حتدد مىت تتم عملية التقو  . 
لفصل الثاين عشر مت مناقشة أمهية فهم من يقوم بعملية ويف ا

التقو  للوضع والسياق الذي جيـري فيـه التقـو  ، إىل جانـب 



 طرق بديلة وإرشادات عملية كتاب  عرض  حممد بن راشد الشرقي
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الوصف الدقيق ملا يتوجب تقوميه . يف الفصلني الثالث عشر 
والرابــــع عشــــر حبــــث تفصــــيلي خلطــــوتني مهمتــــني يف ختطــــيط 

يـــة وختطـــيط التقـــو  ـــــ حتديـــد واختبـــار األســـئلة واملعـــايري التقومي
ومجع املعلومات والتحليـل والتفسـري وتبليـغ النتـائج لآلخـرين.  
كما يشتمل الفصل الرابـع عشـر علـى القليـل مـن التوجهـات 
خبصوص تطوير إدارة الدراسات املتعلقة بالتقو  ن والتشديد 

 على أمهية وضع اتفاقيات بشأنه. 
را  إن مــا مت الرتكيــز عليــه يف هــذه الفصــول يعتــِّب بــال شــك أمــ

عمليا  على الرغم من االستشهاد مبصادر أخرى ، لكن ليس 
القصد منها أن تكون مراجعات عملية للمحتوى الذي متت 
ـــــة  تغطيتـــــه ، ولكـــــن القصـــــد منهـــــا يف تقـــــد  معلومـــــات كافي
للمق ــيرم واملســتفيد مــن التقــو  بشــأن كيفيــة املتابعــة ، واالجتــاه 

املدرسـية إىل تغطيته بشكل مفصـل للموضـوعات يف الكتـب 
 وعلى وجه اخلصوص املوضوعات الفنية . 

التوجهــات العمليــة إلجــراء واســتخدام  يتنــاول البــاب الرابــع
التقو  ، حيث يركز الفصلني اخلـامس عشـر والسـادس عشـر 
حول اخليارات املختلفة الـيت يضـعها مـن يقـوم بعمليـة التقـو  
بشأن مجع البيانات . ويتم تقد  اخليارات حسب التسلسل 
الذي تتم فيه بشأن اختيـار التصـاميم الـيت جيـري اسـتخدامها 
لإلجابة عن أسئلة التقو  احملددة للِّبنامج الذي جيري تقوميه 
. ومـــن خـــالل اختيـــار التصـــاميم احملـــددة يســـتطيع مـــن يقـــوم 
بعمليـــة التقـــو  دراســـة اســـرتاتيجيات معينـــة ألخـــذ العينـــات . 

خدمة بشــكل ويتنــاول الفصــل اخلــامس عشــر التصــاميم املســت
عــــام واختيــــار العينــــات ، والطــــرق املناســــبة جلمــــع املعلومــــات 
احملــددة مــن خــالل أســئلة التقــو  وطــرق حتليلهــا وتفســريها . 
بينمـــا يتنــــاول الفصـــل الســــادس عشــــر اســـتخدام خلــــيط مــــن 
الطرق جلمع البيانات واملعـايري املسـتخدمة يف التقـو  والطـرق 

دام كـل طريقـة وكيفيـة الشائعة جلمع البيانات وإمكانية استخ
مشــــــاركة املســــــتفيدين يف اختيــــــار وتصــــــميم وحتليــــــل وتفســــــري 
القياســـات . وكيـــف خيتلـــف التحليـــل عـــن التفســـري ؟ وكيـــف 

اخلطــوات  ينــاقل الفصــل الســابع عشــرتكمــن أمهيــة التفســري . 
ــــائج ، وبعــــض  ــــالغ عــــن النت ــــار لإلب الــــيت تؤخــــذ بعــــني االعتب

 يتضـمن كـل فصـل الطرق الناجتة للتواصـل مـع اآلخـرين . وال
مـــــــن الفصـــــــول املـــــــذكورة يف هـــــــذا البـــــــاب املعاجلـــــــة الكاملـــــــة 
للموضــوع الــذي يعــىُن بــه ، لكــن هنــاك معلومــات وافــره عــن 
موضـــوع ، وتـــوفري مقرتحـــات عمليـــة بشـــأن كيفيـــة اســـتخدام 
مـــادة املوضـــوع يف تقـــو  فعلـــي . كمـــا مت تزويـــد مراجـــع لكـــل 

ـــــــون املزيـــــــد مـــــــن املعلو  مـــــــات موضـــــــوع ألولئـــــــك الـــــــذين يرغب
التفصـــيلية. وتعتـــِّب الفصـــول يف هـــذه األبـــواب متسلســـلة أي 
أهنـا متثـل )اختــاذ القـرارات( أو اإلجــراءات يف دراسـة التقــو  .  
كمــا مت االســتعانة بالرســوم البيانيــة الشــاملة والقــوائم واألمثلــة 

 بغرض التوضيح للقارئ. 
لقد مت يف هذه الطبعة اجلديدة من الكتاب اإلبـداع املطلـوب 

راء التقو  ، ومن الطبيعي أن كل فرد يتمتع بعدد وافر يف إج
مـن سـنوات اخلــِّبة يف إجـراء التقـو  يف بيئــات متنوعـة تشــمل 
املـــدارس وهيئـــات اخلـــدمات االجتماعيـــة ومنظمـــات الصـــحة 
العقليـــة والـــِّبامج البيئيـــة واملنظمـــات غـــري الرحبيـــة واملؤسســـات 

ِّبة يف األخرى ، كمـا يتمتـع كـل فـرد بالعديـد مـن سـنوات اخلـ
تــدريس الطلبــة بشــأن كيفيــة اســتخدام التقــو  يف املؤسســات 
اليت يتبعون هلا أو اجملموعات اليت ينتمون إليها ، لذا فأن من 
املهـــم ملـــن يقـــوم بعمليـــة التقـــو  الـــوعي جملمـــل نظـــام أســـاليبه 
واختيار العناصر األكثر مالئمة يف الِّبنامج الذي هو بصدد 

 يه التقو . تقوميه والسياق الذي جيري ف
وأخريا  يعتِّب هذا الكتاب من املراجع العلمية النادرة للعاملني 
يف جمــال التقــو  لــيس فقــط يف اجملــال التعليمــي وإمنــا يف مجيــع 
اجملــــــاالت بســــــبب احتوائــــــه علــــــى معلومــــــات قيمــــــة ومفيــــــدة 
وتطبيقــات عمليــة تســاعد القــارئ املبتــدئ علــى فهــم اخللفيــة 

 الضرورية لعملية التقو . 
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